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ROCZNIK PRZEMYSKI t. 54 
 HISTORIA z.1 (21) 2018

MICHAŁ BACZKOWSKI (Kraków)

AUSTRIACKA ZAŁOGA WOJSKOWA PRZEMYŚLA

Abstract

The AusTriAn GArrison in Przemyśl

A small Austrian garrison in Przemyśl was formed in the early 1780s. It was only around 1802 
that the number of soldiers grew to 700. A fundamental change in the nature of the garrison came 
when a fortress started to be built here in 1879 and the command of the X/10 Austro-Hungarian 
corps appeared in Przemyśl. In consequence, at the turn of the 19th and 20th centuries the Prze-
myśl garrison was among the largest ones in Austria-Hungary. The soldiers accounted for about 
25% of the town population. The military factor contributed to the development and modernization 
of the town. The command tried to subdue the civil authorities in Przemyśl. The presence of the 
army made the town even more multinational and multiethnic than before. The Austrian garrison 
was often perceived to be an element of Germanization. The officers (mostly of German origin) 
distanced themselves from the civilians and socialized only within their own group. The town elites 
did not attempt to get closer to them. The large garrison also brought about a lot of problems of 
political, ethnic and criminal nature. Military criminals went basically unpunished. In addition, the 
command provoked a fierce conflict with the local socialists, accusing them of anti-state activity. In 
the final stage of the Great War the garrison was used as the only guarantor of Austrian rule in the 
town. It disintegrated even before the fall of Austria-Hungary in the autumn of 1918.

Key words: Przemyśl, army, social life    

Słowa kluczowe: Przemyśl, wojsko, życie społeczne

Przemyśl należy do tych miast dawnej Galicji, na których obliczu wojsko-
wość austriacka, a później austro-węgierska, wywarła ogromny wpływ. Wiąże się 
to oczywiście w pierwszym rzędzie z budową i kolejnymi etapami modernizacji 
twierdzy rozlokowanej wokół miasta. Dzieje jej budowy, planowanej od 1850 r., 
a rozpoczętej faktycznie w 1879 r., podobnie jak i obrony podczas I wojny świa-
towej oraz ostatecznego zniszczenia fortecy w 1915 r. są znakomicie udokumen-
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towane przez historyków polskich i austriackich. Nie ma zatem najmniejszego 
powodu do ich kolejnego powtarzania1.

Niejako w cieniu wielkiego procesu budowlanego, nowatorskich rozwiązań tech-
nologicznych oraz zmieniających się koncepcji modernizacji fortecy pozostał garni-
zon wojskowy samego Przemyśla. Jego historia jest o sto lat starsza niż dzieje twier-
dzy. Oficerowie i szeregowcy z różnych oddziałów wielonarodowościowej monarchii 
wywarli także wielki wpływ na przemiany w samym mieście oraz pośród  ludności 
cywilnej, w wielu wypadkach trudne do uchwycenia i niejednoznaczne w ocenie.

Początki funkcjonowania załogi austriackiej w Przemyślu są niełatwe do usta-
lenia. Po pierwszym rozbiorze Polski nie ulokowano w mieście większych od-
działów wojskowych. W 1781 r. obwód (od następnego roku cyrkuł) przemyski 
stał się pomocniczym okręgiem rekrutacyjnym 25 i 59 pułku piechoty. Od tej 
chwili w mieście zaczęła funkcjonować komenda uzupełnień, złożona zapewne 
z jednego oficera i kilku szeregowców, rozpoczęto też tu regularny pobór woj-
skowy. Nie oznaczało to jednak automatycznie utworzenia silnego garnizonu. 
W myśl koncepcji feldmarszałka Franza Moritza Lacy’ego2 z 1774 r., zaakcepto-
wanej przez cesarza Józefa II, w Galicji miały stacjonować oddziały wywodzące 
się z innych ziem monarchii, co miało zagwarantować stabilność panowania au-
striackiego na tych terenach. W rezultacie Galicja została słabo obsadzona woj-
skiem, nie podjęto też w niej poważniejszych inwestycji koszarowych. Zasadę 
forsowaną przez Lacy’ego utrzymano do pierwszych lat XIX w.3

Zasadnicze zmiany rozlokowania garnizonów w Galicji, a w tym załogi prze-
myskiej, nastąpiły wskutek wojen napoleońskich. W 1802 r. skierowano do Prze-
myśla niderlandzki 9 pp. Co więcej, z powodu utraty własnego okręgu werbun-
kowego postradanego na mocy pokoju w Lunéville na rzecz Francji, otrzymał on 
w 1804 r. nowy okręg rekrutacyjny ze stolicą w Przemyślu. Odtąd przez kolejne 
ćwierćwiecze regiment ten stał się najważniejszą jednostką wojskową związaną 
z  miastem. W samym Przemyślu dowództwo, sztab i część pododdziałów pułku 
stacjonowało jednak dość krótko, bo tylko w latach 1802–1805 i 1818–1821. 
W pozostałych latach funkcjonowała tu tylko komenda uzupełnień i przebywały 
oddziały zapasowe pułku (kompania, względnie dywizjon rezerwowy)4.

Według spisu lokali kwaterunkowych sporządzonego w 1808 r. dla całej Ga-
licji, miasto mogło pomieścić maksymalnie jednego generała, 40 oficerów i 700 

1 Podstawowa literatura: J. Różański, Twierdza Przemyśl, Rzeszów 1983; ibidem, Tajemnice 
twierdzy przemyskiej, Przemyśl 2000; F. Forstner, Twierdza Przemyśl, Warszawa 2000; T. Idzikow-
ski, Twierdza Przemyśl. Powstanie – rozwój – technologie, Krosno 2014.

2 Franz Moritz Lacy (1725–1801), feldmarszałek austriacki, 1766–1774 prezydent Nadwornej 
Rady Wojennej, 1774–1801 minister wojny, jeden głównych doradców Marii Teresy i Józefa II, 
współorganizator I rozbioru Polski.

3 Österreichisches Staatsarchiv/Kriegsarchiv Wien (ÖStA/KA), Kriegsminister Lacy Akten 
(KLA) 1774, nr 5/1.

4 ÖStA/KA, Alte Feldakten (AFA) 1803–1853, karton 3831, Dislokations Tabellen, Galizien; 
A. von Wrede, Geschichte der k. u. k. Wehrmacht, Bd. 1, Wien 1898 (9 IR). 
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szeregowych, czyli w praktyce jeden batalion piechoty oraz dowództwo wyż-
szego rzędu (brygady)5. Podejmowane w Przemyślu inwestycje wojskowe mia-
ły ograniczone zasięg. Sprowadzały się do założenia szpitala wojskowego oraz 
kwater oficerskich, utrzymywanych ze środków państwowych. Obiekty te były 
wielokrotnie remontowane, począwszy już od 1810 r. Stan zachowania materiału 
źródłowego nie pozwala na dokładne ustalenie zakresu podejmowanych prac. 
Wiadomo natomiast, że część kwater oficerskich ulokowano w podprzemyskiej 
Nehrybce. Znacznie poważniejszy zakres robót podjęty został w pobliskim Ja-
rosławiu, który pełnił wówczas funkcję militarną większą niż Przemyśl6. Wysu-
nięta wiosną 1812 r. koncepcja założenia ufortyfikowanego obozu wojskowego 
w Przemyślu nie została zrealizowana, warto ją jednak przypomnieć jako jedną 
z pierwszych analiz strategicznej roli miasta w skali Galicji7.

W 1830 r. nastąpiła istotna zmiana. Miejsce 9 pp., rekrutowanego dotychczas 
z cyrkułu przemyskiego, zajął 10 pp. przeniesiony z Rzeszowa. Stał się on „do-
mowym” regimentem przemyskim, uzupełnianym z miasta i jego okolic aż po 
rok 1918. Jego komenda werbunkowa oraz oddział zapasowy (najczęściej trzeci 
batalion) już na stałe wpisały się w krajobraz Przemyśla. Dowództwo całego puł-
ku wraz z pozostałymi batalionami liniowymi regimentu przebywało w mieście 
stosunkowo rzadko, bo tylko w latach 1836–1840, 1879–1882 i 1888–18948. 

Z innych jednostek galicyjskich, które dłużej stacjonowały w mieście, wymie-
nić warto wymienić 15 pp. (1843–1848), 45 pp. (1886–1898), 55 pp. (1894), 58 
pp. (1809–1812, 1892–1912), 77 pp. (1885–1914), 90 pp. (1883–1886), 4 bata-
lion strzelców polowych (1889–1896), 30 batalion strzelców polowych (1866–
1869) oraz 18 pp. Landwehry (1889–1914, dwa bataliony)9.

Oddziały kawalerii miały o wiele mniejsze znaczenie dla załogi Przemyśla. 
Przez dziesięciolecia kwaterowały w nieodległym Jaworowie. Z miastem naj-
silniej związany był 3 pułk ułanów, który od 1853 r. rekrutował się przeważnie 
z okolic Przemyśla (od 1889 r. z ziem X przemyskiego Okręgu Korpusu). Co cie-
kawe, nigdy jednak jego dowództwo i oddziały liniowe nie zostały rozlokowane 
w samym mieście. Natomiast w latach 1879–1882 kwaterował tu sztab i część 
szwadronów 10 pułku dragonów, w latach 1881–1886 oraz ponownie w latach 
1912–1914 znajdował się w mieście sztab i jeden szwadron 6 pułku dragonów, 
w latach 1886–1894 kwaterował tu 6 pułk ułanów, w latach 1903–1911 8 pułk 

5 Österreichisches Staatsarchiv/Haus- Hof- und Staatsarchiv (ÖStA/HHSA), Kaiser Franz Ak-
ten (KFA), fasc. 200 (alt), Galliziens Militair Conscriptions Uibersicht vom Jahre 1808.

6 Центральний державний історичний архів України, Львів [Centralne Państwowe Archi-
wum Historyczne Ukrainy we Lwowie (CPAHU)], fond 146, opis 79, sprawa 2, k. 22, 32, 40, 42; 
fond 146, opis 79, sprawa 6, k. 30; fond 146, opis 79, sprawa 9, k. 91.

7 ÖStA/KA, Karten- und Plansammlung (KPS), Landesbeschreibungen (LB) K VII h, sygn. 49.
8 A. von Wrede, Geschichte, Bd. 1, Beil. VII.
9 Dane na podstawie: A. von Wrede, Geschichte, Bd. 1–5 (wykazy jednostek) oraz Schemati-

smus für das kaiserliche und königliche Heer und für die kaiserliche und königliche Kriegsmarine, 
Wien 1898–1914.
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dragonów, wreszcie w latach 1911–1912 znalazł się tu 3 pułk huzarów. Najdłużej 
swoją kwaterę w mieście miał jednak czeski 11 pułk ułanów (1894–1914)10.

W chwili wybuchu Wiosny Ludów stacjonowały w Przemyślu dwa bataliony 15 
pp., batalion 10 pp. oraz batalion Landwehry tego regimentu. Stawiało to Przemyśl 
w rzędzie średnich garnizonów galicyjskich, takich jak Wadowice, Rzeszów, Tar-
nów i Stanisławów, natomiast znacznie słabszych od Lwowa i Krakowa11. Chwi-
lowy i bardzo gwałtowny przyrost załogi nastąpił w trakcie kryzysu wschodniego 
w latach 1854–1855. Miasto otoczono wówczas pierścieniem szańców polowych, 
przekształcając je w ten sposób w ufortyfikowany obóz wojskowy. Rozpoczęto tak-
że wznoszenie 36 baraków dla nagle zwiększonej załogi. Większości z nich zresztą 
nie wykończono. Posunięcia te miały jednak charakter doraźny, a po wygaśnię-
ciu zagrożenia rosyjskiego dopiero co wybudowane umocnienia i pomieszczenia 
dla żołnierzy opuszczono oraz drastycznie zredukowano całą załogę12. W 1871 r. 
w mieście rozlokowane były tylko dwa bataliony 10 pp. (czwarty i piąty), co świad-
czyło o stosunkowo niewielkiej roli strategicznej miasta13.

Dopiero wszczęcie budowy twierdzy w 1879 r. doprowadziło do ogromnego 
wzmocnienia załogi miasta. Już w latach osiemdziesiątych XIX w. liczba żołnie-
rzy wzrosła kilkukrotnie i przewyższyła załogę stołecznego Lwowa. W kolejnych 
latach garnizon przemyski zajmował na ogół drugie miejsce w Galicji, ustępując 
nieco pod względem liczebnym załodze twierdzy krakowskiej.

Tab. 1. Garnizon Przemyśla w latach 1880–1910.

Rok Liczba mieszkańców 
(wraz z załogą)

Liczba żołnierzy 
 (wraz z przedmieściami)

1880 22 040 1 705
1890 35 209 9 049
1900 46 295 11 262
1910 54 078 9 503*

*w granicach administracyjnych miasta.
Źródło: M. Baczkowski, Pod czarno-żółtymi sztandarami. Galicja i jej mieszkańcy wobec austro-
-węgierskich struktur militarnych, Kraków 2003, aneks, tab. I–IV. Nieco inne dane (bez części gar-
nizonu rozlokowanej poza granicami administracyjnymi miasta): W. Kramarz, Ludność Przemyśla 
w latach 1521–1921, Przemyśl 1930, s. 58–8614.

10 Dane na podstawie: A. von Wrede, Geschichte, Bd. 3 (wykazy jednostek).
11 W. Wagner, Die k. (u.) k. Armee – Gliederung und Aufgabenstellung, w: Die Habsburgermo-

narchie 1848–1918, Bd. V. Die bewaffnete Macht, Wien 1987, mapa nr 1.
12 F. Forstner, Twierdza Przemyśl, s. 74–76.
13 „Militär-Statistisches Jahrbuch” 1871, wykazy jednostek.
14 Od rozpoczęcia budowy twierdzy w 1879 r. znaczna część żołnierzy otrzymała przydział 

do fortów znajdujących się we wsiach podprzemyskich. Z punktu widzenia władz wojskowych 
stanowili oni integralną część załogi przemyskiej i tak byli traktowani. Natomiast spisy cywilne nie 
zaliczały ich do ludności Przemyśla, tylko do okolicznych gmin. Analogiczny problem dotyczył 
załogi krakowskiej, w mniejszym stopniu także mniejszych miast garnizonowych (np. Sanoka).
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W 1914 r. w Przemyślu stacjonowały dwa bataliony 9 pp., trzy bataliony 24 
pp., dwa bataliony 77 pp., kompania 14 batalionu strzelców polowych, dwa ba-
taliony 18 pp. Landwehry, dwa dywizjony 6 pułku dragonów, szwadron 6 pułku 
ułanów, dwa dywizjony 28 pułku artylerii, dwa dywizjony 10 pułku haubic, 10 
dywizjon ciężkich haubic, 3 pułk artylerii fortecznej, 45 dywizjon artylerii Lan-
dwehry, 45 dywizjon artylerii Landwehry, 10 batalion saperów, 10 batalion pio-
nierów, 10 dywizjon taborów15.

Załoga wojskowa Przemyśla miała zawsze charakter wieloetniczny i wie-
loreligijny. Na ogół dominowały w niej oddziały złożone z żołnierzy naro-
dowości polskiej, ruskiej (ukraińskiej) i niemieckiej. Wyjątkiem były lata 
1849–1867, gdy większą część miejscowej załogi stanowili żołnierze z in-
nych prowincji monarchii (Czech, Węgier, krajów austriackich), co wynika-
ło zresztą z ogólnopaństwowej zasady dyslokacji pułków16. Pod względem 
religijnym najwięcej było przedstawicieli wyznania rzymsko-katolickiego, 
następnie grecko-katolickiego, wreszcie mojżeszowego. Dokładny skład języ-
kowy i wyznaniowy garnizonu przemyskiego jest znany za rok 1900. Według 
spisu powszechnego wojskowi narodowości ukraińskiej stanowili wówczas 
34,96%, narodowości polskiej 31,68%, narodowości niemieckiej 24,52%, 
a narodowości innej (najczęściej czeskiej) 7,65% całości garnizonu. Pod 
względem wyznaniowym dominowali rzymscy katolicy (48,56%), na drugim 
miejscu znajdowali się greccy katolicy (37,90%), następnie wyznawcy juda-
izmu (9,83%), wreszcie inni (najczęściej protestanci) – 2,83% stanu osobowe-
go załogi miasta17.

Garnizon wojskowy wpływał zatem na zmianę stosunków narodowościowych 
i religijnych w mieście: wzmacniał żywioł ruski (ukraiński) oraz niemiecki, osła-
biał element polski i żydowski18. Znaczenie innych grup etnicznych (Węgrów, 
Czechów, Wallonów) w krajobrazie wojskowym Przemyśla było znacznie mniej-
sze i widoczne tylko w krótkich przedziałach czasowych.

Garnizon austriacki był jednym z ważniejszych konsumentów w Przemyślu, 
wojskowych należało odpowiednio wyżywić, przyodziać i zakwaterować. Nie 
tylko oficer, lecz także szeregowy wymagał znacznie większych nakładów niż 
statystyczny cywil monarchii z uwagi na lepsze ilościowo i jakościowo wyży-

15 M. Ehnl, Die österreich-ungarische Landmacht nach Aufbau, Gliederung, Friedensgarnison, 
Einteilung und national Zusammensetzung im Sommer 1914. Ergänzungsheft 9 zum Werke Öster-
reich-Ungarns letzter Krieg, Wien 1934, tab. I.

16 W. Wagner, Die k. (u.) k. Armee, s. 204, 207–208.
17 Obliczenia na podstawie: Gemeinde-Lexikon der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und 

Länder, Bd. 12, Galizien, Wien 1907.
18 Pewien wpływ na nadanie miastu nieco bardziej niemieckiego oblicza w czasach autonomii 

galicyjskiej miała istniejąca w Przemyślu wojskowa szkoła ludowa (K. und K. Militär-Volkschule 
in Przemyśl), bardzo krytycznie oceniana przez część przemyskiej opinii publicznej jako środek 
germanizacji miasta, zob. Archiwum Państwowe w Przemyślu (APP), Akta Szkół (AS), sygn. 13–
14; „Gazeta Przemyska” 1890, nr 56, s. 1.

egrin
Notatka
Akta szkół w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu (AS), sygn. 13-14
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wienie, wysokiej klasy umundurowanie i bogatsze wyposażenie kwater niż osób 
pozostających poza strukturami wojskowymi. 

Na przełomie XVIII i XIX w. dzienna stawka żywieniowa szeregowca skła-
dała się z ok. ½ funta mięsa, ½ funta leguminy (grochu, bobu lub kaszy), ponad 
1 i ½ funta chleba, porcji soli i półkwaterki wódki. W trzeciej ćwierci XIX w. 
wynosiła ona ok. 20 dkg mięsa (zazwyczaj wołowiny), 10–15 dkg warzyw, ½ l 
zupy oraz porcję chleba (ok. 85 dkg)19. Stawki żywieniowe szeregowców były 
wielokrotnie większe od posiłku przeciętnego cywila w tych czasach. Oficerowie 
otrzymywali zazwyczaj dwukrotność stawki szeregowców oraz odpowiedni żołd. 
Stołowali się na ogół na własny rachunek, korzystając z oferty miejscowych za-
jazdów lub też korzystając z posiłków przygotowywanych ze „wspólnego kotła” 
swojego oddziału, wzbogaconych o dodatki nabywane na własną rękę. W końcu 
XIX w. oficerowie o tyle zmienili styl spożywania posiłków, że zaczęli stołować 
się w eleganckich restauracjach, a ci mniej zamożni w kasynie.

W pierwszej połowie XIX w. część oficerów załogi przemyskiej mieszkała na 
kwaterach utrzymywanych kosztem państwa, natomiast szeregowcy w mieszka-
niach prywatnych lub w prowizorycznych koszarach. Nie była to sytuacja opty-
malna ani dla wojska, ani dla cywilów. By uniknąć ciągłych niedogodności zwią-
zanych z zajmowaniem przez żołnierzy prywatnych domów, miasto wybudowało 
na własny koszt koszary w latach 60. XIX w.20 Inwestycja ta spełniała swoją 
funkcję bardzo krótko.

Rozpoczęcie budowy twierdzy wywołało na nowo ogromne problemy z za-
kwaterowaniem oficerów i szeregowców21. Przyczyniło się jednak do gwałtow-
nego boomu budowlanego, gdyż w myśl obowiązujących zasad oficerowie winni 
byli wynajmować mieszkania w lokalach prywatnych, których było w mieście 
zdecydowanie za mało. Natomiast dla wielu szeregowych nie było w ogóle miej-
sca. Część ulokowano w koszarach fortowych, część w koszarach normalnych, 
resztę w koszarach (obozach) barakowych. Te ostatnie (o standardzie zamieszka-
nia niższym niż w koszarach normalnych) były budowane na wielką skalę w la-
tach 1887–1888, a modernizowane i ulepszane w latach 1892–1906. Wszystkie te 
obiekty zostały wzniesione przez państwo. Natomiast po 1882 r. (ok. 1885 r. i ok. 
1898 r.) miasto podjęło się realizacji budowy własnych koszarów z nieoprocen-
towanych pożyczek udzielonych przez galicyjski Fundusz Koszarowy (łączny 
koszt 2 kompleksów – 510 tys. koron). Dzięki temu udało się wyeliminować 
niewygody związane z przymusowym kwaterunkiem szeregowców w lokalach 

19 J. Ch. Allmayer-Beck, E. Lessing, Die k.k. Armee 1848–1914, München 1974, s. 139; J. Ch. 
Allmayer-Beck, Die bewaffnete Macht in Staat und Gesellschaft, w: Die Habsburgermonarchie 
1848–1918, Bd. V, Die bewaffnete Macht, Wien 1987, s. 111–112. Warto uzupełnić, że 1 funt au-
striacki = 0,56 kilograma.

20 ÖStA/KA, Militär Kanzlei Seiner Majestät des Kaisers (dalej jako: MKSM), karton 213, 
wiązka nr 3733.

21 „Kurier Rzeszowski” 1889, nr 25, s. 2.
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prywatnych. W 1914 r. dochód miasta z koszar, magazynów i placów ćwiczeń 
wynajmowanych wojsku wynosił ponad 71 tys. koron, co świadczyło o tym, że 
Przemyśl potrafił prowadzić racjonalną gospodarkę gruntami dzierżawionymi ar-
mii22.

Nie ulega wątpliwości, że dla przeważającej części szeregowych z Galicji 
(w większości pochodzenia wiejskiego) czas służby wojskowej był okresem 
awansu materialnego i społecznego. Żołnierz był porządnie odżywiony, dobrze 
ubrany, a mieszkał w warunkach wyraźnie lepszych niż statystyczny młodzieniec 
wsi. Wprawdzie do połowy XIX w. szeregowym przysługiwało teoretycznie tyl-
ko pół łóżka lub posłanie, ale od połowy wieku już każdy miał zagwarantowane 
samodzielne łóżko, z siennikiem, poduszką i kołdrą. Bez większych wątpliwo-
ści można stwierdzić, że przeciętny szeregowy konsumował podczas trzech lat 
służby wojskowej, będącej standardem od 1868 r., więcej mięsa (ok. 210 kg) niż 
w całym życiu cywilnym. Symboliczna miska zupy oraz niewysoki, ale stały żołd 
(ok. 72 korony rocznie) stawały się zatem decydującym czynnikiem budowania 
lojalności i wierności wobec państwa Habsburgów. Z drugiej strony przyczyniały 
się do powstania niewidzialnej granicy między wojskowymi a cywilami, w której 
ci pierwsi uważali siebie za warstwę wyróżnioną, uprzywilejowaną, obdarowaną 
przez cesarza nadzwyczajnymi prawami23.

Relacje wojska i ludności cywilnej w Przemyślu były trudne i skomplikowa-
ne. Jak pisał anonimowy autor na łamach „Gazety Przemyskiej” w 1889 r. sto-
sunki wojskowych z cywilami miały charakter „zgody pozornej” i były „pokryte 
płaszczykiem towarzyskiej grzeczności”24.

Należy przy tym podkreślić, że po obydwu stronach funkcjonowały dwa zróż-
nicowane środowiska. Po stronie wojskowej zupełnie odrębną grupę stanowi-
li oficerowie wraz z kadetami, pochodzący zazwyczaj z wyższych lub średnich 
warstw społecznych i odbywający służbę na drodze ochotniczej. Do tej grupy 
należałoby zaliczyć także tzw. ochotników jednorocznych, wprawdzie służących 
na ogół z przymusu, ale legitymujących się zdaną maturą.  Natomiast szeregowcy 
i podoficerowie wywodzili się głównie z chłopstwa i niższych warstw miejskich, 
służyli na ogół w wyniku przymusowego poboru i nie posiadali wykształcenia 
gimnazjalnego. Granica między tymi światami była bardzo ostra, ale przynaj-

22 Protokoły Sejmu Krajowego. Alegaty 1895, t. 2, nr 8, s. 2–4; Stenograficzne Sprawozdania 
Sejmu Krajowego. Alegaty 1901–1902, nr 2, s. 754–757; Alegaty 1913, nr 992, Dział B, poz. VI, 
Dział C; Budget für gemeinsame Auslagen pro 1870–1914 zur verhaffungsmäßigen Verhandlung 
(Voranschlag für die gemeinsame Ausgaben; Staatsvoranschlag für die gemeinsame Ausgaben), 
Wien 1870–1914; F. Persowski, Przemyśl pod rządami austriackimi 1772–1918, w: Tysiac lat Prze-
myśla, t. 2, Warszawa 1974, s. 93–97; APP, Akta Miasta Przemyśla (AMP), sygn. 1774, s. 40; sygn. 
1380, s. 25; sygn. 1588, s. 205.

23 Szerzej zob.: J. Ch. Allmayer-Beck, Die bewaffnete Macht; A. Schmidt-Brentano, Die Armee 
in Österreich. Militär, Staat und Gesellschaft 1848–1867, Boppard am Rhein 1975; J. Ch. Allmay-
er-Beck, E. Lessing, Die k.k. Armee 1848–1914; W. Wagner, Die k. (u.) k. Armee.

24 „Gazeta Przemyska” 1889, nr 64, s. 1 –2.
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mniej do 1868 r. możliwa do przekroczenia. Sporadycznie awansowano bowiem 
na stopień oficerski nawet tych zasłużonych żołnierzy, którzy trafili do armii na 
drodze przymusowego poboru25. Niemniej korpus oficerski, z dość wyraźnie za-
rysowaną elitą w postaci grupy oficerów sztabowych (major-pułkownik) oraz ge-
neralicją, decydował o ideowym obliczu wojska i traktowany był pod względem 
prawnym i towarzyskim w zupełnie inny sposób od szeregowych żołnierzy. Ana-
logiczne, chociaż nieformalne podziały obowiązywały w cywilnej społeczności 
Przemyśla. Warstwę wyższą, „towarzystwo”, tworzyli osiedli tu ziemianie, wyżsi 
urzędnicy państwowi i samorządowi oraz tworząca się inteligencja. To oni byli 
partnerami dla korpusu oficerskiego. Kupcy, rzemieślnicy, pracownicy dniów-
kowi oraz Żydzi tworzyli bardzo zróżnicowaną grupę odpowiadającą na stopie 
towarzyskiej podoficerom i szeregowym26.

Wraz z budową twierdzy wojsko zaczęło wyraźnie dominować nad władza-
mi cywilnymi i ludnością Przemyśla. W 1890 r. wojskowi stanowili aż 25,7% 
ludności całego miasta27. W latach następnych odsetek ten nieco spadł, ale i tak 
pozostał bardzo wysoki. Prestiż komendanta X korpusu rezydującego w Przemy-
ślu był bez wątpienia większy niż urzędującego burmistrza. Liczne wizyty i in-
spekcje arcyksiążąt czy generałów nie wynikały z malowniczego położenia mia-
sta nad Sanem, ale z jego funkcji strategicznej. Przewaga czynnika militarnego 
zaczęła w nieunikniony sposób prowokować konflikty na tle narodowościowym, 
politycznym i społecznym. 

Lektura akt sądu garnizonowego w Przemyślu, materiałów Ministerstwa 
Obrony Krajowej, artykułów prasowych, wreszcie pamiętników przynosi sporo 
informacji o życiu codziennym załogi, występujących sporach i konfliktach, jak 
również o próbach współpracy na osi miasto-wojsko28. Wyłaniający się z nich 
obraz jest niezbyt budujący. Komendanci twierdzy i X korpusu nader często nad-
używali swojej władzy wobec administracji cywilnej. Żołnierze odpowiadali za 

25 O. Kielmansegg, Schwarzenberg-Uhlanen 1790–1887, Tarnów 1887, s. 311–335.
26 Zob. też I. Homola-Skąpska, „Kwiat społeczeństwa” (Struktura społeczna i zarys położenia 

inteligencji krakowskiej w latach 1860–1914), Kraków 1984; J. Hoff, Społeczność małego miasta 
galicyjskiego w dobie autonomii, Rzeszów 1992. W 1889 usunięto kupca z listy gości zaproszo-
nych do przemyskiego kasyna oficerskiego jako niegodnego uczestnictwa w zabawach oficerskich, 
„Gazeta Przemyska” 1889, nr 5, s. 4.

27 Special-Orts-Repertorium von Galizien, Wien 1893.
28 Zob.: Archiwum Główne Akt Dawanych w Warszawie (AGAD), Austriackie Sądy Wojskowe 

X Korpusu w Przemyślu (ASWP), sygn. 20, 27, 32, 35, 38, 47, 51, 66; ÖStA/KA, Ministerium für 
Landesverteidigung (MLV), Präsidialakten (Pr.), karton 817, nr 1648/08; Politischer Teil (Pol.), 
karton 679, nr 460/06, 463/06; D. Salis-Soglio, Mein Leben und was ich davon erzählen will, kann 
du darf, Bd, 2, Stuttgart 1908, s. 46–49, 55–57, 59, 64; H. Lieberman, Pamiętniki, Warszawa 1996, 
s. 65–67; I. Daszyński, Przeciw militaryzmowi. Mowa posła Ignacego Daszyńskiego wygłoszona 
w austriackiej Izbie Posłów 12 marca 1901, Kraków 1901, s. 21–25; I. Daszyński, Tajne sądy woj-
skowe. Mowa posła Ignacego Daszyńskiego wygłoszona na 88 posiedzeniu Izby Posłów XVII sesji 
w dniu 8 lutego 1902, Kraków 1902, s. 23–27, 30–34, 36; A. Leinwand, Poseł Herman Lieberman, 
Kraków 1983, s. 35–40, 43, 74–76, 93; F. Persowski, Przemyśl pod rządami austriackimi, s. 123; 
szerzej zob: „Naprzód” 1900; „Gazeta Przemyska” 1889–1890.
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rozprzestrzenienie się przestępczości pospolitej: niekończących się bójek, kra-
dzieży, pijaństwa, zaczepiania kobiet na ulicach, spychania cywilów (a zwłaszcza 
kobiet) z chodników do rynsztoków, awantur z prostytutkami. Sekundowali im 
w tym niektórzy oficerowie, odnoszący się z bezprzykładną pogardą do miesz-
kańców, a szczególnie Żydów i robotników. 

Obecność twierdzy i potężnego garnizonu stwarzała mieszkańcom szansę 
uzyskania lukratywnych kontraktów wojskowych lub też dorobienia się przy 
okazji realizacji różnych usług na rzecz armii29. Jednakże władze wojskowe 
w wielu wypadkach zachowywały się w sposób skrajnie arogancki wobec ludno-
ści i magistratu. Przykładowo w 1904 r. komenda twierdzy żądała, by każda in-
westycja miejska (rozszerzenie ulic, budowa chodników itp.) uzyskała jej zgodę 
na realizację. W odpowiedzi Ministerstwo Obrony Krajowej wydało dyrektywę, 
w której wprost zdezawuowało roszczenia komendy twierdzy przemyskiej jako 
niezgodne z obowiązującym prawem. W dopisku minister zgryźliwie skomen-
tował, że wojsko nie powinno walczyć z gminą miasta Przemyśla i zniechęcać 
władz cywilnych do współpracy30.

Do kolejnego konfliktu doszło dwa lata później. Tym razem komenda twier-
dzy usiłowała nie dopuścić do zabudowy wolnych parcel wewnątrz obszaru for-
tecznego. Było to już powtórzenie precedensu z 1904 r., w sprawie którego ka-
tegoryczny sprzeciw uchwalił Sejm Krajowy, wysyłając nadto stosowną petycję 
pod adresem rządu austriackiego. Znowu musiał interweniować Minister Obrony 
Krajowej, tłumacząc że komenda może się domagać takich zakazów jedynie dla 
kilku wybranych dróg, a nie dla całego miasta31.

Zasygnalizowane problemy (w rzeczywistości było ich znacznie więcej) po-
kazują na nagminną praktykę prób ignorowania obowiązującego prawa przez 
przemyską generalicję i wykorzystywanie swojego stanowiska do zdominowania 
administracji cywilnej. Co ciekawe, w największych miastach Galicji – Lwowie 
i Krakowie – pomimo licznych konfliktów władz cywilnych z wojskowymi, ni-
gdy nie dochodziło do tak drastycznych prób ograniczenia kompetencji tamtej-
szych magistratów. Ale obie stolice Galicji były kilkakrotnie większe od miasta 
nad Sanem, cieszyły się o wiele wyższym prestiżem, miały odrębny statut, a ich 
prezydenci byli zarazem starostami miejskimi32.

W opiniach niektórych komendantów X korpusu (Antona Galgotzy’ego, He-
inricha von Kummera) znaczna część mieszkańców Przemyśla przełomu XIX 
i XX w. sympatyzowała z ruchem socjalistycznym, postrzeganym przez nich 
z dużą przesadą jako antyaustriacki, antypaństwowy i antywojskowy. Podwład-
ni oficerowie generała Galgotzy’ego „wsławili się” pobiciem znanego działacza 

29 A. Gilewicz, Twierdza Przemyśl w XIX i XX w., „Rocznik Przemyski”, t. 12, 1962, s. 158–160.
30 ÖStA/KA, MLV, Pol., karton 679, nr 460/06.
31 ÖStA/KA, MLV, Pol., karton 679, nr 19407/05, 463/06.
32 O kwestiach administracyjno-ustrojowych, zob. A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia 

ustroju i prawa polskiego (1772–1918), Warszawa 2012, s. 211–220.
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socjalistycznego Hermana Liebermana 4 listopada 1900 r., co doprowadziło do 
poważnych reperkusji w postaci odwetu grupy robotników i zranienia przez nich 
jednego z oficerów 58 pp. Rezultatem tych zajść było aresztowanie grupy prze-
myskich socjalistów z samym Liebermanem, a następnie ich proces we Lwowie 
(19–26.02.1901), zakończony uniewinnieniem. Afera ta została następnie zrela-
cjonowania przez Ignacego Daszyńskiego na forum austriackiej Rady Państwa. 
Sam Galgotzy stał się zresztą negatywnym bohaterem szeregu wystąpień posel-
skich Ignacego Daszyńskiego jako sztandarowy wojskowy brutal, zamordysta, 
człowiek prymitywny i nastawiony antypolsko. Bardziej kompromisowo na-
stawiony generał von Kummer wprowadził natomiast zakaz odwiedzania przez 
wojskowych przemyskiego Domu Robotniczego33.

Niższe standardy zachowania reprezentowali niektórzy oficerowie tutejszego 
garnizonu, na przykład hrabia porucznik Constantin Kluger von Teschenberg. 
W 1904 r. pobił on na ulicy ośmiolatka, gdyż, jak sam później twierdził, uznał go 
za „ulicznika żydowskiego”, względnie „dziecko żydowskie”. Sprawa wywołała 
chwilową burzę, a krewkiego oficera przed linczem ze strony zgromadzonych 
przechodniów uratowała tylko interwencja policji34.

Do scysji na linii wojsko-cywile, czy szerzej armia-mieszkańcy Przemyśla, 
dochodziło zresztą częściej. Czasami też oficerowie i żołnierze padali ofiarą róż-
nych czynów o charakterze chuligańskim (obrzucenie zgniłymi jabłkami, oblanie 
brudną wodą). W 1904 r. grupa cywilów obrzuciła kamieniami orkiestrę 10 pp., 
w wyniku czego aresztowano 10 osób (wśród nich uczniów). Natomiast oddzia-
ły wojskowe tworzyły w latach 1896 i 1898 r. kordon przeciw demonstracjom 
przy okazji wyborów. Kolejny raz pogotowie garnizonu ogłoszono w 1905 r. 
w związku ze strajkami i demonstracjami na tle zaprowadzenia powszechnego 
prawa wyborczego. Interwencja wojska podczas wyborów w maju 1907 r. zakoń-
czyła się tragicznie: od kul zginęły 3 osoby (miejscowi sympatycy socjalistów)35. 
Wydarzenia te nie wpływały budująco na tworzenie dobrego klimatu pomiędzy 
garnizonem a ludnością cywilną Przemyśla.

Dla ck. oficerów problemem pozostawał brak odpowiedniego towarzystwa ze świa-
ta cywilnego. Liczba ziemian zamieszkujących Przemyśl i jego najbliższe okolice była 
niewielka, korpus urzędniczy, szczególnie po całkowitej polonizacji w latach sześć-
dziesiątych XIX w., nie wykazywał nadmiernego zainteresowania wojskiem, władze 
miejskie pochłaniały w dużym stopniu spory z komendą twierdzy, a inteligencja była 
dość nieliczna i niezbyt chętna do kontaktów z wojskowymi. Dla miejscowego towa-
rzystwa korpus oficerski, zdominowany przez żywioł niemiecki, a od połowy XIX 
w. wywodzący się w coraz większym stopniu z przedstawicieli średnich i niższych 

33 A. Leinwand, Poseł Herman Lieberman, s. 32–35; H. Lieberman, Pamiętniki, s. 35–43, 56, 
81, 86; I. Daszyński, Przeciw militaryzmowi, s. 21–27; idem, Tajne sądy wojskowe, s. 23–27, 32–34.

34 AGAD, ASWP, sygn. 51, nr 1, 6.
35 F. Persowski, Przemyśl pod rządami austriackimi, s. 124–130; „Gazeta Przemyska” 1889, nr 

66, s. 2; nr 70, s. 2.
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warstw społecznych (synowie drobnych urzędników, prowincjonalnych przedsiębior-
ców, zawodowych wojskowych), był mało atrakcyjny tak pod względem narodowym, 
jak i kulturalnym. W rezultacie oficerowie funkcjonowali zazwyczaj w swoim gronie, 
separując się od miejscowej ludności, a koncentrując swoją pozasłużbową aktywność 
w miejscowym kasynie. Bliższe kontakty nawiązywano sporadycznie jedynie z go-
spodarzami swoich kwater, wspólnie spędzając wolny czas i muzykując. Wspominał 
o tym z pewną sympatią, podobnie jak i o swoich nieco tajemniczych romansach, 
Daniel Salis-Soglio, jeden z głównych fortyfikatorów miasta36.

O wiele więcej znajomości nawiązywano na najniższym szczeblu: pomiędzy 
szeregowcami a miejscowymi służącymi, robotnicami, praczkami itp. Dziewczę-
tom z nizin społecznych najwyraźniej imponowali ck. rekruci, tym bardziej, że 
w kontaktach z większością z nich (pochodzących z samego miasta i okolicznych 
powiatów) nie istniała bariera językowa czy mentalna. Rezultatem były liczne 
schadzki i romanse, niekiedy kończące się w smutny sposób dla uwiedzionych 
panien. Niekiedy „bohaterami” takich zdarzeń byli także oficerowie37. Wywoły-
wały one zrozumiałą niechęć męskiej części populacji miasta. Tym też można 
w jakimś stopniu tłumaczyć widoczną wrogość znacznej części mieszkańców 
wobec garnizonu i szerzenie się w Przemyślu nastrojów antywojskowych.

Garnizon wojskowy był w Przemyślu, jak w każdym mieście monarchii nad-
dunajskiej, istotnym czynnikiem państwowotwórczym. W praktyce przejawiało 
to się uroczystymi obchodami urodzin cesarza, na które składały się przykładowo 
w 1889 r. koncerty orkiestr wojskowych, defilada, regaty na Sanie, bal wojsko-
wy oraz iluminacja kasyna wojskowego i bulwarów nad Sanem38. Ponadto woj-
sko organizowało w lecie cotygodniowe publiczne koncerty orkiestr pułkowych, 
a podczas karnawału bale i wieczorki taneczne, na które zapraszano cywilnych 
mieszkańców, a szczególnie miejscowe panie. Część mieszkańców odnosiła się 
krytycznie do niemieckiego charakteru koncertów wojskowych i w ogóle gar-
nizonu. Mówił o tym m.in. tekst zamieszczony na początku stycznia 1890 r. na 
łamach „Gazety Przemyskiej”, zawierający sformułowania, iż „również niemiłą 
jest mnogość wojska i pominąwszy już bowiem krzywdę, jakiej doznaje język 
polski, gdy w restauracjach i lokalach publicznych panującym jest język niemiec-
ki, a lojalny gospodarz uważa za właściwe podawać tylko cenniki niemieckie”39. 
Głosy tego typu nie były jednak reprezentatywne dla wszystkich mieszkańców 
Przemyśla. Biorąc pod uwagę liczebność załogi, jej propaństwowe i germaniza-
torskie oddziaływanie na mieszkańców było co najmniej ograniczone. 

Wybuch I wojny światowej całkowicie zdestabilizował funkcjonowanie prze-
myskiego garnizonu. Został on prowizorycznie odbudowany dopiero latem 1915 r. 

36 D. Salis-Soglio, Mein Leben, s. 55–57.
37 Więcej na ten temat: „Gazeta Przemyska” 1889, nr 8, s. 2; nr 16, s. 3; nr 18, s. 3; nr 27, s. 2; 

nr 66, s. 2; 1890, nr 15, s. 3; nr 37, s. 2; nr 46, s. 3; nr 52, s. 3.
38 „Gazeta Przemyska“ 1889, nr 58, s. 2-3.
39 „Gazeta Przemyska“ 1890, nr 1, s. 2.
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po odzyskaniu miasta z rąk rosyjskich, jego funkcja została jednak zupełnie 
zmarginalizowana. Nie potrzeba już było wielotysięcznej załogi do obsady znisz-
czonych fortów twierdzy, jej artylerii i magazynów. Liczne obiekty koszarowo-
-magazynowe służyły oddziałom marszowym na dalekim zapleczu frontu oraz róż-
nego rodzaju pododdziałom uzupełnień. Latem 1918 r. znajdowało się w mieście 
dowództwo X okręgu korpusu, stacjonował batalion zapasowy 18 pułku strzelców 
(dawnej Landwehry), batalion zapasowy 10 pp., batalion asystencyjny 14 pp. i XVI 
polowy batalion asystencyjny, natomiast w pobliskiej Żurawicy batalion zapasowy 
9 pp. oraz różne drobne pododdziały. Bataliony asystencyjne, tworzone w zamyśle 
ze sprawdzonych i lojalnych żołnierzy, miały charakter wojsk wewnętrznych, prze-
znaczonych do zwalczania buntów mieszkańców oraz oznak maruderstwa oddzia-
łów wojskowych. Razem tworzyło to przedziwny konglomerat żołnierzy polskich, 
ukraińskich, czeskich, rumuńskich i niemieckich, w dużym stopniu zdemoralizo-
wanych i niechętnych wojnie, po części zaś skierowanych do Przemyśla w celu 
zwalczania niepodległościowych działań ludności cywilnej40.

Rozkład austro-węgierskiego garnizonu w Przemyślu nastąpił na przełomie  
października i listopada 1918 r. Jego rezultatem było samowolne opuszczenie 
szeregów przez większość żołnierzy, rozkład batalionów asystencyjnych, fak-
tyczne ubezwłasnowolnienie komendy X okręgu korpusu, dowodzonej przez 
feldmarszałka porucznika Stanisława Puchalskiego, a w następstwie wybuch 
krótkotrwałych walk polsko-ukraińskich o miasto w chwili rozpadu Austro-Wę-
gier41.

Dzieje austriackiego garnizonu w Przemyślu były dość nietypowe jak na re-
alia galicyjskie. Stosunkowo niewielki garnizon, charakterystyczny dla wielu 
miast cyrkularnych z pierwszej połowy XIX w., został gwałtownie rozbudowa-
ny w latach osiemdziesiątych XIX stulecia w związku z założeniem twierdzy 
i ulokowaniem tu komendy X korpusu. Zbliżone przemiany dotyczyły w zaborze 
austriackim jedynie pobliskiego Jarosławia i, w dużo mniejszym stopniu, Stani-
sławowa (w tym ostatnim bez związku z inwestycjami fortecznymi). Zarazem 
w Przemyślu, jak w soczewce, skupiły się wszelkie możliwe konflikty wojsko-
wo-cywilne oraz przykłady nieoczekiwanej koniunktury związanej z nagłym 
zwiększeniem garnizonu oraz z imponującymi inwestycjami militarnymi. Pod 
tym względem rozwój załogi i samego miasta  przypominał analogiczny rozkwit 
Puli, głównego portu wojennego i twierdzy morskiej monarchii habsburskiej. 
Obydwa niezbyt duże miasta, dysponujące w przeciągu kilkudziesięciu lat wie-
lotysięcznymi załogami wojskowymi, zostały w ogromnym stopniu uzależnione 
od czynnika militarnego, a rozpad monarchii habsburskiej w 1918 r. doprowadził 
do ich wieloletniej stagnacji.

40 G.R. Plaschka, H. Haselsteiner, A. Suppan, Innere Front. Militärassistenz, Widerstand und 
Umsturz in der Donaumonarchie 1918, Bd. 2, Wien 1974, s. 115–117, 301–312.

41 G.R. Plaschka, H. Haselsteiner, A. Suppan, Innere Front, s. 306–312.
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Abstract

The DisTricT nATionAl commiTTee in Krosno DurinG WorlD WAr i

In the period of the Galician Autonomy there were a lot of organizations in Krosno which laid 
the ground for the formation and development of paramilitary and independence organizations. The 
founding and activity of the District National Committee encouraged the people from Krosno and 
the region to actively engage in the fights for Poland’s independence. Despite enormous destruction 
and hardships caused by the war, the Krosno people’s effort put in regaining independence was of 
great significance. 

Key words: World War I, paramilitary and independence organizations, Supreme National 
Committee, District National Committee, Piłsudski’s Legions, local governments

Słowa kluczowe: I wojna światowa, organizacje niepodległościowe i paramilitarne, Naczelny 
Komitet Narodowy, Powiatowy Komitet Narodowy, Legiony, samorząd miejski i powiatowy

W dotychczasowej literaturze okres I wojny światowej w Krośnie jak i w po-
wiecie krośnieńskim nie został jeszcze szczegółowo opracowany. Temat ten wyma-
ga dokładniejszego zbadania i opracowania naukowego. Dotychczas zajmował się 
nim głównie Marian Zgórniak oraz autorka niniejszego tekstu1. Natomiast na temat 
samej działalności niepodległościowej, a zwłaszcza powstania i funkcjonowania 
Powiatowego Komitetu Narodowego w Krośnie, nie powstała żadna publikacja 
naukowa. Celem przedstawionego artykułu jest zebranie dotychczasowych wia-
domości oraz uzupełnienie ich o nowsze badania i ustalenia. Temat został przed-
stawiony w szerszym kontekście historycznym i dlatego praca została podzielona 
na podrozdziały. Pierwsze wstępne rozdziały dotyczą sytuacji w okresie wojny 
w mieście oraz działalności niepodległościowej przed wybuchem wojny. Kolejne 
rozdziały zostały poświęcone głównej tematyce, czyli  Powiatowego Komitetu Na-
rodowego, niektórym krośnieńskim legionistom oraz działalności komitetu.

1 M. Zgórniak, Ziemia krośnieńska w czasie I wojny światowej, w: Krosno. Studia z dziejów 
miasta i regionu, t. 1, red. J. Garbacik, Krosno 1972, s. 277–296; E. Bereś, Krosno i jego samorząd 
w dobie autonomii galicyjskiej, Krosno 2008, s. 415–426.
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Działania wojenne w Krośnie

Miasto Krosno i cały powiat już od pierwszych tygodni Wielkiej Wojny 
aż do maja 1915 r. przechodziło kilkakrotnie z rąk do rąk. Jego losy zwią-
zane były z wynikami walk pomiędzy wojskami austro-węgierskimi i rosyj-
skimi, a wydarzenia wojenne mocno odbiły się na życiu mieszkańców. Po 
raz pierwszy Rosjanie wkroczyli na teren powiatu krośnieńskiego już we 
wrześniu 1914 r. i przebywali na tym terenie do początków października, by 
ponownie wrócić w pierwszych dniach listopada. W połowie grudnia zostali 
wyparci przez wojska austro-węgierskie, ale tylko na kilka dni. Tym razem 
okupacja rosyjska trwała najdłużej, bo do pierwszej dekady maja 1915 r. Po 
przegranej bitwie gorlickiej, wojska rosyjskie wycofały się z ziemi krośnień-
skiej, a front przesunął się daleko na wschód i do końca wojny nie powrócił 
na te tereny2. 

Zniszczenia spowodowane wojną były ogromne, a mieszkańcy znaleźli się 
w tragicznej sytuacji. Wystarczy przytoczyć spostrzeżenia Jana Wanata, kierow-
nika Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej i Szkoły Wydziałowej męskiej, który 
napisał w Kronice szkolnej w listopadzie 1914 r.: 

Bardzo wielka ilość […] mieszkańców miasta poszła na niepewną tułaczkę, 
opuszczając ciężko nieraz zapracowane swe mienie […]. Przez 9 dni i nocy 
przeciągały i tu odpoczywały nieprzeliczone masy wojska rosyjskiego. Każdą 
noc odbywało się rozbijanie zamkniętych mieszkań i sklepów i rabunek wszyst-
kiego, co wpadło w ręce i co poprzedniej nocy koledzy broni jeszcze nie za-
brali3. 

Jeszcze gorzej przedstawiała się sytuacja w grudniu i następnych miesiącach, 
kiedy do miasta wkroczyły syberyjskie oddziały 12 korpusu wojsk rosyjskich. 
W Kronice szkoły męskiej  zanotowano, iż „takich sołdatów jeszcze Krosno nie 
miało”. Przemoknięci, zziębnięci i wygłodniali żołnierze obrabowali wiele skle-
pów i magazynów, a „na rynku, po placach, ulicach, na środku pokoju, jak i na 
strychach domów zabłysły ogniska, a meble, odrzwia, podłogi, futryny okien, 
płoty podsycały płomień ognisk”4. Miasto, jak zanotował kronikarz, pozostawało 
w opłakanym stanie: „Do Krosna nawieziono całe masy słomy i siana z okolicy. 
Miasto stało się w jednej chwili wielkim gnojowiskiem”. Wojska rosyjskie urzą-
dziły stajnie dla koni w wielu sklepach oraz w Szkole Wydziałowej, gdzie „szafy 
zamieniono na żłoby a sprzęty, środki i przybory naukowe, część biblioteczki 
znikły bez śladu”5. Mieszkańcy doświadczali ogromnych trudności aprowizacyj-

2 E. Bereś, op. cit., s. 415–426; M. Zgórniak, op. cit., s. 277–296.
3 Archiwum Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośnie, Kronika szkolna, s. 22.
4 Ibidem, s. 24.
5 Ibidem; Archiwum Prowincji krakowskiej Zakonu oo. Kapucynów, Archiwum Klasztoru 

w Krośnie, Chronologiae Conventus liber tertius 1903–1930, sygn. AKKR 17, s. 21.
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nych i opałowych. Cierpiała również ludność okolicznych wiosek, gdzie dokony-
wano rekwizycji siana, zboża, bydła, koni i żywności6.

W wielu budynkach zorganizowano punkty etapowe dla napływających 
jeńców austriackich i dla rannych, których zwożono z Przełęczy Dukielskiej. 
W przepełnionym stacjonującym w Krośnie szpitalu polowym nie mieścili się 
ranni i chorzy, których umieszczano także w miejscowym szpitalu, szkołach 
i ochronce. Wśród chorych szerzyły się choroby zakaźne − cholera, tyfus i dyzen-
teria. W mieście dochodziło również do walk zbrojnych. We wrześniu  toczyły się 
walki na wzgórzach na prawym brzegu Wisłoka, na początku października w re-
jonie rafinerii, a 15 grudnia Rosjanie z pozycji położonych w rejonie kościoła św. 
Wojciecha dokonali ostrzału artyleryjskiego miasta. W ciągu kilku godzin spa-
dło na Krosno około 100 granatów i setki szrapneli, wyrządzając wielkie szko-
dy w zabudowie i wśród ludności. Poważnemu zniszczeniu uległa m.in. szkoła 
męska, kilkanaście domów, drukarnia Wojciecha Lenika. Jeden z granatów ude-
rzył w łaźnię żydowską, gdzie zginęło 10 osób. Łącznie straty ludności cywilnej 
wyniosły kilkanaście osób, a kilkadziesiąt odniosło rany. Do dużych zniszczeń 
doszło też w maju 1915 r., po bitwie pod Gorlicami, kiedy Rosjanie wycofując 
się z miasta spalili magazyny z zapasami amunicji i materiałami sanitarnymi oraz 
stację kolejową7. 

Obraz zniszczonego miasta zapisał się na długo w pamięci węgierskiego ko-
respondenta wojennego Ferenca Molnára, który w czerwcu 1915 r. zatrzymał się 
w Krośnie. W swych zapiskach zanotował: 

W Krośnie zatrzymaliśmy się w południe na chwilę, ale tej chwili nie sposób zapo-
mnieć […]. Wszystkie domy wokół mnie pozbawione są dachów i okien. Sterczą, 
wydzielając smród spalenizny – dziwny, ciepły, cuchnący oddech przypalonego 
drewna, skóry, tkaniny – trudno to wytrzymać […]. W tym momencie na małej wy-
palonej uliczce obecne jest wszystko: krew, kurz, ogień, konie, niewola, bagnety, 
płacz do Boga i wrzask pędzonych do niewoli wrogów, bicie dzwonów, dymiące 
ruiny, śpiew dzieci, stojące dęba konie…8.

Zniszczenia i straty materialne spowodowane wojną były bardzo duże. Doty-
czyły one tak samego miasta, jak i całego regionu. Kronikarz ojców kapucynów 
zanotował: „Stosunki społeczne i ekonomiczne coraz cięższe i trudniejsze, bo 
brak ludzi do pracy, a także inwentarza. Drożyzna wzrasta niepomiernie”9. Do 
tego dochodziły rekwizycje żywności, a nawet dachów miedzianych z kościołów 
i budynków oraz dzwonów przeznaczanych na produkcję wojenną. Nie mniej 
uciążliwe od trudności materialnych było poddanie mieszkańców ścisłej inwigi-

6 Chronologiae Conventus..., s. 20.
7 E. Bereś, op. cit., s. 415–426.
8 F. Molnár, Galicja 1914–1915. Zapiski korespondenta wojennego, Warszawa 2012,  

s. 191–192.
9 Chronologiae Conventus…, s. 23, 26; E. Bereś, op. cit., s. 415–426.
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lacji i kontroli. Przeprowadzano liczne aresztowania i zsyłki. Represjami objęto 
głównie działaczy patriotycznych związanych z ruchem strzeleckim i Legionami. 

Działalność niepodległościowa w mieście

Przed wybuchem Wielkiej Wojny dzięki swobodom autonomicznym w całej 
Galicji powstało wiele organizacji i instytucji, które przygotowały odpowiedni 
grunt dla powstania i rozwoju organizacji niepodległościowych i paramilitar-
nych.  Podobnie było w Krośnie, gdzie już  pod koniec XIX wieku funkcjonowa-
ła tajna organizacja Żuawów, wywodząca się ze stowarzyszenia „Orła Białego”, 
w której działał późniejszy burmistrz Jędrzej Krukierek, księgarz Kasper Wojnar 
oraz związani z przemysłem naftowym bracia Józef i Władysław Wachalowie, 
Eryk Cienciała i Stanisław Iwański. Głównym celem Związku Żuawów była wal-
ka o „odzyskanie dla narodu polskiego niepodległości, bytu państwowego, nie 
wykluczając zbrojnego powstania”10. Od 1892 r. istniało w Krośnie Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół”, którego głównym zadaniem było  fizyczne odrodzenie 
narodu poprzez organizowanie ćwiczeń sportowych dla młodzieży i dorosłych 
oraz wychowanie moralne i patriotyczne. Te założenia ideowo-programowe 
składały się na ostateczny cel towarzystw gimnastycznych, zwany „ideą sokolą”, 
która miała służyć wyzwoleniu narodowemu11. W Seminarium Nauczycielskim 
działała organizacja „Bóg i Ojczyzna”, a w Szkole Realnej od 1912 r. funkcjo-
nowała drużyna skautowa, kierowana przez nauczyciela Ludwika Zakulskiego 
i znanego z patriotycznej działalności ks. Stanisława Szpetnara12.

Od 1912 r. formowały się w mieście związki strzeleckie i stałe drużyny so-
kole. Centrum organizacji strzeleckich w powiecie stanowił Związek Strzelecki 
pracowników nafty w Krośnie, utworzony 5 marca 1913 r. Jego kolejnymi ko-
mendantami byli: Józef Swoboda, emerytowany kapitan wojska austriackiego, 
inżynier Wincenty Tyszowiecki, kierownik techniczny rafinerii, oficer rezerwy 
wojska austriackiego oraz pracownik rafinerii krośnieńskiej Stanisław Iwański, 
który był „duszą tej organizacji”. W jego skład weszli dyrektorzy, urzędnicy, maj-

10 W.M. Borzemski, Pamiętnik tajnych organizacji niepodległościowych na terenie byłej Galicji 
w latach od 1880–1897, Lwów 1930, s. 34–45, 159–173; A. Kosiek, Komendant na krośnieńskim 
szlaku, „Kurier Krośnieński”, 1994, nr 6/35,  s. 3; A. Zielecki, Zaranie polskiego ruchu młodzieżo-
wego w Galicji, w: Galicja i jej dziedzictwo, t. 15: Działalność wyzwoleńcza, Rzeszów 2001, s. 205; 
P. Babinetz, Krośnieńscy legioniści w walce o niepodległą, cz. 1, „Ziarno Gorczycy”, 2004, nr 11, 
s. 20–23; idem, Związki rafinerii krośnieńskiej z Józefem Piłsudskim i ruchem strzeleckim, „Wiek 
Nafty”, 2005,  nr 3, s. 14–18.

11 E. Bereś, op. cit., s. 319–325; B. Łopatkiewicz, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Kro-
śnie w latach 1892–1914, w: Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 3, red. S. Cynarski, 
Rzeszów 1995, s. 135–159.

12 A. Meissner, Kształcenie nauczycieli w Środkowej Galicji 1871–1918, Rzeszów 1974,  
s. 85–88; idem, Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie w Krośnie w latach 1895–1936, 
w: Dzieje Zakładów Kształcenia Nauczycieli w Krośnie w latach 1895–1995, red. A. Meissner,  
A. Krzanowski, Krosno 1997, s. 20;  E. Bereś, op. cit., s. 428.
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strzy oraz robotnicy, a także ochotnicy spoza rafinerii. Został on przydzielony do 
okręgu rzeszowskiego, który podlegał Komendzie Głównej we Lwowie13. 

W związku z narastającą groźbą wybuchu wojny objęto młodzież sokolą 
szkoleniem wojskowym i rozpoczęto tworzenie organizacji paramilitarnych. 
W 1912 r. utworzono w Krośnie Oddział Strzelecki kierowany przez Stanisła-
wa Moroniewicza, a w lutym 1913 r. na posiedzeniu Wydziału Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” zrodził się pomysł utworzenia Służby Samarytań-
skiej i Stałej Drużyny Sokolej. Do Komendy Stałej Drużyny Sokolej powstałej 
w październiku 1913 r. weszli Jan Kurowski jako przewodniczący, Jan Gul 
− komendant wojskowy i Franciszek Zeman − prowiantowy. Utworzona jed-
nostka prowadziła dwa razy w tygodniu ćwiczenia z musztry i posługiwania się 
bronią. Natomiast kurs samarytański dla 17 kobiet, który prowadzili druhowie 
dr Zygmunt Lewicki i dr Antoni Ślączka, rozpoczęto jeszcze w lutym. Uczest-
niczyły w nim m.in. Maria Górska, Ernestyna Pikówna, Jadwiga Ślączkówna, 
Janina i Jadwiga Lewakowskie14. 

Okazją do sprawdzenia nabytych umiejętności stała się pięćdziesiąta rocznica 
wybuchu powstania styczniowego, kiedy to w styczniu 1913 r. zorganizowano 
ćwiczenia polowe młodzieży sokolej, skautowej i strzeleckiej. W październiku 
tego samego roku na polach Komborni ćwiczono wspólnie z drużynami z Brzo-
zowa, Jasła i całego powiatu krośnieńskiego15. W czerwcu 1914 r., tuż przed 
wybuchem wojny, odbyły się kolejne wielkie manewry z udziałem organiza-
cji z Krosna, Rzeszowa, Jasła, Sanoka oraz plutonów z okręgu krakowskiego 
i lwowskiego. W sumie sformowano batalion bojowy składający się z czterech 
kompanii. Ćwiczenia przeprowadzono w niedzielę 14 czerwca w okolicy Polan-
ki, Turaszówki, Świerzowej Polskiej i Szczepańcowej. Na zakończenie odbyła 
się na krośnieńskim rynku defilada, którą odebrał Józef Piłsudski, komendant 
główny Związku Walki Czynnej oraz Kazimierz Sosnkowski16. Organizowanie 
wielkich ćwiczeń polowych miało ważny cel propagandowy − było nie tylko ma-
nifestacją sprawności organizacyjnej, umiejętności wojskowych i sportowych, 

13 P. Babinetz, Świadomość narodowa i niepodległościowa w Krośnie w 1914 roku, w: Stan 
świadomości narodowej Polaków w przededniu niepodległości, Kraków 2010, s. 137.

14 Sprawozdanie Wydziału Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krośnie za rok 
administracyjny   1913, Krosno 1914, s. 7; E. Bereś, op. cit., s. 429–430.

15 A. Kosiek, Komendant na krośnieńskim szlaku…, s. 3; B. Łopatkiewicz, Towarzystwo Gim-
nastyczne…, s. 158; Sprawozdanie Dyrekcji za r. sz. 1914, s. 8–10; Sprawozdanie Wydziału… za 
rok 1913, s. 8.

16 A. Kosiek, Komendant na krośnieńskim szlaku…, s. 3. Autor artykułu oparł się na wspomnie-
niach jednego z uczestników, nieznanego z nazwiska Ludwika. O pobycie Józefa Piłsudskiego 
w Krośnie wspominał burmistrz Krosna J. Krukierek w swoim przemówieniu na nadzwyczajnym 
posiedzeniu Rady Miasta dnia 16 maja 1935 r. poświęconemu pamięci Józefa Piłsudskiego, por. 
Archiwum Państwowe w Rzeszowie, oddział w Sanoku, Akta Miasta Krosna (AMK), sygn. 18, 
protokół z 16 V 1935 r., k. 103–104; Informację tę podaje m.in.: W. Jędrzejewicz, Kronika życia 
Józefa Piłsudskiego 1867–1935, Warszawa 1989, t. 1, s. 271; F. Demel, W. Lipiński, Pułkownik 
Leopold Lis-Kula, Warszawa 1932, s. 11; P. Babinetz, Związki rafinerii krośnieńskiej..., s. 16–17; 
idem, Krośnieńscy legioniści..., s. 21–22.
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ale przyciągało tłumy mieszkańców i „niezdecydowaną młodzież, którą jeszcze 
Związki i drużyny Strzeleckie nie pochłonęły”17.

Końcem 1912 r. rozpoczął w mieście działalność Polski Skarb Wojskowy 
(PSW). Organizacja ta utworzona z inicjatywy Józefa Piłsudskiego miała na celu 
wspierać istniejące już i przyszłe prace wojskowe; jej dochody szły na szkoły in-
struktorów, szerzenie wiedzy wojskowej, broń, techniczne potrzeby służby woj-
skowej oraz „na utworzenie funduszu żelaznego przyszłego powstania zbrojne-
go”18. W lutym 1913 r. założono w Krośnie komisariat PSW, którego pierwszym 
komisarzem została Jadwiga Lewakowska. Wraz z Andrzejem Mazurkiewiczem, 
Józefem Wachalem i Józef Krukierkiem zajmowała się ona zbieraniem dobro-
wolnych składek. Do końca sierpnia 1913 r. zebrano 2 276 koron19.

Dzięki tej działalności, jak stwierdzono później w sprawozdaniu Powiatowe-
go Komitetu Narodowego, „wojna nie zaskoczyła mieszkańców Krosna całkiem 
nieprzygotowanych” i już w pierwszych dniach sierpnia 1914 r. wyjechało do 
Krakowa czterech strzelców. Jednocześnie, codziennie zgłaszali się do Związku 
Strzeleckiego nowi ochotnicy, dla których przeprowadzano ćwiczenia. 21 sierp-
nia, na rozkaz okręgowej Komendy Strzeleckiej, odjechała do Krakowa następna 
grupa strzelców, licząca 115 osób. Zostali oni pożegnani niezwykle uroczyście. 
Na ich cześć odprawiono nabożeństwo, po którym liczni mieszkańcy miasta 
i okolicy odprowadzili strzelców na dworzec kolejowy. Tego samego dnia odje-
chało z Krosna także kilkunastu członków Drużyny Sokolej do Legionu Wschod-
niego, który koncentrował się we Lwowie. Niektórzy z nich wstąpili później do 
Legionu Zachodniego20.

Powstanie Powiatowego Komitetu Narodowego

Dn. 16 sierpnia 1914 r., z inicjatywy prezesa Koła Polskiego i prezydenta 
miasta Krakowa dr. Juliusza Leo, powstał w Krakowie Naczelny Komitet Na-
rodowy. Weszli do niego przedstawiciele głównych ugrupowań politycznych, 
w tym Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych i Central-
nego Komitetu Narodowego. NKN był „najwyższą instancją w zakresie woj-

17 D. Dudek, Działalność wojskowa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” przed I wojną świa-
tową, Nowy Sącz 1994, s. 26; E. Bereś, op. cit., s. 430.

18 Odezwa Polskiego Skarbu Wojskowego z listopada 1912 r., w: A. Garlicki, Geneza Legionów. 
Zarys dziejów Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, Warsza-
wa 1964; A Garlicki, Geneza Legionów. Zarys dziejów Komisji Skonfederowanych Stronnictw Nie-
podległościowych, Warszawa 1964, s. 279–280; idem, U źródeł obozu belwederskiego, Warszawa 
1983, s. 233.

19 Archiwum Narodowe w Krakowie, Naczelny Komitet Narodowy (ANK, NKN), sygn. 510, 
k. 838; A. Kosiek, Komendant na krośnieńskim szlaku…, s. 3; E. Kozłowski, M. Wrzosek, Dzieje 
oręża polskiego 1794–1939, Warszawa 1973, s. 330–331; D. i T. Nałęcz, Józef Piłsudski − legendy 
i fakty, Warszawa 1986, s. 143.

20 ANK, NKN, sygn. 510, k. 839.



23POWIATOWY KOMITET NARODOWY W KROŚNIE W OKRESIE I WOJNY ŚWIATOWEJ 

skowej, skarbowej i politycznej organizacji zbrojnych sił polskich walczących 
u boku Austro-Węgier przeciwko Rosji”21. Pierwszym prezesem Komitetu został 
dr Juliusz Leo, następnie funkcję tę pełnili Władysław Leopold Jaworski i Leon 
Biliński. W październiku 1917 r. NKN podjął uchwałę o samorozwiązaniu, a jego 
okres likwidacyjny trwał do sierpnia 1920 r.22 Znaczącą  rolę w formowaniu Le-
gionów, poza ich Komendą, odegrał Departament Wojskowy NKN, kierowany 
przez  podpułkownika a następnie od lipca 1916 r. pułk. Władysława Sikorskie-
go. Zadaniem Departamentu było zwerbowanie odpowiedniej liczby mężczyzn 
zdolnych do walki oraz wyekwipowanie całego Legionu23.

Jednocześnie rozpoczęto tworzenie sieci placówek terenowych – Powiato-
wych Komitetów Narodowych. Zgodnie z Instrukcją szczegółową, od 23 sierpnia 
tworzono Powiatowe Komisariaty Wojskowe, kierowane przez powiatowych ko-
misarzy wojskowych. Ich pierwszym zadaniem było utworzenie biura składają-
cego się z pięciu referatów: werbunkowo-ewidencyjnego, techniczno-bojowego, 
intendentury, prowiantury i referatu sanitarnego. Komisarz wojskowy, którego 
mianowała Sekcja Zachodnia NKN, i jego zastępca wchodzili w skład Komitetu 
Powiatowego NKN. Ich obowiązkiem było utrzymywanie ścisłych stosunków 
z austriackimi władzami cywilnymi i wojskowymi. Ze swych czynności komi-
sarze składali raporty i rachunki tylko Departamentowi Wojskowemu, a żadna 
inna władza nie miała prawa wydawania im rozkazów. Przy nominacjach na ko-
misarzy kierowano się przede wszystkim tym, czy dane osoby mają duże wpły-
wy w powiecie i czy są przeszkoleni pod względem wojskowym, mniejszą rolę 
zwracano na przynależność partyjną. Pod koniec 1915 r. komisarzy zastąpili de-
legaci, których zadaniem było kształtowanie nastrojów społeczeństwa w danym 
powiecie, informacja o działaniach NKN i Legionów. Delegaci zajmowali się 
urządzaniem obchodów rocznic narodowych, kolportażem wydawnictw NKN, 
opieką nad byłymi legionistami  oraz ich rodzinami, zbiórką funduszów na rzecz 
Legionów. Mimo zakazu ze strony władz austriackich, delegaci działający w Ga-
licji zajmowali się również nieoficjalnym werbunkiem do Legionów24. 

Już w sierpniu 1914 r. dwaj  przedstawiciele NKN prof. dr Stanisław Kutrzeba 
i poseł dr Zygmunt Marek dotarli do Krosna. Zebranie konstytuujące odbyło się 

21 M. Drozdowski, Naczelny Komitet Narodowy (1914–1918). Polityczne i organizacyjne zaple-
cze Legionów Polskich, Kraków 2017, s. 135–136; K. Srokowski, N.K.N. Zarys historii Naczelne-
go Komitetu Narodowego, Kraków 1923, s. 124–134; J. Mleczak, Akcja werbunkowa Naczelnego 
Komitetu Narodowego w Galicji i Królestwie Polskim w latach 1914–1916, Przemyśl 1988, s. 11; 
W.L. Jaworski, Dokumenty Naczelnego Komitetu Narodowego, 1914–1917, Kraków 1917, s. 3 
(dalej Dokumenty NKN).

22 J. Mleczak, Akcja werbunkowa..., s. 12–13; K. Srokowski, N.K.N…, s. 146–148; M. Wrzo-
sek, Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914–1918, Warszawa 1990, s. 89–91; 
M. Wrzosek, Polskie formacje zbrojne i Polacy w armiach zaborczych w 1914 roku, „Dzieje Naj-
nowsze”, R.  36: 2004, t. 3, s. 177–179. 

23 M. Drozdowski, op. cit., s. 152.
24 Ibidem, s. 154.
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27 sierpnia w sali obrad Rady Powiatowej, a przewodniczył mu zastępca marszał-
ka powiatu ks. Edward Janicki. Delegaci przedstawili międzynarodową sytuację 
polityczną, stanowisko galicyjskich stronnictw w sprawie toczącej się wojny oraz 
zaznajomili zebranych z powstaniem NKN i jego planami utworzenia Legionów 
Polskich w sile co najmniej 32 000, a także omówili zasady działania komitetów 
powiatowych. Na spotkaniu tym wybrano prezesa krośnieńskiego Powiatowe-
go Komitetu Narodowego (PKN), którą to funkcję powierzono ks. Edwardowi 
Janickiemu25. Ksiądz Janicki zainicjował tworzenie Komitetów Narodowych 
w poszczególnych gminach oraz zredagował wraz z innymi członkami komitetu 
odezwę do mieszkańców powiatu, którą własnoręcznie i czytelnie podpisał, aby 
swoim autorytetem zachęcić do wstępowania do legionów. Za swą patriotyczną 
działalność został aresztowany na plebanii w Jedliczu 20 lutego 1915 r. i przewie-
ziony do aresztu do Krosna. Następnego dnia przetransportowano go na  stację 
kolejową do Beska, a później koleją do Lwowa. Dalsza planowana wywózka na 
Sybir nie doszła do skutku, gdyż sędziwy kanonik w trakcie pobytu w więzieniu 
w lwowskim klasztorze Brygidek ciężko się rozchorował. Ostatni tydzień ży-
cia, dzięki staraniom wielu przyjaciół i znajomych, przebywał w szpitalu. Zmarł 
28 marcq 1915 r., przeżywszy siedemdziesiąt dwa lata. Został pochowany we 
Lwowie na Cmentarzu Łyczkowskim, a w 1920 r. jego szczątki ekshumowano 
i złożono w grobowcu Paszkowskich na jedlickim cmentarzu. Pamięć niezwykle 
zasłużonego dla powiatu ks. Janickiego radni powiatowi uczcili na posiedzeniu 
Rady 26 lutego 1916 r.26

Zastępcą prezesa został dr Jan Kanty Jugendfein, adwokat krajowy Sądu Po-
wiatowego w Krośnie, w latach 1910–1921 burmistrz Krosna, wieloletni radny 
miejski i powiatowy, poseł w Sejmie Krajowym we Lwowie w latach 1895–1901 
oraz działacz wielu stowarzyszeń i organizacji. Za niezwykle aktywną działal-
ność niepodległościową Jugendfein został odznaczony Medalem Niepodległo-
ści27. Funkcję sekretarza pełnił Wiktor Sikorski, a skarbniczki Jadwiga Lewa-
kowska. Do PKN weszli również Józef Bergman, dr Adam Jasiński, Jędrzej Kru-
kierek, Wincenty Manierski z Jedlicza, Dominik Pawłowski − sędzia z Dukli, 
Tadeusz Śmiglewski i Władysław Wachal. Komisarzem wojskowym na powiat 
krośnieński został mianowany przez sekcję zachodnią NKN dnia 31 sierpnia 

25 Ksiądz Janicki, urodzony w 1843 r. w Sulistrowej koło Dukli, absolwent Gimnazjum św. 
Anny w Krakowie i Seminarium Duchownego w Przemyślu, od 1867 r. był proboszczem jedlickiej 
parafii oraz kanonikiem i dziekanem jasielskim. Angażował się również w działalność społeczną. 
Zakładał szkoły ludowe i czytelnie ludowe, kasy oszczędnościowe, kółka rolnicze. Przez wiele lat 
zasiadał w Radzie Powiatowej w Krośnie, w której przez 31 lat pełnił obowiązki wicemarszałka

26 Z. Łopatkiewicz, O Jedliczu i około Jedlicza, Jedlicze 2009, s. 176–182; Cmentarz jedlicki. 
Mały przewodnik biograficzno-historyczny, Jedlicze 2010, s. 18; Archiwum Muzeum Podkarpac-
kiego w Krośnie, Księga protokołów posiedzeń Rady Powiatowej miasta Krosna za lata 1868–1916, 
sygn. MOK-ADH-288, protokół z 26 II 1916, k. 340; Centralne Państwowe Archiwum Historyczne 
Ukrainy we Lwowie (Центральний державний історичний архів України, м. Львів – CPAHU), 
f. 178, op. 1, spr. 313, k. 6. 

27 E. Bereś, op. cit., s. 102–105.
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1914 r. Stanisław Iwański28. W marcu 1913 r. z jego inicjatywy został założo-
ny Związek Strzelecki pracowników fabryki nafty w Krośnie, w którego skład 
weszli dyrektorzy, urzędnicy, majstrzy oraz robotnicy, a także ochotnicy spoza 
rafinerii. Został on przydzielony do okręgu rzeszowskiego, który podlegał Ko-
mendzie Głównej we Lwowie29. 

Krośnieński PKN był jednym z 31 działających w 1914 r. w Galicji30. Jego 
siedziba znajdowała się w salach Rady Powiatowej, a biura były otwarte od go-
dziny 8.00 do 12.00 i od godziny 15.00 do 18.0031. Mimo, że nie otrzymał od 
razu szczegółowych instrukcji, starał się od samego początku prowadzić aktywną 
działalność. Dzielił się na trzy sekcje: wojskową, skarbową i administracyjną. 
W sekcji wojskowej znalazł się komisarz S. Iwański zajmujący się ewidencją 
ochotników, J. Krukierek − sprawami werbunkowymi, W. Wachal − sprawami 
intendentury, J. Bergman – sprawami prowiantury oraz dr A. Jasiński, który był 
odpowiedzialny za sprawy sanitarne. W sekcji skarbowej, pod przewodnictwem 
Tadeusza Śmiglewskiego, pracowali Wiktor Sikorski, Jadwiga Lewakowska, Jó-
zef Bergman i Dominik Pawłowski. Przewodniczącym sekcji administracyjnej, 
złożonej z dr. A. Jasińskiego, J. Krukierka i W. Wachala, został dr J. Jugendfein32.

Wydana przez PKN odezwa do całego powiatu oraz naczelników gmin wzy-
wającą do tworzenia miejscowych komitetów spowodowała, że do PKN zaczęli 
się zgłaszać ochotnicy do tworzonych Legionów oraz napływać ofiary w postaci 
datków pieniężnych i materialnych. Komisarz Stanisław Iwański już 8 września 
donosił NKN w Krakowie, że rozpoczął werbunek do Legionów33. 

Ochotnicy zwerbowani przez Departament Wojskowy kierowali się różnymi 
motywami przy wstępowaniu do Legionów. Najczęściej były to pobudki  ideowe, 
zapał i chęć walki o niepodległą Polskę. Wielu przyciągały postaci J. Piłsudskie-
go, W. Sikorskiego oraz W. Witosa. Zdarzało się, że zgłaszano się do Legionów 
z powodu trudnego położenia ekonomicznego. Austriackie Ministerstwo Obrony 
Krajowej wydało 12 września 1914 r. decyzję o wypłacaniu zapomóg rodzinom 
osób powołanych do wojska austriackiego, a od 16 grudnia pomoc przysługiwała 
rodzinom powołanych do Legionów. W wypadku śmierci żona i dzieci otrzymy-
wały rentę wdowią i sierocą. Do Legionów zgłaszano się także w obawie przed 
poborem do wojska austriackiego lub rosyjskiego34. Wiele czynników ogranicza-

28 Stanisław Iwański urodził się w 1868 r. w Gliniczku w powiecie jasielskim. W trakcie nauki 
w jasielskim gimnazjum aktywnie działał w tajnej organizacji niepodległościowej „Orła Białego”. 
W 1889 r. utworzył w Jaśle czytelnię pozostającą pod egidą Towarzystwa Przyjaciół Oświaty we 
Lwowie. W 1891 r. rozpoczął pracę w rafinerii nafty w Chorkówce, a od 1904 r. w Krośnie; ANK, 
NKN, sygn. 510, k. 839-840; ANK, NKN, sygn. 291, k. 261.

29 P. Babinetz, Świadomość narodowa…, s. 137; E. Bereś, op. cit., s. 429.
30 J. Mleczak, Akcja werbunkowa..., s. 22.
31 ANK, NKN, sygn. 510, k. 840–841.
32 ANK, NKN, sygn. 510, k. 840; E. Bereś, op. cit., s. 434.
33 ANK, NKN, sygn. 291, k. 264.
34 J. Mleczak, Akcja werbunkowa…, s. 117–123.
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ło liczbę osób przyjętych do Legionów. Najważniejszymi były rozporządzenia 
władz austriackich oraz decyzje komisji oceniających przydatność ochotników. 
Przepisy austriackie szczegółowo określały, kto mógł wstąpić do Legionów. Oso-
by zamieszkujące terytorium Galicji jako poddani cesarza mieli przede wszyst-
kim obowiązek służby w wojsku austriackim. Do Legionów mogli wstępować 
ci, którzy nie byli zobowiązani do służby w wojsku austriackim. Inni musieli 
uzyskać zezwolenie od władz wojskowych. Oficerowie i żołnierze pozostający 
w czynnej służbie w armii austriackiej mogli być skierowani do Legionów na 
żądanie generałów, którym powierzono organizację Legionów, ale za zezwole-
niem Ministerstwa Obrony Krajowej lub Ministerstwa Wojny. Ważną przeszkodą 
uniemożliwiającą wszystkim chętnym na służbę w Legionach, było kryterium 
zdrowotne. Komisje poborowe, w których składzie znajdował się lekarz, odrzu-
cały prośby wielu ochotników, uważając że nie podołają oni trudom wojennym. 
Nie przyjmowano także nieletnich, którzy nie posiadali wymaganego zezwolenia 
od rodziców. Dolną granicę wieku ustalono w odezwie NKN na 17 lat35. Ochot-
nicy niespełniający wszystkich wymienionych warunków stanowili duży procent 
zgłaszających się i dlatego różnice między zwerbowanymi i rzeczywiście przyję-
tymi do wojska były duże36. 

Podobna sytuacja miała miejsce w Krośnie. Jak wynika z zachowanych doku-
mentów, „niewiele trudu potrzebował Jędrzej Krukierek, któremu jako znające-
mu osobiście wszystkich naczelników gmin i wybitniejszych włościan i miesz-
czan, powierzono akcję werbunkową”, gdyż „młodzież sama spieszyła pod lokal 
Związku Strzeleckiego, by zaciągnąć się na listę ochotników i następnie stanąć 
przed komisją poborową”37. Komisja złożona z komisarza wojskowego i lekarza 
urzędowała w dni powszednie na dworcu kolejowym w Krośnie. Początkowo 
funkcję lekarza poborowego pełnił dr Zygmunt Lewicki, dyrektor krośnieńskie-
go szpitala, pozostający jednocześnie w służbie wojskowej. Wprawdzie nie na-
leżał on do komitetu, ale chętnie stawiał się na każde wezwanie komisarza woj-
skowego. Dr Zygmunt Lewicki prowadził także w szpitalu kurs dla ochotników, 
przyszłych sanitariuszy. Właściwy referent spraw sanitarnych, dr A. Jasiński, 
wydał odpowiednie ogłoszenie w sprawach swego działu, a po objęciu szpitala 
cholerycznego rozpoczął pełnienie obowiązków w komisji poborowej, przepro-
wadzając badania lekarskie w swej kancelarii38. 

Do Legionów zgłaszali się liczni ochotnicy w różnym wieku, najczęściej mło-
dzi mężczyźni, od siedemnastu do dwudziestu kilku lat. W sierpniu i wrześniu 

35 Władze austriackie wydały polecenia, aby każdy ochotnik poniżej 21 roku życia miał na 
piśmie zgodę rodziców na służbę w Legionach. Trudno jednak ustalić, w jakim stopniu było ono 
przestrzegane przez oficerów werbunkowych.  

36 J. Mleczak, Akcja werbunkowa…, s. 124–125.
37 ANK, NKN, sygn. 510, k. 841.
38 Ibidem; A. Krzanowski, B. Rygiel, Dr Zygmunt Lewicki h. Rogala (1877–1946), Dr Włady-

sław Glazar (1907–1985), Krosno 2017, s. 50.
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1914 r. w Krośnie 182 osoby liczyły od 17 do 21 lat, a zaledwie 20 osób miało 
22 i więcej lat39. Byli wśród nich mieszkańcy miasta i okolicznych wsi, młodzież 
szkolna i rzemieślnicza, przedstawiciele różnych zawodów: robotnicy, rolnicy, 
studenci, profesorowie szkół średnich, nauczyciele ludowi i prywatni urzędnicy. 
W zasadzie nie prowadzono specjalnej akcji werbunkowej, gdyż „była taka ocho-
ta, że prawie ze łzami odchodzili do domu ci, których ze względu na wątłe siły 
nie można było przyjąć do Legionu. Nie brakło takich synów ludu, którzy do rąk 
komisarza wojskowego się rzucali z prośbą o przyjęcie, gdy lekarz wykrył wadę, 
niepozwalającą na służbę wojskową”40. Werbunek do Legionów budził wśród 
większości obywateli wielki entuzjazm, o czym świadczą następujące stwierdze-
nia:

Ojcowie i matki odprowadzali swych synów na musztrę; z miasta przychodziły tłu-
my patrzeć, jak zaczynają legioniści zaprawiać się do służby żołnierskiej, jak uczą 
się władać wypożyczoną bronią. A kiedy po powrocie z musztry zabrzmiała pieśń 
− „Na święty bój” − jakiś święty dreszcz wstrząsał każdym… tyle było w tych 
żołnierzach-legionistach zapału, tyle niekłamanej miłości Ojczyzny… A dreszcz 
ten szedł z miasta na wieś…41. 

Mieszkańcy miasta ochotnie spieszyli z pomocą Legionom, kobiety przygo-
towywały dla ćwiczących wyżywienie, które dostarczano na miejsce zakwatero-
wania, czyli do sal Towarzystw „Zgoda” i „Sokół”42. 

Jeżeli chodzi o wyekwipowanie krośnieńskich oddziałów, to należy podkre-
ślić, iż pierwszy oddział został umundurowany kosztem własnym ochotników. 
Nie posiadali oni jednak płaszczy ani odpowiedniego uzbrojenia, niektórzy mieli 
tylko szable. O wiele gorzej wyglądała sytuacja z następnymi oddziałami, gdyż 
zaczęło brakować w fabrykach krajowych sukna na mundury, a z powodu zbliża-
jącej się inwazji rosyjskiej nie można go było sprowadzić z zagranicy43. 

Podobnie było w całej Galicji zachodniej, gdzie w pierwszych miesiącach 
werbunku zgłosiło się kilka tysięcy ochotników, najwięcej stawiło się przed 
komisją poborową w Pałacu Spiskim w Krakowie. Przybywali tam ochotnicy 
z Krakowa, okolic i dalszych powiatów galicyjskich. Już 4 września 1914 r. 
odbyło się zaprzysiężenie pierwszych legionistów (3 500 osób). W sumie, wg 
sprawozdania Władysława Sikorskiego, zgłosiło się  8 833 osoby. We wrześniu 
napłynęli następni ochotnicy, w tym z Krosna 207, czyli mniej niż z innych po-
wiatów, gdyż w  Galicji zachodniej na powiat przypadało przeciętnie 400–450 
ochotników44. 

39 J. Mleczak, Akcja werbunkowa…, s. 159; E. Bereś, op. cit., s. 441–442.
40 ANK, NKN, sygn. 510, k. 841–842.
41 Ibidem, s. 842.
42 Ibidem.
43 Ibidem, s. 846.
44 Ibidem, s. 126.
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Krośnieńscy legioniści

Wśród legionistów pochodzących z Krosna było wiele znanych postaci, często 
zasłużonych dla miasta i jego mieszkańców. Jednym z nich był Józef Krukierek, 
nauczyciel  i autor wydawnictw regionalnych, który walczył w 6 pułku piechoty 
3 Brygady oraz  podporucznik Stanisław Mazurkiewicz, syn lekarza miejskiego 
i uczestnika powstania styczniowego  Augusta Mazurkiewicza, późniejszy inży-
nier, kapitan Wojska Polskiego45. Całą kampanię karpacką, besarabską i wołyń-
ską przeszedł z 1 pułkiem artylerii 1 Batalionu  Władysław Aleksander Suryn, 
syn Włodzimierza długoletniego sekretarza miejskiego. W latach 1917–1918 
został przymusowo wcielony do armii austriackiej46. Chorążym 1 pułku artyle-
rii I Brygady był Eugeniusz Mięsowicz, który za udział w walce został dwu-
krotnie odznaczony medalem brązowym, medalem srebrnym małym i wielkim 
oraz krzyżem Karola. Chorążym w Legionach był Stanisław Pelc, odznaczony 
brązowym medalem waleczności, wielkim medalem srebrnym i krzyżem Karo-
la47. W latach 1914–1917 służył w I brygadzie Legionów Polskich Marian Ocet-
kiewicz, absolwent Szkoły Realnej. Następnie walczył w 2 pułku piechoty i 6 
pułku piechoty Legionów. W czasie wojny awansował od stopnia chorążego do 
porucznika. Od września 1917 r. znajdował się w Polskim Korpusie Posiłkowym, 
a w marcu 1918 r. został internowany w Marmarosz-Szighet. Od listopada 1918 r. 
służył w Wojsku Polskim48. 

Wielkim bohaterstwem w walce wykazał się Gustaw Świderski, absolwent 
Szkoły Realnej i student Politechniki Lwowskiej, działacz krakowskiego „Strzel-
ca”. Jako kapral 1 baonu 1 pułku piechoty I Brygady Legionów, brał udział w bi-
twie pod  Łówczówkiem, gdzie wysłany na patrol wykazał się niezwykłą odwagą 
biorąc do niewoli dowódcę 152 benderskiego pułku wraz z sześcioma oficerami 
i kilkunastoma żołnierzami. Po kryzysie przysięgowym został wcielony do 20 
pułku piechoty austriackiej i wysłany na front włoski49.

W Legionach służył Stanisław Gorczyca pochodzący z Białobrzegów. Po 
zdaniu matury w Szkole Realnej, uczył się w krakowskiej Akademii Handlo-
wej, którą ukończył tuż przed wybuchem I wojny światowej. W latach szkol-
nych działał w Związku Strzeleckim, a w sierpniu 1914 r. wstąpił do Legionów, 

45 A. Mazurkiewicz, Księga pamiątkowa b. Szkoły Realnej, b. Gimnazjum obecnie Liceum 
Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie, Krosno 1967, s. 16; A. Kosiek, Krośnieńskim 
śladem ku niepodległości, „Kurier Krośnieński”, 1998, nr 12/89, s. 3; E. Bereś, op. cit., s. 437–440.

46 Charków. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa 2003, s. 525;  
E. Bereś, op. cit., s. 437–440.

47 Dziesiąte Sprawozdanie Dyrekcji C.K. Szkoły Realnej w Krośnie za r. sz. 1916/1917, s. 6.
48 M. Getter, Ocetkiewicz Marian Józef, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 23, Wrocław–War-

szawa–Kraków–Gdańsk 1978, s. 483–484.
49 P. Babinetz, Świadomość narodowa…, s. 145; A. Kosiek, Krośnieńskim śladem ku niepod-

ległości…, s. 3; Ilustrowana Kronika Legionów Polskich 1914–1918, Kraków 1936, s. 29–31;  
E. Kozłowski, M. Wrzosek, Dzieje oręża polskiego…, s. 358.
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w których służył w 3 kompanii 6 baonu 1 pułku piechoty. Kompania składała się 
ona z młodzieży rzeszowsko-krośnieńskiej, a od października 1914 r. dowodzona 
była przez Leopolda Lisa-Kulę50. Stanisław Gorczyca brał udział m.in. w bitwie 
pod Krzywopłotami, Załężem i Łowczówkiem. W walkach na Wołyniu w paź-
dzierniku 1915 r. pod Kukłami, został ciężko ranny – miał przestrzelone oba 
płuca i cudem uniknął śmierci51. Za nadzwyczajne męstwo, wykazane w bitwie 
pod Kostiuchnówką, otrzymał w 1922 r. Order Virtuti Militari V klasy. Udział 
w wojnie zakończył na froncie włoskim, a następnie w Armii gen. Józefa Hallera, 
z którą w maju 1919 r. powrócił do kraju. W latach 1919–1920 brał udział w woj-
nie polsko-bolszewickiej52.

Legionistą był Stanisław Jugendfein, syn burmistrza. Już jako uczeń Szkoły 
Realnej brał udział w ćwiczeniach polowych oddziału „Związku Strzeleckiego”, 
a przed wybuchem pierwszej wojny światowej wstąpił do Związku Strzeleckiego 
w Krośnie i z nim 21 września 1914 r. wyjechał do organizujących się Legionów 
Polskich do Krakowa, gdzie został przydzielony do oddziałów artylerii. Z 1 bate-
rią artylerii brał udział w kampanii karpackiej na Węgrzech. Z powodu przebytej 
choroby został zwolniony na kilka miesięcy ze służby, ale ponownie zgłosił się 
do Legionów we wrześniu 1915 r. W lutym 1918 r. został internowany w obozie 
w Dolinie, a następnie na Węgrzech53. 

Stefan Torma, pracownik Fabryki Nafty Waleriana Stawiarskiego i Spółki 
w Krośnie, działacz Związku Strzeleckiego, zorganizował i wyszkolił oddział 
złożony ze 190 żołnierzy, z którym 17 września 1914 r. wyruszył do Krakowa. 
Tam, po uzupełnieniu oddziału, przekształcono go w 9 kompanię 3 pułku piecho-
ty II Brygady. Kompanią tą dowodził Stefan Torma do listopada 1914 r. Z powo-
du przebytej choroby, od końca 1914 r. pracował w intendenturze II, a następnie 
III Brygady Legionów. Przydzielano go do kierowania piekarnią polową i do 
dowodzenia taborami. Pod koniec wojny został internowany. W trakcie służby 
wojskowej w 1916 r. otrzymał awans na stopień kapitana54. 

Witold Filasiewicz, inżynier chemii, od 1911 r. profesor Szkoły Realnej 
w Krośnie,  przed wybuchem wojny działał w Towarzystwie Gimnastycznym 
„Sokół” oraz organizował uczniowski skauting. Już we wrześniu wyruszył jako 
komendant plutonu z kompanią Legionów dowodzoną przez Stefana Tormę do 
Krakowa. Walczył w 3. pułku piechoty II Brygady w Karpatach i na Węgrzech. 

50 A. Piątek, Leopold Lis-Kula, Rzeszów 1996, s. 8–12.
51 F. Demel, W. Lipiński, Pułkownik Leopold…, s. 43–48, 53–56, 99–105, 134–153.
52 Stanisław Gorczyca zmarł nagle w 1923 r. w wieku 28 lat, został pochowany na cmentarzu 

w Krośnie. Por. J. Gorczyca, O ileż krwi, wylanych łez…, w: Wolność krwią okupiona. W hołdzie 
Białobrzeżanom − Poległym Żołnierzom i Ofiarom I i II wojny Światowej. Potomnym dla pamięci, 
Krosno-Białobrzegi 2001/2002, s. 23–25; A. Kosiek, Podzwonne por. Stanisławowi Gorczycy, „Ku-
rier Krośnieński”, 2000, nr 7/108, s. 3; Ilustrowana Kronika…, s. 98–101; F. Demel, W. Lipiński, 
Pułkownik Leopold…, s. 99–106.

53 E. Bereś, op. cit., s. 437–440.
54 E. Bereś, op. cit., s. 439.
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W październiku 1914 r. Filasiewicz został mianowany komendantem plutonu, 
z którym brał udział w wielu bitwach. W czasie walk w rejonie Rafajłowej ciężko 
się rozchorował. Z powodu braku miejsc w szpitalach polowych, udzielono mu 
urlopu na leczenie, na które został skierowany do Ares w południowym Tyrolu. 
Po kilku miesiącach, kiedy stan jego zdrowia nieco się polepszył, skierowano go 
do pracy w twierdzy w Rivie, gdzie jako inżynier chemii wybudował i urządził 
laboratorium chemiczne. Produkował w nim według własnego pomysłu granaty, 
pochodnie i substancje łatwopalne. Wiosną 1915 r., ze względu na stan zdrowia, 
został zwolniony z Legionów i wrócił do Krosna55. 

Wśród krośnieńskich legionistów wyróżniał się Józef Kwaciszewski, przy-
szły generał Wojska Polskiego. Przed wojną zarządzał drukarnią Wojciecha Le-
nika i jednocześnie aktywnie działał w miejscowym Związku Strzeleckim. Od 16 
sierpnia 1914 r. służył w 3 pułku piechoty Legionów Polskich. Następnie walczył 
w oddziale karabinów maszynowych II Brygady, a po jej przebiciu się przez front 
pod Rarańczą dowodził kompanią karabinów maszynowych w 2 Korpusie Pol-
skim na Wschodzie. W Legionach awansował do stopnia porucznika, a w paź-
dzierniku 1918 r., służąc w Polskich Siłach Zbrojnych, otrzymał stopień kapitana. 
Po zakończeniu pierwszej wojny światowej wstąpił do Wojska Polskiego, w któ-
rym zdobywał kolejne szczeble awansu i otrzymywał wiele odznaczeń, m.in.: 
Krzyż Orderu Virtuti Militari V klasy, Krzyż Niepodległości, czterokrotnie Krzyż 
Walecznych. W marcu 1938 r. został awansowany na stopień generała brygady56. 

O tak licznym i niezwykle bohaterskim udziale krośnian w Legionach pisał 
wiele lat później Józef Krukierek: „Nic więc dziwnego, że młodzież krośnieńska, 
wychowana w atmosferze patriotycznego obowiązku swych ojców, pospieszyła 
tłumnie na zew Wodza Narodu, Józefa Piłsudskiego i zasiliła szczodrze szeregi 
Legionów Polskich w roku 1914 w sile około 500 osób, a mogiłki z drewnianym 
krzyżem na przedpolach Dęblina, Łowczówka, Polskiej Góry i innych miejsco-
wości świadczą chlubnie o jej bohaterstwie i patriotyzmie”57. 

Działalność Powiatowego Komitetu Narodowego

PKN od 16 września 1914 r. zawiesił swoją działalność w związku ze zbli-
żaniem się inwazji rosyjskiej. Wyćwiczony oddział następnego dnia wysłano do 
Krakowa. Zabrał on ze sobą ze składu miejscowej intendentury najpotrzebniej-
sze rzeczy, gotówkę zgromadzoną przez Komitet Polskiego Skarbu Wojskowego 
oraz zebraną biżuterię. Niewykorzystaną żywność, aby nie dostała się w ręce 
wroga, wyprzedano. Wielu członków PKN wyjechało z miasta już we wrześniu, 
a następnie w listopadzie, dlatego komitet przez jedenaście następnych miesięcy 

55 ANK, NKN, sygn. 249, k. 348, 368–-369;  E. Bereś, op. cit., s. 437–440.
56 Małopolski Słownik Biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939–1956, t. 4, 

Kraków 1999, s. 105–107.
57 J. Krukierek, Przewodnik turystyczny po Krośnie i okolicy, Krosno 1936, s. 35.
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nie pracował. Prowadzono jedynie zaciąg do Legionów. 3 listopada odesłano do 
batalionu uzupełniającego w Suchej czterech ochotników, a 9 listopada kolejnych 
czterech, którzy pomaszerowali pieszo58. Podobna sytuacja miała miejsce także 
w innych miejscowościach, gdyż w styczniu 1915 r. czynnych było zaledwie 11 
placówek na terenach wolnych od wojsk rosyjskich (Białej, Cieszynie, Chrzano-
wie, Limanowej, Nowym Sączu, Nowym Targu, Oświęcimiu, Suchej, Wieliczce, 
Zakopanem, Żywcu). Niektórzy komisarze pracowali poza granicami, w Bernie 
i Karlsbadzie. Z powodu zakazu prowadzenia zaciągu do legionów, zajmowali 
się m.in. kontrolą i ewidencją przebywającymi w danej miejscowości legionista-
mi, przyznawaniem im zapomóg, kolportażem wydawnictw NKN59.

W maju 1915 r., po uwolnieniu Krosna spod okupacji rosyjskiej, powróci-
li niektórzy członkowie PKN na czele z komisarzem wojskowym Stanisławem 
Iwańskim, który przebywał w Bernie na Morawach, gdzie przez kilka miesięcy 
pełnił funkcję komisarza wojskowego NKN60. Początkowo nie udało się zreor-
ganizować Komitetu, a jedynie otworzono biuro komisarza wojskowego, które 
zajmowało się udzielaniem rodzinom informacji o legionistach i pośredniczyło 
w staraniach o zasiłek wojskowy. 

Wznowienie działalności PKN nastąpiło w połowie sierpnia 1915 r. Po śmier-
ci pierwszego prezesa PKN ks. Edwarda Janickiego, przewodniczącym PKN wy-
brano burmistrza Jugendfeina. Nowym członkiem, w miejsce zmarłego Henryka 
Czaplickiego, weterana powstania styczniowego, został dr Wincenty Orlewicz, 
któremu powierzono funkcję sekretarza i skarbnika PKN. Aby zaktywizować 
działalność komitetu, utworzono osobną sekcję kulturalną, do której weszli dr 
Adam Jasiński, dr Tadeusz Charzewski oraz prof. Bronisław Vopalka61. Przyj-
mowano też nowych działaczy. W 1915 r. w jego skład wchodzili, oprócz dr. Ju-
gendfeina, S. Iwańskiego pełniącego nadal funkcję delegata Departamentu Woj-
skowego i dr. Wincentego Orlewicza, także dr Feliks Czajkowski, Józef Berg-
man, Szymon Gonet, Jan Glazer, dr Adam Jasiński, ks. Antoni Koleński (po jego 
śmierci w 1917 r. zastąpił go prof. Mieczysław Konieczny), Jędrzej Krukierek, 
Józef Krukierek, Jadwiga Lewakowska, Wincenty Manierski, Stefan Niziński, 
Dominik Pawłowski, Wiktor Sikorski, Tadeusz Śmiglewski, ks. Stanisław Szpet-
nar, Władysław Wachal, Józef Wachal, Bronisław Vopalka62. 

Na początku 1916 r. powołano  urząd referenta, którym został  dr T. Charzew-
ski. Jego zadaniem było utrzymywanie ścisłego kontaktu komitetu powiatowego 
z NKN63. Po kilku miesiącach pracy na tym stanowisku Charzewskiego powo-
łano do wojska austriackiego. Za swoją działalność otrzymał podziękowanie od 

58 ANK, NKN, sygn. 510, k. 843–848.
59 J. Mleczak, Akcja werbunkowa…, s. 25–26.
60 Ibidem, s. 33; ANK, NKN, sygn. 510, k. 847.
61 ANK, NKN, sygn. 510, k. 850.
62 Ibidem, k. 851.
63 Ibidem, k. 775, 854.
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Departamentu Organizacyjnego NKN, w którym złożono mu wyrazy uznania za 
pracę, wytrwałość i poświęcenie. Po jego wyjeździe nie mianowano już nowego 
referenta64. Krośnieński komitet za pośrednictwem przewodniczącego i referenta, 
którzy byli jednocześnie delegatami PKN, utrzymywał ścisłe kontakty z NKN, 
brał udział w zjazdach krakowskich, składał  sprawozdania z swej działalności65.

W lutym 1916 r. weszły w skład PKN delegatki Koła Ligi Kobiet. Powstało 
ono w miejsce działającego już wcześniej oddziału kobiet Kółka Rolniczego. 
Przewodniczącą Koła liczącego 50 członkiń została Janina Kowalska, sekretarką 
Stanisława Ciepielanka. Kobiety zajmowały się przede wszystkim zaopatrywa-
niem legionistów w ciepłą odzież i artykuły niezbędne do codziennego użytku, 
pamiętały również o słodyczach i tytoniu. Na realizację tych zadań wypłacał Li-
dze PKN miesięcznie kwotę 100 koron lub w razie potrzeby wyższą. Liga urzą-
dzała również odczyty, wieczorki, sprzedawała wydawnictwa i odznaki NKN 
oraz sama zbierała składki na cele Legionów 66.

W 1917 r. PKN nadal rozwijał swoją działalność, gromadząc przede wszyst-
kim fundusze napływające z dobrowolnych podatków, ze składek do puszek 
i z przedstawień urządzanych w mieście i we wsiach. Poparto także tzw. uchwały 
majowe, czyli rezolucję posła Stronnictwa Ludowego „Piast” a zarazem członka 
Ligi Narodowej, znanego malarza Włodzimierza Tetmajera, który stwierdzał, iż 
jedynym dążeniem narodu polskiego jest odzyskanie niepodległości, zjednocze-
nie ziem polskich i uzyskanie dostępu do morza. Koło Polskie w wiedeńskiej 
Radzie Państwa na posiedzeniu 16 maja uchwaliło tę rezolucję, a następnie 28 
maja w Krakowie Koło Sejmowe potwierdziło przyjętą uchwałę. Krośnieński 
komitet, w powziętej 2 czerwca 1917 r. uchwale przesłanej do Koła Polskiego 
i Koła Sejmowego Polskiego w Wiedniu wyraził solidarność i głęboką radość 
z tego powodu oraz żądał wolnej, niepodległej i zjednoczonej Ojczyzny67

Aby przyśpieszyć rozbudowę Legionów Polskich i zwiększyć motywację 
społeczeństwa do walki zbrojnej, podejmowano szeroką akcję propagandową 
i informacyjną, prowadzoną w prasie i różnego rodzaju wydawnictwach. W li-
stopadzie 1915 r. został opracowany specjalny regulamin pracy dla delegatów 
w Galicji, w którym zamieszczono wiele konkretnych propozycji, takich jak: 
rozprowadzanie wydawnictw, dostarczanie śpiewników z polskimi pieśniami 
wojennymi do szkół, obchody ważnych wydarzeń narodowych,  organizowa-
nie wieczorków, przedstawień, odczytów i pogadanek ilustrowanych obraza-
mi malarzy polskich. O prowadzeniu szerokiej akcji propagandowej w Galicji 
w latach 1915–1916 informowały liczne meldunki i sprawozdania z poszcze-
gólnych powiatów. Uroczyście obchodzono rocznice narodowe, urządzano z tej 

64 Ibidem, k. 825, 861.
65 ANK, NKN, sygn. 510, k. 861; E. Bereś, op. cit., s. 445.
66 ANK, NKN, sygn. 510, k. 850, 855.
67 J. Pajewski, Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Warszawa 1985, s. 195–196; ANK, 

NKN, sygn. 510, k. 861, 899–890.
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okazji nabożeństwa, zebrania i odczyty. Ich inicjatorami byli delegaci Departa-
mentu Wojskowego68

Podobne działania prowadzono również w Krośnie, gdzie uroczyście święto-
wano rocznice narodowe. W niedzielę, 15 sierpnia 1915 r. PKN urządził obchody 
pierwszej rocznicy utworzenia Legionów Polskich. O godz. 9.00 w kościele far-
nym została odprawiona okolicznościowa msza święta z kazaniem. Bezpośred-
nio po niej, na zebraniu PKN, które odbyło się u dr. J.K. Jugendfeina, opraco-
wano adres, przesłany następnie do J. Piłsudskiego, w którym delegaci powiatu 
krośnieńskiego postanowili oddać mu hołd i cześć oraz zapewnić o wierności69. 

We wrześniu, zgodnie z odezwą NKN, krośnieński komitet zainicjował ufun-
dowanie „Tarczy Legionów”. NKN w przesłanej do wszystkich miejscowości ode-
zwie apelował: „setki chorych legionistów i ich rodziny oczekują pomocy. Z akcją 
więc spieszyć się należy. Niech nie braknie w Galicji gminy, która by Tarczy Le-
gionów nie ufundowała”70. Razem z odezwą wysyłano praktyczne okólniki z tech-
nicznymi informacjami dotyczącymi wyglądu i treści merytorycznej tarcz a także 
wszelkiego rodzaju druki, odezwy, afisze, pocztówki i gwoździe do obijania tarcz71. 
Odezwa ta spotkała się z szerokim oddźwiękiem w całym społeczeństwie. W ciągu 
roku powstały 63 tarcze, natomiast do 1917 r. wykonano je w 79 miastach galicyj-
skich. Oprócz Krosna były wśród nich pobliskie: Jasło, Sanok, Brzozów, Zagórz, 
Żmigród oraz Jedlicze, gdzie ufundowano postument. Niektóre z tarcz wykonano 
w Krakowie pod nadzorem Departamentu Organizacyjnego NKN, w pracowni Jó-
zefa Stręka. Część natomiast było dziełem miejscowych rzeźbiarzy. Przeważnie 
tarcza mieściła herb miejscowości, stosowny napis i datę72.

Krośnieńska Tarcza Legionów miała największe rozmiary spośród wszyst-
kich znanych i wówczas wykonanych. Jej wysokość wynosiła 193 cm, szerokość 
122 cm i dlatego z tyłu wspierała się na ruchomej podporze73. Jej projektantem 
i wykonawcą był miejscowy rzeźbiarz Piotr Kędzierski, uczeń lwowskiej szko-
ły rzeźbiarskiej, który doskonalił swe umiejętności pod okiem Andrzeja Lenika, 
pracując w jego pracowni. Tarcza została wykonana z drzewa sosnowego, nato-
miast rzeźby z drzewa dębowego. W jej centralnej części autor umieścił w owa-
lu herb miasta przedstawiający pół lwa i pół orła, otoczony podwójnym pasem 
srebrzystych ćwieków metalowych74. Wyżej i niżej herbu znajdował się napis: 

68 J. Mleczak, Akcja werbunkowa…, s. 98–99.
69 ANK, NKN, sygn. 510, s. 848–850; E. Bereś, op. cit., s. 446.
70 M. Opałek, Tarcze Legionów 1914–1917, Kraków 1917, s. 10.
71 Ibidem, s. 10; A. Kosiek, Z pomocą Legionom Polskim, „Kurier Krośnieński”, 1996, nr 5/57, 

s. 3.
72 Tarcze Legionów…, s. 10–12; A. Kosiek, Z pomocą Legionom…, s. 3.
73 Jak podawał kustosz Muzeum Historycznego miasta Krakowa Janusz Tadeusz Nowak, autor 

artykułu o tarczach legionowych, do chwili obecnej przetrwały tylko tarcze z 12 miast – por. A. 
Kosiek, Z pomocą Legionom…, s. 3.

74 Herb miasta został błędnie przedstawiony, gdyż heraldyczne wizerunki orła i lwa są przesta-
wione.
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Krosno Legionom. Szczyt tarczy wieńczył wizerunek orła w koronie oraz gałązki 
lauru i dębu, natomiast w dolnej partii tarczy znalazły się emblematy związane 
z miejscowym przemysłem naftowym − świder i dwa skrzyżowane młoty. Bocz-
ne skrzydła tarczy przypominały kształt zwojów z ślimacznicami u góry i moty-
wami wolutowymi u dołu75. Tarcza została wykonana w bardzo krótkim czasie, 
gdyż Magistrat jednomyślnie uchwalił 10 września 1915 r. ufundowanie tarczy, 
a jej odsłonięcie i poświęcenie dokonane przez ks. A. Koleńskiego, miało miejsce 
18 i 19 września 1915 r. Na program uroczystości złożyły się koncert kapeli woj-
skowej, okolicznościowe przemówienia, m.in. burmistrza dr. Jugendfeina, sprze-
daż kwiatów i festyn ludowy. Dzięki zachowanej fotografii wiadomo, że tarczę 
udekorowano szturmówkami w barwach narodowych i umieszczono na jednym 
z drzew rosnących na rynku przed budynkiem Magistratu. W trakcie uroczystości 
zebrano 11 559 koron, które przekazano na fundusz wdów i sierot po poległych 
legionistach oraz austriacki Czerwony krzyż. Następnie przez rok liczni miesz-
kańcy miasta i okolicznych wiosek oraz młodzież szkolna zajmowała się wbija-
niem gwoździ do tarczy i składaniem ofiar przeznaczonych dla tych legionistów, 
którzy stracili zdrowie dla obrony ojczyzny lub osierocili rodziny. Następnie tar-
czę zapakowaną w drewnianą skrzynię i uzyskaną kwotę wynoszącą 2 622  koron 
odesłano we wrześniu 1916 r. do Krakowa76. Można też przypuszczać, że  przy 
okazji wydano również okolicznościową pocztówkę przedstawiającą drukowaną 
reprodukcję fotografii z napisem „Tarcza Legionów w Krośnie”77. 

Końcem roku uroczyście obchodzono w mieście rocznicę wybuchu powstania 
listopadowego, którą przesunięto na 8 grudnia 1915 r. Z tej okazji odbyło się, 
zapowiedziane wcześniej plakatami, uroczyste błagalne nabożeństwo w świątyni 
farnej celebrowane przez ks. A. Koleńskiego, miejscowego proboszcza i dzieka-
na krośnieńskiego oraz członka „Sokoła”. Odprawione ono zostało dla uczczenia 
85 rocznicy powstania listopadowego i w intencji powodzenia oręża polskiego 
w bohaterskich walkach o niepodległość Ojczyzny. Uczestniczyli w nim licz-
nie przedstawiciele władz autonomicznych, politycznych, wojskowych i władz 
miasta oraz uczniowie, członkowie cechów i różnych stowarzyszeń. W trakcie 
nabożeństwa kazanie wygłosił ks. A. Koleński, który zwrócił uwagę na znacze-
nie powstania  w historii Polski. Zebraną składkę przekazano na cele Legionów. 
Po południu w sali „Sokoła” odbył się odczyt zastępcy delegata Departamentu 
Wojskowego prof. Tomasza Żywca pt. „O naszych walkach orężnych o niepod-
ległość”, a następnie śpiewano  pieśni narodowe. W dniu tym, tak jak w każdym 

75 Tarcze Legionów…, s. 14, 37; A. Kosiek, Z pomocą Legionom…, s. 3.
76 A. Kosiek, Z pomocą Legionom..., s. 3; ANK, NKN, sygn. 510, k. 747, 764, 851; AMK, sygn. 

34, protokół z 10 IX 1915 r., k. 573; AMK, sygn. 35, protokół z 13 X 1916 r., k. 48. Magistrat po-
stanowił sporządzić fotografię tarczy i z niej widokówkę, por. AMK, sygn. 34, protokół z 17 XII 
1915 r., k. 599; E. Bereś, op. cit., s. 446–451.

77 Kartka ta znajduje się w zbiorach kolekcjonerskich Zbigniewa Więcka. Nie jest znany na-
kładca i czas jej.
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dniu uroczystości rocznicowych, sprzedawano przed kościołem i przed wejściem 
do sali „Sokoła” odznaki i wydawnictwa NKN78. Były one bardzo często roz-
prowadzane zarówno w Krośnie, jak i w całym powiecie. Ilość sprzedawanych 
wydawnictw wynosiła od 100 do 500 egzemplarzy. Wśród nich znajdowały się 
m.in. następujące tytuły: Co każdy Polak wiedzieć powinien, Prawda o wolnej 
Polsce, Wskrzeszenie Polski, Litania Narodu Polskiego79. 

W styczniu 1916 r. świętowano 53. rocznicę wybuchu powstania stycznio-
wego. Z tej okazji 22 stycznia o godz. 8.00 odbyło się w kościele parafialnym 
nabożeństwo, a o godz. 19.00 w sali „Sokoła” uroczysty wieczór. Na program 
wieczoru złożyły się Pieśni Legionów w wykonaniu uczniów Seminarium Na-
uczycielskiego Męskiego, m.in.: „Rota”, „Rok 1914”, „Jak to na wojence ład-
nie”, „Piosenka o Piłsudskim” oraz żywe obrazy wg A. Grottgera: „Kucie kos”, 
„Przysięga”, „Obrona sztandaru”. W trakcie wieczoru wygłosił przemówienie 
burmistrz dr Jugendfein. Zebrano również około 383 korony, które przekazano na 
cele NKN. Natomiast w maju PKN urządził uroczystość z okazji 125. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tym razem także zbierano datki, które wyniosły 
363 korony80. 

Często odprawiano w mieście uroczyste nabożeństwa żałobne za spokój du-
szy poległych legionistów oraz urządzano wieczorki muzykalno-wokalne, które 
przygotowywały oddziały kobiece Kółek Rolniczych, koło Ligi Kobiet w Kro-
śnie oraz uczniowie miejscowych szkół i ich nauczyciele, m.in. T. Charzewski 
i B. Vopalka ze Szkoły Realnej. Szczególnie aktywnie w nich wyróżniał się kom-
pozytor Franciszek Konior, nauczyciel muzyki w Państwowym Seminarium Na-
uczycielskim Męskim. Jego kompozycje własne uświetniały wiele imprez, z któ-
rych dochód przeznaczano na fundusz wdów i sierot po legionistach. Programy 
wieczorów drukowano w miejscowej drukarni lub dekorowano ręcznie barwny-
mi akwarelami, przedstawiającymi sceny z walk legionistów81. 

Ofiary pieniężne składano nie tylko z okazji świąt narodowych i wieczor-
ków. Zbierali je od prywatnych darczyńców skarbnicy regionalnych komitetów, 
a w biurach, restauracjach, sklepach ustawiano puszki, do których ludność mogła 
wrzucać drobne datki. Zbieraniem darów zajmowały się także dzieci. W grud-
niu 1915 r. z okazji świąt Bożego Narodzenia i gwiazdki dzieci wszystkich klas 
i wszystkich szkół powiatu zebrały kwotę 1 425 koron. Poprzez liczne odczyty 
i odezwy szerzono też ideę dobrowolnego opodatkowania się. W tym celu wy-
dano też na początku 1916 r. obwieszczenie, które rozlepiono na murach miasta 
i rozesłano po powiecie. Podkreślano w nim, że „datki te nie są jałmużną ni łaską, 

78 ANK, NKN, sygn. 510, k. 758–759, 851.
79 ANK, NKN, sygn. 291, k. 386; E. Bereś, op. cit., s. 451.
80 ANK, NKN, sygn. 510, s. 854–855, 878.
81 ANK, NKN, sygn. 510, k. 876; A. Kosiek, Z pomocą Legionom…, s. 3. Programy wieczor-

ków zachowały się także w zbiorach Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.
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ale obowiązkiem każdego, któremu przyszłość naszej Ojczyzny jest droga”82. 
Jednocześnie krośnieńskie Koło Ligi Kobiet NKN zwracało się „do wszystkich 
szlachetnie myślących rodaków z gorącą prośbą o nadsyłanie polskich książek 
beletrystycznych i naukowych jako też polskich czasopism i dzienników”. Za-
mierzano je przesłać walczącym Legionistom „pragnącym i potrzebującym umy-
słowej pracy i rozrywki”83. 

Wysokość darów składanych przez miejscową ludność, instytucje, firmy 
i przedsiębiorstwa, świadczyła o dużej ofiarności i o poparciu dla Legionów 
i NKN. Większe sumy na Legiony uchwalały natomiast władze miast, które 
szły za przykładem Krakowa, gdzie Rada Miasta już 18 sierpnia 1914 r. po-
stanowiła „jednogłośnie ofiarować na Skarb Wojenny kwotę jednego miliona 
koron”84.

Krośnieńskie władze także wspierały finansowo NKN. 9 września 1914 r. Ma-
gistrat Królewskiego Wolnego Miasta Krosna przesłał pismo do PKN w Krośnie, 
w którym informował, że 26 sierpnia 1914 r., postanowił przeznaczyć z funduszu 
miejskiego kwotę 2 000 koron, z funduszu Kasy pożyczkowej rzemieślniczej 250 
koron i funduszu Kasy pożyczkowej rolniczej 250 koron, czyli łącznie 2 500 ko-
ron na cele NKN w Krakowie85. W 1916 r. przeznaczono na Legiony 2000 koron, 
natomiast w 1918 r. wypłacono na rzecz legionistów Powiatowemu Komitetowi 
w Krośnie 400 koron, a NKN – 100 koron. W tym samym roku ustalono przeka-
zać kwotę 1 400 koron dla internowanych legionistów86.

Także władze powiatowe udzielały pomocy Legionom. W 1914 r. przeznaczy-
ły na ich rzecz 20 000 koron, a w 1916 r., na wniosek dr. Jugendfeina, postanowi-
ły w miarę posiadanych funduszów wypłacić dalsze 30 000 koron87.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu całego społeczeństwa, w czym miało udział 
także miasto Krosno wraz z powiatem, szybko rósł fundusz Skarbu Wojennego 
Legionów. 

W ciągu dwóch pierwszych miesięcy zgromadzono dwa miliony koron w gotów-
ce, kilkakrotnie więcej w kosztownościach, obligacjach i papierach wartościowych. 
Najwięcej w skali Galicji, jak podał Konstanty Srokowski,  ofiarowały pracujące 
warstwy ludności: rzemieślnicy, robotnicy, chłopi i inteligencja. Natomiast spośród 
arystokracji tylko nieliczni jej przedstawiciele przekazali pewne kwoty pieniędzy88. 

Poparcie dla Legionów związane było z sytuacją na froncie – malało lub 
było wręcz niemożliwe w czasie niepowodzeń wojsk austriackich i sukcesów 

82 ANK, NKN, sygn. 510, k. 882.
83 Ibidem. 
84 K. Srokowski, Na przełomie, Kraków 1916, s. 47.
85 ANK, NKN, sygn. 510, k. 814.
86 AMK, sygn. 35, protokół z 25 II 1916 r., k. 3–4; protokół z 5 IV 1918 r., k. 152, 157.
87 Księga protokołów…, protokół z 26 II 1916 r., s. 340.
88 J. Mleczak, Akcja werbunkowa..., s. 75–76; K. Srokowski, N.K.N..., s. 149–150.
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wojsk rosyjskich. W obawie przed represjami społeczeństwo zaniechało akcji 
wspierania idei legionowej89. Natomiast lata 1915–1916 przyniosły ponowne 
zaangażowanie się ludności w działalność na rzecz Legionów. W pierwszych 
miesiącach 1915 r. w każdym powiecie wolnym od Rosjan nadal składano da-
niny i składki na rzecz Skarbu Wojennego Legionów90. Zmiana postawy społe-
czeństwa nastąpiła dopiero w 1916 r., kiedy zaczęły pojawiać się wątpliwości 
czy taka działalność jest słuszna. Miało na to wpływ wiele czynników, m.in. 
metody postępowania Austriaków stosujących surowe represje, bezwzględne 
rekwizycje, system kontyngentów, niewypłacanie zasiłków rodzinom legioni-
stów91. 

Niezwykle ważnym momentem dla mieszkańców Galicji było ogłoszenie 
przez zaborców Aktu z 5 listopada 1916 r. Z tej okazji cztery dni później ze-
brał się krośnieński PKN na nadzwyczajne, uroczyste posiedzenie, które otwo-
rzył przewodniczący dr Jugendfein. W swoim przemówieniu zwrócił on uwagę 
na to, iż „mimo wszelkich zastrzeżeń uznać się musi ogłoszenie manifestu za 
posunięcie sprawy polskiej o duży i decydujący krok naprzód, wykluczają-
cy raz na zawsze możliwość cofnięcia Polski z mapy Europy”92. Dalej mówił 
o wdzięczności narodu za ogłoszony akt, ale nie uważał go „za łaskę”, gdyż 
Polacy mają prawo żądać wolności i niepodległości. Przemówienie zakończył 
okrzyk wzniesiony na cześć niepodległej Polski, powtórzony przez zebranych. 
Następnie uchwalono wysłanie okolicznościowego telegramu do Legionów i do 
Rady Miejskiej Warszawy oraz zorganizowanie z okazji ogłoszenia manifestu 
uroczystych obchodów w dniu 19 listopada. Do udziału zaproszono wszystkie 
instytucje, korporacje, cechy i posłów ziemi krośnieńskiej, a program obcho-
dów ogłoszono afiszami. W wyznaczonym dniu rano wyruszył liczny pochód 
z boiska „Sokoła” do kościoła farnego, gdzie odprawiono uroczyste nabożeń-
stwo dziękczynne i odśpiewano Te Deum. Po nim, około południa, przez Plac 
3 Maja pochód wrócił do sali „Sokoła”, gdzie wygłoszono przemowy. Głos za-
bierali J. Korczak Gorayski − prezes Rady Powiatowej – oraz dr J. Jugendfein, 
który podkreślił w doniosłych słowach, że oto „Powstaje wolna, niepodległa 
Polska…”93. W swoim przemówieniu przypomniał okres niewoli i zaborów, 
nawiązywał do przełomowych chwil w walce o niepodległość ojczyzny, wspo-
minał o jej bohaterach, którzy za wolność oddawali życie. Zwracał uwagę na 
ważne zadania czekające Polaków, a związane z powojenną odbudową państwa 
i rozumnym jego rządzeniem. Swoje wystąpienie zakończył radosnym wezwa-
niem: 

89 J. Mleczak, Akcja werbunkowa..., s. 77.
90 Ibidem.
91 Ibidem, s. 79–80.
92 ANK, NKN, sygn. 510, k. 856.
93 Ibidem
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„Więc w górę serca!
A dziś wznieśmy okrzyk
Wolna i niezawisła Polska niech żyje!
Bohaterskim Legionom i ich twórcy i wodzowi 
Józefowi Piłsudskiemu 
głęboką wdzięczność, hołd i cześć! 

Witaj Warszawo! 
Witaj wolna i niepodległa. 
Witaj nam ukochana i dostojna stolico
 w królewskiej szacie!”94.

Następnie głos zabrali: Janina Kowalska − przewodnicząca Koła Ligi Kobiet, 
kierownik szkoły w Krościenku Wyżnym oraz przedstawiciel włościan z Gło-
wienki95. 

Przed zebraniem w sali „Sokoła” miało miejsce uroczyste posiedzenie Rady 
Powiatowej pod przewodnictwem prezesa J. Korczaka Gorayskiego, natomiast 
dzień wcześniej, 18 listopada, posiedzenie Rady Miasta96. Jak określił burmistrz, 
odbyło się ono „ku uczczeniu proklamowania niezawisłego Państwa Polskie-
go i dla wyrażenia z tego powodu głębokiej radości”97. Przybyło na nie oprócz 
radnych i ich zastępców wiele wybitnych osobistości miasta Krosna: naczelni-
cy władz, urzędów, stowarzyszeń, członkowie PKN, Koło Ligi Kobiet a także 
przedstawiciele przemysłu i publiczność. Wszyscy w uroczystych strojach zajęli 
miejsca w sali Rady Miejskiej udekorowanej polskimi emblematami. W trakcie 
posiedzenia wygłosił przemówienie burmistrz dr Jugendfein. Po jego wystąpie-
niu radni uchwalili treść dwóch telegramów, które przesłano do Rady Miejskiej 
Warszawy o następującej treści: „Do Warszawy. W wielkich chwilach powrotu 
drogiej Warszawy do stolicy wolnego i niepodległego Państwa Polskiego przesy-
ła królewskiej i dostojnej stolicy Warszawie wyrazy hołdu i głębokiej czci Rada 
Miejska Królewskiego Wolnego Miasta Krosna”98. Natomiast  na ręce NKN 
w Krakowie wysłano telegram dla Legionów Polskich, którego treść brzmia-
ła: „Za niespożytą zasługę położoną przez bohaterskie Legiony Polskie około 
odbudowania Państwa Polskiego, przesyła Wam i Waszemu Twórcy i Wodzo-
wi Józefowi Piłsudskiemu wyrazy głębokiej czci i wdzięczności Rada Miejska 
Królewskiego Wolnego Miasta Krosna”99. Obie depesze podpisał burmistrz i rad-
ni miejscy. Z początkiem grudnia przyszły na nie odpowiedzi. W imieniu Rady 
Regencyjnej przesłał podziękowania książę Zdzisław Lubomirski, a w imieniu 
komendy Legionów gen. Stanisław Szeptycki100.

94 Ibidem, k. 856–859.
95 ANK, NKN, sygn. 510, k. 859–860.
96 ANK, NKN, sygn. 510, k. 897.
97 AMK, sygn. 14, protokół z 18 XI 1916 r., k. 33.
98 AMK, sygn. 14, protokół z 18 XI 1916 r., k. 30.
99 Ibidem.
100 Ibidem, k. 32.
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Po rozwiązaniu Legionów zorganizowano w Krośnie Polską Organizację 
Wojskową (POW), która w Małopolsce nosiła nazwę „Ligi Niepodległościowej”. 
Jej prezesem został dr Adam Jasiński, zastępcą Jadwiga z Lewakowskich Anto-
niewiczowa. Do POW należeli też burmistrz dr Jugendfein i jego zastępca Jędrzej 
Krukierek101.  

Tematyka dotycząca walk i udziału mieszkańców Krosna w pierwszej woj-
nie światowej, a zwłaszcza  działalności PKN, wciąż wymaga pogłębionych 
studiów. Niniejszy artykuł miał za zadanie zebrać dotychczasowe informacje 
rozproszone w wielu publikacjach, zwłaszcza artykułach, i przestawić czytel-
nikowi działalność Powiatowego Komitetu Narodowego w szerszym kontek-
ście historycznym. Warto zwrócić uwagę na duże zaangażowanie  mieszkań-
ców Krosna i okolicy w działalność niepodległościową. Duży wpływ na to 
miała istniejąca od kilkudziesięciu lat autonomia galicyjska z jej swobodami 
i prawami. Ważną rolę odegrał zapewne  samorząd miejski i powiatowy  i jego 
przedstawiciele, którzy aktywnie angażowali się w różne działania społeczne, 
kulturalne, gospodarcze, ale też  niepodległościowe. Wielu starszych miesz-
kańców miasta i powiatu przez lata budowało świadomość narodową miej-
scowej młodzieży przygotowując ją do walki zbrojnej za ojczyznę. W śro-
dowisku tym największą rolę odgrywali członkowie Powiatowego Komitetu 
Narodowego, ale tez organizatorzy Związków Strzeleckich, działacze Sokoła, 
kołek samokształceniowych w krośnieńskich szkołach, działacze wielu sto-
warzyszeń i organizacji, lekarze, kapłani, artyści.  Na podkreślenie zasługuje 
również postawa kobiet, które aktywnie włączały się w działania społeczne 
i niepodległościowe. Bardzo ważną rolę odegrali nauczyciele krośnieńskich 
szkół, szczególnie Szkoły Realnej oraz Seminarium Nauczycielskiego, którzy, 
chociaż byli urzędnikami państwa zaborczego, nie tylko popierali, ale też ini-
cjowali niepodległościową działalność młodzieży, a po wybuchu wojny wal-
czyli w legionach, często wspólnie ze swymi wychowankami i uczniami. Pod-
sumowując, z pewnością można stwierdzić, że udział mieszkańców Krosna 
i powiatu w odzyskanie przez Polskę niepodległości był znaczący. Świadczy 
to pozytywnie o jego elitach, ale również zwykłych o obywatelach, dla któ-
rych niepodległość była największą wartości.

101 F. Kiryk, Krosno w okresie międzywojennym (1918–1939), w: Krosno. Studia z dziejów mia-
sta i regionu, t. 2: 1918–1970, Kraków 1973, s. 43.
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Abstract

The moDerATion AnD WorK socieTy (of The michAliTe fAThers) in miejsce PiAsToWe DurinG 
WorlD WAr i bAseD on memories of former members AnD recorDs in The members’ booK

The paper presents the activity of the Moderation and Work Society (of the Michalite Fathers) 
during World War I in Miejsce Piastowe. Based on the memories of the residents of that institution 
in Miejsce Piastowe, the article describes everyday life of the centre which ran educational activity. 
Thanks to archival sources a list has been compiled with the names of those who fought for Po-
land’s independence. The enlisted residents and tutors served in the Austrian Army (43 of them), in 
Józef Piłsudski’s Legions (7), and in the Polish Army as volunteers or conscripts (19). 
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Walenty Michułka, Ks. Władysława Janowicz, Legiony, Rudolf Kurka, Towarzystwo Powściągli-
wość i Praca

Wstęp

Trudno jest pisać o Zgromadzeniu św. Michała Archanioła, o michalitach 
z klasztoru „na Górce” w Miejscu Piastowym w okresie I wojny światowej. Trud-
ność polega na tym, że w tamtym czasie wspólnota,  dziś znana jako Zgromadze-
nie św. Michała Archanioła, wówczas przynależała do Towarzystwa Powściągli-
wość i Praca, które jako namiastka zakonu zostało założone przez bł. Bronisława 
Markiewicza w 1898 r. Z niego właśnie 29 września 1921 r. władze kościelne 
w osobie biskupa krakowskiego Adama Sapiehy utworzyły zgromadzenie za-
konne michalitów, a w 1928 r. jego drugą gałąź, czyli michalitki. Dla pełnego 
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obrazu należy stwierdzić, że powstanie zakonu michalitów miało kilka etapów: 
założenie wspólnoty przez bł. Bronisława Markiewicza (2 września 1897 r.)1, 
powołanie Towarzystwa Powściągliwość i Praca (1 maja 1898 r.)2 i zatwierdze-
nie zakonu michalitów (29 września 1921 r.)3. W przypadku żeńskiej wspólno-
ty sytuacja jest bardziej skomplikowana, jednak siostry ją uprościły i podzieliły 
powstawanie zgromadzenia na dwa okresy: przed kościelnym zatwierdzeniem 
(1897–1928) i po kościelnym zatwierdzeniu (21 sierpnia 1928 r.)4.

Ze względu na temat ograniczę się do opisania losów męskiej gałęzi mi-
chalitów. Swój artykuł podzieliłem na cztery części. Najpierw przedstawię we-
wnętrzną sytuację w Towarzystwie Powściągliwość i Praca. Następnie omówię 
codzienne życie w placówce w Miejscu Piastowym. Potem ukażę okres okupacji 
rosyjskiej i na koniec przedstawię listę osób, które zostały powołane do armii 
austriackiej. Także w tym punkcie wspomnę o wychowawcach i wychowankach 
służących w Legionach czy polskim wojsku. 

Swoje tezy oparłem na wspomnieniach mieszkających w tym czasie w zakładzie 
wychowawczym w Miejscu Piastowym wychowawców i wychowanków: ks. Wła-
dysława Janowicza5, Henryka Borkowskiego6, ks. Jana Góreckiego7 i Rudolfa Kur-
ki8, które znajdują się w archiwach zgromadzenia w Miejscu Piastowym oraz Mar-

1 M. Głowacki, Założenia i organizacja Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Polsce, Lu-
blin 1969, s. 116, mszp.

2 Ibidem, s. 121.
3 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, t. 20: Michalici: Dekret zatwierdzenia Zgroma-

dzenia św. Michała Archanioła z 29 IX 1921 r., b. sygn; H. Kaiser, Towarzystwo „Powściągliwość 
i Praca” 1898–1921, Wiedeń 2005; Cz. Kustra, Działalność edukacyjna Towarzystwa „Powścią-
gliwość i Praca” w latach 1898–1949, Olsztyn 2005; E. Japoł, W służbie najuboższym. Zgroma-
dzenie Sióstr św. Michała Archanioła i jego działalność, Marki 2003; J. Boćkowski, Historia Zgro-
madzenia św. Michała Archanioła w Polsce w latach 1921–1951, Kraków 1985, s. 88–98, mszp.

4 E. Japoł, op. cit., s. 99. E. Japoł dodaje jeszcze jeden okres od 1950 r. kiedy to żeńska wspól-
nota otrzymała dekret uznający zgromadzenie „na prawie papieskim”.

5 Władysław Janowicz, ur. 29 XI 1886 w Wilnie. Do Miejsca Piastowego przybył w 1910 r. i w li-
stopadzie tego roku przyjęto go do grona członków Towarzystwa Powściągliwość i Praca. Pierw-
sze śluby zakonne w zgromadzeniu michalitów złożył 15 VIII 1924 r., a wieczyste 8 XII 1927 r. 
Święcenia kapłańskie przyjął 29 V 1922 r. W latach 1940–-1952 był drugim generałem michalitów. 
Zm. 12 IV 1956 r. Na temat ks. W. Janowicza zob. H. Borkowski, Ksiądz Władysław Janowicz. 
Filaret, els, michalita, oprac. M. A. Różański, Miejsce Piastowe 2009.

6 Henryk Borkowski, ur. 13 I 1901 r. w Nowym Narolu, pow. Lubaczewski. 1 IX 1912 r. przybył 
do Miejsca Piastowego. Po skończonej szkole pracował jako nauczyciel, a potem był dyrektorem 
michalickich szkół. Za swoją długoletnią i gorliwą pracę odznaczony został papieskim medalem 
Ecclesia et Pontifice. Zm. 14 III 1989 r. w Miejscu Piastowym.

7 Jan Górecki, ur. 17 X 1899 w Lwowie. Syn Jana i Karoliny. Do Miejsca Piastowego przybył 
9 VII 1913 r. Placówkę opuścił 13 X 1917 r. z powodu poboru do wojska. Służył w legionach i pol-
skiej armii. Po powrocie 24 V 1922 r. przebywał w Miejscu Piastowym i wstąpił do zgromadzenia 
michalitów. Pierwsze śluby zakonne złożył 15 X 1924 r., a wieczyste 8 XII 1927 r. Święcenia ka-
płańskie przyjął 29 VI 1928 r. Zm. w Miejscu Piastowym 19 III 1978 r. Ks. Górecki pozostawił po 
sobie ciekawe wspomnienia, przechowywane w archiwum michalitów w Markach, a spisane przez 
H. Borkowskiego pt. Opowiadanie przy herbatce. Wspomnienia żołnierza, legionisty, konspiratora 
i michality, Miejsca Piastowe [b.d.], mszp.

8 Rudolf Kurka, członek Towarzystwa Powściągliwość i Praca. Zm. 18 I 1918 r.
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kach. Oprócz tych zachowanych wspomnień korzystałem Ksiąg Wychowanków9, 
w celu ustalenia osób służących w wojsku austriackim, polskim czy Legionach. 

1. Wewnętrzna sytuacja w Towarzystwie Powściągliwość i Praca

Aby zrozumieć sytuację Towarzystwa Powściągliwość i Praca (michalitów) 
w omawianym okresie, nie sposób ominąć sytuacji wewnętrznej przed wybu-
chem wojny. 

Założyciel michalitów, bł. Bronisław Markiewicz (1842–1912), powołał do 
życia zakonną wspólnotę (2 IX 1897 r.), a Kościół zatwierdził ją dopiero dziewięć 
lat po jego śmierci. Te okoliczności poważnie wpłynęły na dalsze losy wspólnoty. 
Najpierw toczące się dyskusje i prośby kierowane do Watykanu o kościelną apro-
batę, a potem kryzys i zmagania wojenne oraz brak przywództwa doprowadziły 
do osłabienia najpierw towarzystwa, a potem zgromadzenia. 

Po śmierci ks. Markiewicza, zgodnie z jego wolą, członkowie Towarzystwa 
Powściągliwość i Praca na swojego przełożonego, zwanego rektorem, wybrali 
ks. Walentego Michułkę10. Był to kapłan, który w chwili śmierci ks. Markiewicza 
przebywał w USA11. W Ameryce realizował misję ks. Markiewicza – organizo-
wał parafię, zakładał orkiestry i gromadził dzieci oraz młodzież12. Z założonej 
przez niego  parafii pw. św. Stanisława Kostki szesnastu parafian zostało księżmi, 
a piętnaście parafianek zakonnicami13. Gdy w lutym 1912 r. otrzymał wiadomość 
o wyborze na rektora, zwlekał z przyjazdem. Powodów tej decyzji było kilka. 
Przede wszystkim trudności związane z pozostawieniem dobrze zorganizowanej 
parafii w USA. Drugi powód to niepewna sytuacja Towarzystwa Powściągliwość 
i Praca oraz trudne relacje z ordynariuszem przemyskim. A trzeci to sprawy we-
wnętrzne w Towarzystwie14. 

Dopiero dwa lata po śmierci ks. Markiewicza Michułka, przynaglany listami 
i prośbami, przyjechał do Miejsca Piastowego (lipiec 1914 r.)15. W chwili przy-

9 Archiwum Zgromadzenia w Miejscu Piastowym (dalej: AZMP), Księgi wychowanków, t. 1–9. 
10 Walenty Michułka, ur. 25 II 1878 r. we wsi Chłopy k. Gródka Jagiellońskiego (dziś Ukraina). 

Do Miejsca Piastowego przybył 8 V 1895 r. W 1900 r. wyjechał do Włoch aby podjąć studia teolo-
giczne. 28 V 1904 r. przyjął święcenia kapłańskie i zgłosił się do pracy wśród polskich emigrantów 
w USA. Objął placówkę w West Rutland i założył tam parafię pw. św. Stanisława Kostki. Zm.  
3 II 1969 r. 

11 W zapiskach z tamtego czasu odnotowano: „Michułka zakład opuścił w 1904 r., wyjechał do 
Ameryki w celu ukończenia wyższych studiów – jest obecnie tamże księdzem – Po śmierci Bro-
nisława Markiewicza księdza Rektora i założyciela tutejszego zakładu został wybrany na nowego 
Rektora. Wkrótce nastąpi przyjazd jego”, Archiwum w Miejscu Piastowym, Księga wychowanków, 
t. 1, nr 86, s. 93.

12 E. Data, Biogram Ks. infułata Walentego Michułki (1878–1969), w: W. Michułka, Błogosław-
iony Ksiądz Bronisław Markiewicz, wyd. 4, Marki 2005. 

13 M. Głowacki, op. cit., s. 161.
14 M. A. Różański, Historia wspólnot michalickich, t. 1, Marki 2005, s. 76–79.
15 H. Borkowski, op. cit., s. 125. 
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jazdu witał go jego zastępca, dawny student medycyny UJ Władysław Janowicz, 
późniejszy generał michalitów16. Obecność ks. Michułki pozytywnie wpłynęła na 
wspólnotę w Miejscu Piastowym, ale jego pobyt nie trwał długo. Z końcem sierp-
nia 1914 r., już po wybuchu wojny, wygłosił konferencję i zapowiedział w niej, 
że zamierza opuścić placówkę i udać się z powrotem do USA. Wśród członków 
Towarzystwa krążyły różne plotki o przyczynach tej decyzji. Jedni twierdzili, że 
mając dokumenty i amerykański paszport narażony był na niebezpieczeństwo 
zbliżającej się wojny, chociaż – w opinii większości – ten fakt raczej go chro-
nił niż mu zagrażał. Inni mówili, że zamierza wrócić do USA aby w przypadku 
zniszczenia placówki w czasie wojny zbierać ofiary na jej ewentualną odbudo-
wę17. On sam we wspomnianej konferencji jako powód wyjazdu podał, że musi 
uregulować sprawy ze swoim biskupem i parafią18. 

Ks. Walenty Michułka opuścił Miejsce Piastowe 2 września 1914 r. i pomimo 
że nadal go wybierano na rektora (do 1919 r.), urzędu nigdy nie objął i do Miej-
sca Piastowego na stałe nie powrócił19. Także po zatwierdzeniu zgromadzenia 
w 1921 r. bezpośredni następca ks. Markiewicza nie złożył ślubów zakonnych. 
Po ks. Michułce funkcję rektora objął ks. Antoni Sobczak20.

Wyjaśnienia powodów opuszczenia Miejsca Piastowego przez ks. Michułkę 
podjął się ks. Mieczysław Głowacki21. Stwierdził, że powody opóźnienia przy-
jazdu i objęcia funkcji rektora Towarzystwa zaraz po śmierci ks. Markiewicza 
wynikały z braku zgody miejscowego ordynariusza na opuszczenie prężnie 
rozwijającej się parafii, którą ks. Michułka zarządzał. Jednak gdy ks. Michułka 
ponawiał prośby o wyjazd, biskup przemyski Józef Sebastian Pelczar zezwolił 
mu na krótki przyjazd do Miejsca, co stało się faktem w 1914 r. Już po I wojnie 
światowej w 1919 r. ks. Michułka uzyskał zgodę na opuszczenie parafii i po-
wrót do Miejsca Piastowego. Jednak w tym samym czasie zarząd Towarzystwa 
dokonał wyboru na urząd rektora ks. Antoniego Sobczaka. Ks. Michułka ode-
tchnął z ulgą, gratulując nowo wybranemu urzędu oraz wysyłając do Miejsca 
Piastowego dary w postaci dwóch wagonów kolejowych odzieży i prowiantu. 
Z czasem napisał biografię ks. Markiewicza, która stała się oficjalnym żywo-
tem Założyciela22. 

16 Ibidem, s. 125–126. 
17 Ibidem, s. 127–128.
18 Ibidem, s. 128.
19 Archiwum Marcina A. Różańskiego (dalej: AMAR), t. Janowicz: W. Janowicz, Dziennik,  

s. 147, rkps.
20 Antoni Sobczak, ur. 15 V 1873 r.  w Gołuchowie. Pierwsze śluby zakonne złożył 15 VIII 1924 r., 

a wieczyste 8 XII 1927 r. Święcenia kapłańskie przyjął 30 VI 1907 r. W latach 1921–1940 był 
pierwszym generałem michalitów. Zm. 16 IV 1940 r. Na temat ks. A. Sobczaka zob.: W. Moroz, 
M.A. Różański, Ksiądz Antoni Sobczak, pierwszy generał michalitów, Miejsce Piastowe 2010. 

21 M. Głowacki, op. cit., s. 161–162.
22 Zob. W. Michułka, Ksiądz Bronisław Markiewicz, Londyn 1959.
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2. Życie codzienne w zakładzie wychowawczym 

W pierwszych dniach po wybuchu wojny w zakładzie wychowawczym wyda-
no polecenie ewakuacji placówki, którą zamierzano przenieść do Pawlikowic23. 
Zaczęto pakować dobytek i przygotowywać się do opuszczenia Miejsca Piasto-
wego. Pakowano cenny księgozbiór, archiwum, osobiste listy ks. Bronisława 
Markiewicza oraz statuę Matki Bożej Królowej Polski. Jednak wśród owładnię-
tych paniką mieszkańców placówki znalazł się ktoś, kto trzeźwo spojrzał na sy-
tuację. Ewakuację odwołano w oczekiwaniu na dalsze wypadki24. 

Jak wspomina były michalicki wychowanek i wieloletni dyrektor michalic-
kich szkół Henryk Borkowski, przez Miejsce Piastowe w ciągu 1914 r. trzykrot-
nie przechodził front. Najpierw Rosjanie odrzucili wojska austriackie w stronę 
Dukli, jednak Austriacy z czasem wyparli Rosjan pod Brzozów. W końcu, 24 
grudnia 1914 r., Rosjanie przepędzili Austriaków pod Barwinek. Taki stan rzeczy 
utrzymywał się do 8 maja 1915 r.25

W okresie stacjonowania Rosjan, życie w zakładzie wychowawczym toczyło 
się zgodnie z regulaminem (codzienna modlitwa, praca, nauka w szkole). Do 
najbardziej znanych i wówczas wpływowych postaci należał m.in. br. Włady-
sław Białoczyński26, którego nazywano „wieczystym prefektem”. Za czasów ks. 
Markiewicza był on jego najbliższym współpracownikiem. Oprócz niego wpły-
wowymi osobami byli: Roch Pownuk27, Kazimierz Wilkowski28, Franciszek Ja-
nusz29, Adama Myszkowski30, a także ks. Antoni Sobczak. 

W czasie wojny nadal funkcjonował młyn zakładowy, zarządzany przez br. 
Myszkowskiego31. Po chwilowej przerwie uruchomiono szkoły: elementarną, 
prowadził ją Wawrzyniec Karch32, częściowo Stanisław Kot i Walenty Czekow-

23 Pawlikowice, wieś k. Wieliczki, gdzie od 1903 r. istniał zakład wychowawczy.
24 H. Borkowski, op. cit., s. 128.
25 Ibidem, s. 131.
26 Władysław Białoczyński, ur. 6 VI 1870 r. w Komarnie. Pierwsze śluby złożył 15 VIII 1924 r., 

a wieczyste 8 XII 1927 r. Zm. w Miejscu Piastowym 25 IV 1959 r. 
27 Roch Pownuk, ur. 17 VIII 1874 r. w Baranowicach, syn Franciszka i Elżbiety. Do Miejsca 

Piastowego przybył 20 XI 1898 r. Brat zakony w zgromadzeniu michalitów. Zm. 13 VII 1934 r.
28 Kazimierz Wilkowski, brak danych.
29 Franciszek Janusz, ur. 15 X 1881 r. w Domaradzu, pow. brzozowski, syn Antoniego i Anny. 

Do Miejsca Piastowego przybył 30 IV 1895 r. Placówkę opuścił 22 VI 1915 r. z powodu poboru do 
wojska. Powrócił w 1916 r. Wstąpił do zgromadzenia michalitów. Pierwsze śluby złożył 15 X 1924 
r., a wieczyste 8 XII 1927 r. Został rozstrzelany przez Niemców w Markach-Pustelniku 1 VIII 1944 r. 

30 Adam Myszkowski, ur. 11 XII 1877 r. w Potoku, pow. Sędziszów. Syn Józefa i Marianny. 
Do Miejsca Piastowego przybył 12 VI 1908 r. Brat zakonny w Zgromadzeniu Michalitów. Zm. 24 
VIII 1952 r.

31 Archiwum Generalne Zgromadzenia św. Michała Archanioła (dalej: AG-CSMA), H. Bor-
kowski, Relacja II, nr 1, w: Relacje, t. 4, oprac. J. Boćkowski, Kraków 1980, s. 2–3.

32 Wawrzyniec Karch, ur. 26 VIII 1886 r. w Stare Repty, Śląsk Górny, syn Józefa i Marianny. Do 
Miejsca Piastowego przybył 7 IV 1904 r., został kapłanem-michalitą. Zm. 19 III 1951 r. 
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ski33; zawodową i powszechną prowadzoną przez Henryka Borkowskiego oraz 
gimnazjalną, którą kierował Władysław Janowicz. Oprócz tego działały warszta-
ty rzemieślnicze: szewski, prowadzony przez Zygmunta Sokołowskiego, ślusar-
ski, którym zarządzał Karol Wilkowski, stolarski prowadzony przez br. Andrzeja 
Gródka34, krawiecki kierowany przez Władysława (Wacława) Włodarczyka, in-
troligatorski prowadzony przez Rocha Pownuka oraz powroźniczy, który prowa-
dził sympatyczny i miły Rudolf Kurka35. Powszechną sympatią cieszył się także 
warsztat galanterii skórzanej, w którym często gościli Rosjanie, wykupując pro-
dukowane w nim wyroby36. Nim także zarządzał Roch Pownuk. Funkcjonowa-
ła także drukarnia, którą przez okres wojny zarządzał Tadeusz Rzepa Birecki37, 
w tym czasie wstrzymano jednak wydawany od 1898 r. miesięcznik „Powścią-
gliwość i Praca”38. 

Nieobecność ks. Michułki oraz wojna przyczyniły się do tego, że do pracy 
w ośrodku zgłaszali się ludzie, którzy nie powinni zajmować się wychowy-
waniem. Jak to bywa w okresie wojennym, powoływani do wojska mężczyźni 
uciekali z niego, szukając schronienia. Niektórzy trafili do Miejsca Piastowego 
i zatrudniali się jako majstrzy i wychowawcy. Henryk Borkowski wspominał jed-
nego z nich – Ignacego Łabędzkiego39, który jako dezerter przybył do Miejsca 
Piastowego i pracował w ogrodzie. Był powszechnie nielubiany i pod byle pozo-
rem wymierzał wychowankom kary cielesne40.

Inny wychowanek, Jan Górecki, wspominał o atmosferze placówki w okresie 
wojny. Przygotowywał się wówczas do pracy w drukarni i opisywał nastroje, 
jakie tam panowały. Codziennie ktoś z Krosna przynosił prasę – „Kurier Ilustro-
wany” i „Wiek Nowy”. Z tych to gazet odczytywano porcję informacji, zapomi-
nając o całym świecie, co przekładało się na stan przygotowywanych druków. 

33 Walenty Czekowski, ur. 6 II 1888 w Żar (Węgry Północne), syn Jana i Teresy. Do Miejsca 
Piastowego przybył 7 VI 1901 r., 20 IX 1903 (skreślone i napisane 20 lipca) wyjechał do Pawli-
kowic. W roku 1925 przebywał w Dziadkowiczach. Został kapłanem w zgromadzeniu michalitów. 
Zm. 14 XI 1970 r. w Miejscu Piastowym.

34 Andrzej Gródek, ur. 19 X 1890 r. w Woli Mazurowskiej, pow. Nowy Sącz, syn Szymona 
i Małgorzaty. Do Miejsca  Piastowego przybył 6 IX 1902 r. Placówkę opuścił 22 VI 1915 z powodu 
poboru do wojska. Powrócił i został stolarzem oraz bratem zakonnym w zgromadzeniu michalitów. 

35 AG-CSMA, H. Borkowski, Relacja II…, s. 7–13.
36 Ibidem, s. 11.
37 Tadeusz Rzepa Birecki, ur. 12 X 1894 r. w Pantalowicach, pow. Przeworsk, syn Kazimierza 

i Wiktorii. Do Miejsca Piastowego przybył 6 IX 1913 r., placówkę opuścił 1 VIII 1914 r. z powodu 
poboru do wojska. Służył także w Legionach Piłsudskiego. 15 VI 1916 r. przybył z powrotem do 
Miejsca Piastowego, następnie w grudniu 1916 r. powrócił do Wojska Polskiego. Pracował w dru-
karni „Michalineum” w Miejscu Piastowym.

38 M.A. Różański, Zgromadzenie św. Michała Archanioła w Polsce w latach 1945–2004, Marki 
2015, s. 291.

39 Ignacy Łabędzki, do Miejsca Piastowego przybył 2 XII 1915 r. jako dezerter z armii austriac-
kiej. Uciekł z Miejsca Piastowego 23 III 1920 r. wraz z Leonem Sznajdrem, który także opuścił 
potajemnie Miejsce Piastowe. 

40 H. Borkowski, op. cit., s. 134.
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W „wojennym zamyśleniu” zecerzy mylili czcionki, robiąc błędy41. Z czasem 
w drukarni stworzono specjalny zakładowy „wojenny zespół agencyjny”. Nale-
żeli do niego: Dominik Łukasiewicz42, który śledził zwycięstwa armii austriac-
kiej, Julian Bertman43, który zajmował się zmaganiami niemiecko-francuskimi, 
a głównie bitwą pod Verdun, Jan Lorenc44, który śledził wojnę morską, a także 
Jan Górecki, który analizował walki Legionów. Był jeszcze jeden – Franciszek 
Szul, który w gorących dyskusjach godził całe towarzystwo, nawiązując do prze-
powiedni ks. Markiewicza, mówiącej o wolnej i niepodległej Polsce45.

Jan Górecki wspominał także przerażający dla niego widok. Przez Miejsce 
Piastowe w 1914 r. przechodził Legion Wschodni46. Szło ok. 1000 cywilów, z du-
beltówkami czy staroświeckimi szablami przy boku. Jednak nie wszyscy byli tak 
uzbrojeni. Szli ze Lwowa zmęczeni i okurzeni. Młodzi wychowankowie patrzyli 
na nich i nie dowierzali, że to Legion, który ma walczyć i zwyciężyć aby przy-
wrócić Polsce niepodległość47. 

3. Okres okupacji rosyjskiej (24 grudnia 1914 – 8 maja 1915)

Po toczących się bojach między Rosjanami a Austriakami, 24 grudnia 1914 r. 
Moskale zagościli w Miejscu Piastowym. Zarówno oficerowie jak i żołnierze ra-
zem z wychowawcami i wychowankami świętowali Wigilię Bożego Narodzenia48. 
Jak się okazało, ich pobyt w Miejscu Piastowym nie był taki straszny, jak wcześniej 
sądzono. Co więcej, w zachowanych wspomnieniach zanotowano, że pobyt wojsk 
carskich był lepszy niż pobyt Niemców austriackich. Wspominał o tym ks. Jano-
wicz: „Dziwnym zjawiskiem jest nasz zakład. Ucisku wojny jaki ponoszą inni lu-
dzie, prawie nie doznajemy. Moskale nie tylko nam nic nie zabierają, ale zostawili 
nam czterech żołnierzy, z którymi nasze fury jeżdżą do Krosna”49. 

41 AG-CSMA, J. Górecki, Opowiadanie przy herbatce…, s. 24–25.  
42 D. Łukasiewicz, ur. 2 XII 1902 r. w Ryglicach, pow. Tarnów, syn Henryka i Anny. Do Miejsca 

Piastowego przybył 7 II 1916 r. Placówkę opuścił 28 I 1919 r. z powodu wyjazdu do Pawlikowic na 
prośbę tamtejszej placówki. Powrócił do Miejsca Piastowego w marcu 1919 r. Ostatecznie z Miej-
sca Piastowego wyjechał w lipcu 1922 r.

43 Julian Bertaman, do Miejsca Piastowego przybył 5 V 1905 r. W dniu 5 IV 1912 r. „wyjechał 
do zegarmistrza”. Powrócił w maju 1914 r. 15 IV 1919 r. opuścił placówkę na własne żądanie. 
Powrócił w lipcu 1919 r. Następnie 13 lipca 1920 r. wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego.  
Powrócił w tym samym roku. 10 I 1922 r. ponownie opuścił placówkę. Powrócił 25 II 1922 r. Osta-
tecznie opuścił Miejsce Piastowe. 

44 Jan Lorenc, ur. 7 V 1899 r. w Brzozowie, syn Franciszka i Katarzyny. Do Miejsca Piasto-
wego przybył 4 VII 1914 r. Placówkę opuścił 4 VIII 1920 r. z powodu wstąpienia do ochotniczej 
armii. Powrócił 1921 r. 1 XII 1921 r. został powołany do wojska. Po powrocie pracował za darmo 
w warsztatach ślusarskich.

45 J. Górecki, Opowiadanie przy herbatce…, s. 27.
46 II Legion Polski powołany do istnienia we Lwowie w 1914 r. 
47 J. Górecki, Opowiadanie przy herbatce…, s. 27.
48 H. Borkowski, op. cit., s. 134.
49 AMAR, t. Janowicz: W. Janowicz, Dziennik…, s. 169–170.
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W okresie wojny, gdy wożono zboże, dochodziło do rabunków i rekwirowano 
mienie. Najczęściej kradziono lub rekwirowano konie, które dla wielu były ostat-
nią deską ratunku. Carscy żołnierze nie tylko ochraniali placówkę wychowawczą 
i jeżdżących do Krosna w celach handlowych pracowników warsztatów, ale także 
i okoliczną ludność, która przechowywała zboże w zakładzie wychowawczym50.

Podczas wojny w domu warsztatowym zlokalizowano szpital wojskowy, a na 
plebanii w Miejscu Piastowym zakwaterowano sztab wojskowy. W placówce 
przebywało ok. 200 wychowanków. W tamtym czasie Janowicz stał się ważną 
postacią. W Wilnie ukończył rosyjskie gimnazjum i biegle mówił po rosyjsku. 
Bardzo dobrze znał rosyjską literaturę. Dzięki znajomości tego języka i obyciu 
nie wprowadzał niepotrzebnych napięć, a przez swoją ogładę i wiedzę budził sza-
cunek w rosyjskiej kadrze oficerskiej. Być może to sprawiło, że wychowawcza 
placówka nie odczuwała ucisku 51. 

Stacjonowanie Rosjan oraz lokalizacja szpitala także przełożyły się na po-
prawę bytu materialnego wychowanków. Zarówno Rosjanie, jak i okoliczni lu-
dzie przychodzili z pomocą placówce. Z działającej kuchni Czerwonego Krzyża 
przydzielono im regularną dostawę konserw. Oprócz tego wożono kotły z zupą 
przygotowaną dla armii oraz zaopatrywano się w różnego rodzaju prowiant. Uła-
twieniem tych działań był fakt, że kuchnia Czerwonego Krzyża znajdowała się 
obok kuchni zakładu wychowawczego i transport z jednej do drugiej nie był pro-
blemem52. 

Wychowankowie szybko przyzwyczaili się do nowej sytuacji. Zaradniejsi za-
częli handlować z Rosjanami i to na tyle sprawnie, że po wojnie nie mogli się 
przyzwyczaić do pokojowych warunków bytowania53. Ta spokojna atmosfera nie 
dotyczyła samej wsi Miejsce Piastowe. W czasie dwumiesięcznych walk od po-
cisków spłonęło 12 domów54. Po wyparciu armii rosyjskiej z Miejsca Piastowego 
(8 maja 1915 r.) do zakładu wychowawczego powrócił głód, który zdarzał się 
przed wojną, choroby i to, co było powszechną plagą – wszy55. 

W jaki sposób radzili sobie mieszkańcy placówki w Miejscu Piastowym 
wspominał Rudolf Kurka, który pozostawił po sobie pamiętnik56. Powszechnym 
zwyczajem było wówczas wysyłanie ludzi na kwestę. Chodzili oni do różnych 
miasteczek i wsi. Kurka opisuje swoje wypady do Targowisk, gdzie organizował 
zbiórkę żywności dla wychowanków z Miejsca Piastowego57. Zaczynał swoją 

50 H. Borkowski, op. cit., s. 129.
51 Ibidem, s. 129–131.
52 AMAR, t. Janowicz: W. Janowicz, Dziennik…, s. 169–170.
53 J. Górecki, Opowiadanie przy herbatce…, s. 26.
54 AMAR, t. Janowicz: W. Janowicz, Dziennik…, s. 187.
55 J. Górecki, Opowiadanie przy herbatce…, s. 26.
56 AGCSAM, R. Kurka, Pamiętnik, rkps., b.n.s., sygn. D VII-C27; Kurka opisywał w nim co-

dzienne sprawy w wojenne dni. Notatki zaczynał każdego dnia tak samo, od opisu pogody.
57 Ibidem (zapis pod datą: 20–21 października 1915 r.).
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podróż w godzinach porannych, jak napisał: „po śniadaniu”, a wracał ok. godz. 
19. Opisując swoje podróże, pozytywnie wyrażał się o tych, których prosił o po-
moc58. 

W październiku 1915 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora zakładu 
wychowawczego. Wpływowy wówczas W. Białoczyński pozostał nadal prefek-
tem i zarządzał gospodarstwem, a dyrektorem placówki mianowano Władysława 
Janowicza. Zaczął on wprowadzać potrzebną wówczas dyscyplinę w placówce 
wychowawczej. Sam, mając doświadczenia studiów medycznych, zajął się le-
czeniem, gdy w zakładzie wybuchła epidemia grypy hiszpanki jesienią 1918 r., 
sprawiając, że sypialnie wychowanków stały się salami chorych. Janowicz radził 
sobie, jak tylko mógł. Zalecał m.in. regularne spożywanie jałowca, który jako an-
tybiotyk miał pomagać i chronić przed chorobami. Dopiero po jego zjedzeniu wy-
chowankowie otrzymywali właściwy posiłek. Kolejnym restrykcyjnie przestrze-
ganym zarządzeniem była dezynfekcja odzieży. Do tego posłużyły powszechnie 
używane w gospodarstwach rolnych parniki. Systematyczne przestrzeganie hi-
gieny sprawiło, że prawie beznadziejna sytuacja została opanowana59. 

4. Powołanie członków Towarzystwa do armii austriackiej i służba  
wychowanków i wychowawców w polskich formacjach wojskowych

Wybuch I wojny światowej to nie tylko zmagania z codziennością, ale też 
obawy dotyczące utraty życia i dobytku czy próby walki o moralność. To także 
powołania do armii, które nie ominęły wychowawców i wychowanków Towa-
rzystwa Powściągliwość i Praca. Z dostępnych źródeł60 udało się ustalić nazwi-
ska osób powołanych do Armii Monarchii Austro-Węgierskiej. Niektórzy z po-
wołanych do niej po zakończonej wojnie pozostali w Zgromadzeniu św. Michała 
Archanioła. Inni (także późniejsi michalici) walczyli w Legionach lub Wojsku 
Polskim, a kilku zginęło na froncie. 

Pobory do armii z placówki wychowawczej prowadzono regularnie. Rok 
przed wybuchem I wojny światowej w 1913 r. do wojska wezwano dwóch wy-
chowanków, którzy chcieli wyjechać do Ameryki, jednak im się to nie udało. Byli 
to Józef Stańczyk61 i Stanisław Feresz62. 

58 Ibidem.
59 AMAR, t. Janowicz: W. Janowicz, Dziennik…, s. 187.
60 AZMP, Księgi wychowanków, t. 1–9. 
61 Józef Stańczyk, ur. 27 VI 1892 r. w Łękach Dolnych, syn Kajetana i Katarzyny. Do Miejsca 

Piastowego przybył 18 IX 1903 r. Placówkę opuścił 15 VIII 1913 r. z powodu poboru do wojska, 
gdy chciał wyjechać do Ameryki.

62 Stanisław Feresz, ur. 5 V 1890 w Pruchniku, syn Karola i Marii z d. Gumiała. Do Miejsca 
Piastowego przybył 13 II 1911 r. Placówkę opuścił 16 VIII 1913 r. z powodu poboru do wojska, 
gdy chciał wyjechać do Ameryki.
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Już w czasie wojny w wojsku służyli: Józef Morawski63, Kazimierz Sokołow-
ski64 i Wacław Nowicki65. Z pomocą dostępnych mi źródeł nie udało się ustalić 
dokładnej daty poboru. Jednak wiadomo, że cała trójka zginęła podczas wojny. 
Do kolejnych wezwań do czynnej służby wojskowej doszło w lipcu i sierpniu 
1914 r. W lipcu wezwano Antoniego Wielgosza66. Z kolei 1 sierpnia 1914 r. do 
służby wojskowej powołano: Teodora Błaszczyszyna67, Michała Gwozdeckiego 
(Gwoździckiego)68, Teofila Szpunara69 i Władysława Sługockiego70. 

Kolejna grupa wychowanków i wychowawców opuściła Miejsce Piastowe 18 
września 1914 r. Byli to: Andrzej Andreasik71, Franciszek Mazur72, Franciszek 
Leśnik73 i Piotr Kużyk74. W 1914 r. do wojska dostał powołanie także Władysław 
Basista75, jednak nie udało się ustalić dokładnej daty jego poboru. Z wymienio-

63 Józef  Morawski, ur. w 1887 r. w Trampolu, dawne Królestwo Polskie, syn Antoniego i Kata-
rzyny. Do Miejsca Piastowego przybył 21 VII 1904 r. Zginął w czasie wojny. 

64 Kazimierz Sokołowski, ur. 9 XI 1893 r. w Budapeszcie, syn Ignacego i Marii. Do Miejsca 
Piastowego przybył 17 V 1905 r. Placówkę opuścił w 1913 r. i zginął w czasie wojny. 

65 Wacław Nowicki, ur. 17 XII 1891 r. w Komarnie, rodzice nieznani. Do Miejsca Piastowego 
przybył 18 X 1907 r. Powołany do wojska, zginął na wojnie. 

66 Antoni Wielgosz, ur. 13 VI 1894 r. w Żmigrodzie Starym, syn Marii (ojciec nieznany). Do 
Miejsca Piastowego przybył 15 I 1912 r., zakład opuścił 28 VII 1914 r. z powodu poboru do wojska.

67 Teodor Błaszczyszyn, ur. 6 VII 1908 r. w Rożnowie, syn Jana i Marii. Do Miejsca Piastowego 
przybył 27 IV 1914 r. Placówkę opuścił 1 VIII 1914 r. z powodu poboru do wojska. Powrócił 3 IX 
1919 r. Pierwsze śluby w zgromadzeniu michalitów złożył 15 X 1924 r., a wieczyste 13 XII 1929 r. 
Zm. w Markach-Strudze 30 VII 1969 r. 

68 Michał Gwozdecki (Gwoździecki), ur. 23 X 1878 r. we Lwowie syn Teodora i Anny. Do 
Miejsca Piastowego przybył 12 I 1913 r. Placówkę opuścił 1 VIII 1914 r. z powodu poboru do 
wojska. Do Miejsca Piastowego powrócił 25 XI 1921 r.

69 Teofil Szpunar, data urodzenia nieznana, rodzice nieznani. Do Miejsca Piastowego przybył 
24 X 1913 r. Placówkę opuścił 1 VIII 1914 r. z powodu poboru do wojska.

70 Władysław Sługocki, ur. 22 III 1890 r. Do Miejsca Piastowego przybył 16 VIII 1910 r. Pla-
cówkę opuścił 1 VIII 1914 r. z powodu poboru do wojska.

71 Andrzej Andreasik, ur. 26 VIII 1892 r. w Brzezinach, syn Jana i Marianny. Do Miejsca Piasto-
wego przybył 22 IX 1907 r. Placówkę opuścił 18 IX 1914 r. z powodu poboru do wojska. Po powro-
cie do Miejsca Piastowego 12 VII 1920 r. poszedł na ochotnika do Legionów i Wojska Polskiego. 
Po powrocie wstąpił do zgromadzenia michalitów i przyjął święcenia kapłańskie 29 X 1924 r. 
w Miejscu Piastowym przez ks. biskupa Twardowskiego ze Lwowa. Zm. 3 X 1946 r.

72 Franciszek Mazur, ur. 29 IX 1894 w Czermnej, pow. Jasło, syn Jana, matka nieznana. Do 
Miejsca Piastowego przybył 3 V 1912 r. Placówkę opuścił 18 IX 1914 z powodu poboru do wojska.

73 Franciszek Leśnik, ur. 29 IX 1894 r. pow. Nowy Sącz, syn Józefa i Małgorzaty z. d. Wójcik. 
Do Miejsca Piastowego przybył 31 X 1911 r. Placówkę opuścił 18 IX 1914 r. z powodu poboru do 
wojska.

74 Piotr Kużyk, ur. 1 I 1895 r. w Podomszycznie, pow. Przemyśl, syn Mikołaja i Pelagii z d. 
Chudzij. Do Miejsca Piastowego przybył 17 I 1913 r. Placówkę opuścił 18 IX 1914 r. z powodu 
poboru do wojska. Powrócił w 1919 r. Ponownie opuścił placówkę 9 VIII 1920 r. i służył w Wojsku 
Polskim. Powrócił 2 I 1921 r. W maju 1921 r. wyjechał na własne żądanie. 

75 Władysław Basista, ur. 24 IV 1892 w Bochórzu. Brak danych o rodzicach, opiekun Katarzyna 
Pląskowska. Do Miejsca Piastowego przybył 20 VIII 1907 r. Placówkę opuścił w 1908 r. Powrócił 
na prośbę swojego wuja, jednak wyjechał na własne żądanie 31 III 1913 r. W 1913 r. powrócił do 
Miejsca Piastowego i w 1914 r. został powołany do wojska. Po powrocie pracował  w zakładzie 
w Miejscu Piastowym.
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nej grupy T. Błaszczyszyn i A. Andreasik zostali michalitami. Andreasik oprócz 
służby w c.k. Armii walczył w Legionach i Wojsku Polskim. 

W 1915 r. z placówki w Miejscu Piastowym wezwanie do wojska dostało 
dwudziestu wychowawców i wychowanków (jeden wstąpił do armii rosyjskiej, 
ale już po opuszczeniu Miejsca Piastowego).  Po otrzymaniu wezwań do woj-
ska opuścili oni Miejsce Piastowe 22 czerwca 1915 r. Byli to: Ignacy Trybus76, 
Andrzej Samocki77, Tadeusz Rzepa Birecki, Andrzej Gródek, Michał Szteliga78, 
Bazyli Dżugan79, Franciszek Janusz, Józef Swaczyk80, Piotr Wawro81, Witosław 
(Mirosław) Tumpach82, Wojciech Sztaba83, Józef Jastrzębski84, Wojciech Rybka85, 
Jan Ziemba86, Stanisław Dobrzaniecki87, Szczepan Lagosz88, Franciszek Teleśnic-

76 Ignacy Trybus, ur. 8 VII 1896 r., syn Szymona i Agnieszki. Do Miejsca Piastowego przybył 
1 VIII 1904 r. Placówkę opuścił 22 VI 1915 r. z powodu poboru do wojska. Po powrocie pracował 
w warsztacie galanterii skórzanej w Miejscu Piastowym.

77 Andrzej Samocki, ur. 7 VII 1894 r. Kołaczycach, pow. Jasło, syn Józefa i Marii. Do Miejsca 
Piastowego przybył 1 X 1910 r. Placówkę opuścił 22 VI 1915 r. z powodu poboru do wojska. Zm. 
w sierpniu 1927 r.

78 Michał Szteliga, ur. 23 VIII 1894 w Jasienicy, syn Antoniego i Mari z d. Sztobik. Do Miejsca 
Piastowego przybył 22 IX 1908 r., zakład opuścił 2 VI 1915 r. z powodu poboru do wojska. Przy 
końcu 1918 r. powrócił do placówki, a z końcem stycznia 1919 r. został wysłany do zakładu w Paw-
likowicach. Został księdzem w zgromadzeniu michalitów. Zm. 2 II 1980 r. 

79 Bazyli Dżugan, ur. 13 I 1874 r. w Sanoku, syn Eliasza i Wiktorii. Do Miejsca Piastowego 
przybył 19 IX 1899 r. W 1915 r. opuścił zakład z powodu poboru do wojska. Powrócił 17 I 1916 r. 
Został bratem zakonnym w zgromadzeniu michalitów. Zm. na Syberii (jako zesłaniec) 4 XI 1941 r. 

80 Józef Swaczyk, ur. 30 I 1877 w Posadzie Olchowskiej, syn Michała i Franciszki. Do Miejsca Pia-
stowego przybył 18 IX 1905 r. Placówkę opuścił 22 VI 1915 r. z powodu poboru do wojska. Powrócił 22 
V 1916 r. Został bratem zakonnym w zgromadzeniu michalitów. Zm. 7 XII 1954 r. w Miejscu Piastowym. 

81 Piotr Wawro, ur. 2 II 1894 r. w Radochonicach, syn Michała i Anny. Do Miejsca Piastowego 
przybył 2 II 1906 r. Placówkę opuścił 22 VI 1915 r. z powodu poboru do wojska. 11 V 1923 r. 
ponownie opuścił Miejsce Piastowe na żądanie zakładu. Powrócił w lipcu 1923 r. i wysłany do Ber-
teszowa. Do Miejsca Piastowego powrócił w grudniu 1925 r. W 1929 r. wyjechał na stałe z Miejsca 
Piastowego.

82 Witosław Tumpach, ur. 20 I 1891 r. Do Miejsca Piastowego przybył 10 IX 1905 r. Placówkę 
opuścił 22 VI 1915 r. z powodu poboru do wojska. Powrócił 29 IV 1916 r. 

83 Wojciech Sztaba, ur. 26 III 1889 w Stróżach Niżnych, syn Józefa i Anny z d. Bazan. Do Miejsca Piasto-
wego przybył 23 V 1907 r. Placówkę opuścił 22 VI 1915 r. z powodu poboru do wojska. Powrócił 11 I 1919 r. 
i w 1925 r. pracował jako szewc w zakładzie wychowawczym michalitów pw. św. Józefa w Krakowie. 

84 Józef Jastrzębski, ur. 20 III 1894 r. w Trembowli, syn Wojciecha i Leonii. Do Miejsca Piastowego 
przybył 10 III 1911 r. Placówkę opuścił 6 VIII 1912 r. w powodów zdrowotnych. Powrócił 9 II 1913 r. 
Drugi raz placówkę opuścił 22 VI 1915 r. z powodu poboru do wojska i prawdopodobnie zginął na wojnie. 

85 Wojciech Rybka, do Miejsca Piastowego przybył w lutym 1911 r. Rodzice nieznani. Placów-
kę opuścił 4 VIII 1912 r. na własne żądanie. Powrócił w 1913 r. Drugi raz placówkę opuścił 22 VI 
1915 r. z powodu poboru do wojska. Po powrocie w 1921 r. wysłany do Pawlikowic (8 IV 1921 r.). 
Ostatecznie opuścił zakład wychowawczy. 

86 Jan Ziemba, ur. 3 XII 1895 r. w Tyczynie, syn Tomasza i Marii z d. Ekiert. Do Miejsca Piasto-
wego przybył 23 VI 1911 r. Placówkę opuścił 22 VI 1915 r. z powodu poboru do wojska.

87 Stanisław Dobrzaniecki, ur. 8 XI 1896 r., rodzice nieznani. Do Miejsca Piastowego przybył 
21 IX 1912 r. Placówkę opuścił 22 VI 1915 r. z powodu poboru do wojska.

88 Szczepan Lagosz, ur. w Woli Marcinkowskiej, data urodzenia nieznana, syn Andrzeja i Roza-
lii. Do Miejsca Piastowego przybył 15 XI 1913 r. Placówkę opuścił 22 VI 1915 r. z powodu poboru 
do wojska. 
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ki89 i Jan Surowiec (Jurowiec) 90. Oprócz nich Józef Czerwiński91 wstąpił do armii 
carskiej. Z tej grupy pięciu zostało michalitami: A. Gródek, B. Dżugan, F. Janusz 
i J. Swaczyk – jako bracia zakonni, oraz Michał Szteliga, który przyjął święcenia 
kapłańskie.

W kolejnym roku powoływano wychowawców i wychowanków w różnych 
terminach. Z dostępnych danych w 1916 r. bez podania dziennej daty do wojska 
wezwano: Wincentego Stachowskiego92 i Emila Kobodeckiego93. W dniu 12 VII 
1916 r. placówkę opuścił: Franciszek Szul94 i Marcin Gosztyła95. Z kolei 26 VII 
1916 r. wezwanie potrzymał Bartłomiej Szyguła96. Z tej grupy księdzem w zgro-
madzeniu michalitów został Stachowski. 

Na rok przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę z zakładu wychowaw-
czego w Miejscu Piastowym do c.k. Armii powołano Jana Góreckiego. Placówkę 
opuścił 13 października 1917 r., jednak, będąc już w koszarach wojskowych, 
do których zgłosił się we Lwowie, zdezerterował i dzielnie służył w Legionach 
i Wojsku Polskim97. Oprócz niego do wojska dostali wezwanie: Ludwik Duda98 
i Jan Winiarski99. Z tej grupy michalitą został Górecki. 

89 Fraciszek Teleśnicki, ur. w 1897 r. w Wełdzieżu, pow. Dolina, syn Władysława i Sabiny. Do 
Miejsca Piastowego przybył 4 VII 1914 r. Placówkę opuścił 22 VI 1915 r. z powodu poboru do 
wojska. 

90 Jan Surowiec (Jurowiec), ur. 24 VI 1897 r. w Bratkowicach, rodzice nieznani. Do Miejsca 
Piastowego przybył 11 VI 1911 r. Placówkę opuścił 22 VI 1915 r. z powodu poboru do wojska. 
Powrócił pod koniec 1918 r. 3 II 1919 r. powołany do Wojska Polskiego.

91 Józef Czerwiński, ur. 14 IX 1896 r., Ssyn Leona i Reginy. Do Miejsca Piastowego przybył 
w marcu 1908 r. Placówkę opuścił w 1910 r. W 1915 r. wstąpił do Armii Rosyjskiej. 

92 Wincenty Stachowski, ur. 19 I 1897 w Rybnej pow. Kraków, syn Macieja i Zofii z d. Ka-
sperkiewicz. Do Miejsca Piastowego przybył 15 VIII 1910 r. Placówkę opuścił w lipcu 1916 r. 
z powodu poboru do wojska. Powrócił do placówki 29 VIII 1919 . Święcenia kapłańskie przyjął  
20 VI 1928 r. Zm. w Miejscu Piastowym 19 X 1981 r.

93 Emil Kobodecki, ur. w 1894 r. w pow. Rohatyń, syn Stefana i Marii. Do Miejsca Piastowego 
przybył 10 III 1908 r. Placówkę opuścił w 1916 r. z powodu poboru do wojska.  

94 Franciszek Szul, ur. 10 X 1898, ojciec nieznany, matka Maria. Do Miejsca Piastowego przy-
był 17 X 1910 r., a wyjechał po kilku dniach. Powrócił 10 V 1911 r. Następnie 12 VII 1916 r. 
opuścił placówkę z powodu poboru do wojska. Powrócił do Miejsca Piastowego 10 XI 1921 r. Od   
22 VI 1927 r. pracował w drukarni „Michalineum”. Zm. w 1977 r. w Krakowie.

95 Marcin Gosztyła, ur. 13 XI 1897 r. w Domaradzu, syn Franciszka i Marii Goczarównej. Do 
Miejsca Piastowego przybył 4 XI 1910 r. Placówkę opuścił 16 VII 1916 r. z powodu poboru do 
wojska. Powrócił w 1920 r. i pracował w stolarni. 3 VII 1922 r. ponownie opuścił zakład. Wrócił  
18 I 1923 r.(?) i nadal pracował w stolarni. 

96 Bartłomiej Szyguła, ur. 21 VIII 1897 r. w Ciężkowicach. Syn Karola i Doroty. Do Miejsca 
Piastowego przybył 30 XII 1911 r. Placówkę opuścił 26 VII 1916 r. z powodu poboru do wojska. 
Powrócił w 1918 r. i ponownie jako ochotnik poszedł do Wojska Polskiego (12 VII 1920 r.). Powró-
cił 12 VII 1920 r. Od marca 1923 r. odbywał ośmiotygodniowe ćwiczenia wojskowe. 

97 J. Górecki, Opowiadanie przy herbatce… 
98 Ludwik Duda, data urodzenia nieznana, rodzice nieznani. Do Miejsca Piastowego przybył  

7 X 1913 r. Placówkę opuścił 6 II 1917 r. z powodu poboru do wojska. 
99 Jan Winiarski, ur. 4 VII 1899 r. w Korczynie, pow. Krosno, rodzice nieznani. Do Miejsca Pia-

stowego przybył 6 VI 1916 r. Placówkę opuścił w lutym 1917 r. Powrócił w lutym 1917 r. W lipcu 
1917 r. poszedł do szpitala, lecząc się na oczy i już nie powrócił.
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Służba w armii austriackiej dla kilku z wyżej wymienionych stała się oka-
zją do wstąpienia do Legionów. Inni, jako ochotnicy lub poborowi, służyli 
w wojsku polskim. W ten sposób przyczyniali się do odzyskania polskiej nie-
podległości lub walczyli o granicę Polski już po zakończeniu I wojny świa-
towej. 

W Legionach odbywali służbę: Franciszek Mścisz100, Andrzej Andreasik, Ta-
deusz Rzepa Birecki, Jan Zjawin (Żjawin)101, Antoni Sługocki 102, Józef Kośmi-
dek 103 i Jan Górecki.

W Wojsku Polskim służyli: Julian Bertman, Józef Czerwiński, Franci-
szek Szul, Jan Surowiec (Jurowiec), Ignacy Tuziński104, Bartłomiej Szygu-
ła, Piotr Kurzyk, Józef Winsz105, Franciszek Kot106, Władysław Wielgosz107, 
Antoni Sługocki, Jan Franciszek Szczepaniak 108, Jan Malik109, Jan Końca110, 

100 Franciszek Mścisz, ur. 15 VII 1824 r. w Jarosławiu. Do Miejsca Piastowego przybył 
1 IX 1907 r. Placówkę opuścił w 1909 r. W czasie I wojny wstąpił do Legionów i zginął 
w Besarabii. 

101 Jan Zjawin (Żjawin), ur. w 1900 r. w Czortkowie. Do Miejsca Piastowego przybył 28 X 1913 r. 
31 XII 1915 r. został wypędzony z zakładu wychowawczego. Powrócił 3 I 1916 r. 20 I 1920 r. 
wstąpił do Legionów, jednak, jak zanotowano, „wkrótce wrócił”. 14 IV 1919 r. wydalony 
z placówki. 

102 Antoni Sługocki, ur. w 1899 r., syn Józefa i Rozalii z. d. Skalskiej. Do Miejsca Piastowe-
go przybył 2 V 1914 r. Placówkę opuścił 20 I 1918 r. i poszedł do Legionów. Wkrótce jednak 
wrócił. 3 II 1919 r. wezwany do Wojska Polskiego. Powrócił 20 X 1924 r. 15 II 1925 r. opuścił 
placówkę. 

103 Józef Kośmidek, ur. 3 III 1900 r. w Błaszkowej, pow. Jasło. Do Miejsca Piastowego przybył 
29 VIII 1915 r. 20 I 1918 r. wstąpił do Legionów. 

104 Ignacy Tuziński, ur. 22 IX 1888 r. Do Miejsca Piastowego przybył 24 VIII 1911 r. 27 III 1913 r. 
opuścił placówkę ze względów zdrowotnych. Powrócił 4 VI 1913 r. Ponownie opuścił zakład  
13 VIII 1913 r. z powodu wybuchu wojny. Powrócił 1 XII 1917 r. Wstąpił do ochotniczej armii  
20 VIII 1920 r. 

105 Józef Winsz do Miejsca Piastowego przybył 16 III 1913 r. Placówkę opuścił 6 VIII 1920 r. 
i wstąpił do ochotniczej armii. Powrócił 20 VIII 1921 r. wskutek demobilizacji. 14 X 1923 r. wy-
jechał na własne żądanie. 

106 Franciszek Kot, ur. 4 IX 1898 r. w Borkach, pow. Ostrołęka. Do Miejsca piastowego przybył 
23 IX 1913 r. Placówkę opuścił 3 II 1919 r. i powołany do Armii Polskiej. Zm. 3 X 1972 r. 

107 Władysław Wielgosz, ur. 1898 w Piotrogrodzie. Do Miejsca Piastowego przybył 12 V 1914 r. 
Powołany do Armii Polskiej 3 II 1919 r. Został księdzem w diecezji kieleckiej. 

108 Jan Franciszek Szczepaniak, ur. 26 XI 1899 r. w Rozdole. Do Miejsca Piastowe-
go przybył 26 VI 1914 r. W dniu 3 II 1919 r. powołany do Wojska Polskiego. Powrócił  
6 VIII 1922 r. Wstąpił do nowicjatu michalitów 16 X 1924 r. i został bratem zakonnym. Zm. 
25 II 1971 r. 

109 Jan Malik, ur. 20 I 1900 r. Do Miejsca Piastowego przybył 29 VI 1914 r. Placówkę opuścił  
8 IV 1919 r. dla poratowania zdrowia. Powrócił we wrześniu 1919 r. W dniu 1 III 1920 r. powołany 
do Armii Polskiej. 

110 Jan Końca, ur. 17 X 1901 r. w Rozbani, pow. Przeworsk. Do Miejsca Piastowego przybył 
11 I 1919 r. W dniu 11 VII 1920 r. wstąpił jako ochotnik do Armii Polskiej. 15 IV 1921 r. powrócił 
i ponownie 18 IV 1922 r. poszedł do wojska. Wrócił w maju 1922 r. 17 XII 1922 r. „zabrany do 
wojska”. 
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Władysław Piórko111, Stefan Kot112, Józef Kasprzyk113, Jan Górecki, Jan Lo-
renc.

Podsumowując, w 1913 r. do armii powołano dwóch wychowanków, którzy 
chcieli wyjechać do Ameryki. W 1914 r. z grona wychowawców i wychowanków 
zakładu wychowawczego w Miejscu Piastowym do c.k. Armii powołano dziesięć 
osób, w 1915 r. dwadzieścia osób, w 1916 r. pięć osób i w 1917 r. trzy osoby. 
W przypadku trzech osób nie udało się ustalić, kiedy dostali wezwanie do czyn-
nej służby wojskowej. W sumie w latach 1913–1917 z zakładu wychowawczego 
w Miejscu Piastowym do armii austriackiej powołano czterdziestu trzech wycho-
wawców i wychowanków. W czasie działań wojennych z tej grupy zginęły cztery 
osoby. Jednak ta liczba jest niepewna, ponieważ nie zawsze odnotowywano takie 
informacje. Z  wojny powróciło do zgromadzenia dziewięć osób.

 Oprócz tego z zakładu wychowawczego w Miejscu Piastowym w Legionach 
Józefa Piłsudskiego służyło siedem osób, a w Wojsku Polskim jako ochotnicy lub 
poborowi służbę odbywało dziewiętnaście osób. 

Zakończenie

Placówka wychowawcza w Miejscu Piastowym pozytywnie zapisała się na 
kartach historii w okresie odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Pomimo 
przeżywanych trudności w okresie powstawania zgromadzenia, wychowankowie 
i wychowawcy nie ulegali marazmowi i czynnie włączyli się w idee odbudowy 
państwa polskiego. Zwłaszcza grupa legionistów oraz żołnierzy wojska polskie-
go, służących pod polskim dowództwem, wpisała się w długą listę innych osób, 
pragnących niepodległej Polski, a tym samym sławiła konkretnym czynem dom 
wychowawczy, który żył ideami patriotycznymi zaszczepionymi przez bł. Bro-
nisława Markiewicza. 
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HONWEDZI CZY HUNOWIE? OBRAZ WĘGRÓW
 W SPOŁECZEŃSTWIE GALICYJSKIM 1914–1918  

– PAMIĘĆ A RZECZYWISTOŚĆ

Abstract

The honvéD or The huns? The imAGe of hunGAriAns in GAliciA 1914-1918 
– memory AnD reAliTy

Of the defenders of the Przemyśl Fortress about 70% were killed in battle and most of the survi-
vors, regardless of their nationality, were deported to the lands of the Russian Empire. A lot of them 
were residents of the Kingdom of Hungary. Many Hungarians also fell in the 1914-1915 battles for 
Galicia and were buried at various war cemeteries scattered all around the region. No wonder then 
that public discourse has long featured “heroic Hungarians in Galicia”, though this is only part of 
the story. Hungarian presence in Galicia was also marked by some shameful episodes. The conduct 
of Hungarian troops between 1915 and 1918 would be remembered by local people as brutal. In 
memoirs of that time the Honvéd are shown more like barbarian and destructive Huns, even though 
a few years before people had admired the Hungarian officers’ culture and their attractive uniforms. 

Keywords: Hungarians, image, World War I, memory 

Słowa kluczowe:Węgrzym obraz, I wojna światowa, pamięć

Podobno w Galicji wojska austriackie większe zniszczenia sprawiły, jak rosyjskie, 
szczególnie honwedzi, coś w rodzaju kozaków rosyjskich, dokazują okropnie. 
Świeżo słyszałam o dwóch faktach koło Wieliczka i Sanoka, gdzie honwedzi zrabo-
wali dwory doszczętnie. Przed nimi byli Moskale i zachowywali się przyzwoicie, 
przyszli honwedzi i wszystko zrabowali1.

W takich słowach Ludmiła Wróblewska, przeżywająca czas I wojny świato-
wej w Krakowie, zapisała w swoim Dzienniku wrażenia z rozmów, które krąży-
ły wśród mieszkańców miasta. Nie była ona bezpośrednim świadkiem żadnego 
z opisywanych wydarzeń, ale w grudniu 1914 r., a więc w momencie, kiedy ist-
niało realne zagrożenie wkroczenia Rosjan do Krakowa, na bieżąco notowała 
doniesienia prasy oraz plotki miejskie. Nie minęło nawet pół roku od rozpoczęcia 
wojny, a mieszkańcy Galicji zaczęli analizować zachowanie obcych wojsk na 

1 Zob. P. Krzywda, Przeżywamy straszne czasy… Dziennik wojenny Ludmiły Wróblewskiej,  
w: Odłamki pamięci o Wielkiej Wojnie, Kraków 2014, s. 45.
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swoim terytorium – okazywało się, że nie tylko zachowanie jednostek rosyjskich,  
reprezentantów państwa-agresora, budziło wątpliwości autochtonów. Nie mniej-
sze pojawiały się wraz z wkraczaniem na te tereny wojsk własnego państwa – 
oddziałów austriackich, a zwłaszcza węgierskich.

Celem tego artykułu jest próba konfrontacji przykładów wspomnień Węgrów 
o ich pobycie w Galicji i walkach o Przemyśl – „Bramę Węgier” – z obrazem, 
jaki pozostawiły jednostki węgierskie w pamięci mieszkańców tego kraju ko-
ronnego. O ile bowiem w przypadku narracji węgierskiej zdaje się dominować 
heroiczne ujmowanie walk lat 1914–19152, które dodatkowo zdominowane zo-
stało niepogodzeniem się z warunkami traktatu w Trianon i utratą znacznej części 
terytorium przez Republikę Węgierską, tak ze strony autochtonów mit „Polaka 
– Węgra – dwóch bratanków” został przesłonięty prozą codziennych zachowań 
jednostek węgierskich w Galicji.

1. Badania historyczne a pamięć o Węgrach w Galicji

O ile problem zachowania wojsk węgierskich w Galicji był już sygnalizowany 
w badaniach historycznych3, tak dziwi jego absencja we współczesnym przekazie 
muzealniczym. Dobrym przykładem mogą być uroczystości w lipcu 2014 roku 
w Przemyślu. W czasie trzydniowych dużych obchodów poświęconych setnej rocz-
nicy wybuchu I wojny światowej otworzono tam wystawę w Muzeum Narodowym 
Ziemi Przemyskiej. Ekspozycja „Węgrzy w walkach o Twierdzę Przemyśl w czasie 
I wojny światowej” przygotowana została przez Instytut Węgierski, Muzeum Histo-
rii Wojska Węgierskiego w Budapeszcie i Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej 
– objęła ona eksponaty pochodzące z węgierskich muzeów, w większości po raz 
pierwsze pokazywane w Przemyślu. Wernisaż wystawy 18 VII 2014 r. zgromadził 
tłumy gości. Poza miejscowymi oficjelami, obecne były delegacje z Węgier, Austrii, 
Słowacji, Ukrainy, Niemiec i nawet ze Stanów Zjednoczonych. Co więcej, wyda-
rzenie spotkało się z dużym odzewem, bynajmniej nie tylko w lokalnych mediach. 

2 Zob. m.in.: B. Geőcze, A przemysli tragédia, Budapest 1922; D. Nónay, A volt szegedi m. kir. 
5. honv. gy. ezd. a világháborúban, Budapest 1931; J. Lévai, Éhség, árulás, Przemyśl, Budapest 
1933. Trzeba pamiętać, że książki te były pisane w specyficznym dla Węgier czasie, kiedy w Bu-
dapeszcie wzniesiono co najmniej kilkanaście pomników poświęconych miejscom walk żołnierzy 
węgierskich, z których większość znalazła się poza ówczesnym terytorium Republiki Węgierskiej. 
W dużej mierze pomniki te powstały z inicjatywy byłych towarzyszy broni i stowarzyszeń wetera-
nów. Do nich też w dużej mierze była adresowana przytoczona literatura, ze względu na to, że już 
wtedy Przemyśl urósł do miejsca symbolu nie tylko walk, ale i przelanej krwi węgierskich żołnie-
rzy. O treści węgierskich książek, ukazujących się na temat walk o Twierdzę Przemyśl, zob. szerzej: 
T. Pomykacz, Kontrowersje wokół dowódcy obrony Fortu I/1 „Łysiczka”, „Rocznik Przemyski” 
2015, t. 51, z. 3 (18) Historia, s. 135–148.

3 P. Szlanta, „Najgorsze bestie to są Honwedy”. Ewolucja stosunku polskich mieszkańców Ga-
licji do monarchii habsburskiej podczas I wojny światowej, w: Galicyjskie spotkanie, red. U. Jaku-
bowska, Warszawa 2011, s. 161–179; J. Pająk, Od autonomii do niepodległości. Kształtowanie się 
postaw politycznych i narodowych społeczeństwa Galicji w warunkach Wielkiej Wojny 1914–1918, 
Kielce 2012, s. 162–167; T. Pomykacz, op. cit., passim.
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Wybór miejsca ekspozycji nie był przypadkowy – wszak rola i znaczenie 
Twierdzy Przemyśl, słynnej Bramy Węgier, była kluczowa podczas I wojny 
światowej. Narody i grupy etniczne wchodzące w skład Królestwa Węgier (bę-
dącego częścią Austro-Węgier) od samego początku brały udział przy budowaniu 
Twierdzy – strategicznej z punktu obronności północnych granic państwa. Wśród 
nich dużą grupę stanowili rdzenni Węgrzy, obok licznych Chorwatów, Rumu-
nów, Słowaków i innych. Część z nich zamieszkiwała Przemyśl od dawna (do-
wodem niech będzie choćby ulica Węgierska, wyznaczająca  przebieg głównego 
szlaku handlowego od czasów średniowiecza), inni sprowadzili się do miasta na 
przełomie XIX i XX w. – byli to głównie wojskowi i ich rodziny. Co więcej, pod-
czas oblężenia Twierdzy Węgrzy stanowili podporę wojsk broniących się dwu-
krotnie (z małą przerwą) przed Rosjanami, w czasie od 17 IX 1914 aż do 22 III 
1915 r. O tym, że Węgrzy stanowili ważną grupę wśród załogi wielonarodowej 
Twierdzy, przypomina fakt wydawania gazety codziennej „Tábori Ujság” czy 
obecność licznej grupy węgierskiej inteligencji, na czele z poetą Géza Gyóni4. 
Ale i przed wojną, zwłaszcza oficerowie wielonarodowej monarchii, zatem i Wę-
grzy, byli w literaturze pamiętnikarskiej i prasie postrzegani jako synonim kultu-
ry i zamożności. 

Nie ma się zatem co dziwić, że w Budapeszcie w 1932 r. wybudowano Po-
mnik Obrońców Twierdzy Przemyśl. Jest on główną ozdobą części parku Gyuli 
Germanusa, rozciągającej się po południowej stronie Margit híd. Pomnik, stojący 
na obrzeżach Wodnego Miasta, upamiętnia bohaterstwo Węgrów, którzy ponieśli 
śmierć w walce z Rosjanami. Przedstawia dziko ryczącego lwa, dumnie opiera-
jącego łapy na leżącym poziomo drzewcu z flagą rosyjską oplatającą działo ar-
matnie. Spiżowa rzeźba, ustawiona na smukłym postumencie obłożonym białym 
piaskowcem to dzieło Szilárda Sződyego. Na podstawie pomnika umieszczono 
napis wykonany złoconymi literami „Przemyśl 1914–1915” oraz marmurową 
tablicę pamiątkową, odsłoniętą w obecności władz miasta w 2000 r. Napis na 
niej (w wolnym tłumaczeniu) głosi: „Pomnik dedykowany pamięci węgierskich, 
bohatersko poległych obrońców twierdzy Przemyśl, Towarzysze broni z pomocą 
władz miasta, 1932. Walczyliście niczym lwy broniące bram Zamku Królewskie-
go. Niech [wasz czyn] pozostanie w pamięci”. 

Do przesłania tego pomnika nawiązywała wystawa prezentowana w Przemy-
ślu. Jedna z antyram nosiła nawet tytuł „Lwy u Bram”. Odwoływała się zaraz do 
miejsca pamięci z przeszłości, które wzniesiono w centrum Budapesztu w czasie, 
gdy zdecydowana większość terytorium Wielkich Węgier po traktacie w Trianon 
znalazła się poza granicami państwa. Co więcej, nowe granice państwowe po 

4 Na temat Węgrów w Twierdzy Przemyśl zob. m.in.: Węgrzy w Twierdzy przemyskiej w la-
tach 1914–1915/ Magyarok a Przemyśli Várban, red. I. Lagzi, Warszawa – Przemyśl 1985. Na 
temat „Tábori Ujság” w literaturze polskiej zob. m.in.: T. Pomykacz, Węgierscy żołnierze-poeci 
w Twierdzy Przemyśl, „Przemyski Przegląd Kulturalny” 2017, t. 38–39, s. 28–33 (tam odwołania 
do literatury w języku węgierskim).
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1918 r. utrudniały przemieszczanie się w okresie dwudziestolecia i oddawanie 
hołdu bohaterom na miejscu, gdzie bezpośrednio polegli. Ale „Lwy przy Mo-
ście” nie odnoszą się tylko do pamięci Węgrów z czasów dwudziestolecia – wy-
stawa pokazuje, że pamięć o tych, którzy bronili państwa na krańcach ówczesnej 
monarchii austro-węgierskiej, wciąż jest żywa i ważna w dzisiejszej polityce hi-
storycznej państwa węgierskiego i kształtowaniu węgierskiej tożsamości. 

Współczesny dyskurs o waleczności Węgrów w obronie przemyskiej Twier-
dzy wzmocniło odsłonięcie pomnika polskiego ułana i węgierskiego huzara 10 
IX 2016 r. na Placu Dominikańskim w Przemyślu. Pomnik postawiono z ini-
cjatywy Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövera 
i Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, w związku z ogłoszeniem roku 
2016 – Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej. Upamiętnia on wydarzenia 
z okresu I wojny światowej i pobyt żołnierzy węgierskich w Twierdzy Przemyśl. 
I pewnie nikt by nie podważał roli i znaczenia Węgrów w historii Galicji, gdyby 
współczesna polityka pamięci nie była… niepełna. 

2. Honwedzi w Galicji po rozpoczęciu I wojny światowej

Przed wojną wojskowi węgierscy, zwłaszcza oficerowie, cieszyli się dużym 
szacunkiem, a ze względu na swoją wysoką pozycję społeczną i zarobki stano-
wili pożądaną partię dla miejscowych kobiet5.  Zdecydowana większość bowiem 
wyższych rangą żołnierzy pochodziła spoza Galicji i był to dla nich kraj nie tylko 
nieznany, ale i zapóźniony cywilizacyjnie. Ta przekonanie pogłębiło się w pierw-
szych miesiącach po wybuchu wojny6. 

Początkowo niechęć chłopów, zwłaszcza mieszkających wokół Twierdzy 
Przemyśl, budziło bezwzględne wykonanie zaleceń komendanta, aby całkowicie 
oczyścić pola ostrzału artyleryjskiego i utrudnić podejście do twierdzy wojskom 
nieprzyjacielskim. W tym celu spalono 21 wsi i 23 przysiółki. Tylko część ludno-
ści wysiedlono do Czech i na Morawy – reszta, pozostawiona własnemu losowi, 
koczowała w nieludzkich warunkach pomiędzy fortami a linią rosyjskich oko-
pów, masowo umierając z głodu, chorób i zimna. Jak wspominał oficer austriac-
ki, Czech, Jan Vit:

Z płaczem i żalem patrzyli na to, jak ich własne wojsko, ich obrońcy, podpalali bu-
dynki, w których żyli od kilku pokoleń. Bez wyceny, bez spisu inwentarza, wszyst-
ko strawił ogień. […] Osiedlali się w sąsiednich wioskach, gdzie bez środków do 

5 Zob. m.in.: T. Pudłocki, „Lolu, gdzie mój frak? Prowincjonalne bale Galicji Wschodniej w la-
tach 1867–1914 jako przykład synkretyzmu estetyki życia codziennego, w: Powinowactwa sztuk 
w kulturze oświecenia i romantyzmu, red. A. Seweryn, M. Kulesza-Gierat, Lublin 2012, s. 96. 
Temat wżeniania się oficerów austro-węgierskich w miejscowe rodziny jest zupełnie niepodjęty 
w badaniach do tej pory i może stanowić ważny i potrzebny postulat badawczy.

6 Zob. np. J. Vit, Wspomnienia z mojego pobytu w Przemyślu podczas oblężenia rosyjskiego 
1914–1915, Przemyśl 1995.
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życia klepali straszną biedę. Na próżno wysyłali delegacje do komendanta twier-
dzy, żądając pomocy. Niczego nie otrzymali. Nie pozostawało więc im nic innego, 
jak zwrócić się do nieprzyjaciela7. 

Z kolei docent Uniwersytetu Lwowskiego Jan Jakub Stock, obserwując akcję 
palenia wiosek wokół Przemyśla zanotował: „Gdybym kiedyś musiał zajechać 
do obcego kraju nawet podczas wojny, nie umiałbym nigdy postępować w tak 
bezwzględny, niszczący sposób, jak Węgrzy i Niemcy, którzy tu tylko przecież 
są gośćmi”8.

Nie ma się zatem co dziwić, że wśród ludności okolicznej rosły sympatie 
prorosyjskie, nawet jeżeli zdecydowana większość mieszkańców Galicji bała 
się Rosjan, a zwłaszcza Kozaków. Szok przegranej w pierwszych tygodniach 
i próby szukania kozłów ofiarnych spowodowały, że wielu oficerów, zwłaszcza 
Węgrów, oskarżało Ukraińców o sprzyjanie wrogom. Taka sama sytuacja miała 
miejsce w czasie drugiego oblężenia Twierdzy Przemyśl (październik 1914 – ma-
rzec 1915), kiedy wielu Rusinów i Ukraińców służyło w armii austro-węgierskiej 
i z powodu fatalnego zaopatrzenia i tragicznych warunków… poddawało się Ro-
sjanom. O tych warunkach pisali sami Węgrzy. Przykładowo jeden z oficerów 
pod datą 14 I 1915 r. zanotował:

Byłem w Zahlacie, gdzie Rusini poddają się gremialnie ze względu na złe wy-
żywienie, a szczególnie z powodu braków w odzieniu, żaden z nich nie miał już 
butów. Warunki zakwaterowania mają podłe, stoją nad półmetrową warstwą wody, 
tak że nawet nie mogą się położyć, śpią skuleni9.

O ile w przypadku żołnierzy karą za zdradę czy dezercję w większości przy-
padków było rozstrzelanie10, tak ludność cywilna, zwłaszcza przed wojną, w teo-
rii była chroniona innym prawem. Szybko jednak okazało się, że w warunkach 
wojennych te zasady nie obowiązywały. Z kolei, choć honwedzi cenieni byli za 
odwagę, to postrzegani byli jako nieobliczalni i zupełnie pozbawieni dyscypli-
ny11. 

Celem ataków żołnierzy węgierskich i niemieckich była przede wszystkim 
ludność ruska, prawosławna, w tym Łemkowie, politycznie sprzyjający przed 
wojną caratowi (tzw. moskalofile, uważający się za odłam wielkiego narodu ro-

7 J. Vit, op. cit., s. 13. O tragicznym losie ludności wiejskiej pisał też m.in.: Franz Stuckheil, 
major Królewskiej Armii Węgierskiej – zob. idem, Drugie oblężenie Twierdzy Przemyśl. II Czasy 
upadku, tłum. M. Wichrowski, Przemyśl 2004, s. 24–25.   

8 J.J. Stock, Notatnik z Twierdzy Przemyśl 1914–1915, oprac. J. Bator, Przemyśl 2014, s. 81.  
9 Węgrzy w Twierdzy przemyskiej…, s. 141.
10 O problemach dezercji w czasie oblężenia Twierdzy Przemyśl pisało wiele osób – zob. m.in.: 

Pamiętnik oberleutnanta Stanisława Marcelego Gayczaka, red. T. Idzikowski, J. Gayczak, Prze-
myśl 2014, s. 26–27, 33–35, 38–40; J.J. Stock, op. cit., s. 132. 

11 Pamiętnik oberleutnanta Stanisława Marcelego Gayczaka, s. 69, 82–83.
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syjskiego)12. Chłopi, rzemieślnicy z małych miejscowości, a także część ducho-
wieństwa prawosławnego i greckokatolickiego zatrzymywani byli przez policję 
i deportowani w głąb Austro-Węgier na podstawie przygotowanych uprzednio 
list, bez prowadzenia dodatkowych dochodzeń. Znajdowali się pod dozorem po-
licyjnym lub internowano ich w specjalnych obozach – z dala od domu, w obcym 
i często zupełnie nieznanym im środowisku, bez możliwości wyboru miejsca 
przymusowego osiedlenia. Inni, faktyczni lub domniemani moskalofile (ludność 
ruska uważająca się za część narodu rosyjskiego, w dużej mierze prawosław-
ni lub prorosyjsko zorientowani grekokatolicy), byli skazywani w pośpiesznych 
wyrokach i nierzadko rozstrzeliwani. Zdarzały się też samosądy węgierskich 
honwedów na ludności cywilnej, po cichu wspierane przez ich przełożonych. 
Pierwsze grupy cywili, zwłaszcza tzw. Moskalofile, były ofiarami samosądów 
honwedów zaraz po rozpoczęciu wojny. Tak było w Przemyślu w sierpniu 1914 
r., kiedy kawaleria honwedów po prostu wjechała w tłum eskortowanych chło-
pów z powiatu dobromilskiego i… rozsiekała kilkadziesiąt osób13. Psychoza, że 
to grekokatolicy i prawosławni tworzą prorosyjskie grupy dywersyjne, objęła nie 
tylko Węgrów – pamiętnikarze innych narodowości także wspominali o tym, że 
oskarżono o współpracę z Rosjanami moskalofili, pod pojęciem których rozu-
miano często wszelką ludność ruską14. 

Reakcje władz wojskowych wobec Rusinów i części Ukraińców jako poten-
cjalnych zdrajców, była bezwzględna. Liczni księża prawosławni i grekokato-
liccy zostali aresztowani (niektórzy nawet skazani na śmierć i zabici wyrokiem 
przyspieszonym sądów polowych). Na nic zdały się protesty przemyskiego bi-
skupa greckokatolickiego Konstantego Czechowicza, że Ukraińcy są wierny-
mi poddanymi – większość internowanych księży nie została zwolniona przez 
władze wojskowe15. Warto jednak pamiętać, że oficerowie i żołnierze niemieccy 

12 Na ich temat zob. szerzej: B. Horbal, Rusofilstwo czy moskalofilstwo lub moskwofilstwo. 
Przyczynek do dyskusji nad nieścisłościami terminologicznymi, w: Polska Akademia Umiejętności. 
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, t. IX, Kraków 2004, s. 191–194; J. Moklak, Moskwofilstwo 
(moskalofilstwo) i rusofilstwo. Uwagi o terminologii w związku z artykułem Andrzeja A. Zięby, 
„Studia Historyczne”, 2000, z. 4, s. 701–712; A. A. Zięba, Łemkowie i Łemkowszczyzna w histo-
riografii polskiej, w: Łemkowie i Łemkoznawstwo w Polsce, Kraków 1997, s. 43; K. P. Dyrud, The 
Quest for the Rusyn Soul. The Politics of Religion and Culture in Eastern Europe and in America 
1890 – Word War I, Philadelphia 1992, s. 21–86; I. Lubczyk, Proces kształtowania się ukraińskiej 
świadomości narodowej wśród Łemków po obu stronach Karpat w okresie od końca XIX wieku do 
końca lat trzydziestych XX wieku, „Biuletyn Ukrainoznawczy”, t. 12, 2006, s. 158–161; W. Osad-
czy, Święta Ruś. Rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji, Lublin 2007.

13 M. Dalecki, Samosąd na moskalofilach w Przemyślu podczas pierwszej wojny światowej, 
„Rocznik Historyczno-Archiwalny” 1994, t. 7–8, s. 151–157; J.Z. Pająk, op. cit., s. 85–89.

14 I. Künigl-Ehrenberg, W oblężonym Przemyślu. Kartki dziennika z czasów Wielkiej Wojny 
(1914–1915), tłum. E. Pietraszek, A. Siciak, Przemyśl 2010, s. 108–109; H. Jabłońska, Dziennik 
z oblężonego Przemyśla 1914–1915, oprac. H. Imbs, Przemyśl 1994, s. 41, 43, 49.

15 Zob. szerzej: A. Szczupak, Represje austro-węgierskie wobec duchowieństwa greckokatolic-
kiego Łemkowszczyzny w latach I wojny światowej, w: Prowincja galicyjska wokół I wojny świato-
wej. Konteksty – porównania – przykłady, red. T. Pudłocki, A.S. Więch, Przemyśl 2014, s. 69–79.  

egrin
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i węgierscy nie orientowali się w różnicach ideologicznych pomiędzy grupami 
etnicznymi, traktując je z jednakową niechęcią i wrogością jako zdrajców. Do 
Polaków i Żydów podchodzono z niemniejszą nieufnością. Atmosferę „psychozy 
szpiegowskiej” i szukania kozłów ofiarnych dobrze oddają wspomnienia Heleny 
z Seifertów Jabłońskiej: „Egzekucja za egzekucją. Już teraz dziesiątkami wie-
szają. Padają i niewinni. Wszystkich Rusinów z Przemyśla wywożą. Wywożą 
największych dostojników. I Ukraińcy nie są pewni. Aresztują wielu”16. Autorka 
dodała równocześnie, że o ile początkowo tłumaczono sobie rozgoryczenie Wę-
grów zdradą Rusinów, tak w wielu przypadkach, nie tylko po wsiach, ale nawet 
i w Przemyślu, a więc w oblężonej Twierdzy, ich zachowanie względem cywili 
i współtowarzyszy niedoli było niezrozumiałe:

[…] ciągłe skargi na Węgrów, gdzie się pokażą – rabują, znęcają się nad dobyt-
kiem ludzkim. […] Nie tylko kradną, ale np. po stajni wchodząc krowom brzuchy 
porozpruwali, to znów z poduszki pióra wypuszczają, meble rąbią, garnki tłuką. 
W domach lepszych rąbią meble, piece, okna, ścienny, drzwi. Ciągłe skargi, roz-
pacz ludzi, gdy słyszą o Madziarach. Wzdychają, aby Moskal przyszedł, bo nie tak 
straszny17. 

3. Wracają nasi… Podejście wojsk węgierskich do mieszkańców Galicji 
po ofensywie gorlickiej

Po odbiciu większości terytorium Galicji przez wojska niemiecko-austriac-
kie proceder zastraszania mieszkańców prowincji kontynuowano. O ile w maju 
i czerwcu 1915 r. Niemcy i Węgrzy traktowani byli jako wyzwoliciele w poszcze-
gólnych miastach odzyskiwanych z rąk rosyjskich, od Nowego Sącza, przez Gor-
lice, Przemyśl na Lwowie kończąc, tak bardzo szybko powszechny entuzjazm 
zniknął bezpowrotnie. 

Władze nad prowincją przejęli wojskowi – zarówno w administracji, jak 
i w sądownictwie. W większości byli to Niemcy austriaccy, niechętnie i z „góry” 
nastawieni do autochtonów. W wielu miejscowościach członkowie lokalnych sa-
morządów mogli przejąć swoje kompetencje dopiero w 1917 lub nawet w 1918 r. 
Nawet urzędy centralne przez wiele miesięcy pozostawione były w pogranicznej 
miejscowości Biała, przy granicy z Czechami, choć nic nie stało na przeszkodzie, 
by przeniesiono je do stołecznego Lwowa18. 

Mieszkańcy Galicji traktowani byli często jak kolaboranci, a atmosferę stra-
chu potęgowały jeszcze liczne denuncjacje oraz działalność sądów doraźnych, 

16 H. Jabłońska, op. cit., s. 41. Zob. też: K. Bachman, Twierdza Przemyśl jako teren działań 
szpiegowskich na rzecz Rosji w przededniu I wojny światowej, „Studia Przemyska” 2004, t. 2,  
s. 61–67.

17 H. Jabłońska, op. cit., s. 49. To samo wspomina J.J. Stock, pisząc że Węgrzy kradli, oszuki-
wali i znęcali się nad ludnością cywilną, i w dużej mierze byli nie do opanowania – idem, op. cit., 
s. 42, 60, 69.

18 J. Pająk, op. cit., s. 145–167; P. Szlanta, op. cit., s. 166–169.
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najczęściej stosujących karę natychmiastowych egzekucji19. Wielu ukraińskich 
i łemkowskich działaczy wywożono do obozów internowania, z których zwłasz-
cza Thalerfhof w Styrii stał się symbolem podejścia imperium do części swoich 
mieszkańców20. Bez względu na to, na ile mocno ludność ruska, zwłaszcza ma-
łych miasteczek i wsi Galicji Wschodniej oraz Łemkowszczyzny, popierała ideę 
przyłączenia tych obszarów do Rosji, a na ile wyolbrzymiono niebezpieczeństwo 
w czasie przegranej kampanii lat 1914–1915, podejście władz wobec ludności 
było dużym zaskoczeniem dla miejscowych. Co więcej, nieufność rozszerzono 
także na Polaków i Żydów. Nawet jeżeli podejrzewano, że władze austriackie 
będę próbowały szukać odwetu za niejednoznaczne podejście ludności miejsco-
wej do władz rosyjskich, to i tak skala prześladowań była dla wielu olbrzymim 
szokiem. 

Wprowadzono rządy wojskowe (większość administracji i sądownictwa 
znalazło się w rękach wojskowych komisarzy, utrudniano poruszanie się i prze-
mieszczanie, ze względu na trudności aprowizacyjne wprowadzono reglamenta-
cję żywności) a Galicję traktowano jako kraj okupowany. W okresie 1915–1918 
honwedzi, zwłaszcza w pierwszych miesiącach po odbiciu Galicji, dopuszczali 
się jak uprzednio licznych samosądów, gwałtów i kontrybucji na ludności wiej-
skiej (tym razem bez względu na ich pochodzenie etniczne i narodowościowe). 
W raporcie generalnym z podróży okrężnej w powiatach Galicji zachodniej ze 
stycznia 1915 r., spisanym dla Naczelnego Komitetu Narodowego, napisano:

[…] zachowanie się wojsk węgierskich dzikie, bezwzględne, nieliczące się z żadny-
mi zasadami prawnego stosunku armii do ludności, zostawiło tak silny osad goryczy, 
tyle wspomnień i upokorzenia, że można w wielu miejscowościach spotkać się z ne-
gatywnym uczuciowym moskalofilizmem, w którym nie ma ani śladu politycznego 
rusofilstwa, ale jest przekonanie, że gospodarka wojsk wrogich jest zabawką wobec 
zachowania się żołnierzy węgierskich. Podkreślam jest to powszechna opinia, utrwa-
lona głęboko we wszystkich powiatach objętych niniejszym raportem. Ludność nie 
ma dziś jeszcze odwagi opowiadać o wszystkich klęskach, jakie na nią spadły z poja-
wieniem się wojsk węgierskich, ale już obecnie posiadają starostwa stosy relacji po-
szczególnych urzędów gminnych o szkodach poczynionych przez własne wojska21.

Nie inny obraz wyłania się z innych raportów, pisanych przez całą pierwszą 
część roku 1915 r., tj. aż do odbicia Galicji Wschodniej z rąk rosyjskich:

Jeśli dziś w powiatach Galicji zachodniej panuje ogromny brak siana, słomy, owsa 
etc. – to lwią część winy ponoszą tu honwedzi: nie dlatego, że zapasy te rekwirowali, 
ale dlatego, że rekwirowali grubo ponad własne potrzeby, że zapasy te w barbarzyń-

19 Szczegółowo opisuje to w swoich wspomnieniach na przykładzie Klimkówki ks. K. Wais – 
zob. idem, Wspomnienia z pierwszego roku wojny światowej, Lwów 1930, s. 94–96.  

20 T.A. Olszański, Austriackie represje w Galicji. Obóz w Thalerhofie, w: Pierwsza wojna 
światowa w Karpatach, red. idem, Warszawa 1985, s. 55–56. Zob. też: Талергофскій Альманахъ. 
Выпускъ первый, Львовъ 1924.

21 Cyt. za: J. Pająk, op. cit., s. 152–153.
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scy sposób niszczyli. […] Na domiar niemożność rozmówienia się doprowadzała do 
zatargów, w trakcie których żołnierze węgierscy, wzorem rosyjskich, apelowali do 
pięści, kija lub szabli […] kraj nieprzyjacielski zaczynał się u nich tam, gdzie kończy-
ły się Węgry, a więc już od grzbietu Karpat. […] W Galicji były wsie, gdzie wszystkie 
kobiety gwałcili, następnie wieś otaczali, a kto życie ratując, wychylił się, strzelali – 
dziecko czy starzec, kobieta czy mężczyzna. Hunowie w pierwotnej postaci22.

W licznych wspomnieniach, zwłaszcza mieszkańców mniejszych miasteczek 
i wsi, można znaleźć narzekania na kontrybucje wojskowe i przykłady bestial-
skiego zachowania, zwłaszcza węgierskich oddziałów. Galicyjscy chłopi byli 
traktowani jak obywatele c.k. Monarchii co najmniej trzeciej kategorii, a odbita 
prowincja jak kraj podbity, cywilizacyjnie stojący dużo niżej od innych części 
państwa. Według Leona Bilińskiego, długoletniego ministra w rządach austriac-
kich i byłego namiestnika Bośni i Hercegowiny, dowódca 4. c.k. armii, arcyksią-
żę Józef Ferdynand, kazał wieszać na ślepo chłopów przed kościołami w każdej 
wsi w Galicji Zachodniej. Nie ma się zatem co dziwić, że szybko wśród chłopów 
zaczęły być popularne hasła: „źle są Moskale, źli są Niemcy, ale najgorsze bestie 
to są honwedy”23. Jeszcze gorzej sytuacja wyglądała w Galicji Wschodniej, gdzie 
kilkukrotnie zmieniała się sytuacja na froncie. Wielu Ukraińców, Żydów czy Po-
laków uciekło lub emigrowało, inni zostali wywiezieni na wschód lub na zachód. 
Szymon An-ski, który we Lwowie w maju 1915 r. rozmawiał z uciekinierami 
z Turki, pytał ich o powody wyjazdu z rodzinnej miejscowości. Odpowiadali: 

Zmusili nas. Baliśmy się Węgrów – wyjaśniał inny. Wszędzie gdzie przychodzą 
[Niemcy i Węgrzy] zabierają ze sobą młodych i zdrowych, a pozostałych zabijają24.  

Ci, którzy zostali, oskarżani byli o sprzyjanie wrogom zarówno przez Rosjan, 
jak i przez Niemców austriackich, choć i jedni i drudzy przebywali tam zazwyczaj 
tylko po kilka miesięcy… wypierani przez przeciwnika. Dobrym przykładem są 
tragiczne losy mieszkańców Kołomyi. Iwan Monolatij, badacz jej dziejów, pisze, 
że o ile przed wojną było to miasto polsko-żydowsko-niemieckie, ale i tak „moc-
no ukraińskie” w porównaniu ze Stanisławowem czy Czerniowcami, tak wojna 
spowodowała, że Kołomyja stała się „miastem bez właściwości”25. Miasto tyle 
wycierpiało od nieustannie wkraczających wojsk reprezentujących różne strony 
konfliktu. A przecież takich miejscowości było o wiele więcej26.

Naturalnie Węgrzy nie byli jedyni w swoim traktowaniu mieszkańców Ga-
licji. Emisariusze Naczelnego Komitetu Narodowego informowali, że ludność 

22 Cyt. za: ibidem, s. 153–154. 
23 Zob. szerzej: P. Szlanta, op. cit., s. 166–169. 
24 S. An-ski, Tragedia żydów galicyjskich w czasie I wojny światowej. Wrażenia i refleksje 

z podrózy po kraju, Przemyśl 2010, s. 197.
25 I. Moнолатій, Місто без властиосей. Коломийська фуѓа Великої війни, Iвано-Фран-

ківськ 2014, s. 9. 
26 S. An-ski szczegółowo omawia sytuację mieszkańców Galicji Wschodniej, a zwłaszcza Żydów, 

którzy w 1916 r. znowu dostali się pod panowaniem austriackim – zob. idem, op. cit., s. 345–464. 



68 TOMASZ PUDŁOCKI

miejscowa miała duże problemy z oficerami niemieckimi, zwłaszcza pruskimi. 
Ci dawali autochtonom odczuć swoją pogardę lub przynajmniej lekceważenie 
wobec wszystkiego, co zastali na miejscu. Okazywali brak poszanowania kul-
tu religijnego, zwłaszcza wobec procesji Bożego Ciała w czerwcu 1915 r., czy 
nieustannie używali określenia „polskie bydło” wobec miejscowych Polaków27. 
A o ile z Węgrami istniał problem w komunikacji językowej, tak z Niemcami 
tego nie było – nawet jeśli Prusacy wyśmiewali stopień znajomości niemieckiego 
przez miejscowych, to ci i tak umieli zrozumieć, co się do nich i o nich mówiło. 
Na to, że ludność polska nieustannie była narażona na różnego rodzaju pyskówki 
i utarczki słowne ze strony Niemców (austriackich i pruskich) skarżyli się nie 
tylko mieszkańcy wsi i miasteczek, ale i większych miast28.

Tego typu zachowanie, a więc traktowanie ludności Galicji jako obywateli 
gorszej kategorii, nie było jednak tylko zwyczajem węgierskim czy pruskim – 
przymusowo ewakuowani Galicjanie już od jesieni 1914 r. doświadczali tego 
zwłaszcza w Czechach i na Morawach, gdzie rozlokowano osławione obozy 
internowania dla uciekinierów. Co więcej, już oblężenie Twierdzy Przemyśl 
doskonale pokazało tarcie narodowościowe w armii austro-węgierskiej, nawet 
pomiędzy Niemcami (Austriakami) a Węgrami. Przykładowo nieznany żołnierz 
23. dywizji piechoty honwedów w swoim dzienniku narzekał na komendanta 
Twierdzy Przemyśl Hermana Kusmanka, podkreślając, że ten 

nienawidzi nas, Węgrów, ponieważ różnimy się od jego … hordy mięczaków. 
W ogóle nigdzie nie spotkaliśmy się z sympatią i uznaniem, do czego nasze wojska 
upoważnia waleczność i wytrwałość, z jaką prowadzą tu walkę. A Kusmanek przed 
oblężeniem twierdzy chodził i błagał, by przydzielono mu tylko Węgrów, a teraz 
nie potrafi nas docenić […]29.

Przykłady wzajemnych pretensji, urażonej dumy, niezrozumienia w kontak-
tach między oficerami węgierskimi i niemieckimi widać i na innych kartach tego 
dziennika. 

*  *  *
O nieheroicznej stronie pobytu Węgrów w Galicji w czasie I wojny światowej 

nic nie można było przeczytać na wystawie zorganizowanej w Przemyślu przez 
Instytut Węgierski oraz Muzeum Historii Wojska Węgierskiego w Budapeszcie. 
W przekazie dominowała duma z waleczności żołnierza węgierskiego oraz hasła 
o brawurze i heroiczności postaw w czasie trwania walk. Paradoks polega na 
tym, że choć wielu pamiętnikarzy polskich (wojskowych i cywili), którzy pozo-
stali w Twierdzy w czasie wielomiesięcznego oblężenia, podkreślało te postawy, 
to równocześnie zaznaczało, że Węgrzy odnosili się do nich z nieufnością i na 
każdym miejscu podkreślali swoją wyższość. Zatem nawet w obliczu wspólnego 

27 Zob. szerzej: J. Pająk, op. cit., s. 152.
28 J.J. Stock, op. cit., s. 47–48, 57, 81, 102.
29 Węgrzy w Twierdzy przemyskiej…, s. 148.
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zagrożenia rosyjskiego Węgrzy czuli się lepsi i bardziej cywilizowani nie tylko 
od żołnierzy i cywili ukraińskich, których postrzegano jako „element niepewny”, 
ale i wobec Polaków i Żydów. O mordach i samosądach na ludności wiejskiej, 
stanowiących niemal codzienność węgierskiego pobytu w Galicji, zwiedzający 
wystawę w Przemyślu nic nie mógł przeczytać. 

Bez dwóch zdań Lwy Przy Moście mają swoją heroiczną historię w Galicji. 
Należy bowiem pamiętać, że około 70% obrońców Twierdzy Przemyśl poległo, 
a ci, co przeżyli, bez względu na narodowość w dużej mierze zostali wywiezieni do 
krajów Imperium Rosyjskiego. Wśród nich znaczny procent stanowili mieszkańcy 
Królestwa Węgier. Co więcej, wielu Węgrów poległo w walkach 1914–1915 i leżą 
w różnych, rozsianych po całej prowincji cmentarzach wojennych30. Ale to tylko 
część historii. Węgierski pobyt w Galicji w czasie wojny pełen jest też wstydliwych 
kart. Co więcej, to właśnie lata 1915–1918 wraz z postępowaniem honwedów, któ-
rzy stali się w tym czasie dla zwykłej ludności synonimem brutalności, spowodo-
wały, że większość Polaków zmieniła nastawienie do monarchii austro-węgierskiej 
z pozytywnego lub neutralnego – na niechętne lub wręcz wrogie31. Honwedzi w li-
teraturze pamiętnikarskiej tego czasu ukazywani są już raczej jako barbarzyńscy 
i niszczycielscy Hunowie, choć jeszcze kilka lat wcześniej zachwycano się kulturą 
oficerów węgierskich i malowniczością ich mundurów. 
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Abtract 

The TWiliGhT of The lubomirsKis from PrzeWorsK. Prince AnDrzej lubomirsKi  As heAD of 
The PrzeWorsK suGAr comPAny

Prince Andrzej Lubomirski, the second entailer of Przeworsk, was not only a literary supervi-
sor of the National Ossoliński Institute in Lviv but also an entrepreneur and founder of one of the 
first sugar factories in Galicia. In the interwar period he struggled with a lot of problems related 
to the economic situation in the newly independent Poland. Through abusing his plenipotentiary 
powers, Prince Andrzej’s son, Jerzy Rafał Lubomirski, put the Przeworsk Entail as well as the 
“Przeworsk” Małopolska Sugar Company in considerable debt. His fault was also the loss of the 
controlling interest in the sugar company in favour of the Sugar Bank in Poznań. The Przeworsk 
entailer had also come into conflict with his brother due to financial issues. However, despite 
those problems, Prince Andrzej Lubomirski was still actively engaged in the matters of industry 
and it was thanks to him that the “Przeworsk” sugar factory was modernized and the “Horoden-
ka” sugar factory built. The outbreak of World War II thwarted his plans to repay the debts and 
pursue further initiatives.
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Słowa kluczowe: Andrzej Lubomirski, Przeworsk, cukrownie, spółka, akcje, ordynat

Wstęp

Przedstawiciele przeworskiej linii ordynackiej Lubomirskich: Henryk, Je-
rzy, Andrzej i Kazimierz wykazywali się na wielu płaszczyznach, począwszy 
od kolekcjonerstwa, poprzez politykę, a kończąc na gospodarce. Zwłaszcza 
Andrzej Lubomirski, drugi ordynat przeworski, cechował się zmysłem przed-
siębiorczości. Zaangażował się w różne gałęzie przemysłu zaczynając m.in. od 
wydobycia ropy naftowej, przez cukrownictwo, a kończąc na produkcji kau-
czuku. Należy pamiętać, że ponadto był politykiem działającym nie tylko we 
Lwowie, Wiedniu, ale również w sejmie II RP. Jako ordynat pracował na rzecz 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, którego był kuratorem li-
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terackim. Jednak trzeba wiedzieć, że był także idealistą, który dążył do dalszej 
rozbudowy polskiego przemysłu, a w szczególności cukrownictwa, które sobie 
najbardziej upodobał1. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zarysu działalności przewor-
skiego arystokraty w międzywojennej rzeczywistości, okresie finansowego upad-
ku tej grupy społecznej.

Artykuł ma układ chronologiczny. Pierwsza część obejmuje okres od 1918 r. 
kiedy książę Andrzej Lubomirski rozpoczął akcję odbudowy interesów cukro-
wych, do 1925 r. – czyli do wybudowania cukrowni w Horodence. Kolejny etap 
życia uwzględniony w artykule dotyczy problemów związanych z cukrownią 
„Horodenka”, które przeszły do historii jako tzw. afera horodelska, czyli lata 
1926–1932. Ostatnia, trzecia część artykułu, przedstawia utratę przez Andrzeja 
Lubomirskiego wpływów w Małopolskim Towarzystwie Cukrowniczym w la-
tach 1932–1935.  

Podstawą źródłową artykułu są Akta Małopolskiego Towarzystwa Cukrowego  
w Przeworsku, znajdujące się w Archiwum Państwowym w Przemyślu. Przede 
wszystkim skupiono się na rękopisach protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej 
z lat 1905–1937. Na zebraniach tych dyskutowano o sytuacji panującej w spółce, 
planowano nowe inwestycje i oceniano działania zarządu spółki. Nie można jed-
nak z całą pewnością stwierdzić, że są pełnym źródłem wiedzy na temat działal-
ności spółki i jej akcjonariuszy. Sam Andrzej Lubomirski w swoich dziennikach 
wielokrotnie wspominał, że z różnych powodów nie wszystkie zebrania były pro-
tokołowane lub zapisywano przebieg obrad dość ogólnie.

Ponadto z protokołów z posiedzeń walnego zgromadzenia akcjonariuszy z lat 
1894-1929 dowiadujemy się także, kto był udziałowcem w spółce, a więc i tego, 
kto  miał na nią największy wpływ. Walne zgromadzenie akcjonariuszy było 
najwyższym organem spółki i tam wybierano członków rady nadzorczej oraz 
zarządu i właśnie podczas jego posiedzenia zapadały ostateczne decyzje dotyczą-
ce spółki. Należy wiedzieć, że osoba posiadająca ponad 50% udziału w akcjach 
właściwie sama mogła przegłosować forsowany przez siebie pomysł – 1 akcja to 
był 1 głos.

Ponadto sięgnąłem do protokołów z posiedzeń zarządu, w których często 
wspominano o decyzjach lub propozycjach księcia prezesa Lubomirskiego. In-
formacji tych niekiedy nie było w protokołach rady nadzorczej.

1 Publikacji dotyczących życia księcia Andrzeja Lubomirskiego ukazało się niewiele. Nale-
ży wymienić najważniejsze: M. Turowicz, J. Zdrada, Lubomirski Andrzej (1862–1953), w: Polski 
Słownik Biograficzny [dalej: PSB], t. 18, Wrocław–Warszawa–Kraków 1973, s. 2–4; M. Matwijów, 
Andrzej Lubomirski, w: Portrety ossolińskie. Antologia wspomnień, wybór E. Adamczak, Wrocław 
1992, s. 145–148, A. Paciorek, Lubomirski Andrzej (1862–1953), w: Kto był kim w Drugiej Rzeczy-
pospolitej, red. J. Majchrowski, Warszawa 1994, s. 348–349; A. Górski, Opiekun przemysłu książę 
Andrzej Lubomirski, w: Podolacy. Obóz polityczny i jego liderzy, Warszawa 2013, s. 244–249; 
B. Figiela, Życie i działalność ordynata przeworskiego Andrzeja księcia Lubomirskiego w latach 
1939–1944. Przyczynek do biografii, „Przeworskie Studia Regionalne”, z. 1, 2012, s. 96–122.
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Uzupełnieniem źródłowym były dokumenty Związku Zawodowego Cukrowni 
z Archiwum Akt Nowych, dotyczące związków Cukrowni i Rafinerii „Przeworsk” 
z kartelem warszawskim i poznańskim. Istotną pomocą był zasób Archiwum ro-
dziny Lasockich  z Biblioteki Jagiellońskiej, w którym zachowały się dokumenty 
z tzw. afery horodeńskiej dotyczącej nieuregulowanych spraw w związku zakupem 
majątku w Horodence. Są to akta spraw sądowych, w których zgromadzono zezna-
nia obu ze stron i szczegółowy przebieg procesu sądowego.  

Ze względu na szeroki zakres działalności Andrzeja Lubomirskiego, nie moż-
na w artykule zawrzeć wszystkich informacji na temat jego życia. Jego praca 
na rzecz Ordynacji Przeworskiej, związany z tym obowiązek pełnienia funkcji 
kuratora literackiego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie oraz 
działalność polityczna zasługują na oddzielne artykuły. 

Przeworski ordynat po odzyskaniu niepodległości

Książę Andrzej Lubomirski okazywał ogromne zainteresowanie gospodarką  
i przemysłem od początku pełnienia funkcji ordynata (1882 r.). Pomimo ogrom-
nej konkurencji ze strony kapitału austriackiego, właśnie jemu udało się w 1895 r. 
uruchomić  opartą na kapitale polskim cukrownię w Budach Przeworskich (od 
1922 r. w granicach Przeworska)2. W ówczesnych realiach niewielu bowiem wła-
ścicieli zdołało utrzymać przy życiu fabryki cukru w Galicji – w prowincji, która 
była punktem zbytu towarów z centrum monarchii. Poprzedni inicjatorzy, jak 
Alfred I Potocki, Henryk Dzieduszycki oraz Potoccy z Krzeszowic, nie uchronili 
swoich cukrowni przed bankructwem3.

Na początku XX w. książę Lubomirski jako prezes rady nadzorczej Galicyj-
skiego Towarzystwa Przemysłu Cukrowniczego w Przeworsku musiał zwalczać 
atak kartelu austriackiego. Wykorzystując swoje wpływy w Radzie Państwa 
utrzymał swoją fabrykę, a w 1902 r. uruchomił w ramach tej samej spółki cu-
krownię w Żuczce nieopodal Czerniowiec na Bukowinie4.

Lubomirski, oprócz pełnienia funkcji prezesa spółki, był również posłem do 
Sejmu Krajowego i Rady Państwa w Wiedniu, a ponadto filantropem i członkiem 
wielu ważnych towarzystw i organizacji. Był inicjatorem m.in. stworzenia Banku 
Przemysłowego czy Centralnego Związku Galicyjskiego Przemysłu Fabryczne-
go oraz Ligi Pomocy Przemysłowej5. W 1904 r. wybudował kolej wąskotorową 

2 M. Turowicz, J. Zdrada, Lubomirski Andrzej…, s. 2–4. 
3 M. Dzieduszycki, Kronika Domowa Dzieduszyckich, Lwów 1865, s. 432; T. Gąsowski, Sę-

dziszów pod rządami austriackimi, w: Szkice z dziejów Sędziszowa Małopolskiego i okolicy, red.  
K. Baczkowski, Rzeszów 1983, 122–124.

4 T. Kozakiewicz, Cukrownia „Przeworsk”, w: Siedem wieków Przeworska, red. A. Kunysz, 
Rzeszów 1974, s. 321–322.

5 A. Górski, Podolacy. Obóz polityczny i jego liderzy, Warszawa 2013, s. 245–246.
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Przeworsk-Dynów6. Ponadto zainicjował budowę linii kolejowej normalnotoro-
wej Przeworsk-Rozwadów. 

I wojna światowa mocno podkopała interesy księcia Lubomirskiego. Zarów-
no Ordynacja Przeworska, jak i cukrownia w Budach Przeworskich, znana jako 
Cukrownia „Przeworsk”, były mocno zniszczone, a cukrownia w Żuczce znala-
zła się poza granicami Polski. Ze względu na zniszczenia Andrzej Lubomirski 
razem z zarządem i radą nadzorczą musieli kupić nowe maszyny do przeworskiej 
fabryki i zorientować się, jak wygląda sytuacja komunikacyjna na granicy pol-
sko-rumuńskiej. Wysokie cło i brak taboru kolejowego zniechęciło władze spółki 
do prowadzenia interesów w Żuczce. Dlatego w maju 1920 r. podjęto decyzję 
o sprzedaży cukrowni na Bukowinie Rumunom7. Pod koniec 1921 r. transak-
cja została uregulowana. Przeworska spółka sprzedała Fabryce De Zahar Judica 
cukrownię w Żuczce za 9 mln lei, co wyniosło 45 mln mkp, jednak na prośbę 
księcia Lubomirskiego (co zarząd poparł) zatrzymano część akcji tej cukrowni 
warte 5 mln lei8.

Przed przeworskim ordynatem pojawiło się jedno z największych wyzwań 
w jego przemysłowej karierze. Wszystko po to, aby zniwelować skutki kosztow-
nej walki z konkurencją i uzyskać jak najwyższy zysk. W międzywojennej Pol-
sce cukrownictwo zdominowały dwa kartele: poznański i warszawski9. Książę 
Andrzej Lubomirski, nie wchodząc w układ  z żadnym kartelem, ryzykowałby 
nierówną konkurencją i bankructwem.

W 1920 r. spółka z racji sprzedaży jednego zakładu przemianowała nazwę na 
Cukrownia i Rafineria „Przeworsk” Spółka Akcyjna w Przeworsku10. Jednak An-
drzej Lubomirski nie chciał, żeby jego fabryka ograniczała się nadal do jednego za-
kładu. Uważał, że w miejsce Żuczki musi pojawić się nowa cukrownia, a sytuacja 
gospodarcza kraju wymagała szerokich inwestycji przemysłowych. Niestety, spół-
ka była mocno zadłużona – dług wyniósł 100 mln mkp, co utrudniało prowadze-
nie nowych inwestycji. Trudna sytuacja finansowa wynikała nie tylko ze zniszczeń 
spowodowanych działaniami I wojny światowej – doszły do tego zobowiązania 
finansowe za maszyny w Zjednoczonej Fabryce Maszyn w Pradze, Firmie Menszel 
i Firmie Deutsch w Paryżu. Kolejnym utrudnieniem był brak plantatorów, brako-

6 A. Bożek, P.S. Szlezynger, Kolej Wąskotorowa Przeworsk-Dynów, Kraków 2015, s. 33.
7 Archiwum Państwowe w Przemyślu (APP), Małopolskie Towarzystwo Cukrownicze,  

II Księga uchwał Galicyjsko-Bukowińskiego Akcyjnego Towarzystwa Przemysłu Cukrowniczego 
w Przeworsku. Rok 1905, Protokół z CVII posiedzenia rady nadzorczej z 28 maja 1920 r., sygn. 
MTC  570/52, k. 162.

8 Ibidem, Protokół z CXI posiedzenia rady nadzorczej z 3 listopada 1921 r., k. 178, Małopolskie 
Towarzystwo Cukrownicze, Akta dotyczące cukrowni w Żuczce pod Czerniowcami 1900–1932, 
Kontrakt kupna i sprzedaży, sygn. MTC 570/89, k. 171.

9 J. Ciepielewski, I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Dzieje gospodarcze świata do 
roku 1975, Warszawa 1977, s. 197–198; J. Sołdaczuk, Międzynarodowe kartele cukrownicze, War-
szawa 1956, s. 8–9.

10 I. Rosiński, Cukrownia i Rafineria „Przeworsk” Spółka Akcyjna w Przeworsku, Przeworsk 
1926, s. 12.
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wało surowca do produkcji cukru11. Należy tu nadmienić, że po zakończonej wojnie 
na terenie byłej Galicji uprawa buraków cukrowych została wznowiona w kampa-
nii12 1920/1921, a ich powierzchnia stanowiła 7,1% stanu z 1914 r.13 Z perspektywy 
Polski wydajność zbóż i buraków cukrowych w roku 1918/1919 spadła o 40–50%. 
Po odzyskaniu niepodległości w całym kraju działały tylko 24 cukrownie14.

Jedynym wyjściem z trudnej sytuacji – według członków rady nadzorczej 
jak i nowego dyrektora Ordynacji Przeworskiej, Ernesta Habichta (prawni-
ka i samorządowca)15 – było wejście w porozumienie kartelowe. Habicht jako 
przedstawiciel zarządu cukrowni w Przeworsku skłonił między innymi Związek 
Cukrowniczy Warszawski i Związek Poznański do stworzenia Naczelnej Rady 
Polskiego Przemysłu Cukrowniczego (NRPPC). Książę Lubomirski złożył pro-
pozycję stworzenia własnego kartelu – trzeciego w niepodległej Polsce po wspo-
mnianych kartelach poznańskim i warszawskim. Projekt zakładał, że cukrownie 
w Przeworsku i Chodorowie wejdą w porozumienie i stworzą zalążek Związku 
Małopolskich Cukrowni, a jego przedstawiciel wszedłby w skład NRPC. Habicht 
gorąco popierał tę inicjatywę, ponieważ dostrzegał szansę zwiększenia kapitału 
obrotowego z kredytu rządowego16. Związek Małopolskich Cukrowni faktycz-
nie powstał, ale już w 1922 r. został wchłonięty przez Związek Zawodowy Cu-
krowni Królestwa Polskiego (znany jako Związek Warszawski) – przekształcony 
w Spółkę Handlową Cukrowni Związkowych w Warszawie. Ze względu na brak 
dokumentów źródłowych nie można stwierdzić, co skłoniło przeworską spółkę 
do wejścia w ten układ. Wiadomo, że w skład Naczelnej Rady Polskiego Przemy-
słu Cukrowniczego weszło ośmiu członków: czterech reprezentantów Związku 
Zachodnio-Polskiego Przemysłu Cukrowniczego (Związek Poznański), trzech 
reprezentantów Związku Zawodowego Cukrowni (Związek Warszawski) i jeden 
przedstawiciel Związku Małopolskich Cukrowni (dla Przeworska i Chodoro-
wa)17. W 1926 r. Cukrownia i Rafineria „Przeworsk” Spółka Akcyjna w Prze-
worsku znalazła się definitywnie w składzie kartelu warszawskiego, czyli Spółki 

11 APP, Małopolski Towarzystwo Cukrownicze, II Księga uchwał Galicyjsko-Bukowińskiego 
Akcyjnego Towarzystwa Przemysłu Cukrowniczego w Przeworsku. Rok 1905, Protokół z CXIV 
posiedzenia rady nadzorczej z 9 czerwca 1922 r., sygn. MTC 570/52, k. 184.

12 Kampania cukrowa – w cukrowniach okres przerobu buraków cukrowych
13 B. Mikulec, Z dziejów przemysłu cukrowniczego w Polsce w latach 1919–1939, „Rocznik 

Lubelski”, t. 21,  1979, s. 105. 
14 S. Wykrętowicz, Przemysł cukrowniczy w zachodniej Polsce w latach 1919–1939, Poznań 

1962, s. 10, 12–13.
15 A. Pilch, Habicht Ernest Artur (1874–1957), w: PSB, t. 9, Wrocław–Warszawa–Kraków 

1960, s. 217–218.
16 APP, Małopolski Towarzystwo Cukrownicze, II Księga uchwał Galicyjsko-Bukowińskiego 

Akcyjnego Towarzystwa Przemysłu Cukrowniczego w Przeworsku. Rok 1905, Protokół z CXV 
posiedzenia rady nadzorczej z 19 października 1922 r., sygn. MTC 570/52, k. 194–195.

17 B. Mikulec, Przemysł cukrowniczy ziem południowo-wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej 
w latach 1929–1939, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Poloniae”, vol. 31,  
1976, s. 210.
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Handlowej Cukrowni Związkowej w Warszawie. Cukrownia Przeworsk i Horo-
denka (wybudowana w 1925 r.) znalazły się wśród 35 cukrowni tego związku. 
W porównaniu Związek Zachodnio-Polskiego Przemysłu Cukrowniczego w Po-
znaniu miał ich 26. Przeworska spółka tak naprawdę nigdy nie mogła uzyskać 
uprzywilejowanej pozycji w polskich kartelach, zważywszy na fakt, że reprezen-
towała tylko dwie cukrownie, a Związek Poznański co najmniej kilkanaście18. 
Kartelizacja po 1925 r. była narzucana przez rząd przymusowo. Polityka ta wy-
nikała z hiperinflacji z 1923 r. oraz faktu, że sytuacja gospodarcza uległa gwał-
townemu pogorszeniu. Aby mieć zatem wpływ na regulację cen i produkcję (oraz 
uniknąć drożyzny i nadprodukcji), rząd kartelizował nie tylko cukrownictwo, ale 
również przemysł naftowy czy hutnictwo. Interwencjonizm polskiego rządu na-
silił się w okresie wielkiego kryzysu na przełomie lat 20. i 30. XX w.19

Inicjatywa „horodeńska”

Lubomirski uważał, że spółka mimo pewnych trudności nadal musi się roz-
wijać. Już w 1923 r. zaproponował spółce budowę nowej cukrowni w Horoden-
ce. W Polsce trwała jednak wtedy inflacja, a pieniądz tracił wartość w zasadzie 
z godziny na godzinę. Co prawda ułatwiało to spłacanie należności w bankach, 
ale wysokie ceny produktów różnego rodzaju utrudniały dalsze inwestycje20. Do-
piero po reformach Władysława Grabskiego w 1924 r. podjęto decyzję o budowie 
cukrowni w Horodence. Książę Andrzej Lubomirski miał czuwać nad regulacją 
kwestii własności gruntu współpracując w tej kwestii ze swoim bratem, Kazi-
mierzem21. Całe przedsięwzięcie zostało wycenione na 4 450 000 zł. W znacznej 
części budowa miała zostać pokryta z kredytu uzyskanym w Chicago (600 tys. 
dolarów). Nie wszyscy członkowie rady nadzorczej byli przekonani co do ko-
nieczności budowy kolejnej fabryki. Obawiali się, że tak ogromna inwestycja 
może zachwiać pozycją całej spółki. Decydujący głos miał jednak najsilniejszy 
z akcjonariuszy, który miał pakiet kontrolny, czyli Andrzej Lubomirski. Zarząd 
ostatecznie postanowił kupić ziemię w Horodence od Kazimierza Lubomirskie-
go, płacąc akcjami spółki22.

18 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), Związek Zawodowy Cukrowni, Konwencja 
Międzyzwiązkowa z 4 stycznia 1926 r., sygn. AAN 2/244/127, k. 2–6, 20–21.

19 M. Łapa, Przymusowa kartelizacja przemysłu II Rzeczypospolitej w latach 1925–1933, „Acta 
Universitatis Lodziensis. Folia Historica”, t. 60, 1997, s. 58.

20 W. Morawski, Od marki do złotego. Historia finansów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 
2008, s. 72.

21 J. Zdrada, Lubomirski Kazimierz (1869–1930), w: PSB, t. 18, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1973, s. 30–31.

22 APP, Małopolski Towarzystwo Cukrownicze, II Księga uchwał Galicyjsko-Bukowińskiego 
Akcyjnego Towarzystwa Przemysłu Cukrowniczego w Przeworsku. Rok 1905, Protokół z CXXIV 
posiedzenia rady nadzorczej z 12 maja 1925 r., sygn. MTC 570/52, k. 234–237.
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Nikt nie mógł przypuszczać, że budowa cukrowni w Horodence da początek 
tzw. aferze horodeńskiej. Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, w 1912 r., 
Andrzej Lubomirski kupił od barona Jakuba Romaszkana dobra w Horodence. 
Majątek był zadbany i liczył 7620 mórg. Cena kupna wyniosła 7 340 000 k. Ja-
kub Romaszkan otrzymał od przeworskiego ordynata 791 924 k. Jednak 1 lipca 
1913 r. Lubomirski, nie spłacając do końca nabytych dóbr, sprzedał je swoje-
mu bratu Kazimierzowi, łącznie z zobowiązaniami wobec barona Romaszkana. 
Zgodnie z ustaleniami Lubomirskich z baronem, reszta kwoty powinna zostać 
wpłacona do maja 1917 r. Od 1914 r. Andrzej Lubomirski korzystał z moratorium 
wojennego23 i dopiero 2 grudnia 1919 r. spłacił całą resztę w już zdewaluowanej 
walucie – 177 272 zł. Pełnomocnik barona Romaszkana zastrzegł sobie jednak 
prawo do dochodzenia nadwyżki. W 1922 r. zmarł Jakub Romaszkan, zostawia-
jąc córkom prawo do pretensji finansowych wobec księcia Andrzeja. Maria La-
socka odziedziczyła 56% praw do należności, a Joanna hr. Brunicka 44%. Syn 
Marii Lasockiej, Kazimierz, zauważył, że „Lubomirscy ufni w moc swoich pie-
niędzy nie chcą załatwić tej sprawy polubownie”. Od 1922 do 1930 r. toczył się 
proces przed Sądem Najwyższym o zwrot części zobowiązań. Proces zakończył 
się częściowym powodzeniem 1930 r. Wyrokiem Sądu Najwyższego przyznano 
poszkodowanym 50% dłużnej kwoty. Jednak Sąd Grodzki w Krakowie wstrzy-
mał wykonanie wyroku. Generał Józef Lasocki – zięć Jakuba Romaszkana – nie 
był w stanie prowadzić dalszej walki o wyjaśnienie tej sprawy. Zadłużony umarł 
8 czerwca 1931 r.24 Andrzej Lubomirski spłacił spadkobierców po baronie Ro-
maszkanie w zdewaluowanej walucie i nie czuł się wobec nich zobowiązany. 
Sprawa jednak tak naprawdę nie została wyjaśniona do końca okresu międzywo-
jennego.

Rozliczenia z Romaszkanem były powodem poróżnienia się braci Lubomir-
skich. W 1926 r. cukrownia w Horodence uruchomiła wprawdzie produkcję, ale 
sytuacja prawna gruntu, na którym została wybudowana, nie była jasna. Zgodnie 
z ustaleniami, w 1923 r. Andrzej jako prezes przekonał spółkę do kupna części 
gruntu w Horodence pod budowę cukrowni. Kazimierz wstępnie miał otrzymać 
35 tysięcy akcji planowej emisji, do której jednak nie doszło. Gdy podniesio-
no liczbę akcji do 11 000, zaproponowano młodszemu z Lubomirskich 2 362 
akcje, czyli 23,62% udziału w spółce oraz dwa miejsca w radzie nadzorczej25. 
Ostatecznie książę Andrzej Lubomirski wynegocjował wstępnie przekazanie za 
darmo części gruntu pod budowę cukrowni, a reszta miała zostać zakupiona za 

23 Przyznanie dłużnikowi przez wierzyciela prawa do wypełniania zobowiązania w terminie 
późniejszym na warunkach dogodniejszych od ustalonych pierwotnie

24 Biblioteka Jagiellońska (BJ), Archiwum rodzinne Lasockich, Afera Horodeńska – dokument 
spisany w 1934 r., sygn. BJ 141/9, k. 1–7.

25 APP, MTC, Akta dotyczące kupna gruntów od Kazimierza Lubomirskiego pod budowę cu-
krowni w Horodence 1923-1927, Opinia Władysława Leopolda Jaworskiego w sprawie sprzedaży 
dóbr Horodenka z 6 maja 1926 r.,  sygn. MTC 570/91, k. 168–171.
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wspomniane akcje. Książę Kazimierz musiał jednak uregulować kwestię prawną 
w Horodence. Gdy okazało się, że tego nie zrobił, Andrzej i Jerzy Rafał Lubomir-
scy (syn ordynata przeworskiego) obarczyli go całą winą za zaistniałą sytuację, 
a ich zarzuty poparł dawny przyjaciel przeworskiego ordynata, były wiceprezes 
przeworskiej spółki, Adolf Cieński. Cieński napisał list do Kazimierza Lubomir-
skiego i tłumaczył, dlaczego obarczył go winą za zaistniałą sytuację: „Andrzej 
pracuje wytężenie z wielką rozwagą tężyzną. Drogę przez niego wybraną uwa-
żam za zbawienną. Podziwiam go. Ja pomagam, biorę dalej żywy udział w za-
początkowanej sanacji, tak z obowiązku obywatelskiego, jak z życzliwości dla 
Andrzeja”26. Cukrownia w Horodence funkcjonowała bez przerwy do wybuchu 
II wojny światowej. Pozostałe dobra horodenckie pozostały w rękach Kazimierza 
Lubomirskiego. 

Niedomówienia w tzw. aferze horodeńskiej doprowadziły do zerwania wszel-
kich kontaktów między braćmi. W 1930 r. książę Kazimierz ciężko zachorował, 
a książę Andrzej, który był człowiekiem szukającym porozumienia, postanowił 
pojednać się z bratem. W pierwszej kolejności skontaktował się z bratową, Tere-
są z Wodzickich Lubomirską. Nie wiadomo jak przebiegła ta rozmowa. Andrzej 
Lubomirski w swoim dzienniku zapisał „miała miejsce pierwsza od dłuższego 
czasu rozmowa z Teresą Lubomirską. Przeszła spokojnie”27. Niestety, 15 grudnia 
1930 r. otrzymał „piorunującą wiadomość” o śmierci brata. W chwili pojawienia 
się tych wieści był w trakcie rozmowy z Jerzym Ignacym Lubomirskim z Roz-
wadowa, z którym również był skonfliktowany. W obliczu przykrej wiadomości 
wspomniał w dzienniku, że obaj podali sobie dłonie na zgodę. Do oficjalnego 
porozumienia doszło dosłownie nad trumną zmarłego Kazimierza28. Nie można 
stwierdzić, czy Andrzejowi Lubomirskiemu udało się pogodzić z bratem. Tego 
nie zapisał w swoim dzienniku. Pewne jest to, że córka Kazimierza, Cecylia, 
w imieniu braci (Sebastiana, Andrzeja i Henryka) zażądała od Andrzeja Lubo-
mirskiego cofnięcia wszystkich zarzutów, jakie postawił jej ojcu przed laty z racji 
nieuregulowania sprawy w Horodence29.

Przeworski ordynat, idąc za radą swojego syna, postanowił razem z nim wy-
kupić zadłużony majątek od spadkobierców Kazimierza i w ciągu 10 lat spłacić 
wszystkie zobowiązania wobec Lasockich i Brunickich30. Oficjalnie nabywcą był 
książę Jerzy Rafał Lubomirski, który w 1931 r. założył firmę Plantacja Buraków 
Cukrowych S.A. „Horodenka”. Okazała się ona nierentowna. Przeworscy Lubo-

26 APP, MTC, Akta dotyczące częściowej spłaty zobowiązań Ordynacji Przeworsk i firmy Plan-
tacja Buraków Cukrowych S.A. Horodenka wobec MTC drogą odstąpienia MTC pewnych obiek-
tów w Przeworsku i Horodence  1938–39, List Adolfa Cieńskiego do Kazimierza Lubomirskiego 
z 12 stycznia 1927 r., sygn. MTC 570/161, k. 172.

27 Biblioteka Muzeum-Zamku w Łańcucie (MZŁ), 1986 R. 59/4, A. Lubomirski, Dziennik, z. 4 
(9 X 1930 – 29 X 1931), mps, s. 18.

28 Ibidem, s. 22–25.
29 Ibidem.
30 Ibidem, s. 85.
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mirscy wyłożyli 419 082 dolarów za ten majątek. Oczywiście z powodu pogłę-
biającego się kryzysu światowego wpadli w ogromne długi, powiększone o ko-
lejne zobowiązania przede wszystkim księcia Jerzego Rafała z racji posiadania 
majątku (nierentownego w dodatku) w Dojlidach oraz we wspomnianej spółce 
w Horodence31, którą jego ojciec określił mianem fikcyjnej32. Cały czas Lubomir-
scy kontynuowali też walkę w sądzie ze spadkobiercami Jakuba Romaszkana. Do 
wybuchu wojny żadna ze stron nie osiągnęła swoich celów, a zakupiony majątek 
w Horodence dodatkowo obciążył ich finansowo.

Problemy w Małopolskim Towarzystwie Cukrowym33

Końcem 1929 r. rozpoczął się wielki kryzys gospodarczy, który w Polsce 
trwał do 1935 r. Drastycznie spadło spożycie m.in. cukru nie tylko w Polsce, ale 
w całej Europie. Ułatwiło to Wielkiej Brytanii eksport tańszego cukru z trzci-
ny cukrowej, dodatkowo utrudniając funkcjonowanie wielu przedsiębiorcom na 
kontynencie. Samo spożycie cukru przez Polaków jest bardzo trudne do oszaco-
wania. Cukier był produktem dość drogim – płacono ok. 1,50 zł za 1 kg34. Przyj-
muje się, że spożycie cukru u zamożniejszych mieszczan i chłopów wynosiło od 
3 do 6 kg rocznie. Wiadomo, że na początku kryzysu wynosiło we wschodnich 
województwach 33 dkg, w południowych województwach 56 dkg, centralnych 
83 dkg,  a zachodnich 1,12 kg35.  

Trudną sytuację firmy potęgował fakt, że Andrzej Lubomirski kilka lat wcze-
śniej, w 1927 r., zaciągnął kredyt (za zgodą rady nadzorczej) w Banku Cukrow-
nictwa36  w Poznaniu oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Z ra-
mienia tych banków na czele zarządu stanął Władysław Demby (Bank Cukrow-
nictwa) jako prezes. Czesław Januszewski (Bank Gospodarstwa Krajowego) ob-
jął funkcję wiceprezesa. Ponadto wiceprezesem spółki został Jan Zagleniczny37 
z Banku Cukrownictwa38. Kredyt miał wzmocnić spółkę po ogromnym wysiłku 

31 APP, MTC, Akta dotyczące organizacji i sanacji interesów Andrzeja i Jerzego Rafała Lubo-
mirskich 1932–1933, sygn. MTC 570/162, k. 51–54.

32 MZŁ, 1986 R. 59/6, A. Lubomirski, Dziennik, z. 6 (1932–1933), s. 185.
33 Spółka Przeworsk i Rafineria „Przeworsk” Spółka Akcyjna w Przeworsku w 1931 r. zmienia-

ła nazwę na Małopolski Towarzystwa Cukrownicze „Przeworsk” S.A. w Przeworsku. 
34 Cena 1 kg chleba wynosiła 0,62 zł, mięsa wołowego od 3,82 do 3,19 zł, a 1 l mleka 0,53 zł, 

zob. Mały rocznik statystyczny 1939, Warszawa 1939, s. 256. 
35 Z. Landau, J. Tomaszewski, Zarys historii gospodarczej Polski 1918–1939, Warszawa 1971, 

s. 207.
36 Bank Cukrownictwa został założony w 1921 r. z inicjatywy Związku Zachodnio-Polskiego 

Przemysłu Cukrowniczego (kartel poznański). 
37 Jan Zagleniczny (1866–1931) – polski przemysłowiec, społecznik, polityk, W. Suleja, Tym-

czasowa Rada Stanu, Warszawa 1998, s. 221.
38 APP, MTC, Protokoły posiedzeń Komitetu Wykonawczego 1921–1931, sygn. MTC 570/55, 

k. 27.
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finansowym po wybudowaniu cukrowni w Horodence, której koszt ostatecz-
nie wyniósł 6 912 000 zł39. Andrzej Lubomirski, żeby uzyskać dla spółki kre-
dyt musiał poprzeć na najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy dalsze 
uczestnictwo w Spółce Handlowej Cukrowni Związkowych w Warszawie jako 
kartelu40. Jednak mimo pogłębiającego się kryzysu spółka nie odczuła skutków 
regresu. 

Pod koniec 1931 r. ze względu na zły stan zdrowia swojej żony Eleonory, 
Andrzej Lubomirski postanowił zabrać małżonkę na wakacje do Afryki Północ-
nej. Wyjechali końcem listopada 1931 r. i wrócili dopiero pod koniec kwietnia 
1932 r.41 Powrót do kraju nie był dla przeworskiego ordynata miłym przeżyciem. 
Właśnie w tym roku w Polsce gospodarka załamała się. Poza tym okazało się, że 
na Ordynacji Przeworskiej ciążą długi, o których nie wiedział, a były zaciągnięte 
przez jego syna Jerzego Rafała Lubomirskiego. Na Ordynację Przeworską narzu-
cono Zarząd Przymusowy, który miał ściągnąć należności ze względu na jej zo-
bowiązania wobec MTC. Poza tym Bank Cukrownictwa w myśl wcześniejszych 
układów przejął większość akcji książąt Lubomirskich na poczet ich długów42. 

Od 1925 r. kapitał spółki wynosił 5 500 000 zł tj. 11 000 akcji. Książę Andrzej 
Lubomirski co prawda posiadał 2308 sztuk akcji, 90 sztuk akcji jako kurator Osso-
lineum. Dysponował ponadto akcjami należącymi do jego żony, Eleonory Lubo-
mirskiej – 363 sztuki. Jego syn Jerzy Rafał Lubomirski miał zdecydowanie więcej, 
3 104 akcje. Jednak rola Jerzego w firmie nie była aż tak ważna. Decydujący głos 
tak naprawdę miał prezes Lubomirski, który w czasie głosowań dysponował rów-
nież akcjami swojego syna. W takim układzie rodzina Lubomirskich miała pakiet 
kontrolny wynoszący 62,28% udziału w spółce. Oznaczało to, że tak naprawdę nikt 
nie mógł w głosowaniu zawetować ich pomysłów43.  W drugiej połowie 1932 r. 
Andrzejowi Lubomirskiemu zostało jedynie 5 sztuk akcji, a Jerzemu Rafałowi – 6. 
Eleonora zachowała swoje akcje w niezmiennej liczbie. Bank Cukrownictwa prze-
jął w sumie w depozyt 6 000 sztuk akcji spółki, czyli 60% udziałów44. 

Książę Andrzej żalił się w swoim dzienniku ze swojego położenia: „jestem 
bezsilny wobec grozy ruiny”. Obawiał się, ze będzie musiał złożyć wszelkie 
funkcje: kuratora  w Ossolineum, poselską, prezesowską w cukrowni. Sytuacja 

39 APP, MTC, Akta dotyczące spraw majątkowych i ustalenia stanu własności cukrowni w Ho-
rodence 1924–1926, sygn. MTC 570/92, k. 23.

40 APP, MTC, Zobowiązania MTC wobec Banku Cukrownictwa S.A. w Poznaniu w latach 
1926-1927, Pismo Banku Cukrownictwa w Poznaniu do Andrzeja Lubomirskiego z 28 stycznia 
1927 r., sygn. MTC 570/123, k. 17–19.

41 MZŁ, 1986 R. 59/5, A. Lubomirski, Dziennik, z. 5, (29 X 1931 r. – 27 V 1932 r.), s. 11, 87.
42 MZŁ, 1986 R. 59/6, A. Lubomirski, Dziennik, z. 6 (1932–1933), s. 128–130.
43 Muzeum w Przeworsku, Protokoły Walnych zgromadzeń od 1894 do 1929 Cukrowni i Rafi-

nerii Przeworsk Spółki Akcyjnej w Przeworsku, Protokół z walnego zebrania z 14 grudnia 1929 r., 
sygn. MP-DA-104, k. 43.

44 Muzeum w Przeworsku, Protokoły Walnych Zgromadzeń od 1930 do 1934/35 Małopolskie-
go Towarzystwa Cukrowniczego „Przeworsk” Spółka Akcyjna w Przeworsku, Protokół z walnego 
zgromadzenia z 26 października 1932 r., sygn. MP-DA-177, k. 6.
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dla niego była kompromitująca ze względu na przymusowy zarząd nad ordyna-
cją, która finansowała pracę Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwo-
wie45. Wstydząc się swojego trudnego położenia, starał się unikać znanych dy-
gnitarzy, choć nie zawsze mu się to udawało, ze względu na funkcje pełnione 
w życiu publicznym. Przykładowo w Rzeszowie 18 września 1932 r. brał udział 
(aczkolwiek niechętnie) w uroczystości odsłonięcia pomnika Leopolda Lisa-Ku-
li. W uroczystości udział wzięli m.in. Ignacy Mościcki, Walery Sławek, Kazi-
mierz Świtalski czy gen. Kazimierz Sosnkowski, których próbował uniknąć, lecz 
jak sam wspomniał znalazł się w ich towarzystwie46. Świadomość utraty wpły-
wów w spółce przygnębiała go. Notował coraz więcej tłumacząc: „Trzeba będzie 
się zwierzać obszerniej i szczerzej aby po mojej śmierci rodzina wyczytała jakie 
przebywałem męki, które błagam Pana Boga, aby dał mi wytrzymać z poddaniem 
się Jego świętej woli”47. 

Przez krótki czas, kilka dni, myślał nawet o samobójstwie, które chciał po-
pełnić razem z synem, odpowiedzialnym w znacznej mierze za zaistniałe pro-
blemy48. Jerzy Rafał Lubomirski był bowiem pełnomocnikiem swojego ojca 
w wielu sprawach. Wynikało to z faktu, że był jedynym dziedzicem księcia An-
drzeja w ordynacji, Ossolineum oraz m.in. w Małopolskim Towarzystwie Cukro-
wym. Okazało się, że Jerzy nadużywał swoich uprawnień i pobierał pieniądze 
z kasy ordynackiej i spółki na swoje prywatne cele. Ordynat w dzienniku napisał 
o kłótni, do jakiej doszło w pałacu w Przeworsku między nim a synem. Sytuację 
pogarszała sama księżna ordynatowa Eleonora, która broniła syna przed ojcem. 
Lubomirski zażądał od syna wykazania wszystkich jego rachunków, które ob-
ciążyły ordynację oraz spółkę. Ponadto wypominał Jerzemu to, że otrzymywał 
miesięcznie pensję w wysokości 11 000 zł, a w Warszawie miał utrzymywane 
jego prywatne biuro. Książę Andrzej nieraz w dzienniku wspominał, że czuł się 
osamotniony w rodzinie i niezrozumiany49. Senior rodu zdawał sobie sprawę, 
że za wszystkie problemy odpowiadał Jerzy Rafał oraz mecenas i doradca Lu-
bomirskich, Mojżesz Landau, który niekiedy za plecami księcia prezesa razem 
z przyszłym ordynatem podejmował niekorzystne decyzje50. 

Niegdysiejszy sojusznik w spółce, a wówczas przeciwnik Adolf Cieński, za-
czął atakować przeworskich Lubomirskich na forum rady nadzorczej. W 1938 r. 
– po kilku latach od początku kryzysu w spółce – Adolf Cieński napisał list do 
prezesa Lubomirskiego, w którym przyznał, że musiał przeprowadzić rewizję 
swoich poglądów i decyzji co do książąt Lubomirskich z Przeworska. Zaznaczył, 
że popełnił błąd w 1932 r., popierając oświadczenie o nierozerwalności rodu 

45 MZŁ, 1986 R. 59/6, A. Lubomirski, Dziennik, z. 6 (1932–1933), s. 107, 110.
46 Ibidem, s. 170.
47 Ibidem, s. 116–117.
48 Ibidem, s. 121.
49 Ibidem, s. 138–139.
50 MZŁ, 1986, R. 59/7, A. Lubomirski, Dziennik, z. 7 (1934–1938), s. 443.
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Lubomirskich z Małopolskim Towarzystwie Cukrowniczym oraz o zasadzie, że 
„życzenia nasze [Lubomirskich] muszą naturalnie iść w kierunku całej życzli-
wości najlepszego rozwiązania”. Cieński stwierdził, że Lubomirscy tej „życz-
liwości” nadużyli. Działanie Andrzeja Lubomirskiego nie było lepsze od jego 
brata Kazimierza. Najgorszy był brak rozwagi przy udzielaniu pełnomocnictwa 
całkowicie nieodpowiedzialnemu Jerzemu Rafałowi51. 

Adolf Cieński, który na krótko został wybrany na wiceprezesa MTC (obok se-
natora Stanisława Karłowskiego) po śmierci Jana Zaglenicznego, rozpoczął kam-
panię skierowaną przeciw prezesowi Lubomirskiemu. W tej sprawie prowadził 
rozmowy z Władysławem Dembym, przewodniczącym zarządu spółki i człon-
kiem rady nadzorczej. Udało się Cieńskiemu skłonić członków rady do zlikwi-
dowania delegatury firmy Plantacje Buraków Cukrowych „Horodenka”, którą 
reprezentował Jerzy Rafał Lubomirski. Książę Andrzej wspominał w dzienniku, 
że nie pozostało mu nic innego, jak zrezygnować z funkcji prezesa. Zakładał 
przy tym, że nowym prezesem zostanie z całą pewnością Adolf Cieński. Jerzy 
Rafał miał więcej pewności siebie niż ojciec. Pocieszał księcia Andrzeja, że wi-
ceprezes Cieński również nie jest w dobrym położeniu. Jeżeli w razie głosowania 
nad odwołaniem prezesa spółki pójdzie coś nie po jego myśli, zostanie mu tylko 
rezygnacja lub kompromitacja, a w dalszej perspektywie utrata pozycji. 

Andrzej Lubomirski odbył rozmowę z Adolfem Cieńskim na temat rezygnacji 
Jerzego Rafała z rady nadzorczej. Próbował przekonać go do rozwiązania rady 
i kolejnych wyborów na prezesa. Żeby tak się stało, wiceprezes również musiał-
by zrezygnować ze swojej funkcji łącznie z całą radą. Książę Lubomirski mocno 
ubolewał nad zaistniałą sytuacją miał powiedzieć: „Poczuwam się do obowiązku 
tę funkcję spełnić umierając dla dobra ukochanej cukrowni, która przestała być 
moją!!!”52. Wiceprezes Cieński nie widział możliwości rezygnacji ze stanowiska. 
Ostatecznie na początku września 1932 r. do pałacu przybyli Władysław Demby 
i Czesław Januszewski przekonując, by Jerzy nie zrezygnował z funkcji, a książę 
ordynat nadal pełnił funkcję prezesowską. Andrzej Lubomirski jednak i tak czuł 
się „wysadzony ze swojego 37-letniego dzieła”, ponieważ prezesem czuł się pro 
forma53.  

Przejęcie w 1932 r. pakietu kontrolnego towarzystwa przez Bank Cukrow-
nictwa w Poznaniu nie oznaczało ostatecznego upadku. Pomimo narastającego 
kryzysu i zmniejszenia produkcji czysty zysk wynosił następująco: 1932/33 – 
833 893 zł, 1933/34 – 1 798 018 zł, 1934/35 – 734 758 zł. W 1935 r. stan fi-
nansowy spółki był na tyle dobry, że zakupiono nową cukrownię. Wybór padł 
na Cukrownię „Wożuczyn” na Lubelszczyźnie54. Na obecny stan badań trudno 

51 APP, MTC Materiały na posiedzenia Rady Nadzorczej 1930–1937, List Adolfa Cieńskiego 
do Andrzeja Lubomirskiego z 11 listopada 1938 r., sygn. MTC 570/74, k. 109–111.

52 MZŁ, 1986 R. 59/6, A. Lubomirski, Dziennik, z. 6 (1932–1933), s. 150, 159.
53 Ibidem.
54 T. Kozakiewicz, Cukrownia …, s. 337.



83ZMIERZCH POTĘGI PRZEWORSKICH LUBOMIRSKICH. KSIĄŻĘ ANDRZEJ LUBOMIRSKI  ... 

stwierdzić, ile procent udziałów zostało zakupione przez spółkę. Władysław 
Demby proponował 89% za 3 315 tys. zł, lecz ze względu na dobrą kondycję 
fabryki skłaniano się do 100% za 3 700 000 zł. Tak naprawdę wszystko zależało 
od Banku Cukrownictwa i Banku Gospodarstwa Krajowego. Wiadomo, że oby-
dwa banki jak i wiceprezes Stanisław Karłowski poparli zakup Cukrowni „Wożu-
czyn”. Z pozostałości dokumentów i sprawozdań wynika, że Andrzej Lubomirski 
nie odsunął się od tej sprawy, tylko wpływał na pewne kwestie zakulisowo55.

W drugiej połowie lat 30. Andrzej Lubomirski w dokumentach pojawia się 
coraz rzadziej. Bardzo możliwe, że zaawansowany wiek nie pozwalał mu na bar-
dzo aktywną działalność w spółce. Jednak w zachowanych księgach protokołów 
rady nadzorczej lub zarządu pojawia się informacja, że zdanie księcia prezesa na-
dal się liczyło, mimo utraconego pakietu kontrolnego. Prezes zarządu Władysław 
Demby zaznaczał nieraz, że wszelkie decyzje podejmowane są po konsultacjach 
z Andrzejem Lubomirskim. 

Co ciekawe, książę Lubomirski powrócił do idei Cukrowni „Podole” w Tar-
nopolu, niezrealizowanej koncepcji sprzed 35 lat. Na początku 1936 r. prowadził 
rozmowy w Związku Ziemian w sprawie uzyskania odpowiednich kapitałów na 
budowę cukrowni w nowej spółce pod nazwą „Spółka Założycielska Rolniczej 
Cukrowni – Podole”. Niestety nic więcej nie wiadomo o przebiegu rozmów. 
Pewne jest jednak, że projekt nie został zrealizowany.  

Przede wszystkim najważniejszą sprawą wówczas była kwestia wysokości 
kontyngentu56. Plantacje buraków cukrowych w Tarnopolu i okolicy sprzeda-
wały swój surowiec do cukrowni w byłym Królestwie Kongresowym. Prezes 
Lubomirski pragnął tego kontyngentu (ok. 40 tys. q57 buraków) dla spółki prze-
worskiej, a dokładnie dla cukrowni w Przeworsku. Jednak obwiano się nieporo-
zumień z cukrownią w Chodorowie, z którą był zawarty układ o „równowadze 
sił”, tzn. o równym kontyngencie dla spółki przeworskiej i fabryki cukru w Cho-
dorowie. Gdyby Lubomirski z zarządem uzyskał zgodę na podwyższenie kon-
tyngentu sprowadzając przy tym buraki cukrowe z województwa tarnopolskiego, 
przewaga nad „Chodorowem” byłaby jeszcze większa58.

Jerzy Rafał Lubomirski przez cały czas próbował znaleźć wyjścia ze swoich 
problemów. Jego ojciec ze względu na swój wiek pojawiał się coraz rzadziej 
na posiedzeniach rady nadzorczej. Przyszły ordynat próbował to wykorzystać, 
starając się namówić spółkę na zakup jego firmy Plantacje Buraków Cukrowych 

55 Muzeum w Przeworsku, IV Księga Uchwał Rady Nadzorczej Małopolskiego Towarzystwa 
Cukrowniczego „Przeworsk” Spółka Akcyjna w Przeworsku, Protokół z CLXXIV posiedzenia 
rady nadzorczej z 6 marca 1935 r., sygn. MP-DA-178, k. 101.

56 Kontyngent w  Polsce międzywojennej był przyznawany przez kartele poznański i warszaw-
ski.

57 q - kwintal
58 Muzeum w Przeworsku, VI Księga Protokołów Zarządu Małopolskiego Towarzystwa Cukro-

wego, Protokoły z posiedzeń zarządu z 12 grudnia 1935 r. i 16 stycznia 1936 r., sygn. MP-DA-179, 
k. 80, 84.
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„Horodenka” S.A. w celu zmniejszenia zobowiązań wobec spadkobierców po 
księciu Kazimierzu59. Sytuacja była coraz bardziej napięta. Jerzy Rafał był oskar-
żany o to, że utrudnia spłacanie kredytu, a coraz starszy książę ordynat a zarazem 
prezes spółki stracił całkowicie wpływ na syna. Jeszcze w 1935 r. oszacowano, 
że zobowiązania finansowe MTC w Banku Cukrownictwa oraz Banku Gospodar-
stwa Krajowego wynosiły 945 000 zł, a za wykup Cukrowni „Wożuczyn” należa-
ło dodać 900 000 zł  w wekslach, a sama ordynacja i Lubomirscy byli zadłużeni 
w MTC na kwotę 2 469 750 zł60.

Książę Andrzej Lubomirski myślał o spłacie zobowiązań ordynacji wobec 
MTC oraz MTC wobec Banku Cukrownictwa i Banku Gospodarstwa Krajowe-
go. Zamierzał nawet uzyskać zgodę sądu na parcelację gruntu Ordynacji Prze-
worskiej, byle tylko uregulować ciążące na nim długi. Niestety wybuch II wojny 
światowej zniweczył jego plany.     

Zakończenie

Książę Andrzej Lubomirski nie ograniczał się tylko do pracy w ramach prze-
mysłu cukrowego i Ordynacji Przeworskiej. Jego inicjatywy, mimo poważnych 
utrudnień spowodowanych problemami gospodarczymi Polski, sięgały znacznie 
dalej. W 1920 r. założył Fabrykę Wyrobów Gumowych „Kauczuk” S.A. z sie-
dzibą w Warszawie (obecnie Stomil Bydgoszcz)61. Sama fabryka znajdowała się 
w Bydgoszczy. Andrzej Lubomirski jako inicjator i właściciel pakietu kontrolne-
go akcji spółki został jej prezesem. Książę Lubomirski dostrzegł ogromny roz-
wój motoryzacji po Wielkiej Wojnie i zauważył, że produkcja kauczuku będzie 
niezbędna. Niestety wizja ta nie mogła się pokryć z realiami, w jakich znalazł się 
przeworski ordynat. Sytuacja gospodarcza nie sprzyjała rozwojowi tego rodza-
jowi przemysłu.

Poza tym był radnym miasta Przeworska, członkiem rady powiatu przeworskie-
go oraz w latach 1930–1935 posłem na Sejm RP z ramienia BBWR. Działał w wie-
lu towarzystwach m.in. w Centralnym Związku Przemysłowców we Lwowie62. 

Jednak rzeczywistość, z którą musiał się zmierzyć, była całkowicie odmienna 
od tej sprzed 1914 r. Znaczenie arystokracji stopniowo malało przez cały okres  
II RP. Podobnie było w przypadku księcia Andrzeja Lubomirskiego. Mimo 
ogromnych zmartwień i problemów finansowych nadal był osobą, z którą się 
musiano liczyć. Nie można odmówić mu pomysłowości i zapału do pracy, m.in. 
w rozwijaniu polskiego przemysłu cukrowniczego. W latach 1920–1925 dążył 

59 APP, MTC, Protokoły z posiedzeń zarządu z lat 1934-1939, Protokół z posiedzenia zarządu 
z 13 czerwca 1936 r., sygn. MTC 570/59, k. 65.

60 Ibidem, Protokół z posiedzenia zarządu z 10–13 maja 1935 r., k. 36.
61 Wiadomości drobne, „Gazeta Gdańska”, nr 159 z 21 lipca 1921 r., s. 3.
62 MZŁ, 1986 R. 59/6, A. Lubomirski, Dziennik, z. 6 (1932–1933), s. 121.
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do powrotu do jednego ze swoich podstawowych zadań, czyli rozbudowy spół-
ki cukrowej. Po wybudowaniu cukrowni w Horodence próbował stworzyć kar-
tel w powiązaniu z cukrownią w Chodorowie. Przewaga karteli poznańskiego 
i warszawskiego w finansach i wielkości produkcji zmusiła księcia Andrzeja do 
zmiany planów. Zarówno cukrownie w Przeworsku i Horodence, jak i w Chodo-
rowie znalazły się w kartelu warszawskim, ponieważ w międzywojennej Polsce 
samodzielne cukrownie nie miały racji bytu. Kryzys gospodarczy zaskoczył 
przeworskich Lubomirskich, a utrata niemal wszystkich akcji zdruzgotała An-
drzeja. Jednak mimo tych problemów i mimo wszechogarniającego kryzysu 
zainicjował wykup przez spółkę kolejnej cukrowni w Wożuczynie na Lubelsz-
czyźnie. Niestety, nadużycia finansowe jego syna Jerzego Rafała wpędziły go 
w piramidę długów, których nigdy nie zdołał spłacić. Potęga magnackich for-
tun topniała w okresie międzywojennym nie tylko przez niewłaściwe zarządza-
nie, ale również przez skutki I wojny światowej. Przykładowo, Maurycy i Jan 
Zamoyscy posiadali ogromną Ordynację Zamoyską, której długi były nie do 
spłacenia.     

 Należy stwierdzić, że okres lat 20. i 30. można określić mianem zmierzchu 
potęgi przeworskich Lubomirskich, o czym świadczyła ich sytuacja w przemyśle 
cukrowym i ordynackim. Lata okupacji i tzw. wyzwolenia, a następnie umac-
niania się władzy ludowej w Polsce, zamknęły rozdział historii Lubomirskich 
w Przeworsku63.   
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Pałac książąt Lubomirskich w Przeworsku. Lata trzydzieste ubiegłego wieku. Muzeum w Przewor-
sku Zespół Pałacowo-Parkowy.

„Fotografia trzech pokoleń” z 1892 r. Od lewej stoją: hrabina Karolina Hussarzewska (matka Ele-
onory Lubomirskiej), Księżna Eleonora Lubomirska, książę Andrzej Lubomirski. Siedzi pierwszy 
od lewej hrabia Józef Hussarzewski, podróżnik, ojciec Eleonory, teść Andrzeja Lubomirskiego, Ce-
cylia Lubomirska? – matka Andrzeja Lubomirskiego, kobieta nieznana z imienia. Dzieci Eleonory 
i Andrzeja Lubomirskich; najprawdopodobniej stoją od lewej: Helena, Teresa i Jerzy Rafał. Pies 
miał na imię Lord. Muzeum-Zamek w Łańcucie, inwentarz albumów nr 17.



Książę Andrzej Lubomirski (drugi od lewej) w towarzystwie dyrektora cukrowni w Chodorowie, inż. 
Adama Piotrowskiego (trzeci od lewej), Stanisława Kremera, dyrektora generalnego spółki w Chodo-
rowie (pierwszy z prawej) oraz inż. Ignacego Rosińskiego, dyrektora generalnego Małopolskiego To-
warzystwa Cukrowniczego w Przeworsku (pierwszy z lewej). Reszta osób widocznych na zdjęciu nie 
jest znana. Lata dwudzieste ubiegłego wieku. Muzeum-Zamek w Łańcucie, inwentarz albumów nr 17.

Książę Andrzej Lubomirski (siedzi w środku) jako poseł na Sejm RP. Lata trzydzieste ubiegłego 
wieku. Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy.



Książę Andrzej Lubomirski. Przeworsk, lata trzydzieste 
ubiegłego wieku. Muzeum w Przeworsku Zespół Pałaco-
wo-Parkowy.
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СТЕПАН Я. ПІЛЯНСЬКИЙ (Івано-Франківськ, Україна)
STEPAN PILIANSKYI (Iwano-Frankiwsk, Ukraina)

ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 
ПОЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ 

НАПРИКІНЦІ ХІХ СТ. – ДО КІНЦЯ 30-Х РОКІВ 
(на прикладі сільської місцевості Івано-Франківщини)

Streszczenie

chArAKTerysTyKA KulTury mATeriAlnej osADnicTWA PolsKieGo  
WschoDniej GAlicji oD KońcA XiX W. Do KońcA lAT 30. XX W. 

(na przykładzie wsi okręgu stanisławowskiego)

W artykule omówiono główne cechy kultury materialnej ludności polskiej na terytorium 
wschodniej Galicji końca XIX w. i początku wieku XX (do końca lat 30.). Badaniu poddano budo-
wę osiedli, sposoby ubierania się,  zwyczaje żywieniowe, naczynia i sprzęt gospodarstwa domowe-
go. Próbowano wykazać, gdzie elementy kultury etnograficznej były oryginalne, a gdzie wynikały 
z zapożyczeń, głównie od innych grup etnicznych, zamieszkałych na badanym terenie. 

Słowa kluczowe: dwór, gospodarstwo rolne, ubrania codzienne i odświętne, tradycje żywie-
niowe, naczynia użytkowe.

Abstract

An ouTline of The mATeriAl culTure of The Polish seTTlemenT 
 in eAsTern GAliciA from The lATe 19Th cenTury unTil The 1930s  

(the case of the Stanisławów district)

The paper discusses the main features of the material culture of the Poles in Eastern Galicia in 
the late 19th century until the 1930s. The research includes setting up housing estates, dressing and 
eating habits and household utensils. The author attempts to show which elements of ethnographic 
culture were original and which were borrowed, mainly from other ethnic groups living in the area. 

Key words: manor house, farm, casual and formal attire, traditional food, kitchen utensils

Дослідження матеріальної культури є важливою складовою вивчення 
життя народу, його культури, розвитку, особливостей. Воно дозволяє краще 
зрозуміти життя людини і суспільства в цілому, простежити динаміку наці-
ональних і соціальних процесів. Об’єктом дослідження цієї статті є матері-
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альна культура польського населення на теренах Східної Галичини – тери-
торії, де численно переважали українці, однак міста і містечка за національ-
ним характером були переважно польськими. Обрані хронологічні рамки 
– кінець ХІХ – перша третина ХХ ст. – є періодом стрімких модернізаційних 
процесів, які, безумовно, чинили потужний вплив на стиль повсякденного 
життя людей. Водночас це період загострення національного протистояння 
польського й українського народів, яке набувало все радикальніших форм  
і відбувалося на тлі вибуху Першої світової війни, падіння Австро-Угор-
ської монархії та народження Другої Речі Посполитої. Число поляків, яких 
традиція проживання в краї налічувала сотні років, поповнювали нові сили, 
приносячи зі собою нові стандарти організації повсякдення. І в суспільному 
житті відбувались речі, про які говорив ,  основоположний український істо-
рик, Михайло Грушевський зазначав про те, що «саме українська культура, 
яка була в той час не нижчою, силою зближалась із західною культурою  
й могла власними силами вибирати з неї все корисніше, сполучаючи те з пе-
реказаними її культурною традицією елементами орієнтальними і візантій-
ськими, та не оплачуючи сих культурних запозичень так як вона заплатила 
з польською окупацією повним обрабованєм(використанням у всіх планах), 
і пониженням українсько-руського народу, при чім властиво народні маси із 
тої нової цивілізації могли дуже мало скористати з рук її ніби то повідни-
ків(друзів)1. Метою цієї статті є проаналізувати характерні особливості ос-
новних ділянок матеріальної культури польського населення Галичини цьо-
го періоду – традицій щодо одягу, харчування й спорудження житла; про-
стежити їх специфіку  у представників різних соціальних верств; визначити 
ступінь подібності та взаємозапозичень з традиціями українського народу;  
показати динаміку їх розвитку. Основним джерелом дослідження стали ма-
теріали опитування очевидців тих подій – мешканців Івано-Франківщини, 
які зберігаються у Архіві Івано-Франківського краєзнавчого музею у фонді  
№1 Документи, спогади, польові записи від респондентів. Оп. 2 Документи, 
спогади. Також в роботі використано низку сучасних досліджень. 

Матеріальна культура – це сукупність матеріальних цінностей, створе-
них етносами у процесі історичної громадсько корисної діяльності. До неї 
належать знаряддя праці, житло, одяг, їжа2.  Матеріальна культура поляків 
Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. відзначалася  строкатістю,  
зумовленою соціальним, майновим, освітнім рівнем його представників, 
місцем їх проживання й тривалістю перебування в краї. 

Одяг польського населення краю, міщан і селян, більш заможних і менш 
заможних, крім своєї основної захисної, мав немало й інших – оберегову, 
обрядову, вікову, професійну, соціальну і звичайно етнічну функції. Ос-

1 М . Грушевський, Історія України-Руси, Київ 1993, т. 3, c. 596.
2 Э. Тайлор, Первобытная культура, Москва 1989. 
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новними складниками комплексів одягу були натільний, поясний, нагруд-
ний, верхній; немаловажну роль у комплексі відігравали головні убори, по-
яси, взуття, прикраси.3 

Буденний одяг польських селян, котрі проживали в Галичині декілька по-
колінь, як заявляли респонденти, майже не відрізнявся від одягу українців. 
Так, жінки у будень носили полотняні сорочки, спідниці, опинки, домоткані 
передники «стирки», фартухи, запаски, хустини. Чоловіки – штани із грубо-
го домотканого полотна «гачі», полотняні сорочки, блузи з фабричної ма-
терії. Поляки першими почали фарбувати, «заварювати» штани. Для цього 
використовували плоди бузини, горіхове лушпиння, інші рослинні фарби. 
В холодну погоду взували чоботи, менше постоли, а літом жінки і молодь 
з незаможних родин у будні дні ходили босі. Старші чоловіки носили со-
лом’яні капелюхи, а молоді – кашкети. Таку подібність одягу можна пояс-
нити поступовим зближенням польського сільського населення з місцевим 
українським, та характером виробничої діяльності на селі, виготовлення 
його одними і тими ж майстрами (ткачами, кравцями, кушнірами, шевця-
ми тощо) в межах населеного пункту, етнокультурною близькістю українців  
і поляків. Риси такої спорідненості, що виробилася на певному етапі розвит-
ку етносів, були стійкішими за інші пізніші впливи. 

На відміну від буденного, святковий одяг польських селян, починаючи 
з кінця ХІХ ст., був вже ближчий до міського, хоча й зберігав деякі етніч-
ні риси. Жінки носили білі «перкальові» сорочки, прикрашені елементами 
мережива або вишивкою, спідниці з фабричної тканини з рослинним орна-
ментом, пошиті у зборку. Національний елемент у святковий жіночий одяг 
привносили корсети. Їх шили із темного сукна або оксамиту. Корсет сягав 
до пояса, тісно облягав груди, прикрашений вишивкою, металічними плас-
тинами, коралями. Защипався  гачками або зашнуровувався кольоровими 
шнурками чи стрічками. Способи пов’язання хустин у заміжніх жінок та 
дівчат були такими ж, як і в українок, хустинку зав”язували  у потиличній 
частині голови. Складали квадратну хустину у трикутник, два кінці хустини 
використовували як зав”язку а третім кінцем прикривали її. У 20-30-ті рр. 
ХХ ст. жінки носили черевики з високими халявами. Чоловіки носили місь-
кий суконний костюм, сорочку з відкидним коміром, інколи із білим по бі-
лому вишиттям, кашкетну суконну шапку спеціального покрою «мазурку»,  
однакового із костюмом кольору. Звичайно ж, інтелігенція в загальному об-
разі, виступала однорідною в одязі  як селян  так і  міщан. Хоча звичайно, 
заможні міщани дозволяли  собі одяг, який відображав народні традиції, але 
був виготовлений з  дорожчих матеріалів і  прикрас. У 20-х роках у виробни-

3 Від Підвербецької-Круліковської Ольги Миколаївни, 1922 р. н. в м. Городенка, Іва-
но-Франківської області, пенсіонерка, працювала вчителем історії в с. Гвіздці Коломийсько-
го району, Івано-Франківської області, старшим науковим працівником Івано-Франківського 
краєзнавчого музею. Записано у 1995 р. – 6 арк.
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цтві одягу почали широко використовувати трикотажні матеріали, а з 30-х 
– тканини з синтетичних волокон. Жінки - прогресивні представниці освіче-
ної верстви урізноманітнили свій гардероб за рахунок штанів. Менш карди-
нальних змін зазнав чоловічий костюм, який  спрощувався і стабілізувався. 
Зазвичай вбрання інтелігенції було представлено костюмом-трійкою, який 
складався із піджака, штанів і жилету. З’явилися прищепні форми – високий 
накрохмалений комір і манжети. Обов’язкові були біла маніжка і краватка. 
Процес проникнення елементів міської культури у сільську розпочався ще 
 у першій половині ХІХ ст. і значно посилився з початком XX ст4.

Відповідно до стандартів міської моди одягалася й польська сільська інте-
лігенція чиновники «urzędnicy» та вчителі «nauczyciele». Вони носили тради-
ційний загальноєвропейський костюм. Взимку одягали баранячі шапки, які 
шили міські кушнірі. Із взуття носили чоботи або черевики. Святковий одяг 
зберігав етнічні ознаки. Відповідно до свята чи події до нього додавали ок-
ремі елементи - чепці, хустини, вінки, саморобні букети, перстені, спеціальні 
прикраси обрядових чинів, куски матерії похресникам від кумів тощо. Сіль-
ська інтелігенція значною мірою ставала популяризатором міських стандар-
тів моди серед сільського населення. Жінки-селянки одягались як міщанки  
у темні, а в  великі свята та літні празники неділі, «niedzielia i swięta», ясні блуз-
ки і спідниці або довгі плаття відповідно до моди покрою. Голову пов’язували 
різнокольоровими хустками. У більш холодні пори року, на плечі накидали 
велику грубу вовняну хустку, найчастіше коричневого кольору. Зимою носили 
різнофасонні пальта5. На вбрання польського сільського населення зазвичай 
мав значний вплив одяг українського селянства. який в окремих селах привів 
майже до повного витіснення польського одягу або залишив лише деякі його 
елементи. Натомість одяг польської сільської інтелігенції як представників ви-
щих суспільних верств природно повністю набув загальноміських рис. 

Садиби і житла поляків відрізнялися за типами. В основному їх можна 
поділити на такі групи: 1) садиби і житла польських родин, які поселились 
у селах розсіяно, збудовані   в 20-30-х рр. ХХ ст., та  2)  забудови поляків-ді-
дичів  більш раннього періоду 3) житла побудовані етнічними українцями, 
даних теренів. 

В Основному садиби і житла поляків, які проживали тут вже багато по-
колінь, майже нічим не відрізнялись від українських. Такий тип забудови  
в Галичині сформувався протягом кінця XVII – на початку ХІХ ст. Без-
системна, на перший погляд, забудова селянської садиби була глибоко про-
думана в господарському розумінні, випливала з розмірів земельних наділів 

4 О. Дрогобицька, Повсякденне життя галицької інтелігенції (друга половина ХІХ –  
30-ті рр. ХХ ст.). Курс лекцій, Івано-Франківськ 2015, с.77.

5 Від Остафійчук Марії Михайлівни, 1940 р. н. в с. Вербівці, Городенківського району, 
Івано-Франківської області, освіта середня, пенсіонерка, працювала у Вербівській бібліоте-
ці. Записано у 2004 р. – 1 арк.
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та їх місцезнаходження відповідно сільської вулиці. Прикладом такої забудо-
ви може служити садиба мешканця села Вікно Городенківського повіту Бе-
резовського Яна(Івана). Його садиба знаходилася позаду головної сільської 
дороги. Сам дім каркасної конструкції був повернутий фасадом на південь. 
Господарські будівлі були розташовані перпендикулярно до хати по обох  
її сторонах, тим самим утворюючи традиційну для господарських будівель 
букву «П». Серед господарських споруд тут знаходилась стодола, стайня, 
окремі приміщення господарського призначення тощо. Заїзд з вулиці на 
подвір’я проходив з правого боку від хати. Огорожа об’єднувала весь двір  
в єдиний архітектурний комплекс. За хатою, вздовж дороги, росли декора-
тивні дерева: акації, ясени, дуби. Якщо акації захищали садибу від дорожньої 
пилюки, то ясени, розміщені по боках житла, осушували його. За подвір’ям 
знаходився невеликий город та садок, які виходили до сільського ставу, берег 
якого був засаджений вербами. Задня частина хати була відділена від дороги 
парканом, брамою і фірткою. Огорожі з боків, які відділяли садибу від сусі-
дів, були із плетеного вербового тину, а подвір’я від городу відділяв пліт – 
вербові прути вертикально прив’язані до двох паралельних лат.

Основною будівлею садиби була хата, яка мала чотирискатний бляша-
ний дах. Бляхою покривали хати найбільш заможні господарі. Тип житла 
також був загальноукраїнський: видовжений чотирикутник 11.5/5 м із три-
камерною структурою: хата + сіни + хата. Правда, сіни були перегороджені, 
де крім них знаходилась ще і комора. З комори виходило невелике віконце 
(0.4/0.4м) на північ. Стіни будинку мали фахверкову структуру. Головним 
матеріалом для стовпів був дуб і почасти акація. Проміжки між ними запов-
нювалися горизонтальними брусками в перемішку з глиною. У правій від 
сіней кімнаті знаходилась жила кімната із піччю, плитою, постіллю, сто-
лом. Інтер’єр її нічим не відрізнявся від місцевого селянського інтер’єру. Ця 
кімната задовольняла і фізіологічні (їжа, спання, відпочинок), і життєві по-
треби (виховання дітей, обрядові дії та інші функції). Ліва кімната призна-
чалась для прийому гостей, зберігання святкового одягу тощо. В невеликій 
комірчині (5 м²) знаходилось збіжжя, мука, м’ясо, молоко та інші продукти6. 

Садиби польських родин, які поселилися в краї наприкінці ХІХ – на по-
чатку ХХ століття, мали більше національних особливостей. Будівля стояла 
на мурованому кам’яному фундаменті. Покривали її бляхою або ґонтами. 
При тому дах мав двоскатну конструкцію, що чітко відрізняло ці споруди 
від місцевих українських, для яких була властива чотирискатна форма даху. 
Зі сторони фасаду  прибудовували ґанок.

Помешкання мало чотири кімнати «czworak». Його ділили на дві поло-
вини сіни, з котрих можна було зайти у кожну кімнату. Деякі будинки через 

6 Від Березовської Марії Іванівни, 1920 р. н. в с. Вікно, Городенківського району, Іва-
но-Франківської області, освіта початкова, пенсіонерка. Записано в 2005р. – 2 арк.
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сіни мали наскрізний вихід, який завершувався верандою з північної сто-
рони.7 З одної сторони сіней знаходився вхід у світлицю та малу кімнату 
«alkierz» – ванькир, а з іншої – вхід у другу кімнату і комору. В світлиці  
з північної сторони розміщувалися велика піч, кухня і припічок. У печі та на 
кухонній плиті варили страви. З боку припічка знаходилась духовка «bratrura» 
та котел для підігріву води «kocіolok», які були вмонтовані у піч і обігрівалися 
кухнею. Решта інтер’єру була аналогічною місцевому з різницею, що окремі 
його предмети – постіль, скриня, шафа для посуду «mysnik» – були виготов-
лені  в польському стилі. Свої особливості мав також настінний іконостас, 
який складався з католицьких ікон та інших культових речей. Доступ до печі 
був не з кімнати, а з ванкіра, де також, часто готували їжу, це відбувалось  
у буденні дні, або коли кількість страв які готували не була великою. Також 
там ночували старші діти або наймити. По інший бік сіней поруч із малою 
кімнатою була комора, де зберігали продукти та різний інвентар. Заможні го-
сподарі під коморою поміщали підвал, зносячи туди  засолені овочі, мед, різні 
наливки. Бідніші зберігали квашену капусту й огірки у ванькирі8.

Подвір’я заможних господарів ділилося на дві частини: власне подвір’я 
і тік. Напроти хати на подвір’ї стояла стайня з прибудовою для зберігання 
господарських знарядь та підвіс для воза і саней. Поряд знаходився хлів 
для свиней, птиці, а за ним – гноєсховище. Біля стодоли розміщували шопу 
для соломи і січкарні та кошеницю для кукурудзи. Бідніші селяни, воло-
діли 5 моргами ґрунту, будували господарські споруди – стайню, комору  
і стодолу – під одним дахом. Садиби поселенців були оточені парканом або 
плотом висотою до 2 метрів. Два сусідні господарства копали колодязь, ви-
кладавши його з середини каменем, а над землею завершували дерев’яним 
цямринням. Воду діставали відром на коловороті9. Садиби могли мати ще 
й свої дрібніші особливості, які відображали традиції малої Батьківщини 
переселенців – околиць Варшави чи Кракова.  

Особливою категорією садиб польського населення в Східній Галичині 
були панські маєтки.  Вони стояли на краю села біля центральної дороги, 
займаючи площу 2–4 га. Панський будинок вирізнявся перш за все своїм 
розміщенням і плануванням. Він був збудований у глибині парку або саду. 
Парк засаджували дубами, липами, хвойними деревами, сад – яблунями, 
вишнями, черешнями, горіхами, ягідними кущами. До будинку від дороги 
вела липова або тополина алея.

7 Від Болехівської Марії Миколаївни, 1929 р. н. в с. Нижневі, Тлумацького району, Іва-
но-Франківської області, освіта вища, пенсіонерка, працювала вчителькою математики. За-
писано в 2001 р. – 2 арк.

8 О. Ганцкая, Польская семья׃ Опыт этнографического исследования, Москва 1981,  
c. 176.

9 Від Кавки Петра Івановича, 1928 р. н. в с. Єзуполі, Тисменецького району, Івано-Фран-
ківської області, освіта вища, пенсіонер, працював вчителем української мови і літератури, 
директором школи в с.Козино Тисменецького району. Записано в 2002 р. – 7 арк.
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Будинки часто мурували із цегли на два поверхи. Коридор від централь-
ного входу вів у салон, з якого можна було потрапити на терасу з видом на 
парк чи сад. На цьому ж поверсі знаходився кабінет власника, бібліотека, 
кухня, їдальня, господарські приміщення. Другий поверх займали спальні, 
дитячі кімнати з класом для навчання, інші побутові приміщення.10 Звични-
ми предметами інтер’єру в панських будинках були картини польських та 
західноєвропейських художників, віденське фортепіано, ексклюзивні меблі, 
на стінах висіли дорогі гобелени. Використовували вишукані столові прибо-
ри: порцеляновий, срібний і кришталевий посуд та ін.

На території садиби стояли окремі будинки для двірської прислуги, по-
криті соломою або ґонтами11. Їх архітектура й інтер’єр носили польські  або 
місцеві риси, залежно від національності будівничих та їх мешканців. Ок-
ремий комплекс займали господарські будівлі; стайні для коней і худоби, 
вівчарні, свинарні, курники, приміщення для сільськогосподарського інвен-
таря і техніки, комори, майстерні, приміщення для переробки продукції та 
ін. На окраїнах садиб часто знаходились невеликі ставки. Все це було ого-
роджено живоплотом та парканами. Крім панських  маєтків у Східній Гали-
чині були також великі палаци польських магнатів з величезними парками  
і садами. Такі палаци були збудовані ще в середині ХІХ ст.  зокрема у Гвізд-
ці, Городенці, Великій Кам’янці, Обертині, Жабокрутах, Хотимирі12.

Отже, житлове будівництво поляків в Галичині відзначалося різноманітні-
стю типів у яких віддзеркалилися етнічні особливості різних реґіонів Польщі, 
вплив місцевих традицій, матеріальний достаток та соціальна приналежність 
власника. Водночас садиби відзначались глибокою продуманістю, вдалими 
пропорціями, економністю площі. І житлова забудова, й інтер’єр помешкання 
весь час змінювалися  й удосконалювалися. Значний вплив на ці процеси крім 
економічних і місцевих чинників мали родинні відносини: важливий вплив  
на такі відносини в сільській місцевості відігравав, розподіл спадку, розподіл 
землі між дітьми, вибрання серед дітей спадкоємця родинного дому, тощо. 
Деякі поселенці радикально міняли свої забудови всупереч етнічним або міс-
цевим традиціям, будуючи довгу складну за конфігурацією будівлю, у якій 
під одним дахом розміщувались жилі й господарські приміщення. 

Традиції харчування польських родин і громад значною мірою визна-
чалися їх соціальним походженням і родом професійної діяльності. Поля-
ки-мешканці сіл здебільшого займалися землеробством та тваринництвом. 
Продукти цих ділянок господарювання складали основу їх щоденного 

10 Від Крижановської-Гамакової Яніни, 1940 р. н. в м. Івано-Франківськ, освіта середня, 
пенсіонерка, працювала в хімчистці, за національністю полька. Записано в 2002 р. – 20 арк.

11 Від Татарчука Василя Михайловича, 1929 р. н. в с. Олешів, Тлумацького району, Іва-
но-Франківської області, освіта вища, пенсіонер, працював вчителем історії. Записано в 2002 р. 
– 4 арк.

12  Ibidem.
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раціону. Водночас кількість і якість харчування селян залежала від ланд-
шафтних особливостей місцевості, родючості ґрунту, заможності родини 
та культурно-побутових умов її життя. Зазвичай традиції харчування цих 
різних соціальних груп відрізнялися, хоча їх основою були традиційні для 
польської кухні страви з рослинних, молочних і м’ясних продуктів13. 

Харчування поляків-селян майже не відрізнялося від традицій, прита-
манних для українських сільських родин. Основу їхнього раціону складали 
каші: кукурудзяна, гречана, пшоняна, з ячменю й інших круп. Натомість м’я-
со  вони споживали досить рідко. Збігалися також й традиції щодо режиму 
харчування. Він був триразовим. Снідали  о 8 годині ранку, перед початком 
землеробських робіт. На сніданок готували першу: борщ, капусняк, суп та 
другу кашу або кулешу часто з молоком та картоплю з шкварками і квашени-
ми огірками чи капустою страви. На обід, полуднє «poludnie» – хліб з сиром 
і часником, щось з гарячої їжі, що залишилось від сніданку. Інколи замість 
хліба споживали коржі із житньої, ячмінної чи кукурудзяної муки. Після сьо-
мої години – вечеря «kolacja», на яку зазвичай готували картоплю із квасним 
молоком, або якусь кашу. В період польових робіт для пиття крім води спо-
живали також кисле молоко. Під час посту готували кисіль «kisil» або квашу 
«kwasza». Кисіль готували так: розводили у теплій воді трохи житньої або 
вівсяної муки та додавали дрібку заквашеного тіста.  Наступного дня туди 
додавали дрібно порізаний буряк та варену квасолю або біб. Кисіль готували 
лише польські господині, а квашу – також і місцеві. Для кваші брали трохи 
житньої, гречаної і кукурудзяної муки, розводили у теплій воді, додавали зак-
вашенене тісто, цукор або мед і ставили в тепле місце. На другий день кваша 
була готова. Її споживали з кулешею чи кашею. Польські селяни в Галичину 
принесли такі страви: підпалку, шупеню, книдлі «knydle», квасолю з буряка-
ми, рисовий молочний суп, польський борщ «barszcz polski» та інші. В свою 
чергу вони запозичили немало страв у місцевих селян, зокрема: фасульєнку, 
терченики, хопту, різні борщі, приймлену капусту тощо.14 Такий взаємообмін 
рецептурою відбувався щодо щоденної й святкової їжі. Натомість обрядові 
страви як у поляків, так і в українців залишалися консервативною ділянкою, 
мало відкритою на зміни й запозичення.

Раціон поляків-міщан назагал був тотожним із селянським. Однак міща-
ни частіше споживали м’ясо і рідше молоко. Замість молока пили чай і каву. 
Каву готували відповідно матеріального становища: багатші каву із доміш-
ками кавових зерен і цикорію, бідніші – зі смаженого  й перемеленого яч-
меню. Частіше готували міщани салат вінегрет. Поширеним серед міських 

13 Відповіді на анкету. Взаємовідносини в сім’ї Паньків Євдокії Прокопівни 1913 р. н. 
в с. Вербівці, Городенківського району, Івано-Франківської області, освіта 2 класи гімназії, 
пенсіонерка, працювала у колгоспі. Записано 20.06.1985 р. – 13 арк. 

14 Від Лакусти Розини, 1908 р. н. в с. Завалля, Снятинського району, Івано-Франківської 
області, освіта 2 класи, пенсіонерка, працювала в колгоспі. Записано 1996 р. – 1 арк.
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родин було приготування кондитерських виробів – пляцків, хрустиків та ін-
ших, які подавалися до кави або чаю. Їх рецепти діставали від львівських, 
варшавських, віденських міщанок15. Різноманітну їжу із збереженням поль-
ських традицій готували у будинках польських поміщиків і магнатів. Осо-
бливо вишукані страви готували на різноманітні прийоми та гостини, які 
відбувалися досить часто при домах польської шляхти. 

Отже, повсякденна їжа серед сільських польських поселенців майже 
втратила свій етнічний колорит. Страви міщан залежали від матеріального 
стану і соціального статусу, а польські дідичі зберегли найбільше особли-
вості польської національної кухні, яку поєднували з європейськими кулі-
нарними традиціями. 

Традиції національної кухні найбільше збереглися в приготуванні об-
рядових страв. При тому це було притаманним для представників усіх 
соціальних груп польського населення краю. Найбагатшими на ритуальні  
і святкові страви були на Різдво «Boże Narodzenie» і Великдень «Wielkanoc». 
На Святий Вечір намагалися приготувати 12 страв. Усі страви були пісними 
і готувались на рослинній олії. Вечерю починали з проскурки, намащеної 
медом. Потім споживали традиційний червоний борщ з вушками, начине-
ними грибами і оселедцем та гороховий суп. Готували вареники «pierogi», 
з капустою, цибулею, часником, повидлом. Обов’язковою стравою Святве-
чірнього столу була смажена риба під сірою підливою. Робили «krokiety», 
крокети-налисники «krokiety-naleszniki», з капустою і страви з сушених 
грибів. Пили компоти із сухофруктів (переважно з чорносливу). Завершу-
вали вечерю кутею. Хоча на алкогольні напої піст не розповсюджувався, їх  
у цей вечір намагалися не вживати. Наступного дня споживали страви, котрі 
в цілому не відрізнялись від місцевих святкових страв16.

На Великдень головною стравою була  паска, котра у поляків називалась  
бабою. Баба пеклася із пшеничної муки, куди додавали коров’яче масло  
і 20 жовтків, розтертих з цукром. Інколи у тісто додавали ізюм і ваніль. Па-
ски випікали у спеціальних формах. Вистиглі баби зверху поливали цукро-
вою глазур’ю. Також пекли булки до м’яса, з котрих робили канапки. До 
великодніх страв належали також яйця, котрі варили у лушпинні цибулі, 
галушки. Ніхто з респондентів не зміг пригадати, щоб поляки розписували 
писанки, хоча у Польщі зараз в родинах інтелігенції існує традиція розпи-
сувати писанки. В кошик для освячення крім баби і яєць клали ковбасу, сир, 
масло і хрін. Кошик прикрашали барвінком і хроном. Пасхальний сніда-
нок складався з вище перелічених продуктів. Всі страви були холодні за ви-

15 Від Кащишин Орисі Йосипівни, 1947 р. н. в с. Середнє, Калуського району, Івано-Фран-
ківської області, освіта вища, працює завідувачкою відділом природи Івано-Франківського 
краєзнавчого музею. Записано в 2006 р. – 3 арк.

16 Л. Феоктистова, Семейные обряды крестьян // Семья и семейный быт колхозников При-
балтики, Москва 1962, c. 133–158.
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нятком червоного борщу. Його варили на м’ясному бульйоні або на відварі  
з телятини. В борщ клали четвертинки вареного яйця або нарізаної ковбаси.

З деякими пасхальними стравами були пов’язані прикмети. Наприклад, ві-
рили, що ковбаса оберігає від укусу змії, а хрін – від блох. До традиційних поль-
ських страв також належав хрін «сhrzan». Він готувався з перетертого на дріб-
ній терці хрону, змішаного з жовтком, маслом, водою, цукром і оцтом до смаку. 
Хрін їли з шинкою. Також до святкового столу подавали пампушки з часником 
і пончики на солодкій основі. Часто готували заливну або смажену рибу17. 

У сфері повсякденного харчування поляків Східної Галичини відбувався 
активний взаємообмін із місцевим українським населенням. Відтак їх тради-
ції харчування поступово змінювалася. Матеріали про харчування галицьких 
поляків свідчать про спільність багатьох елементів цих традицій в українців  
і поляків. Зокрема, в святковий період часто траплялись приклади приготуван-
ня українцями, польських страв, наприклад приготування Польського борщу 
яке  стало елементом святкування Святих вечорів на територіях сіл сучасного 
Калуського району, Івано-Франківської області про що свідчать опитування 
респондентів. Звичайно, ж приготування польського борщу  різко відрізня-
лось від приготування українського борщу, отож польський червоний борщ 
готувався з наперед приготовлених вистояних червоних буряків нарізаних 
соломкою, вимоченого пшона, яйця, звичайно додавались морква, смажена 
цибуля, дрібка борошна, сіль і перець та духмяні приправи по смаку18. Дана  
страва в  раціоні присутня і сьогодні, що додає колориту святкуванню Святого 
вечора, і підтверджує те що культурні запозичення відбувались мимовільно  
в усіх сферах суспільного життя, і  часто не були помічені самими жителями.  

Таким чином, приклад Івано-Франківщини показав, що наприкінці ХІХ – у 
першій третині ХХ ст. матеріальна культура польського сільського населення 
Східної Галичини значною мірою втратила етнічні риси. Це було зумовлено, 
різними тенденціями,  господарським способом життя, культурним життям 
поляків і українців. Проживаючи тривалий час в домінантному українському 
середовищі, поляки поступово перейняли місцеві традиції одягу, харчування, 
спорудження садиб. Зокрема, традиції будівництва жител, які з собою при-
несли поляки з усіх теренів Польщі в Галичину і зміни, які з часом відбулись 
в будівництві жител завдяки змішуванню культури будівництва з культурою, 
яка була в Галичині. Будинки і господарські споруди  незаможних поляків 
були більш скромнішими, хоча орієнтиром і прикладом забудов у поляків 
був приклад панських садиб, на  які часто рівнялись також й українці. Хоча 

17 Від Ковалюк Марії Миколаївни, 1925 р. н. в с. Нижневі, Тлумацького району, Іва-
но-Франківської області, освіта середня, пенсіонерка, працювала бухгалтером у колгоспі. 
Записано в 2001 р. – 2 арк. 

18 Від Кащишин Орисі Йосипівни, 1947 р.н. в с. Середнє, Калуського району, Івано-Фран-
ківської області, освіта вища, працює завідувачкою відділом природи Івано-Франківського 
краєзнавчого музею. Записано в 2006 р. – 3 арк. 
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часто саме українці виступали прикладом в побудові зручного, просторого 
і багатого селянського дому, в основному йдеться  про доми родин та сімей 
українських священників. Щодо, господарських угідь і розпорядження при-
будинковою землею, тут ішов  процес ефективного запозичення, для ведення  
господарства, ця тенденція була взаємна як в поляків так і українців. Традицій 
одяг, в основній мірі, є етнічним  польськими з глибин Польщі, принесеними 
ще поляками-дідичами і оновленими в період після 1920-х років. Водночас 
усе потужніший вплив на стиль повсякдення селян чинили оперті на загаль-
ноєвропейські зразки стандарти міської культури, носіями  й популяризатора-
ми якої ставала сільська інтелігенція й чиновники.  Селяни поляки і українці 
обмінювалися традиціями щодо одягу й аксесуарів. В основному запозичення 
проходило по жіночій лінії, відповідало тенденціям тогочасної моди. Щодо, 
інтелігенції в містах, то цей процес проходив складніше, так як українська  
і польська інтелігенція хотіла  підкреслити свою етнічну приналежність. Хоча 
треба сказати, що ці тенденції інколи взаємопроникались, в загальних уборах 
чоловіків.  Завдяки  змішуванню польського одягу з українським  національ-
ним  одягом, українські терени Галичини  стали  культурно  багатшими. Ос-
новними моментами життя, в яких польська громада краю ретельно зберегла 
національні традиції, були великі релігійні свята й події обрядового характе-
ру. Прикметно, що ці традиції об’єднували всі верстви польського населення, 
від селянина до представника шляхти, стандарти матеріальної культури яких 
в інших моментах абсолютно відрізнялася. Особливістю релігійно-обрядової 
сфери була консервативність і закритість на запозичення з інших культур.  
В традиціях святкового харчування переважали пісні страви, у передсвятко-
вий період і страви які були дозволені як у Греко-Католицькій і Римо-Като-
лицькій поселеннях уже в святковий період. Треба відзначити що традиції 
святкування і харчування населення сільських територій завжди відзнача-
лись, щедрістю в українців і поляків, на  відміну  від  населення міських  тери-
торії, де місцева інтелігенція дотримувалась, традиційності, скурпульозності 
традицій в святкуванні, але таке святкування не  передавало такого етнічного, 
культурного багатства. Тим часом з початком ХХ ст. у Східну Галичину при-
бували нові польські поселенці, приносячи в місцеву матеріальну культуру 
традиції свого родинного краю. Масове культурне відродження поляків краю 
почалося з отримання  національно-культурних автономій, прав, тобто коли 
адміністративні важелі новоутвореного Станіславського воєводства опинили-
ся в руках поляків і державною мовою визнано польську, що часто, на жаль, 
негативно впливало на життя українських верств населення19.

19 П. Сіреджук, Культурний розвій полонії Галицької Гуцульщини (ХІХ – початок ХХ ст.), 
«Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис». До 
350-річчя м. Івано-Франківськ 18-19’ 2011, с. 183.
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Abstract

michAł PAWliKoWsKi As A lAnDoWner AnD oWner of The meDyKA Demesne  
beTWeen 1919 AnD 1939

This paper aims to present Michał Pawlikowski as a landowner and owner of the Medyka 
demesne in the years 1919-1939. It highlights the effort Pawlikowski put into restoring his family 
estate destroyed by the war and managing it until the outbreak of World War II. The author attempts 
to explain the complex family and financial relations connected with the estate as well as describing 
Michał Pawlikowski’s leading role in administering it. Pawlikowski’s difficult financial situation in 
the 1930s made him sell the manor lands and resulted in abandoning or suspending a lot of public 
and editorial initiatives.
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Wstęp

Biogram Michała Pawlikowskiego (1887–1970)1 w Polskim Słowniku Biograficz-
nym2 wylicza jego nieocenione zasługi dla polskiej kultury, polityki i ochrony przyro-
dy. Nie można jednak zapomnieć o równie ważnej, choć mniej eksponowanej w jego 
życiorysie działalności związanej z prowadzeniem majątku ziemskiego. I choć w li-
teraturze tematu ta część aktywności Pawlikowskiego pozostaje nadal w cieniu in-
nych jego inicjatyw, to do wybuchu II wojny światowej stanowiła główne źródło 
utrzymania rodziny i zaplecze materialne niektórych projektów publicznych. Nieste-
ty w historiografii nie odnajdziemy opracowań dotyczących funkcjonowania klucza 

1 Michał Pawlikowski (2 III 1887 – 15 XI 1970), syn Jana Gwalberta i Wandy z Abramowi-
czów, pisarz  i archiwista, redaktor pisma artystyczno-kulturalnego „Lamus” (1908–1913), wydaw-
ca „Biblioteki Medyckiej” (1925–1939), w okresie międzywojennym działacz i publicysta związa-
ny z obozem narodowym, ostatni właściciel Medyki.

2 R. Skręt, A. Szklarska-Lohmanowa, Michał Pawlikowski, w: Polski Słownik Biograficzny [da-
lej: PSB], t. 25, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, s. 455–459.
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medyckiego w okresie zarządzania w nim przez Pawlikowskiego. Trudno się temu 
dziwić, skoro on sam nie wspomina o tym w swych pamiętnikach3. Krótkie informa-
cje w przedmiocie zamieścili jedynie autorzy biogramu Pawlikowskiego w PSB oraz 
enigmatycznie Mieczysław Krajewski w monografii Dzieje Medyki4.

Celem niniejszego opracowania jest poszerzenie wiedzy na temat Michała 
Pawlikowskiego i przedstawienie go jako ostatniego właściciela klucza medyc-
kiego – majątku pozostającego w rękach rodziny od 1809 r. Artykuł podzielono 
na dwie części. Pierwsza koncentruje się na osobie Pawlikowskiego, przedsta-
wiając okoliczności przejęcia od ojca majątku ziemskiego oraz wysiłki związane 
z podźwignięciem gospodarstwa ze zniszczeń wojennych i zarządzaniem mająt-
kiem rodzinnym, druga ukazuje jego starania o utrzymanie „gniazda rodzinnego” 
w obliczu trudnej sytuacji finansowej z lat 30. XX w. Opracowanie bazuje na 
bogatej bazie źródłowej, przede wszystkim na zbiorach Archiwum Domowego 
Pawlikowskich w Bibliotece Jagiellońskiej oraz pozostałych we Lwowie archi-
waliach rodzinnych zdigitalizowanych przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
we Wrocławiu. Cennych informacji na temat parcelacji dóbr dostarczyły przemy-
skie akta notarialne z okresu międzywojennego, przechowywane w tamtejszym 
Archiwum Państwowym. W tym miejscu pragnę gorąco podziękować państwu 
Annie i Kasprowi Pawlikowskim za wszelką pomoc i udostępnienie bezcennych 
dokumentów ze zbiorów rodzinnych.

Skutki I wojny światowej

U progu XX w. majątek ziemski Pawlikowskich stanowił trzy klucze położone 
w granicach administracyjnych kilku wsi: Medyki, Szechyń i Bucowa (klucz me-
dycki), Kniażyc, Kormanic i Witoszyniec (klucz południowy) oraz Starzawy. Jeszcze 
w 1887 r., gdy Jan Gwalbert Pawlikowski5 obejmował administrację majątku swego 
ojca Mieczysława6 (dopiero 1 IX 1905 r. przejął formalnie majątek na własność7), 
w rękach rodziny było ponoć 17 folwarków i 8 600 ha ziemi, z czego ponad 60% sta-
nowiły lasy8. W samej tylko Medyce w 1903 r. było na obszarze dworskim około 618 

3 M. Pawlikowski, Pamiętniki, Kraków 1998.
4 M. Krajewski, Dzieje Medyki, Rzeszów 1982.
5 Jan Gwalbert Pawlikowski (18 III 1860 – 5 III 1939), syn Mieczysława i Heleny z Dzieduszyc-

kich, dr prawa, profesor Akademii Rolniczej w Dublanach, prezes Stronnictwa Narodowo-Demokra-
tycznego w Galicji (1907–1915),  założyciel i redaktor czasopisma „Wierchy”, badacz mistyki Juliu-
sza Słowackiego, pionier ochrony przyrody w Polsce, żonaty z Wandą z Abramowiczów, z którą miał 
synów: Michała i Jana Gwalberta Henryka oraz córki: Wandę Janinę i zmarłą w dzieciństwie Helenę.

6 Biblioteka Jagiellońska. Oddział Rękopisów [dalej Rkps BJ], sygn. 11300 IV, k. 1–2 (pełno-
mocnictwo z 15 XI 1887 r.).

7 Własność na rzecz J.G. Pawlikowskiego zaintabulowano w przemyskich księgach wieczy-
stych na podstawie dekretu dziedzictwa Sądu Krajowego w Krakowie z 31 V 1905 r. Zob. SRPrz., 
t. 12 Medyka, L. 2819 pod 1 IX 1905 r., s. 440.

8 S. Brzozowski, Jan Gwalbert Pawlikowski, w: Dom pod Jedlami i jego twórca, red. W. Wój-
cik, Kraków 1997, s. 23.
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ha ziemi9, funkcjonował tam również zarząd ogrodów, na czele którego stał zawo-
dowy ogrodnik Antoni Koziarski. Jednak wydarzenia z lat I wojny światowej odbiły 
się negatywnie na kondycji majątku i osłabiły znacznie jego rentowność. O ogromie 
zniszczeń spowodowanych działaniami wojennymi J.G. Pawlikowski informował  
4 II 1915 r. członków komisji podatkowo-rachunkowej lwowskiego magistratu:

[…] Nadeszła wojna i skutkiem niej czynsz lipcowy 1914 przeważnie, a czynsz 
październikowy 1914  i styczniowy 1915 zupełnie nie zostały wypłacone. Wszyscy 
bez wyjątku moi dzierżawcy i leśniczowie uciekli, względnie przymusowo przez 
ustępujące wojska austriackie wysiedleni zostali […] majątki moje leżą w najbliż-
szej okolicy Przemyśla, twierdzy obleganej od kilku miesięcy przez wojska rosyj-
skie. Majątki pozbawione w ten sposób wszelkiej opieki, zajęte przez oblegające 
wojska i rażone strzałami  z twierdzy, zostały doszczętnie zniszczone. Dotąd, za 
wyjątkiem folwarku Starzawa, nie są nawet dostępne, w tym zaś folwarku znala-
złem budynki zrównane zupełnie z ziemią, a lasy wytrzebione […]10.

 W trakcie działań wojennych znacznie ucierpiał również główny ośrodek 
dóbr – Medyka, gdzie na przełomie lat 1914 i 1915 kwaterowały wojska rosyj-
skie oblegające Twierdzę Przemyśl11. Gdy Michał Pawlikowski przybył tam na 
krótko w 1915 r., zastał m.in. zdewastowaną i rozgrabioną północną oficynę pa-
łacową – tzw. Dom Powstańców12. Skalę zniszczeń w majątku dopełnił w 1918 r. 
dotkliwy pożar lasu w rewirze szechyńskim13. Skutki tych wydarzeń zważyły na 
decyzji J.G. Pawlikowskiego o przekazaniu starszemu synowi Michałowi zarzą-
du majątku rodzinnego i powierzenia mu misji podźwignięcia go ze zniszczeń 
wojennych. Potwierdzają to wspomnienia samego M. Pawlikowskiego, z których 
wynika, że  po zakończeniu I wojny światowej Jan Gwalbert „[…] przy bardzo 
podkopanym zdrowiu, nie mogąc sobie dać rady z gospodarstwem, z nowymi 
a gwałtownie zmiennymi warunkami w chaosie prawnym i walutowym, potrze-
bował pomocy [...]”14.

9 Skorowidz dóbr tabularnych Galicji z Wielkim Ks. Krakowskiem, Lwów 1905, s. 90–91.
10 Lwowska Naukowa Biblioteka im. W Stefanyka NAN Ukrainy. Oddział Rękopisów. Zesp. 

76. Zbiór Rękopisów i Archiwum Pawlikowskich, cz. 3: Archiwum Pawlikowskich [dalej LNB AP], 
sygn. 211 Materiały majątkowe Pawlikowskich 1915–1935. Materiały zdigitalizowane w Zakładzie 
Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Dział Mikroform [dalej: Dig. ZNiO], sygn. DE-18001.

11 18/19 III 1915 r. część załogi Twierdzy Przemyśl próbowała przebić się w kierunku Medyki przez 
kordon rosyjskiego oblężenia. M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Przemyślu i okolicach, Lwów 
1917, s. 161, 168; Straty materialne we wsi ukazuje relacja księdza Stanisława Kielara z sierpnia 1915 r.: 
„[…] Parafia w Medyce przedstawia smutny obraz zniszczenia i pod względem materialnym, i moral-
nym. Kościół parafialny […] ocalał i chociaż uszkodzony jedną kulą, i pozbawiony niektórych przybo-
rów drobniejszych i kilku okien, przedstawia się wcale dobrze […]. Budynki plebańskie są zniszczone 
bardzo […]. Budynków we wsi ubyło prawie pół – pola jesienią zupełnie nieobsiane, na wiosnę bardzo 
mało. Stąd też bieda we wsi i głód […]”. Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu [dalej: AAPrz.], 
sygn. TDS II/1, Sprawozdanie o stanie i potrzebach parafii w Medyce 27 VIII 1915 r.

12 M. Pawlikowski, Biją w tarabany III, „Prosto z Mostu”, 1936, nr 28, s. 4.
13 Informacja na podstawie rachunku kancelaryjnego W. Czajkowskiego z 1918 r. Zob. LNB 

AP, sygn. 237, Dig. ZNIO, sygn. DE-14230.
14 M. Pawlikowski, Autor i książka, w: J.G.H. Pawlikowski, Cisonie, Kraków 1963, s. IX.
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We własnym zarządzie

12 IX 1919 r. Michał Pawlikowski otrzymał od ojca, w formie sprzedaży za 
rentę, majątek obejmujący Medykę, Szechynie i część Bucowa. Michał przejął 
wtedy od niego gospodarstwo, podzielone formalnie na własność ojca – Starza-
wę, swoją – klucz medycki oraz brata Jana Gwalberta Henryka – Kniażyce, Wito-
szyńce i Kormanice z częścią Darowic15. Kontrakt ten był dogodną wówczas for-
mą przekazania zarządu majątku, a sprzedaż była fikcyjna – Jan Gwalbert zrzekł 
się ostatecznie pobierania renty od synów. W rzeczywistości Michał zarządzał 
w latach dwudziestych majątkiem swoim, ojca i brata i wobec nich się rozliczał.

Obejmowane przez Michała Pawlikowskiego na własność majątki (około 1 
236 ha16) położone były w obrębie ludnych wsi, które u progu lat dwudziestych  
liczyły odpowiednio: Medyka z Chałupkami Medyckimi 2 706, Buców 1 349, 
a Szechynie 1  041 mieszkańców. Przeważała w nich społeczność ruska (grec-
kokatolicka), jednak w samej Medyce niemal połowę mieszkańców stanowili 
wierni obrządku rzymskokatolickiego17. W kolejnych latach liczba Polaków na 
omawianym obszarze znacznie wzrosła, do czego przyczynił się również Michał 
Pawlikowski, który wspierał rodzime osadnictwo i odsprzedawał grunty parce-
lantom przybyłym z terenów rdzennie polskich. W 1921 r. rozparcelowano pod 
nadzorem Banku Kredytowego Ziemskiego we Lwowie znaczny obszar folwar-
ku w Bucowie18, co jak podkreślał sam Michał było konsekwencją niefortunne-
go zakupu przez Jana Gwalberta, wbrew radzie syna, różnych zdewaluowanych 
akcji19. Na wyprzedanych wówczas gruntach liczących około 134 ha ziemi20 
przybywający ze środkowej Polski osadnicy założyli wkrótce nową kolonię, a od 

15 J.G. Pawlikowski porozumiał się z synem Michałem w sprawie przekazania dóbr medyckich 
już w lipcu 1919 r. Kontrakt kupna-sprzedaży z września 1919 r., opiewający na 820 000 koron, 
legitymował zawarte wcześniej ustalenia, zob. Dziennik czynności osobistych Michała Pawlikow-
skiego, rok 1919, w zbiorach Kaspra Pawlikowskiego [dalej: Dziennik MP]; zob. też Sąd Rejono-
wy w Przemyślu Archiwum VI Wydziału Ksiąg Wieczystych, Większe posiadłości ziemskie [dalej: 
SRPrz.], t. 12: Medyka lwh 373, L. 1293 pod 13 IX 1919 r., s. 441, t. 13: Buców lwh 385, Szechynie 
lwh 403, s. 397 [obecnie miejscowości w rejonie mościskim na Ukrainie]; A. Włodarski, Materiały 
do historii rodu Cholewitów-Pawlikowskich, Warszawa 1929, s. 33.

16 Rkps BJ, sygn. 11918 IV, k. 75–78; Księga Adresowa Polski z lat 1926/27–1930 podaje, że 
majątek ziemski M. Pawlikowskiego obejmował w tamtym czasie 1 146 ha.

17 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej: opracowany na podstawie wyników po-
wszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 roku i innych źródeł urzędowych, t. 13: Woje-
wództwo Lwowskie, Warszawa 1924, s. 31.

18 27 VII 1921 r. J. G. Pawlikowski upoważnił syna Michała do parcelacji  gruntów w Bucowie.  
LNB AP, sygn. 200, Dig. ZNIO, sygn. DE-17996; Parcele przeznaczone do sprzedaży wydzielono 
ze składu dóbr Buców już w listopadzie 1920 r. Zob. SRPrz., t. 13: Buców, L. 1690 pod 9 XI 1920 r., 
s. 512.

19 Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, nr 1001–11300. Archiwum Domowe Pawli-
kowskich, cz. 1, Kraków 2008, s. 194; Na początku XX w. dobra Buców obejmowały ok. 757 ha, 
z czego 236,5 ha stanowiły grunty rolne. Skorowidz dóbr tabularnych…, s. 16–17.

20 „Ziemia Przemyska”, 1926 nr 40 z 2 X, s. 2.
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1924 r. wieś o nazwie Marynka Polska21. Dopiero po wdrożeniu parcelacji Buco-
wa Michał Pawlikowski został zaewidencjonowany jako formalny posiadacz po-
zostałej części tej majętności22. Mimo że właściciela Medyki próżno jest szukać 
na liście 500 największych posesorów ziemskich w Polsce w 1922 r. – pierwszy 
na liście Maurycy hr. Zamoyski posiadał 190 900 ha, ostatni Zygmunt Kosiński 
2 880 ha23 – to w latach 20. pod jego zarządem pozostawało, biorąc pod uwagę 
ogół ziemi należącej do rodziny, przeszło 3 300 ha24. W ciągu kolejnych lat dzie-
dzic odsprzedawał we fragmentach dworskie ziemie, jednak przed wybuchem  
II wojny światowej jego majątek był nadal znaczny i obejmował 566 ha w kluczu 
Medyka-Szechynie25 oraz około 175 ha w należącym formalnie do Anieli Pawli-
kowskiej Bucowie26.

Tab. 1.  Zmiany terytorialne na obszarze klucza medyckiego w latach 1927–1939

Rok Medyka
lwh 373 S.O. Przemyśl

 Szechynie
lwh 403 S.O. Przemyśl

Buców
lwh 385 S.O. 

Przemyśl

Ogólna  
powierzchnia 

dóbr

 1927 ok. 427 ha

ok. 753 ha w tym:
ok. 128 ha – role,
ok. 625 ha – las

łącznie  
z  

Szechyniami
ok. 1180 ha

1935

ok. 233 ha w tym:
lwh 373: ok. 98 ha

lwh 3680: ok. 130 ha
lwh 905 (staw): ok. 5ha27

ok. 414 ha 
 

ok. 352 ha  ok. 999 ha 

21 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1924 r. o utworzeniu sa-
moistnej gminy administracyjnej pod nazwą „Polska Marynka” w powiecie przemyskim, Dz. U. 
1924.60.606; M. Pawlikowski podarował parcelantom 500 m³ dębiny z własnego lasu, ofiarował 
też kilka morgów gruntu pod kaplicę rz.-kat.  i szkołę. Kościółek w Marynce Polskiej powstał 
w latach 1924–1926 i do 1939 r. pozostawał przy parafii Medyka. Zob. B. Jakubowski, Michał 
Pawlikowski – społecznik z Medyki, „Czas Medycki”, 2015 nr 2, s. 9–11.

22 Archiwum Państwowe w Przemyślu [dalej: APPrz.], zesp.1415, sygn. 44, k.1 majętność Bu-
ców nr E 24/1921. Potwierdza to również przeniesienie w 1921 r. ciężaru hipotecznego zobowiązań 
J.G. Pawlikowskiego z klucza medyckiego i klucza południowego (Kniażyce) do stanu biernego 
dóbr Starzawa. Zob. SRPrz., t. 12: Medyka, L. 1673 pod 12 X 1921 r., s. 462.

23 W. Roszkowski, Lista największych właścicieli ziemskich w Polsce, „Przegląd Historyczny”, 
t. 2, 1983,  s. 281–299.

24 Księga Adresowa Polski z lat 1926/27–1930 podaje: Medyka – 414 ha, Szechynie – 732 ha, 
Starzawa – 1700 ha, Kniażyce – 241 ha, a Kormanice – 230 ha. W publikacji wskazano błędnie 
Mariana Dębickiego jako właściciela Kniażyc i Kormanic.

25 Dane z 14 VI 1939 r. Rkps BJ, sygn. 11918 IV, k. 73–74.
26 Ibidem, k. 67 – dane z II 1938 r.
27 Liczba wykazu hipotecznego podana przez H. Potockiego, Rkps BJ, sygn. 11918 IV, k. 89–

92; Z dokumentacji notarialnej wynika, że w 1939 r. staw w Medyce (lwh 5316 ks. gr. gm. kat. Me-
dyka) był zaintabulowany w księdze gruntowej miny katastralnej Medyka na rzecz M. Pawlikow-
skiego oraz gminy Medyka. AP Prz., zesp. 1014 Akta notariusza Adolfa Nitarskiego w Przemyślu, 
sygn. 7, Repertorium nr 753/39 z 7 VII 1939 r., s. 581.
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1938
ok. 177 ha w tym:
lwh 373: ok. 98 ha
lwh 3680: ok. 79 ha

ok. 414 ha ok. 175 ha ok. 766 ha

VI 1939 ok. 162 ha ok. 404 ha j/w

Medyka-Sze-
chynie

ok. 566 ha
z Bucowem 
ok. 741 ha

31 VIII 
1939

ok. 98 ha
(dane orientacyjne) j/w j/w

Medyka-Sze-
chynie

ok. 502 ha
Źródło: LNB AP, sygn. 226. Dig. ZNiO, sygn. DE-13988, wypisy z pamiętnika M. Pawlikowskiego 
dotyczące organizacji OWP, III–VIII 1927, Rkps BJ, sygn. 11918 IV, k. 67–70, 73–74, 105–107, 
APPrz., Zesp. 1014, sygn. 7, k. 577–584, 1051–1092.

Przyjmuje się, że Michał Pawlikowski osiadł w Medyce na stałe w 1920 r.28 
(w rzeczywistości przebywał tam od czerwca 1919 r., porządkując sprawy związane 
z przejęciem majątku), jednak ciągłe czynne angażowanie się w różne wydarzenia po-
lityczne, jak np. podczas wojny polsko-bolszewickiej czy wyborów parlamentarnych 
w roku 1922, sprawiały, że częściej bywał poza domem. Stąd też w pierwszych latach 
gospodarowania jego pomocnikami w prowadzeniu majątku byli zaufani członkowie 
głównego zarządu dóbr: Jan Sienkiewicz, Mieczysław Łazarewicz29 (w lipcu 1921 r. 
zastąpił dotychczasowego dyrektora Bolesława Loebla) oraz Franciszek Rydz, na 
którego barki Michał scedował obowiązki głównego buchaltera (1923–1926).

We wspomnieniach Jacka Woźniakowskiego30 czytamy, że tuż po ślubie z Wan-
dą Janiną Pawlikowską, córką Jana Gwalberta, administrację dóbr medyckich na 
prośbę teścia objął Henryk Woźniakowski z Biórkowa31, który: „[…] miał wiel-
ką smykałkę do dobrej organizacji pracy, dźwignął majątek i osobiście doglądał 
wszelkich prac na folwarkach […]”. Ten jednak, po rozstaniu się małżeństwa, „[…] 
przestał się zajmować Medyką, wziął stadninę i przeniósł się w inne strony […]”32. 
Wtedy dopiero Michał Pawlikowski miał objąć bezpośrednią administrację dóbr. 
Z zachowanego materiału źródłowego wynika jednak, że Henryk Woźniakowski, 

28 R. Skręt, A. Szklarska-Lohmanowa, hasło: Michał Pawlikowski, PSB, t. 25, s. 455–456.
29 Marian Mieczysław Łazarewicz (1879–1945) poprzez babkę Antoninę był spokrewniony 

z poetą-powstańcem Mieczysławem Romanowskim, przyjacielem Mieczysława Pawlikowskiego. 
Łazarewicz mieszkał  w Medyce w pobliżu stawu na dworskiej parceli bud.163, w pobliżu czytelni 
Proświta i urzędu gminy, skąd  u progu lat 30. XX w. przeniósł się do leśniczówki w Józefówce, 
a następnie do gajówki Helicha w rewirze kormanickim. Dom Sienkiewicza w Medyce stał tuż za 
posesją Łazarewicza w kierunku dawnego „małego” folwarku (dziś zabudowania GS Medyka).

30 J. Woźniakowski, Ze wspomnień szczęściarza, Kraków 2009.
31 Henryk Woźniakowski h. Prawdzic (1898–1970), syn Marcjana (1854–1927) i Marii Roda-

kowskiej (1863–1936), córki malarza Henryka Rodakowskiego, malarz  i hodowca koni, w 1919 r. 
poślubił w Zakopanem Wandę Janinę Pawlikowską (1895–1972), córkę Jana Gwalberta Pawlikow-
skiego i Wandy z Abramowiczów;  w latach 1919–1925 administrował folwarkami Medyka-Ko-
pań, w latach 1921–1932 dzierżawił Starzawę, następnie majątek Widzów w woj. łódzkim, gdzie 
przeniósł ze Starzawy stadninę koni pełnej krwi angielskiej.

32 J. Woźniakowski, op. cit., s. 15.
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który w owym czasie nie posiadał własnego majątku33, nigdy nie zawiadywał cało-
ścią dóbr medyckich. Te bowiem wraz ze Starzawą oraz Kniażycami-Kormanicami 
pozostawały w latach dwudziestych pod wspólnym zarządem, nad którym ogólny 
nadzór sprawował osobiście M. Pawlikowski34. Woźniakowski administrował na-
tomiast z rekomendacji J. G. Pawlikowskiego folwarkiem medyckim (1919–1925), 
ponadto w 1921 r. dostał od teścia w dzierżawę wieś Starzawę35. Trzymał ją do 
prawdopodobnie do jesieni 1932 r.36, zatem jeszcze długo po rozstaniu z Wandą 
Janiną Pawlikowską, do którego nieformalnie doszło już w roku 192537. Współ-
praca M. Pawlikowskiego z H. Woźniakowskim nie układała się jednak najlepiej 
i między szwagrami dochodziło nierzadko do nieporozumień. Ich powodem było 
głównie nieterminowe przedkładanie przez administratora raportów i źle prowa-
dzona rachunkowość folwarku medyckiego i dzierżawionych gruntów38. W samej 
Starzawie Woźniakowski założył wzorową stadninę koni pełnej krwi angielskiej, 
która jednak absorbowała jego uwagę kosztem uprawy ziemi39.

33 Do 1927 r. Biórków pozostawał własnością Marcjana (1854–1927) i Marii Woźniakowskich 
(1863–1936), następnie przypadł w spadku rodzeństwu Henryka: Marcjanowi „Cisiowi” (1901–
1980) i Janinie (1897–1963), żonie Henryka Straszewskiego (1887–1936). W późnych latach dwu-
dziestych majątek ziemski w Biórkowie liczył 338 ha. P. Libicki, Dwory i pałace wiejskie w Mało-
polsce i na Podkarpaciu, Poznań 2012, s. 20.

34 Wniosek na podstawie zapisków i korespondencji M. Pawlikowskiego ze zborów K. Pawli-
kowskiego i Biblioteki Jagiellońskiej. Do 1932 r. M. Pawlikowski sprawował nadzór ogólny nad 
majątkiem ojca, a administracja dóbr rodzinnych jeszcze na przełomie lat 1933/1934 używała pie-
częci o treści: „Zarząd Dóbr Medyka-Starzawa w Medyce”.

35 Dziennik MP z 1921 r. (kontrakt dzierżawy Starzawy przez H. Woźniakowskiego z 22 II 1921 r.).
36 19 XI 1932 r. Wanda Pawlikowska informowała syna Michała: „Miałam list od Henryka 

z wiadomością o przeniesieniu się jego do Widzowa […]”. LNB AP, sygn. 200, Dig. ZNiO, sygn. 
DE-17996; por. Rkps BJ, sygn. 12314 III, W. Pawlikowska do M. Pawlikowskiego, 2 I 1933 r.

37 K. Pawlikowski, Z Medyki. Wspomnienia rodzinne, Kraków 2017, s. 119; Wanda i Henryk Woź-
niakowscy mieszkali przez pewien czas w Medyce domu szwajcarskim na wyspie. W 1926 r. H. Woź-
niakowski przeniósł się do Starzawy. Rkps BJ, sygn. 11321 III,  M. Pawlikowski do ojca, 9 I 1927 r.

38 Wnioski na podstawie dzienników oraz korespondencji Michała Pawlikowskiego z matką i bratem 
Janem Gwalbertem Henrykiem. 19 IV 1923 r. Michał zanotował w dzienniku, że H. Woźniakowski „[…] 
na czas raportów nie dawał, nie kontrował asygnat, w raportach numerów nie wpisywał, po pół roku za-
legał ze wszystkim, wbrew wszelkim zasadom buchalterii […]”. Wpisy o podobnej treści powtarzają się 
wielokrotnie w zapiskach Pawlikowskiego z lat 1923–1925. 1 I 1928 r. M. Pawlikowski napominał brata 
Jana Gwalberta Henryka: „Powiedz Ojcu, że Henryk, jak to było sto razy mówione, nie posyła mi rachun-
ku rat do potwierdzenia od dawna [ze Starzawy – B.J]. Nie biorę odpowiedzialności za te rachunki, których 
ja lub Potocki nie potwierdził […]” (Rkps BJ, sygn. 11367 III ), a 14 I 1930 r.  informował matkę: „Mam 
na szczęście zachowaną bardzo pouczającą korespondencję i dzienniki mojej pięcioletniej walki z niechluj-
stwem Henryka. Wszystkie fałszywe informacje jakie mi dawał, wszystko postępowanie wbrew moim 
poleceniom […] a ponad wszystko nieoddawanie mi rachunków bez kilkunastomiesięcznej zwłoki […]. 
Przecie niemożność wprowadzania w kasę głównych pozycji przez cały rok, całą administrację (a reszta 
działów miała z folwarkiem także wzajemne rozliczenia, tak, jak tamte dwa majątki razem niestety pro-
wadzone) wysyłała na spacer […]. Preliminarze folwarczne robione wobec tego niekiedy «na oko» bez 
żadnych dalszych podstaw i dowodów – opiewały niemal na pięć razy wyższe przychody, niż w rezultacie 
było, wobec tego oczywiście wydawało się ponad stan […]” (Rkps BJ, sygn. 11345 III, k. 9–9v).

39 Wiosną 1933 r. Karol Tarnowski z Chorzelowa donosił J.G. Pawlikowskiemu ze Starzawy: 
„Skonstatowałem ze smutkiem, że ziemia orna jest haniebnie zapuszczona […]”. LNB, AP, sygn. 
200, Dig. ZNiO, sygn. DE-17996, K. Tarnowski do J.G. Pawlikowskiego.
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W kwietniu 1925 r. Michał Pawlikowski nawiązał kontakt z Adamem Potoc-
kim40 poleconym jako dobry zarządca przez Adama Głażewskiego41, i powierzył mu 
funkcję administratora dóbr medyckich (dyrektora zarządu głównego dóbr)42. Dzię-
ki zaangażowaniu Potockiego, z którym właściciela Medyki złączyły wkrótce więzy 
przyjaźni, Michał odchodził stopniowo od osobistego administrowania majątkiem 
i mógł skupić się na rozwijaniu swoich zainteresowań i pasji związanych z polityką 
i działalnością edytorską w założonym przez siebie wydawnictwie „Biblioteka Me-
dycka”. Po Adamie dyrektorem dóbr medyckich i zarazem najbliższym współpra-
cownikiem M. Pawlikowskiego został Henryk Potocki. Obowiązki zarządcy dóbr 
medyckich przejmował stopniowo od około 1933 r., kiedy to Adam sposobił się 
powoli do objęcia administracji Starzawy, i pełnił je do połowy września 1939 r.43 
Wydaje się, że w pierwszych miesiącach urzędowania pozycja H. Potockiego nie 
była dostatecznie sformalizowana, bowiem jeszcze w 1934 r. parcelację gruntów 

40 Adam hrabia Potocki h. Pilawa Złota (1883–1955), syn Włodzimierza (1834–1903) z podolskiej 
linii Potockich, właściciela dóbr Smotrycz, i Marii Florentyny Gradowskiej. Do I wojny światowej gospo-
darował we własnym majątku Smotrycz, w latach 1925–1932 administrował kluczem medyckim, następ-
nie majątkiem J.G. Pawlikowskiego w Starzawie, którą też objął w dzierżawę w drugiej połowie lat 30. 
W czasie II wojny światowej był jednym z współwłaścicieli krakowskiej firmy transportowej „Gutowski 
i Spółka”. Żonaty z Amalią (Melą) z Wołoszynowskich, z którą po wojnie osiadł w Szprotawie.

41 Adam Głażewski (1871–1960) syn Ignacego i Modesty Krasnopolskiej (muzy poety Mie-
czysława Romanowskiego), właściciel dóbr w Chmielowej, prezes Związku Ziemian we Lwowie, 
członek zarządu lwowskiego oddziału Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego i Banku Rolnego 
we Lwowie, od 1926 r. oboźny dzielnicy lwowskiej Obozu Wielkiej Polski, ojciec chrzestny uro-
dzonej w 1931 r. Agnieszki Pawlikowskiej, córki Michała i Anieli z Wolskich.

42 4 IV 1925 r. M. Pawlikowski otrzymał od A. Głażewskiego list z rekomendacją dla Potockiego, 
a już  8 IV właściciel Medyki uzgodnił z nim warunki umowy dyrektorskiej (pensja 300 zł miesięcz-
nie z naturaliami: 36 q zboża i 12 litrów mleka, domem z sadem, kawałkiem parku i ogródkiem wa-
rzywnym, 2 morgami pola  z obróbką folwarczną, opałem i prawem do korzystania z koni dworskich), 
Dziennik MP 1925. Potoccy sprowadzili się do Medyki na początku maja 1925 r. LNB AP, sygn. 414. 
Dig. ZNiO, sygn. DE-14264, A. Pawlikowska do B. Obertyńskiej, Medyka 4 V 1925 r.

43 Henryk hrabia Potocki, h. Pilawa Złota z Niemirowa (1893–1971), syn Adama (1837–1917) 
i Gabrieli  z Iwanowskich (1862–1939), brat stryjeczny Adama Potockiego. W latach 1933/34–1939 
administrator dóbr medyckich. We wrześniu 1939 r. wyjechał z Medyki do Krakowa i zamieszkał 
przy ulicy Krowoderskiej.  W czasie II wojny światowej pracował w Radzie Głównej Opiekuń-
czej, po wojnie osiadł w Szprotawie; Potocki przyjeżdżał towarzysko do Medyki już w 1927 r. 
W kwietniu 1930 r. M. Pawlikowski prosił A. Głażewskiego  o znalezienie Potockiemu posady 
administratora (Dziennik MP 1930). W tamtym czasie właściciel Medyki nie dysponował wolnym 
etatem w administracji swych dóbr, ponieważ zajmowali je: Adam Potocki (dyrektor zarządu dóbr) 
i Stanisław Dulski (główny księgowy od 1927 r.) Ten ostatni pracował w Medyce do lipca 1932 r., 
kiedy to objął posadę administratora majątku Bilcze Złote. Jest wielce prawdopodobne, że H. Po-
tocki przeniósł się do Medyki już po odejściu Dulskiego. Nie był to jeszcze pobyt stały, bowiem 
w tamtym czasie Henryk równie często przebywał w Warszawie. Możliwe, że pomieszkiwał wów-
czas w Medyce, w domu kuzyna Adama Potockiego lub w opuszczonej przez Dulskiego Sędziów-
ce. Około 1933 r. Adam Potocki objął administrację Starzawy, zwalniając tym samym miejsce 
w Medyce. W marcu 1933 r. H. Potocki odrzucił propozycję pracy w innym majątku i zadecydował 
o pozostaniu w Medyce, jednak dopiero w styczniu 1934 r. M. Pawlikowski ustalił jego pozycję 
w zarządzie dóbr. W 1958 r.  M. Pawlikowski wystawił Potockiemu zaświadczenie o jego pracy 
w majątku, antydatując jego zatrudnienie od 1 III 1930 r. Miało to związek ze staraniami Henryka 
o świadczenia emerytalne (Rkps BJ, sygn. 11916 IV, s. 124–126; sygn. 12333 IV, t. 74: Potocki-
-Queen’s Laundry, k. 14).
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dworskich prowadził przemyski adwokat Zygmunt Szłapacki44, a właściciel Medy-
ki sondował możliwość objęcia tymczasowej administracji dóbr przez inne osoby, 
np. Romualda Kerna z Goszyc45. Sytuacja uległa zmianie dopiero w 1935 r., kie-
dy to Pawlikowski uregulował ostatecznie status Potockiego i mianował go swym 
pełnomocnikiem we wszelkiego rodzaju sprawach majątkowych i spadkowych46. 
Na marginesie warto wspomnieć, że Adam i Amelia Potoccy mieszkali w Medyce 
w drewnianym domu tuż nad stawem od strony wsi47 (około 1934 r. przenieśli się do 
Starzawy), natomiast Henryk Potocki  zajmował od 1933 r. parter domu szwajcar-
skiego na wyspie48, gdzie do 1939 r. mieszkał wraz z matką Gabrielą49.

Po objęciu Medyki Michał Pawlikowski przystąpił do odbudowy majątku ze 
zniszczeń wojennych, choć Jacek Woźniakowski utrzymywał, że

 […] wśród wielu jego talentów zabrakło umiejętności gospodarowania. Miał masę 
pomysłów i najlepszą wolę, na przykład założył wytwórnię drewnianych sabo-
tów dla miejscowej ludności, które się jednak zupełnie nie przyjęły. Rodzinnym 
obyczajem wydawał też pieniądze na różne rzeczy niezwiązane  z majątkiem, na 
przykład założył, finansował i redagował we Lwowie świetne literackie pismo „La-
mus”. Pomógł też uratować przed bankructwem wydawnictwo „Altenberga” […]. 
Wuj Michał wkładał pieniądze w tego rodzaju przedsięwzięcia przekonany, że się 
jakoś wyłabuda ze wszystkich kłopotów finansowych, jednak nigdy mu się to nie 
udawało […]50.

Niestety, J. Woźniakowski przypisał do okresu zarządzania majątkiem przez 
M. Pawlikowskiego inicjatywy zupełnie z nim niezwiązane. Ekskluzywne pismo 
kulturalne „Lamus”, przy którego redakcji Michał współpracował z przyszłą te-
ściową   – poetką Marylą Wolską, wychodziło we Lwowie w latach 1908–191351, 
a więc jeszcze długo przed objęciem przez niego majątku. To samo dotyczy po-
mocy udzielonej w latach 1912–1913 Alfredowi Altenbergowi, która polegała na 
osobistym administrowaniu, nie zaś na zastrzykach finansowych (M. Pawlikowski 

44 Na mocy pełnomocnictwa M. Pawlikowskiego z 23 I 1934 r. APPRz., zesp. 1011 Akta nota-
riusza Mariana Podwińskiego w Przemyślu, sygn. 1, s. 411–413.

45 Dziennik MP z lat 1934/1935 w zbiorach K. Pawlikowskiego; Romuald Kern był drugim 
mężem Zofii  z Zawiszów (1889–1971), właścicielki Goszyc w powiecie krakowskim.

46 Pełnomocnictwo z daty Przemyśl 17 VIII 1935 r. AP Prz., zesp. 1010 Akta notariusza Stani-
sława Ziemnowicza w Przemyślu, sygn. 5, Repertorium nr 706/35, s. 397–402.

47 Wcześniej w domu tym mieszkali zarządcy: Ferdynand Cehak i Bolesław Loebl oraz Fran-
ciszek Rydz.

48 Informacja Kaspra Pawlikowskiego (mail z 29 IV 2014 r.) oraz Ewy Jacuły, która w latach 
1938–1939 była zatrudniona w medyckim dworze (rozmowa telefoniczna z 28 VII 2014 r.).

49 Gabriela z Iwanowskich Potocka, córka Antoniego i Marii Siekluckiej, zmarła w Medyce  
27 I 1939 r. (jej doczesne szczątki spoczywają w grobowcu rodzinnym Iwanowskich na warszaw-
skich Powązkach.

50 J. Woźniakowski, op. cit., s. 18.
51 J. Musiał, „Lamus” w tece redakcyjnej Michała Pawlikowskiego, „Rocznik Przemyski”,  

t. 45,  2009, z. 3 Literatura i Język, s. 97–105.
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zawiązał spółkę, która zdołała oczyścić firmę z miliona koron długu)52. O możli-
wościach organizacyjnych Pawlikowskiego świadczy również fakt ocalenia przed 
finansową zapaścią masy spadkowej po zmarłym w 1922 r. Wacławie Wolskim, 
przedsiębiorcy naftowym i ojcu Anieli – swej przyszłej żony. Dzięki skutecznym 
operacjom finansowym Pawlikowski spłacił dług niemieckiej firmie „Düsseldorf”, 
doprowadził do obalenia niekorzystnego kontraktu z francuskim syndykatem naf-
towym oraz uwolnił Perepelniki – majątek szwagra Kazimierza Wolskiego – od 
długu hipotecznego wynoszącego około miliona franków francuskich53. Z kolei 
wytwórnia sabotów – drewnianego obuwia, którą Pawlikowski założył w Medyce 
na początku lat 20., nie była przeznaczona na lokalny rynek, lecz miała eksporto-
wać towar do Belgii i Francji. W 1923 r. M. Pawlikowski przystał bowiem na pro-
pozycję belgijskiego przedsiębiorcy Augusta Toussainta i zgodził się na powstanie 
w Medyce fabryki sabotów. Do rokującego – jak się wydawało – przedsięwzięcia 
dołączyli również Désiré Spitaels – konsul belgijski we Lwowie, oraz Paweł Santi 
z Siemianówki54. Toussaint okazał się jednak naciągaczem i nie wywiązał się ze zo-
bowiązań finansowych w spółce55, dlatego już w 1925 r. właściciel Medyki podjął 
decyzję o wycofaniu się z interesu z sabotami56. W tamtym czasie Pawlikowskiego 
spotkał jeszcze jeden zawód. W 1925 r. zawarł on umowę z zakonem albertynów57, 
która zobowiązywała braci do kupna części obszaru dworskiego w Szechyniach 
– tzw. Góry Szechyńskiej. Mimo że zakonnicy odwlekali zakup gruntów, pozosta-
jący z nimi w słowie Michał Pawlikowski zbywał oferty innych zainteresowanych. 
Sprawa otarła się nawet o biskupa przemyskiego Anatola Nowaka58, jednak na-
dzieje na pomyślne rozwiązanie sporu definitywnie upadły, gdy albertyni zakupili 
parcele w Przemyślu, a w 1930 r. opuścili Medykę na dobre59.

Michał Pawlikowski przeprowadził za to szereg innych inwestycji, które pod-
niosły rentowność majątku i rozwinęły nowe gałęzie produkcji. Przede wszystkim 
odbudował ze zniszczeń wojennych infrastrukturę dworską. Jeszcze w 1919 r. 
odrestaurowano w Medyce dom administracyjny na wyspie i tzw. Sędziówkę oraz 

52 Zob. Rkps BJ sygn. 11864 IV; R. Skręt, A. Szklarska-Lohmanowa, hasło: Michał Pawlikow-
ski, PSB, t. 25, s. 455.

53 Rkps BJ, sygn. 11605 IV, Rkps BJ, sygn. 11864 IV, k. 45–59; PSB, s. 455. W 1927 r. Kazi-
mierz Wolski był dłużny szwagrowi 2000 dolarów, których właściciel Medyki prawdopodobnie nie 
odzyskał. Dziennik MP z 1927 r.

54 M. Pawlikowski posiadał 20% udziałów w spółce, pozostawał również właścicielem gruntu 
pod fabrykę (wartości 2 500 dolarów), Toussaint  rozporządzał 38% udziałów, Santi – 30%, nato-
miast  Spitaels – 12%. Dziennik MP z 1924 r.

55 Toussaint wyłudził od właściciela Medyki 2 500 dolarów amerykańskich.
56 Dzienniki MP z lat 1924–1929.
57 W latach 1925–1929 bracia albertyni prowadzili w Medyce Zakład Wychowawczy dla 

Chłopców. Przełożonym medyckich zakonników był Piotr Złamaniec. Schematismus universi ve-
nerabilis cleri saecularis et regularis Dioecesis premisliensis ritus latini pro Anno Domini 1929, 
Premisliae 1929, s. 183.

58 Dziennik MP z 1925 r.  
59 Schematismus… 1929, s. 183.
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rozpoczęto budowy w ogrodzie (dom ogrodnika, domek dla stróża przy wejściu 
do parku, inspekty)60. Prace kontynuowano również w innych majątkach, w efek-
cie czego już w 1921 r. na obszarze dworskim w Medyce stało siedem budynków, 
w Szechyniach – pięć, w Kniażycach – osiem,  w Kormanicach – cztery, w Wi-
toszyńcach – dwa, w Starzawie – siedem61, wśród nich nowe cegielnie w Me-
dyce i Kormanicach (1921 r.) oraz oranżeria w ogrodzie medyckim (1923 r.)62. 
By przywrócić Medyce rangę ,,gniazda rodu”, M. Pawlikowski wybudował 
w latach 1921–1927 nowy dwór, przypominający formą dawne dworzyszcze. 
Wzniósł go jednak nie na wyspie, gdzie dotąd stały budynki mieszkalne, lecz 
w sercu parku na miejscu dawnej oranżerii63. W dalszej kolejności Pawlikowski 
przystąpił do reorganizacji własnego gospodarstwa. Trudno dziś stwierdzić, czy 
wynikało to z przyjętej w końcu 1925 r. ustawy o wykonaniu reformy rolnej64, 
czy też było niezależnym projektem właściciela. W centrum rozbudowy znalazł 
się tym razem obszar dworski z folwarkiem Kopań w Szechyniach. W listopadzie 
1925 r. zasadzono tam sad jabłoniowy65, w 1927 r. założono chmielarnię oraz dwa 
stawy rybne66, w 1928 r. zbudowano suszarnię, a na przełomie lat 1928–1929 po-
stawiono w folwarku nową chlewnię. W tym samym czasie w Medyce powstała 
również fabryka win67. O prowadzonych w majątku inwestycjach Pawlikowski 
informował z entuzjazmem zaprzyjaźnionego Jana E. Rozwadowskiego68:

60 Dziennik MP z 1919 r.
61 Skorowidz miejscowości… , s. 30–31.
62 Dzienniki MP z lat 1919, 1921, 1923. Produkcja cegły ruszyła już w 1921 r. (w Kormanicach 

prowadził ją inż. Krupiński, w Medyce niejaki pan Król). Ze wspomnień Karoliny Rusinowskiej 
z Medyki wynika, że cegielnia dworska w Medyce stała przy drodze na tzw. Kukurówce (przy 
obecnej drodze Medyka-Stubno).

63 M. Trojanowska, Życie i twórczość Leli (Anieli) z Wolskich Pawlikowskiej (1901–1980), t. 2: 
Ilustracje, Przemyśl 2002, il. nr 4, mps w zbiorach biblioteki Muzeum Narodowego Ziemi Prze-
myskiej.

64 Ustawa z dnia 28 XII 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej. Dz. U. RP 1926 nr 1 poz. 1.
65 Rkps BJ, sygn. 11917 IV, k. 19–20.
66 W lutym 1927 r. M. Pawlikowski złożył w Starostwie Powiatowym w Przemyślu wniosek 

o założenie stawów w gminach Szechynie-Buców. Dziennik Urzędowy Województwa Lwowskiego 
1927, nr 3, s. 5. Stawy usytuowano w dolinie potoku Zabłotnia pomiędzy zabudowaniami folwarku 
Kopań a leśnictwem w Józefówce (jeden ze stawów zalano w sierpniu 1927 r. –  istnieje do dziś).

67 Chmielarnię wytyczono na obszarze około 15 morgów dawnego pastwiska na stoku wzgórza 
223 m n.p.m. w pobliżu zabudowań folwarku Kopań (pierwsze plony zebrano w 1928 r.). Na skład 
medyckich win przeznaczono piwnice willi na wyspie. Dzienniki MP z lat 1927, 1928, 1929; foto-
grafie chmielarni, suszarni i stawów na Kopaniu. Rkps BJ, sygn. 12060 II, k. 21-23

68 Jan Emanuel Rozwadowski (1872–1935), dr prawa, docent hab. w dziedzinie ekonomii poli-
tycznej na Uniwersytecie Lwowskim, polityk endecki, współtwórca i członek Komitetu Narodowe-
go Polskiego w Paryżu, sekretarz generalny Naczelnego Komitetu Narodowego, członek Komitetu 
Głównego Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego, w latach 1920–1928 prezes Związku Ludo-
wo-Narodowego w Małopolsce Wschodniej, później prezes tamtejszego oddziału Stronnictwa Na-
rodowego, dyrektor lwowskiego oddziału Banku Ziemian, od 1920 r. mieszkał we Lwowie przy ul. 
Cłowej 3, właściciel majątku Hladki w woj. tarnopolskim (200 ha). Zob. Księga Adresowa Polski 
1930, Warszawa 1930, s. 1666.
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Teraz jeszcze ruszyć się nie mogę z Medyki, tyle nowości tu wprowadzam w ruch. 
Tego roku mam pierwszy zbiór chmielu, który obrodził b. ładnie, z czego i na przy-
szłość może dobra wynikać perspektywa. Kupiłem też różne maszyny rolnicze, na 
które czekam, by je w ruch wprowadzić, zakładam różne sady i plantacje, buduję 
chlewnie, bo świń w Polsce jeszcze za mało, jednym słowem param się i borykam 
z gospodarstwem, a wobec stosunków finansowych, w dodatku mienia mnie na oku 
przez życzliwe wyższe „czynniki”, nie jest to jednak łatwe zadanie. Mam jednak 
nadzieję, że z Boską pomocą będzie można wypłynąć ponad okoliczności […]69.

W efekcie prowadzonych działań wartość odbudowanego po I wojnie mająt-
ku znacznie wzrosła. W 1927 r. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie we Lwowie 
oszacowało dobra Szechynie na 263 600 zł (29 618 dolarów), zaś majątek Buców 
na 255 946 zł (28 758 dolarów), natomiast w październiku 1933 r. Bank Gospo-
darstwa Krajowego  wycenił Medykę na 384 085 zł70. W tym miejscu należy 
wspomnieć, że majątek ziemski Pawlikowskich funkcjonował w oparciu o roz-
budowany jeszcze przez Jana Gwalberta system dzierżaw. Taką formę gospo-
darki przyjęto również w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy to Michał 
Pawlikowski sprawował nadzór nad całością majątku rodzinnego71. Dziedzic 
Medyki oddawał więc grunty należące do ojca i brata w arendę (folwark medycki 
wydzierżawiono dopiero w latach 30.) oraz egzekwował przestrzeganie przez 
dzierżawców terminowej spłaty czynszów. W sprawach istotnych dla interesów 
Starzawy i Kniażyc konsultował swe decyzje z ich właścicielami.

Trudne lata trzydzieste

Dzięki dobrej administracji, oba majątki – ojca i brata – zdołał Michał Paw-
likowski oczyścić z długów, swój niestety zadłużył72. Jak sam wspominał, było 
to następstwem: „[…] zarówno szykan władz […] z powodów politycznych (pa-
roletnie zamknięcie lasu) […] oraz […] rozstrojenia administracji i interesów 
pięcioletnią gospodarką H. Woźniakowskiego […]”73, ponadto upadkiem lwow-
skiego Banku Ziemian, w którym Pawlikowski pełnił funkcję członka rady nad-
zorczej74.

Genezy finansowego zachwiania Banku Ziemian, w którym lokowali przed-
stawiciele endecji, należy szukać w 1925 r., kiedy w Polsce wybuchł kryzys 

69 ZNiO, sygn. 7948/II, M. Pawlikowski do J. Rozwadowskiego, Medyka 5 IX 1928 r., k. 23.
70 Rkps BJ, sygn. 11918 IV, k. 105–107 i k. 89–92. Inny szacunek z połowy lat trzydziestych 

opiewał na kwoty: 437 131 zł (Medyka – Bank Rolny) i 520 000 zł (Szechynie, Buców – Towarzy-
stwo Kredytowe Ziemskie).

71 Ważniejsze dzierżawy w majątku Pawlikowskich w latach 1919–1939 przedstawia tabela 
w aneksie.

72 Zob. życiorys w Rkps BJ, 11864 IV.
73 Rkps BJ, sygn. 11918 IV, k. 247.
74 Prezesem Banku Ziemian we Lwowie z siedzibą przy ul. Kopernika 20 był Stanisław Badeni, 

natomiast dyrektorem Jan E. Rozwadowski. M. Pawlikowski był członkiem rady nadzorczej banku 
od 27 IV 1923 r. do chwili jego likwidacji w grudniu 1927 r. Dziennik MP z 1923 r.
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walutowy i bankowy. Wtedy to Bank Ziemian otrzymał za zgodą ministerstwa 
skarbu kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 102 000 zł. 
Warunkiem umowy było dostarczenie przez BGK dolarowych listów zastaw-
nych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w kwocie 241 000 i po kursie 
80 za 100. Operacja ta zbiegła się w czasie z załamaniem kursu złotego i dra-
stycznym wzrostem kursu dolara75. Spowodowało to, że niespełna dwa mie-
siące później, ze względu na waloryzację wymienionej sumy kredytu, Bank 
Ziemian był już winien BGK kwotę dwa razy wyższą. W marcu 1927 r. doszło 
za akceptacją ministerstwa skarbu do pertraktacji Banku Ziemian w sprawie 
kolejnego kredytu, tym razem z Bankiem Ziemiańskim. Niestety, ministerstwo 
szybko wycofało się z gwarancji i 28 X 1927 r. wysłało do Banku Ziemian re-
skrypt o odwołaniu przyznanego wcześniej dofinansowania. Postawiło to bank 
w krytycznej sytuacji76. Będąc członkiem gremium decyzyjnego lwowskiego 
oddziału Banku Ziemian, Michał Pawlikowski postrzegał takie działanie jako 
przejaw sanacyjnej niechęci względem zwolenników obozu narodowego. 10 X 
1927 r. zanotował w swym dzienniku o sporze z członkami Związku Ziemian, 
którym zarzucał, że „[…] za zgodne z honorem uważają podstawienie nogi 
instytucji ziemiańskiej, Bankowi Ziemian […], dlatego że w niej są «endecy» 
tacy jak ja np., który żadnych interesów na Banku ani przy Banku nie robili, 
a podpisali 300 000 gwarancji za ziemiaństwo na kredyt siewny, nie biorąc 
samemu ani grosza kredytu […]”77. W podobnym położeniu znalazły się rów-
nież inne lwowskie banki łączone z narodową demokracją, jak Bank Rolniczy 
(w 1927 r. nie doszła do skutku jego fuzja z Bankiem Ziemian) czy Ziemski 
Bank Kredytowy, które po zamachu majowym nie bardzo mogły liczyć na po-
moc rządową78. W tej trudnej sytuacji właściciel Medyki uczestniczył w pokry-
ciu deficytu banku (zobowiązania wekslowe), przeznaczając nań z własnych 
funduszy kwotę 130 000 zł79. Na powyższą sumę składała się wpłata w wyso-
kości około 100 000 zł oraz 30 000 zł pozostałe na rachunku bankowym, które 
Pawlikowski prawdopodobnie również stracił80.

75 W. Morawski, Bankowość prywatna w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996, s. 58–64.
76 Rkps BJ, sygn.11916 IV, k. 32–49.
77 Dziennik MP z 1927 r.
78 W. Morawski, Banki komercyjne na wschodnich  ziemiach II Rzeczypospolitej, „Acta 

Archaelogica Lodziensia”, 2015, nr 61, s. 87, 89; idem, Słownik historyczny bankowości polskiej 
do 1939 r., Warszawa 1998, s. 185; „Gazeta Lwowska” 1927, nr 170, s. 3; Prezesem Banku 
Rolniczego był w tamtym czasie Adam Głażewski, Ziemskiego Banku Kredytowego – Jan 
Gwalbert Pawlikowski.

79  R. Skręt, A. Szklarska-Lohmanowa, Michał Pawlikowski, PSB, t. 25, s. 455; Rkps BJ, sygn. 
11864 IV; Do sprawy Banku Ziemian Michał Pawlikowski powracał w liście do Matki z 14 I 1935 r.: 
„[…] byłem wobec niego hojny, bo nie wiedziałem na co mnie stać wobec braku rachunków 
i fałszywych preliminarzy […]”. Rkps BJ, sygn. 11345 III.

80 Dziennik MP z 1927 r., wpis z 3 XII 1927 r.; Rkps BJ, sygn. 11916 IV, k. 25–26 – wyciąg 
z rachunku  M. Pawlikowskiego w Banku Ziemian z listopada 1933 r.
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Kłopoty Banku Ziemian81 zbiegły się w czasie z opisanymi kosztownymi in-
westycjami prowadzonymi przez Pawlikowskiego w kluczu medyckim. Ich reali-
zacja była możliwa dzięki zaciągnięciu przez właściciela długoterminowych po-
życzek hipotecznych. W sierpniu 1926 r. Michał Pawlikowski otrzymał pod hipo-
tekę Medyki pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego (70 000 zł w złocie)82, 
a w czerwcu 1927 r. zabezpieczoną na dobrach Szechynie-Buców pożyczkę w To-
warzystwie Kredytowym Ziemskim (20 000 dolarów)83. Niestety, zobowiązania 
te stały się szybko znacznym obciążeniem dla budżetu majątku84, tym bardziej, że 
konieczność ich spłaty przypadła na lata uciążliwego dla gospodarki ziemiańskiej 
kryzysu ekonomicznego (1929–1935). W Polsce cechował się on m.in. spadkiem 
cen, połączonym ze wzrostem podaży w rolnictwie85. Doświadczyło tego zwłasz-
cza gospodarstwo chmielarskie w Szechyniach, z którym Pawlikowski wiązał 
duże nadzieje86 (m.in. pod jego rozbudowę zaciągnął wiosną 1929 r. kredyt w TKZ 
w wysokości 30 000 zł87). Próby ratowania chmielarni poprzez jej wydzierżawienie 
nie odniosły pożądanego skutku, dlatego też w 1934 r. właściciel Medyki zadecy-
dował po konsultacji z bratem o likwidacji interesu88. Dostrzegając pogarszającą 
się sytuację ekonomiczną ziemiaństwa, w tym własną, Michał Pawlikowski nie 
szczędził w latach 30. gorzkich słów pod adresem odpowiedzialnej – jego zdaniem 
– za ten stan rzeczy administracji rządowej. Utrzymywał bowiem, że jako aktyw-
ny członek obozu narodowego znalazł się na sanacyjnej liście proskrypcyjnej. Dał 
temu wyraz w liście do matki Wandy z 22 I 1930 r.: „Anormalnym jest to – pisał 
– że rząd popełnił zdradę kraju przez rezerwy zbożowe, wobec czego wszyscy 

81 Jeszcze 31 III 1927 r. zamknięto oddział krakowski Banku Ziemian. Zob. „Gazeta Lwowska” 
1927 nr 141, s.3.

82 Skrypt dłużny z 5 VIII 1926 r. stanowił pożyczkę w kwocie 70 000 zł w złocie oraz 14 000 zł 
kaucji. Spłatę zobowiązania rozłożono na 35 lat (oprocentowanie roczne 8%) w ratach półrocznych 
płatnych 30 VI i 31 XII po 2975 zł. SRPrz., t. 12: Medyka, L. 768 pod 24 V 1926 r., L. 1057 pod 13 
VIII 1926 r., L. 1058 pod 13 VIII 1926 r., s. 462; APPrz., zesp. 1014, sygn. 7, s. 1057.

83 Skrypt dłużny z 9 VI 1927 r. SRPrz., t. 13: Szechynie, L. 969 pod 9 VI 1927 r., 405.
84 Wnioski na podstawie dokumentacji w Rkps BJ, sygn. 11918 IV. W dn. 2 IX 1928 r. M. Paw-

likowski donosił o swoich zobowiązaniach ojcu: „[…] mam pożyczkę B. Gosp. Kraj. Teraz wskutek 
niedorzecznego mojem zdaniem rozporządzenia Prezydenta zrównany został złoty w złocie ze złotym 
obiegowym, jakby dlatego, że jest pokrycie w złocie w Banku Polskim […]. Fakt ten, że wziąłem z zło-
cie 70 000, co już obciążone różnicą kursu listów dało mi na rękę 105 000 zł obiegowych, dziś jestem 
winien tylko 70 000 zł obiegowych […] szukam pożyczki hipotecznej […] na Medykę w wysokości 
12 do 18 tyś. $, na 12 lat, miast dawniej na 36, nie amortyzacyjnej, ale zwrotnej po ¼ części co 3 lata, 
oprocentowanej na 8 %. Na tej zmianie zarobię na czysto 35 000 i pozbędę się kłopotów wekslowych 
[…]”. LNB AP, sygn. 200, Dig. ZNiO, sygn. DE-17996, M. Pawlikowski do ojca, Medyka 2 IX 1928 r.

85 J. Buszko, Historia Polski 1864–1948, Warszawa 1983, s. 279–280.
86 Wynika to z listu M. Pawlikowskiego do ojca.: „Teraz tylko kończymy zbiór chmielu, który 

w pierwszym roku tak obrodził, że pokryje ¾ inwestycji, a na pierwszy rok nie liczyło się zupełnie 
[…]”. LNB AP, sygn. 200. Dig. ZNiO, sygn. DE-17996, M. Pawlikowski do ojca, Medyka 2 IX 1928 r.

87 Wiosną 1929 r. M. Pawlikowski uzyskał w BGK kolejny kredyt w wysokości 30 000 zł. 
W części przeznaczono go na podróż po krajach europejskich. Dziennik MP 1929 r.

88 Rkps. BJ, sygn. 12323 III, J.G.H. Pawlikowski do M. Pawlikowskiego, 19 II 1934 r.; Rkps 
BJ, sygn. 12367 III, M. Pawlikowski do J.G.H. Pawlikowskiego, 22 II 1934 r.



117MICHAŁ PAWLIKOWSKI JAKO ZIEMIANIN – WŁAŚCICIEL KLUCZA MEDYCKIEGO... 

dopłacają do gospodarstwa po 8 zł do każdego wyprodukowanego metra pszenicy, 
anormalnym jest to, że ministerstwo wbrew konstytucji w sposób na całym świe-
cie niesłychany zamknęło mi las […]”89. Ostatnie wersy cytowanej korespondencji 
nawiązują do wprowadzonego na podstawie rozporządzenia prezydenta RP z 24 
VI 1927 r.90 zakazu wyrębu w intratnych rewirach dóbr Pawlikowskich: Szechy-
nie-Buców (1927/1928 r.) i Kormanice (listopad 1929 r.)91. Mimo podejmowanych 
wysiłków, w tym osobistej interwencji w ministerstwie rolnictwa (listopad 1928 r.), 
Michałowi Pawlikowskiemu nie udało się uchylić nałożonych na gospodarkę le-
śną ograniczeń92 – w grudniu 1931 r. wojewoda lwowski uznał drzewostan rewiru 
Szechynie-Buców za las chroniony93. Zgodę na ponowny wyręb drzewa w lasach 
klucza medyckiego otrzymano prawdopodobnie dopiero po 1932 r.94

Michał Pawlikowski szukał zatem różnych sposobów na poprawę pogarszają-
cej się sytuacji finansowej. Rozważał na przykład osobistą dzierżawę Starzawy, 
a pod koniec 1929 r. przedstawił ojcu projekt wymiany lasu Kosowica w Buco-
wie na 150–200 morgów dochodowych łąk starzawskich. Jako że senior rodu 
nie przystał w tamtym czasie na propozycje syna95, Michał zmuszony był wdro-
żyć parcelację części obszaru dworskiego w Medyce. 30 I 1930 r. informował 
o swych planach dobrze zorientowaną w sprawach gospodarczych matkę:

Pomysł mój starzawski wyniknął stąd, że skoro Ojciec może mi bez szkody dla 
siebie pomóc, to odsuwam konieczność tego rodzaju amputacji w Medyce, która by 
obniżyła organizację gospodarstwa jakiej nie ma w Starzawie i za blisko podprowa-
dzała ku dworowi obcych i to Rusinów – sprawa jest między mną a Ojcem, który 
jedyny musi o tym wiedzieć i jeden w ogóle rozumie się na tyle na ekonomii, że 
zbadawszy sprawy nie będzie z nich wysnuwał fikcyjnych wniosków. Jeżeli rzecz 
będzie dalej wałkowana, to się obejdę bez tego, przestanę o tem mówić, a odsprze-
dam 200 morgów z Medyki, przez co zostanie mi gospodarstwo osłabione, ale i tak 
jeszcze 3 razy więcej warte niż to, jakie odebrałem po wojnie […]96.

89 Rkps BJ, sygn. 11345, M. Pawlikowski do matki, Medyka 22 I 1930 r.
90 Rozporządzenia prezydenta RP z dnia 27 VI 1927 r. o ochronie lasów nie stanowiących wła-

sności Państwa. Dz. U. 1927 nr 57, poz. 504.
91 Zakaz eksploatacji rewiru Szechynie wprowadzono rzekomo w związku z przekroczeniem 

etatu wyrębu. W listopadzie 1929 r. Ministerstwo Spraw Wojskowych uznało rewir Kormanice za 
obszar ochronny. Dziennik MP 1929 r.

92 Dzienniki MP z lat 1928 i 1929.
93„Lwowski Dziennik Wojewódzki” 1932, nr 1, s. 2. Ogłoszenie Wojewody Lwowskiego nr RL 356/31 

z  dnia 21 XII 1931 r. Za ochronny uznano las M. Pawlikowskiego o powierzchni 624, 2177 ha położony 
w gm. kat. Buców (pg 1493/cz, 1494/cz, 1499/cz, 1373/10/cz, 1682/cz, 1684, 1685/cz, 2053, 2287, 2413/
cz, 2414/cz, 2415, 2838/cz, 2417, 2418, 2419/cz, 2710, 2711/cz, 2867/cz, 2868, 2869, 2870/cz, 2872/cz) 
oraz w gm. kat. Szechynie (pg 1993/I/cz, 1995/cz, 2466/1, 2466/2/cz, 2466/3, 2469/2/cz, 2476/cz i 2477).

94 21 X 1932 r. prezydent Mościcki wydał Rozporządzenie o zmianie rozporządzenia Prezy-
denta Rzeczpospolitej z dnia 24 VI 1927 r. o zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności 
państwa. Dz. U. 1932 nr  91 poz. 778; Plan gospodarczy dla rewiru Szechynie z 21 X 1921 r. na lata 
1930/31–1939/40. Rkps BJ, sygn. 11918 IV, k. 105–107.

95 Dziennik MP z 1929 r.
96 Rkps BJ, sygn. 11345, k. 4, M. Pawlikowski do matki, Medyka 30 I 1930 r.
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Parcelacja gruntów dworskich w Medyce ruszyła wiosną 1931 r. Środki na 
zakup ziemi zapewniała włościanom miejscowa Kasa Stefczyka, którą w latach 
1922–1939 kierował proboszcz medycki, ks. Szymon Korpak97. Mniejsze od 
spodziewanych wpływy z odsprzedaży doprowadziły jednak wiosną 1932 r. do 
chwilowych nieporozumień między dziedzicem a proboszczem (Michał obwiniał 
księdza o zaniedbania mające wpływ na tempo udzielanych w kasie pożyczek, 
a medyczan za aprobowanie we wsi działań Strzelca)98. Nie dziwi więc, że Paw-
likowski próbował zainteresować kupnem Medyki osoby publiczne, w tym Igna-
cego Paderewskiego99. W jak trudnym położeniu znajdował się wówczas wła-
ściciel Medyki świadczą słowa z jego listu do Paderewskiego z 28 VIII 1932 r.:

Zerwany przez ludzi Bank Ziemian, za których poręczyłem, inwestując też bez 
przewidzenia fatalnych koniunktur, znalazłem się wobec konieczności sprzedania 
Medyki, choćby za bezcen, by zabezpieczyć byt żonie i dzieciom, a pozostawić 
sobie tylko jej skrawek z jednym z domów i inny, mniejszy folwark […]100.

Oferta sprzedaży obejmowała główny ośrodek gospodarczy z domem i za-
budowaniami folwarcznymi, ponadto 360 morgów gruntów ornych i łąk w Me-
dyce oraz 317 morgów lasu Kosowica w Bucowie. Cały ten obszar Michał 
wyceniał na 70 000 dolarów, co odpowiadało jego ówczesnemu zadłużeniu. 
Do sprzedaży ośrodka jednak nie doszło, choć przymusowa parcelacja innych 
gruntów stopniowo postępowała (w latach 1920–1933 z majątku ubyło blisko 
262 ha101).

W trakcie opisywanych wydarzeń zaszły istotne zmiany w zarządzie dóbr ziem-
skich Pawlikowskich. Po 1930 r. Michał Pawlikowski odchodził stopniowo od 
osobistego zarządzania własnym majątkiem, nad którym, również nad Kniażycami 

97 Wnioski na podstawie zapisu w protokole z posiedzenia zarządu i rady nadzorczej Kasy Stef-
czyka  w Medyce z 19 IV 1931 r.: „Wobec parcelacji obszaru dworskiego w Medyce przydałyby 
się pieniądze, aby można przyjść z pomocą tym członkom, którzy by chcieli wzmocnić albo sko-
masować swe gospodarstwo, dlatego proponuje, ażeby odpowiedni memoriał z należytym przed-
stawieniem całej sprawy przesłać do C. Kasy  i Banku Rolnego we Lwowie z prośbą o udzielenie 
na ten cel kredytów […]. Pan Pawlikowski, właściciel obszaru dworskiego w Medyce, odniósł się 
do Zarządu z prośbą, ażeby Zarząd Kasy ściągnął zadatki od nabywców […]”. Książka protokołów 
Zarządu i Rady Nadzorczej Kasy Stefczyka w Medyce, zaczęta 1 stycznia 1931 r. ze zbiorów Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Ziemi Medyckiej w Medyce [dalej: SPZM].

98 LNB AP, sygn. 208, Dig. ZNiO, sygn. DE-13981, M. Pawlikowski do ojca, 1 V 1932 r.
99 M. Pawlikowski referował Paderewskiemu sprawy medyckie już w sierpniu 1931 r. w trakcie 

swojej wizyty w Riond-Bosson. LNB AP, sygn. 421, Dig. ZNiO sygn. DE-14267, A. Pawlikowska 
do B. Obertyńskiej, Lozanna 16 VIII 1931 r.

100 Rkps BJ, sygn. 11919 IV, M. Pawlikowski do I. Paderewskiego, Medyka 28 VIII 1932 r. (list 
niewysłany), k. 34–37.

101 Z obszaru 1.236 ha klucza Medyka-Szechynie-Buców ujętych w wykazach hipotecznych na 
początku lat dwudziestych, w 1933 r. pozostało około 975 ha. Tylko w okresie 8 IV – 1 X 1932 r. 
wpływy z parcelacji  w Medyce wyniosły 42 718, 40 zł, a w okresie 1 V – 1 XII 1934 r. – 35 643, 
92 zł. Rkps BJ, sygn.11918 IV;  W tamtym czasie rozparcelowano m.in. 28 ha gruntów przy drodze 
Chałupki Medyckie-Torki. APPRz., zesp. 1011, sygn. 1, s. 399–410.
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i Kormanicami, ogólny nadzór objął jego brat Jan Gwalbert Henryk102. Niewątpli-
wie wpływ decyzję właściciela Medyki miała jego trudna sytuacja finansowa oraz 
znużenie długoletnim administrowaniem majątkiem rodzinnym. Nie bez znacze-
nia pozostawało też zamiłowanie Pawlikowskiego do gór oraz wynikająca z jego 
zainteresowań i pasji potrzeba aktywniejszej działalności publicznej (np. w latach 
1931–1932 wyjeżdżał do Morges w Szwajcarii, gdzie z polecenia władz Stronnic-
twa Narodowego prowadził rozmowy z I. Paderewskim103). Rozterki właściciela 
Medyki trafnie wyeksponowała najbliższa mu osoba – żona Aniela z Wolskich 
Pawlikowska. 3 V 1933 r. pisała do siostry Beaty Obertyńskiej:

Michał nie tylko tęskni do gór dla gór, ale chce być gdzie indziej niż w Medyce, 
bo tam, co odetchnie, to nadaje w siebie zgryzot, na które jego obecność nic do-
datnio wpłynąć nie może. A sytuacja jest rozpaczliwa, pomimo dzierżawy, i nawet 
oszczędności […]. Trzeba więc oszczędzać bardziej siebie jak z najcenniejszego 
majątku, który coś jeszcze dać może. Dlatego oboje wyciskamy się, każde jak może 
i wedle stanu swoich nerwów i zdrowia, żeby coś z siebie wykrzesać pozytywnego. 
Dlatego to dom w Medyce jest skazany na to, że będzie stał pusty […]104.

Jaś Pawlikowski105 przejmował stopniowo nadzór nad sprawami medyckimi 
na przełomie lat 1931–1932106 i sprawował go do roku 1936. W tamtym czasie 
Michał Pawlikowski przebywał przez większą część roku poza domem, mieszka-
jąc z rodziną przeważnie w Zakopanem, i rzadko zaglądał w interesach do Medy-
ki (na dłużej zatrzymał się tam latem 1935 r., a w latach 1933 i 1934 prowadził na 
prośbę ojca inspekcje generalne w Starzawie107). W marcu 1934 r. Pawlikowski 
otrzymał od władz Stronnictwa Narodowego propozycję zorganizowania w War-
szawie Referatu Kultury SN, jednak trudności finansowe uniemożliwiły mu dłuż-
szy pobyt w stolicy i realizację wyzwania108.

102 M. Pawlikowski, Autor i książka…, s. X; 12 X 1936 r. M. Pawlikowski informował matkę: 
„[…] lat temu coś 6 […] poprosiłem Jasia, aby dla odmiany on za mnie pociągnął […]”. Rkps BJ, 
sygn. 11345, k. 17; Rkps BJ, sygn. 11395 III, k. 12. Por. Z. Kozarynowa, Jan Gw. H. Pawlikowski, 
„Wiadomości”,  1962, nr 39, s. 5 (autorem biogramu był w rzeczywistości M. Pawlikowski).

103 Pawlikowski spotykał się z Paderewskim w sierpniu 1931 r. i wrześniu roku 1932 LNB, AP, 
sygn. 227, Dig. ZNiO sygn. DE-14226, nlb; R. Skręt, A. Szklarska-Lohmanowa, hasło: Michał 
Pawlikowski, PSB, t. 25, s. 456.

104 LNB AP, sygn. 423, Dig. ZNiO, sygn. DE-14269, A. Pawlikowska do B. Obertyńskiej, Prze-
myśl 3 V 1933 r.; por. z M. Pawlikowski, Pod Jedlami, „Prosto z Mostu” 1935, nr 16; idem, Pa-
miętniki…, s. 325.

105 Zdrobnienie pełnego imienia J.G.H. Pawlikowskiego używane permanentnie przez rodzinę 
i znajomych.

106 We wrześniu 1931 r. M. Pawlikowski proponował bratu zajęcie się interesami Medyki. Rkps BJ, sygn. 
11323 III, J.G.H. Pawlikowski do M. Pawlikowskiego, Kniażyce 12 IX 1931 r. W pierwszej połowie 1932 r. 
 J.G.H. Pawlikowski przebywał często w Medyce i zamierzał urządzić się w Domu na wyspie. Rkps BJ, sygn. 
12313 III, Wanda Pawlikowska do M. Pawlikowskiego: Lwów 21 I 1932 r., 3 II 1932 r. i 16 V 1932 r.

107 Rkps BJ, sygn. 11918 IV, k. 226–228; Dziennik MP  z 1934 r.
108 W marcu 1934 r. Pawlikowski negocjował w tej sprawie z J. Bartoszewiczem i R. Dmow-

skim. LNB AP, sygn. 227, Dig. ZNiO, sygn. DE-14226, M. Pawlikowski do Włodzimierza Barto-
szewicza, Zakopane 9 IV 1934  r.
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Pod nieobecność Michała J.G.H. Pawlikowski zajął się sanacją jego mająt-
ku109: nadzorował bieżące sprawy gospodarcze (w tym czasie funkcję admini-
stratora dóbr medyckich obejmował stopniowo Henryk Potocki) oraz negocjo-
wał dzierżawy folwarków na Kopaniu (Tadeusz Rząśnicki) i w Medyce (Hen-
ryk Müller)110. Ponadto wraz z ojcem wspierał brata finansowo111 i rozważał na-
wet sprzedaż folwarku Kormanice, by kupić dla niego jakiś mniejszy majątek 
za zachodzie112. Sytuacja finansowa M. Pawlikowskiego była w tamtym czasie 
nie do pozazdroszczenia, o czym świadczą słowa z jego listu do Paderewskiego 
z 14 VII 1934 r.: „[…] dziś tu wszyscy bokami robimy. Medyka wisi w ogóle 
na włosku i o ile jaki cud się nie stanie, to się jej utrzymać nie da […]”113. Trud-
ności płatnicze zmusiły właściciela Medyki do złożenia w 1933 r. wniosku do 
Wojewódzkiego Urzędu Rozjemczego we Lwowie114 o wdrożenie postępowa-
nia układowego i odroczenia różnych zobowiązań płatniczych, których suma 
na dzień 1 X 1932 r. wynosiła 785 343 zł115. Wiązało się to z oszacowaniem 
całego majątku dłużnika i wdrożeniem planu uzdrowienia opracowanego przez 
wyznaczonego przez urząd nadzorcę116. Przypuszczalnie w tym celu w kwiet-
niu 1932 r. sporządzono notarialny inwentarz ruchomości Leli Pawlikowskiej 
(nie dłużnika), który objął niemal wszystkie zgromadzone w medyckim dworze 
obrazy, meble i precjoza117. O wdrożeniu sprawy przed Urzędem Rozjemczym 
Pawlikowski informował  22 XI 1933 r. prezesa Stronnictwa Narodowego Jo-
achima Bartoszewicza:

[…] odbyło się we Lwowie posiedzenie komisji rozjemczej, mającej rozłożyć 
na lata cały kocioł moich długów, bez czego nie mogę wybrnąć znad wyraz ciężkiej 

109 J.G.H. Pawlikowski sugerował bratu prowadzenie polityki „zaciskania pasa” oraz przezna-
czanie większych sum z parcelacji na bieżącą spłatę zobowiązań. Rkps BJ, sygn. 12323 III, J.G.H. 
Pawlikowski do M. Pawlikowskiego, Kniażyce 12 IX 1931 r.

110 Ibidem, J.G.H. Pawlikowski do M. Pawlikowskiego, 8 III 1933 r., 19 II 1934 r.; w latach 
1934–1939 H. Muller dzierżawił folwark medycki, T. Rząśnicki – folwark Kopań oraz ogród 
w Medyce.

111 Z korespondencji J.G.H. Pawlikowskiego wynika, że zainwestował w folwark Kopań 15 000 
zł (Rkps BJ, sygn. 11323 III, J.G.H. Pawlikowski do M. Pawlikowskiego, 19 II 1934 r.). W 1935 r. 
J.G.H. Pawlikowski przejął wraz z ojcem pod hipotekę Kniażyc i Starzawy część długów wekslo-
wych M. Pawlikowskiego, m.in.  w Banku Gospodarstwa Krajowego, Galicyjskiej Kasie Oszczęd-
ności oraz Małopolskiej Kasie Oszczędności we Lwowie i Przemyślu na łączną sumę 77 460 zł. 
Rkps BJ, sygn. 11918 IV, Zestawienie długów wekslowych M. Pawlikowskiego z  23 VIII 1936 r.

112 Rkps BJ, sygn.11918 IV, k. 247–248.
113 Rkps BJ, sygn. 12300 III, M. Pawlikowski do I. Paderewskiego, Zakopane 14 VII 1934 r.
114 Wojewódzkie urzędy rozjemcze zostały utworzone na podstawie ustawy z dnia 28 III 1933 r. 

o urzędach rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. Działały na 
wniosek posiadacza gospodarstwa wiejskiego, wierzyciela lub obu tych stron.

115 Rkps BJ, sygn.11918 IV, k. 75–78.
116 A. Opara-Żak, Próby ratowania majątków ziemiaństwa województwa krakowskiego w la-

tach 30. XX wieku na podstawie wybranych spraw oddłużeniowych, „Krakowski Rocznik Archi-
walny”, t. 18, 2012, s. 48.

117 Rkps BJ, sygn. 11921 IV.
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sytuacji […] Komisja ma uznać lub nie uznać możliwość rozłożenia ich na 7 lat na 
niski procent […]118.

W celu poprawy sytuacji materialnej najbliższych Michał Pawlikowski rozwa-
żał nawet sprzedaż części znajdujących się w posiadaniu rodziny prac Artura Grot-
tgera (1933/1934 r.)119, jak również wycofanie zbiorów Biblioteki Pawlikowskich 
z lwowskiego Ossolineum (wrzesień 1936 r.)120. Radykalne te plany pozostały jed-
nak w fazie niezrealizowanych projektów, a Pawlikowski kontynuował parcelację 
dalszych partii ośrodka gospodarczego w Medyce. W styczniu 1934 r. sprzedano 
ostatecznie Górę Szechyńską121, a w 1935 r. kolejne 50 ha ziemi dworskiej na tzw. 
Krzyżowicy122. Latem 1935 r. zadecydowano na forum rodzinnym o dopuszczeniu 
do licytacji zadłużonych dóbr Szechynie-Buców123. Przypuszczalnie na potrzeby 
owych licytacji (wyznaczonych przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie na 11 
XII 1935 r.124) Henryk Potocki sporządził zachowane do dziś kalkulacje majątków, 
a instytucje kredytowe oszacowały wartość klucza medyckiego na 957 161 zł125.

118 LN AP, sygn. 227, Dig. ZNiO, sygn. DE-14226, M. Pawlikowski do J. Bartoszewicza, Lwów 
22 XI 1933 r.

119 LNB AP, sygn. 423, Dig. ZNiO, sygn. DE-14269, M. Pawlikowski do B. Obertyńskiej, 6 XII 
1933 r., 12 XII 1933 r.; ibidem, sygn. 424, Dig. ZNIO, sygn. DE-14270, M. Pawlikowski do B. Ober-
tyńskiej, 25 III 1934 r., 20 VI 1934 r.; Rkps BJ, sygn. 11367 III, M. Pawlikowski do ojca, 22 II 1934 r. 
16 III 1934 r. M. Pawlikowski informował B. Obertyńską: „Grottgery w wykazie znanym Ci sprzedać 
chcemy. Nie chcielibyśmy sprzedawać Czechom bez Twej zgody […] ale proszę rozważ spokojnie 
punkt po punkcie i odpowiedz póki czas […]. Gdybym nie był trzymał się tak długo, jak pijany płotu, 
jak najmniejszego pozbywania ziemi, to nie miałbym dziś żadnych długów, mogąc odsprzedawać mało 
ale drogo we właściwym czasie (zarówno dzieci bym zabezpieczył, jak miał równocześnie ręce dla 
spraw tysiąc razy większej wagi, dla których zaklinano mnie, bym bodaj rok został w Warszawie, na co 
mnie nie stać […]. Dziś chcę dla Ciebie i dla dziecków zachować Zaświecie […]”. LNB AP, sygn. 227, 
Dig. ZNiO, sygn. DE-14226, M. Pawlikowski do Włodzimierza Bartoszewicza, Zakopane 9 IV 1934 r.

120 E. Długajczyk, Kontrowersje wokół przejęcia medyckiej kolekcji Pawlikowskich przez Za-
kład Narodowy imienia Ossolińskich, „Rocznik Przemyski” , t. 46, 2010, z. 4 Historia, s. 271–272.

121 Dziennik MP z 1934 r. W jednym z zapisków w  Rkps BJ 11918 IV, k. 22v-23, podano war-
tość transakcji 31 567, 7 zł.

122 Dochód z parcelacji tej części obszaru dworskiego (około 60 000 zł) przeznaczono niemal 
w całości na spłatę zobowiązań; Krzyżowicami nazywano obszar na skrzyżowaniu dróg pomiędzy 
gminami wiejskimi: Medyka, Torki i Poździacz oraz Buców. W okresie międzywojennym M. Paw-
likowski rozpoczął intensywną parcelację gruntów dworskich w Medyce, w tym na Krzyżowicy: 
w 1927 r. 70 morgów położonych po północnej stronie drogi Medyka-Buców, a w 1935 r. dalszych 
50 hektarów. W 1928 r. M. Pawlikowski darował parafii medyckiej 4 morgi ziemi na Krzyżowicy. 
Gest ten został doceniony w przemyskiej Kurii, a właściciel Medyki otrzymał specjalne podzięko-
wanie od biskupa Karola Józefa Fischera. Na zakupionych od Pawlikowskich gruntach parcelanci 
zaczęli wznosić swoje domy, dając początek nowemu przysiółkowi Medyki – Krzyżowicom. Do 
wybuchu II wojny światowej osada nie zdołała rozwinąć się w większą strukturę administracyjną, 
a na mapie z 1938 r. na obszarze Krzyżowic widać obrysy zaledwie 12 budynków.

123 W konferencjach uczestniczyli Jan Gwalbert i Jan Gw. Henryk Pawlikowscy oraz administrato-
rzy Potoccy. Nie jest pewny udział w nich przebywającego wtedy w Zakopanem M. Pawlikowskiego, 
jednak jako właściciel klucza miał w tej sprawie decydujące zdanie. Zob. Dziennik MP z lat 1934/1935.

124 „Gazeta Lwowska” 1935 nr 243 z 23 X, s. 3.
125 Wartość Medyki oszacowano na 437 161 zł (Bank Rolniczy), a dóbr Szechynie-Buców na 

520 000 zł (TKZ). Rkps BJ, sygn.11918 IV.
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Pod koniec 1936 r. Michał Pawlikowski powrócił z rodziną do Medyki i zaczął 
osobiście porządkować sprawy majątkowe. O problemach z tym związanych in-
formował  w październiku 1936 r. matkę: „Jaś zajął się Medyką, ale połowicznie. 
Oczywiście nie ma woli i ochoty, ale gorzej, bo pociągnięcia jego były pozaczyna-
ne i niedokończone, tak że zostałem z całym tym samym kłopotem […]”126. W dal-
szym ciągu priorytetem właściciela Medyki pozostawały sprawy oddłużeniowe, 
a zwłaszcza zredukowanie uciążliwych zobowiązań w Banku Gospodarstwa Kra-
jowego i w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim127. Istotną decyzją podjętą przez 
Michała Pawlikowskiego w tej sprawie była sprzedaż części majętności Buców 
z lasem Kosowica (około 312 morgów) Wincentemu Rozwadowskiemu z Babi-
na128. Operacja ta, opracowana przez M. Pawlikowskiego i H. Potockiego, miała 
na celu pokrycie większości zobowiązań TKZ i oddłużenia dóbr Buców. Ustalając  
uprzednio szczegóły z Rozwadowskim (cenę kupna wyznaczono na 50 000 zł129), 
właściciel Medyki zawarł dyskretną umowę z TKZ, na podstawie której bank wy-
stawił na licytację 18 XII 1936 r. jedynie majątek Buców (bez Szechyń, na których 
również ciążyły zobowiązania hipoteczne)130. Za pieniądze Rozwadowskich pod-
stawiona przez męża Aniela Pawlikowska nabyła majętność Buców, a 28 XII 1936 r. 
przelała zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem połowę swych praw do 
Bucowa na rzecz wspomnianego Wincentego Rozwadowskiego i jego synów: Bar-
tłomieja i Tadeusza. Wybieg ten oczyścił od zobowiązań Kosowicę, którą – jak 
wspomniano – Pawlikowski puścił Rozwadowskim, natomiast na pozostałej przy 
Anieli Pawlikowskiej części dóbr Buców (około 175 ha) ciążyć miało już tylko 23 
000 zł. Nie bez znaczenia było również to, że wobec zmiany właściciela drogą licy-
tacji Buców został uwolniony od innych zahipotekowanych wierzycieli131. Cała ta 
skomplikowana operacja została zatwierdzona postanowieniem o przybiciu Sądu 
Grodzkiego w Przemyślu z 17 I 1937 r. W dokumencie czytamy, że sąd

[…] po rozpoznaniu protokołu odbytej w dniu 18 grudnia 1936 r. licytacji nierucho-
mości dóbr Buców obiekt whl. 385 ks. gr. dla większych posiadłości Sąd Okręgowy 

126 Rkps BJ, sygn. 11345, k. 17,  M. Pawlikowski do matki, Warszawa 12 X 1936 r.
127 W 1933 r. zobowiązania wobec tych instytucji wynosiły odpowiednio: 129 276,39 zł – BGK 

i 22 389,72 dolarów  TKZ.  Rkps BJ, sygn.11918 IV, k. 75–78.
128 Wincenty Rozwadowski (1878–1941), syn Bartłomieja, brat polityka obozu narodowego 

Jana Emanuela, kuzyn gen. Tadeusza Rozwadowskiego, właściciel majątku Babin koło Kałusza.
129 Rozwadowskim miała przypaść część Bucowa z lasem Kosowica (p.g.1 kat. 1493/1, 1493/6, 

1494/1). Wymienioną sumę właściciel Babina zobowiązał się przekazać w następujący sposób: 
wadium 7500 zł  płatne do 15 XII 1936 r., 12 500 zł w gotówce płatne po uprawomocnieniu się 
umowy przybicia, oraz równowartość 30 000 zł w gotówce w listach zastawnych TKZ. Rkps BJ, 
sygn. 11918 IV, k. 108–114, W. Rozwadowski do A. Pawlikowskiej, 7 XII 1936 r.

130 Początkowo TKZ wystawiło na licytację zarówno majętność Buców lwh 385 SO Przemyśl, 
z wyłączeniem p. gr. 1494/4 i 1500/4 (ceny wywoławcze: 91 600 zł – w maju 1936 r. i 77 800 zł – 
w listopadzie 1936 r.), jak też Szechynie whl 403 SO Przemyśl, z wyłączeniem p. gr. 3066, 2488/3 
i 2488/28, ceny wywoławcze: 109 400 zł – maj 1936 r. i 95 000 zł –  listopad 1936 r., „Gazeta 
Lwowska” 1936, nr 108 z 12 V, s. 3 oraz nr 255 z 5 XI, s. 3.

131 Rkps BJ, sygn. 11345, k. 15–16v, M. Pawlikowski do matki, 2 X 1936 r., 5 X 1936 r.
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w Przemyślu z wyłączeniem p. gr. 1494/4 i 1500/4 należącej do dłużnika Michała 
Pawlikowskiego na podstawie art. 713 kpk postanawia przybić wyżej oznaczoną nie-
ruchomość na rzecz nabywczyni Anieli z Wolskich Pawlikowskiej za cenę 77 800 zł. 
[…]. Równocześnie przyjąć do wiadomości umowę przelewu z daty Lwów 28 grud-
nia 1936 roku […] którą nabywczyni Aniela Pawlikowska przelała połowę swych 
praw nabytych do majętności Buców, obj. whl. 385 […] z wyłączeniem p. gr. 1494/4 
i 1500/4 – a to Wincentemu Rozwadowskiemu zamieszkałemu w Babinie poczta 
Bednarów w 2/5 częściach, Bartłomiejowi Rozwadowskiemu zamieszkałemu w No-
wostawach poczta Stubno w 1/5 części, Tadeuszowi Rozwadowskiemu zamieszkałe-
mu w Katowicach przy ul. Królowej Jadwigi 106 w 1/5 częściach […]132.

Na wymienioną sumę 77 800 zł składało się 50 000 zł otrzymanych od Roz-
wadowskiego za sprzedaż Kosowicy, 5000 zł taksy przenośnej oraz przejęcie 
przez nabywczynię pozostałych 23 000 zł pożyczki Towarzystwa Kredytowe-
go Ziemskiego133. Mimo że interes ze sprzedażą Kosowicy przeprowadzono na 
przełomie lat 1936 i 1937134, dopiero 4 I 1938 r. Aniela Pawlikowska i Wincenty 
Rozwadowski podpisali w Medyce dokument formalnego rozdziału sekwestru 
Bucowa135. Wtedy też Pawlikowska została zaewidencjonowana w spisie posia-
daczy gromady Buców jako pełnoprawna właścicielka majętności lwh 385136. 
Niewykluczone, że formalne przejęcie Bucowa przez Anielę było też elementem 
uregulowania pewnych kwestii finansowych między Pawlikowskimi a rodziną 
Wolskich i domem na Zaświeciu we Lwowie, gdzie od 1935 r. mieszkali Wan-
da i Jan Gwalbert Pawlikowscy137. Sprzedaż Kosowicy umożliwiła Michałowi 
Pawlikowskiemu spłacić zaległe raty (25 000 zł) i trzecią część pożyczki TKZ 
(25 000 zł), nie do końca jednak rozwiązała jego trudności płatnicze, bowiem 
w prasie lwowskiej kilkakrotnie jeszcze pojawiały się ogłoszenia o licytacji dóbr 
Szechynie138. Majątek ten nie został jednak sprzedany i do września 1939 r. pozo-
stawał w rękach rodziny Pawlikowskich139. Po zakończeniu II wojny światowej 
Szechynie i Buców znalazły się w granicach ZSRR, obecnie Ukrainy.

132 Rkps BJ, sygn. 11918 IV, k. 115.
133 Rkps BJ, sygn. 11345, k. 16–16v, M. Pawlikowski do matki, 5 X 1936 r.
134 17 IV 1937 r. Sąd Grodzki w Przemyślu wydał w przedmiotowej sprawie postanowienie 

o przysądzeniu. Postanowienie o przysądzeniu wydawano po uprawomocnieniu się przybicia i wy-
konaniu przez nabywcę warunków licytacji.

135 LNB AP, sygn. 229, Dig. ZNiO, sygn. DE-13989, skoroszyt M. Pawlikowskiego z 1938 r.
136 AP Prz., zesp. 1415, sygn. 44, s. 1.
137 Po śmierci Maryli Wolskiej w 1930 r. Zaświecie przypadło obu jej córkom. 23 IX 1931 r. Sąd 

Okręgowy we Lwowie potwierdził prawo własności domu na rzecz Anieli Pawlikowskiej i Beaty 
Obertyńskiej. Rkps BJ, sygn. 11605 IV, sygn. 11926 IV; Od 1935 r. piętro na Zaświeciu wynaj-
mował J.G. Pawlikowski, który przeniósł się tam po likwidacji domu przy ul. 3 Maja we Lwowie.

138„Gazeta Lwowska”, 1937, nr 244 z 26 X, s. 3 (Szechynie, cena wywoławcza 97 000 zł); 
„Gazeta Lwowska”, 1938, nr 241 z 22 X, s. 4 (Szechynie, cena wywoławcza 90 500 zł); „Gazeta 
Lwowska”, 1939, nr 96 z 28 IV, s. 4 (Szechynie, cena wywoławcza 109 000 zł).

139 1 IX 1939 r. Pawlikowski spłacił 14 000 zł zaległości hipotecznych TKZ. Rkps BJ, sygn. 
11916 IV, k. 77,116–117. Mimo to w księgach wieczystych nie odnotowano wpisu o uwolnieniu 
hipoteki większej majętności Szechynie.
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Ostatnim przedwojennym aktem parcelacji w dobrach Michała Pawlikowskiego 
była sprzedaż części obszaru dworskiego w Medyce (folwarku) o powierzchni 63 ha 
25 ar 60 m² rodzinie Purkholzerów: Mieczysławowej z Ligaszewskich, Otmarowi, 
Franciszkowi i Walentynie. 30 VIII 1939 r. Umowę kupna-sprzedaży podpisał w kan-
celarii przemyskiego notariusza Adolfa Nitarskiego pełnomocnik właściciela Henryk 
Potocki. Cena zakupu wynosiła 107 250 zł i obejmowała m.in. przejęcie przez na-
bywców części pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 40 000 zł oraz 
wpłatę 50 000 zł (książeczką Miejskiej Kasy Oszczędności we Lwowie) na pokrycie 
długów obciążających sprzedane nieruchomości140. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, 
że Pawlikowski zawarował dla siebie lub swoich spadkobierców prawo pierwokupu 
sprzedanych Purkholzerom nieruchomości. Jednak wybuch II wojny światowej unie-
możliwił nabywcom przejęcie folwarku medyckiego, a w księgach wieczystych zdo-
łano odnotować jedynie zamiar sprzedaży części dóbr Medyka ze skutkiem prawnym 
do dnia 30 X 1939 r141. I choć z zachowanych rozliczeń wynika, że dzięki pieniądzom 
uzyskanym ze sprzedaży folwarku Pawlikowski zdołał spłacić gros zobowiązań, to 
jednak nie zdążył uwolnić hipoteki Medyki142.  

Parcelacja gruntów dworskich nie była jedynym sposobem Michała Pawli-
kowskiego na zaradzenie trudnej kondycji finansowej majątku143. W późnych 
latach 30. spodziewał się on pewnych zysków z eksploatacji pokładów minera-
łów żywicznych. W tym celu Pawlikowski zawarł 25 V 1937 r. kontrakt naftowy 
z firmą „Gazolina” S.A. z Borysławia, odstępując jej prawo do poszukiwania 
i wydobywania ich na gruntach klucza medyckiego144.

140 Obszar ten stanowił od 1934 r. dzierżawę H. Mullera. W skład sprzedanych gruntów wcho-
dziły:  1) z majętności Medyka lwh 373 ks. gr. dla większych posiadłości przy Sądzie Okręgowym 
w Przemyślu: parcele budowlane 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20, parcele gruntowe: 11, 12, 13, 
17,19, 20, 21/1, 5120, 5121, 5122, 5133, 5248/1, 5257, 5259, 5260, 5261, 5263, 5264, 5265 i 5266, 
2) z realności lwh 3680 ksiąg gruntowych dla gminy katastralnej Medyka przy Sądzie Grodzkim 
w Przemyślu: parcele gruntowe 5125, 5126, 5262/1, 5128, 5130/1, 5131/1, 5161/1. Umowa prze-
widywała też przejęcie przez nabywców budynków gospodarczych i mieszkalnych (Sędziówka, 
bez Domu na wyspie) za wyjątkiem folwarcznej dużej szopy krytej gontem. Cena kupna Medyki 
obejmowała: 1) Czynsz dzierżawny od H. Müllera do czasu ekspiracji kontraktu dzierżawnego, tj. 
do 31 III 1942 r. – 6 000 zł; 2) Przejęcie części pożyczki hipotecznej Banku Gospodarstwa Krajo-
wego – 40 000 zł; 3) Wpłacenie gotówką H. Potockiemu przed podpisaniem kontraktu za koszta 
segregacji pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego – 500 zł; 4) Wpłacenie gotówką H. Potockie-
mu przy kontrakcie – 7 000 zł; 5) Wpłacenie książeczką M.K.O. Lwów nr 130456p – 3 750 zł; 6) 
Wpłacenie książeczki Miejskiej Kasy Oszczędności Lwów do rąk Adwokata Józefa Dobrzańskiego 
w Przemyślu jako depozytariusza – 50 000 zł. APPrz., zesp. 1014, sygn. 7, s. 1051–1092.

141 Wpisu na karcie B dokonano na wniosek Potockiego z 30 VIII 1939 r., tj. sprzed opisanej 
wyżej umowy kupna-sprzedaży. SRPrz., t. 12: Medyka, L. 1858 pod 31 VIII 1939 r., s. 441.

142 Z zachowanej dokumentacji wynika, że Purkholzerowie wpłacili M. Pwlikowskiemu sumę 61 250 zł 
(w gotówce i książeczką M.K.O). Z pieniędzy tych kwotę 36 964 zł przekazano w dniach 31 VIII–1 IX 
1939 r. na spłaty pretensji hipotecznych, w tym 14 000 zł na rachunek TKZ we Lwowie. Rkps BJ, sygn. 
11916, k. 77. W księdze wieczystej majętności Medyka lwh 373 nie odnotowano na karcie C wpisu eks-
tabulacyjnego dla ciężaru na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego. SRPrz., t. 12: Medyka, s. 413–493.

143 7 VII 1939 r. M. Pawlikowski sprzedał również parcele przy stawie w Medyce (p.gr. 24/1, p.b. 21) 
z wysepką (p.gr.328) Spółdzielni „Nasz Dom” w Medyce. APPrz.Zesp.1014, sygn. 7, Rep. nr 753/39, s. 577.

144 Rkps BJ, sygn. 11916 IV, k. 50–57; APPrz., zesp. 1014, sygn. 7, s. 1053–1054.
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Dnia 5 III 1939 r. zmarł we Lwowie Jan Gwalbert Pawlikowski145. Po jego 
śmierci nastąpiły zmiany w zarządzie dóbr rodzinnych. Tymczasowy zarząd ma-
jątku spadkowego ojca, w skład którego wchodziły dobra Starzawa oraz „Dom 
pod Jedlami” w Zakopanem, objął za zgodą familii 14 III 1939 r. Jan Gwalbert 
Henryk Pawlikowski146. Nie można wykluczyć, że ponownie sprawował on rów-
nież nadzór nad majątkiem brata147. Mogło to być o tyle uzasadnione, że właści-
ciel Medyki zaangażowany był w tamtym czasie w organizację „Koła Kultury 
Narodowej” we Lwowie oraz przygotowywał zaplanowany na grudzień 1939 r. 
Wielki Kongres Kultury Narodowej w Poznaniu. Nie bez znaczenia pozostaje 
fakt, że przejmując funkcję seniora rodu Michał Pawlikowski stał się depozyta-
riuszem spuścizny intelektualnej ojca, co też wymuszało na nim wzmożenie i tak 
już dynamicznej aktywności publicznej. Właściciel Medyki zwrócił na to uwagę 
w swoich zapiskach, notując 8 IV 1939 r.: „Spadły na mnie nowe obowiązki 
nowego rodzaju – wykańczanie pozostawionych dzieł jego i szukanie sposobów 
ich utrwalania, kontynuacji jego działania wedle możności w różnych kierunkach 
i normalne zadania seniora, poza partycypacją w załatwianiu interesów […]”148.

Jak to zostało już napisane, po śmierci J.G. Pawlikowskiego wśród ważnych 
spraw rodzinnych pozostały kwestie spadkowe związane z podziałem majątku 
Starzawa pomiędzy spadkobierców: M. Pawlikowskiego i Wandę Janinę Tarnow-
ską (Wanda Pawlikowska zrzekła się przeznaczonej jej schedy na rzecz córki, po-
dobnie z przypadającej mu części zrezygnował Jan Pawlikowski, którego mają-
tek w Kniażycach nie był zadłużony). Zgodnie  z opracowanym jeszcze w 1935 r. 
podziałem gospodarstwa w Starzawie149 Michałowi miał przypaść tzw. kompleks 
wschodni z folwarkiem (680 morgów), zaś Wandzie Tarnowskiej pozostałe 2/3 
obszaru dworskiego z dochodowymi łąkami i lasem (kompleks zachodni). M. 
Pawlikowski tak oto wyjaśnił zasadność takiego podziału:

Z radością i wdzięcznością przyjąłem ten projekt na gorszy kawałek – pisał 19 III 
1939 r. – aby Kasprowi [synowi – B.J] w przyszłości zostawić jakiś warsztat pracy 
[…]. Medyka, mała, ciężka  w obróbce, kapryśna, pozbawiona łąk, daleka od  lasu 
– nadająca się raczej na ogród przemysłowy, któryby się powoli rozbudowywało, 
sensu stricte nie była, ale mogła być tylko źródłem utrzymania dla swojej siedziby 

145 „Warszawski Dziennik Narodowy”, 1939, nr 65 z 6 III, s. 1, tamże na s. 2 nekrologia.
146 Rkps BJ, sygn. 11255, k. 3; W przededniu wojny J.G.H. Pawlikowski, świadomy powołania 

do wojska, ustanowił swym pełnomocnikiem w sprawie parcelacji Starzawy siostrę W.J. Tarnow-
ską. APPrz., zesp. 1014, sygn. 7, Repertorium nr 894/39 z 25 VIII 1939 r., s. 956–957.

147 Zdają się to potwierdzać częste wizyty H. Potockiego i H. Mullera (dzierżawcy) w Kniaży-
cach latem 1939 r. (sprawy oddłużeniowe i dotyczące sprzedaży w Medyce). Rkps BJ, sygn. 11918 
IV, k. 125–224.

148 Rkps BJ, sygn. 12148 IV, k. 18–22.
149 Projekt zakładał podział gospodarstwa na dwa kompleksy rozdzielone tzw. drogą małnowską 

(Małnów- młyn). Kompleks wschodni obejmował 680 morgów, w tym 300 morgów roli (folwark), 
72 morgi na „Stawiskach”, 128 morgów łąk dzierżawionych przez Izaaka Chanalesa i niewielki 
fragment lasu, natomiast kompleks zachodni zajmował m.in. 400 morgów dochodowych łąk oraz 
większą część lasu. Rkps BJ, sygn. 11918 IV, k. 229–230.
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kogoś, kto by tam tylko chciał mieć dach nad głową z materiałami do pracy kultu-
ralnej, ale inne, choć skromne dochody na życie. Chodziło mi o to, aby jedynej dziś 
gałęzi rodu nie wyzuwać  z ziemi i dlatego zostawić, jako taki, warsztat kompletny, 
prawdziwie rolniczy w Starzawie […]150.

Wybuch II wojny światowej uniemożliwił doprowadzenie podziału Starzawy 
do końca, choć z zachowanej dokumentacji wynika, że w sierpniu 1939 r. wła-
ściciel Medyki sposobił się powoli do objęcia przypadającej mu części majątku 
ojca151. Mając bowiem zagwarantowane gospodarstwo rolne w Starzawie, Pawli-
kowski zdecydował się na sprzedaż folwarku w Medyce152, co z kolei umożliwiło 
mu w przededniu wojny na redukcję zobowiązań hipotecznych.

Michał Pawlikowski opuścił dom w Medyce dopiero we wrześniu 1939 r. 
w obawie przed aresztowaniem jako działacz   polityczny. Przez Lwów i Rumu-
nię dotarł ostatecznie do Włoch, gdzie też w 1942 r. sprowadził żonę i dzieci153. 
Po zakończeniu działań wojennych polskie władze komunistyczne wyzuły Paw-
likowskich z ich dziedzictwa, nie zdołały jednak wymazać z historii ich zasług 
dla polskiej historii i kultury.

Zakończenie

Michał Pawlikowski obejmował administrację własnego majątku w Medyce 
niedługo po zakończeniu dotkliwej w skutkach I wojny światowej, w czasie kiedy 
wykuwały się dopiero wschodnie granice II Rzeczpospolitej. W tym trudnych dla 
gospodarki latach podjął się odbudowy majątku ze zniszczeń wojennych i przy-
wrócił Medyce rangę „gniazda rodu”. Mimo aktywnego uczestnictwa w życiu 
politycznym i kulturalnym Małopolski Wschodniej, z entuzjazmem przystąpił do 
gospodarowania w majątku własnym, ojca i brata, a w drugiej połowie lat 20. XX 
w. rozpoczął inwestycje mające na celu podniesienie rentowności dóbr. W działa-
niach Pawlikowskiego z drugiej dekady XX w. widać pomysł, chęci i możliwości 
organizacyjne. Przeprowadził sanację interesów teścia i szwagra oraz oddłużył 
majątek brata. 

Niestety, z czasem okazało się, że niektóre inwestycje Pawlikowskiego 
w Medyce nie były trafione i pochłonęły koszty, których Michał już nie odzyskał 
(sabociarnia, chmielarnia). Część kapitału z zaciągniętych pożyczek hipotecz-

150 Rkps BJ, sygn. 11918 IV, k. 247–248.
151 Sugeruje to odręczny zapisek na marginesie oświadczenia o przejęciu spadku z adnotacją,  

że 4 VIII 1939 r. dokument dostarczono M. Pawlikowskiemu do podpisu. Rkps BJ, sygn. 11255 
IV, k. 4–5.

152 Według Michała wpływ na to miała również niemożność parcelacji 72 morgów łąk wydzier-
żawianych Chanalesowi. Rkps BJ, sygn. 11918 IV, k. 249, dopisek M. Pawlikowskiego z 25 III 
1939 r. na notatce w sprawach majątkowych z 19 III 1939 r.

153 K. Pawlikowski, O moim Ojcu, w: Świadectwa. Testimonianze, t. 5: Czas wojny i czas pokoju  
w „polskim Rzymie”, Rzym 2009, s. 317–321.
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nych Pawlikowski przeznaczył na sprawy publiczne, w tym na pokrycie deficy-
tu upadającego Banku Ziemian, inne na konsumpcję, co miało również wpływ 
na przyszłą kondycję finansową majątku. Reszty dokonał kryzys ekonomiczny 
z lat 1929–1935, rujnujący wielu nieźle radzących sobie do tego czasu ziemian. 
Trudna sytuacja finansowa właściciela Medyki w latach 30. XX w. zmusiła go 
do intensywnej odsprzedaży gruntów dworskich i miała wpływ na porzucenie 
lub zawieszenie wielu inicjatyw publicznych i wydawniczych. Znużony niepo-
wodzeniami Pawlikowski zaczął odchodzić od osobistego administrowania ma-
jątkiem, a od narastających kłopotów uciekał do pasji literackich i zajęć związa-
nych publicystyką polityczną. Pozostawał też w dyspozycji władz Stronnictwa 
Narodowego, z ramienia którego prowadził różnego rodzaju misje polityczne. 
Zaangażowanie M. Pawlikowskiego po stronie jednej opcji politycznej tłumaczy 
jego postrzeganie niepowodzeń gospodarczych przez pryzmat świadomego dzia-
łania administracji rządowej. Mimo podejmowanych wysiłków Pawlikowski nie 
zdołał zaradzić postępującemu zadłużeniu i dopiero parcelacja większych części 
obszaru dworskiego w Medyce i Bucowie pod koniec lat 30. XX w. pozwoliła 
zredukować jego zobowiązania hipoteczne i wekslowe.  

Wszechstronne zainteresowania M. Pawlikowskiego w dziedzinie literatury, 
historii, sztuki, kolekcjonerstwa i polityki spowodowały, że nie był sensu stric-
te ziemianinem, a działalność gospodarcza nie była głównym polem jego ak-
tywności (nie ukończył studiów w Akademii Rolniczej w Dublanach). Mimo to 
prowadzenie majątku ziemskiego stanowiło główne źródło utrzymania rodziny 
w dwudziestoleciu międzywojennym i zaplecze materialne niektórych projektów 
publicznych właściciela Medyki. Autor ma nadzieję, że artykuł wypełnił braku-
jące karty w historiografii tematu i będzie przyczynkiem do dalszych szczegóło-
wych badań nad biografią M. Pawlikowskiego.  

Aneks

Tab. 2. Ważniejsze dzierżawy w majątku Pawlikowskich w latach 1918–1939
Obszar dzierżawy okres dzierżawy Dzierżawcy
Medyka Folwark od III 1918

1920–1925
1934–1939

Turnau
administracja Henryka Woźniakow-

skiego
Henryk Müller

Medyka Ogród
1934–1938< Tadeusz, Władysław? i Maria Rzą-

śniccy
Medyka Staw 1923–1926 Mieczysław Łazarewicz

Szechynie Folwark Kopań II 1918–1919
1920–1925
1934–1939

Roman Treter Doliniański
administracja Henryka Woźniakow-

skiego
Tadeusz Rząśnicki (prawdopodobnie 

w spółce z Henrykiem Müllerem)

egrin
Notatka
czy tutaj ma być ten znak?
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Chmielarnia w Szechyniach po 1927 – II 1934 inż. Jasiński
Góra Szechyńska 1919–1924 Borowczak
Buców Folwark 1918–1921 Izaak Wirth

Buców-Kosowica (23 morgi) 1923 Izaak Wirth
Starzawa Folwark II 1918 – II 1921

1921 –31 XII 1931
      ok. 1935/36–
1939

Roman Treter Doliniański
Henryk Woźniakowski

Adam Potocki

Kniażyce Folwark 1918–1925 Marian? Dębicki
Kniażyce Stawy   1925–1929< Witold i Marceli Pindelscy

Kormanice Folwark
(od 1925 r. jako Kniażyce 

Kormanice)

III 1918 – 1 VII 
1933

ok.1933–1939

Stanisław Wink
Zygmunt Dębicki

Źródło: Dzienniki MP ze zbiorów K. Pawlikowskiego, Rkps BJ, sygn. 11916 IV, 11917 IV, 11918 IV.
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Abstract

romAn DybosKi – The firsT enGlish scholAr in PolAnD AnD founDer of enGlish sTuDies 
 AT The jAGielloniAn universiTy

The article presents Roman Dyboski (1883-1946), the founder of English Studies in Poland. He 
was disciple of the great humanist Wilhelm Creizenach, Dyboski chose to study English language 
and culture, and in 1911 organized the first Polish Chair in English Studies at the Jagiellonian Uni-
versity. He devoted his research to English and American literature and culture, was indefatigable in 
introducing the great works of literature to a wide readership in Poland and in being an ambassador 
of Polish culture in the United Kingdom and the United States. Dyboski was an eminent academic, 
most distinguished in his service to the development of Polish humanities.

Key words: history of English studies in Poland, English literature, language and culture in 
Poland

Słowa kluczowe: historia polskiej anglistyki, literatura, język, kultura Anglii i Stanów Zjed-
noczonych w Polsce

Wstęp 

Życie i twórczość Romana Dyboskiego (1883–1945) były już przedmiotem 
wielu badań1. Trudno się dziwić. Rozległość zainteresowań, jak i ogromny do-
robek naukowy i publicystyczny, a także rzadko spotykana aktywność na polu 
popularyzacji badań wyróżniają założyciela polskiej anglistyki uniwersyteckiej 
pośród innych uczonych polskich tego czasu. W tekście chciałabym skupić się 
na kilku problemach badawczych. Przybliżając postać Dyboskiego postaram się 
omówić te aspekty jego pracy, które do tej pory znajdowały się na uboczu zain-
teresowań uczonych. Do nich należą przede wszystkim dokonania Dyboskiego 
w zakresie języka i kultury średniowiecznej Anglii, ze szczególnym uwzględnie-
niem jego rozprawy doktorskiej, w wielu miejscach wyprzedzającej ówczesne 

1 Zob. m.in. najnowszą pracę zbiorową w połowie poświęconą angliście: Roman Dyboski 
1883–1945, Władysław Tarnawski 1885–1951. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu  
18 listopada 2011 roku, red. A. Suszyńska, Kraków 2018 – tam najnowsza bibliografia do tematyki.
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dokonania badaczy. Korzystając z ustaleń poprzedników chciałabym rzucić też 
trochę nowego światła na osiągnięcia Dyboskiego z zakresu badań szekspirolo-
gicznych oraz przybliżania kultury literackiej Anglii w Polsce.  

Rys biograficzny

Roman Dyboski urodził się w 1883 r. i wychował w Cieszynie, mieście, 
w którym współistniały trzy kultury: polska, niemiecka i czeska. W Cieszynie 
ukończył niemieckie gimnazjum w 1901 r. i jako wybitnie uzdolniony uczeń roz-
począł studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako-
wie2. Wybrał studia filologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem germanistyki. 
W owym czasie przewodził jej na Uniwersytecie Jagiellońskim wybitny uczony 
Wilhelm Creizenach – od 1883 r. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierow-
nik seminarium germanistycznego,  wreszcie dziekan Wydziału Filozoficznego, 
który stworzył na UJ najsilniejszy w Polsce ośrodek neofilologiczny. Dzięki jego 
staraniom powstała Katedra Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(1890); założył też bibliotekę seminarium germanistycznego. Właśnie w ramach 
seminarium prowadził wykłady o twórczości Szekspira i inspirował zaintereso-
wania studentów w kierunku języka i literatury angielskiej3.

Dyboski studiował pod kierunkiem Creizenacha w latach 1901–1902 i, za-
chęcony wykładami mistrza, rozpoczął naukę języka angielskiego u znanego 
wówczas lektora uniwersyteckiego Michała Dziewickiego. Dziewicki częściowo 
wychował się i wykształcił w Wielkiej Brytanii, znał więc dobrze język; intere-
sował się też bardzo literaturą angielską, którą popularyzował wśród polskich 
studentów. Tak więc od początków swego żywota uniwersyteckiego Dyboski ob-
racał się w kręgu literatur i języków niemieckiego i angielskiego.

Dalsze studia odbył za namową i poparciem Creizenacha w Wiedniu, gdzie 
obronił w 1905 r. pracę doktorską, pisaną w języku niemieckim, o wielkim poecie 
angielskim XIX wieku: Tennysons Sprache und Stil. Dwa lata później ta mo-
numentalna (544 strony) praca ukazała się w Wiedniu w renomowanej oficynie 
Wilhelma Braumüllera. Stypendia naukowe pozwoliły Dyboskiemu pracować 
naukowo na uniwersytetach w Londynie, Cambridge i Oksfordzie. Owocem tych 
lat była habilitacja przyznana na podstawie pracy Songs, Carols and Other Mi-
scellaneous Poems, opublikowanej w prestiżowej brytyjskiej serii wydawniczej 
Early English Text Society (1908).

Te dwie wczesne prace, dzięki którym nazwisko Dyboskiego stało się znane 
wśród badaczy literatury angielskiej w Europie, imponują znajomością i wyczu-
ciem języka oraz szerokim zakresem zainteresowań. Zapewne właśnie studia nad 

2 Zob. szerzej: M. Morys-Twarowski, Rodzina Dyboskich na tle elit Śląska Cieszyńskiego 
przełomu XIX i XX wieku, w: Roman Dyboski 1883–1945…, s. 15–31.

3 O Creizenachu zob. szerzej: M. Stinia, Uniwersytet Jagielloński w latach 1871–1914. 
Modernizacja procesu nauczania, Kraków 2014 (wg indeksu).
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poezją Tennysona, który był zafascynowany angielskim średniowieczem, spowo-
dowały, że Dyboski opuścił wiek XIX i zagłębił się w starych tekstach poetyc-
kich. Publikacja dla Early English Text Society oznaczała, że jego znajomość, 
badania i interpretacja średniowiecznych tekstów uznane zostały za wybitne 
osiągnięcia w angielskich studiach literaturoznawczych.

W tym samym (1908) roku Dyboski wrócił do Krakowa, gdzie powierzono 
mu organizację Katedry Języka i Literatury Angielskiej w Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. Jednocześnie przyjęto go natychmiast do grona profesorskiego, które 
stanowiło samo serce intelektualnej elity Krakowa. Jak pisze we Wspomnieniu 
o gronie „Współczesnych”, spotykał się wtedy regularnie, zarówno oficjalnie, 
jak i towarzysko z rektorem UJ i prezesem Akademii Umiejętności Kazimierzem 
Kostaneckim, profesorem Leonem Sternbachem, który przewodził Wydziałowi 
Filozoficznemu Akademii, z profesorami UJ Kazimierzem Morawskim, Stefa-
nem Pawlickim, Marianem Sokołowskim, Wojciechem Natansonem, Napole-
onem Cybulskim czy Ignacym Chrzanowskim, żeby wymienić tylko najbardziej 
znane nazwiska4.

Organizacja nowej katedry była dużym wyzwaniem, ponieważ studia an-
glistyczne nie były wtedy na uniwersytecie osobnym kierunkiem. Dyboskiego 
wspierał swoim autorytetem Wilhelm Creizenach argumentując, że język angiel-
ski i kultura anglosaska są zbyt ważne i wielkie, aby mogły stanowić jedynie 
margines germanistyki. Ważkim uzasadnieniem istnienia anglistyki była oczy-
wiście popularność dzieł Szekspira, które – dzięki zbiorowym wydaniom sztuk 
w języku polskim i częstej obecności w polskich teatrach zarówno w zaborze au-
striackim, jak i rosyjskim – stały się ważnym elementem kultury polskiej i świa-
domości czytelniczej.

Kiedy Dyboski tworzył początki polskiej anglistyki, ukazały się już dwa zbio-
rowe wydania dzieł dramatycznych Szekspira w języku polskim (w roku 1895 
dwunastotomowe wydanie pod redakcją Kraszewskiego w Warszawie, a w latach 
1895–1897 dziewięciotomowe wydanie Biegeleisena we Lwowie), drukowano 
wiele przekładów poezji angielskiej w czasopismach; w Krakowie Teatr Miejski 
kierowany przez Stanisława Koźmiana miał już za sobą dwadzieścia najlepszych 
lat z Szekspirem jako jednym z filarów repertuaru; znana była wielka kariera 
Heleny Modrzejewskiej. 

Początki funkcjonowania katedry były skromne. Liczba studentów nie prze-
kraczała trzydziestu osób i przez kilka lat nie wzrastała, przez co szanse na wy-
kształcenie kadry naukowej były niewielkie. Brak filologii angielskiej na pol-
skich uniwersytetach powodował, że „anglistyka nie była fachem specjalnym, 
tylko miejscem wytchnienia, czy drogą pośrednią do innych celów”5.

4 R. Dyboski, Wspomnienie o gronie „Współczesnych”, w: Księga pamiątkowa na dziewięć-
dziesięciolecie dziennika „Czas”, Warszawa 1938, s. 87.

5 J. Birkenmajer, Oblicze i zasługi polskiej anglistyki, „Nowa Książka”, 1936, nr 5, s. 241.
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Rosnące wówczas zainteresowanie literaturą angielską spowodowało poja-
wienie się literatury krytycznej. Rozprawy i artykuły pisali romaniści, pisarze 
i badacze literatury polskiej. Chociaż niektóre rozprawy były na wysokim pozio-
mie, było ich niewiele i miały charakter dorywczy. Tylko angielski romantyzm 
i Szekspir doczekali się szczegółowego i dokładnego opracowania przed szeroko 
rozwiniętą działalnością naukową Dyboskiego6.

 Po rozpoczęciu pracy w Krakowie, Dyboski kontynuował energicznie dzia-
łalność badawczą z zakresu literatury angielskiej. Jedną z jego pierwszych du-
żych publikacji był wydany w 1910 r. tom Literatura i język średniowiecznej 
Anglii, pierwszy podręcznik literatury średniowiecznej dla studentów anglistyki. 
W swoich dalszych badaniach Dyboski zajmował się głównie literaturą średnio-
wieczną, okresem wiktoriańskim i Szekspirem. W 1911 r. Dyboski otrzymał tytuł 
profesora nadzwyczajnego UJ7.

W latach 1911–1913, w krakowskim wydawnictwie Gebethner i Wolff, Dy-
boski wydał Dzieła dramatyczne Szekspira, do których napisał szkic wstępny 
i przedmowy do wszystkich sztuk. Po raz pierwszy w Polsce edycja zbiorowa 
dzieł Szekspira ukazała się w krytycznym opracowaniu anglisty. Niestety, dwu-
nastotomowe wydanie pojawiło się tuż przed wybuchem I wojny światowej i nie 
zostało zauważone przez krytykę. Po wojnie nie było już wznawiane, chociaż 
aż do czasów II wojny światowej było to najpełniej zrealizowane przedsięwzię-
cie i główne wydanie dzieł Szekspira. W 1914 r. Dyboski napisał i wydał esej 
O sonetach i poematach Szekspira, który był uzupełnieniem wydania dzieł dra-
matycznych. Praca ta była pierwszą w Polsce i przez długi czas jedyną dogłębną 
analizą mniej znanych i rzadziej omawianych utworów angielskiego dramatur-
ga. Będąc na początku swojej kariery naukowej, Dyboski starał się pisać bardzo 
ostrożnie, nie wysuwając własnych interpretacji i sądów. Jego dążeniem było 
zobaczenie utworów oczami współczesnej mu krytyki, więc analiza uwzględnia-
ła sądy wybitnych, współczesnych mu szekspirologów8.

Dyboski pełnił obowiązki kierownika Katedry Anglistyki UJ od swojego 
powrotu do Krakowa do czasu wybuchu I wojny światowej. W 1914 r. został 
powołany do służby wojskowej w armii austriackiej; jako oficer dostał się do 
niewoli rosyjskiej już w grudniu tego roku. W 1915  r., dzięki pomocy Komitetu 
Polskiego w Moskwie, osiem miesięcy przebywał na wolności, chociaż pod nad-
zorem. Mógł jednak uczestniczyć w życiu kolonii polskiej i brać udział w rosyj-

6  Były to m.in. opracowania: Walter Scott i Byron o odniesieniu do polskiej poezji romantycznej 
Stanisława Windakiewicza, Hamlet Władysława Matlakowskiego, O polskich przekładach 
dramatów Szekspira Władysława Tarnawskiego.

7 P. Mroczkowski, Roman Dyboski (1883–1945). Pioneer of English Studies in Poland, w: 
Roman Dyboski. Founder of  English Studies in Poland, ed. T. Bela, E. Mańczak-Wohlfeld, Kraków 
1998, s. 20–22.

8 Najczęściej Andrew C. Bradleya (1851–1935), Williama J. Courthope’a (1842–1917) 
i szczególnie cenionego przez siebie Wilhelma Creizenacha (1851–1919). Zob. E. Stanisz, Kierunki 
polskiej szekspirologicznej myśli krytycznej w dwudziestoleciu wojennym, Toruń 2011, s. 53.
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skim życiu naukowym9. W początkach 1916 r. przeniesiony został do Kazania. 
Na podstawie uchwały konferencji Czerwonego Krzyża profesorom, docentom 
i asystentom uczelni pozwolono poruszać się swobodnie po wyznaczonym ob-
szarze i prowadzić pracę naukową10. Korzystał więc Dyboski z biblioteki uni-
wersyteckiej, gdzie m.in. katalogował zbiory polskie11. Jak sam przyznaje, nie 
przestrzegał zbytnio przepisów i wbrew zakazom prowadził w Kazaniu kurs mic-
kiewiczowski dla studentów z Wilna, dał też dwa odczyty o Konstytucji 3 Maja12. 
Trzechsetletnią rocznicę śmierci Szekspira w 1916 r. uczcił pracą naukową mimo 
trudności z docieraniem do źródeł: w 1917 r. wydał w Moskwie szkic Rytmika 
wysiłku i znużenia w twórczości Szekspira, w której porównał karierę Szekspira 
do wznoszącej się i opadającej fali. Całą twórczość dramaturga opisał jako pa-
smo artystycznych wzlotów, po których następowało osłabienie sił twórczych ar-
tysty. Praca została później zaprezentowana członkom Shakespeare Association 
w Wielkiej Brytanii i wydana w 1923 r. jego nakładem13.

Wywieziony z Kazania do Moskwy, Dyboski został wkrótce skazany na 
obóz karny i wysłany na Syberię do Chabarowska przez m.in. Irkuck i Charbin. 
W obozie karnym w Chabarowsku przeżył rewolucję 1917 r. Rok poźniej obóz 
dostał się w ręce najpierw Japończyków, potem Amerykanów, którzy w końcu 
uwolnili  jeńców.

W Chabarowsku, jak zawsze aktywny, był jednym z założycieli niemiecko-
-węgierskiego uniwersytetu obozowego, w którym sprawował funkcję rektora. 
Uniwersytet mógł funkcjonować dzięki niezłej bibliotece obozowej i wielu jak 
on uwięzionym naukowcom niemieckim i węgierskim. Szczególnie w niewoli 
amerykańskiej uniwersytet mógł działać bardzo aktywnie. Dyboski prowadził 
wykłady z literatury angielskiej dla dużych grup słuchaczy. Bardzo dużo to dla 
niego znaczyło i, jak później wspominał, „wykładałem kurs literatury angielskiej 
w j. angielskim i ku mojemu zdziwieniu miałem od 80 do 100 słuchaczy (wię-
cej niż kiedykolwiek na Uniwersytecie Jagiellońskim)”14. Wyznał też, że sam się 
przekonał „o nieśmiertelnej żywotności wielkich dramatów Szekspira, opowia-
dając po prostu ich treść w pogawędkach wieczornych”15. Po uwolnieniu, w 1919 
r. wstąpił do Polskiej Armii we wschodniej Syberii i wziął udział w wojnie pol-
sko-bolszewickiej.

W 1922 r. Dyboski wrócił do Krakowa, otrzymał tytuł profesora zwyczajne-
go i ponownie objął katedrę anglistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierując 

9 R. Dyboski, Siedem lat w Rosji i na Syberii, Warszawa 1922, s. 8.
10  Ibidem, s. 51.
11 Ibidem, s. 37.
12 Ibidem, s. 51.
13 T. Pudłocki, Ambasadorzy idei. Wkład intelektualistów w promowanie pozytywnego wizerunku 

Polski w Wielkiej Brytanii w latach 1918–1939, Kraków 2015, s. 265–266.
14 R. Dyboski, Siedem lat..., s. 92.
15 Ibidem, s. 169.
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nią od 1922 do 1939 r. Prowadził wykłady z literatury angielskiej i intensywnie 
pracował naukowo. Wśród jego licznych publikacji z tego okresu na uwagę za-
sługuje William Shakespeare (1927), pierwsze wydane w Polsce dzieło ujmujące 
całokształt twórczości angielskiego dramaturga i dające tak przegląd ówczesnego 
stanu badań nad twórczością Szekspira, jak również własną analizę dzieł. W tym 
samym roku opublikował pracę o Byronie, a w 1936 r.  –  o Dickensie.

Znany i ceniony w kraju i zagranicą, Dyboski w okresie międzywojennym 
często przeprowadzał prelekcje i wykłady na wielu uniwersytetach w Polsce 
i poza jej granicami. Uważany był za jednego z najwybitniejszych erudytów 
i krasomówców w skali europejskiej. Mowy swoje często improwizował w kil-
ku językach16. W Polsce szerzył znajomość literatury angielskiej, a zagranicą 
mówił o historii i literaturze polskiej, ale też o polityce i gospodarce polskiej. 
Był jednym z „najlepszych i najczęściej wysyłanych na Zachód specjalistów od 
propagandy polskiej”17. W latach 1922–1923  wykładał w Londynie w School 
of Slavonic Studies, jednocześnie z powodzeniem dając odczyty w Oksfordzie 
i Cambridge, w słynnej London School of Economics, w London Chamber of 
Commerce czy w londyńskiej siedzibie Ligi Narodów. Część jego wykładów 
prowadzonych na angielskich uniwersytetach została później wydana w formie 
artykułów w „The Slavonic Review” oraz w formie książkowej w pracach: 
Periods of Polish Literary History (1923), Modern Polish Literature (1924), 
Outlines of Polish History (1925), Poland Old and New (1926), Poland (1933) 
i Ten Centuries of Poland’s History (1937). Słuchaczami jego wykładów o kul-
turze polskiej byli dyplomaci, pracownicy naukowi, ale także osoby niezwiąza-
ne ze środowiskiem naukowym18.

Na zaproszenie Fundacji Kościuszkowskiej w 1928 r. r. Dyboski pojechał do 
Stanów Zjednoczonych19, by wygłosić serię wykładów o kulturze polskiej. Po-
pularność jego wystąpień sprawiła, że Dyboski podróżował po kraju do wiosny 
1929 r., odwiedzając dwadzieścia pięć uniwersytetów i wygłaszając ponad sto 
wykładów. Najważniejszą częścią tej wizyty w Stanach Zjednoczonych był po-
byt w Chicago, gdzie m.in. spotykał się z Polonią. Zdaniem Pudłockiego: „Był 
jednym z najlepszych znawców Polonii amerykańskiej i to znawcą niezwykle 
przez tę Polonię cenionym”20. Wystąpienia Dyboskiego cieszyły się ogromną po-
pularnością i przyczyniły się do umocnienia pozycji studiów slawistycznych na 
uniwersytetach amerykańskich. Dodatkowym i zupełnie niespodziewanym ich 

16  T. Bela, Roman Dyboski (1883–1945), w: Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału 
Filologicznego, red. J. Michalik, W. Walecki, Kraków 2000, s. 285.

17  T. Pudłocki, op. cit., s. 19.
18 Obszernie pisze o tej działalności Dyboskiego Tomasz Pudłocki – ibidem, s. 219–319.
19 Dokładne badania nad pobytem Dyboskiego w Stanach Zjednoczonych przeprowadził 

Tomasz Pudłocki, zob. idem, Z dziejów relacji polsko-amerykańskich – Roman Dyboski jako 
wykładowca Uniwersytetu Chicagowskiego, w: Amico, socio et viro docto. Księga ku czci profesora 
Andrzeja Kazimierza Banacha, red. T. Pudłocki, K. Stopka, Kraków 2015, s. 243–264.

20 Ibidem, s. 264.
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rezultatem był wzrost liczby amerykańskich studentów deklarujących polskie 
pochodzenie21.

Po powrocie z Ameryki Dyboski wydał szereg prac, szerząc znajomość kul-
tury amerykańskiej i związków polsko-amerykańskich. Ukazały się książki: 
Ameryka a powstanie listopadowe (1930), Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 
(1930), Cywilizacja amerykańska a cywilizacja europejska (1938) oraz liczne ar-
tykuły o kulturze i literaturze amerykańskiej. Będąc dobrze znaną postacią w krę-
gach amerykańskich uniwersytetów, Dyboski został członkiem polskiej delegacji 
rządowej na obchody 150. rocznicy śmierci Kazimierza Pułaskiego w Savannah 
jesienią 1929 r.

Jako nauczyciel akademicki pracujący z przyszłymi nauczycielami języka, 
uczestniczył w zjazdach neofilologów, podczas których aktywnie działał na 
rzecz podniesienia poziomu nauczania języków w szkołach i na uniwersytetach. 
W lutym 1939 r., po trzecim zjeździe neofilologów, w artykule Postulaty neofi-
lologiczne krytykował upadek znajomości języków obcych, szczególnie języka 
angielskiego. Był przekonany, że niezwykle ważne jest propagowanie kultury 
polskiej w krajach anglosaskich, a nieznajomość języków i brak możliwości za-
prezentowania polskiego dorobku twórczego poza granicami kraju powodują 
ogromne straty zarówno gospodarcze, jak i kulturowe.

 Artykuły Dyboskiego ukazywały się w gazetach codziennych, tygodnikach 
i miesięcznikach, takich jak: „Czas”, „Przegląd Współczesny”, „Przegląd War-
szawski”, „Pamiętnik Literacki”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Pion”, „Przegląd 
Pedagogiczny” czy „Gazeta Literacka”. Niektóre teksty o kulturze i literaturze 
angielskiej oraz amerykańskiej zostały później zebrane i wydane jako książki: 
Anglia po wojnie (1924) oraz O Anglii i Anglikach (1929).

Przez wszystkie lata swojej działalności naukowej Dyboski był aktywnym 
członkiem wielu organizacji naukowych, takich jak Polska Akademia Umie-
jętności, Czechosłowacka Akademia Nauk i Modern Language Association of 
America.

Dyboski wielce przyczynił się do stworzenia przed wojną katedr anglistyki 
w Warszawie i Lwowie, wysuwając na stanowiska ich kierowników kandydatury 
Andrzeja Tretiaka (1886–1944) i Władysława Tarnawskiego (1885–1951). W la-
tach 1922–1939 sprawował nadzór merytoryczny nad wieloma pracami doktor-
skimi, a także recenzował prace naukowe zarówno polskie, jak i zagraniczne22. 
W trakcie swej długiej pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, zarówno przed  
I wojną światową, jak i w dwudziestoleciu międzywojennym, wykształcił wiele 
wybitnych osób. Jego studentami byli m.in. Wacław Borowy (1890–1950), po-
lonista, następca Dyboskiego w School of Slavonic Studies, dyrektor Biblioteki 

21 Ibidem, s. 257; S. Helsztyński, Dobranoc, miły książę: ludzie, prace, wspomnienia, Warszawa 
1971, s. 202–203.

22 E. Stanisz, op. cit., s. 86–101.
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Uniwersytetu Warszawskiego i kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej 
UW oraz Tadeusz Grzebieniowski (1894–1973), późniejszy profesor łódzkiej an-
glistyki. Wykształcił również asystentów, wśród nich Przemysława Mroczkow-
skiego (1915–2002), późniejszego kierownika Katedry Filologii Angielskiej UJ, 
który pod kierunkiem Dyboskiego  rozpoczął swoją rozprawę doktorską. O swo-
ich związkach z Dyboskim wspominał też Stanisław Helsztyński (1891–1986), 
kierujący warszawską katedrą anglistyki po II wojnie światowej23. Kilku daw-
nych studentów Dyboskiego uzyskało katedry w uniwersytetach zagranicznych, 
np. Wiktor Weintraub, profesor Harvardu, czy Ludwik Krzyżanowski, profesor 
Columbia University24.

Okres II wojny światowej Dyboski spędził w Krakowie. Dzięki nieobecno-
ści w mieście 6 listopada 1939 r. uniknął aresztowania w ramach Sonderaktion 
Krakau, kiedy to grupa profesorów UJ została uwięziona i wysłana do obozów 
koncentracyjnych w Sachsenhausen i Dachau. Przez cały okres wojny i oku-
pacji Dyboski utrzymywał kontakt ze studentami. Chociaż nie prowadził wy-
kładów na tajnym uniwersytecie, udostępnił studentom i wykładowcom swoją 
bogatą bibliotekę25. Sam pracował jako nauczyciel, ale przede wszystkim pisał: 
w tym czasie powstało sześć monografii: Sto lat literatury angielskiej, Wielcy 
pisarze amerykańscy, Dzieje Stanów Zjednoczonych, Dzieje Anglii, Zarys lite-
ratury amerykańskiej oraz Zarys literatury brytyjskiej. Dwie pierwsze książki 
zostały wydane już po śmierci Dyboskiego, w 1957 i 1958 r, a manuskrypty po-
zostałych znajdują się w archiwach PAN. Po wojnie, w marcu 1945 r., Dyboski 
podjął pracę w Katedrze Filologii Angielskiej UJ. Popularność jego wykładów 
spowodowała wzrost zainteresowania studiami anglistycznymi. Niewielkie, li-
czące kilkudziesięciu słuchaczy studium filologii angielskiej ogromnie się wte-
dy rozrosło26. Niestety, 1 czerwca 1945 r. r. Roman Dyboski zmarł nagle na atak 
serca.

Pionierska praca Romana Dyboskiego i jego zasługi dla polskiej anglistyki 
nie zostały zapomniane. W 50. rocznicę jego śmierci, 1 czerwca 1995 r. Instytut 
Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizował poświęconą mu 
międzynarodową sesję, a czytelnię anglistyczną w Collegium Paderevianum na-
zwano imieniem Romana Dyboskiego.

23 W pamiętniku Kronika rodzinna S. Helsztyński wspomina kontakty z Dyboskim podczas 
pobytu na stypendium w Londynie w 1925 r. i opisuje pomoc, jakiej udzielił mu Dyboski w zdobyciu 
pracy w „Wiadomościach Literackich” – idem, s. 91–92, 203, 306.

24  Z. Krajewska, Roman Dyboski, Roman Dyboski,  Katowice 1968, s. 99; E. Stanisz, op. cit., 
s. 49–50.

25  Uniwersytet został zorganizowany przez asystentki, Marię Laskowską-Michalską i Claire 
Grece-Dąbrowską; jednym z wykładowców był profesor Władysław Tarnawski (M. Gibińska, 
J. Ozga, Cracow University. The English Institute – Information for Foreign Guests and Visitors, 
Kraków 1981, s. 22–23).

26  Z. Krajewska, op. cit., s. 96.
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Rozprawa doktorska

Obroniona w 1905 r., opublikowana w 1907 r., a wznowiona w 1964 r. rozprawa 
doktorska Dyboskiego zasługuje na szczególną uwagę w jego dorobku naukowym. 
Była to oryginalna praca poświęcona językowi poetyckiemu i wyróżniających go 
kryteriom, wychodząca zdecydowanie poza ogólnie wtedy przyjęte zasady stu-
dium filologicznego. Zapowiada we wstępie, że celem jego pracy jest traktowanie 
filologii jako dyscypliny empiryczno-opisowej, na wzór ówczesnego stanu nauk 
ścisłych, odejście od dyscypliny  uprawianej  w tradycyjny, historyczno-kompara-
tystyczny sposób. Nowe podejście do studiów nad literaturą oznaczało zebranie da-
nych z konkretnych dzieł literackich i uszeregowanie ich według konkretnych kry-
teriów, aby można było potem stworzyć systemowy opis tego dzieła. Materiałem 
empirycznym dla Dyboskiego była poezja Alfreda Tennysona, wybitnego liryka 
XIX wieku, znawcy i fascynata kultury i literatury średniowiecznej. Badanie tego 
materiału miało doprowadzić do ustalenia językowej ramy twórczości Tennysona.

Praca nad twórczością poety jest umocowana w doskonałej orientacji Dybo-
skiego w dziewiętnastowiecznych kontekstach językowych i literackich z szero-
ko pojętych germańskich i anglosaskich kręgów kulturowych XIX wieku. Nato-
miast językoznawczy aspekt tych badań jest prekursorski w stosunku do założeń 
metodologicznych Romana Jakobsona (Poetry of Grammar and Grammar of 
Poetry, 1968). Dyboski zwraca uwagę na istotę powtórzeń elementów supraseg-
mentalnych, takich jak: rym, aliteracja, asonans, stopa rytmiczna, a także wszel-
kich paralelizmów strukturalnych, ponieważ stanowią one według niego kwinte-
sencję poezji. Zwracał uwagę nie tylko na słownictwo, ale też na struktury i wza-
jemne powiązania dźwiękowe, strukturalne i semantyczne danego utworu, który 
rygorystycznie badał jako całość, nigdy nie wybierając dowolnych fragmentów 
do analizy. Patrzył na te zjawiska przy założeniu ‘inności’ języka poetyckiego, 
który funkcjonuje na nadwyżkach zarówno strukturalnych, jak i semantycznych, 
których język potoczny nie toleruje. Nadwyżki te są wynikiem twórczej działal-
ności poety, który pragnie świadomie wprowadzać nowe, niezwykłe, wykracza-
jące poza normę znaczenia. W tego rodzaju podejściu do języka poetyckiego wy-
przedza późniejsze próby ustalenia językowej normy i poetyckiej dewiacji. Jego 
spojrzenie na język ma imponujące zaplecze: Dyboski porusza się ze swobodą 
zarówno w synchronicznym, jak i diachronicznym ujęciu języka, na co pozwala 
mu doskonała znajomość kilku języków i ich historii.

Wyprzedza też Dyboski Praską Szkołę Strukturalistyczną27, a w ich ujęciu 
zasady poetyckiego chwytu „aktualizacji”, pierwszoplanowości elementów ję-

27 Praskie Koło Lingwistyczne (1926–1948), zwane też Praską Szkołą Strukturalistyczną. Dla 
strukturalistów praskich, podobnie jak dla formalistów rosyjskich, specyfika literatury tkwiła przede 
wszystkim w języku. Główną kategorią stał się system języka literackiego, natomiast zadaniem 
– analiza funkcjonalności jego elementów. Najwybitniejsi przedstawiciele: J. J. Mukarovski,  
B. Havránek, R. Jakobson, N. Trubieckoj.
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zykowych, które w sposób nietypowy zwracają na siebie uwagę. Nie używając 
tej terminologii (ukutej dużo później), Dyboski bezbłędnie wyłapuje przykłady, 
które swą formą językową wybijają się na pierwszy plan, w ten sposób generując 
specyficzne sensy wiersza. Jego znajomość staroangielskich form i zbitek języ-
kowych pomaga mu wychwycić w języku poetyckim Tennysona złożenia wyra-
zowe, które wprowadzały znaczenia dużo bogatsze niż ich oszczędna, zazwyczaj 
dwuwyrazowa forma.

Wartość dzieła naukowego należy naturalnie osądzać według wkładu w dal-
szy rozwój nauki, ale warto też zobaczyć jego niezwykłość na tle epoki. Historia 
nie obeszła się dobrze z dziełem Dyboskiego: traktat pisany po niemiecku, doty-
czący angielskiego poety, a pisany przez Polaka (co wtedy znaczyło człowieka 
znikąd), mimo że przysłużył się autorowi w jego karierze uniwersyteckiej, nie 
wszedł w szeroko rozumiany obieg naukowy. Może byłoby inaczej, gdyby nie  
I wojna światowa. Tym bardziej warto docenić szerokie zaplecze językowe, kul-
turowe i historyczne młodego badacza oraz jego oryginalne i niezależne pomysły 
naukowe na tle epoki, pomysły, które konsekwentnie zrealizował w swojej roz-
prawie doktorskiej.

Badacz języka i literatury średniowiecznej

Praca habilitacyjna Dyboskiego to wydany w roku 1908 tom Songs, Carols 
and Other Miscellaneous Poems w ramach serii Early English Text Society28. 
Ukazanie się pracy Dyboskiego pod auspicjami EETS już było nobilitacją dla 
młodego uczonego. W czasie swoich studiów w Oksfordzie opracował on mate-
riał poetycki zawarty w rękopisie, który był czymś na kształt silva rerum studenta 
z pierwszej połowy XVI wieku. Były tam zapisane (tj. przepisane z wcześniej-
szych rękopisów) pieśni kościelne, kolędy, wiersze religijne, umoralniające i ale-
goryczne, a także świeckie piosenki, ballady czy dowcipne anegdoty pisane pro-
zą. Aby przeczytać to wszystko, trzeba było posiadać niezły trening w paleografii 
i dobrze znać język w jego starszych odmianach. Przepisanie tego materiału wy-
magało mrówczej pracy i dużej dyscypliny, nie mówiąc o dogłębnej znajomo-
ści starej literatury. Dyboski nie tylko podołał temu wszystkiemu, ale jeszcze 
opatrzył cały materiał uczonym komentarzem i wyjaśnieniami, które sprostały 
wysokim wymaganiom redaktorów EETS.

Drugim dziełem uczonego poświęconym studiom średniowiecznej Anglii był 
wydany w roku 1910 tom pt. Literatura i język średniowiecznej Anglii. Dyboski 
pisał go z myślą go studentach anglistyki; miało to być obszerne kompendium 

28 Towarzystwo to, założone  przez wybitnych historyków literatury angielskiej w roku 1864, za 
swój cel obrało publikację dotąd nie wydanych drukiem materiałów zawartych w średniowiecznych 
rękopisach. Drugi cel przyświecający Towarzystwu to reedycja i przedruki trudno dostępnych 
wartościowych tekstów, aby mogli z nich korzystać badacze i studenci. EETS działa nadal i ma 
bardzo bogaty dorobek (http://users.ox.ac.uk/~eets/publications.html).
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wiedzy i takim rzeczywiście było. Ale należy z naciskiem podkreślić, że była to 
praca w pełni pionierska – takiego opracowania w polskim piśmiennictwie filo-
logicznym po prostu nigdy przedtem nie było. W prawdziwie encyklopedyczny 
sposób opracował Dyboski historię języka i literatury na starannie zarysowanym 
tle historyczno-społeczno-politycznym. Wszelkie elementy szeroko pojętej kul-
tury zostały w tym dziele pokazane nie tylko w perspektywie świetnie opraco-
wanej diachronii, ale też we wszelkich wzajemnych relacjach na kolejnych po-
ziomach synchronii. Ten dynamiczny obraz kultury jest na wskroś nowoczesny 
i właściwie należałoby żałować, że 100 lat później program studiów neofilolo-
gicznych w Polsce nie ma miejsca dla tak zbudowanego kursu.

Historia języka angielskiego u Dyboskiego sięga jego starogermańskich ko-
rzeni, zawiera szczegółowe omówienie cech fonologicznych, gramatycznych, 
morfologicznych i leksykalnych staroangielskiego (Old English) i angielszczy-
zny średniowiecznej (Middle English), łącznie z przesunięciami wokalicznymi 
i akcentowymi. Cała ta ogromna porcja wiedzy, trudnej i zawiłej, jest jedno-
cześnie powiązana z wędrówkami ludów na tle zmieniającej się geografii oraz 
stosunków społecznych. W ujęciu Dyboskiego nie jest więc to sucha gałąź fi-
lologicznej ekspertyzy, ale żywy obraz zmieniającej się kultury, a w zasadzie 
zmieniających się kultur w tej części Europy, bowiem średniowieczna Anglia 
nie była wtedy kulturowo osobną wyspą, ale łączyły ją ścisłe związki z kon-
tynentem. W fascynujący sposób przedstawia Dyboski zmiany leksykalne za-
chodzące pod wpływem kontaktów (często wojennych i nieprzyjaznych) z ję-
zykami skandynawskimi, łaciną czy językiem francuskim. Jak pisze Witalisz, 
w tym ujęciu „język staje się świadkiem bogatych wielopoziomowych relacji 
i wymiany pomiędzy różnymi kulturami”29 i odbiciem powoli formującej się 
świadomości narodowej.

Podobnie dzieje się w przedstawieniu średniowiecznej literatury angielskiej: 
jest ona traktowana nie tylko jako osiągnięcie artystyczne, ale może przede 
wszystkim jako zapis zmian społecznych, religijnych i ideowych. Dyboski od-
krywa przed czytelnikiem łączność z faktami historycznymi i tradycyjnymi spo-
sobami organizacji życia anglosaskiej społeczności (np. w omówieniu staroan-
gielskiego poematu Beowulf); odnosi się do śladów tradycji przekazu ustnego 
zachowanych w niektórych utworach; pokazuje, jak stare tradycje poetyckie zo-
stają wykorzystane w procesie szerzenia chrystianizacji na Wyspach Brytyjskich, 
oferując jednocześnie własną hipotezę o związkach tej poezji ze stosunkowo nie-
zależnym i dobrze przystosowanym do charakteru nawracanego ludu wczesnego 
kościoła, czy może lepiej, ośrodków monastycznych szerzących wiarę. Omówie-
nie literatury późniejszej, po podboju Anglii przez Normanów i po ukształtowa-
niu się nowych feudalnych stosunków społecznych, jest jeszcze wyraźniej nasta-

29  W. Witalisz, Dyboski and the Middle Ages, w: Roman Dyboski. Founder of  English Studies…, 
s. 43.
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wione na związki piśmiennictwa z rozwojem i transformacjami społeczeństwa 
angielskiego. W przedstawieniu osiągnięć najważniejszego poety XIV wieku, 
Chaucera, Dyboski pokazuje dokładnie wpływy francuskie i włoskie; twórczość 
religijnego poety Langlanda łączy z przedreformacyjnym ruchem Wycliffe’a; 
podkreśla znaczenie Caxtona i jego drukarni dla rozwoju kultury; wreszcie daje 
obszerny rys średniowiecznego dramatu i teatru.

Trudno się dziwić, że duża część przedstawionego materiału jest ujęta we-
dług istniejącego wtedy stanu wiedzy. Dyboski był dokładnie zaznajomiony ze 
wszystkimi ważnymi opracowaniami średniowiecznej kultury angielskiej, histo-
rii języka i historii literatury; podążał za wiedzą podaną, przekazywał czytelni-
kom aktualny wynik badań naukowych, ale też nie stronił od własnych hipotez 
i poglądów. W wielu wypadkach wyprzedzał swoją epokę, wskazując na zależno-
ści pomiędzy rozwojem języka a kulturą życia społecznego. Jego postawę nauko-
wą cechuje wysokiej klasy interdyscyplinarność (jak byśmy to dzisiaj określili), 
która czyni ten stuletni podręcznik lekturą zadziwiająco świeżą i odkrywczą.

Dyboski jako szekspirolog

Nie należy nigdy zapominać, że Dyboski był uczniem Creizenacha. Ten wiel-
ki humanista przekazał swemu uczniowi głęboką i szeroką wiedzę o teatrze euro-
pejskim i na tym tle fascynację dziełami Szekspira. Dyboski zdawał sobie spra-
wę z braku krytycznych fachowych opracowań tekstów wielkiego dramaturga 
w języku polskim. Tak więc, jak tylko ukończył pracę nad średniowiecznymi 
dziejami literatury angielskiej, jął się opracowania dwunastotomowego wyda-
nia dział dramatycznych Szekspira dla Gebethnera i Wolffa. Jego autorstwa jest 
ogólny wstęp do całości wydania, a także naukowe i krytyczne omówienia każ-
dego kolejnego utworu. I znów imponująca jest jego erudycja: nic z najważniej-
szych osiągnięć ówczesnej szekspirologii angielskiej i niemieckiej nie umknęło 
jego uwadze. Polski czytelnik, a szczególnie polski student, dostał do rąk dzieło 
wszechstronne i na bardzo wysokim poziomie naukowym; jednocześnie przy-
jazny styl Dyboskiego pozwalał mniej akademickiemu czytelnikowi na pełne 
zrozumienie i przyswojenie sobie podstawowej wiedzy o teatrze elżbietańskim 
i dziełach Szekspira. Opracowując wstępy do poszczególnych sztuk, Dyboski 
wzorował się na wtedy świeżo rozpoczętej serii naukowo opracowywanych wy-
dań dramatów Szekspira, tzw. Arden Shakespeare. Serię rozpoczął tom Hamleta 
w opracowaniu znakomitego uczonego Edwarda Dowdena w 1899 r. Rozbudo-
wane wstępy dawały pełną dostępną wiedzę na temat daty, historii tekstu oraz 
recepcji, łącznie z autorską interpretacją sztuki. Dyboski dał więc polskiemu 
czytelnikowi nowoczesne, naukowe opracowanie, podobne do tego, które mieli 
do dyspozycji czytelnicy w języku angielskim. Niestety, z wielką szkodą dla roz-
woju polskiej szekspirologii, wydanie to utonęło w wojennej zawierusze. Julian 
Krzyżanowski twierdzi, że wydane w latach 1911–1913 nie miało szans stać się 
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podstawową pracą szekspirologiczną dla następnych pokoleń30. I choć Dyboski 
wracał po wojnie do tego wydania i odnosił się wielokrotnie do swoich tekstów 
w nim zamieszczonych, nigdy nie doprowadził do jego wznowienia.

Wojna nie przeszkodziła Dyboskiemu w uczczeniu trzechsetletniej roczni-
cy śmierci Szekspira. Jeszcze przed pełnym rozpętaniem zawieruchy wojennej 
wydał studium o jego poezji (O sonetach i poematach Szekspira) u Gebethnera 
i Wolffa, tym samym zamykając omówienie naukowo-krytyczne całego dorob-
ku dramaturga-poety. Studium to dostarcza informacji o źródłach i tradycjach 
poetyckich, z których czerpał Szekspir, a jednocześnie traktuje ten dorobek jako 
integralną część całej twórczości Szekspira. Dyboski interpretuje poematy i sone-
ty, przywołując oczywiście współczesne mu sądy, ale też nie stroni od własnego 
zdania; w ocenach wartości tej poezji kieruje się swoją wielką humanistyczną 
wiedzą, która pozwala mu wyrażać subiektywny sąd, ale nie pozwala nie zo-
baczyć i podkreślić wielkich wartości artystycznych poszczególnych wierszy. 
W omówieniu sonetów, choć nie ucieka od modnych wtedy odczytań biogra-
ficznych31, widzi w nich przede wszystkim produkt kreatywnego umysłu artysty 
i znajduje pokrewieństwa między sztuką sonetu a sztuką dramatyczną Szekspi-
ra. Uważna lektura tego tekstu ujawni przed czytelnikiem zadziwiającą bliskość 
do dużo późniejszych, komunikatywnych ujęć, w których nadawca jest uwikła-
ny w nieustanny dialog z adresatem, ale też z czytelnikiem sonetów. Dyboski 
w swoich interpretacjach próbuje iść za nicią dialogu, co interesuje go o wiele 
bardziej niż odkrywanie złudnych intencji autora.

W trakcie pobytu w Rosji Dyboski, jak wspomniano wcześniej, napisał swo-
ją własną naukową analizę dorobku dramatycznego Szekspira, Rytmika wysił-
ku i znużenia w twórczości Szekspira, wydaną w Moskwie staraniem Polskiego 
Koła Naukowego w 1917 r., a następnie przedstawioną po angielsku w 1923 r. 
jako wykład dla członków elitarnego Shakespeare Association i opublikowaną 
przez Oxford University Press. Było to niewątpliwie najwyższe osiągnięcie szek-
spirologiczne w jego własnych oczach, choć zaledwie dwudziestoośmiostroni-
cowe. Zgodnie z modnym wówczas trendem biograficznym i psychologicznym 
w krytyce i interpretacjach literackich, Dyboski wychodzi z założenia, iż nawet 
największy geniusz – jak każdy człowiek – podlega prawom natury i ma momen-
ty, w których zmęczenie jest przyczyną powstania słabszego dzieła. Proponując 
lekturę dramatów Szekspira w rytmie energii oraz znużenia, Dyboski kieruje się 
nie tyle przyjętą chronologią sztuk, ile własną oceną doskonałości (względnie 
niedoskonałości) dzieła. Choć szczegółowa analiza treści i formy omawianych 
dramatów może z perspektywy dzisiejszego stanu wiedzy wydać się co najmniej 
dziwna, a niektóre wnioski podejrzane, niemniej esej ten jest dowodem intelek-

30 J. Krzyżanowski, In memoriam Romana Dyboskiego, „Pamiętnik Literacki”, t. 36, 1946,  
z. 1–2, s. 115.

31 M. Gibińska, Homage to the Bard. Roman Dyboski on Shakespeare, w: Roman Dyboski. 
Founder of  English Studies…, s. 51.
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tualnej niezawisłości autora i gotowości do naukowych sporów. Opublikowany 
w języku angielskim, esej ten w oczach uczonych nie znalazł większego uznania.

Na tym nie kończy się lista prac poświęconych Szekspirowi. W roku 1927 
Dyboski wydaje monografię William Shakespeare. Według przedmowy ma to być 
wstępna lektura dla tych, którzy szukają podstawowych informacji i orientacji 
w twórczości Szekspira. Ale nie jest to praca popularnonaukowa w sensie takiego 
właśnie wprowadzenia. Nie powtarza tu Dyboski tego, co zawarł we wstępach 
do wydań dramatów w 1913 r. Raczej odsyła do nich czytelnika, któremu w tej 
monografii oferuje całkiem nowy materiał. Pierwsze trzy rozdziały to doskonała 
panorama renesansu w Europie i w Anglii. I dopiero na tle tej panoramy w na-
stępnych rozdziałach pokazuje różnorodność, bogactwo i wyjątkowość szekspi-
rowskiej twórczości. Złożona materia powiązań, wpływów, zapożyczeń i idei nie 
ma dla Dyboskiego sekretów. Podobnie, jak w swej pracy na temat języka i li-
teratury średniowiecznej, tutaj jego swoboda w poruszaniu się w przestrzeniach 
interdyscyplinarnych daje interesujące spojrzenie na biografię i dzieła Szekspira. 
Poszczególne rozdziały wprowadzają czytelnika kolejno w zagadnienia wcze-
snej twórczości, rozwój geniuszu, arcydzieła i sztuki ostatnie. Nie wszystko mu 
się podoba, często irytuje go to, co nie zgadza się z jego idealizmem moralnym; 
prezentuje wyraźnie „autorski” wybór sztuk najlepszych i nieudanych; niemniej 
jednak jego uczciwość naukowa każe mu zawsze wyławiać najcenniejsze mo-
menty i szukać w każdym utworze śladu geniusza nie tylko poety, ale również 
inteligentnego i dociekliwego obserwatora natury ludzkiej.

Podsumowując, trzeba powiedzieć, że Dyboski stał się pierwszym prawdzi-
wym szekspirologiem polskim i w ten sposób otwarł nowy rozdział w polskiej 
humanistyce. Od jego prac, jakże imponujących naukowym rozmachem i eru-
dycją, rozpoczęła się historia polskiej szekspirologii. Nie poprowadził nas na 
manowce, wprost przeciwnie: wykształcił i wskazał swoich następców, których 
już chyba piąte pokolenie z pełnym sukcesem wpisuje się w szekspirologię mię-
dzynarodową.

Pionier anglistyki i popularyzator kultury anglojęzycznej

Bibliografia dzieł Romana Dyboskiego jest niezmiernie bogata, ale zróżnico-
wana. Obejmuje książki (30 pozycji), artykuły, recenzje i okolicznościowe wy-
powiedzi. Część z nich dotyczy szerokiej działalności popularnonaukowej, po-
nieważ Dyboski był świadom swojej misji pioniera. Należałoby zatem wymienić 
tu pola z zakresu kultur anglojęzycznych, które starał się przybliżyć Polakom, by 
zachęcić ich do studiów anglistycznych. W roku 1927 wydał we Lwowie pracę 
poświęconą Byronowi (Byron: studjum), w której przedstawił interpretacje poezji 
tego poety romantycznego, który wcześniej znany był polskiemu czytelnikowi 
głównie poprzez utwory Mickiewicza. To krytyczno-literackie opracowanie mia-
ło na celu poszerzenie i pogłębienie znajomości Byrona z pozycji naukowych. 
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W 1936 roku ukazała się monografia Charles Dickens: życie i twórczość i znów 
cel był ten sam: poważna oferta popularyzująca twórczość wielkiego powieścio-
pisarza. Podręcznik literatury angielskiej, 100 lat literatury angielskiej, napisa-
ny został w czasie wojny, ale ukazał się w 1957 r., a więc w kilkanaście lat po 
śmierci autora. Rok wydania  to jednocześnie odrodzenie się polskiej anglistyki 
po zapaści ery stalinowskiej. Podręcznik Dyboskiego przez dość długi czas był 
jedną z podstawowych lektur studenckich.

Dyboski poświęcił też wiele uwagi literaturze i kulturze amerykańskiej. Wra-
żenia z podróży do Stanów zawarł w książce Stany Zjednoczone Ameryki Pół-
nocnej (1930); osiem lat później wydał dużą monografię pt. Cywilizacja amery-
kańska a cywilizacja europejska. W roku 1958, pośmiertnie, wydano napisane 
w czasie wojny dzieło Wielcy pisarze amerykańscy, które, podobnie jak 100 lat 
literatury angielskiej, służyło studentom anglistyki przez ładnych parę lat.

Nie sposób tu omówić całej działalności Dyboskiego w czasopismach nauko-
wych oraz prasie codziennej i tygodniowej. Zainteresowania miał szerokie, na 
sercu leżały mu sprawy edukacji w polskich szkołach, zagadnienia bieżącej po-
lityki, kultury, problemy społeczne. Niezliczone artykuły i recenzje to doskonałe 
świadectwo jego obecności w życiu Polski od roku 1908 (pierwszy obszerny ar-
tykuł Powstanie Kościuszki w powieści angielskiej, druk „Czasu”) do 1939 (Wil-
liam Morris jako poeta i prozaik w „Sprawozdaniach PAU”). Należy więc o nim 
pamiętać nie tylko jako o założycielu polskiej anglistyki, ale także jako o świa-
domym obywatelu, biorącym udział w kształtowaniu wiedzy i postaw Polaków.

Zakończenie

Naukowa sylwetka Romana Dyboskiego imponuje rozmachem i interdyscy-
plinarnym charakterem. Był doskonale zorientowany w bieżącym stanie badań hi-
storycznoliterackich i językoznawczych swoich czasów; łącząc dobrą znajomość 
historii języka, literatury i kultury dostał się do grona uznawanych autorytetów 
filologicznych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, będąc jednocześnie 
pionierem tych badań w Polsce. Jako pierwszy anglista w Polsce zajął się ener-
gicznie upowszechnianiem znajomości języka, literatury i kultury anglojęzycz-
nej, dając tym samym świadectwo głębokiego zaangażowania w sprawy oświaty 
w nowo powstałym państwie. W jego działalności ważną rolę odegrało głębokie 
przekonanie, że filolog jest odpowiedzialny za budowanie mostów pomiędzy kul-
turami. Stąd jego nieustanne promowanie polskiej kultury w Anglii i Stanach 
Zjednoczonych w okresie międzywojennym z jednej strony i budowanie studiów 
anglistycznych oraz promowanie następców gwarantujących dalszy rozwój na-
ukowy filologii angielskiej w Polsce. Szczery patriota dumny z Rzeczpospolitej, 
która powstała z popiołów za jego życia i z jego udziałem, działał energicznie na 
rzecz budowania żywych kontaktów międzynarodowych. Warto  docenić jego 
wysiłki i pamiętać o nim w stulecie odzyskania niepodległości.
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year of 1918/19). The language instructors at the time were six professors specializing in the Old 
and New Testaments: Rev. Łukasz Solecki, Rev. Klemens Sarnicki, Rev. Tytus Myszkowski, Rev. 
Józef Poplicha, Rev. Aleksy Klawek, Rev. Piotr Stach. The knowledge of the so-called biblical lan-
guages was supposed to assist the future priests in the correct exegesis of the Bible in their pastoral 
mission in the Lviv Archdiocese. That goal appears to have been fully achieved.

Key words: the Faculty of Theology of the University of Lviv, Rev. Łukasz Solecki, Rev. Kle-
mens Sarnicki, Rev. Tytus Myszkowski, Rev. Józef Poplicha, Rev. Aleksy Klawek, Rev. Piotr Stach
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Studium biblijne Starego i Nowego Testamentu zajmowało w hierarchii na-
ukowych dyscyplin wykładanych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Lwowskiego poczesne miejsce. W intelektualno-ascetycznej formacji przyszłych 
duchownych uchodziło bowiem – obok teologii moralnej i dogmatycznej czy pra-
wa kanonicznego – za fundament duszpasterskiego oddziaływania na wiernych. 
Nic zatem dziwnego, że do rzetelnego traktowania wspomnianych przedmiotów 
wykładowych przywiązywano wielką wagę. Oczywiście teoretyczne założenia 
nie zawsze szły w parze z praktyką, bo ta uzależniona była w dużej mierze od 
poziomu i zaangażowania personelu nauczającego1.

W drugiej połowie XIX wieku, w latach 1867–1873, Galicja uzyskała w ra-
mach monarchii austro-węgierskiej szeroką autonomię, m.in. w dziedzinie polo-

1 L. Stachowiak, Rozwój nauk biblijnych w XIX i początkach XX wieku, w: Dzieje teologii 
katolickiej w Polsce, t.  3, cz. 1, red. M. Rechowicz, Lublin 1976, s. 49–64. 
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nizacji szkół i uniwersytetów. Gros jednak przedmiotów na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Lwowskiego wykładano w języku łacińskim, wprowadzając języki 
narodowe – polski i ukraiński – jedynie dla kilku dyscyplin, m.in. teologii pastoral-
nej oraz katechetyki i pedagogiki adresowanych do studentów narodowości zarów-
no polskiej, jak i ukraińskiej2. Jak wynika z drukowanych na każdy semestr progra-
mów wykładów, interesujące nas dyscypliny biblijne łącznie z lektoratami języków 
hebrajskiego, syryjskiego, chaldejskiego i arabskiego aż do roku akad. 1918/19 
anonsowano w języku łacińskim. Zapewne w praktyce – objaśniając poszczególne 
kwestie – posługiwano się również językiem polskim i ukraińskim, zwłaszcza od 
wprowadzenia autonomii galicyjskiej. Dopiero w II Rzeczpospolitej program wy-
kładów drukowano w języku polskim, wprowadzając dodatkowo lektorat języka 
greckiego, a zarazem zaczęto stosować termin „język aramejski” zamiast poprzed-
nio używanego „język chaldejski”. Jak wynika z analizy źródeł, przez cały okres 
objęty niniejszym opracowaniem, wykładano języki hebrajski, syryjski, chaldejski 
(aramejski), arabski, a w latach międzywojennych doszedł jeszcze grecki. W tym 
ostatnim wypadku prawdopodobnie uznano, iż napływ kandydatów na studia teo-
logiczne po szkole średniej różnorodnego profilu wymagał podjęcia dodatkowego 
lektoratu. Nie wykładano natomiast łaciny, bowiem jej znajomość u ówczesnych 
maturzystów była w pełni wystarczająca dla czynnego (a przynajmniej biernego) 
posługiwania się tym językiem. Sumaryczny katalog wykładanych dyscyplin, pro-
fesorów i liczby godzin prezentuje tabela nr 1.

Tabela nr 1. Wykaz wykładowców, przedmiotów i liczby godzin wykładów  

L.p. Imię i nazwisko 
profesora

Rok akademicki, 
semestr/trymestr Przedmiot Liczba 

godzin
1. Ks. prof. Łukasz Solecki3 1862/63–1864/65 gramatyka 

j. hebrajskiego
3

j. syryjski i chaldejski 2
j. arabski 2

2  L. Finkel, S. Starzyński, Historia Uniwersytetu Lwowskiego, Lwów 1894, s. 57–91.
3 Solecki Łukasz (1827–1900), święcenia kapłańskie w 1850 r. we Lwowie, dr teologii, 1850–

1852 wikariusz par. pw. św. Marcina we Lwowie, 1852–1858 kapelan abp. Łukasza Baranieckiego, 
1854–1857 katecheta II Gimnazjum we Lwowie, 1857–1866 wykładowca Starego Testamentu, 
języków biblijnych i archeologii biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Lwowskiego, 
w 1860 r. mianowany profesorem, w roku akad. 1863/64 dziekan fakultetu, w roku akad. 1864/65 
rektor uczelni, w roku akad. 1865/66 prorektor, 1865–1881 kanonik gremialny Kapituły Metropo-
litalnej we Lwowie, w 1866 r. mianowany rektorem Seminarium Duchownego we Lwowie, 1881–
1900 biskup diec. przemyskiej. A. Redzik, Zarys historii Uniwersytetu Jana Kazimierza (perspek-
tywa ustrojowa i ogólnouniwersytecka), w: Academia militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we 
Lwowie, red. A. Redzik, Kraków 2015, s. 280; J. Wołczański, Wydział Teologiczny, w: Academia, 
s. 322; T. Śliwa, Solecki Ostoja Łukasz, w: Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 4, red. H.E. 
Wyczawski, Warszawa 1983, s. 141–143; М. Сковира, М. Чорний, Солецький (Solecki) Лукаш 
Остоя, у: Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка, т. 2, ред. 
кол., Львів 2014, с. 453.
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2. O. prof.  
Klemens Sarnicki 
OSBM4

1865/66–1899/1900 gramatyka 
j. hebrajskiego

3

j. syryjski i chaldejski 2

j. arabski 2
3. Ks. prof.  

Tytus Myszkowski5
1899/1900–1918/19 gramatyka 

j. hebrajskiego
3

j. syryjski i chaldejski 2

j. arabski 2
4. Ks. prof. Piotr Stach6 1919/20, 1920/21 III, 

1921/22, 1925/26, 
1927/28–1930/31

j. hebrajski 2

1925/26 III, 1926/27, 
1937/38–1939/40

j. grecki 1

1927/28 4
1928/29–1933/34 2

4 Sarnicki Kasjan Klemens (1832–1909), wywodził się z polskiej lwowskiej rodziny, wydalony 
przez władze austriackie z rzymskokatolickiego Seminarium Duchownego we Lwowie zmienił w 1850 
r. obrządek na unicki, wstępując do zakonu oo. Bazylianów, święcenia kapłańskie w 1857 r. w Wied-
niu, dr teologii, 1861–1902 wykładowca Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Lwowskiego: w 1869 r. prof. zwyczajny, w latach 1871/72, 1877/78, 1883/84, 1891/92 i 1897/98 dzie-
kan fakultetu, pięciokrotnie prodziekan, w latach 1880/81 i 1889/90 rektor uczelni, w latach 1876/77, 
1881/82, 1890/91 prorektor, 1878–1886 prowincjał zakonu oo. Bazylianów oraz inicjator reformy 
klasztorów galicyjskich, w 1901 r. mianowany archimandrytą; autor licznych i cenionych publikacji 
biblijnych. A. Redzik, Zarys historii Uniwersytetu Jana Kazimierza, s. 281; J. Wołczański, Wydział 
Teologiczny, w: Academia, s. 382; H.E. Wyczawski, Sarnicki Klemens, w: Słownik Polskich Teologów 
Katolickich, t. 4, s. 22–23 (błędy); Źródło: A.A. Zięba, Kasjan Klemens Sarnicki - Internetowy Polski 
Słownik Biograficzny, www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/kasjan-klemens-sarnicki, dostęp 29 IV 2018 r.

5 Myszkowski Tytus (1861–1939), Ukrainiec, święcenia kapłańskie w 1884 r. w Przemyślu w 
obrządku unickim, dr teologii, 1885–1894 prefekt studiów unickiego Seminarium Duchownego we 
Lwowie, 1891–1903 zastępca katechety w Szkole Realnej we Lwowie, 1889–1895 i 1898–1902 
adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Lwowskiego, 1902 r. docent prywatny, w 1903 r. 
prof. nadzwyczajny Starego Testamentu i języków semickich, w 1898 r. prof. zwyczajny; wskutek 
bojkotu państwa polskiego zwolniony w listopadzie 1918 r. z uczelni, po czym przeniósł się na 
greckokatolicką Akademię Bohosłowską we Lwowie; nie pełnił żadnych administracyjnych funk-
cji uniwersyteckich, był autorem kilku publikacji naukowych. J. Wołczański, Wydział Teologiczny 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1939, Kraków 2002, s. 187–188.

6 Stach Piotr (1886–1961), święcenia kapłańskie w 1911 r. w Tarnowie, dr teologii, 1911–1914 
studia specjalistyczne w Rzymie, 1914–1915 wikariusz par. Trzciana, 1915–1919 wikariusz kate-
dralny w Tarnowie, 1919–1939 wykładowca Nowego Testamentu i języków biblijnych na Wydzia-
le Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie: w 1920 r. habilitacja, w 1921 r. prof. 
nadzwyczajny, w 1925 r. prof. zwyczajny, w latach 1924/25 i 1930/31 dziekan fakultetu, w latach 
1925/26 i 1931/32 prodziekan, w latach 1938/39 i 1939/40 prorektor uczelni, 1922–1923 wicerektor 
Seminarium Duchownego we Lwowie; po opuszczeniu Lwowa jesienią 1939 r. wykładał przejściowo 
biblistykę w Seminarium Duchownym oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Seminarium 
Duchownym w Tarnowie, 1950–1953 na Wydziale Teologicznym UJ w Krakowie; ceniony pedagog i 
autor licznych prac naukowych z dziedziny Nowego Testamentu. Zbiory ks. Józefa Wołczańskiego w 
Krakowie, bsygn., P. Stach, Wspomnienia. Profesura we Lwowie od 1919–[19]39, bmr, passim, mps; 
J. Wołczański, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, s. 207.
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5. Ks. Aleksy Klawek7 1925/26 I–II, 
1927/28, 1930/31, 
1933/34–1936/37, 
1938/39-1939/40

j. aramejski 1

1925/26, 1927/28, 
1935/36–1936/37, 
1938/39

j. syryjski 1

1927/28, 1931/32, 
1934/35–1938/39

j. hebrajski 2

6. Ks. doc. Józef Poplicha8 1919/20 II, 1920/21 
I–II, 1922/23–
1924/25 I–III

j. hebrajski 2

1919/20 II j. syryjski i chaldejski 2

Jak wynika z analizy materiałów, funkcję lektorów pełniło w interesującym 
nas okresie sześciu wykładowców, w tym pięciu profesorów nauk biblijnych Sta-
rego i Nowego Testamentu oraz jeden docent.  Najdłuższym stażem legitymował 
się o. prof. Klemens Sarnicki OSBM – 35 lat, kolejne lokaty zajmowali: ks. prof. 
Tytus Myszkowski i ks. prof. Piotr Stach – po 20 lat, ks. prof. Aleksy Klawek – 
16 lat, ks. doc. Józef Poplicha 6 lat i ks. prof. Łukasz Solecki – 3 lata (ale łącznie 
z okresem nie objętym niniejszym zestawieniem – 7 lat). Do roku akad. 1918/19 
każdy z profesorów prowadził wszystkie cztery lektoraty, dopiero w II Rzeczpo-
spolitej wykładowcy podzielili się przedmiotami. I tak ks. prof. Stach zajmował 
się j. hebrajskim i greckim, a ks. prof. Aleksy Klawek i ks. doc. Józef Poplicha 
– j. aramejskim, syryjskim i również hebrajskim.

Interesująco przedstawia się kwestia narodowości, statusu społecznego 
oraz pozycji naukowej wspomnianych wykładowców. Mianowicie tylko jeden 
z nich był Ukraińcem a przy tym duchownym obrządku greckokatolickiego 
– ks. T. Myszkowski, pozostali zaś posiadali polski rodowód. Nieco bardziej 
skomplikowany życiorys miał o. K. Sarnicki, bowiem jakkolwiek wywodził 
się z polskiej i rzymskokatolickiej rodziny, to jednak wskutek perturbacji lo-
sowych zmienił obrządek na greckokatolicki, po czym w 1850 r. wstąpił do 

7 
8 Poplicha Józef (1889–1980), święcenia kapłańskie w  1912 r. dla archidiec. lwowskiej, dr teo-

logii, w 1920 r. habilitacja na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, 
1919–1921 zastępca prof. Starego Testamentu tamże, 1921–1922 studia w Rzymie, 1922–1925 
zastępca prof.  w Katedrze Pomocniczych nauk Biblijnych WT UJK we Lwowie, w 1925 r. podjął 
studia w USA, ale zajął się duszpasterstwem: 1925–1928 wikariusz par. pw. św. Jadwigi w Filadel-
fii, 1928–1933 proboszcz par. pw. św. Kazimierza Królewicza w Mahanoy City, Pa., 1937–1980 
przebywał w Nowym Jorku; autor kilku publikacji naukowych. J. Wołczański, Wydział Teologiczny 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, s. 218 nn;  Źródło: Polski powiat tarnopolski (1) - 
KWORUM - Polsko-Polonijna Gazeta, www.kworum.com.pl/drukuj.php?uid=7915, dostęp 29 IV 
2018 r.

egrin
Notatka
??????
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zakonu oo. Bazylianów identyfikując się ze wschodnią tradycją kościelną. Na-
tomiast pod względem dorobku naukowego bezapelacyjnie na czoło wysuwało 
się trzech uczonych: o. Sarnicki, ks. Stach i ks. Klawek. Pozostali nie zapisali 
się w historii nauki wybitniejszymi pisarskimi osiągnięciami; ks. Solecki nie 
pozostawił po sobie żadnej biblijnej spuścizny pisanej, ks. Myszkowski był 
autorem zaledwie pięciu publikacji w j. łacińskim i ukraińskim, a ks. Poplicha 
napisał jedynie trzy prace naukowe. Przedmiotem zainteresowań badawczych 
większości wspomnianych wyżej biblistów nie były jednak języki biblijne, ale 
systematyczne studia nad Biblią. Nic więc dziwnego, że tylko o. Klemens Sar-
nicki opublikował podręcznik do nauki języka niezbędnego w badaniach nad 
Pismem św., a mianowicie Gramatykę języka hebrajskiego (Lwów 1899; Lwów 
1906²). Publikacja ta zapewne stanowiła podręcznik dla studentów Wydzia-
łu Teologicznego Uniwersytetu Lwowskiego. Korzystano też zapewne z in-
nych książek, m.in.: J. Jahna, Gramatica lingae hebraicae (Wien 1809); tegoż, 
Chaldaische Chrestomathie (Wien 1800); A. Oberleitnera, Gramatica arabica 
(Wien 1824); tegoż, Chrestomathia syriaca (Wien 1826); J. Jahna, A. Oberleit-
nera, Gramatica aramaica (Wien 1820)9.

Pełne zestawienie zarówno wykładowców, jak też wykładanych dyscyplin 
oraz liczby godzin w interesującym nas przedziale czasowym prezentuje tabela 
nr 2, stanowiąca Aneks do tego artykułu.

Zasadniczym celem studiów uniwersyteckich na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie było praktyczne przygotowanie 
przyszłych duchownych do misji pastoralnej w ramach lokalnego Kościoła. W 
znikomym zaś stopniu wprowadzano studentów w arkana systematycznej pra-
cy naukowo-badawczej. W takiej też perspektywie należy rozpatrywać zagad-
nienie nauki tzw. języków biblijnych na wspomnianym fakultecie. Znajomość 
tychże miała ułatwić przyszłym duszpasterzom poprawną egzegezę tekstów 
biblijnych w ramach przepowiadania Słowa Bożego. Znakomicie wykształceni 
wykładowcy zapoznawali studentów z metodą sięgania do języków oryginal-
nych, w których spisano Stary i Nowy Testament, aby precyzyjnie interpre-
tować natchnione teksty biblijne. Trzeba przyznać, że cel ten został w pełni 
osiągnięty10.

 

9   W. Kochowski, Historia Seminarium Duchownego diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego 
1687–1895, opracowanie, uzupełnienie, wybór fotografii, edycja J. Wołczański, Lwów–Kraków 
2011, s. 251.

10 Piszący te słowa zetknął się w latach 1974–1978 osobiście z absolwentem Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie – ks. mgr. Mieczysławem Materniakiem, 
powojennym katechetą Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie. Duchowny ten perfekcyjnie 
znał języki łaciński i grecki, a nadto podczas katechez często odwoływał się do terminów biblijnych 
w językach hebrajskim i aramejskim. Co więcej, usiłował nauczyć słuchaczy niektórych modlitw 
czy fragmentów Pisma św. w językach używanych przez Chrystusa, ale – niestety – bez większego 
zainteresowania w gronie odbiorców.  
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A n e k s

Tabela 2. Szczegółowy katalog wykładowców i lektoratów 

L.p.

Rok 
akademicki,

semestr/
trymestr

Imię i nazwisko
wykładowcy Przedmiot Liczba 

godzin

1. 1862/63
zimowy

Ks. prof. Łukasz Solecki Grammatica linguae 
hebraeae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni Ks. prof. Łukasz Solecki Gramatica linguae arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2

2. 1863/64
zimowy

Ks. prof. Łukasz Solecki Grammatica linguae 
hebraeae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni Ks. prof. Łukasz Solecki Gramatica linguae arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2

3. 1864/65
zimowy

Ks. prof. Łukasz Solecki Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni Ks. prof. Łukasz Solecki Gramatica linguae arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2

4. 1865/66
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2
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5. 1866/67
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2

6. 1867/68
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2

7. 1868/69
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Gramatica linguae arabicae 
cum exercitationibus 
practicis

2

8. 1869/70
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Gramatica linguae arabicae 
cum exercitationibus 
practicis

2
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9. 1870/71
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Gramatica linguae arabicae 
cum exercitationibus 
practicis

2

10. 1871/72
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Gramatica linguae arabicae 
cum exercitationibus 
practicis

2

11. 1872/73
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Gramatica linguae arabicae 
cum exercitationibus 
practicis

2

12. 1873/74
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Gramatica linguae arabicae 
cum exercitationibus 
practicis

2
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13. 1874/75
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Gramatica linguae arabicae 
cum exercitationibus 
practicis

2

14. 1875/76
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Gramatica linguae arabicae 
cum exercitationibus 
practicis

2

15. 1876/77
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Gramatica linguae arabicae 
cum exercitationibus 
practicis

2

16. 1877/78
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Gramatica linguae arabicae 
cum exercitationibus 
practicis

2
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17. 1878/79
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Gramatica linguae arabicae 
cum exercitationibus 
practicis

2

18. 1879/80
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Gramatica linguae arabicae 
cum exercitationibus 
practicis

2

19. 1880/01
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Gramatica linguae arabicae 
cum exercitationibus 
practicis

2

20. 1881/82
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Gramatica linguae arabicae 
cum exercitationibus 
practicis

2

21. 1882/83
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Gramatica linguae arabicae 
cum exercitationibus 
practicis

2
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22. 1883/84
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Gramatica linguae arabicae 
cum exercitationibus 
practicis

2

23. 1884/85
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitationibus 
practicis

3

24. 1885/86
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2

25. 1886/87
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2



160 KS. JÓZEF WOŁCZAŃSKI

26. 1887/88
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2

27. 1888/89
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2

28. 1889/90
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2

29. 1890/91
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2
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30. 1891/92
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2

31. 1892/93
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2

32. 1893/94
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2

33. 1894/95
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2
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34. 1895/96
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

2

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2

35. 1896/97
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2

36. 1897/98
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2

37. 1898/99
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2
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38. 1899/1900
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2

39. 1900/1901
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM
(de facto: ks. doc. Tytus 
Myszkowski)

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM
(de facto: ks. doc. Tytus 
Myszkowski)

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2

40. 1901/02
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM
(de facto: ks. doc.
Tytus Myszkowski)

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM
(de facto: ks. doc.
Tytus Myszkowski)

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2

41. 1902/03
zimowy

o. prof. Klemens 
Sarnicki OSBM
(de facto: ks. doc.
Tytus Myszkowski)

Grammatica linguae 
hebraicae

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni ks. prof. Tytus 
Myszkowski 

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2
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42. 1903/04
zimowy

ks. prof. Tytus 
Myszkowski

Grammatica linguae 
hebraicae
cum exercitationibus 
practicis

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni ks. prof. Tytus 
Myszkowski

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2

43. 1904/05
zimowy

ks. prof. Tytus 
Myszkowski

Grammatica linguae 
hebraicae
cum exercitationibus 
practicis

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni ks. prof. Tytus 
Myszkowski

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2

44. 1905/06
zimowy

ks. prof. Tytus 
Myszkowski

Grammatica linguae 
hebraicae
cum exercitationibus 
practicis

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni ks. prof. Tytus 
Myszkowski

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2
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45. 1906/07
zimowy

ks. prof. Tytus 
Myszkowski

Grammatica linguae 
hebraicae
cum exercitationibus 
practicis

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitationibus practicis

2

letni ks. prof. Tytus
Myszkowski

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2

46. 1907/08
zimowy

ks. prof. Tytus 
Myszkowski

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2

letni ks. prof. Tytus 
Myszkowski

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2

47. 1908/09
zimowy

ks. prof. Tytus 
Myszkowski

Grammatica linguae 
hebraeae
cum exercitiis practicis

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitiis practicis

2

letni ks. prof. Tytus 
Myszkowski

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2
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48. 1909/10
zimowy

ks. prof. Tytus 
Myszkowski

Grammatica linguae 
hebraeae
cum exercitiis practicis

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitiis practicis

2

letni ks. prof.  Tytus 
Myszkowski

Grammatica linguae 
hebraeae
cum exercitiis practicis

3

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2

49. 1910/11
zimowy

ks. prof. Tytus 
Myszkowski

Grammatica linguae 
hebraeae
cum exercitiis practicis

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitiis practicis

2

letni ks. prof. Tytus 
Myszkowski

Grammatica linguae 
hebraeae
cum exercitiis practicis

3

Grammatica linguae 
arabicae cum exercitiis 
practicis

2

50. 1911/12
zimowy

ks. prof. Tytus 
Myszkowski

Grammatica linguae 
hebraeae
cum exercitiis practicis

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitiis practicis

2

letni ks. prof. Tytus 
Myszkowski

Grammatica linguae 
arabicae cum exercitiis 
practicis

2

Exercitia practica linguae 
hebraeae

3
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51. 1912/13
zimowy

ks. prof. Tytus 
Myszkowski

Grammatica linguae 
hebraeae
cum exercitiis practicis

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitiis practicis

2

letni ks. prof. Tytus
Myszkowski

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitationibus 
practicis

2

Exertitia practica linguae 
hebreae

3

52. 1913/14
zimowy

ks. prof. Tytus 
Myszkowski

Grammatica linguae 
hebraeae
cum exercitiis practicis

2

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitiis practicis

2

letni ks. prof. Tytus 
Myszkowski

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitiis practicis

2

53. 1914/15 Brak wykładów –
54. 1915/16

zimowy
Brak wykładów –

letni ks. prof. Tytus 
Myszkowski

Exertitia practica linguae 
hebreae

2

55. 1916/17
zimowy

ks. prof. Tytus 
Myszkowski

Grammatica linguae 
hebraeae
cum exercitiis practicis

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitiis practicis

2

letni ks. prof. Tytus 
Myszkowski

Grammatica linguae 
hebraeae
cum exercitiis practicis

3

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitiis practicis

2
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56. 1917/18
zimowy

ks. prof. Tytus 
Myszkowski

Grammatica linguae 
hebraeae
cum exercitiis practicis

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitiis practicis

2

letni ks. prof. Tytus 
Myszkowski

Exertitia practica linguae 
hebreae

2

Grammatica linguae 
arabicae
cum exercitiis practicis

2

57. 1918/19
zimowy

ks. prof. Tytus 
Myszkowski

Grammatica linguae 
hebraeae
cum exercitiis practicis
(de facto brak wykładów)

3

Grammatica dialectorum 
orientalium: syriacae
et chaldaicae cum 
exercitiis practicis
(de facto brak wykładów)

2

letni                – Brak wykładów –
58. 1919/20

zimowy
Ks. doc. Piotr Stach Studium języków 

semickich
Brak 

danych
letni Ks. doc. Józef Poplicha Gramatyka j. hebrajskiego 2

Gramatyka j. syryjskiego
i chajdejskiego

2

59. 1920/21
I–II  trymestr

Ks. doc. Józef Poplicha Gramatyka j. hebrajskiego 2

III trymestr Ks. prof. Piotr Stach Język hebrajski 2

60. 1921/22
I–II trymestr

Ks. prof. Piotr Stach Język hebrajski 2

III trymestr Ks. prof. Piotr Stach Język hebrajski 2

61. 1922/23
I–II trymestr

Ks. doc. Józef Poplicha Gramatyka języka 
hebrajskiego

2

III trymestr Ks. doc. Józef Poplicha Gramatyka języka 
hebrajskiego

2

62. 1923/24
I–II trymestr

Ks. doc. Józef Poplicha Język hebrajski – kurs I
Język hebrajski – kurs II

2
2

III trymestr Ks. doc. Józef Poplicha Język hebrajski – kurs I
Język hebrajski – kurs II

2
2
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63. 1924/25
I–II trymestr

Ks. doc. Józef Poplicha Język hebrajski – kurs I 2

III trymestr Ks. doc. Józef Poplicha Język hebrajski 2
64. 1925/26

I–II trymestr
Ks. prof. Aleksy Klawek Język aramejski 1

Ks. prof. Piotr Stach Gramatyka j. hebrajskiego 2
III trymestr Ks. prof. Aleksy Klawek Język syryjski 1

Ks. prof. Piotr Stach Składnia j. hebrajskiego 1

Ks. prof. Piotr Stach Zasady j. hellenistycznego 1

65. 1926/27
I–II trymestr

Ks. prof. Piotr Stach Gramatyka j. greckiego 2
Gramatyka j. hebrajskiego 2

III trymestr Ks. prof. Piotr Stach Gramatyka 
języka greckiego 
(hellenistycznego)

2

Ks. prof. Piotr Stach Składnia j. hebrajskiego 2

66. 1927/28 Ks. prof. Aleksy Klawek Gramatyka j. hebrajskiego 2

Ks. prof. Aleksy Klawek Gramatyka j. aramejskiego 1

Ks. prof. Aleksy
Klawek

J. syryjski 1

Ks. prof. Piotr Stach Gramatyka j. greckiego 
biblijnego

2

67. 1928/29 Ks. prof. Piotr Stach Gramatyka j. greckiego 1
Ks. prof. Piotr Stach Gramatyka j. hebrajskiego 2

68. 1929/30 Ks. prof. Piotr Stach Gramatyka j. greckiego 1
Ks. prof. Piotr Stach Gramatyka j. hebrajskiego 2

69. 1930/31 Ks. prof. Aleksy Klawek J. biblijno-aramejski 1
Ks. prof. Piotr Stach Gramatyka j. greckiego 1
Ks. prof. Piotr Stach Gramatyka j. hebrajskiego 2

70. 1931/32 Ks. prof. Aleksy Klawek J. hebrajski z ćwiczeniami 2
Ks. prof. Piotr Stach Gramatyka j. greckiego 1

71. 1932/33 Ks. prof. Aleksy Klawek Gramatyka j. hebrajskiego 2
Ks. prof. Piotr Stach Gramatyka j. greckiego 1
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72. 1933/34 Ks. prof. Aleksy Klawek Gramatyka j. aramejskiego 1

Ks. prof. Aleksy Klawek Język hebrajski 2

Ks. prof. Piotr Stach Gramatyka j. greckiego 1

73. 1934/35 Ks. prof. Aleksy Klawek Gramatyka j. aramejskiego 1

Ks. prof. Aleksy Klawek Gramatyka j. hebrajskiego 2

74. 1935/36 Ks. prof. Aleksy Klawek Gramatyka j. aramejskiego 1

Ks. prof. Aleksy Klawek Gramatyka j. syryjskiego 1

Ks. prof. Aleksy Klawek Gramatyka j. hebrajskiego
z ćwiczeniami

2

75. 1936/37 Ks. prof. Aleksy Klawek Gramatyka j. hebrajskiego 2

Ks. prof. Aleksy Klawek Gramatyka j. aramejskiego 1

Ks. prof. Aleksy Klawek Gramatyka j. syryjskiego 1

76. 1937/38 Ks. prof. Aleksy Klawek Gramatyka j. hebrajskiego 2

Ks. prof. Piotr Stach Język grecki 1

77. 1938/39 Ks. prof. Aleksy Klawek Gramatyka j. aramejskiego 1

Ks. prof. Aleksy Klawek Gramatyka j. syryjskiego 1

Ks. prof. Aleksy Klawek Gramatyka j. hebrajskiego
z ćwiczeniami

2

Ks. prof. Piotr Stach Zasady j. greckiego 1

78. 1939/40 Ks. prof. Aleksy Klawek
(de facto nieobecny)

Gramatyka j. aramejskiego 1

Ks. prof. Piotr Stach
(de facto nieobecny)

Zasady j. greckiego 1

Źródło: Zbiory ks. Józefa Wołczańskiego w Krakowie, bsygn., P. Stach, Wspomnienia. Profesura 
we Lwowie od 1919–[19]39, bmr, passim, mps; Akademische Böherden an der k.k. Universität zu 
Lemberg, samt der Ordnung der Vorlesungen an dersenben im Winter-Semester des Studien Jah-
res 1862/63–1878/79, Lemberg [1862]–1878, passim; Wykaz wykładów odbywać się mających 
w c.k. Uniwersytecie imienia cesarza Franciszka we Lwowie w letnim półroczu roku 1876–1881, 
Lwów 1876–1881, passim; Uniwersytet im. cesarza Franciszka I we Lwowie. Program wykładów 
1881/1882–1917/1918, Lwów 1881–1917, passim; Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. 
Program wykładów 1918/19–1939/40, Lwów 1918–1939, passim; S. Bizuń, Historia krzyżem 
znaczona. Wspomnienia z życia Kościoła katolickiego na Ziemi Lwowskiej 1939–1945, opraco-
wanie, wstęp, przypisy i indeksy oraz wybór aneksów i fotografii J. Wołczański, Lublin 1994², 
s. 161–163; R. Zimny, Całe życie z Biblią. Aleksy Klawek (1890–1969), Poznań 2004, s. 69–84; 
J. Wołczański, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1939, Kra-
ków 2002, passim.
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KONCEPCJE MEDIEWISTYCZNE PRZEMYSŁAWA 
MROCZKOWSKIEGO NA TLE BADAŃ UCZONYCH  

Z ANGIELSKIEGO KRĘGU JĘZYKOWEGO

Abstract

PRZEMYSŁAW MROCZKOWSKI’S MEDIEVALIST CONCEPTIONS  
IN COMPARISON WITH THOSE OF SOME ENGLISH  SCHOLARS

The present article is an attempt to define the characteristic and distinctive features of P. Mrocz-
kowski’s thinking about the Middle Ages. The author distinguishes between Mroczkowski the 
professional medievalist, Mroczkowski the popularizer of knowledge about the Middle Ages, and 
Mroczkowski an ideologist of medievalism understood as a certain counterpoint and counter pro-
posal in relation to modernity. In this latter role the professor reveals the somewhat sentimental and 
nostalgic aspects of his attitude towards the Middle Ages, which, however, by no means prevents 
him from being able to analyse that epoch, and its culture, in a more critical spirit too. The author 
of the article also tries to establish the degree and nature of Mroczkowski’s indebtedness to some 
English representatives of ideological medievalism, particularly C.S. Lewis and G.K. Chesterton. 
The Polish scholar appears from this comparison as perhaps a trifle less polemical or philosophical 
in his approach, but more firmly anchored in a thorough understanding of the materialist and dy-
namic context of medieval culture and literature. 

Key words: Medieval studies, Medievalism, the Middle Ages, Ideology, Nostalgia, Modernity

Słowa kluczowe: mediewistyka, mediewalizm, średniowiecze, ideologia, nostalgia, współcze-
sność

1

W swoim artykule poświęconym mediewistycznym zainteresowaniom Prze-
mysława Mroczkowskiego Władysław Witalisz sugeruje: „Do tego angielskiego 
pisarza [G.K. Chestertona] przyciągnął Profesora przede wszystkim deklarowa-
ny przez niego i niezwykle złożony mediewalizm…”1. Dalej ten sam autor pisze 
o związkach P. Mroczkowskiego z innym angielskim pisarzem i miłośnikiem śre-
dniowiecza C.S. Lewisem: „W książce [Katedry, łyki, minstrele] widać wyraźne 
inspiracje Clivem Staplesem Lewisem, który w swoich studiach o średniowieczu 

1 W. Witalisz, Przemysław Mroczkowski jako mediewista, w: Profesor Przemysław Mroczkow-
ski – polski anglista 1915–2002, red. M. Gibińska, Kraków 2015, s. 13–14.
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proponował podobne wielowątkowe, interdyscyplinarne podejście, mające na 
celu syntezę umysłowości tego okresu i wizję jego moralnych aspiracji”2. Wiado-
mo, że P. Mroczkowski poświęcił G.K. Chestertonowi swoją pracę doktorską pt. 
G.K. Chesterton and the Middle Ages [G.K. Chesterton a wieki średnie], gdzie 
mowa o średniowiecznych inspiracjach Chestertona, natomiast o C.S. Lewisie 
i jego twórczości Mroczkowski, o ile mi wiadomo, osobnej książki nie napisał, 
choć poświęca mu sporo uwagi w dziele pt. Dżentelmeni i poeci. Być może wy-
nikało to z faktu, implikowanego już przez powyższe cytaty z W. Witalisza, że 
Lewis był mediewistą, profesjonalnym znawcą średniowiecza, a Chesterton był 
mediewalistą, czyli wyznawcą pewnej ideologii zwanej mediewalizmem.

Istnieje pewne zamieszanie co do znaczenia terminu „mediewalizm”. Maciej 
Michalski definiuje go raz jako: „dyscyplina naukowa badająca nawiązania do 
średniowiecza w kulturze i polityce nowożytnej”. Ale można tam znaleźć i ta-
kie zdanie: „W sensie ogólnym mediewalizm oznacza zjawisko przejmowania 
i wykorzystywania średniowiecznych idei, estetyki, wątków tematycznych, 
praktyk społecznych czy tradycji”3. Można więc o mediewalizmie myśleć jako 
o odmianie mediewistyki, zajmującej się nie tyle samym średniowieczem, ile 
jego oddziaływaniem na późniejsze wieki, zwłaszcza na romantyzm, oraz czasy 
najnowsze, ale można też mediewalizm rozumieć – i jest to chyba rozumienie 
najczęściej spotykane –  jako swoisty kult średniowiecza lub przynajmniej fa-
scynacja średniowieczem, polegająca na świadomym traktowaniu tej epoki jako 
źródła inspiracji, mających – lub przynajmniej potencjalnie mogących – zmienić 
naszą epokę na lepsze, czy to w dziedzinie literatury i sztuki, czy to  we wszyst-
kich dziedzinach życia (pomimo, rzecz jasna, chóru głosów potępiających taką 
orientację w czambuł jako, w najlepszym razie, nostalgiczny eskapizm, a w naj-
gorszym jako próbę powrotu do słynnych „mroków średniowiecza”). Powstaje 
w tym momencie pytanie czy sam Przemysław Mroczkowski był w swojej twór-
czości i swoich poglądach zarówno mediewistą, jak i mediewalistą naukowym 
oraz mediewalistą ideologicznym? Zauważmy, że ostatnio rozwija się badanie 
samego zjawiska mediewalizmu ideologicznego i kulturowego, czyli fascyna-
cji wiekami średnimi oraz jej konsekwencjami. Pionierską rolę odegrało w tej 
dziedzinie (którą można by nazwać mediewalizmologią) na gruncie brytyjskim 
studium Michaela Alexandra pt. Medievalism z roku 2007. 

2

Wracając do profesora Mroczkowskiego, należałoby chyba przede wszystkim 
stwierdzić, że był on, pod wieloma względami, klasycznym i rasowym mediewi-

2 Ibidem, s. 17–18. 
3 M. Michalski, Mediewalizm w kulturze nowożytnej i współczesnej, w: Vademecum historyka 

mediewisty, red. J. Nikodem, D.A. Sikorski, Warszawa 2012, s. 545–548.



175KONCEPCJE MEDIEWISTYCZNE PRZEMYSŁAWA MROCZKOWSKIEGO NA TLE BADAŃ ...

stą, czyli znawcą i wszechstronnym badaczem kultury i literatury europejskiego 
średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem Anglii i Francji, co wynika na-
turalnie z jego romanistycznego i anglistycznego wykształcenia, a także później-
szej anglistycznej specjalności. Przyjrzyjmy się jednak nieco bliżej jego metodzie 
pisania o średniowieczu. Pochylmy się najpierw nad  czysto mediewistycznym 
rozdziałem pt. „Pirat i mnich”, który otwiera zbiór esejów na temat literatury 
angielskiej pt. Dżentelmeni i poeci, obejmujący zresztą ogromny przedział czaso-
wy od wczesnego średniowiecza po drugą połowę XX wieku, z uwzględnieniem 
także okresów pośrednich.

Napotykamy tam już na str. 7 ciekawą refleksję na temat postaci św. Tomasza 
Becketa, arcybiskupa Canterbury, który życiem zapłacił w 1170 r. za swój sprze-
ciw wobec woli króla Henryka II założyciela anglo-francuskiej dynastii Plan-
tagenetów. Mroczkowski nie analizuje, czy nieposłuszeństwo arcybiskupa było 
merytorycznie uzasadnione, czy też nie. Stwierdza jednak: „Z upływem dalszych 
stuleci wyostrzy się jeszcze bardziej częściowa świadomość, do jakich następstw 
[…] może prowadzić posłuszeństwo za każdą cenę i wobec każdego rozkazu: 
stanie się to właśnie w związku z germańskim obszarem językowym, konkretnie 
z Niemcami rządzonymi przez nazizm”4. 

Nagle zostajemy tutaj przeniesieni z  problematyki dotyczącej XII wieku 
w czasy II wojny światowej, a niewątpliwe autorytarny monarcha, jakim był 
Henryk II, nabiera złowróżbnych cech wodza Trzeciej Rzeszy. Powstaje oczywi-
ście pytanie, czy św. Tomasz Becket nadaje się rzeczywiście na patrona wszyst-
kich tych, którzy mają odwagę sprzeciwić się totalitarnej władzy, ale nie to wy-
daje się tutaj najważniejsze. Niezależnie od tego, czy zgadzamy się z punktem 
widzenia autora, czy też nie, pozostajemy pod wrażeniem tego mostu, zręcznie 
przerzuconego między głębokim średniowieczem a czasami, które autor przeżył 
i doświadczył na własnej skórze.

Dalej znajdujemy następującą uwagę: „Wiemy o zbrojnej reakcji pogaństwa 
pod wodzą sędziwego Pendy, który zginął czterysta lat przed naszym Masławem. 
Coś musiało stać się z tym ruchem w r. 655”5. Ten most wydaje się mniej ambit-
ny. Zarówno Penda, jak i Masław należą do wczesnego średniowiecza. Jednak 
widzimy tu jedno z wielu nawiązań do historii Polski, o której Mroczkowski, 
zanurzony w sprawach angielskich i zachodnio-europejskich, nigdy nie zapo-
mina. Rzeczywiście osnuta mgłą tajemnicy bitwa pod Pobiedziskami w 1041 r. 
między siłami mazowieckiego wojewody Masława a księciem polskim Kazi-
mierzem, zwanym później Odnowicielem, zakończona zwycięstwem Kazimie-
rza, jest porównywalna z bitwą pod Winwaed z 15 listopada 655 r., gdzie siły 
„sędziwego Pendy”, króla anglosaskiej Mercji, ulegają wojskom Oswiu, króla 
Bernicji, znajdującej się na dzisiejszym pograniczu Anglii i Szkocji. W dniu tym 

4 P. Mroczkowski, Dżentelmeni i poeci, Kraków 1975, s. 7.
5 Ibidem, s. 14.
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Penda, znalazłszy się w rękach swoich nieprzyjaciół, zostaje ścięty na polu bitwy. 
Obydwa te starcia można uważać za symboliczny koniec pogaństwa zarówno 
w Anglii, jak i w Polsce. Co prawda Mroczkowski wydaje się nieco naciągać 
tę analogię, pisząc o „zbrojnej reakcji pogaństwa” pod wodzą Pendy. Taka re-
akcja miała miejsce raczej w Polsce. W Anglii Penda nie był, tak jak (prawdo-
podobnie?) mazowiecki Masław,  buntownikiem przeciwko chrześcijańskim już 
i ogólnokrajowym porządkom, bo takich porządków jeszcze wtedy w Anglii nie 
było. Jednak ten nieoczekiwany most przerzucony między Pendą i Masławem to 
kolejny dowód na niekonwencjonalny styl pisarski Mroczkowskiego.

Autor sam zresztą pisze w tym rozdziale o „przerzucaniu pomostów”6, mając 
na myśli dwa skrajnie odmienne style życia symbolizowane przez archetypowe 
postacie pirata i mnicha, które wyznaczają granice wczesnośredniowiecznych 
typów egzystencji. Przywołana przez Mroczkowskiego formuła „walki dla Chry-
stusa”7 jest właśnie takim pomostem między byciem dla świata i byciem poza 
światem, z którego wyrasta nie zawsze zasługująca na pozytywną ocenę tradycja 
mnichów-rycerzy, działających w ramach później powstałych zakonów rycer-
skich. 

Żeby zilustrować bliską umysłowości ludzi średniowiecza relację między ma-
terialnym a transcendentalnym wymiarem egzystencji, Mroczkowski  posługuje 
się fragmentem starej polskiej pieśni maryjnej „Bogurodzica”: „[…] na świecie 
zbożny pobyt // Po żywocie rajski przebyt”, potrafi też jednak przywołać, w kon-
tekście staroangielskiej poezji bohaterskiej, homeryckie „wzmianki o szyszakach 
i tarczach wielkich Achajów”8. Wskazując na podobieństwa między staroangiel-
skim poematem Bitwa pod Maldon a starofrancuską Pieśnią o Rolandzie, nie 
zapomina o możliwości umieszczenia obydwu tych utworów w relacji do „tra-
gicznych zrywów” w historii Polski. Wspominając zaś o staroangielskiej tradycji 
zagadek (riddles) i podobnych do zagadek metafor (kennings), znajduje miejsce 
na opisanie sposobu, w jaki tradycja ta pojawia się w dwudziestowiecznej powie-
ści Hobbit J.R.R. Tolkiena, którego twórczość w momencie publikacji książki 
Dżentelmeni i poeci (1975) była jeszcze w Polsce stosunkowo słabo znana. 

Szkic ten kończy się jeszcze bardziej efektownym pomostem między epoką 
staroangielską a współczesnością niż poprzednio opisane, pomostem przerzuco-
nym niejako ponad głowami „poddanych królowej Wiktorii”9, którym – przynaj-
mniej zdaniem autora – obca była dzikość, barbarzyństwo  i „kosmiczny lęk”, 
łączące drugą połowę XX w. z czasami o tysiąc lat wcześniejszymi. Ciekawe, że 
lata 70. XX w. w Polsce i na świecie jawią się autorowi jako swoiste nowe śre-
dniowiecze. Odpowiada to niewątpliwie atmosferze tamtych czasów, poczuciu, 

6 Ibidem, s. 17.
7 Ibidem. 
8 Ibidem, s. 18.
9 Ibidem, s. 28.
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że następna katastrofa, w rodzaju niedawno minionych obydwu wojen świato-
wych, może być nie do uniknięcia i że niedługo już wypadnie na nią czekać. 

Podsumowując tę część niniejszego artykułu, wypada stwierdzić, że Mrocz-
kowski uprawia mediewistykę  nacechowaną czymś, co można by nazwać me-
diewalizmem totalnym, w myśl którego zarówno nasza epoka, jak i inne epoki, 
pełne są potencjalnych nawiązań i analogii do średniowiecza,  które aż proszą 
się o przedstawienie i odkrycie. Być może mamy tu do czynienia nie tyle z me-
diewalizmem, ile ze swoisty „analogizmem”, gdzie każda epoka, i każda kultura 
może być kojarzona z każdą inną. Trzeba jednak podkreślić, że nie chodzi tu 
o dowolne i lekkomyślne mnożenie skojarzeń, ponieważ analogie proponowane 
przez Mroczkowskiego są przeważnie głęboko przemyślane, oryginalne i dające 
do myślenia, a będąc dalekie od banalności i oczywistości, nie są też robione na 
siłę, naciągane,  jak to mówią Anglicy, „far-fetched”. 

3
 
Jedna z historycznych książek Stanisława Mackiewicza, Dom Radziwiłłów, 

rozpoczyna się następującą filipiką przeciwko stosowaniu analogizmu w bada-
niach historycznych:

Nadużywamy analogii. Wszystkie te upodobnienia Cezara do Napoleona, a Napo-
leona do Hitlera, mogą być błyskotliwe, łatwe i przekonywające, ale jakże znie-
kształcają rzeczywistość! Nauka historii powinna być walką z upodabnianiem do 
siebie różnych epok historycznych, walką z anachronicznym sposobem myślenia. 
[…] Historyk to człowiek walczący z anachronizmem, oczyszczający rozumienie 
epoki od przeszłości i przyszłości. Historyk powiada: tak myślał ojciec, a tak my-
ślał wnuk, lecz tak nie myślał syn10. 

Patrząc z tego punktu widzenia, „pomosty” Mroczkowskiego to tylko chwa-
sty, które wymagają „oczyszczenia”, bo przesłaniają prawdziwy obraz histo-
rycznej rzeczywistości. Jednak, po pierwsze, choć niewątpliwie można analogie 
stosować w sposób mało przemyślany, to na pewno nie dotyczy to analogii pro-
ponowanych przez Mroczkowskiego. Po drugie, tezy Mackiewicza nie są bez-
dyskusyjne. Co to znaczy: „tak myślał ojciec, a tak myślał wnuk, lecz tak nie 
myślał syn”? Dość oczywiste jest, że „syn” raczej nie mógł myśleć w sposób ra-
dykalnie odmienny od „ojca” i „wnuka”. Czas historyczny stanowi ciągłość, nie 
da się traktować epok historycznych tak, jak gdyby były to słynne Leibnizowskie 
„monady bez okien”, a ku temu zdaje się zmierzać argumentacja Mackiewicza. 
Sam Mackiewicz narzeka na panoszenie się w nowszych czasach nacjonalizmów 
i partykularyzmów: „[…] kiedy narody są zamknięte w swoich granicach pań-
stwowych, jak odbywający karę więzienną w swoich zamurowanych celach”11. 

10 S. Mackiewicz, Dom Radziwiłłów, Warszawa 1990, s. 8.
11 Ibidem, s. 12.
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Jeżeli niedobre jest takie twarde dzielenie przestrzeni, nie może być na tej samej 
zasadzie czymś dobrym stosowanie podobnego zamknięcia w wymiarze czaso-
wym i murowanie epok w imię ich „specyfiki”, zwłaszcza że czas jest zdecy-
dowanie bardziej płynnym wymiarem niż przestrzeń. Mury stawiane są raczej 
w przestrzeni niż w czasie, choć oczywiście te dwa wymiary, czasu i przestrzeni, 
nie dają się całkowicie od siebie oddzielić. 

Po trzecie wreszcie, bez analogii może obejdzie się „historyk czysty”, na 
przykład polityczny czy ekonomiczny, historyk literatury znajduje się w obliczu 
co najmniej dwóch płynnych, lecz jednocześnie – w pewnym zakresie – stabil-
nych materii – czasu i języka, a także specyficznego języka literatury. Mogą one 
przybierać różne formy, ale formy te pozostają ze sobą w stanie korespondencji. 
Gdyby tej korespondencji nie było, to żyjąc w XXI w. na pewno nie moglibyśmy 
czerpać ani przyjemności ani inspiracji z utworów napisanych nie tylko w śre-
dniowieczu, ale nawet i w głębokiej starożytności. 

Ponadto trzeba i to brać po uwagę, że zasada analogii głęboko przenika kultu-
rę średniowiecza, z którą Mroczkowski był silnie związany. Pisząc12 na przykład 
o związkach między średniowieczną poezją miłosną a językiem religii, Profesor 
dzieli się następującym wrażeniem:

Głęboko zastanawia ten szokujący niejednokrotnie paralelizm myślenia średnio-
wiecznego, który potrafi przerzucić motyw w całkiem inną tonację i w niej go po-
wtórzyć. Jesteśmy tu blisko sekretu czy syntezy dwóch przeciwstawnych aspek-
tów: sakralności średniowiecznej kultury i śmiałości krytyków spraw sakralnych. 
Wszystko wyrastało z przeżycia świętych treści, nawet najbardziej ludzkie, „błahe” 
postawy, jak np. humor13. 

Tak więc „sekretem” średniowiecznej kultury jest jej zdolność do „syntezy” 
przeciwstawnych nieraz – lub pozornie przeciwstawnych – wątków, czyli śmiałe 
stosowanie analogii lub znajdowanie „paralelizmów”. Platonistycznym inspira-
cjom przypisuje Profesor typowo średniowieczne myślenie posługujące się ale-
gorią, która naturalnie jest szczególnym przypadkiem analogii:

Stąd u ludzi średniowiecza, zwłaszcza wykształconych, co krok pojawia się goto-
wość do widzenia za jednostkowymi przejawami całych pól objętych działaniem 
potężnych sił. Można by to porównać z oglądaniem przedmiotów tuż po wschodzie 
albo tuż przed zachodem słońca, gdy rzucają one cienie nieproporcjonalnie długie 
do swego rozmiaru. Można by też ująć to odwrotnie i mówić o obrazie kosmosu 
owładniętego przez nadludzkie potęgi lub zasady, których promieniowanie dosięga 
każdego pojedynczego stworzenia, zwłaszcza człowieka14.  

12 Od tego momentu niniejszy szkic poświęcony jest głównie książce P. Mroczkowskiego pt. 
Katedry, łyki, minstrele, która stanowi kompleksowe wprowadzenie do kultury europejskiego, 
głównie zachodnio-europejskiego średniowiecza.

13 P. Mroczkowski, Katedry, łyki, minstrele, Kraków 1962, s. 130.
14 Idem, Dżentelmeni i poeci, s. 33.
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W powyższym fragmencie Mroczkowski sam zdaje się pisać jak neoplatoński 
filozof opisujący cienie w słynnej jaskini Platona. 

Dwunastowieczny poeta francusko-łaciński Alan z Lille ujął mniej więcej 
to samo zjawisko w znanej formule, którą Umberto Eco powiązał swego czasu 
z „alegoryzmem uniwersalnym”15:

Omnis mundi creatura
quasi liber et pictura 
nobis est, et speculum. 
 
nostrae vitae, nostrae mortis 
nostri status, nostrae sortis 
fidele signaculum1.      

Wszystkie stworzenia świata 
jakby księga i obraz 
są dla nas zwierciadłem, 
 
wiernym znakiem 
naszego życia, śmierci 
kondycji i losu2.

Etienne Gilson tak pisze o rozumieniu natury przez Alana z Lille:

Natura reprezentuje tu niewyczerpaną płodność, z której jak ze źródła wypływają 
byty. Jest ona źródłem powszechnego życia, ale nie tylko stanowi przyczynę bytów, 
lecz także ich zasadę, prawo, porządek, piękno oraz kres. Nie sposób przechwalić 
Natury w jej dziełach, które są przez nią dziełami Boga18. 

Tak więc natura jest źródłem, ale równocześnie  jest też jakby wspólnym mia-
nownikiem wszystkich stworzeń, które z jej powodu zdradzają wspólne pocho-
dzenie od boskiego aktu stworzenia, a także wskazują człowiekowi na zasadzie 
alegorycznej właściwy sposób życia19. Szukanie analogii w świecie stworzonym 
jest dlatego czynnością w wysokim stopniu religijną i moralną.

Mroczkowski jest oczywiście świadomy, że ten gmach religijnie motywowa-
nej analogii i syntezy już w samym średniowieczu został w dużej mierze zburzo-
ny przez tzw. via moderna, czyli przez filozofię nominalistyczną, która kojarzona 
jest z uniwersytetem w Oksfordzie i z nazwiskiem Williama Ockhama:

Zwłaszcza Brytyjczycy podmyli w wieku XIV fundamenty kolumn – po cichu, ale 
gruntownie. Był to nurt myśli pokrewny w swoim impecie nurtowi zainicjowane-
mu przez Abelarda dwieście lat wcześniej, u samych początków wielkiej przygody 
europejskiego mózgu. Tylko że po nim ten dynamizm udało się wprzęgnąć w bu-
dowę systemu, bogatego w konstruktywne rozwiązania. Na wiele podstawowych 
pytań spróbowano dać odpowiedzi, równocześnie samodzielne i pożyteczne dla 
całej rodziny narodów. Pytania Ockhama natomiast pozostały pytaniami „rozrę-
bującymi”20. 

15 U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, tłum. M. Olszewski, M. Zabłocka, Kraków 1994, 
s. 105–107.

16 Rhytmus alte, PL 210, k. 579.
17 U. Eco, op. cit., s. 108.
18 E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tłum. S. Zalewski, Warsza-

wa 1987, s. 162.
19  Por. U. Eco, op. cit., s. 106.
20 P. Mroczkowski, Katedry, łyki, minstrele, s. 90.
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Typ myślenia i pisania o literaturze i kulturze, który proponuje Mroczkowski, 
jest z pewnością nacechowany tendencją odwrotną, scalającą, a nie „rozrębują-
cą”. Przenika go duch syntezy i filozoficznego realizmu, który, jak wiadomo, stał 
na przeciwnych pozycjach w stosunku do nominalizmu. Autor ze zgrozą odno-
towuje odrzucenie przez nominalistów „zasady przyczynowości”, którą nazywa 
„węzłowym punktem każdego filozoficznego poznania”21. 

Niewątpliwie daje się tu zauważyć pewną nostalgię za „odrzuconym obra-
zem”, jak to nazywał C.S. Lewis, czyli w miarę spójnym i uniwersalistycznym 
światopoglądem chrześcijańskiej Europy, takim, jaki panował, zanim na tym ob-
razie zaczęły się w XIV w. pojawiać pierwsze wyraźne rysy i zanim ostatecz-
nie się on nie rozpadł w efekcie szesnastowiecznej reformacji i kontrreformacji, 
a także w rezultacie takich procesów, jak wzrost nacjonalizmów i postępy w wie-
dzy naukowej i przyrodniczej, obalające stare pojęcia. Jednak nostalgia ta daleka 
jest od  ślepego przywiązania do starego świata i niezauważania osiągnięć nowe-
go. Mroczkowski jest w stanie wygłosić na przykład następującą opinię, która 
oddaje sprawiedliwość osiągnięciom Europy renesansowej, choć jednocześnie 
wyraża też dystans autora w stosunku do tej epoki:

Któryż ze średniowiecznych autorów misteriów, wspartych o zwartą i konstruk-
tywną filozofię, dorósł w cząstce do nadludzkiego geniuszu Szekspira, jakkolwiek 
miał on tworzyć pod skrzydłami kapryśnej i doszczętnie pozbawionej europejskie-
go uniwersalizmu Elżbiety? Który ze świętych i skupionych plastyków gotyckich 
ogarniał horyzonty twórcze Buonarottiego? A jeszcze bardziej – który z astrono-
mów średniowiecznych zrównał się choć na chwilę z Mikołajem z Torunia?22. 

„Geniusz Szekspira”, któremu Mroczkowski poświęcił osobną książkę pt. 
Szekspir elżbietański i żywy, stanowi zatem jedną z niespodziewanych rekom-
pensat, które w jakimś stopniu łagodzą traumę i kryzys duchowy wynikłe z lek-
komyślnego odrzucenia „zwartej i konstruktywnej filozofii”. 

Powyższy cytat wyjęty jest z rozdziału pt. „Mędrcy zrzeszeni i mędrcy nie-
sforni” i podrozdziału pt. „Niespodzianki za zakrętem”. Renesans jawi się tu 
więc jako „zakręt historii” , czyli ani jako twórcza kontynuacja średniowiecza, 
ani jako swoiste „wyjście na prostą” po przezwyciężeniu błędów i zabobonów 
tegoż średniowiecza. Przynajmniej część winy za ten zakręt ponoszą – zdaniem 
Mroczkowskiego – niewątpliwie „mędrcy niesforni”, odpowiedzialni za „wielkie 
uderzenia w syntezę scholastyczną”23, co nastąpiło już na przełomie XIII i XIV w. 
„Za zakrętem” powstała nowa literatura (symbolizowana przez Szekspira), sztu-

21 Ibidem. Nie znaczy to, co prawda, by w XIV w. realizm filozoficzny oznaczał automatycznie 
stanie na gruncie konserwatywnego porządku i katolickiej ortodoksji. Zawziętym „realistą” i wro-
giem nominalistów był na przykład John Wycliffe, najpierw radykalny reformator Kościoła, który 
następnie przyjął postawę już wyraźnie heretycką i stał się w końcu, już po śmierci, inspiratorem 
rewolucji husyckiej w Czechach.

22 Ibidem, s. 92.
23 Ibidem, s. 90.
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ka (Michał Anioł) i nauka (Kopernik) i choć mają one wspaniałe osiągnięcia, to 
jednak nie posiadają już „poczucia tajemnicy”, „poetyckiego podejścia do świa-
ta”, „poczucia kosmicznej liturgii” ani nawet „mocnej i wyraźnej świadomości 
związku ze światem obiektywnym”24.  

Niczym w popularnej Andersenowskiej baśni o Królowej Śniegu, wielkie śre-
dniowieczne zwierciadło25 zostało rozbite, pozostały jego kawałki, „rozproszo-
ne przesłanki”26, które pozbawione są już „przyczynowego związku z rdzeniem 
rzeczywistości”27. Z tych kawałków jest , ogólnie rzecz biorąc, więcej szkody 
niż pożytku, wiodą one na manowce, oferują tylko częściowy, fragmentaryczny28 
ogląd świata, nie prowadzą, bo nie mogą prowadzić, umysłu ku „harmonii rze-
czy” i ostatecznie „dają panowanie nad rzeczywistością technologowi”29, który, 
znowu niczym Królowa Śniegu, kieruje się zimnym i na dłuższą metę jałowym 
rozumem. W tej sytuacji ktoś taki jak Szekspir niewątpliwie może się jawić jako 
„niespodzianka”. Tymczasem w średniowieczu nad rzeczywistością panował nie 
technolog, a raczej teolog, taki jak św. Tomasz z Akwinu, o którym Mroczkowski 
powiada, że posiadł on zdolność do tworzenia spójnego systemu, który jednak 
w przeciwieństwie do totalitarnych systemów dwudziestowiecznych nie groził 
„starciem w proch ludzkiej jednostki”30. Może dlatego, że Tomasz nie traktował 
swojej teologii jako uniwersalnego miernika słuszności i prawidłowości wszel-
kich sposobów opisania świata: „Non pertinet ad eam [sacram doctrinam] proba-
re principia aliarum scientiarum”31 [dlatego nie jest jej [świętej nauki] zadaniem 

24 Ibidem, s. 86–87. 
25 Mroczkowski nie stosuje tej metafory, ale używa jej, pisząc o średniowieczu, znana ame-

rykańska pisarka Barbara Tuchman w swojej książce z 1978 r., której polski tytuł brzmi: Odległe 
zwierciadło, czyli rozlicznymi plagami nękane XIV stulecie. Jak już z tego tytułu wynika, Tuchman 
nie idealizuje średniowiecza, jest ono dla niej raczej już tylko interesującym punktem odniesienia, 
a nie przedmiotem nostalgii. 

26 P. Mroczkowski, Katedry, łyki, minstrele, s. 89.
27 Ibidem, s. 87. U Andersena, co prawda, złe jest już samo zwierciadło, a nie tylko jego okru-

chy. Jednak myślenie Mroczkowskiego wydaje się słuszniejsze. Lustro lub szyba, dopóki są całe, 
przynoszą raczej pożytek niż szkodę, dopiero ich rozbicie zamienia je w chaotyczny zbiór ewident-
nie szkodliwych elementów. Na podobnej logice opiera się też naturalnie biblijna historia o wieży 
Babel: jedność jest dobrem, wielość złem. 

28 Jak mówi Mroczkowski: „[...] nasze przesłanki do hymnu nie tworzą zwartego systemu, są 
jakoś rozproszone, nie wyciągamy z nich syntetycznych, harmonijnych wniosków «pod Ptoleme-
usza»” – ibidem, s. 89.

29 Ibidem, s. 87.
30 Ibidem, s. 78.
31 Ibidem, s. 79.
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wykazywać słuszność zasad innych nauk]32. Gdyby w trakcie pisania Katedr, 
łyków, minstreli Mroczkowski znał Odrzucony obraz C.S. Lewisa, książkę pod 
wieloma względami analogiczną do jego własnej33, to może nie charakteryzo-
wałby Szekspira jako „niespodzianki za zakrętem”. Lewis twierdzi, że wolno 
jest opisywać średniowieczny światopogląd przy pomocy cytatów ze Spensera, 
Donne’a i Miltona, czyli pisarzy szesnasto- i siedemnastowiecznych (co ciekawe, 
Lewis nie wymienia wśród nich Szekspira), ponieważ „pod wieloma względami 
dawny Model nadal stanowi podłoże ich dzieła. Nie został całkowicie i z pełnym 
przekonaniem porzucony aż do końca XVII wieku”34.

4

Analogie i metafory Mroczkowskiego nie zawsze więc służą uchwyceniu 
podobieństw. Bardzo często chodzi tu raczej o różnice, a szczególnie różnice 
między nowoczesnym a średniowiecznym światopoglądem. Powiada on na przy-
kład, idąc tutaj za Chestertonem: „dla nich życie było tańcem, dla nas jest wy-
ścigiem”35. Naturalnie nie chodzi tutaj o taniec pojęty jako rozrywka, chwilowe 
zapomnienie o prozie życia. To raczej całe życie jednostki ma być tańcem, czyli 
poczuciem współuczestnictwa w rytuale ogarniającym całokształt rzeczywisto-
ści, co Mroczkowski nazywa „kosmiczną liturgią”36. 

32 Powyższe tłumaczenie łacińskiego zdania wyjąłem z tłumaczenia dzieła św. Tomasza z Akwi-
nu dokonanego przez ojca Piusa Bełcha (tłum. P. Bełch, s. 36), gdyż Mroczkowski streszcza je, ale 
nie tłumaczy. Mroczkowski podaje następujące źródło tego cytatu: Summa theologiae I, 1, 6 ad 2, 
co jest jak najbardziej słuszne, ale brak jest danych bibliograficznych o książce, z której to zdanie 
zostało wyjęte. Ciekawe, że Mroczkowski nie zamieszcza dalszego ciągu tego zdania, który znacz-
nie osłabia wrażenie liberalizmu św. Tomasza:  „a tylko wydawać sąd o nich, w sensie: cokolwiek 
w innych wiedzach jest sprzeczne z prawdą głoszoną przez naukę świętą, ocenia i potępia jako 
fałsz” (Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tłum. P. Bełch OP, tom 1 http://www.katedra.
uksw.edu.pl/suma/suma_1.pdf, 1962, s. 36). Wynikałoby z tego, że Tomasz z Akwinu gotów był 
przestrzegać autonomii innych nauk względem teologii jedynie w mocno ograniczonym zakresie.

33 Pierwsze wydanie Odrzuconego obrazu miało miejsce już po śmierci autora, w 1964 r. 
a książka Katedry, łyki, minstrele ukazała się w 1962 r. Jednak Mroczkowski mógł znać wiele 
spośród idei, które C.S. Lewis zawarł w swojej książce, ponieważ uczęszczał na mediewistyczne 
wykłady C.S. Lewisa podczas swojego pobytu w Anglii w drugiej połowie lat 50., a Odrzucony 
obraz w dużej mierze na tych właśnie wykładach się opiera. Nie ma tu jednak mowy o jakimś 
daleko idącym naśladownictwie,  pomimo pewnych podobieństw są to dwie zupełnie inne książki, 
a spośród publikacjiLewisa największy wpływ na Katedry, łyki, minstrele wywarła raczej Alegoria 
miłości (1936), choć też nie jest to jakiś wpływ przemożny. Ciekawe, że we wspomnianym już to-
miku esejów Dżentelmeni i poeci (1975) Mroczkowski, omawiając dość obszernie w rozdziale pt. 
„Uczoność a wyobraźnia w Oksfordzie” twórczość, również naukową, C.S. Lewisa, nie wspomina 
ani słowem o Odrzuconym obrazie, choć była to dla niego bardzo ważna książka, co akurat wiem 
na podstawie osobistych kontaktów z Profesorem.  

34 C.S. Lewis, Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, 
tłum. W. Ostrowski, Kraków 1995, s. 28.

35 P. Mroczkowski, Katedry, łyki, minstrele, s. 86.
36 Ibidem. W swojej znanej książce pt. Czasy katedr (1976) francuski historyk Georges Duby po-

równuje celebrację kalendarza liturgicznego w średniowieczu do „bardzo powolnego baletu” (idem, 
Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980–1420, tłum. K. Dolatowska, Warszawa 1986, s. 88).
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Podobnie rzecz ujmuje inny z duchowych mistrzów Mroczkowskiego, C.S. 
Lewis, który, mówiąc o średniowiecznym modelu świata, nazywanego przezeń 
konsekwentnie Modelem, stwierdza: „Według myśli nowoczesnej. tj. ewolucyj-
nej, człowiek stoi na szczycie schodów, których początek ginie w mroku; według 
średniowiecznej, stoi on u podnóża schodów, których szczyt niewidoczny jest 
w świetle”37. Innymi słowy, postawę człowieka współczesnego cechuje arogan-
cja, nieuzasadnione poczucie bycia na szczycie hierarchii wszechrzeczy, podczas 
gdy człowiek średniowiecza dostrzegał raczej hierarchię powyżej siebie, na przy-
kład hierarchię dziewięciu porządków anielskich wznoszących się ku Absoluto-
wi, a siebie widział jako podrzędnego uczestnika tego kosmicznego układu. 

Podrzędność ta jest zresztą względna. Model jest geocentryczny, w swoim 
centrum umieszcza Ziemię i zamieszkującego ją człowieka, inne planety oraz 
Słońce znajdują się już mniej lub bardziej na peryferiach. Z drugiej jednak  stro-
ny, centralność Ziemi niekoniecznie oznacza jej uprzywilejowanie. C.S. Lewis 
wywodzi od Arystotelesa koncepcję podzielenia świata na strefę sublunarną (Na-
tura) i translunarną (Niebo), czyli znajdującą się poniżej i powyżej orbity Księży-
ca. To właśnie wypełniona boskim pierwiastkiem, czyli eterem, strefa translunar-
na niosła ze sobą takie wartości jak doskonałość, niezmienność, wieczność, gdy 
tymczasem Ziemia poddana była władzy śmierci i rozkładu, a więc zmienności 
i chaosu38. Jednak nie do końca. Bo, co prawda, poniżej translunarnego eteru roz-
ciągała się sfera władania czterech anarchicznych żywiołów: ziemi, wody, ognia 
i powietrza, z których najbardziej niestałe było powietrze, to przecież te cztery 
żywioły (lub pierwiastki)   potrafiły, przynajmniej od czasu do czasu, pozostawać 
we wzajemnej równowadze. Z tych żywiołów, a raczej z ich zmieszania, powstają 
w ramach Modelu tzw. humory, czyli wilgotności występujące w ciele człowieka, 
a mianowicie: krew, cholera czyli żółć, flegma i melancholia czyli czarna żółć. 
Człowiek, którego natura jest odbiciem struktury kosmosu, także tego translunar-
nego, a więc jest mikrokosmosem,   powinien teoretycznie reprezentować har-
monijne połączenie tych żywiołów i humorów, ale jest to dane tylko najlepszym 
i najdoskonalszym pośród ludzi39. U pozostałych występują tzw. temperamenty 
czyli charaktery, z których przeważnie wymienia się: sangwiniczny (związany 
z nadmiarem krwi), choleryczny, flegmatyczny i melancholijny, wynikłe z prze-
wagi jednego humoru nad innymi. Jednak pomimo tych zastrzeżeń i ograniczeń, 
każda jednostka, która w istnienie Modelu wierzy, jest jego współuczestnikiem 
i czerpie (lub przynajmniej może czerpać) z tego uczestnictwa poczucie zadowo-
lenia:

37  C.S. Lewis, op. cit., s. 76–77.
38 Por. ibidem, s. 15–17. Lewis cytuje w tym względzie czternastowiecznego pisarza francu-

skiego G. Deguileville’a: „Eter obejmuje ciała boskie, ale zaraz poniżej eterycznej i boskiej natury 
przychodzi to, co przemijające, zmienne, zniszczalne i podległe śmierci” (ibidem, s. 17).

39  Por. ibidem, s. 167.
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Mówiąc o udoskonalonym Modelu jako dziele, które można postawić obok 
Summy [Tomasza] i Komedii [Dantego], miałem na myśli to, że może on udzie-
lić podobnego zadowolenia umysłowi i po części z tych samych przyczyn. Jak 
te utwory, jest on na ogromną skalę, ale ograniczony i zrozumiały. Jego wznio-
słość nie polega na czymś mglistym i niejasnym […]. Jego zawartość, choć 
bogata i urozmaicona, pozostaje harmonijna. Widzimy, jak wszystko łączy się 
ze wszystkim, stanowiąc jedność nie w płaskiej równości, lecz w hierarchicznej 
drabinie40.

Mroczkowski nie używa terminu „model”, woli posługiwać się takimi 
terminami jak „obraz świata”41, lub, idąc częściowo za Lewisem, „summa”. 
W drugim przypadku ma na myśli nie tylko słynną Summę teologiczną To-
masza z Akwinu, ale i summę pisaną z małej litery i rozumianą jako: „[…] 
próbę syntetycznego ujęcia spraw wszystkich, z wyznaczeniem im właściwych 
i proporcjonalnych miejsc, z poczuciem hierarchii, ze świadomością obowiąz-
ku oddania każdemu bytowi tego, co mu się należy”42. Innym, bardzo poetyc-
kim i oryginalnym  ekwiwalentem Lewisowskiego Modelu u Mroczkowskiego 
jest „hymn”, rozumiany jako swego rodzaju „pieśń powszechna”43 ludzkości 
ku czci Boga objawionego w porządku świata, pieśń, której zewnętrzną formę 
stanowi „liturgia”, czyli „ustalony porządek i sposób odprawiania nabożeństw 
i obrzędów religijnych”: 

A cóż dopiero mówić o przeżyciu liturgii, która w ramach wspólnego obrzędu ludz-
kiej grupy odtwarzała przecież, według powszechne przyjętego przekonania, stały 
cykl czynności wykonywanych przez naturę ku chwale jej Autora. Śpiewał ptak, 
więc śpiewał i człowiek, który w uniwersytetach i szkołach uczył się śpiewać ze 
zrozumieniem, psallere sapienter44.

 Formułę „psallere sapienter” (śpiewać mądrze), czego w tekście książki 
Mroczkowskiego nie zaznaczono, można znaleźć w rozdziale dziewiętnastym 
„Reguły św. Benedykta” (pt. „Jak należy śpiewać psalmy”), który wygląda na-
stępująco w tłumaczeniu na język polski:

Wierzymy, że Bóg jest wszędzie obecny i że oczy Pana patrzą  na dobrych i na 
złych na każdym miejscu (Prz. 15,3). Przede wszystkim jednak powinniśmy być  
tego niewzruszenie pewni wówczas, gdy uczestniczymy w Służbie Bożej. Dlatego 
też pamiętajmy zawsze, co mówi Prorok: Służcie Panu z bojaźnią  (Ps 2,22), a rów-
nież  na innym miejscu: śpiewajcie mądrze (Ps 46,8 Wlg)  i będę śpiewał Ci psalm 
wobec aniołów (Ps 138[137],1). Zastanówmy się  zatem jak należy zachowywać 

40 Ibidem, s. 25.
41 P. Mroczkowski, Katedry, łyki, minstrele, s. 87.
42 Ibidem, s. 81–82. 
43  To aluzja oczywiście do słynnej Pieśni powszechnej (Canto General) chilijskiego poety 

Pabla Nerudy z 1950 r. która, co prawda z duchem średniowiecza, zwłaszcza pojmowanego na 
sposób C.S. Lewisa, G.K. Chestertona czy P. Mroczkowskiego, niewiele ma wspólnego.

44  P. Mroczkowski, Katedry, łyki, minstrele, s. 88.
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się  w obliczu Boga i Jego aniołów i tak śpiewajmy psalmy, aby nasze serce było 
w zgodzie z tym, co głoszą nasze usta45.

Zasada „mądrego śpiewania”, choć jest prawdopodobnie proweniencji biblijnej, 
nie jest jednoznacznie wyjaśniona w Piśmie Świętym. Sformułowanie to, dostęp-
ne w łacińskiej Wulgacie, a nieobecne w tekstach Biblii tłumaczonych z języków 
oryginalnych,  pochodzi najwyraźniej ze starożytnego tłumaczenia  Starego Testa-
mentu na grekę, czyli z tzw. Septuaginty, gdzie ma formę: ψαλατε συνετως46, co 
można by też przetłumaczyć jako „śpiewajcie rozważnie”, czy nawet „śpiewajcie 
zrozumiale”. Konkretnie chodzi tu o psalm 46 (według numeracji greckiej i łaciń-
skiej) albo 47 (według numeracji hebrajskiej, o wiele częściej stosowanej). Cieka-
we, że w komentarzach do popularnego tłumaczenia  Biblii autorstwa księdza Ja-
kuba Wujka pojawia się informacja, że w tekście hebrajskim, zamiast „śpiewajcie 
mądrze”, znajdujemy o wiele bardziej prozaiczne wezwanie „śpiewajcie hymn”47. 
Być może Mroczkowski był świadom tych uwarunkowań, zasięg jego ogromnej 
erudycji jest trudny do ocenienia, i dlatego wspomniał o „mądrym śpiewaniu” 
omawiając „przesłanki dla hymnu”. Aby zrozumieć na czym ta mądrość polega,  
trzeba sięgnąć do słów świętego Benedykta, który nakazuje: „tak śpiewajmy psal-
my, aby nasze serce było w zgodzie z tym, co głoszą nasze usta”48. Przez formułę 
hymnu i mądrego śpiewania docieramy więc, nieco okrężną drogą, do istoty Mode-
lu, gdzie „wszystko łączy się ze wszystkim”, którego harmonijność polega  przede 
wszystkim  na zgodzie formy z treścią. U Benedykta treść to „serce” a właściwie 
„umysł”, bo w oryginale jest „mens”49, a forma to „głosy” (po łacinie „voci”), czyli 
materialna, dźwiękowa strona języka. Inną ważną zasadą Modelu są transcenden-
talność i hierarchiczność, u Benedykta obecne w formule o śpiewaniu „w obliczu 
Boga i Jego aniołów” (in conspectu divinitatis et angelorum eius), a które to cechy 
Lewis nazywa „hierarchiczną drabiną”50.  

Trudno się oprzeć wrażeniu, że Mroczkowski proponuje bardziej dynamicz-
ną, mniej hieratyczną wersję Lewisowskiego Modelu. Więcej znajdujemy u nie-
go informacji na temat historycznego kształtowania się, nie zawsze stopniowego 

45 http://www.klastervyssibrod.cz/_d/RB-Deklaracja-PL-1.pdf. W oryginale łacińskim brzmi to 
następująco: Ubique credimus divinam esse praesentiam et oculos Domini in omni loco specu-
lari bonos et malos, maxime tamen hoc sine aliqua dubitatione credamus cum ad opus divinum 
assistimus. Ideo semper memores simus quod ait propheta: Servite Domino in timore, et iterum: 
Psallite sapienter, et: In conspectu angelorum psallam tibi. Ergo consideremus qualiter oporteat in 
conspectu divinitatis et angelorum eius esse, et sic stemus ad psallendum ut mens nostra concordet 
voci nostrae – http://www.intratext.com/IXT/LAT0011/_PK.HTM

46 Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta lxx interpretes. Duo volumina in uno, red. 
A. Rahlfs, Stuttgart 1979, vol. 2, s. 49).

47  Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie polskim W.O. Jakuba Wujka S.J., 
Kraków 1962, s. 685.

48 http://www.klastervyssibrod.cz/_d/RB-Deklaracja-PL-1.pdf
49 „mens” można przetłumaczyć m.in. jako myśl, umysł, rozum (por. Słownik łacińsko-polski,  

t. 2, red. J. Korpanty, Warszawa 2001, s. 251).
50 C.S. Lewis, op. cit., s. 25.
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i harmonijnego, owego Modelu. Wpływ filozofii Arystotelesa na tworzenie się 
Modelu porównuje on, na przykład, do „mocnego wina”51, któremu uległo wiele 
średniowiecznych umysłów.

Wracając do Chestertona, popatrzmy jak używa on w swojej książce pt. Chau-
cer52 wspomnianej metafory tańca i wyścigu:

Od czasu tego przełomu w historii, niezależnie od tego, co o nim myślimy, Taniec 
zmienił się w Wyścig. Tancerze zatracili swoje poczucie równowagi i potrafią je 
odzyskać tylko biegnąc ku jakiemuś celowi, lub rzekomemu celowi. Nie jest to cel 
znajdujący się w kręgu ich posiadania, ale cel, którego jeszcze nie posiedli. Cel ten 
jest ulotny i ma tendencję do znikania, a także, jak niektórzy uważają, jest to cel 
rozczarowujący. Jednak nie jest moim zamiarem potępianie czy zalecanie czy to 
religii Wyścigu, czy to religii Tańca. Wskazuję tylko na podstawową różnicę mię-
dzy nimi. Jedna z nich polega na ruchu rytmicznym i powtarzającym się, ponieważ 
odbywa się wokół znanego centrum; gdy tymczasem ta druga polega na ruchu po-
śpiesznym i stale wzrastającym, gdyż cel jest nieznany. Ta druga prowadzi to tego 
wszystkiego, co nazywamy Postępem; a ta pierwsza do tego, co ludzie średniowie-
cza nazywali Porządkiem, ale był to energiczny porządek tańca53.

Widać tu wyraźnie, że Chestertonowska „religia Tańca” opiera się na home-
ostazie, czyli stanie równowagi, który jest warunkiem zdrowia, podczas gdy „re-
ligia Wyścigu” implikuje brak równowagi i coś w rodzaju skoku w nieznane, 
który z łatwością może okazać się samobójczy i tym prędzej może się tak właśnie 
stać, im więcej  korzyści sobie po nim obiecujemy.

Słabą stroną tej metafory, której oczywistym celem wydaje się jednak po-
chwała „religii Tańca”,  jest być może okoliczność, że taniec kojarzy się z czymś 
przewidywalnym, a wyścig – z niebezpieczeństwem. A ci, którzy nie ryzykują, 
zwykle są oceniani niżej niż ci, którzy świadomie podejmują ryzyko. Mroczkow-
ski znakomicie wyczuwa niebezpieczeństwo takiej interpretacji, więc stara się 
jej zapobiec: „W tańcu zresztą mogły trafiać się momenty grozy – wyścigi mogą 
obfitować w wygody. Istotną jest postawa”54. Postawa ta, jak należy chyba rozu-
mieć, będzie albo konserwatywna, obracająca się wokół uznanych wartości, ce-

51 P. Mroczkowski, Katedry, łyki, minstrele, s. 74.
52 Nie wiadomo dokładnie, skąd przejął tę metaforę Mroczkowski, ale można chyba założyć, że 

chodzi właśnie o tę pozycję Chestertona.
53 Tłumaczenie własne autora. Tekst oryginalny brzmi następująco: Now since that break in 

history, whatever we call it or whatever we think of it, the Dance has turned into a Race. That is, the 
dancers lose their balance and only recover it by running towards some object, or alleged object; 
not an object within their circle or their possession, but an object which they do not yet possess. It is 
a flying object; a disappearing object; and, as some hold, a disappointing object. But I am not con-
cerned with condemning or commending either the religion of the Race or the religion of the Dance. 
I am only pointing out that this is the fundamental difference between them. One is rhythmic and 
recurrent movement, because there is a known centre; while the other is precipitate or progressive 
movement, because there is an unknown goal. The latter has produced all that we call Progress; the 
former produced what the medievals meant by Order; but it was the lively order of a dance. (http://
www.chesterton.omne.pl/chaucer.html)

54 P. Mroczkowski, Katedry, łyki, minstrele, s. 86.
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niąca równowagę i umiarkowanie, a więc „taneczna” właśnie, albo będzie rady-
kalna i dążąca, z tych czy innych względów, do atrakcyjnych nowości, a przede 
wszystkim do zaspokojenia indywidualnych ambicji nawet kosztem podeptania 
wyżej wspomnianych wartości, a więc „wyścigowa”. 

Sam autor też proponuje swoją własną, metaforyczną wersję rozróżnienia 
między średniowieczem a nowoczesnością:

Ponieważ mieli mocną i wyraźną świadomość  związku ze światem obiektywnym, 
poza nimi istniejącym, więc szukali w tym świecie przesłanek do swojego rozwoju 
wewnętrznego. Mówiąc w ogromnym skrócie: człowiek nowoczesny szuka, za De-
scartesem, tych przesłanek w samym sobie. Człowiek średniowieczny znajduje je 
w świecie – krytyk sceptyczny powiedziałby: w swoim obrazie świata – i znajduje 
nie tylko dla siebie jako jednostki, lecz dla całej grupy, w której żyje i której rytm 
jest zgrany i zestrojony z rytmem otaczającej rzeczywistości55. 

„Człowiek nowoczesny” jest więc solipsystyczny, skupiony na jednostkowym 
podmiocie poznającym, a co za tym idzie, nihilistyczny, bo negujący – lub przy-
najmniej lekceważący – rzeczywistość obiektywną, za starożytnym nihilistą Gor-
giaszem mógłby więc powtórzyć:

1. Nic nie istnieje.
2. Nawet gdyby coś istniało, nikt nie mógłby o tym wiedzieć.
3. Nawet gdyby ktoś o tym wiedział, nie mógłby tego nikomu zakomunikować56.

Naturalnie przywołanie Kartezjusza, zwanego tutaj Descartesem, wprowadza 
istotną poprawkę do powyższego: nic nie istnieje z wyjątkiem mnie samego, któ-
ry „myśli, więc jest”. „Człowiek średniowieczny” stoi naturalnie o wiele wyżej 
od „nowoczesnego”, prawdziwie „kocha świat” i świat kocha jego, bo  jest on 
z tym światem i z Bogiem będącym gwarantem istnienia świata  „zgrany i ze-
strojony”. W ten sposób powrót do średniowiecza, lub raczej do pewnych jego 
aspektów, staje się lekarstwem na współczesne poczucie alienacji.

Docieramy do istoty nostalgii Mroczkowskiego, która jest na przedłużeniu 
podobnej nostalgii G.K. Chestertona i C.S. Lewisa. Wywodzący się z greki rze-
czownik „nostalgia” oznacza „ból związany z tęsknotą za domem”. Czy  jednak 
ktokolwiek ma prawo nazywać średniowiecze swoim domem, skoro nie jest nam 
ono bezpośrednio dane w żaden sposób? Wymaga to starań, by ten dom odpo-
wiednio urządzić i przedstawić, by wydawał się atrakcyjny, ale wymaga to też 
pewnego aktu wiary. Jak pisze (w książce z 2015 roku) Zbigniew Kadłubek:

Wszystko, co w Europie dobre i oryginalne ma związek z chrześcijańskim średnio-
wieczem. Czy to takie trudne, by uznać chrześcijaństwo za cechę Europy? Istnieje 
coś piękniejszego od katolicyzmu?57

55 Ibidem, s. 87–88.
56 https://pl.wikipedia.org/wiki/Solipsyzm
57 Z. Kadłubek, Fado. Piosenka o duszy, Katowice 2015, s. 59.
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Jak widać, są i dziś ludzie mający odwagę taki akt wiary uczynić. 
Zdaję sobie sprawę, że określenie „akt wiary” w kontekście namysłu nad kul-

turą średniowiecza nie jest zbyt fortunne – po portugalsku „akt wiary” to „auto 
da fé”, co kojarzone jest, błędnie zresztą, z paleniem heretyków na stosie w ra-
mach działalności trybunałów inkwizycji. W istocie ofiary inkwizycji musiały 
w pewnym momencie złożyć coś w rodzaju publicznego wyznania wiary, innymi 
słowy musiały określić swój stosunek do religijnych dogmatów i na podstawie 
tego wyznania były zaliczane lub nie do heretyków, z czym oczywiście wiąza-
ły się konsekwencje mogące, w ekstremalnych przypadkach, doprowadzić da-
nego człowieka do spalenia na stosie. Mroczkowski pisze na ten temat z dużą 
dozą obiektywizmu, wskazując na wiele okoliczności, które muszą mitygować 
zbyt surową ocenę średniowiecznej inkwizycji, takich jak rola władzy świeckiej 
w wydawaniu i wykonywaniu wyroków śmierci w efekcie oskarżenia o here-
zję. W książce wydanej w roku 1962 wymagało to z pewnością pewnej odwa-
gi, bo czasy nie sprzyjały wyważonej ocenie blasków i cieniów średniowiecza58. 
Obiektywizm ustępuje jednak czasem miejsca zgrozie, jak w przypadku  spalenia 
w 1431 r. Joanny d’Arc, wiele wieków później ogłoszonej świętą. Refleksje te 
kończy charakterystyczne stwierdzenie: „Gdyby to nie groziło rozmiękczeniem 
wszelkiego myślenia, rezygnacją z wszelkich przekonań, historyk godziłby się 
z tymi Anglikami, którzy czytając ludzkie dzieje, mówią: rzecz najważniejsza, to 
nie mieć w żadnej sprawie zbyt silnych przekonań”59.

Nie jest łatwo powiedzieć jakich „Anglików” ma tutaj Mroczkowski na myśli. 
Może chodziło mu o potępienie religijnego fanatyzmu, zwanego swego czasu 
w Anglii „entuzjazmem”, które mogło rozciągać się na każde objawianie reli-
gijnej emocji postrzegane jako przesadne60.   Takie racjonalistyczne nastawie-
nie jest typowedla angielskiego Oświecenia i może kojarzyć się z odrzuceniem 
wszelkiego głębszego ideologicznego zaangażowania . Jednak istotne jest, że 
Mroczkowski zdecydowanie nie „godzi się z Anglikami”; mimo że jest anglistą, 
wybiera sferę „silnych przekonań” (co być może jest mało angielskie) z pełną 
świadomością, że może to prowadzić do stwierdzeń, które wielu ludziom mogą 
się nie podobać.

5

Niniejszy szkic nie ma ambicji podsumowania mediewistycznych dokonań 
Przemysława Mroczkowskiego, o których można by jeszcze dużo napisać. Mam 

58 Charakterystyczne jest, że w okresie PRL kilkakrotnie wznawiano pracę Józefa Putka z 1935 r. 
pt. Mroki średniowiecza, która jest raczej paszkwilem na średniowiecze i przedstawia monotonnie 
ciemny obraz tamtej epoki.

59 P. Mroczkowski, Katedry, łyki, minstrele, s. 112.
60 Por. Webster’s Third New International Dictionary of the English Language. Unabridged, 

red. Ph. Babcock-Gove, Cologne 1994, s. 757.
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wrażenie jednak, że udało mi się wskazać na kilka istotnych cech mediewistycz-
nych badań Mroczkowskiego. Przede wszystkim uwidacznia się dążność do syn-
tetycznego ujęcia kultury i mentalności średniowiecza w kontrastywnej relacji do 
współczesności. Po drugie, mamy do czynienia ze stałą tendencją do przerzuca-
nia pomostów między dawnymi i nowszymi wiekami dzięki doprowadzonej do 
mistrzostwa metodzie znajdowania analogii i podobieństw. Metoda ta wydaje się 
inspirowana alegorycznym myśleniem średniowiecza, traktowaniem rzeczywi-
stości na sposób, w szerokim tego słowa znaczeniu, semiotyczny, jako obrazu, 
prototypu i modelu. Mroczkowski objawia też swoją twarz nie tylko mediewisty, 
ale również mediewalisty ideologicznego, który traktuje średniowiecze jak utra-
cony dom, do którego człowiek Zachodu rad by powrócić. Nie chodzi tu rzecz 
jasna o jakąś desperacką próbę odwrócenia biegu czasu, ale o wskazanie na war-
tości zaprzepaszczone w pogoni za postępem i nowoczesnością. Niewykluczone, 
że część przynajmniej z tych wartości uda się, właśnie dzięki takiemu rachunkowi 
sumienia, ocalić. Ta świadoma, ale licząca się z faktami idealizacja średniowie-
cza nie przeszkadza też w zauważaniu i dogłębnym analizowaniu ciemnych stron 
tej epoki. W przedsięwzięciach tych Mroczkowski czerpie inspirację z dokonań 
innych mediewistów i mediewalistów, szczególnie z dorobku konserwatywnie 
nastawionych uczonych i polemistów brytyjskich, zwłaszcza G.K. Chestertona 
i C.S. Lewisa, ale podąża konsekwentnie własną drogą, której ważnym i stale 
obecnym elementem jest jego doświadczenie polskie i środkowo-europejskie. Po-
mimo zasadniczo anglistycznej specjalności, Przemysław Mroczkowski swobod-
nie poruszał się po rozległym terenie, na który składały się dogłębna znajomość 
kilku innych nowożytnych literatur, a także literatury klasycznej. Jak słusznie 
podkreśla W. Witalisz nastawienie Profesora było „prawdziwie filologiczne”61, 
a więc nastawione na skrupulatną lekturę tekstu, z uwzględnieniem tekstów ana-
logicznych, a jednocześnie nacechowane „dbałością o odczytanie tekstu w jego 
historycznym i filozoficznym kontekście”62.
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Abstract

AmericAn ciTizens APPlyinG for GrAnTs To sTuDy AT The jAGielloniAn universiTy  
in The yeArs 1946-1950

The paper presents foreign students, American citizens, who applied for government grants to 
study at the Jagiellonian University in the years 1946-1950. Based on the research in the University 
Archives, the article presents applicants for the Polish and US Governments’ grants. It describes 
their applications, CVs and other documents. The paper also discusses the procedure of awarding 
the grants as well as the transfer of official letters from the Ministry of Education to the University. 
Although there were a lot of candidates, often of Polish origin, who wanted to return to the country 
of their fathers at least for the time of studying, in fact the studies were taken up by few. The main 
reasons were problems with finding accommodation and meager grant money, insufficient to sup-
port oneself. American citizens would receive grants from the Polish Ministry of Education. Some 
were awarded grants with the right to teach and were employed as English language instructors at 
the University. The number of applications to the Jagiellonian University, large in the late 1940s, 
gradually decreased, no doubt as a result of political changes in Poland.
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Słowa kluczowe: Amerykanie, studenci zagraniczni, stypendyści rządowi, Uniwersytet Jagiel-
loński

Tematyka studentów zagranicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w okre-
sie powojennym nie była dotychczas szeroko poruszana w literaturze1. Sygna-
lizował ją Julian Dybiec w swej pracy dotyczącej wyzwań, jakie stanęły przed 
Uniwersytetem Jagiellońskim w czasach stalinowskich2, obecność studentów 
bułgarskich przebadał Andrzej Kazimierz Banach3, a w ostatnich latach kwestie 

1 Prezentowany artykuł jest częścią systematycznych badań autora nad problematyką studiów 
obywateli innych państw na Uniwersytecie Jagiellońskim po II wojnie światowej.

2 J. Dybiec, Uniwersytet Jagielloński wobec stalinizmu 1945–1956, „Prace Komisji Historii 
Nauki Polskiej Akademii Umiejętności”, 2001, nr 3, s. 5–20.

3 A. K. Banach, Bułgarzy na studiach w Uniwersytecie Jagiellońskim (do 1970 r.), Kraków 
1990.



192 KRZYSZTOF BYRSKI

obcokrajowców na UJ poruszał także Tomasz Pudłocki w ramach swoich badań 
nad powojenną anglistyką4. Istniejące opracowania na temat umiędzynarodowie-
nia szkolnictwa wyższego w Polsce były zazwyczaj wynikiem badań cząstko-
wych o charakterze regionalnym5. W analizach dotyczących gwałtownego roz-
woju wymiany i współpracy międzynarodowej, która rozpoczęła się po przemia-
nach politycznych w Polsce w latach 90. można spotkać stwierdzenia, że studenci 
zagraniczni zaczęli pojawiać się w Polsce dopiero w latach 506. Jednak pierwsi 
z nich przyjechali już w latach 40., a wśród nich liczną grupą stanowili młodzi 
Amerykanie polskiego pochodzenia ubiegający się o stypendia na studia w kraju 
swoich ojców.

Z analizowanego okresu lat 1946–1951 w Archiwum UJ znajdują się do-
kumenty kandydatów na studia oraz studentów obcokrajowców z Bułgarii, 
Czechosłowacji, Iranu, Jugosławii, NRD, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA. 
Zgłoszenia i aplikacje kandydatów ze Stanów Zjednoczonych starających się 
o stypendia z reguły przesyłane były przez Ambasadę RP w USA bezpośrednio 
do Ministerstwa Oświaty, natomiast odpisy oficjalnych pism i kopie dokumen-
tów kierowano równolegle do wiadomości Uniwersytetu. Brak wyspecjalizo-
wanego biura lub działu zajmującego się studentami zagranicznymi na UJ po-
wodował, że korespondencja była prowadzona poprzez rektorat Uniwersytetu. 
Niestety zachowana dokumentacja często jest niekompletna lub niedatowana. 
Liczne informacje na temat obcokrajowców studiujących w badanym okresie 
na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdują się w Aktach Wydziału Humanistycz-
nego 1945/1946–1950/1951 (Stypendia Rządu Polskiego dla studentów zagra-
nicznych 1946–1951). 

Przyjęte ramy czasowe wynikają z ówczesnej organizacji wydziałów. W roku 
1951 nastąpiła reorganizacja Uniwersytetu i Wydział Humanistyczny został 
podzielony na Filologiczny i Filozoficzno-Społeczny, którego nazwę dwa lata 
później zmieniono na Filozoficzno-Historyczny. Znamienne, że w aktach pozo-
stałych wydziałów UJ dokumentacje na temat studentów zagranicznych można 
znaleźć jeszcze jedynie w aktach Wydziału Prawa (Stypendia Rządu Polskiego 
dla studentów zagranicznych 1948–1951) oraz w aktach Senatu UJ z lat 1945–
1953. W aktach Wydziałów: Matematyczno-Przyrodniczego, Rolniczo-Leśnego, 

4 T. Pudłocki, Ludzie wobec wyzwań epoki. Anglistyka w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 
1945–1952 – zarys problematyki (w druku); idem, Challenging the reality – James MacCracken as 
a lecturer at the Jagiellonian University (1946–1948) (w druku).

5 Zob. J. Syrnyk, Służba Bezpieczeństwa wobec studentów zagranicznych we Wrocławiu 
w latach osiemdziesiątych XX w., „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2009, nr 1 (7),  
s. 253–265; A.K. Banach, op. cit.

6 E. Solecka-Drew, Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Polsce a model australijski, 
„Forum Oświatowe”, 2009, nr 2 (41), s. 5; P. Hut, E. Jaroszewska, Studenci zagraniczni w Polsce 
na tle migracji edukacyjnych na świecie, Warszawa 2011, s. 6.
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Lekarskiego7 oraz Farmaceutycznego brak wzmianek o stypendystach zagra-
nicznych. W archiwaliach Wydziału Humanistycznego i Wydziału Prawa znaj-
dują się: korespondencja urzędowa, liczne dokumenty, pisma, listy i życiorysy 
zagranicznych kandydatów na studia. Obywatele amerykańscy pragnący stu-
diować w Polsce na Uniwersytecie Jagiellońskim pisali, że są zainteresowani 
przede wszystkim studiami w zakresie historii Polski lub filologii języka pol-
skiego8. Zrozumiałe jest, że najlepiej studiować historię i język polski u źródła, 
stąd chętni na studia na Wydziale Humanistycznym, podczas gdy inne wydziały 
nie cieszyły się zainteresowaniem Amerykanów, którzy przecież mieli w swoim 
własnym kraju wiele prestiżowych uczelni oferujących studia ścisłe i medyczne.

Wśród oficjalnych pism przesłanych przez Ambasadę RP w Waszyngtonie 
lub Ambasadę USA w Warszawie do Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdują się 
podania i listy polecające wystawione przez amerykańskich profesorów i dzieka-
nów dla amerykańskich kandydatów na studia w Polsce. Również Ministerstwo 
Oświaty w załączeniu do swoich pism zawiadamiających o przyznaniu stypen-
dium przesyłało dokumenty studentów, ich podania, listy rekomendacyjne, ży-
ciorysy oraz zdjęcia. Różnorodność zachowanych dokumentów pozwala lepiej 
przyjrzeć się kandydatom i procesowi rekrutacji stypendystów rządowych w dru-
giej połowie lat 40. W analizowanym okresie o stypendium na studia na UJ ubie-
gało się dziesięcioro kandydatów ze Stanów Zjednoczonych. 

Pierwsze zgłoszenie kandydata z USA na studia na UJ dotyczyło Victora Le-
wisa Kobba, Amerykanina polskiego pochodzenia z Chicago. Jego dokumenty 
do Uniwersytetu Jagiellońskiego przesłał 11 października 1946 r. Stefan Rogo-
ziński, kierownik Konsulatu Generalnego RP w Chicago. Z obszernego profilu 
kandydata wynika, że Kobb był młodym weteranem armii amerykańskiej pol-
skiego pochodzenia, którego dziadkowie Kobrzyńscy wyemigrowali do USA. 
Jego ojciec był znanym w Chicago adwokatem, bardzo wspierającym syna w sta-
raniach o stypendium. Pisał o tym Rogoziński przytaczając w piśmie do rektora 
UJ słowa Kobba seniora: „[…] dumni jesteśmy ze syna, że postanowił studiować 
na uniwersytecie polskim a zwłaszcza na jednym z najstarszych, na Wszechnicy 
Jagiellońskiej”9. Victor Kobb, powołując się na G.I. Bill of Rights (II, Public Law 
No. 346, Seventy-eight Congress), czyli prawo do kształcenia na koszt rządu 

7 W aktach Senatu UJ (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego [dalej: Arch. UJ], Akta Senatu 
z lat 1945–1953, teczka S III 596 [dalej: ASIII]) można znaleźć informację o staraniach Henry-
ka i Elinor Danilowicz o przyznanie stypendium z prawem nauczania. Henryk Danilowicz był 
zainteresowany studiami w zakresie prawa na Wydziale Prawa, a dodatkowo ofiarowywał swoje 
umiejętności i doświadczenie lekkoatlety i tenisisty. Dlatego jego podanie i dokumenty były zaopi-
niowane przez władze Studium Wychowania Fizycznego i Wydziału Lekarskiego, chociaż studia 
miał podjąć na innym wydziale. 

8 Arch. UJ, Akta Wydziału Humanistycznego 1945/46–1950/51 [dalej: AWH], teczka WHm31, 
Życiorys Ryszarda Tontarskiego.

9 Arch. UJ, AWH, teczka WHm31, Pismo nr 2396, Konsulat Generalny RP w Chicago do Rek-
toratu UJ w Krakowie, Chicago, 11 października 1946.



194 KRZYSZTOF BYRSKI

USA, z poparciem Ambasady RP w Chicago otrzymał zgodę na studia histo-
ryczne na Wydziale Humanistycznym UJ od stycznia 1947 r. W ten sposób dwu-
dziestodwuletni Kobb stał się pierwszym Amerykaninem, który jako stypendysta 
rządu USA studiował po II wojnie światowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Jako weteran otrzymywał stypendium w wysokości 65 $ miesięcznie w okresie 
od 1 lutego 1947 r. do 30 czerwca 1947 r. z możliwością przedłużenia na 3 lata 
i 5 dni10. Kwota takiego stypendium, biorąc pod uwagę siłę nabywczą dolara 
do złotówki w tym okresie, zupełnie wystarczała na utrzymanie się stypendysty. 
Victor Kobb studiował przez jeden rok akademicki i nie został wpisany na ko-
lejny semestr – niestety w aktach Wydziału brak informacji z jakiego powodu.

W połowie stycznia 1947 r. do rektora UJ, prof. dr. Stanisława Waltera, dotar-
ło pismo z Ambasady RP w Waszyngtonie od Heleny M. Bilińskiej z informacją 
o przyznaniu stypendium na studia slawistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim 
obywatelce amerykańskiej Irenie Rachton, studentce University of California 
w Berkeley. Według informacji z Ministerstwa Oświaty studentce miało przy-
sługiwać stypendium w wysokości 3 000 złotych miesięcznie11, bezpłatne miesz-
kanie w domu akademickim, bezpłatne pełne utrzymanie w stołówkach i, natu-
ralnie, bezpłatna nauka12. Pismo z Ambasady zostało przekazane z rektoratu na 
Wydział dopiero 1 lutego 1947 r., a już 17 lutego, zaraz po przyjeździe do Polski, 
Rachton zgłosiła się na uczelni, jeszcze zanim Wydział podjął decyzję o jej przy-
jęciu i nim otrzymał stosowne pismo potwierdzające przyznanie jej rządowe-
go stypendium. W roku akademickim 1947/1948 Rachton, po dokonaniu wpisu  
(16 października 1947 r.) na drugi rok studiów na Wydziale Humanistycznym, 
studiowała polską literaturę i sztukę, a także dawała lekcje konwersacji z języka 
angielskiego w Katedrze Filologii Angielskiej13. Ostatecznie na początku swoje-
go kształcenia w Krakowie otrzymała zasiłek w wysokości 10 000 zł, a podczas 
studiów miała zapewniony akademik i otrzymywała stypendium w wysokości  
6 000 zł miesięcznie14.

W podobnym czasie (9 stycznia 1947 r.) zgłosił się do Ambasady w Waszyng-
tonie młody syn polskiego emigranta-górnika Henryk Danilowicz. Po rozmowie 
z Czesławem Miłoszem, który wówczas pełnił funkcję attaché kulturalnego15, 
Danilowicz zwrócił się do Ministerstwa Oświaty w Warszawie z prośbą o otrzy-
manie stypendium z prawem nauczania, mając nadzieję, że poprzez nauczanie 

10 Arch. UJ, AWH, Kopia formularza VA Form 7-506 Mar 1947 dla instytucji “Notice of autho-
rization of subsistence allowance”, 12 czerwca 1947.

11 W 1948 roku chleb z mąki pszennej w detalu kosztował 60 zł, masło mleczarskie w detalu 
kosztowało 500 zł za 1 kg. „Dziennik Polski” z 2 czerwca 1948 r., nr 148 (1187). 

12 Arch. UJ, AWH, teczka WHm31, Odpis pisma nr 198-a/SZ-44, Ambasada RP w Waszyngtonie 
do Profesora Dr. St. Walter Rektora UJ., Waszyngton, 13 stycznia 1947.

13 T. Pudłocki, Ludzie wobec wyzwań epoki…
14 Arch. UJ, ASIII, Pismo nr IVM-1998/47, Warszawa, 7 marca 1947.
15 W latach 1945–1951 Czesław Miłosz pracował jako attaché kulturalny PRL w Nowym Jorku 

i Waszyngtonie, później w Paryżu, http://www.milosz.pl/urodzilem-sie (dostęp: 12.07.2018).
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młodzieży sportu przyczyni się do odbudowy kraju. Jego podanie i dokumenty 
Ministerstwo Oświaty przesłało 25 lutego 1947 r. do Krakowa „z prośbą o możli-
wie najszybsze oświadczenie i ewentualne wnioski”16. Pomimo obszernego listu 
rekomendacyjnego z Ambasady oraz bardzo konkretnej propozycji pracy i przed-
stawionych możliwości realizacji nauczania sportów, jego podanie zostało przez 
władze Studium Wychowania Fizycznego oraz Wydziału Lekarskiego zaopinio-
wane negatywnie. W piśmie z 17 marca 1947 roku dyrektor Studium prof. dr 
Bożydar Szabuniewicz poinformował, że Studium nie miało ani możliwości za-
pewnienia mieszkania, ani zatrudnienia małżeństwa Danilowiczów, gdyż wów-
czas większość wykładowców i tak pracowała honorowo, a przede wszystkim 
Studium nie rozporządzało ani przyrządami, ani boiskami sportowymi i halami, 
gdzie i przy pomocy których nauka proponowanych sportów byłaby możliwa17.

Dokumenty aplikacyjne Albiny Mazurek zostały przysłane z Ambasady RP 
w Waszyngtonie rektorowi UJ 27 marca 1947 r., a dopiero 12 maja 1947 r. do-
tarło do Krakowa oficjalne pismo, w którym Ministerstwo Oświaty informowało 
„Obywatela Rektora UJ” o przyznaniu stypendium oraz zwróciło się z „proś-
bą o zarezerwowanie miejsca na wydz[iale] humanistycznym w przyszłym roku 
akademickim”18. Dzięki otrzymaniu stypendium Albina Mazurek podjęła na UJ 
roczne studia polonistyczne w roku akademickim 1947/1948. 

Inną amerykańską studentką polskiego pochodzenia, przyjętą jako stypen-
dystka rządu polskiego,  była Maria Nowosielska. W jej sprawie Miłosz 25 marca 
1947 r. poinformował rektora o przesłaniu pisma do Ministerstwa Oświaty wraz 
z odpisem podania Marii Nowosielskiej o stypendium na studia na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Odpowiednia korespondencja wpłynęła na Uniwersytet dopiero 
13 maja 1947 r., kiedy to Ministerstwo Oświaty zawiadomiło o przyznaniu jej 
stypendium naukowego. Nowosielska urodziła się w Polsce i przed wojną wy-
emigrowała do Stanów Zjednoczonych. W momencie ubiegania się o stypendium 
była już studentką ostatniego roku na Columbia University w Nowym Jorku. 
Na swojej macierzystej uczelni studiowała nauki społeczne, wychowanie oraz 
język angielski i polski, natomiast po przyjeździe do Polski chciała podjąć studia 
polonistyczne. Podobnie jak w pozostałych wypadkach, Ministerstwo Oświaty 
prosiło o zarezerwowanie miejsca dla zgłaszanej na listach studentów na rok aka-
demicki 1947/194819. Pod pismem podpisał się prof. dr Stanisław Arnold, który 
w latach 1945–1947 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Szkół Wyższych 
i Nauki Ministerstwa Oświaty20. W tej sytuacji dosyć intrygującym się wydaje 

16 Arch. UJ, ASIII, Pismo nr IV SW-1537/47, Warszawa, 25 lutego 1947.
17 Arch. UJ, ASIII, Pismo L. 170/47, Kraków, 17 marca 1947.
18 Arch. UJ, AWH, teczka WHm31, Odpis pisma nr IV-3468/47, Ministerstwo Oświaty Rzec-

zpospolitej Polskiej do Obywatela Rektora UJ, Warszawa, 12 maja 1947.
19 Arch. UJ, AWH, teczka WHm31, Odpis pisma nr IV-M-3467/47, Ministerstwo Oświaty 

Rzeczpospolitej Polskiej do Obywatela Rektora UJ, dnia 13 maja 1947.
20 Biogramy uczonych polskich, cz. 1: Nauki społeczne, z. 1: A–J, Wrocław 1983.
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pismo od dziekana Wydziału Humanistycznego prof. dr. Zenona Klemensiewicza 
do Ministerstwa Oświaty z 17 października 1947 r. Dziekan potwierdził w nim 
przyjęcie pisma z Ambasady RP w Waszyngtonie w sprawie przyjęcia na studia 
studentki Columbia University Marii Nowosielskiej i poinformował, że została 
ona przyjęta jako wolna słuchaczka na polonistykę. Pytał ponadto, czy może być 
ona przyjęta bez egzaminu wstępnego jako słuchaczka zwyczajna. Wskazuje to, 
że nie było wówczas jeszcze odgórnych zarządzeń, co do trybu przyjmowania 
na studia obcokrajowców, a dziekan chciał mieć na piśmie potwierdzenie statusu 
przyjętej. Możliwy był również brak przepływu informacji pomiędzy minister-
stwem, rektoratem a dziekanatem. W kolejnych dokumentach wyraźnie można 
znaleźć instrukcje i wskazówki, że intencją Ministerstwa było przyznanie stypen-
dium rządowego dla Marii Nowosielskiej na studia z polonistyki. Zgodnie z kartą 
wpisową dla dziekanatu wpisała się ona 16 października na studia, jednak nie 
miała zadeklarowanych wykładów na rok akademicki 1947/194821.

W liście Miłosza do dyrektora Arnolda z 25 marca 1947 r. znajduje się 
interesujący fragment, w którym zawarto sugestię, aby Ministerstwo ustano-
wiło „finansowo wystarczające stypendia dla studentów amerykańskich […], 
[gdyż] Czechosłowacja ofiarowuje tym studentom stypendia umożliwiające 
wystarczające utrzymanie, mieszkanie i studia22”. Attaché informował, że 
w roku akademickim 1946/1947 na Uniwersytecie Karola w Pradze studiowa-
ło dziesięciu młodych Amerykanów na stypendiach rządu czeskiego, a Am-
basada RP otrzymywała liczne zapytania w sprawie stypendiów na polskich 
uniwersytetach, które jednak prawdopodobnie nie wystarczały na utrzymanie 
się w Polsce. Na przykładzie Marii Nowosielskiej określić można wysokość 
stypendium Ministerstwa Oświaty – w okresie od października 1947 do mar-
ca 1948 roku pobierała ona 8 000 złotych miesięcznie. Stypendyści odbiera-
li swoje świadczenia osobiście, w gotówce, za pokwitowaniem, co miesiąc 
w Kwesturze UJ23.

Nietypowym przypadkiem była sprawa obywatela amerykańskiego Freda 
Charlesa Hollinga Jr., który otrzymał stypendium Ministerstwa na studia sla-
wistyczne w roku akademickim 1946/1947. W wyznaczonym czasie nie zgłosił 
się jednak na studia, ale poprosił o przedłużenie ważności stypendium na rok 
1947/1948. Swoją prośbę motywował tym, że z ważnych powodów nie mógł 
wykorzystać przyznanego stypendium. Ministerstwo Oświaty przychyliło się do 
jego prośby, informując równocześnie Uniwersytet Jagielloński, że zaintereso-
wany w roku akademickim 1946/1947 studiował na Uniwersytecie Karola w Pra-

21 Arch. UJ, AWH, teczka WHm150, Nowosielska M.
22 Arch. UJ, AWH, teczka WHm31, Pismo nr 198-a/52-80, attaché kulturalny Czesław Miłosz 

na ręce Prof. Dr St. Arnolda Ministerstwo Oświaty Wydział Szkół Wyższych, Warszawa, 25 marca 
1947.

23 Arch. UJ, AWH, teczka WHm31, Pismo nr L: 2550/48, Kraków, 17 marca 1948.
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dze24. Z przekazanych do Rektoratu UJ dokumentów wynika, że F.C. Holling 
był wybitnym studentem, absolwentem Phi Beta Kappa z Uniwersytetu Kalifor-
nijskiego i był brany pod uwagę jako potencjalny lektor języka angielskiego25. 
Jednak w podaniu do prof. dr. Franciszka Waltera sam zainteresowany wyrażał 
wątpliwości, czy otrzymane stypendium byłoby wystarczające do utrzymania się 
na studiach w Polsce26. Ostatecznie prawdopodobnie pozostał na studiach w Cze-
chach, ponieważ w dokumentach nie ma jego karty wpisowej.

Kolejne pisma z Ambasady RP w Waszyngtonie w sprawie studiów w Polsce 
skierował Miłosz 1 sierpnia 1947 r. Były to dokumenty obywateli amerykańskich 
Ryszarda Tontarskiego oraz Virginii Sides27. Oboje przedłożyli bardzo interesu-
jąco napisane podania wraz z listami rekomendacyjnymi. Ten pierwszy ubiegał 
się o stypendium na studia z historii, natomiast Sides starała się uzyskać stypen-
dium z prawem nauczania języka angielskiego na UJ zachęcona do tego przez 
amerykańskiego wykładowcę filologii angielskiej na UJ Jamesa MacCrackena28. 
W piśmie do Ministerstwa Oświaty Miłosz pisał o niej tak: „Virginia Sides jest 
z zawodu chemiczką i mogłaby nauczać na ogólnym lektoracie ze szczególnym 
uwzględnieniem języka technicznego i terminologii nauk ścisłych. Brak zna-
jomości języka polskiego. Relacje Anny Waterman zatrudnionej jako lektorka 
na uniwersytecie warszawskim oraz Jimmy McCrackena w takim charakterze 
na uniwersytecie Jagiellońskim wpłynęły na decyzję V. Sides. Jest ona jednym 
z najlepszych przedstawicieli ideowej młodzieży amerykańskiej, wybitnie zdol-
na, o ujmującej powierzchowności”29. Jednak ze względu na negatywną opinię 
kierownictwa Seminarium Filologii Angielskiej, które stwierdziło, że mają już 
„siły pomocnicze z Ameryki i na więcej kandydatów nie reflektują”, przyjęcia 
Sides odmówiono. Było to zaskakujące, biorąc pod uwagę ówczesne problemy 
kadrowe Katedry Filologii Angielskiej30.   

Natomiast Ryszard Tontarski został wpisany na listę nowo wstępujących i zo-
stał dopuszczony przed Komisję Wyboru. Na dyplomie z Union College w Sche-
nectedy w Nowym Jorku Tontarski miał bardzo dobre wyniki, a do swojego 
podania załączył kilka pozytywnych opinii od swoich profesorów i opiekunów, 
prezentujących go jako aktywnego studenta, który oprócz dobrych wyników 
w nauce, dodatkowo bardzo angażował się w życie społeczne uczelni, działając 

24 Arch. UJ, AWH, teczka WHm31, Pismo nr IV M-3526/47, Ministerstwo Oświaty do Obywa-
tel Rektor UJ, Warszawa, 30 kwietnia 1947.

25 Arch. UJ, ASIII, Pismo od Edgar J. Fisher z Institute of International Education Incorporated 
do Helena M. Bilinska Ambasada RP w Waszyngtonie, Nowy Jork, 30 kwietnia 1947.

26 Arch. UJ, ASIII, Pismo F. C. Holling do Prof. Dr Fr. Walter, Praga, 27 czerwca 1947.
27 AUJ, AWH 1945/46–1950/51, teczka WHm31, Odpis pisma nr 198-a/SZ-147, Ambasada RP 

w Waszyngtonie do Rektoratu UJ, Waszyngton, 1 sierpnia 1947.
28 Zob. T. Pudłocki, Challenging the reality…
29 Arch. UJ, AWH, teczka WHm31, Pismo Czesław Miłosz, Ambasada RP w Waszyngtonie do 

Ministerstwa Oświaty Wydział Szkół Wyższych w Warszawie, Waszyngton, 30 lipca 1947.
30 Zob. T. Pudłocki, Ludzie wobec wyzwań epoki…
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w kilku klubach studenckich i wydając tygodniowe pismo studenckie. W jed-
nym z listów rekomendacyjnych Carter Davidson prezydent Union College pisał 
o Ryszardzie Tontarskim, że wprawdzie jego postępy akademickie wykazywały, 
że nie był on studentem z kategorii Phi Beta Kappa, ale wynikało to z jego aktyw-
ności pozaakademickiej i konieczności samodzielnego utrzymywania się podczas 
studiów. Jednak zgodnie z wykazem ocen z 30 czerwca 1947 r. przesłanym przez 
kierownika archiwum Georgetown University miał on same najwyższe stopnie 
ze zrealizowanych wykładów w semestrze jesiennym 1946 i wiosennym 1947 r. 
Studiów na UJ jednak nie podjął, gdyż nie dokonał wpisu na studia w roku aka-
demickim 1947/1948 (ani w latach późniejszych).

Po raz kolejny Ambasada RP w Waszyngtonie zwróciła się do Ministerstwa 
Oświaty w sprawie przyjęcia na polonistykę obywatela amerykańskiego Pau-
la Graya. Ministerstwo zgodziło się udzielić zainteresowanemu stypendium 
w okresie od 1 września 1948 r. do 1 sierpnia 1949 r.  i w piśmie z 7 sierpnia 
1948 r. do rektora UJ prosiło o zarezerwowanie miejsca na Wydziale Humani-
stycznym, dodając, iż według opinii ambasady kandydat Paul Gray zna język 
polski dostatecznie, aby mógł podjąć studia. Już rok wcześniej, w podaniu z 20 
czerwca 1947 r., napisanym w języku angielskim i skierowanym do „rejestra-
cji Uniwersytetu Krakowskiego” Gray wyrażał swoje zainteresowanie Polską 
i polską kulturą – tym motywował swoją chęć studiów na Uniwersytecie. Jako 
dwudziestodwulatek ukończył szkołę średnią ucząc się przede wszystkim nauk 
społecznych i języków mając średnią ocen B (4) i w tych dziedzinach chciał 
kontynuować edukację. Nie będąc polskiego pochodzenia, znał na poziomie 
podstawowym język polski w mowie i w piśmie. Już 13 lipca 1947 r. otrzymał 
od sekretariatu Uniwersytetu zaproszenie do podejścia do egzaminów wstęp-
nych, które zaplanowane były w terminie od 15 do 30 września 1947 r. Jednak 
on także nauki nie podjął, gdyż nie dokonał wpisu na studia w przepisanym 
czasie.

Drugim studentem-weteranem wojennym na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w przedstawianym okresie był Tadeusz L. Białek, który był Amerykaninem 
polskiego pochodzenia. Studiował na podstawie tych samych przepisów G.I. 
Bill of Rights, co wymieniony wcześniej Victor Kobb. Jako weteran Armii 
USA Białek otrzymywał stypendium w wysokości 75 $ miesięcznie (od 1 paź-
dziernika 1948 r. do 30 lipca 1949 r.)31. Wpisu na drugi rok studiów na Wydzia-
le Humanistycznym dokonał 11 listopada 1948 r. i zadeklarował uczestnictwo 
w dużej liczbie wykładów z historii i literatury polskiej. Jednak z powodu nie-
regularnego uczęszczania na wykłady oraz niezłożenia żadnych kolokwiów ani 
egzaminów nie mógł kontynuować swoich studiów w zakresie historii języków 
słowiańskich. 

31 Arch. UJ, AWH, teczka WHm31, VA Form 7-506 AUG 1948, Notice of authorization of 
training and subsistence allowance, Waszyngton, 17 grudnia 1948.
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Jednym z ostatnich pism dotyczących amerykańskich studentów przesłanych 
przez Ministerstwo Oświaty w latach 1946–1951 roku był odpis zawiadomienia 
w sprawie możliwości przyjęcia Therona S. Hendersona na pierwszy rok studiów 
Wydziału Humanistycznego UJ. Ministerstwo informowało w nim, że nie ma 
zastrzeżeń co do przyjęcia go na studia, o ile tylko jego kwalifikacje odpowiadają 
ogólnym warunkom rekrutacji i o ile znajomość języka polskiego zezwoli mu 
na korzystanie z wykładów. W piśmie nie było żadnej informacji o przyznaniu 
stypendium ani polecenia „rezerwacji” miejsca na liście studentów32. Z akt Wy-
działu wynika jednak, że Henderson studiów nie rozpoczął.

W latach 1946–1948 przynajmniej kilkunastu młodych obywateli amery-
kańskich było chętnych rozpocząć studia w Polsce. Wśród nich znajdowały 
się nie tylko osoby polskiego pochodzenia, lecz także Amerykanie, którzy, 
będąc zainteresowani historią i kulturą Polski, chcieli podjąć naukę zupełnie 
nie znając języka. Zapewne to właśnie problemy językowe stanowiły dla nich 
jedną z ważniejszych przeszkód w ukończeniu studiów. Dopiero w 1951 r. Mi-
nisterstwo Szkół Wyższych i Nauki pisemnie poleciło podległym uniwersyte-
tom zapewnienie odpowiedniej opieki w celu uzyskania lepszych rezultatów 
w nauce33. Uniwersytety zostały zobowiązane do prowadzenia lekcji języka 
polskiego, zorganizowania akcji samopomocy w nauce dla stypendystów i wy-
znaczenia pracownika do stałej opieki nad nimi od strony naukowej. Stypen-
dyści natomiast winni byli dwa razy do roku przesyłać sprawozdania, a stwier-
dzenie lekceważenia lub zaniedbania obowiązków studenckich miały być każ-
dorazowo zgłaszane do Ministerstwa. Można więc wnioskować, że do 1951 r. 
stypendyści nie mieli obowiązku składania raportów do Ministerstwa ze swo-
ich osiągnieć w nauce. Także znajomość języka polskiego nie była wymogiem 
koniecznym do otrzymania stypendium. Brak ścisłej kontroli oraz opieki nad 
stypendystami powodował, że często nie kończyli oni studiów w wyniku braku 
dostatecznych postępów w nauce. Z tej małej grupy obywateli amerykańskich 
zgłaszającej chęć studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie zaled-
wie troje było wykazanych w uczelnianym zestawieniu z 1949 r. jako aktywni 
studenci Wydziału Humanistycznego: Victor Kobb na II roku studiów z hi-
storii, Maria Nowosielska (w wykazie podana błędnie jako Nowosielecka) na 
I roku filologii polskiej oraz Irena Rachton na IV roku studiów z historii. Obie 
studentki jako obywatelki amerykańskie polskiego pochodzenia były stypen-
dystkami Ministerstwa Oświaty, a Victor Kobb otrzymywał stypendium Armii 

32 Arch. UJ, AWH, teczka WHm31, Odpis pisma nr IV M-11770/47, Ministerstwo Oświaty RP 
do Obywatela Rektora UJ, Warszawa, 29 października 1947.

33 Arch. UJ, AWH, teczka WHm31, Odpis pisma nr DM-II-13a/4/51, Ministerstwo Szkół Wyż-
szych i Nauki, Departament Spraw Młodzieży wg rozdzielnika, Warszawa, 17 kwietnia 1951 r. Na 
problem ten zwracał również uwagę J. Dybiec: „Ministerstwo wielokrotnie napominało Uniwer-
sytet, że studia nie mogą być prywatną sprawą studenta, że odpowiada za nie uczelnia” (J. Dybiec, 
op. cit., s. 15).
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USA34. Zaskakujące, że na liście studentów z 25 lutego 1950 r.  znajdowały się 
nazwiska zupełnie innych osób ze Stanów Zjednoczonych35, jednak nie byli oni 
zgłoszeni przez Ministerstwo Oświaty ani jako stypendyści rządu polskiego, 
ani rządu USA. W latach 40. w procesie ubiegania się przez obcokrajowców 
o stypendium rządowe na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim należało naj-
pierw skontaktować się z polską placówką dyplomatyczną w USA właściwą dla 
ich zamieszkania (w przeważającej mierze była to Ambasada RP w Waszyngto-
nie). Po przygotowaniu odpowiednich dokumentów aplikacyjnych, takich jak 
podanie z listem motywacyjnym, potwierdzenie dotychczasowego przebiegu 
edukacji, listy rekomendacyjne, życiorys i zdjęcia, przedstawiali swoją kan-
dydaturę pracownikom Ambasady odpowiedzialnym za prowadzenie naboru. 
Następnie dokumenty były przesyłane do Ministerstwa Oświaty w Warszawie, 
a ich odpisy i kopie do rektoratu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dopiero na 
podstawie decyzji i odpowiedniego pisma z Ministerstwa, rektor UJ przeka-
zywał zgłoszenia do właściwych dziekanów z poleceniem zajęcia się sprawą. 
W kilku wypadkach kandydaci przed wpisem musieli poddać się egzaminowi, 
jednak z reguły Ministerstwo jednoznacznie wskazywało, że Uniwersytet ma 
dla nich zarezerwować miejsca i de facto wpisać na listę studentów. 

Na dwanaście osób z USA ubiegających o studia na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim siedmioro było polskiego pochodzenia i pragnieniem edukacji w kraju 
swoich ojców oraz potrzebą kontaktu z językiem i kulturą polską motywowało 
swoje starania. Pozostali zainteresowali się Polską dzięki kontaktom z Polaka-
mi podczas wojny lub dzięki relacjom innych obywateli amerykańskich, którzy 
przebywali w Polsce (niektórzy z nich byli zatrudnieni jako lektorzy na Uniwer-
sytecie Warszawskim lub Jagiellońskim).

Przypuszczalnie nikt spośród obcokrajowców ubiegających się na studia na 
UJ nie do końca zdawał sobie sprawę ze zmian politycznych, które następowały 
w Polsce po 1945 r. Część młodych Amerykanów idealistycznie wierzyła, że po 
studiach w Krakowie będą mogli krzewić kulturę i polski język w swoim kraju, 
ale też zapewne, skoro pozyskiwali stypendia rządowe na wyjazdy, to z pewno-
ścią dawało im to gwarancję pracy związanej z narastającym napięciem pomię-
dzy wrogimi blokami państw. Dopiero po przyjeździe do Polski uświadamiali 
sobie rozmiar nachalnej propagandy komunistycznej i zapewne byli poddawa-
ni inwigilacji przez Urząd Bezpieczeństwa. Dotyczyło to szczególnie studen-
tów kierunków humanistycznych, którzy byli bardziej narażeni na indoktryna-

34 Arch. UJ, AWH, teczka WHm31, Lista studentów obcej narodowości wpisanych na Wydział 
Humanistyczny podpisana przez Dziekana Wydziału Humanistycznego U.J. Prof. Dr Zenon Kle-
mensiewicz.

35 Arch. UJ, AWH, teczka WHm31, Pismo Lp. 230/50, Dziekan Wydziału Humanistycznego 
Prof. Dr Kazimierz Piwarski do Rektoratu U.J. wraz z załączonym „Wykazem studentów – obywa-
teli amerykańskich”, 25 lutego 1950. 
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cję i kontrolę odpowiednich służb niż studenci kierunków ścisłych36. Ponieważ 
większość obywateli amerykańskich polskiego pochodzenia interesowała się hi-
storią Polski, naukami społecznymi i filologią, to zapewne byli obiektami dużego 
zainteresowania ze strony władz i służb. W dyskusji do wspomnianego referatu 
na temat Uniwersytetu wobec stalinizmu, profesor Kazimierz Grotowski zauwa-
żał, że historykowi niełatwo jest prowadzić badania o tym okresie korzystając 
z zachowanych dokumentów37. Bowiem trudno ustalić skalę tych ingerencji, 
a więc ile osób nie zostało przyjętych na studia z przyczyn politycznych lub ilu 
studentów zostało z takich powodów zmuszonych do rezygnacji ze studiów, gdyż 
wówczas nikt nie robił spisów, ani nie prowadził takiej dokumentacji. Odpowie-
dzi na pytanie o stopień inwigilacji studentów zagranicznych podczas studiów na 
Uniwersytecie Jagiellońskim oraz jej wpływ na przebieg studiów i ewentualne 
decyzje o pozostaniu w kraju można szukać w aktach Urzędu Bezpieczeństwa 
w archiwach IPN (będzie to przedmiotem dalszych poszukiwań autora).
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Wstęp

„Czy zdawał sobie ktokolwiek sprawę, że wojna właśnie rozpoczynająca się 
dokona nie tylko zupełnej zmiany granic, zupełnej przemiany struktury politycz-
nej, ale przede wszystkim przewrotu myśli, poglądów, zasad życia całego?”1. Na 
pytania podobne do powyższego, zadanego przez jedną z samborzanek Ludwi-
kę Mniszek-Tchorznicką, mieszkańcy Sambora, począwszy od sierpnia 1944 r., 
po ponownym zajęciu miasta przez Armię Czerwoną, coraz częściej zaczynali 
znajdować odpowiedź. Zakończenie II wojny światowej przyniosło Europie Środ-
kowo-Wschodniej korekty granic państw oraz związane z nią wielokierunkowe 
migracje ludności na nieznaną do tamtej pory skalę. Większość z nich nie była 
suwerenną decyzją obywateli i odbywała się w ramach planowanych akcji prze-

1 L. Mniszek-Tchorznicka, Fragmenty wspomnień, „Biuletyn Koła Samborzan”, 1989, s. 120.
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siedleńczych2. Ład międzywojennego świata przestawał istnieć, a wraz z nim wiele 
społeczności lokalnych – w tym między innymi samborska. Ich członkowie kształ-
towali nową powojenną rzeczywistość w nieznanych im wcześniej warunkach.

W artykule skupiam się na doświadczeniu przesiedlenia polskich mieszkań-
ców Sambora na „Ziemie Odzyskane”3. Szukam odpowiedzi na pytania o moty-
wacje do wyjazdu, przygotowania i przebieg akcji przesiedleńczej oraz pierwsze 
chwile w nowym miejscu, przyjmując przy tym w miarę możliwości oddolną 
perspektywę członków opisywanej społeczności. Wykorzystuję w tym celu za-
chowane dokumenty ze zbiorów Głównego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw 
Ewakuacji Ludności Polskiej z Ukraińskiej SRR w Łucku oraz Rejonowego 
Pełnomocnika w Samborze (przede wszystkim korespondencje z mieszkańca-
mi, w mniejszym stopniu sprawozdania) przechowywanych w Archiwum Akt 
Nowych w Warszawie4. Wykorzystuję także wspomnienia samborzan – publi-
kowane w „Biuletynie Koła Samborzan”5 lub wywołane podczas prowadzonych 
przeze mnie rozmów6. Zdaję sobie sprawę z niewspółmierności źródeł druko-
wanych pochodzących z lat 40. XX wieku oraz pozyskanych metodą wykorzy-
stywaną w oral history, jednak chęć przyjrzenia się wydarzeniom sprzed 70 lat 
z perspektywy ich uczestników usprawiedliwia ich zestawienie – prócz faktów 
istotne są bowiem poznanie i zrozumienie oraz znaczenie, jakie nadawali im 
sami bohaterowie zdarzeń (samborzanie)7. Umożliwia także postawienie szer-

2 Choć w dokumentach odnajdujemy termin akcje „repatriacyjne”, jest on nieadekwatny – odnosi 
się bowiem do osób, które na skutek różnych okoliczności znalazły się poza granicami swojego kraju 
i chcą do niego wrócić. Kwestie terminologiczne oraz typologię przesiedleń porusza m.in. K. Kersten, 
Przymusowe przemieszczenia ludności – próba typologii, w: Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedle-
nia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, red. H. Orłowski, A. Sakson, Poznań 1996, 
s. 13–31. Korzystając z jej propozycji w pracy, stosuję termin przesiedlenie (bez cudzysłowu), zaś jeśli 
używam dwóch pozostałych – „repatriacja” lub „ewakuacja” – korzystam z cudzysłowu.

3 Terminu „Ziemie Odzyskane” używam w stosunku do terenów poniemieckich przyznanych 
Rzeczypospolitej po II wojnie światowej. Ze względu na brak neutralności tego terminu oraz jego 
nacechowanie symboliczne i znaczeniowe używam go w cudzysłowie.

4 Dalej: AAN.
5 „Biuletyn Koła Samborzan” (dalej BKS) ukazywał się od 1975 do 2013 r. Początkowo redagowali 

go samborzanie, którzy po wojnie osiadli w Wielkiej Brytanii, zaś od 1990 r. wydawanie Biuletynu 
przejęli przesiedleńcy z Sambora mieszkający w Polsce. Biuletyn od początku był dla jego twórców 
i czytelników płaszczyzną wymiany wspomnień oraz publicystyki dotyczących miasta ich dzieciństwa.

6 Wywiady (rozmowy) z obecnymi i byłymi mieszkańcami Sambora, przede wszystkim osobami 
starszymi, pamiętającymi miasto z okresu międzywojennego, prowadzę od 2009 r. w ramach kilku po-
dejmowanych przeze mnie projektów badawczych. Tu cytuję ledwie kilka z nich. Ograniczam się do 
rozmów nagranych z osobami urodzonymi w latach 1918–1933, mieszkającymi obecnie w Polsce. Wię-
cej o metodologii i wykorzystaniu oral history w badaniach zob. m.in. P. Thompson, The Voice of the 
Past, Oxford 1986, M. Kurkowska, Archiwa pamięci – oral history, „Historyka”, t. 28, 1998, s. 67–76.

7 Wiedza pozyskiwana w ramach wywiadów przynależy raczej do sfery nie historii, a pamięci, 
która „nie jest depozytariuszem faktów, ale aktywnym procesem nadawania znaczeń” (P. Filipkow-
ski, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji 
biograficznych, Warszawa 2010, s. 29). Umożliwia to uzupełnienie wizji przeszłości tworzonej na 
podstawie tradycyjnej kwerendy archiwalnej (por. K. Nowak, Metodologia oral history,  http://
www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/2620 [dostęp: 2.04. 2018]).
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szego pytania o rolę przesiedleń w tworzeniu wspólnoty pamięci, do którego 
powrócę w końcu artykułu.

Proponowana oddolna perspektywa oraz analiza jednej konkretnej społecz-
ności, mieszcząca się w nurcie mikrohistorii, uzupełniają dość bogatą literaturę 
przedmiotu, od kilku lat ukazującą się w kraju. Wśród najważniejszych pozycji 
uwzględnić należy syntetyczne opracowania S. Ciesielskiego, A. Saksona i in.8 
Z kolei pamięci społecznej przesiedleń teksty poświęciła socjolożka Anna Wy-
lęgała9. Pojawiają się też artykuły podejmujące temat w perspektywie politolo-
gicznej, jednak ich znaczenie dla moich rozważań jest niewielkie10.

Przyjętą przeze mnie cezurą czasową są lata 1944–1946. Dolną granicę wy-
znacza porozumienie o polsko-radzieckiej granicy państwowej (przebiegającej 
wzdłuż tzw. Linii Curzona) podpisane przez Polski Komitet Wyzwolenia Na-
rodowego i rząd ZSRR 26 lipca 1944 r. Wychodzę poza nią, co naturalne, roz-
patrując motywacje samborzan do opuszczenia swego miejsca zamieszkania. 
Z kolei w czerwcu 1946 r. zakończyła się główna faza akcji przesiedleńczej, 
w sierpniu zaś pracę zakończyło samborskie biuro Rejonowego Pełnomocnika 
do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Ukraińskiej SRR11. Począwszy od 
1946 r., toczyła się jeszcze akcja repatriacyjna z dalszych obwodów ZSRR, 
którą przywołuję jedynie marginalnie jako kontekst głównych rozważań. Nie 
zajmuję się w poniższym artykule drugą fazą przesiedleń przypadającą na lata 
1955–1959.

„My nie chcieli zostać na tamtych terenach.  
Chociaż myśmy czuli, że to są nasze tereny”12

W przededniu II wojny światowej Sambor był silnym ośrodkiem polskim, 
gdzie Polacy stanowili bezwzględną większość. W powiecie zaś ich odsetek wy-
nosił nieco ponad 30%. Żydzi i Ukraińcy, choć pozostawali w stałej interakcji 
z grupą dominującą, żyli w znaczniej mierze osobno, a ich stosunki z Polakami, 

8 Zob. m.in. S. Ciesielski, Przesiedlenie ludności polskiej z kresów wschodnich do polski 1944–
1947, Warszawa 1999; Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia 
jako wspólne doświadczenie, red. H. Orłowski, A. Sakson, Poznań 1996; Ziemie Odzyskane 1945–
2005. 60 lat w granicach państwa polskiego, red. A. Sakson, Poznań 2006.

9 A. Wylęgała, Społeczna pamięć przesiedlenia: studium porównawcze na przykładzie dwóch 
powojennych społeczności lokalnych polski i Ukrainy, „Studia socjologiczne”, 2013, nr 2 (209),  
s. 149–172; A. Wylęgała, Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie 
ukraińskiej Galicji i polskich „Ziem Odzyskanych”, Toruń 2014.

10 Zob. m.in.: K. Stankiewicz, Repatriacja ze Wschodu – stan obecny i perspektywy, „Infos. 
Biuro Analiz Sejmowych”, nr 1(93), 5 stycznia 2011; P. Hut, Repatriacja z byłego ZSRR i proces 
adaptacji repatriantów w Polsce, „Migracje i polityka migracyjna: Studia BAS”, 2014, nr 4(40), 
s. 175–196.

11 Por. Pismo z 24 sierpnia 1946 r. do Urzędu Głównego Pełnomocnika Rządu RP do spraw 
ewakuacji w Łucku, AAN, 527/14, brak paginacji.

12 Rozmowa z MK, ur. 1922, obecnie mieszkającą w Chojnowie.



206 EWA NIZIŃSKA

jakkolwiek w większości wypadków można je uznać za poprawne, pogarszały się 
z roku na rok. Miasto było lokalnym centrum administracyjnym, edukacyjnym 
i kolejowym, z funkcjonującymi w nim: siedzibą starostwa, magistratem, sądem 
okręgowym, kilkoma szkołami (w tym trzema gimnazjami i liceum pedagogicz-
nym męskim) oraz dużą stacją kolejową. Jednak oprócz kilku firm przemysł 
w zasadzie nie istniał, a bezrobocie utrzymywało się na stałym, ale wysokim 
poziomie. Słabo rozwinięta gospodarka oraz skromna oferta kulturalna powodo-
wały, że był to ośrodek, którego złote lata bezpowrotnie minęły, w gruncie rzeczy 
spokojny i prowincjonalny. II wojna światowa przyniosła zagładę międzywojen-
nego ładu – w mniejszym stopniu murów (mimo kilkukrotnych bombardowań, 
dotyczących przede wszystkim obiektów strategicznych – dworca kolejowego, 
mostu na Dniestrze czy rafinerii spirytusu), w większym zaś społeczności, wery-
fikując postawy, losy i zamierzenia jednostek. Czas pierwszej okupacji radziec-
kiej przyniósł zmiany administracyjne (Sambor stał się miastem na prawach re-
jonu w obwodzie drohobyckim), zaś nowa władza raziła początkowo tyleż opre-
syjnością, co brakiem kompetencji: 

Niechęć miejscowej ludności i to bez względu na różnice narodowościowe, budzili 
funkcjonariusze radzieccy, którzy objęli wiele istotnych stanowisk. Razili i wywo-
ływali wręcz uczucie pogardy z racji swej niekompetencji, prymitywizmu, głupoty 
i skorumpowania. Obie społeczności, miejscowa i urzędników wojskowych oraz 
funkcjonariuszy radzieckich żyły obok siebie, dzieliła je silna wrogość i nieprze-
byta przepaść13.

Dojmująca była również postępująca unifikacja sfery gospodarczej. Upaństwo-
wienie spółdzielczości doprowadziło do niemal całkowitego zatrzymania handlu. 
W 1941 r. otwartych było ledwie kilka prywatnych sklepów, zmiany uderzały w lo-
kalną społeczność, a przede wszystkim ograniczały jej możliwość zarobkowania. 
Znacznie ważniejsze od umiejętności czy wykształcenia było podporządkowanie 
się linii partii i poparcie dla ustroju komunistycznego. Jego brak mógł skutkować 
zwolnieniem lub nawet zsyłką na Syberię. Panująca atmosfera nieufności, powodo-
wana wzajemnymi podejrzeniami, a podsycana przez władze radzieckie, pogarsza-
ła stosunki wśród mieszkańców14. Gromadzeniu informacji o obywatelach sprzy-
jała, obok donosów, rozbudowana buchalteria – tworzenie i zbieranie rozmaitych 
pism i dokumentów stanowiło przykrą część ówczesnej rzeczywistości15. Słowa 
Artura Sandauera odsyłają nas jednak do jeszcze innej jej sfery, której wspomnie-
nie ledwie kilka lat później stanowiło jedną z motywacji do wyjazdu:

13 G. Mazur, Pokucie w latach II wojny światowej. Położenie ludności, polityka okupantów, 
działalność podziemia, Kraków 1994, s. 33.

14 W szczególności Żydów oskarżano o wspieranie okupanta, współpracowanie z nową władzą 
i donosicielstwo. Pogorszenie stosunków widoczne było zarówno wśród dorosłych, jak i młodzieży 
szkolnej (por. M. Kogut, Pamiętnik Mietki, 26.10.1939, rps, w zbiorach autorki; obszerne fragmen-
ty publikowane były też w BKS 1990, t. 2, s. 1–43).

15 Por. G. Hryciuk, Polacy we Lwowie 1939–1944, Warszawa 2000, s. 125.
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Ale te biurokratyczne ceregiele – to górna warstwa ówczesnej rzeczywistości. 
Tylko z rzadka – ciarkami po grzbiecie – przebiegało przeczucie istnienia dolnej. 
[…] Oto na przykład przyszedłszy pewnego dnia do klasy, zastałem ją przerze-
dzoną, pomniejszoną o parę uczennic czy uczniów, których tej nocy deportowa-
no16.

Politykę radziecką charakteryzowały masowe aresztowania i deportacje, które 
pogłębiały widoczną od początku nieufność ludności. Podobnie jak w innych 
miejscowościach, również w Samborze aresztowania dotyczyły przede wszyst-
kim przedstawicieli aparatu państwowego II Rzeczypospolitej. Przykładowo, 
kilkunastu sędziów z samborskiego Sądu Okręgowego zaproszono na rzekome 
zebranie przed wznowieniem urzędowania w ostatnich dniach września 1939 r. 
i wówczas aresztowano17. Najczęściej stosowaną karą była deportacja do odle-
głych rejonów ZSRR. 

W pierwszych dniach marca 1940 r. wydano decyzję o wysiedleniu do 
Kazachstanu rodzin około 22–25 000 wcześniej aresztowanych i osadzonych 
w więzieniach dawnych Ziem Wschodnich II RP, zaś 5 marca o rozstrzelaniu 
osób, których rodziny miały zostać deportowane18. Masowe akcje deportacyjne 
prowadzono w latach 1940–1941 czterokrotnie, w lutym, kwietniu i czerwcu 
1940 roku oraz maju–czerwcu 1941 roku. Pierwsza deportacja, tzw. osadników, 
kierowana była w południowe rejony Komi, w niej znalazły się też dwie grupy 
mieszkańców obwodu drohobyckiego, łącznie około 2 500 osób19. Sambora 
w największym stopniu dotyczyła zaś kolejna deportacja, kwietniowa, kiedy 
między innymi wywieziono członków rodzin osób aresztowanych. Znaleźli 
się oni w różnych regionach Kazachstanu, przede wszystkim w rejonie Aktiu-
bińska20. Oszacowanie liczby wywiezionych wówczas osób jest bardzo trud-
ne. Dotyczyło to jednak na tyle dużej grupy, że niemal każdy miał w rodzinie 
lub wśród najbliższych znajomych osoby wywiezione. Pożegnania opisywano 
w dziennikach:

Trzy razy przeżywaliśmy wywóz ludzi na Sybir. Pierwszy wywóz był podczas naj-
silniejszych mrozów [ […]. Niezadługo po raz drugi i trzeci gnano ludzi na tułacz-
kę. Nocą wpadali żołnierze sowieccy, krzykami i uderzeniami kolb budzili ludzi 
wystraszonych i zrozpaczonych, kazali im się ubierać, brać co było pod ręką, wsa-
dzali na auta, a na stacji do wagonów. I kto myślał o ucieczce prędko z niej rezy-
gnował. […] Z moich koleżanek szkolnych są na Sybirze Marzenka Kuczerówna, 

16 A. Sandauer, Byłem…, Warszawa 1991, s. 28.
17 M. Kuczera, Aleksander Kuczera i losy jego rodziny, BKS 1990, k. 89.
18 N. Lebiediewa, 60 lat fałszowania i zatajania historii zbrodni katyńskiej, „Zeszyty Katyń-

skie”, 2000, nr 12, s. 97–121. Wśród zamordowanych, na podstawie indeksu represjonowanych 
i list katyńskich można zidentyfikować 96 osób z Sambora, a lista ta z pewnością nie jest zamknięta.

19 Dokładne wskazanie osób deportowanych nie jest możliwe – nie zachowały się spisy z po-
szczególnych transportów.

20 G. Mazur, op. cit., s. 35–36, zob. też: A. Gurjanow, Transporty deportacyjne z polskich kre-
sów wschodnich w okresie 1940–1941, w: Utracona ojczyzna…, s. 75–93.
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Marysia Czwakiel i Krysia Jurkiewicz oraz Krysia Józwa. Z tą ostatnią żegnałam 
się na stacji, gdy była w wagonie z rodziną21.

Odnajdujemy je jednak także w spisywanych po latach wspomnieniach22. Pro-
wadzone deportacje wzbudzały lęk i niepewność wśród mieszkańców miasta. 
Z najbliższego otoczenia samborzan znikały kolejne osoby, przez co coraz trud-
niej było wytrwać w wojennej rzeczywistości. Przestrzeń miasta, dotąd bliska 
i oswojona, stawała się nieprzyjazna. Kolejnym ciosem w społeczność było od-
krycie w ostatnich dniach czerwca 1941 r. masowego mordu, dokonanego w sam-
borskim więzieniu23.

Nadejście armii i administracji niemieckiej jeszcze pogorszyło stosunki panu-
jące w społeczności lokalnej. Ukraińcy wybierani byli do nowo powoływanych 
władz miejskich i niemieckich komisariatów, a ich aspiracje wykorzystywane 
były w organizowanych akcjach antypolskich i antyżydowskich24. Podżegani 
przez Niemców, obwiniali żydowskich obywateli o kolaborację z sowieckim 
okupantem, dokonywali samosądów i znęcali się nad nimi. O obojętności Po-
laków zadecydował antysemityzm rozbudzony podczas okupacji sowieckiej25. 
Przedwojenne stosunki dobrosąsiedzkie zanikały pod wpływem pauperyzacji 
ludności. Wśród wszystkich grup narodowościowych nie brakowało kolaboran-
tów i osób sprzyjających okupantowi26. W najgorszej sytuacji, jak wszędzie, była 
ludność żydowska – według słów samborskiego rabina Lameta Meyera, który 
przetrwał schowany w stosie cegieł u Polki o nazwisku Schulz, niemiecką okupa-
cję przeżyło w mieście 160 Żydów27. Było to ledwie około 0,5% społeczności ży-
dowskiej sprzed 1941 r. Z kolei od 1943 r. we wsiach w okolicach Sambora coraz 
częściej pojawiały się akty agresji ze strony ukraińskiej. Choć dla mieszkańców 

21 M. Kogut, op. cit., 2.12.1940. 
22 Por. M. Kuczera, op. cit., k. 93–94.
23 Sowieci planowali deportować większość z ponad 1 300 więźniów przetrzymywanych 

w samborskim zakładzie karnym, przeszkodził im w tym zbliżający się front. Od 23 czerwca pro-
wadzono egzekucje, podczas których zginęło ponad 1 200 osób. Relacja z przebiegu zdarzeń jest 
znana z zeznań nielicznych świadków zbiegłych z więzienia. Więcej zob. O. Романів, I. Федущак, 
Західноукраїнська трагедія 1941, Львів 2008, s. 179–182, 295, 338 i in.; K. Popiński, A. Kokurin, 
A. Gurjanow, Drogi Śmierci. Ewakuacja więzień sowieckich z Kresów Wschodnich II Rzeczpospo-
litej w czerwcu i lipcu 1941, Warszawa 1995; Czerwiec 1941 w Samborze, BKS 1990, k. 103–113.

24 Pierwsza z nich powiązana była bezpośrednio z mordem w więzieniu. Ukraińska milicja 
zmusiła Żydów do wynoszenia zwłok, co stało się początkiem pogromu, w którym zginęło około 
120 osób (za: ŻIH, 301/3768, Relacja Izaaka Hilcza, k. 1).

25 Stosunki polsko-żydowskie pogorszyły się, gdyż Polacy, do 1939 r. dominujący, zyskali sta-
tus mniejszości, Żydzi byli zaś traktowani na równi  z  innymi, co stanowiło dodatnią zmianę w sto-
sunku do pierwszych dni września 1939 r. Zob. więcej: G. Hryciuk, op. cit., s. 156–157.

26 Ślady takich zachowań odnajdujemy we wspomnieniach (por. A. Meisels Rosen, Middle 
Andzia. A memoire, North Charleston 2005, s. 209–212), ale też w spisanych wkrótce po wojnie 
relacjach ocalonych (por. ŻIH 301/2199, Centralny Komitet Żydów Polskich pochodzenia sambor-
skiego we Wrocławiu, k. 1, ŻIH 301/2203, Lista Żydów oskarżonych o współpracę z Niemcami, 
k. 2–3).

27 ŻIH 301/4967, relacja Lameta Meyera, k. 3.
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miasta zagrożenie było jedynie pośrednie, doniesienia o napadach dokonywa-
nych w polskich wsiach28 skutecznie budowały ukraiński resentyment.

Powyższy, z konieczności skrótowy, opis wydarzeń z lat 1939–1944 kono-
tujących ówczesne doświadczenia mieszkańców Sambora pozwala zrozumieć 
dominujące wówczas nastroje i postawy. Społeczność lokalna była zmęczona 
i w przeważającej większości znajdowała się w trudnej sytuacji ekonomicznej, 
której nie poprawiała wytężona działalność miejscowego koła Rady Głównej 
Opiekuńczej29 i innych (nielicznych) organizacji samopomocowych. Znalezienie 
pracy w mieście jeszcze przed wojną było zadaniem trudnym, zaś na początku 
1944 r. wydawało się niemożliwe. Z rozrywek kulturalnych, o których i tak nie-
wielu wówczas myślało, dostępne było jedynie kino, puszczające filmy propa-
gandowe30, fatalnie przedstawiała się sytuacja miejskiej oświaty – podczas oku-
pacji niemieckiej funkcjonowała właściwie tylko Państwowa Szkoła Handlowa, 
przygotowująca w założeniach siłę roboczą dla okupanta. Dla Ukraińców otwarto 
kursy krawieckie i pielęgniarskie, na które niechętnie przyjmowano Polaków31. 

Wydaje się jednak, że w przededniu zakończenia wojny najbardziej dojmu-
jące dla samborzan było poczucie straty – niemal każdy stracił kogoś bliskiego, 
a czasem całą rodzinę32. Kontakty z dawnymi przyjaciółmi lub znajomymi były 
niemożliwe lub bardzo utrudnione, wielu wywieziono w ramach kolejnych de-
portacji, niektórzy wyjechali sami, bojąc się o los swój i rodziny. Często sąsiedzi 
podejrzewali się o donosicielstwo, kolaborację lub wspieranie okupanta i tracili 
wzajemne, budowane nieraz latami zaufanie. Wojna i odmienne relacje z okupan-
tem pogłębiły jeszcze podziały narodowościowe w lokalnej społeczności. Nie-
liczni ocaleni samborscy Żydzi oczekiwali Armii Czerwonej jak wyzwolicieli 
– idealizowali rosyjskich żołnierzy, byli podatni na komunistyczną propagandę, 

28 Do największej tragedii doszło w przysiółku Oleksięta wsi Dublany (koło Sambora), gdzie 
miejscowi Ukraińcy obrabowali i spalili polskie gospodarstwa, zamordowali 30 gospodarzy, zaś 
kolejnych kilkunastu ranili (por. J. Szkolnicki, Zagłada przysiółka Oleksięta, BKS 1990, s. 148–
153).

29 Komitet samborski powołano w 1941 r. Prowadził w mieście sierociniec, dom starców, żłó-
bek, ale też kuchnię (w zależności od pory roku wydawała dziennie między 500 a 650 obiadów) 
wraz z dożywianiem dzieci (prowadzonym w budynkach szkół przez dyrektorów i nauczycieli) 
oraz szwalnię, dającą zatrudnienie nawet 50 mieszkańcom. Na czele komitetu stały osoby starsze, 
powszechnie znane w Samborze, ale też dobrze zorientowane w potrzebach lokalnej społeczności 
(w szczególności dwóch profesorów I Gimnazjum – Jan Biłyk i Władysław Podoliński), por. AAN, 
125/338, k. 2–10, 48, 63–65 i in.; 125/417, k. 15, 16, 35.

30 Місцева хроніка, „Самбірські вісті”, 17.08.1941, nr 5, s. 4.
31 Наша хроніка, „Самбірські вісті”, 10.08.1941, nr 3. Więcej o Szkole Handlowej zob.  

L. Stypka, Państwowa szkoła handlowa 1941–1943 z polskim językiem nauczania, BKS 2001,  
s. 88–89.

32 Wiele lat po wojnie ówczesna gimnazjalistka z Sambora wspominała mieszkańców jednej 
z ulic: „Co drugi nie wrócił z wojny. Potem pani Pokalakowa z synem mieszkała. Potem był dom 
Pana Pelcera i Skaczyły. To tam był piękny domek [...]. U nas to taka mała ulica, ale tak: Franio nie 
wrócił z wojny, Stefcio Marusarz też, Kazik Skaczyło w Niemczech umarł na robotach. Władek 
Radwański umarł w wojsku i pana Luczyńskiego bomba zabiła” (rozmowa z MK, ur. 1922, obecnie 
mieszkającą w Chojnowie).  
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a niektórzy marzyli nawet o wyjeździe w głąb Rosji33. Narażali się tym na dodat-
kowy ostracyzm ze strony współobywateli miasta. 

W ten sposób Sambor, który do niedawna był nie tylko domem, ale wręcz 
„małą ojczyzną”, stał się przestrzenią znacznie bardziej obcą i nieprzyjazną. 
Dodatkowo cofający się na zachód front budził wśród mieszkańców niepokój 
o możliwość prowadzenia bezpośrednich walk w mieście:

Piekło wojny zbliża się do nas wielkimi krokami. Wczoraj o trzeciej nad ranem za-
jęto Stanisławów. […] Ruch jak nigdy dotąd. Szosą bez przerwy suną wozy z ucie-
kinierami, auta z wojakiem i auta cywilne. Nie ma kwadransa wolnego czasu, aby 
nie leciały samoloty. […] Na stacji moc ewakuowanych34.

Jak się okazało nie był on bezpodstawny. Pierwsze odgłosy bomb i detonacji 
słychać było już na początku maja35, jednak do właściwych walk doszło w lipcu 
1944 r. Wyzwolenia oczekiwano przeważnie w piwnicach i schronach. Jakkol-
wiek Anda Meisels Rosen pisała ucieszona, że „każda bomba była pozdrowie-
niem, jakie wysyłali nam wyzwoliciele”36, wiele osób nie mogło podzielić jej 
opinii. Intensywne detonacje i ostrzały powodowały wybuchy kolejnych poża-
rów, które trawiły w znacznym stopniu drewnianą zabudowę przedmieść i pozba-
wiały jej mieszkańców dachu nad głową, a czasem wieloletniego dorobku37. Nie 
implikowało to oczywiście bezpośrednio decyzji o wyjeździe, ale powodowało, 
że za sprawą innych czynników mógł być to jeden z rozważanych scenariuszy.

Zasadnicze zmiany, jakie zaszły w zewnętrznej sytuacji geopolitycznej, po-
wodowały, że rozpoczynający się drugi okres rządów sowieckich nie mógł być 
prostą kontynuacją okupacji z lat 1939–1941. Ponadto latem 1944 r. wielu wy-
dawało się, że sprawa przebiegu wschodniej granicy Polski nie jest przesądzona. 
Co prawda 26 lipca 1944 r. podpisano porozumienie o polsko-radzieckiej granicy 
państwowej, niemniej liczono, iż późniejsze zabiegi oraz konferencja w Pocz-
damie przyniosą zmiany tych ustaleń, co jednak nie nastąpiło. Potwierdzony 
został wówczas przebieg granicy, który tereny województw stanisławowskiego, 
tarnopolskiego i przeważającą większość lwowskiego (w tym powiat samborski) 
pozostawiał w obrębie ZSRR. Zarówno wspomniane porozumienie o polsko-ra-
dzieckiej granicy jak i wcześniejszy o cztery dni manifest PKWN zwiastowały 
przesiedlenia ludności. Potwierdziły je zaś umowy o wzajemnej ewakuacji lud-
ności zawarte pomiędzy PKWN i trzema republikami sowieckimi we wrześniu 
1944 r.38 Na podjęte przez władze sowieckie decyzje wobec Ziem Wschodnich 

33 A. Meisels Rosen, op. cit., s. 239, 248, 249.
34 M. Kogut, op. cit., 28.03.1944.
35 Zob. ibidem, 4.05.1944.
36 A. Meisels Rosen, op. cit., s. 232.
37 Stan ten poświadczają zaświadczenia z oszacowaniem majątku wydawane przez rejonowego 

pełnomocnika ds. ewakuacji w Samborze, zob. AAN, 527.14/9, k. 11, 22, 24, 37, 56 i in.
38 W.F. Marciniak, Powroty z Sybiru. Repatriacja obywateli polskich z głębi ZSRR w latach 

1945–1947, Łódź 2014, s. 59.
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II Rzeczypospolitej znaczny wpływ miały prawdopodobnie wspomniane wcze-
śniej czystki etniczne, do jakich doszło w latach 1941–194439. Rozwiązanie pro-
blemów narodowościowych widziano w homogenizacji etnicznej, a drogą do 
niej były właśnie przesiedlenia ludności – ukraińskiej, białoruskiej i litewskiej 
z Polski oraz polskiej z ZSRR40. W USRR przesiedleniem kierował Główny 
Pełnomocnik Rządu RP do spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Ukraińskiej 
SRR w Łucku, zaś po stronie polskiej Państwowy Urząd Repatriacyjny (PUR). 
W USRR siedzibami rejonowych pełnomocników był m.in. Sambor, Drohobycz, 
Stryj, Lwów, Chodorów oraz Kamionka Strumiłowa41 – miejscowości, gdzie 
przed wojną znaczny odsetek mieszkańców stanowili Polacy.

Przesiedleniu podlegała ludność polska i żydowska, deklarująca taką chęć 
i mieszkająca na terenach, które do września 1939 r. leżały w granicach II Rze-
czypospolitej. Nie zdefiniowano jednak, czy mają być to osoby posiadające do 
17 września 1939 r. polskie obywatelstwo, czy może deklarujące narodowość 
polską, co stało się oczywistym źródłem wątpliwości. O zgodę na wyjazd pro-
siły też osoby narodowości innej niż polska, gdyż chciały dołączyć do swoich 
rodzin. W sytuacji takiej znaleźli się członkowie mieszanych polsko-ukraińskich 
małżeństw, a argumentem często pojawiającym się w ich prośbach była praca 
na kolei wśród Polaków, która świadczyć miała o lojalności oraz zakorzenieniu 
w polskiej społeczności42. 

Wyjeżdżającym pozwalano zabrać 2 tony bagażu na rodzinę oraz przedmio-
ty niezbędne do wykonywania wyuczonego zawodu43. Dla przesiedlających się 
rolników wielkość gospodarstwa miała wyznaczać ustawa o reformie rolnej. Za-

39 Zarazem jednak konflikty etniczne nie były jedyną przesłanką do ustalenia nowych granic. 
Tarik Cyril Amar zwraca uwagę na znaczenie dłuższej perspektywy historycznej w tym procesie. 
Wysiedlenie Polaków z województwa lwowskiego (oraz samego Lwowa) i osiedlenie na tym ter-
nie nowych mieszkańców – Ukraińców i Rosjan, stanowiło symboliczny i faktyczny kres polskiej 
ekspansji kulturowej i osadniczej na omawianym terenie. Zob. T.C. Amar, Zabójstwo we Lwowie. 
Koniec miasta wieloetnicznego, budowa sowiecko-ukraińskiego Lwowa i los modelowego miasta 
pogranicza, „Nowa Ukraina”, 2007, nr 1–2, s. 107–121.

40 Wskazywało na to znajdujące się w manifeście PKWN zdanie: „Przez 400 lat między Po-
lakami i Ukraińcami, Polakami i Białorusinami, Polakami i Rosjanami trwał okres nieustannych 
konfliktów ze szkodą dla obydwu stron. Teraz nastąpił w tych stosunkach historyczny zwrot. […] 
Krajowa Rada Narodowa i powołany przez nią Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego uznają, 
że uregulowanie granicy polsko-radzieckiej powinno nastąpić w drodze wzajemnego porozumie-
nia. Granica wschodnia powinna być linją przyjaznego sąsiedztwa, a nie przegrodą między nami 
a naszymi sąsiadami, i powinna być uregulowana zgodnie z zasadą: ziemie polskie — Polsce, zie-
mie ukraińskie, białoruskie i litewskie — Radzieckiej Ukrainie, Białorusi i Litwie” (zob. Manifest 
PKWN, za: „Rocznik Lubelski”, 1959, nr 2, s. 9).

41 AAN, E. Kołodziej, Informator o zasobie archiwalnym, stan na 31 marca 2005 r., Warszawa 
2005.

42 AAN, 527/13, brak paginacji.
43 Jednej rodzinie wolno było wywieźć sprzęty domowego użytku, żywność, ubrania etc. Po-

zwalano też na wywiezienie koni, bydła, świń. Nie pozwalano na wywóz większej gotówki i kosz-
towności oraz mebli, choć ten ostatni zakaz nie zawsze był przestrzegany. Podobnie niekoniecznie 
zgadzano się na przewóz przedmiotów niezbędnych do wykonywania zawodu, do czego powrócę. 
Zob. AAN, 527/1, brak paginacji.
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kładano, że wszyscy rolnicy na życzenie dostaną ziemię, nawet jeśli w USRR jej 
nie posiadali. Rodziny zachęcano do zgłaszania się do wyjazdu poprzez anulo-
wanie zaległości w spłacie podatków oraz kontyngentów naturalnych np. ziarna 
czy kartofli. Pozostawiane plony rolne mieli w tej samej ilości dostać w nowym 
miejscu zamieszkania44.

Dobrowolność przesiedlenia pozostawała w znacznej mierze teorią. W odnie-
sieniu do mieszkańców Ziem Wschodnich Krystyna Kersten pisała: „Stanęli wo-
bec narzuconego im wyboru: ojczyzna lokalna – ojczyzna narodowa, dobrowol-
nego wedle umów o wymianie ludności między Polską i USRR, BSRR, LSRR, 
zawartych w 1944 r. przez PKWN z rządami tych republik, w rzeczywistości po-
dejmowanego w warunkach przymusu sytuacyjnego, na który obok wspomnianej 
alternatywy złożyły się doświadczenia po 17 września 1939 r.”45. Podobnie te nie 
w pełni suwerenne decyzje wspominają samborzanie:

Oni mordowali, może trzeba by przyjąć obywatelstwo. No to my nie chcieli zostać 
na tamtych terenach. Chociaż myśmy czuli, że to są nasze tereny. Myśmy to kochali 
wszystko, ludzie odjeżdżali to płakali wszystko. Klękali i modlili się46.

Na decyzję o opuszczeniu miasta wpływ miało wiele czynników, wśród któ-
rych autoidentyfikacja narodowa nie zawsze była najważniejsza. Wspomniałam już 
o wydarzeniach pierwszej okupacji sowieckiej, aresztowaniach i wysiedleniach, 
pozostających w pamięci mieszkańców. Obawiano się również nowej fali aresz-
towań, która zaczęła się zimą 1944 r. Faktycznie, po kilku względnie spokojnych 
miesiącach, NKWD rozpoczęło aresztowania żołnierzy Armii Krajowej, walczą-
cych wcześniej w okolicach miasta. Nie przerwało to prowadzonej działalności 
konspiracyjnej, w której na pierwszy plan od września 1944 r. wysuwało się powie-
lanie i rozpowszechnianie pisma „Podhalanin”, mającego dostarczyć mieszkańcom 
wolne od propagandy informacje o wojnie oraz przekonywać do pozostania w mie-
ście zamiast przesiedlania się47. Ukazało się kilka numerów, ale w grudniu, praw-
dopodobnie w efekcie donosu, lista zaangażowanych w działalność konspiracyjną 
trafiła do radzieckich władz lokalnych48. Aresztowania zaczęły się w drugi dzień 
świąt bożonarodzeniowych, trwały do połowy stycznia i wówczas do samborskie-
go więzienia trafiło kilkadziesiąt osób. Wśród nich był wikary samborskiej parafii, 
członkowie redakcji „Podhalanina”, 40 osób zaangażowanych wcześniej w dzia-
łalność AK49, kilku pracowników Polskiego Komitetu Opiekuńczego (m.in. Jan 

44 AAN, 527/1, brak paginacji.
45 K. Kersten, op. cit., s. 22.
46 Rozmowa z MK, ur. 1922, obecnie mieszkającą w Chojnowie.
47 J. Wysoczańska-Klawińsz, Nieznana karta historii samborskiej konspiracji – redakcja „Pod-

halanina” (wrzesień-grudzień 1944), BKS 1990, s. 159.
48 Ibidem, s. 165.
49 Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, dział rękopisów, 19/15, teczka 2, brak paginacji.
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Biłyk i Władysław Podoliński wraz z żoną) i Iwan Filipczak50, których oskarżono 
o współpracę z niemieckim okupantem. Zimowa seria aresztowań51 była kolejnym 
elementem przyspieszającym decyzję o wyjeździe do pojałtańskiej Polski.

Nie bez znaczenia była też wizja przymusowej ukrainizacji (lub też sowiety-
zacji) oraz przewidywanej dyskryminacji w oświacie. Wreszcie do „warunków 
przymusu sytuacyjnego” zaliczyć powinno się silnie oddziałującą propagandę. 
Z jednej strony obiecywano przesiedleńcom lepsze warunki życia – większe 
mieszkania i anulowanie zaległości podatkowych, z drugiej zaś odwoływano się 
do ich poczucia obowiązku, nakłaniając by włączyli się w odbudowę Polski52. 
Mieszkańcy Sambora, podobnie jak innych miast, byli nakłaniani do wyjazdu, 
gdyż ich domy i mieszkania potrzebne były do osiedlenia ludności ukraińskiej 
przesiedlanej z Polski.

Wszystkie omówione wyżej czynniki powodowały, że odczucia samborskich 
Polaków w stosunku do całej akcji przesiedleńczej były ambiwalentne. Z jednej 
strony trudno było im pogodzić się z opuszczeniem domu i miasta oraz zgłosić 
się do wyjazdu w nieznane, co dodatkowo komplikował jeszcze brak możliwości 
uzyskania odszkodowania za dom oraz ograniczona liczba rzeczy, które można 
było ze sobą zabrać. Niepokój budziły także warunki transportu i możliwości 
aprowizacyjne w drodze. Od już przesiedlonych nadchodziły wiadomości, że 
nowa rzeczywistość niekoniecznie jest taka, jak zapewniały osoby z biura ewa-
kuacyjnego, nakłaniając do „repatriacji”. Szczególnie początkowo niektórzy nie 
tylko nie decydowali się na wyjazd, ale też krytykowali decyzję podjętą przez 
inne osoby, co potwierdza zachowana korespondencja:

Kochany Bracie! U nas nic nowego. Gnębią ludzi robotą, a w dodatku przesiedle-
niem. Ludzie w panicznym strachu rejestrują się. Głupcy! Oni myślą, że poprawią 
sobie byt wyjeżdżając z Radzieckiej Ukrainy do Radzieckiej Polski. Bo pomyśl co 
za głupota. Wyrzekać się dobrowolnie ziemi polskiej, naszych pra Ojców. Dobry 
Polak tego nie zrobi, a szumowina niech sobie jedzie na złamanie karku. Nam nie 
trzeba zdrajców, którzy pospisują dobrowolnie na polskiej ziemi radziecką Ukra-
inę. Sambor zarejestrował 2 tys. osób i został napiętnowany, został najgorszą dziurą 
na kresach. Taki Lwów zarejestrował 160 osób, a nasz Sambor?53.

50 Wywieziony, zmarł 21 października 1945 r. w Tajszetłagu (BKS 1995, s. 37).
51 Pełną listę aresztowanych wówczas obywateli miasta zob. AAN, 524/43, k. 11. Wśród wy-

mienionych były też osoby aresztowane już ze styczniowego transportu do Polski, Anna i Leon 
Tchórzniccy – przedwojenni właściciele ziemscy z okolic Sambora (wsie Nadyby, Wojutycze) oraz 
pracownik samborskiego pełnomocnictwa ds. repatriacji Władysław Węgrzyniak.

52 W kwietniu 1946 r. w Warszawie Eugenio Reale sprawozdawał: „Polacy zamieszkali na 
Ukrainie Zachodniej dochodzą stopniowo do przekonania, że obowiązkiem ich jest wrócić do kraju, 
by wziąć czynny udział w odbudowie Polski”. Propaganda ze strony Warszawy przekonywała, że 
mieszkańcy Ziem Wschodnich nawet pieszo udadzą się do nowej Polski. Więcej zob. J. Kochanow-
ski, Deportacja zwana repatriacją, https://www.polityka.pl/pomocnikhistoryczny/1674782,1,jak-
odbywalo-sie-przesiedlenie-ludnosci-polskiej.read [dostęp: 26.04.2018].

53 List z 19 listopada 1944 r., brak adresata i nadawcy, AAN, zespół PKWN, sygn. I/78, za: 
J. Kochanowski, Kresy i przesiedlenia w listach, „Polityka. Pomocnik historyczny” Z Kresów na 
Kresy. Wielkie przesiedlenie Polaków, nr 4/2016, s. 39.
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Powszechna była również chęć mieszkania w Polsce, nawet jeśli ta zmieniła 
swoje granice. Uważano, że miasto tworzą ludzie, więc decyzję o wyjeździe przy-
spieszały podobne zamiary innych. Tempo ewakuacji wzrosło w maju 1945 r., co 
motywowała rosnąca liczba rąk potrzebnych do pracy na ziemiach zachodnich. 
W pierwszej kolejności organizowano wyjazdy rodzin wojskowych, oferując 
przy tym pomoc państwa oraz możliwość zorganizowania inwentarza żywego. 
Ich bliskich także zachęcano do wyjazdu, a bodźcem dodatkowym był fakt, że 
wojskowi zwolnieni z armii nie mieli możliwości powrotu do rodzin54. W sierpniu 
1945 r. pojawiła się informacja, że w szkołach na ziemiach zachodnich brakuje 
nauczycieli, więc starano się przyspieszyć ewakuację rodzin nauczycielskich. Ze 
względu na prośby płynące z Ministerstwa Oświaty sugerowano zorganizowa-
nie „grupowej repatriacji profesorów i nauczycieli z terenów USRR”55. Wreszcie 
z upływem kolejnych miesięcy składane wnioski „repatriacyjne” coraz częściej 
ułatwiały poszukiwania dawno niewidzianych, a czasem wręcz uważanych za 
zaginionych, członków rodzin. Pracownicy biur deklarowali: „każdy wniosek re-
patriacyjny, to nie bezduszny papier, lecz żywy dokument, stanowiący niekiedy 
pierwszą wiadomość o członku rodziny […] a także w większości wypadków 
stanowić może o przyszłości rodziny”56. Jakkolwiek sfera deklaratywna wielo-
krotnie pozostawała odległa od praktyki, to dane liczbowe pokazują, że z czasem 
zaczęły przeważać argumenty za wyjazdem. Zgodnie z protokołem spisanym po 
zakończeniu „ewakuacji” 14 sierpnia 1946 r. zarejestrowanych na wyjazd było 
w Samborze 8 747 osób (na ogólną liczbę 9 042 obywateli polskich), z czego 
wyjechało 7 54257.

Mieszkańcy Sambora starali się też nawiązać kontakt z osobami, które pod-
czas pierwszej okupacji radzieckiej wywiezione zostały w głąb ZSRR. Umowę, 
umożliwiającą ich repatriację, podpisano jednak dopiero 6 lipca 1945 r. Jej re-
alizatorem miał być Związek Patriotów Polskich58. Powodem trudności, prócz 
oczywistych kwestii logistyczno-transportowych, była zmiana obywatelstwa. 
Formalnie osoby, o których mowa, straciły obywatelstwo polskie, co wyklucza-
ło możliwość ponownego nadania im go. Tymczasem istotą owej umowy była 
możliwość zmiany obywatelstwa, co doprowadzało do sytuacji kuriozalnej – 
wysiedleni Polacy uzasadniali swoje polskie obywatelstwo przed władzą, która 
doprowadziła do jego zmiany59. Nie kończyło to jednak kłopotów: swoją pol-
skość należało udowodnić, a większość z deportowanych straciła dawne doku-

54 AAN, 527/1, Pismo z 16 lipca 1945 r., brak paginacji.
55 Ibidem, Pismo z 25 września 1945 r., brak paginacji.
56 Ibidem, Pismo z 25 maja 1946 r., brak paginacji.
57 AAN, 527/5, k. 3.
58 AAN, 527/3, brak paginacji. W tym miejscu warto zauważyć, że zachowana Ewidencja wy-

słanych wyzewów świadczy z jednej strony o skali deportacji z początku lat 40., z drugiej zaś – 
o sieci powiązań i kontaktów w obrębie społeczności lokalnej Sambora.

59 W.F. Marciniak, op. cit., s. 65, 80–86.
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menty. Dopiero jesienią dopuszczono zeznania świadków60, które napływały do 
Związku Patriotów Polskich, najczęściej wraz z wyzewami, czyli wezwaniami 
do przyjazdu do Polski. Samborzanie korzystali z możliwości pisania wezwań 
i w ten sposób starali się ułatwić powrót swoim krewnym, znajomym i sąsiadom. 
Żona i córki inżyniera Jana Waschko wróciły za sprawą wezwania od Ludmi-
ły Mycawkowej (żony nauczyciela gimnazjalnego), ona zaś sama powróciła do 
Sambora w maju 1945 r., po piśmie wysłanym przez sąsiadkę. Ich przypadek nie 
był odosobniony, co potwierdza Ewidencja wysłanych wyzewów61. Możliwość 
repatriacji budziła niepokój wśród zesłanych, gdyż wiedzieli, że nie powrócą do 
miasta, które opuszczali w 1940 r. i trafią na nieznane im miejsce. Dominowała 
jednak nadzieja i oczekiwanie, czemu wyraz dawano w pamiętnikach: 

Nastała znowu zima, już szósta na syberyjskiej ziemi. Lecz była jakaś inna od po-
przednich. Była zimą nadziei powrotu do ojczyzny. Nawet pogoda sprzyjała. Ła-
godna i łaskawa była dla nas ta ostatnia zima62.

Rejestrację osób zdecydowanych na przesiedlenie, spisy ich mienia, nadzór 
nad transportami, ale też ewidencję wezwań do przyjazdu do Polski oraz kon-
takt ze Związkiem Patriotów Polskich prowadzili pracownicy biura rejonowego 
pełnomocnika rządu ds. ewakuacji ludności. W Samborze biuro pełnomocnika 
mieściło się przy ul. Hołówki 13 i początkowo zatrudniało ledwie kilku pracow-
ników – ich liczba zwiększyła się, gdy przybyło zarejestrowanych na wyjazd 
i związanej z tym pracy. Następowała wśród nich duża rotacja związana przede 
wszystkim z wyjazdami do Polski. Pierwszym pełnomocnikiem w mieście zo-
stał inż. Michał Brzostowski, później m.in. Rudolf Dymek (wcześniej pracownik 
PKP) czy Bruno Prugar. Do nich należała współpraca z władzami administracyj-
nymi powiatu i miasta oraz ukraińskim odpowiednikiem polskiego pełnomoc-
nika ds. repatriacji, co nastręczało wielu trudności63. Mieszkańcy skarżyli się na 
nadużycia ze strony władz sowieckich, nieprzestrzeganie umów i rozporządzeń 
oraz podejmowanie nieprzemyślanych decyzji na szkodę zarówno przesiedleń-
ców, jak i zatrudnionych w biurze. Dokumenty potwierdzają, że pracownicy 
biura starali się wspierać ludność, podejmując w sytuacjach spornych decyzje 
dla nich korzystne. Zarazem jednak zdarzali się wśród nich łapówkarze, oszuści, 
a wreszcie osoby, które pod płaszczykiem pracy w biurze organizowały w niej 
swoją prywatną kancelarię adwokacką64.

Złożoność działań podejmowanych przez pracowników samborskiego pełno-
mocnika ds. repatriacji ilustruje zadanie „ewakuacji” miejscowego sierocińca. Pla-
cówka, prowadzona przez siostry ze Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi, 

60 Ibidem, s. 116.
61 AAN, 527/3, brak paginacji.
62 J. Solińska, Sybiraczka, cyt. za: W. F. Marciniak, op. cit., s. 133.
63 Por. AAN, 527/1, brak paginacji, 527/4, k. 21.
64 AAN, 527/1, Okólnik nr 3 z 17 maja 1945, brak paginacji.
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opiekowała się siedemdziesięciorgiem dzieci w wieku od 2 do 14 lat65 i posiadała 
majątek w postaci trzech budynków wraz z wyposażeniem. Sierociniec planowano 
przenieść do Przemyśla, ale chciano to zrobić wraz z obszernym inwentarzem66, co 
stanowiło duże wyzwanie logistyczne – niezakończone sukcesem. Strona Polska, 
zdając sobie sprawę, iż przedsięwzięcie jest bezprecedensowe, twierdziła, że rząd 
USRR „pójdzie w tej sprawie jak najdalej na rękę”67. Tak się jednak nie stało: stro-
na sowiecka nie zgadzała się na wywiezienie inwentarza (w tym dwóch fortepia-
nów), gdyż część przedmiotów w spisie miała pochodzić ze wsparcia Niemców68. 
Rejonowy pełnomocnik z Sambora kilkakrotnie apelował w tej sprawie do Łuc-
ka69, ale mimo uzyskanego poparcia celowo opóźniano transport, a spisane przez 
przełożoną Zgromadzenia Alinę (Celinę) Kędzierską mienie sierocińca uległo 
częściowemu rozproszeniu. Siostry zakonne wraz z podopiecznymi opuściły 
wreszcie miasto 26 czerwca 1946 r., ale bez przełożonej (zmarła kilka miesięcy 
wcześniej)70. Mimo starań i kolejnych pism słanych przez polską stronę do Głów-
nego Pełnomocnika w Łucku większość inwentarza pozostała w mieście, dzieci 
nie miały wystarczającej ilości jedzenia i odzieży na podróż. Przede wszystkim 
jednak zamiast do Przemyśla trafiły do Wiśniowej Góry pod Łodzią71.

Praca w biurze pełnomocnika ds. ewakuacji przez cały okres jego funkcjo-
nowania była pożądana, dawała bowiem stałą pensję. Zgłaszali się do niej liczni 
chętni, w tym osoby w mieście powszechnie znane i szanowane, m.in. Władysław 
Węgrzyniak (od 1921 roku samborski inspektor szkolny) czy Adolf Frei, adwo-
kat72. Zarazem pracownicy bezustannie zgłaszali do przełożonych także kłopoty 
bezpośrednio związane z ich i rodzin wyjazdem do Polski – przede wszystkim 
finansowe. Bruno Prugar prosił o zwolnienie z pracy, by móc połączyć się z za-
mieszkałą w Bondyrzu żoną i dziećmi, gdyż bez niego nie byli w stanie utrzy-
mać znalezionego mieszkania73. Kiedy w czerwcu 1946 r. zakończył się główny 
etap przesiedleń, a dwa miesiące później zlikwidowano samborską placówkę, 
wszyscy ówcześni pracownicy (16 osób) zgłosili chęć wyjazdu do Kłodzka lub 
Świdnicy74.

65 Wśród nich było kilkoro dzieci żydowskich, które siostry uratowały podczas okupacji nie-
mieckiej. Przełożona klasztoru zgromadzenia w Samborze, s. Alina (Celina) Kędzierska za opiekę 
nad żydowskimi sierotami otrzymała pośmiertnie w 2016 r. medal Sprawiedliwy Wśród Narodów 
Świata (http://episkopat.pl/zakonnica-i-dwie-inne-polki-sprawiedliwymi-wsrod-narodow-swiata/ 
[dostęp: 22.04.2018]).

66 AAN, 527/4, k. 1.
67 Ibidem, k. 2.
68 Ibidem, k. 21.
69 AAN, 527/4, k. 26–29.
70 Ibidem, k. 40, 55.
71 Ibidem, k. 40.
72 AAN, 527/14, brak paginacji.
73 Ibidem.
74 Por. Pismo z 24 sierpnia 1946 r. do Urzędu Głównego Pełnomocnika Rządu RP do spraw 

ewakuacji w Łucku, AAN, 527/14, brak paginacji.
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„Do Rzeczypospolitej”75

Niełatwa decyzja o opuszczeniu rodzinnych stron była dla większości osób le-
dwie początkiem trudnych przeżyć związanych z transportem i rozpoczęciem no-
wego życia w innym miejscu. Akcja przesiedleńcza odbywała się w bardzo uciąż-
liwych warunkach – wśród ogromnych zniszczeń wojennych i przy braku odpo-
wiedniej liczby środków transportu oraz kłopotach z aprowizacją podczas drogi 
(niedostatek jedzenia i środków niezbędnych do utrzymania higieny). Zawodził 
również czynnik ludzki. Administracja była niewydolna, organizacja nieumiejętna, 
na co wpływał brak fachowców. Kwitło łapówkarstwo na wszystkich szczeblach, 
począwszy od skorumpowanych kolejarzy, skończywszy na przydzielaniu gospo-
darstw w miejscu osiedlenia76. Niejasne były też rozporządzenia dotyczące prze-
wozu mienia. Co prawda teoretycznie zezwalano na przewóz przedmiotów nie-
zbędnych do wykonywania zawodu, ale wiele kwestii nie zostało uregulowanych. 
Rolnicy chcieli mieć możliwość zabierania kieratów lub młockarni, wówczas jed-
nak przekraczali limit wagi bagażu. Z kolei Jan Jacyszyn, samborski producent rur 
betonowych, potrzebował w swojej pracy rur żelaznych. Posiadał je i nie zostały 
one upaństwowione, więc teoretycznie mógłby je zabrać, ale wiązało się to z wy-
korzystaniem całego wagonu77. Już te przykłady pokazują, że rozporządzenia nie 
rozstrzygały mniej typowych sytuacji, a decyzja zależała wówczas od urzędnika.

Przesiedlenie tak wielu osób wymagało logistyki, której kluczowym elemen-
tem pozostawał transport. Niezbędna była odpowiednio duża liczba wagonów. 
Początkowo sytuacja w tym względzie była trudna, gdyż w wielu miejscach 
trwały jeszcze działania frontowe. Nawet później jednak, gdy możliwe było zor-
ganizowanie dodatkowych środków transportu78, sytuacja nie poprawiła się zna-
cząco. Ludzie w oczekiwaniu na wyjazd wyczerpywali zapasy żywności i z tru-
dem przechowywali żywy inwentarz, stąd pojawiały się naciski, by przewozy 
ruszyły jak najszybciej. Nie znano czasu ich podstawienia, więc koczowali na 
stacjach od kilku do kilkunastu dni: 

repatrianci na stacjach Sambor, Nadyby, Głęboka, Chyrów czekają na transport 12 
dni. Na rampach w Samborze uwięzionych jest 742 osób […]79. 

Nie zawsze mogli wrócić do swoich domów, gdyż te zajmowane były przez 
Ukraińców wysiedlanych z województw rzeszowskiego i lubelskiego: 

75 AAN, 527/14, brak paginacji.
76 S. Ciesielski, Przesiedlenie ludności polskiej z kresów wschodnich do polski 1944–1947, 

Warszawa 1999: wstęp autorstwa W. Borodzieja, S. Ciesielskiego i J. Kochanowskiego, s. 37.
77 AAN, 524/43, k. 4.
78 Rejon samborski był jednym z nielicznych, gdzie zezwolono na organizację transportów ko-

łowych dla osób, których miejscem osiedlenia były miejscowości przygraniczne (por. AAN 527/1, 
Pismo z 10 kwietnia 1945 r., brak paginacji).

79 AAN, 527/1, brak paginacji.
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Myśmy jak wyjeżdżali to cały tydzień staliśmy na rampie z tymi naszymi gratami. 
To myśmy przyszły. A i cały tydzień, to myśmy przyszły do mieszkania, tu przy-
szło małżeństwo ukraińskie z Przemyśla. Przyjechali i ich ruscy tam wysłali, żeby 
oglądnęli dom, czy im będzie tu odpowiadać. I oni się zgodzili. Także ja pamiętam 
mamę, tego pana i ojciec jeszcze był80.

Dla oczekujących na transport, na samborskim częściowo zrujnowanym 
dworcu, przygotowano dużą prowizoryczną rampę, na której mogli się groma-
dzić. Nie stanowiła ona jednak ochrony przed niesprzyjającymi warunkami at-
mosferycznymi. Każdy we własnym zakresie musiał też pilnować spakowanego 
dobytku, nie mogąc opuścić rampy na dłużej. Bronisław Scheffner, nauczyciel 
miejscowego gimnazjum, spędził wraz z rodziną na rampie wiele dni, nie uchro-
niło ich to jednak przed kradzieżą. Zamieszanie spowodowane pojawieniem się 
niezaplanowanych wagonów i ich odprawieniem do Przemyśla bez zawiadomie-
nia Komisji wywołało chaos wśród oczekujących na wyjazd, a ich niedopilnowa-
ne rzeczy zostały rozkradzione: ludzie, nie mogąc się doczekać, poszli do miasta, 
więc pierwsze wagony odjechały nie w pełni załadowane. Z kolei do następnych 
chciało wsiąść więcej osób, niż to było możliwe, a z braku miejsca część ich rze-
czy pozostała na rampie i łatwo mogła stać się łupem złodziei81. Panujący chaos 
znalazł odzwierciedlenie w sprawozdaniach kierowników transportów: przykła-
dowo, ten odbywający się w terminie 7–23 marca 1945 r. miał ruszyć 2 marca, ale 
dopiero trzy dni później podstawiono 8 z 25 zamówionych wagonów82. 

Rabunki, szczególnie zuchwałe, były też tematem skarg kierowanych do rejo-
nowego biura ds. ewakuacji oraz listów do najbliższych. Jeden z nich opisywała 
Leonarda Grodzicka. Gdy w nocy z 29 na 30 lipca 1945 r. oczekiwała wraz z ro-
dzicami na rampie na pojawienie się wagonów, zostali napadnięci:

[…]) zbliżył się do mnie osobnik w mundurze kozackim i zadał mi pytanie, co 
porabiam o tej porze nocy na stacji. Ja i ob. Piwnicki […] wyjaśniliśmy cel nasze-
go pobytu. Piwnicki oddalił się […]. Osobnik w mundurze kozackim oddalił się 
również – za chwilę jednak powrócił w towarzystwie sześciu innych kozaków. […] 
Kozak pochwycił najbliżej niego leżącą walizkę, inni tymczasem rozpruwali worki 
z mąką i rozrzucali inne rzeczy. Na mój głośny krzyk stanął nade mną z automatem, 
wzywając mnie w języku rosyjskim do milczenia. Po chwili oddalił się, zabierając 
walizkę83.

Historie takie jak powyższa były istotnym problemem dla osób przesiedla-
nych. Większość z nich wiązała się z przewidywalnymi trudnościami – wśród 
kradzionych przedmiotów były też dokumenty ważne z punktu widzenia prze-
siedlenia lub podjęcia pracy w nowym miejscu zamieszkania oraz możliwy do 

80 Rozmowa z EK, ur. 1925, obecnie zamieszkałą w Chojnowie.
81 AAN, 524/43, k. 28.
82 Ibidem.
83 AAN, 524/43, k. 69.
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zabrania majątek – biżuteria, zegarki, a czasem pieniądze. Grodzicka zwracała 
też uwagę, że mimo krzyku nikt nie chciał jej pomóc – ani oczekujący, których 
prawdopodobnie opanował lęk o własny dobytek, ani pobliska wachta strzegą-
ca składów prowiantowych84. Wszystko to powodowało, że rampy starano się 
opuszczać rzadko, znajdując wcześniej opiekę dla swoich bagaży, a mimo to 
oczekiwano w strachu o możliwe napady.

Innym zmartwieniem „repatriantów”, nim jeszcze wyruszyli w dalszą drogę, 
była niepewność losu. Unikano jakichkolwiek konkretnych sformułowań doty-
czących miejsc osiedlenia. W kartach ewakuacyjnych rzadko wpisywano miej-
scowości, częściej zaś enigmatyczne sformułowania „na zachód przez Poznań” 
lub „do Rzeczypospolitej”85. Transporty z przesiedleńcami z Sambora trafiały 
przede wszystkim na stacje w Przemyślu, Jarosławiu, w dalszej kolejności zaś 
w Krakowie lub Tarnowie. Dla większości nie były to jednak punkty docelowe 
– ich wagony kierowane były dalej, głównie na Ziemie Odzyskane. W wymie-
nionych miejscowościach zostawali ci, którzy mieli tam już rodziny lub choćby 
dalszych krewnych. Przykładowo, rodzina Korczów, której udało się wyjechać 
razem, co też niekoniecznie było standardem, początkowo znalazła się w Jaro-
sławiu, jednak po bardzo krótkim czasie wyjechali do Zielonej Góry86. Czasem 
jednak rodziny były rozdzielane. Było tak między innymi w przypadku sióstr, 
obecnych mieszkanek Chojnowa – dwie przesiedliły się na początku 1944 r. 
z wpisem w karcie ewakuacyjnej „skierowano do Słupska, podróż bezpłatna”. 
Trzecia w tym czasie oczekiwała na powrót najmłodszej z Syberii i razem już 
w 1945 wyjechały do Przemyśla, by ostateczne miejsce zamieszkania odnaleźć 
na Dolnym Śląsku87.

Warunki, w jakich znajdowali się przesiedleńcy, mogły wywoływać frustra-
cję. Do bałaganu i opóźnień dochodziła jeszcze trudna sytuacja sanitarna. Wielo-
krotnie wspominano o niej w sprawozdaniach pisanych przez biuro samborskie-
go pełnomocnika:

W dniu 15 stycznia zostały podstawione wagony dla ewakuacji polskiej ludności na 
stacji załadowczej Sambor. Wagony były zanieczyszczone z pod bydła i z pod jeń-
ców wojennych […] w drodze ukazały się wszy jakie pozostały po jeńcach wojen-
nych w skutek czego repatrianci byli oburzeni obawiając się chorób zakaźnych88. 

Takie warunki transportu, ale też opisane wcześniej wielogodzinne, a nieraz 
wielodniowe oczekiwanie na przydworcowych rampach, były źródłem niezado-
wolenia „repatriantów”, którzy zarzucali pracownikom biura, że wszystko dzieje 

84 Ibidem.
85 AAN, 527/14, brak paginacji.
86 AAN, 524/80, lista ewakuowanych, brak paginacji.
87 Rozmowa z EK, MK i WK, ur. 1925, 1922 i 1918, obecnie mieszkające w Chojnowie; karta 

ewakuacyjna w zbiorach rodziny. Por. również: AAN, 524/80, brak paginacji.
88 AAN, 524/43, k. 22 (ortografia i interpunkcja oryginalne).
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się zbyt wolno i opieszale. Obok niechęci pojawiała się też panika spowodowa-
na aresztowaniami, także wśród osób zarejestrowanych89 – o ich pierwszej fali 
w styczniu 1945 r. już wspominałam. Niepewność losu, pośpiech przy pakowa-
niu, a następnie długie oczekiwanie powodowały bałagan organizacyjny. Odbijał 
się on bezpośrednio na przesiedleńcach.

Do jednego wagonu, dla optymalnego wykorzystania miejsca, miały się zmie-
ścić cztery rodziny wraz z dobytkiem. Zdarzały się jednak tak przeładowane jed-
nostki transportu, że po postoju granicznym w Ustrzykach ludzie nie mieścili się 
z powrotem90. Ponadto wagony ogrzewano głównie piecykami organizowanymi 
przez ludność – zimą panował w nich przejmujący chłód, latem nieznośne gorą-
co. Zdarzały się też sytuacje, gdy wagon z bagażami i zwierzętami trafiał do jed-
nej miejscowości, zaś właściciele dobytku do innej. Osoby, które „repatriowały 
się” w lepszych warunkach, zazwyczaj zawdzięczały to indywidualnie podejmo-
wanym taktykom oraz operatywności, co podkreślają we wspomnieniach:

A potem Churchill nas sprzedał Stalinowi. Jak wyjeżdżałyśmy to mama wycyga-
niła u sowietów pozwolenie na wywóz pianina. Jechałyśmy wagonem wąskotoro-
wym. Nam pozwolili, w sierpniu, nawet meble jakieś zabrać, w 1945 roku. […] 
W tych punktach to jeszcze nam czasami kawałek chleba dali, a jak staliśmy w polu 
to kartofle podkradaliśmy. Miałyśmy szczęście, bo mama w PURze wypatrzyła, że 
były biedaczki jakieś bez mebli i kobieta z dziećmi i kozą. Bo w wagonie musiało 
być 16 osób i 4 rodziny. I myśmy dostały pół wagonu, pianino dotarło. Nawet nie 
pamiętam kto je nosił, przykryte kapą, kilimem jechało. Cały transport do Kłodzka 
i mama załatwiła w PURze, że nam odczepili wagon i przez Poznań nas posłali91. 

Aczkolwiek nawet w powyższym fragmencie uwidacznia się sfera, na którą 
spryt nie miał znaczącego wpływu. Brak pożywienia dawał się we znaki zarówno 
osobom majętnym, jak i biedniejszym (choć tym drugim w większym stopniu) 
i w pełni ukazywał niemoc organizacyjną punktów etapowych. O ile na niektó-
rych, jak np. w Przemyślu, dostarczano przesiedleńcom chleb i herbatę z cukrem, 
a nawet przygotowywano ciepły posiłek, tak na wielu ludzie byli pozostawieni 
sami sobie i „w czasie czterodniowego postoju nie otrzymywali niczego, co ze 
względu na brak sklepów dało się silnie odczuć”92.

Jak już pisałam, karty ewakuacyjne nie zawsze wskazywały miejsce osiedle-
nia. Przesiedleńcy dopiero podczas transportu dowiadywali się o nim, co wzbu-

89 Ibidem, k. 14, 47.
90 Ibidem, k. 135.
91 Rozmowa z Aliną Cegielską (z d. Wrzoś), ur. 1925, obecnie mieszkającą w Bydgoszczy. 

Dobre warunki, w jakich „repatriowały” się Alina i jej matka oraz zgoda na przewóz pianina mo-
gły po części wynikać również z nietypowej sytuacji rodziny. Przed wojną Wrzosiowie mieszkali 
w Bydgoszczy, ale w marcu 1939 r. przyjechali do Sambora, by zaopiekować się chorą babcią. 
Ojciec Aliny wrócił do Bydgoszczy w 1943, zaś żona z córką chciały do niego dołączyć po śmierci 
babci (zob. AAN 527/13, Prośba Heleny Wrzosiowej z 18 kwietnia 1945 r. (nr 209 w ewidencji), 
brak paginacji.

92 AAN, 524/43, k. 69.
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dzało ich protesty i próby zmiany kierunku jazdy93. Tym bardziej, że w wielu 
miejscach opór przed zasiedlaniem gospodarstw był duży, spotykano się z hasła-
mi „Wielkopolska dla Wielkopolan” i im podobnymi94. W innej atmosferze prze-
biegało osadnictwo na Ziemiach Odzyskanych: dostępnych miejsc było dużo, 
niemniej nie wszystkie od samego początku, we znaki dawały się brak bezpie-
czeństwa i kłopoty administracyjne. Przesiedleńcy do czasu znalezienia domów 
i mieszkań gromadzili się w magazynach kolejowych lub barakach. Ponieważ 
mieli ze sobą cały dobytek, to po często pospiesznym wyładowaniu na stacji lub 
przy spalonym dworcu, budowali obozowisko zmontowane z szałasów, drewien, 
kawałków papy i pozbieranego gruzu95. Ci, którzy przejeżdżali przez większe 
miasta lub ich wyładunek nastąpił pod Wrocławiem, zobaczyli przede wszystkim 
morze ruin. Mniejsze miejscowości przetrwały wojenną pożogę w lepszym zwy-
kle stanie i nadawały się do zamieszkania:

Podróż ciągnęła się trzy tygodnie. Wreszcie na żółtej ścianie niedużego budynku 
dworcowego zobaczyliśmy napis „Zielona Góra”. Pociąg odstawiono na boczny 
tor, a przedstawiciel PUR poinformował udręczonych podróżą i nieznaną przyszło-
ścią ludzi, że mają iść do miasta i szukać sobie kwater96.

Pierwsze chwile przesiedleńców w nowym miejscu charakteryzowało poczu-
cie tymczasowości – wierzyli, że nie zostaną na długo. Wyjazd spowodował ich 
wyłączenie z dawnej społeczności, a zbyt krótki czas wobec tak dużej zmiany 
zdecydował, że nie pojawiło się zadomowienie i włączenie do nowych warun-
ków. W tym sensie okres po osiedleniu w nowym miejscu można uznać za fazę 
liminalną z teorii van Gennepa97. Czas jej trwania był różny (nawet do kilku lat) 
i zależał między innymi od miejsca, do którego się trafiło (i sposobu przyjęcia 
przez jego dotychczasowych mieszkańców), wieku, wsparcia najbliższych czy 
też możliwości zachowania kontaktu z dawnymi znajomymi. Nie mogło być jed-
nak mowy o adaptacji bez odszukania odpowiedniego do zamieszkania miejsca.

Znalezienie kwatery wymagało najczęściej kilku wypraw do miasta, wiele 
domów było już (lub jeszcze) zajętych. Poszukiwania prowadzono zresztą nieraz 
bez przekonania, wierzono bowiem, że „ta sytuacja nie może trwać długo, te Zie-
mie Odzyskane pewnie zaraz będą »odzyskane« ponownie”98. O początkowych 

93 Większość samborzan osiedliła się na Dolnym Śląsku. Największymi ich skupiskami były 
Opole, Nysa, Kłodzko, Świdnica i bliskie okolice Wrocławia. Wielokrotnie był to jednak nie bez-
pośredni cel przesiedleńczego transportu, ale efekt przeprowadzek w kolejnych latach.

94 S. Ciesielski, op. cit., s. 42–43.
95 J. Kochanowski, op. cit., dostęp: 26.04.2018.
96 J. Korcz-Dziadosz, Przeflancowani, [w:] Sami swoi i obcy. Prawdziwe historie wypędzonych, 

red. M. Maciorowski, Warszawa 2011, s. 145.
97 Por. A. van Gennep, Obrzędy przejścia, Warszawa 2006.
98 J. Korcz-Dziadosz, op. cit., s. 145–146. Równie popularna była jednak postawa przeciwna, 

którą odzwierciedlają słowa mieszkanki Chojnowa: „Jak myśmy wtedy wyjeżdżali, to ja już od 
razu czułam, że ja już tam nigdy nie będę. Bardzo chciałam, ale nie było sposobu […]. Nas 6 było. 
Jak ruszył transport, to my wszystkie w ryk. Czułam, że już nigdy” (rozmowa z WK, ur. 1918).
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kłopotach z zadomowieniem się na Ziemiach Odzyskanych decydowała także 
bariera językowa, potęgująca trudne relacje z pozostałymi tam Niemcami. Wielu 
z nich nie rozumiało, że Polacy – nieufni i podejrzliwi – nie zajmują ich miejsca 
z własnej woli. Nie mogli też uwierzyć, że zamieszkane przez nich ziemie nie 
będą dłużej należały do Niemiec, że przestaną być ich domem99. Przełamywanie 
lodów nie następowało od razu, ale w jego efekcie niektórym udawało się dostać 
mieszkanie lub część rzeczy od zapoznanej, wyjeżdżającej niemieckiej rodziny. 
Tymczasem w powojennej rzeczywistości nastąpiło przewartościowanie i to, co 
niegdyś było przestępstwem, stało się czymś powszechnym. Do opuszczonych 
domów udawano się na szaber, ściągając z nich wszystko, co pasowało do ume-
blowania – półki, wieszaki, ale też większe przedmioty. 

Z czasem, gdy uruchomiono szkoły i fabryki, ludzie poszli do pracy. Wielu 
samborzan, zaczynając działalność w nowym miejscu, starało się wykorzystywać 
dotychczasowe doświadczenie. Władysław Podoliński, osiedliwszy się w Kłodz-
ku, zorganizował i został tam dyrektorem liceum pedagogicznego (pełnił tę funk-
cję do 1949 r.). Jego uczniowie, głównie przesiedleńcy, mieli od kilkunastu do na-
wet trzydziestu lat100. Podobnie jak w Samborze, organizował również od 1946 r. 
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze101. Jego żona w innym kłodzkim liceum 
uczyła geografii102. Praca czy szkoła oraz budzące się organizacje społeczne na-
leżały do grupy czynników silnie integrujących, dzięki którym wygasały począt-
kowe antagonizmy, rodziły się nowe znajomości. Umożliwiało to przechodzenie 
ze stanu tymczasowości do sytuacji, w której w innym miejscu zamieszkania 
przesiedleńcy z Sambora i innych miejscowości Ziem Wschodnich mogli zacząć 
względnie poukładane nowe życie. Przewiezione dokumenty, świadectwa szkol-
ne i pracy mogły im to ułatwić. Nielicznym, którym udało się przewieźć nie 
tylko drobiazgi, ale też meble, w adaptacji pomagała możliwość stworzenia prze-
strzeni analogicznej do tej z samborskich domów103. Ziemie Odzyskane i nowe 
środowisko dały wielu osobom możliwość awansu ekonomicznego i społeczne-
go – zamieszkania w większym i nowocześniejszym mieszkaniu lub dostania 
lepszej pracy. Zarazem jednak uzyskanie rekompensat za mienie pozostawione 

99 Sytuacja niemieckich „wypędzonych” oraz opuszczenie przez nich lokalnych ojczyzn (niem. 
Heimat) i późniejsze kultywowanie pamięci o nich, stanowią bezpośredni kontekst i punkt odnie-
sienia do sytuacji polskich przesiedlonych z Kresów na Ziemie Odzyskane. Stały się też tematem 
kilku opracowań, por. m.in. A. Demshuk, The Lost German East. Forced Migration and the Politics 
of Memory 1945–1970, Cambridge 2012.

100 http://www.zsp1.ng.pl/zsp1/Oszkole/HistoriaSzkoly/index.htm [dostęp: 10.05.2018].
101 Por. http://www.klodzko.pttk.pl/?page=historia; Początki polskiej turystyki na ziemi kłodz-

kiej, s. 11, http://dworekgalosa.pl/files/Rys_historyczny.pdf  [dostęp: 10.05.2018].
102 M. Ciszak, Ślady w pamięci. Lwów we wspomnieniach Antoniego Piszczka, „Twoje Ty-

chy”, 16 lipca 2013, s. 8–9.
103 Przykładowo, obecna mieszkanka Ożarowa Mazowieckiego, rocznik 1924, zabrała z sam-

borskiego domu część mebli, obrazy, zasłony i firanki oraz sporo bibelotów. Wystarczyło to na 
umeblowanie jednego pokoju tak, by jak najlepiej odwzorować wnętrze rodzinnej willi. Pomimo 
późniejszych remontów ożarowskiego mieszkania, pokój do dziś zachował ten wystrój.
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w rodzinnym mieście ciągnęło się latami i zwykle nie miało pozytywnego roz-
strzygnięcia, co wspominała jedna z samborzanek: „My od kilku lat próbujemy 
odzyskać rekompensatę za dom, tu jest dowód ubezpieczenia z 1926 roku. A to 
już tyle lat, jak my tu przyjechali w 1946 roku”104. Choć Sambor dla wielu nie 
był krainą szczęśliwości i arkadią, pozostawała także tęsknota – za dzieciństwem, 
dawnymi znajomymi czy po prostu krajobrazem. Opuszczający miasto liczyli 
nieraz, że szybko do niego wrócą, w związku z czym w nowym miejscu wciąż 
„żyli na walizkach”:

A to zawsze było mówione. Jedziemy, ale za rok to już będziemy wracać […]. Lu-
dzie rozpaczali jak odjeżdżali, no bo jak dom swój zostawić? Jak przyjechałam ja 
to się nie chciałam rozpakowywać105.

„Będziemy wracać”106?

Idea powrotu bliska była wielu osobom, które w ramach akcji przesiedleńczej 
znalazły się na Ziemiach Odzyskanych. Większość koncentrowała się jedynie na 
powrotach mentalnych. Nieliczni decydowali się na fizyczny – związany z prze-
mieszczaniem się i choćby czasową ponowną zmianą miejsca zamieszkania, był 
on bowiem trudny i wiązał się ze zdobyciem paszportu i pozwoleń na przekro-
czenie granicy. Przewidywane kłopoty biurokratyczne stanowiły przez wiele lat 
barierę nie do przejścia:

A teraz czy mnie kiedy ciągnęło do Sambora. Miałam kiedyś taki moment, my-
ślałam, życia nie miałam, do Sambora pojadę. Ale to jeszcze był taki moment, że 
ciężko było. Co ja zrobię? No ale nie, muszę do Sambora jechać. Ale se myślę, co 
ja wezmę, dolary schowam do stanika? I taki człowiek ten. Jadę do Sambora, nie 
spałam kilka nocy i tak myślałam: jadę do Sambora. Ale to wtedy nie było tak. 
Tylko taka tęsknota. No a jak ona jechała, to ja już nie miałam siły. A tak to może 
bym się ruszyła, bo później już było łatwo107.

Osobom, które nie zdecydowały się na wyjazd, pozostawały wspomnienia, 
fotografie i inne artefakty o samborskiej proweniencji, gdyż jak zauważa roz-
mówczyni, kiedy wyjazdy za wschodnią granicę stały się bardziej dostępne i po-
wszechne, większość z nich ze względu na wiek i zdrowie nie mogła sobie na nie 
pozwolić. 

Tymczasem decyzja o pojechaniu do Sambora była wielokrotnie efektem im-
pulsu: „Bo to jak ja poszłam do lekarza, to zobaczyłam, że on się nazywa Boży-
dar Sambor. I pomyślałam sobie, muszę zobaczyć Sambor. Załatwiłam paszport, 

104 Rozmowa z EK, ur. 1925, obecnie mieszkanką Chojnowa.
105 Ibidem.
106 Ibidem.
107 Rozmowa z MK, ur. 1922, obecnie mieszkanką Chojnowa.
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wsiadłam i pojechałam”108. Procedura była z pewnością znacznie bardziej skom-
plikowana, niż opisuje rozmówczyni (wymagała bowiem zdobycia dokumen-
tów), jednak to właśnie nagła bardzo silna potrzeba powrotu pozostała w pamię-
ci, a wobec niej ewentualne problemy zdawały się błahe. Tym bardziej że chwile 
spędzone w mieście okazały się dla rozmówczyni bardzo szczęśliwe – nawiązała 
kontakt z osobami, które mieszkały w jej dawnym domu, pozwolili jej wejść do 
środka, ale też zadbali, by znów poczuła się jak u siebie109. Niektórzy podczas 
upragnionego wyjazdu, nie mając wokół siebie znajomych, nie potrafili w oglą-
danym krajobrazie dostrzec Sambora zatrzymanego w pamięci oraz otworzyć się 
na przyjęcie zmian, jakie w nim zaszły:

Przemierzyłem pieszo prawie wszystkie ulice Sambora. Szukałem tamtego Sambo-
ra tak mocno wrośniętego w pamięć, ale nie mogłem go znaleźć. […] Samborzanie! 
Błagam was, zaklinam! Pozostawcie w swej pamięci obraz miasta waszej młodości 
– miasta tamtych czasów110.

Dla nich konfrontacja własnych nostalgicznych wspomnień z zastaną rze-
czywistością była trudnym doświadczeniem i żałowali podjętej decyzji o po-
wrocie.

Jednak jak wcześniej wspomniałam, większość osób koncentrowała się jedy-
nie na powrotach mentalnych – wspominaniu lat spędzonych w mieście urodze-
nia, względnie na próbie nawiązania kontaktu z dawno niewidzianymi znajomy-
mi czy sąsiadami z Sambora. W ten sposób z jednorazowego spotkania maturzy-
stek rocznika 1939 samborskiego liceum żeńskiego, zrodził się pomysł założenia 
Koła Samborzan, nawiązania współpracy z analogicznym, istniejącym w Lon-
dynie, aż wreszcie powstania „Biuletynu” jako platformy wymiany wspomnień, 
która stała się bezpośrednią realizacją hasła „będziemy wracać”, przynajmniej 
w jego niematerialnym wymiarze.

Charakterystycznym jest, że owe mentalne powroty dotyczą lat spędzo-
nych w Samborze oraz czasu wojny i okupacji, ale skutecznie pomijają temat 
przesiedleń. Ten w „Biuletynie” w zasadzie nie istnieje, najczęściej sprowa-
dzony zostaje do jednego zdania „w 1946 roku znaleźliśmy się w Opolu”111. 
Na pojawienie się tego wątku nie naciskali redaktorzy, a autorzy nie uznawali 
za ważne lub stosowne, by temat ten poruszyć i szerzej opisać. Więcej można 
dowiedzieć się podczas rozmów z członkami Koła, aczkolwiek nadal trud-
no uznać, by wątek przesiedlenia był centralny dla ich opowieści112. Zdarzało 

108 Rozmowa z EK, ur. 1925, obecnie mieszkanką Chojnowa.
109 Ibidem.
110 M. Komorowski, Sambor – dziś, BKS 1990, s. 179.
111 Dobrym przykładem są tu wspomnienia „Wyjeżdżamy na Zachód” (BKS 1990, s. 170–174), 

które wbrew tytułowi dotyczą odradzających się więzi między samborzanami w powojennej Pol-
sce, a wątek akcji przesiedleńczej ogranicza się do lakonicznego stwierdzenia, że wielu wyjechało 
osiedlając się na ternach Polski lub Ziemiach Odzyskanych.

112 Fragmenty cytowałam w poprzednich podrozdziałach.
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się, że sami wcale go nie poruszali i dopiero zapytani zaczynali wspominać. 
W tym sensie uznać należy, że mamy do czynienia raczej z niepamięcią prze-
siedlenia, ewentualnie że nieliczne wspomnienia należą do sfery prywatnej 
i nie stworzyły wspólnoty pamięci nawet w tej grupie samborzan, która spo-
tykała się regularnie. Warto zwrócić uwagę na kilka powodów, które o tym 
zadecydowały. Przede wszystkim więc wydaje się, że wspólne wspominanie 
„repatriacji” było trudne ze względu na znaczne zróżnicowanie wspomnień113. 
Przesiedlenie inaczej zapamiętali ówcześni nastolatkowie, inaczej osoby do-
rosłe, a jeszcze inaczej małe dzieci. W szczególności samborzanie z pierw-
szych dwóch grup byli w znacznie większym stopniu świadomi tego, co tracą 
i jak bardzo zmieni się ich życie. Różnorodność była też skutkiem wyboru 
miejsca i sposób osiedlenia. Dla osób dołączających do rodziny, która była 
już w Polsce, sytuacja zmiany była łatwiejsza, gdyż mogli liczyć na wspar-
cie najbliższych. W przypadku „Biuletynu” duże znaczenie ma także przyjęta 
forma tekstów i zespół poruszanych treści oraz ich nacechowanie znaczenio-
we. Szczególnie w przypadku wspomnień z okresu wojny i okupacji stara-
no się przede wszystkim ukazywać patriotyczne nastawienie, które wynosiło 
się z samborskiego domu rodzinnego oraz będące jego skutkiem niezłomność 
i bohaterstwo w walce, a także codziennych zmaganiach z wojenną rzeczywi-
stością. Nie pasował do tego temat „repatriacji”, gdzie niewiele było miejsca 
na decydowanie o własnym losie, za to dużo przypadkowości i zdarzeń, na 
które nie miało się wpływu. 

Oczywiście pamięć o przedwojennym Samborze zależna jest od tych samych 
mechanizmów, co memuarystyka poświęcona Kresom Wschodnim w ogóle. Ta 
zaś, po latach zepchnięcia do sfery prywatnej i wykluczenia jej z debaty publicz-
nej, powróciła do niej na początku lat d90. w formie swoistego „boomu pamię-
ciowego”. Dawni mieszkańcy miast i miasteczek kresowych wiele energii włoży-
li wówczas w przywrócenie omawianej tematyce należnego jej miejsca w sferze 
publicznej i mediach oraz o upamiętnienie, które przejdzie na poziom ponadjed-
nostkowy114. W ten sposób wątek przesiedleń mający, jak mogłoby się wydawać, 
duży potencjał tworzenia wspólnot pamięci, został zmarginalizowany i powrócił 
dopiero, gdy minęła pierwsza fala powszechnego (masowego) zainteresowania 
tematyką kresową.

113 Uwagę na ten fakt zwraca również A. Wylęgała, Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pa-
mięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich „ziem odzyskanych”, Toruń 2014,  
s. 434.

114 M. Głowacka-Grajper, Transmisja pamięci. Działacze „sfery pamięci” i przekaz o Kresach 
Wschodnich we współczesnej Polsce, Warszawa 2016, s. 12–14, 162–163.
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Abstract

The ŻurAWicA PArish beTWeen 1945 AnD 1967

The paper presents the work of the parish during the twenty-two years following the end of 
World War II, i.e. during the forming of a new social order with the increasingly stronger Commu-
nist authority imposed on the Poles by Moscow, which each year more confidently interfered in the 
life of the Church in Poland. The paper focuses on what is the essence of the parish and a proof of 
its vitality, showing the clergy and their involvement in dispensing the sacraments, stimulating the 
religious life of the congregation and preaching both from the pulpit and in the parish groups. It also 
acknowledges the presence of the Order of Sisters Servants of the Immaculate Virgin Mary in the 
Żurawica parish and draws attention to issues more mundane, yet important in pastoral work, i.e. 
financial situation. Here, like in a lens, one can see the general problems the Church in Poland faced 
after the war as well as local ones stemming from the specific nature of the borderland.

Key words: Żurawica parish, Przemyśl diocese, Order of Sisters Servants of the Immaculate 
Virgin Mary   

Słowa klucze: parafia Żurawica, diecezja przemyska, służebniczki starowiejskie

Wstęp

W poprzednim tomie „Rocznika Przemyskiego”1 zamieściłem artykuł doty-
czący dziejów parafii Żurawica w latach II wojny światowej (1939–1945). Niniej-
sze opracowanie stanowi kontynuację historii tej placówki duszpasterskiej, ale 
już w okresie powojennym. Pierwsza cezura czasowa wynika z faktu zamknięcia 
pewnego okresu badań i nie stanowi ona większego problemu. Z kolei końcowa 
– rok 1967 – związana jest ze śmiercią wieloletniego proboszcza w Żurawicy, ks. 
Tadeusza Kostki,  który kierował parafią przez prawie 25 lat. Z racji kontynuacji 
dziejów tejże placówki duszpasterskiej, artykuł podejmuje wątki zaprezentowane 
w poprzedniej publikacji, pomijając jednakże fragmenty, które zostały już uka-
zane, a które dla ogólnego zarysu należałoby przedstawić, jak na przykład losy 
parafii na przestrzeni wieków.

1 M. Kapłon, Parafia Żurawica w latach II wojny światowej, „Rocznik Przemyski”, t. 53,  
z. 1(20) 2017, s. 155–180.
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Granice parafii

W momencie zakończenia II wojny światowej w skład parafii żurawickiej 
wchodziły: Żurawica, Bolestraszyce, Buszkowice, Buszkowiczki, Duńkowicz-
ki, Małkowice wraz z Kolonią i część Orłów. Już 17 listopada 1945 r. w Bole-
straszycach ustanowiono wikariat eksponowany. Tego rodzaju jednostka dusz-
pasterska tworzona była przede wszystkim tam, gdzie władze państwowe lub 
inne okoliczności nie pozwalały erygować parafii. W praktyce funkcjonowała 
ona jako samodzielna stacja duszpasterska. Dnia 25 sierpnia 1951 r. Kuria Bi-
skupia w Przemyślu utworzyła wikariat eksponowany w Małkowicach, obej-
mujący tę miejscowość i część Orłów (18 domów). Do niego 5 lutego 1957 r. 
włączono Duńkowiczki. Erygowanie tej jednostki duszpasterskiej miało cha-
rakter oficjalny, gdyż formalnie już od  1945 r. w Małkowicach rezydował 
kapłan, który troską duszpasterską otoczył mieszkańców tych miejscowości2.

W 1957 r. miała miejsce kolejna korekta granic parafii. 19 lutego tego roku 
ks. Franciszek Twardzicki3, proboszcz parafii Przemyśl – Błonie, zwrócił się 
do Kurii Biskupiej w Przemyślu z prośbą o włączenie części gromady Prze-
kopanej położonej na północ od Sanu (tzw. Przerwy), do parafii  w Żurawicy. 
Do tej pory wierni ci (w 1945 r. – 95 osób) byli pod jego opieką duszpa-
sterską. Ksiądz F. Twardzicki argumentował swój wniosek faktem, że w trak-
cie wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 r. została zniszczona łódka służąca 
do przewozu ludzi, stąd też obecnie Polacy przybyli ze Wschodu na miejsce 
Ukraińców obrządku greckokatolickiego i tak uczęszczają do kaplicy pocer-
kiewnej w Buszkowicach (parafia Żurawica) oraz posyłają dzieci na religię do 
tamtejszej szkoły. Ksiądz proboszcz wyrażał dla tego faktu zrozumienie, gdyż 
dla parafian tych – w przypadku wezbrania Sanu – kościół parafialny znajdo-
wał się daleko, stąd też proponował, by z racji popaździernikowej „odwilży” 
sprawę regulacji granic parafii uprawomocnić też z administracją cywilną4. 
Już tydzień później proboszcz z Żurawicy ks. T. Kostka wyraził na to zgodę5. 

2 Ibidem, s. 157–158.   
3 Ks. Franciszek Twardzicki – urodził się w 1902 r. w Krasnem koło Rzeszowa. Do gimnazjum 

uczęszczał w Rzeszowie, a następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. 29 VI 
1926 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w Sanoku (1926–1933), a następnie 
był proboszczem i administratorem w Łubnie (1933–1936). Od roku 1935 do 1969 był probosz-
czem w parafii Przemyśl – Błonie. Zmarł 10 III 1973 r. w Przemyślu. Zob. M. Kapłon, Działalność 
charytatywna rzymskokatolickiego duchowieństwa diecezjalnego i zakonów na obszarze dekana-
tów 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. 352.

4 Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu (dalej: AAPrz), sygn. TPND 330/z Żurawica, Tecz-
ka parafii Żurawica, Pismo ks. Franciszka Twardzickiego do Kurii Biskupiej w Przemyślu z dnia 
19 II 1957 r.

5 Ibidem, Pismo ks. Tadeusza Kostki do Kurii Biskupiej w Przemyślu z dnia 26 II 1957 r.
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Na prośbę w tej sprawie, skierowaną przez Kurię Biskupią w Przemyślu,6 po-
zytywnie odpowiedziało również Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
(WRN) w Rzeszowie7. Wobec tego kuria wydała stosowny dekret, który wier-
nych z przysiółka „Przerwa” gromady Buszkowice włączał do parafii Żurawi-
ca. Od tej pory granica miała przebiegać na rzece San8. Powyższy dekret został 
odczytany wiernym obydwu parafii9.

Dodać należy, że już po śmierci ks. T. Kostki 31 grudnia 1967 r. z parafii 
żurawickiej wyłączono Buszkowice i Buszkowiczki, ustanawiając przy kościele 
w Buszkowicach samodzielny ośrodek duszpasterski10.

Duchowieństwo

O obrazie duchowym i materialnym każdej parafii decydują kapłani tam 
pracujący, na czele z księdzem proboszczem. Większe jednostki administracji 
kościelnej posiadają również jego współpracowników, do których należą wi-
kariusze, stali katecheci i rezydenci. W parafii Żurawica w omawianym przez 
nas okresie swoje piętno odcisnęli duchowni sprawujący wszystkie wymienione 
funkcje.

Proboszczem w tym czasie był ks. Tadeusz Kostka11. Po święceniach kapłań-
skich 9 maja 1920 r. pracował jako wikariusz w Komborni, Krośnie, Dobromilu, 
Ostrowie k. Przeworska (tam też kilka miesięcy pełnił funkcję administratora), 
Przewrotnem i Krasnem. W 1931 r. został administratorem w Gajach Wyżnych, 
a 17 kwietnia 1942 r. proboszczem w Żurawicy. W 1935 r. został odznaczony 
„Expositorio Canonicali”, a w 1946 r. uzyskał prawo do noszenia rokiety i man-
toletu12.

Trudno jednoznacznie ocenić charakter ks. T. Kostki. Pod koniec 1945 r. jed-
na z sióstr służebniczek starowiejskich, pracująca w Bolestraszycach, w liście 
skierowanym do matki generalnej określała go jako osobę, która składa wiele 
obietnic, lecz później ich nie realizuje, a konkretnie chodziło o brak pomocy 
dla domu zakonnego. Według siostry z powodu tej przywary charakteru kapłan 

6 Ibidem, Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do Prezydium WRN w Rzeszowie z dnia 28 II 
1957 r. (minuta).

7 Ibidem, Pismo Zastępcy Przewodniczącego WRN w Rzeszowie Władysława Deręgowskiego 
do Kurii Biskupiej w Przemyślu z dnia 6 III 1957 r.

8 Ibidem, Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do Urzędów Parafialnych Przemyśl – Błonie 
i Żurawica z dnia 9 III 1957 r. (minuta).

9 Ibidem, Pismo ks. Franciszka Twardzickiego do Kurii Biskupiej w Przemyślu z dnia 18 III 
1957 r.; Pismo ks. Tadeusza Kostki do Kurii Biskupiej w Przemyślu z dnia 26 III 1957 r.

10 Ibidem, sygn. TPND 32G/1 Buszkowice, Teczka parafii Buszkowice, Dekret bpa Ignacego 
Tokarczuka ustanawiający samodzielny ośrodek duszpasterski w Buszkowicach z dnia 31 XII 1967 r.

11 Więcej informacji na temat ks. Tadeusza Kostki można odnaleźć w artykule ukazującym 
dzieje parafii Żurawica w latach II wojny światowej. Zob. M. Kapłon, Parafia Żurawica, s. 164.

12 Ibidem, s. 164.
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ten nie był lubiany przez parafian, a nawet okolicznych księży13. Z innej strony, 
ksiądz dziekan Ludwik Kudła14 charakteryzował proboszcza żurawickiego jako 
duchownego gorliwego i pracowitego, otaczanego poważaniem i szacunkiem 
przez powierzonych jego opiece ludzi i kapłanów. Tym ostatnim ks. Kostka miał 
udzielać pomocy poprzez przekazywanie intencji mszalnych i stypendiów z nimi 
związanych. Oprócz tego dziekan podkreślał oczytanie rządcy parafii żurawic-
kiej, którego źródłem były zasoby jego prywatnej biblioteki. Wspominał jednak 
również o coraz bardziej dokuczających mu problemach ze zdrowiem15.

Prawdopodobnie schorzenia zdrowotne nasilały się, gdyż w liście z 7 marca 
1958 r. skierowanym do dziekana ks. L. Kudły, ks. T. Kostka poprosił o przekaza-
nie prośby do ordynariusza diecezji, by jego koadiutorem16 mianowano dotych-
czasowego stałego katechetę ks. Jana Obarę – pracującego w Żurawicy od 13 lat. 
Dodatkowo chciał, by przydzielono do parafii wikariusza17. Ks. Kudła niezwłocz-
nie stosowne pismo skierował do Kurii Biskupiej w Przemyślu18. Prośba ta była 
o tyle konieczna, że już 5 czerwca 1958 r. na ręce ordynariusza przemyskiego 
bpa Franciszka Bardy wpłynął list podpisany przez kilku parafian z Żurawicy, 
którzy ukazując zaniedbania materialne świątyni, o spowodowanie takiego stanu 
rzeczy oskarżyli księdza proboszcza, który ich zdaniem był przeciwny wszelkim 
inicjatywom mającym na celu poprawę zaistniałej sytuacji. Sygnatariusze pisma 
informowali, że w przypadku braku reakcji na ich petycję zostaną zmuszeni do 
interwencji u arcybiskupa krakowskiego Eugeniusza Baziaka lub prymasa Stefa-
na Wyszyńskiego19. W tej sytuacji władze diecezjalne nakazały dziekanowi ks. 

13 Archiwum Główne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepo-
kalanie Poczętej w Starej Wsi (dalej: AGSS), sygn. AGKS A II h 106, Kontakty listowne sióstr 
z Przełożoną Generalną (Radochońska - Rzepka) 1934 – 1988, List s. Herminy Rogali do Matki 
Generalnej sióstr służebniczek starowiejskich z dnia 29 XII 1945 r.

14 Ks. Ludwik Kudła – urodził się 8 VIII 1900 r. w Przemyślu, gdzie w latach 1913–1921 
uczęszczał do II Gimnazjum na Zasaniu. Następnie wstąpił do seminarium duchownego i 29 VI 
1925 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po nich był wikariuszem w Drohobyczu, Markowej, Ryma-
nowie i Dubiecku.  12 XI 1931 r. został administratorem w Wołoszczy, a następnie proboszczem. 
Od 25 X 1933 r. administrator, a później proboszcz w Stubnie, gdzie zmarł w 1974 r. Zob. Archi-
wum Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu (dalej: AWSDPrz), sygn. K-13, Catalo-
gus Alumnorum Seminarii Dioecesani rit. lat. Premisliensis Studiis Sanctae Theologiae Vaticanum 
1914-1936/40; M. Kapłon, Dekanaty przemyskie (miejski i zamiejski) w latach II wojny światowej, 
Przemyśl 2006, s. 78 [mps w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 
(dalej: BUPJPII)].

15 AAPrz, sygn. TPND 330/z Żurawica, Teczka parafii Żurawica, Sprawozdanie z wizytacji 
dziekańskiej w parafii Żurawica, którą przeprowadzono dnia 11 X 1957 r.

16 Koadiutor – tytuł przysługujący duchownemu wyznaczonemu na sukcesora określonego 
urzędu, godności lub prebendy. Zob. E. Gigilewicz, Koadiutor, Encyklopedia Katolicka (dalej: 
EK), t. 9, Lublin 2002, kol. 219–220.

17 AAPrz, sygn. TPND 330/z Żurawica, Teczka parafii Żurawica, Pismo ks. Tadeusza Kostki do 
dziekana dekanatu żurawickiego – ks. Ludwika Kudły z dnia 7 III 1958 r.

18 Ibidem, Pismo dziekana żurawickiego – ks. Ludwika Kudły do Kurii Biskupiej w Przemyślu 
z dnia 12 III 1958 r.

19 Ibidem, Pismo parafian żurawickich do bpa Franciszka Bardy z dnia 5 VI 1958 r.
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Kudle zbadać sprawę osobiście20. Kapłan ten w odpowiedzi stwierdził, że zarzuty 
wobec ks. T. Kostki mijają się z prawdą, gdyż jego zdaniem kościół, choć wyma-
ga drobnych remontów, jest jednak dobrze utrzymany. Poza tym informował on, 
że z osób podpisanych pod petycją zgłosiły się tylko dwie, a pozostałe podpisy 
zostały prawdopodobnie sfałszowane. Na zakończenie ks. L. Kudła jeszcze raz 
podkreślał gorliwość żurawickiego proboszcza, którego mocno zabolały skargi 
wnoszone do kurii21. 

W odpowiedzi na podanie ks. T. Kostki z prośbą o współpracowników władze 
diecezjalne zareagowały błyskawicznie. Już 13 marca 1958 r. ks. J. Obara został 
mianowany koadiutorem proboszcza w Żurawicy22. Jakiś czas później wikariu-
szem mianowano ks. Józefa Kluza, gdyż już w sprawozdaniu z wizytacji dzie-
kańskiej z 20 sierpnia 1958 r. ksiądz dziekan wymienia go jako kapłana gorliwe-
go, pracowitego i oddanego proboszczowi23.

13 stycznia 1960 r. do Kurii Biskupiej w Przemyślu przybyło ośmiu delega-
tów z Żurawicy, którzy poprosili władze diecezjalne o zmianę proboszcza lub 
wyznaczenie kapłana kierującego parafią, gdyż według nich ks. T. Kostka nie 
dopuszczał ks. J. Obary do jakichkolwiek samodzielnych decyzji. Oprócz tego 
reprezentanci parafii (wśród nich było dwóch radnych) wysunęli przeciwko księ-
dzu proboszczowi następujące zarzuty:

a)  zniesienie mszy św. w niedzielę o godz. 12.00, która była wygodna dla 
licznych kolejarzy pracujących na nocnej zmianie,

b)  umieszczenie w domu stanowiącym własność parafii (pochodzącego z za-
pisu spadkowego) swoich krewnych, choć mógł on stanowić mieszkanie 
dla organisty, 

c)  brak procesji i uroczystych nabożeństw w niektóre święta (np. Uroczy-
stość Chrystusa Króla, Wszystkich Świętych),

d)  niegłoszenie kazań w niedziele i święta. Według parafian ksiądz proboszcz 
i ksiądz rezydent nie mówili kazań ze względów zdrowotnych, a ks. J. Obara 
i wikariusz ks. J. Kluz mówili bardzo cicho. Z tego względu większość para-
fian niewiele słyszała, gdyż ks. T. Kostka nie chciał zakupić głośników,

e)  złe traktowanie parafian.
Oprócz tego delegaci z Żurawicy mieli za złe księdzu dziekanowi, że przy 

poprzedniej interwencji zamiast wnieść skargę do Kurii Biskupiej w Przemyślu, 
zwymyślał parafian, zrzucając na nich całą winę24.

20 Ibidem, Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do ks. Ludwika Kudły z dnia 4 VIII 1958 r. 
[minuta].

21 Ibidem, Pismo dziekana żurawickiego – ks. Ludwika Kudły do Kurii Biskupiej w Przemyślu 
z dnia 29 VIII 1958 r.

22 Ibidem, Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do dziekana dekanatu żurawickiego - ks. Ludwi-
ka Kudły z dnia 13 III 1958 r. [minuta].

23 Ibidem, Sprawozdanie z odbytej wizytacji dziekańskiej z dnia 20 VIII 1958 r. w Żurawicy.
24 Ibidem, Notatka ze spotkania przedstawiciela Kurii Biskupiej w Przemyślu z delegacją para-

fian żurawickich z dnia 13 I 1960 r.
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W tej sytuacji Kuria Biskupia w Przemyślu skierowała do ks. T. Kostki pismo, 
w którym informowała go o tych zarzutach. Zaproponowano mu również, że ze 
względu na problemy zdrowotne ks. J. Obary – który poprosił o urlop – w jego 
miejsce powoła jako koadiutora innego kapłana25.

Wobec tego ks. T. Kostka 29 lutego 1960 r. informował kurię, że ks. J. Obara 
– katecheta i koadiutor – pozostanie nadal w Żurawicy, pracując w tym samym 
charakterze co dotychczas, gdyż badania lekarskie wykazały, że stan jego zdro-
wia jest dobry. Równocześnie proboszcz stwierdził, że pismo to wysłał po wyra-
żeniu zgody samego zainteresowanego26. W tej sytuacji władze kościelne wysłały 
zapytanie do ks. J. Obary, czy rezygnuje on z udzielonego urlopu i przyjmuje 
funkcję koadiutora27, na co ten odpowiedział twierdząco28.

14 kwietnia 1960 r. Kuria Biskupia w Przemyślu oficjalnym pismem miano-
wała ks. J. Obarę wikariuszem koadiutorem w Żurawicy, stąd też miał on wła-
dzę duchowną w parafii oraz spełniał całkowity zarząd materialny kościołem 
parafialnym i kościołem filialnym w Buszkowicach. Z kolei ksiądz proboszcz 
T. Kostka zatrzymywał całkowity zarząd majątkiem probostwa i prowadzenie 
kancelarii parafialnej29. Swoje obowiązki ks. J. Obara sprawował do 15 stycznia 
1962 r., gdy ze względów zdrowotnych musiał przejść na urlop30.

Stan zdrowia ks. T. Kostki raczej się nie poprawiał, stąd też nie mógł 
on należycie wypełniać swoich obowiązków zarządzania parafią. Między 
innymi 26 marca 1962 r. został on przez władze diecezjalne upomniany, 
gdyż w zimie 1961/62 r. nie zorganizował nauczania religii, mimo kilka-
krotnych przypomnień, by to uczynił31. Na początku 1964 r. poprosił on 
kurię, by na czas szpitalnego leczenia mianowała koadiutorem ks. Michała 
Kozakiewicza32. Przychylono się do tej prośby, ustanawiając tegoż kapłana 
wikariuszem substytutem33. Ksiądz T. Kostka zmarł w Żurawicy 28 stycznia 
1967 r.34

W parafiach rozległych terytorialnie, ale też o większym potencjale demogra-
ficznym niezbędne jest, by obok księdza proboszcza byli i inni kapłani pomagają-
cy mu w pracy duszpasterskiej. Tak było również w przypadku Żurawicy. Wykaz 

25 Ibidem, Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do ks. Tadeusza Kostki – proboszcza w Żurawi-
cy z dnia 11 II 1960 r.

26 Ibidem, Pismo ks. Tadeusza Kostki – proboszcza w Żurawicy do Kurii Biskupiej w Przemy-
ślu z dnia 29 II 1960 r.

27 Ibidem, Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do ks. Jana Obary z dnia 9 III 1960 r.
28 Ibidem, Pismo ks. Jana Obary do Kurii Biskupiej w Przemyślu z dnia 28 III 1960 r.
29 Ibidem, Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do ks. Jana Obary z dnia 14 IV 1960 r.
30 Ibidem, Tabela służbowa ks. Jana Obary, b. sygn.
31 Ibidem, Tabela służbowa ks. Tadeusza Kostki, b. sygn.
32 Ibidem, sygn. TPND 330/z Żurawica, Teczka parafii Żurawica, Pismo ks. Tadeusza Kostki do 

Kurii Biskupiej w Przemyślu z dnia 8 I 1964 r.
33 Ibidem, Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do ks. Michała Kozakiewicza z dnia 10 I 1964 r.
34 M. Kapłon, Parafia Żurawica, s. 164.
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księży zaangażowanych w pracę duszpasterską w parafii Żurawica (z podaniem 
ich funkcji) w latach 1945–1967 podaje tabela.

Tabela 1. Kapłani zaangażowani do pracy duszpasterskiej w parafii Żurawica 
w latach 1945–1967 

Imię i nazwisko Czas posługiwania 
w parafii Żurawica Funkcja

ks. Jan Obara35 1 VIII 1945 – 15 I 1962 katecheta etatowy
1 VIII 1945 – 14 IV 
1960
koadiutor
14 IV 1960 – 15 I 1962

ks. Józef Kluz36 3 IV 1958 – 31 VII 1960 wikariusz
ks. Stanisław Matuła37 1 VIII 1960 – 23 VII 1961 wikariusz

35 Ks. Jan Obara – urodził się 11 I 1914 r. w Łączkach Jagiellońskich, do gimnazjum uczęsz-
czał w Brzozowie (1926–1929) i II Państwowego Gimnazjum im. prof. Kazimierza Morawskiego 
w Przemyślu (1929–1933). W latach 1934–1939 studiował teologię w Seminarium Duchownym 
w Przemyślu, gdzie 25 VI 1939 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po nich był wikariuszem w Koby-
lanach, wikariuszem substytutem w Wietrznie (1942–1945) i administratorem w Bóbrce (IV 1945 
– VII 1945). Dnia 1 VIII 1945 r. został mianowany katechetą etatowym w Żurawicy (w okresie 
od kwietnia 1960 do stycznia 1962 był też koadiutorem). Od 15 I 1962 r. przebywał na urlopie 
zdrowotnym w Łączkach Jagiellońskich, a następnie w Lubeni. W latach 1966–1986 był admini-
stratorem parafii Niebylec. W 1959 r. został odznaczony „Expositorio Canonicali”, od 1968 r. był 
dziekanem strzyżowskim, a w 1971 r. uzyskał przywilej noszenia rokiety i mantoletu. Zmarł 16 
VIII 1986 r. w Niebylcu i tam dwa dni później został pochowany. Zob. AAPrz, Tabela służbowa ks. 
Jana Obary, b. sygn.; AWSDPrz, sygn. K-13, Catalogus Alumnorum Seminarii Dioecesani rit. lat. 
Premisliensis Studiis Sanctae Theologiae Vaticanum 1914-1936/40; A. Chuchla, Wspomnienie o ks. 
Franciszku Murasie i ks. Janie Obarze – wieloletnich proboszczach parafii pw. Znalezienia Krzy-
ża Świętego w Niebylcu, w 50. i 30. rocznicę ich śmierci, „Rocznik Niebylecki”, t. 4, 2016/2017,  
s. 439.

36 Ks. Józef Kluz – urodził się 11 II 1928 r. w Krzemienicy. Po maturze w 1951 r. wstąpił do 
Seminarium Duchownego w Przemyślu i 30 V 1957 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po nich był 
wikariuszem w Golcowej (1957 –1958), Żurawicy (1958–1960), Wólce Pełkińskiej (1960–1961), 
Kobylanach (1961–1962), Jaworniku Polskim (1962–1963), Zarszynie (1963–1964), Skalniku 
(1964–1965), Desznicy (1965), Żołyni (1965–1968) i Zalesiu (1968–1969). W 1969 r. został wi-
kariuszem-ekonomem, a następnie administratorem w Wielkich Oczach. W 2001 r. przeszedł na 
emeryturę. Zmarł 23 I 2014 r. w szpitalu w Łańcucie i został pochowany dwa dni później w Krze-
mienicy. Zob. AAPrz, Tabela służbowa ks. Józefa Kluza, b. sygn.

37 Ks. Stanisław Matuła – urodził się 20 V 1931 r. w Trzebosi. W latach 1944–1946 był uczniem 
gimnazjum w Sokołowie Małopolskim, a następnie od 1946 do 1950 r. I Gimnazjum im. Juliusza Sło-
wackiego w Przemyślu. W 1950 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu i 10 V 1956 r. 
przyjął święcenia kapłańskie. Po nich był wikariuszem w Dydni (1956–1958), Majdanie Królewskim 
(1958–1960) i Żurawicy (1 VIII 1960 – 23 VII 1961). Następnie pełnił funkcję katechety w Sa-
noku (1961–1963), był wikariuszem w Głogowie (1963–1964), Dubiecku (1964–1966) i Krośnie 
(1966–1969). W 1969 r. został ekspozytem ekonomem w Mirocinie, a w 1972 r. wikariuszem ekono-
mem w Ustrzykach Dolnych. Od 1972 r. do 1982 r. był proboszczem w tym miasteczku, a następnie 
wyjechał do pracy duszpasterskiej w Szwecji. 25 III 2010 r. wrócił do Polski. Zmarł w Rzeszowie 5 
XII 2010 r., a 8 XII w Trzebosi odbył się jego pogrzeb. Zob. AAPrz, Tabela służbowa ks. Stanisława 
Matuły, b. sygn.; AWSDPrz, sygn. PW-M4, Akta osobowe wyświęconych księży.
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ks. Michał Kozakiewicz38 28 VIII 1961 – 1 V 1965 wikariusz (okresowo 
wikariusz substytut)

ks. Stanisław Król39 15 I 1961 – 1 VI 1964 wikariusz

ks. Jan Banaś40 28 IV 1964 – 19 V 1966 wikariusz

ks. Zygmunt Longawa41 17 V 1965 – 1 VII 1967 wikariusz

ks. Henryk Rykała42 1 VIII 1966 – 31 VII 1967 wikariusz

38 Ks. Michał Kozakiewicz – urodził się 23 IX 1931 r. w Szarańcach. Po studiach teologicznych 
w przemyskim seminarium 12 VI 1960 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po nich pracował jako wi-
kariusz we Wrzawach, Żurawicy i Bieździedzy. W latach 1967–2003 był proboszczem w Chwało-
wicach. Za swoje zasługi na polu kościelnym mianowany kanonikiem honorowym Sandomierskiej 
Kapituły Katedralnej. Zmarł 8 V 2007 r. w Sandomierzu. Zob. Słownik biograficzny księży diecezji 
sandomierskiej XIX i XX w., t. 2, red. B. Stanaszek, R. Nowakowski, Sandomierz 2015, s. 140;  
S. Nabywaniec, Sprawa obiektowa nr 1: Kościół. Kościół przemyski w świetle akt rzeszowskiej 
bezpieki 1944–1989, t. 1, Rzeszów 2011, s. 231.

39 Ks. Stanisław Król – urodził się 29 VI 1930 r. w Cieszacinie Małym. Po studiach teologicz-
nych w przemyskim seminarium dnia 10 V 1956 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po nich praco-
wał jako wikariusz w Markowej (1956–1958), Wysokiej Strzyżowskiej (1958–1961) i Żurawicy 
(1961–1964). Następnie był proboszczem w Sieteszy (1964–1971), Lubeni (1971–1983) i Tyczynie 
(1983–1991), gdzie przebywał na emeryturze. Zmarł 3 IX 2000 r. i został pochowany w Tyczynie. 
W 1973 r. odznaczony „Expositorio Canonicali”, w 1980 r. zyskał prawo noszenia rokiety i man-
toletu, od 1983 r. Kapelan Honorowy Ojca Świętego. Zob. Archiwum Diecezjalne w Rzeszowie,  
Tabela służbowa ks. Stanisława Króla, b. sygn.

40 Ks. Jan Banaś – urodził się 4 VIII 1929 r. w Woli Zarczyckiej. Do gimnazjum i liceum 
uczęszczał w Leżajsku w latach 1945–1950, a następnie studiował teologię w Seminarium Du-
chownym w Przemyślu (1950–1956), gdzie 10 V 1956 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po nich 
był wikariuszem w Babicach (1956–1957), Krośnie (1957–1959), Jasienicy (1959–1961), Żołyni 
(1961–1963), Sieteszy (1963–1964) i Żurawicy od 28 IV 1964 r. Dnia 19 V 1966 r. zginął w tra-
gicznym wypadku. Zob. AAPrz, Tabela służbowa ks. Jana Banasia, b. sygn.

41 Ks. Zygmunt Longawa – urodził się 26 III 1937 r. w Wietrznie. Do liceum uczęszczał w Du-
kli, a po maturze w 1955 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie w 1961 r. 
otrzymał świecenia kapłańskie. Po nich pracował jako wikariusz w Tryńczy (1961–1963), Bieź-
dziedzy (1963–1965), Żurawicy (1965–1967), Jasienicy Rosielnej (1967–1969), Pstrągowej 
(1969–1971), Sokołowie Małopolskim (1971–1973),  Rzeszowie – parafia pw. Chrystusa Króla 
(1973–1974) i Brzyskach. Od 1975 r. był proboszczem w parafii Przędzel. W 2012 r. przeszedł 
na emeryturę. Zob. Archiwum Kurii Biskupiej w Sandomierzu, Teczka ks. Zygmunta Longawy, 
b. sygn.

42 Ks. Henryk Rykała – urodził się 11 II 1935 r. w Niechobrzu. W latach 1948–1952 
uczęszczał do gimnazjum w Czudcu, a po studiach teologicznych w Seminarium Duchow-
nym w Przemyślu, 1 VI 1958 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1958–1966 studiował 
teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, uwieńczył je doktoratem. Po 
powrocie był wikariuszem w Żurawicy (1966–1967). W roku akademickim 1967/68 był pre-
fektem w seminarium duchownym, zarazem pomagając duszpastersko w Poździaczu (obec-
nie Leszno). Wikariusz w katedrze (1968–1969) i Ujkowicach – Orzechowcach (1969–1972). 
W latach 1972–1976 był prefektem, a od 1976 do 1978 r. wicerektorem Seminarium Duchow-
nego w Przemyślu. Do 1990 r. prowadził tam też wykłady. Wikariusz-ekonom w Dubiecku 
(1978–1991), a w latach 1991–2015 rektor kościoła Świętego Ducha w Jarosławiu, gdzie obec-
nie służy pomocą duszpasterską. Zob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, Tabela 
służbowa ks. Henryka Rykały, b. sygn.



237PARAFIA ŻURAWICA W LATACH 1945–1967

ks. Kajetan Amirowicz43 XI 1945 – 15 VII 1965 rezydent
ks. Stanisław Żukowski44 Kilka dni w 1945 r. Przybył ze swoimi 

parafianami z Biłki 
Królewskiej k. Lwowa 
i osiadł w Małkowicach, 
ale po kilku dniach 
przeniósł się do Walawy

ks. Wincenty Urban45 Około 2 miesięcy w 1945 r. Dawny proboszcz z Biłki 
Szlacheckiej, który 
przybył do Małkowic, 
gdyż tu osiedliło się 
wielu jego parafian. 
Po dwóch miesiącach 
wyjechał na tzw. Ziemie 
Odzyskane.

43 Ks. Kajetan Amirowicz – urodził się w 1881 r. w Suczawie w rodzinie ormiańskiej i w tym 
obrządku przyjął chrzest. Po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum w 1901 r. wstąpił do 
seminarium, rozpoczynając studia na Uniwersytecie Lwowskim. W 1905 r. studiował w Papie-
skim Kolegium Ormiańskim w Rzymie. W 1906 r. w katedrze ormiańskiej we Lwowie przyjął 
święcenia kapłańskie. Po nich w tejże katedrze został wikariuszem, a równocześnie był dyrekto-
rem Zakładu Naukowego im. dra Józefa Torosiewicza. W 1907 r. został administratorem parafii 
ormiańskiej w Łyścu k. Stanisławowa, a w 1910 r. wikariuszem w łacińskiej parafii św. Mikołaja 
we Lwowie. Kolejna jego funkcja to wikariat w katedrze. W 1922 r. mianowano go kanonikiem 
honorowym ormiańskiej kapituły we Lwowie i proboszczem w Śniatyniu. Od 1934 r. pełnił też 
funkcję radcy w kurii ormiańskiej we Lwowie. W 1946 r. wraz z wiernymi wyjechał do Polski. 
Osiadł w Żurawicy jako rezydent. Zmarł 15 VII 1965 r. w Żurawicy i tam został pochowany. Zob. 
T. Isakowicz-Zaleski, Ks. Kajetan Amirowicz, w: Słownik biograficzny duchownych ormiańskich 
oraz duchownych rzymskokatolickich pochodzenia ormiańskiego w Polsce w latach 1750 – 2000, 
Kraków 2001, s. 25.

44 Ks. Stanisław Żukowski – urodził się 21 IV 1915 r.  w Brodach. Po maturze studiował na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie (będąc zarazem klerykiem 
seminarium). W 1938 r. we Lwowie przyjął święcenia kapłańskie i pracował w Biłce Królewskiej 
do czerwca 1945 r. najpierw jako wikariusz, a później jako proboszcz. Był kapelanem Armii Kra-
jowej. Po wojnie osiadł w diecezji przemyskiej w Walawie, ale posługiwał też w Torkach i Dusow-
cach. Od 1 IX 1945 r. do 22 VIII 1993 r. był proboszczem w Walawie, a potem rezydentem. Zmarł 
24 VII 1996 r., a dwa dni później w Walawie odbył się jego pogrzeb. Zob. AAPrz, Tabela służbo-
wa ks. Stanisława Żukowskiego, b. sygn.; Kapłani zmarli, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”,  
R. 81, 1996, nr 3–4, s. 421.

45 Ks. Wincenty Urban – urodził się 13 II 1911 r. w Grodzisku Dolnym koło Leżajska. W 1931 r. 
wstąpił do seminarium duchownego we Lwowie, rozpoczynając zarazem studia na Wydziale Teo-
logicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza. W 1936 r. przyjął święcenia kapłańskie i pracował jako 
wikariusz w Sokolnikach (1936– 1938), Biłce Szlacheckiej (1938–1939) i Kamionce Strumiło-
wej (1939–1940). Następnie pełnił funkcję administratora w Biłce Szlacheckiej, a w maju 1945 r. 
wyjechał z parafianami do Grodźca koło Opola. W archidiecezji wrocławskiej prowadził m.in. 
działalność naukową, w 1982 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Od 1952 r. był kanonikiem 
wrocławskiej kapituły katedralnej, w 1959 r. został prałatem domowym papieża Jana XXIII. Dnia 
25 X 1959 r. uzyskał prekonizację na biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej, a 28 VI 
1972 r. – wrocławskiej. Zmarł 13 XII 1983 r. we Wrocławiu. Zob. J. Swastek, Urban Wincenty bp, 
EK, t. 19, Lublin 2013, kol. 1387–1388.
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ks. Stanisław Kościński46 VIII 1945 r. – 25 VIII 1951 
r. (w 1951 r. Małkowice 
stały się formalnie 
wikariatem eksponowanym)

Jako wikariusz 
z ramienia proboszcza 
z Żurawicy spełniał 
w Małkowicach funkcje 
duszpasterskie.

Źródło: AAPrz, Tabele służbowe następujących księży: Jana Obary, Józefa Kluza, Stanisława Ma-
tuły, Jana Banasia, Stanisława Kościńskiego, b. sygn.; Archiwum Diecezjalne w Rzeszowie, Ta-
bela służbowa ks. Stanisława Króla, b. sygn.; Archiwum Kurii Biskupiej w Sandomierzu, Tabela 
służbowa ks. Zygmunta Longawy, b. sygn.; Archiwum Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, Tabela 
służbowa ks. Henryka Rykały, b. sygn.; Archiwum Parafialne w Małkowicach, Kronika parafii 
w Małkowicach, s. 2; Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIX i XX w., t. 2, red.  
B. Stanaszek, R. Nowakowski, Sandomierz 2015, s. 140; T. Isakowicz-Zaleski, Ks. Kajetan Ami-
rowicz, w: Słownik biograficzny duchownych ormiańskokatolickich w Polsce w latach 1750–2000, 
Kraków 2001, s. 25.

Jak wynika z tabeli, oprócz proboszcza w parafii żurawickiej w latach 1945–
1967 posługiwało jeszcze 12 księży. Wśród nich był jeden katecheta etatowy 
(ks. J. Obara). Po jego przejściu na rentę chorobową w 1962 r., proboszcz pro-
sił o mianowanie w jego miejsce dotychczasowego wikariusza ks. M. Kozakie-
wicza47, jednakże w odpowiedzi władze diecezjalne oświadczyły, że nie mają 
zamiaru dla Żurawicy ustanowić stałego katechety parafialnego48. Wspomnia-
ny już ks. J. Obara pełnił funkcję koadiutora, a przez okres hospitalizacji ks.  
M. Kozakiewicz zastępował proboszcza w charakterze wikariusza substytu-
ta. W tym okresie w parafii pracowało też ośmiu wikariuszy oraz rezydent ks.  
K. Amirowicz (obrządku ormiańskiego). Ten ostatni kapłan w miarę możliwości 
pomagał w pracy parafialnej, utrzymując się z intencji mszalnych i pomocy pa-
rafian. Ze względu na coraz większe problemy ze zdrowiem ks. K. Amirowicza, 
w maju 1959 r. ks. T. Kostka podjął w Kurii Biskupiej w Przemyślu starania o przy-
znanie mu stałej pomocy finansowej49. Wobec tego władze diecezjalne z dniem  
1 czerwca 1959 r. przydzieliły mu comiesięczną emeryturę w wysokości 500 zł50. 
Pod koniec 1963 r. proboszcz z Żurawicy w piśmie do kurii zwracał się dla ks.  

46 Ks. Stanisław Kościński – urodził się 1 X 1909 r. w Brzozowie, gdzie uczęszczał do gim-
nazjum (1921–1930). W latach 1931–1936 studiował teologię w Seminarium Duchownym 
w Przemyślu, gdzie 21 VI 1936 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po nich pracował jako wikariusz 
w Dubiecku (1936–1938), Przeworsku (1938– 1942) i Łańcucie (1942–1944). Od 28 II 1944 r. do  
8 VIII 1945 r. był administratorem w Niżankowicach, a następnie do 1956 r. wikariuszem i wika-
riuszem eksponowanym w Małkowicach. Administrator w Jaćmierzu (1956–1967) i Woli Rani-
żowskiej (od 1967 r.). W tej ostatniej placówce zmarł 1 XII 1978 r. i tam też został pochowany. Za 
swoje zasługi uzyskał przywilej rokiety i mantoletu. Zob. M. Kapłon, Parafia Żurawica, s. 158.

47 AAPrz, sygn. TPND 330/z Żurawica, Teczka parafii Żurawica, Pismo ks. Tadeusza Kostki do 
Kurii Biskupiej w Przemyślu z dnia 30 XI 1962 r.

48 Ibidem, Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do Urzędu Parafialnego w Żurawicy z dnia  
29 XII 1962 r.

49 Ibidem, Pismo ks. Tadeusza Kostki do Kurii Biskupiej w Przemyślu z dnia 14 V 1959 r.
50 Ibidem, Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do Urzędu Parafialnego w Żurawicy z dnia  

16 V 1959 r. 
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K. Amirowicza o zezwolenie na odprawianie mszy w postawie siedzącej i w swoim 
pokoju51. Również na tę prośbę władze diecezjalne odpowiedziały pozytywnie52.

W parafii żurawickiej przebywało również trzech księży na terenie Mał-
kowic, którzy przyjechali tu jako ekspatrianci ze  wschodnich rubieży Polski. 
Dwaj z nich (ks. S. Żukowski i ks. W. Urban) przebywali tu krótko53. Z kolei ks.  
S. Kościński rezydował w Małkowicach formalnie jako wikariusz do utworzenia 
oficjalnie wikariatu eksponowanego – 25 sierpnia 1951 r., ale w rzeczywistości, 
za zgodą ks. T. Kostki, pełnił obowiązki na wzór proboszcza54.

Życie sakramentalne

Sensem istnienia każdej parafii jest prowadzenie mieszkających na jej obsza-
rze wiernych ku zbawieniu. Funkcje tę może ona wypełniać na różnych płaszczy-
znach swego funkcjonowania, ale do najważniejszych z nich należy szafowanie 
sakramentów.

Sakramentem włączającym w Kościół i inicjującym drogę życia chrześcijań-
skiego jest chrzest. W parafii żurawickiej w latach 1945–1967 nie występowały 
problemy w jego szafowaniu, a szczegółowe dane co do liczby ochrzczonych 
ukazuje tabela nr 2 podsumowująca omawiany paragraf.

Sakrament chrztu jest konieczny do przyjęcia innych sakramentów, stąd też 
bardzo ważne jest jego zapisanie w księgach metrykalnych, na podstawie czego 
następuje później wydanie świadectwa chrztu potrzebnego m. in. do sakramen-
tu małżeństwa. Problem pojawiał się wówczas, gdy z różnych przyczyn księgi 
metrykalne ginęły. Parafia w Żurawicy posiadała ich komplet, ale po II wojnie 
światowej na jej obszarze zamieszkiwali ekspatrianci ze Wschodu, którzy z wia-
domych przyczyn nie zawsze mogli świadectwo inicjacji chrześcijańskiej przed-
stawić, co powodowało pewne problemy. 

11 grudnia  1962 r. Urząd Parafialny w Żurawicy otrzymał pismo z Kurii Bi-
skupiej w Przemyślu, w którym upomniano proboszcza ks. T. Kostkę. Kapłanowi 
temu zarzucano, że nielegalnie na drukowanym formularzu wystawił metrykę 
mężczyźnie ochrzczonemu w Trzcieńcu w 1938 r., choć nie miał dokumentów 
potwierdzających udzielenie tego sakramentu. Gdy wspomniany petent pojawił 
się w kancelarii parafii pw. Świętego Józefa w Przemyślu i porównano wystawio-
ną przez ks. T. Kostkę metrykę z odpisami ksiąg z parafii Trzcieniec, wówczas 
okazało się, że zawiera ona nieścisłość dotyczącą daty chrztu. Władze diecezjal-
ne upomniały proboszcza żurawickiego, że powinien on odesłać zainteresowaną 
osobę do Archiwum Diecezjalnego w Przemyślu, a gdyby ono metryk nie posia-

51 Ibidem, Pismo ks. Tadeusza Kostki do Kurii Biskupiej w Przemyślu z dnia 31 XII 1963 r.
52 Ibidem, Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do Urzędu Parafialnego w Żurawicy z dnia  

10 I 1964 r. [minuta].
53 Archiwum Parafialne w Małkowicach, Kronika parafii w Małkowicach, s. 2.
54 M. Kapłon, Parafia Żurawica, s. 158.
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dało, wówczas mógł wydać świadectwo zastępcze o chrzcie na podstawie zeznań 
wiarygodnych świadków (rodziców, krewnych)55.

Kolejnym sakramentem jest bierzmowanie, jednakże niewiele możemy po-
wiedzieć na temat jego udzielania w parafii Żurawica, gdyż pierwsze spisy osób 
przyjmujących go pochodzą dopiero z 1968 r.56

Sakramentem pogłębiającym wieź z Panem Bogiem jest Eucharystia, którą 
należy rozumieć zarówno jako sprawowaną mszę świętą, ale również jako przyj-
mowanie Najświętszego Sakramentu. W parafii Żurawica w 1958 r. w niedzielę 
odprawiane były cztery msze święte (trzy w kościele parafialnym i jedna w fi-
lialnym)57. Porządek nabożeństw niedzielnych wyglądał następująco: 7.30, 9.00, 
10.00 i 11.00, a jak informował w 1964 r. proboszcz, frekwencja wynosiła 70%. 
Dodać należy, że jedna z tych mszy była przeznaczona dla dzieci58. Z kolei w dni 
powszednie msze były odprawiane o godz. 6.30, 7.00 i 7.30, a w święta zniesione 
odprawiano również mszę wieczorem. W 1963 r. frekwencja w dzień powszedni 
wynosiła średnio 40 osób, a w  latach 1964–1965 – 20 osób59.

Dość szczupłe wiadomości istnieją co do liczby rozdawanych Komunii 
Świętych. Właściwie dane ze sprawozdań parafialnych obejmują tylko koń-
cówkę lat 50. i pierwszą połowę lat 60. Z nich dowiadujemy się, że w 1958 r. 
rozdano 12 380 Komunii Świętych (na 4300 wiernych), zaś od I niedzieli Ad-
wentu 1958 r. do I niedzieli Adwentu 1959 r. – 14 800 Komunii Świętych. Już 
jednakże w tym samym okresie w ciągu roku liturgicznego 1959/60 rozdano 
23 700 Komunii Świętych, choć liczba parafian nie uległa większej zmianie. 
W pierwszej połowie lat 60. liczba rozdanych Komunii Świętych przedstawiała 
się następująco: 18 400 (1962 r.), 19 000 (1963 r.), 18 400 (1964 r.) i 23 600 
(1965 r.)60.

Omawiając sakrament Eucharystii warto wspomnieć również o praktyce tzw. 
mszy fundacyjnych, która dotyczyła również parafii Żurawica. Msze fundacyjne 

55 AAPrz, sygn. TPND 330/z Żurawica, Teczka parafii Żurawica, Pismo Kurii Biskupiej w Prze-
myślu do ks. Tadeusza Kostki – proboszcza w Żurawicy z 11 XII 1962 r.

56 Archiwum parafii Żurawica, Spis osób przystępujących do sakramentu bierzmowania w 1968 r., 
b. sygn.

57 AAPrz, sygn. TPND 330/z Żurawica, Teczka parafii Żurawica, Stan religijno-moralny parafii 
Żurawica za rok 1958 z dnia 2 XII 1958 r.

58 Ibidem, Sprawozdanie ze stanu parafii Żurawica (dekanat Przemyśl) za rok 1964 z dnia  
26 II 1965 r.

59 Ibidem, Sprawozdanie ze stanu parafii za rok 1963; ibidem, Sprawozdanie ze stanu parafii 
Żurawica (dekanat Przemyśl) za rok 1964 z dnia 26 II 1965 r.; ibidem, Sprawozdanie ze stanu pa-
rafii Żurawica (dekanat Przemyśl) za rok 1965.

60 Ibidem, Stan religijno-moralny parafii Żurawica za rok 1958 z dnia 2 XII 1958 r.; ibidem, Stan 
religijno-moralny parafii Żurawica za czas od I niedzieli Adwentu 1958 r. do I niedzieli Adwentu 
1959 r.; ibidem, Stan religijno-moralny parafii Żurawica za czas od I niedzieli Adwentu 1959 r. 
do III niedzieli Adwentu 1960 r. z dnia 12 XII 1960 r.; ibidem, Sprawozdanie ze stanu parafii Żu-
rawica za rok 1963; ibidem, Sprawozdanie ze stanu parafii Żurawica (dekanat Przemyśl) za rok 
1964 z dnia 26 II 1965 r.; ibidem, Sprawozdanie ze stanu parafii Żurawica (dekanat Przemyśl) za 
rok 1965.
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związane były z przekazaniem na rzecz parafii przez fundatorów określonego 
majątku, za który kolejni jej rządcy mieli obowiązek sprawowania mszy świę-
tych o spokój ich duszy. 29 kwietnia 1959 r. ks. T. Kostka informował Kurię Bi-
skupią w Przemyślu, że w jego parafii zobowiązany był do odprawiania w ciągu 
roku 42 takich mszy. Kapitały za nie ulokowane były w papierach wartościowych 
i na książeczkach oszczędnościowych, jednakże po II wojnie światowej utraciły 
one wartość. Z tego powodu proboszcz żurawicki prosił o ich redukcję61. Władze 
diecezjalne przychyliły się do tej prośby, polecając odprawiać tylko jedną mszę 
fundacyjną w ciągu roku62.

Ze względu na specyfikę sakramentu pokuty bardzo trudno podać konkretne 
dane co do liczby osób przystępujących do niego. W sprawozdaniu z 1958 r. 
ks. T. Kostka informował władze diecezjalne, że w kościele parafialnym kapłani 
codziennie słuchają spowiedzi świętej, a w pierwszy czwartek miesiąca urządza 
się nabożeństwo „Godzina święta”, gdy również wszyscy księża spowiadają63. 
W 1963 r. na nabożeństwie tym frekwencja wynosiła każdego miesiąca śred-
nio 300 osób, w 1964 r. – 150, a w 1965 r. – 160 osób64. Należy wobec tego 
wnioskować, że znaczna część uczestników przystępowała wówczas również do 
sakramentu pokuty. W parafii żurawickiej specjalna spowiedź dla dzieci i mło-
dzieży była organizowana cztery razy do roku, a według sprawozdań proboszcza 
na pewno taka sytuacja miała miejsce w 1963, 1964 i 1965 r.65

Równie trudno ustalić liczbę osób zaopatrzonych w omawianym okresie sa-
kramentem namaszczenia chorych, gdyż wówczas w parafii nie sporządzano ewi-
dencji wiernych korzystających z niego. Jak w 1958 r. podawał w dorocznym 
sprawozdaniu  ks. T. Kostka sakramentu tego kapłani w parafii starali się udzielać 
wcześniej, stąd też w roku duszpasterskim 1958/1959 i 1959/60 wszyscy zmarli 
przed śmiercią otrzymywali sakrament namaszczenia chorych66.  Można przy-
puszczać, że podobna sytuacja była również w innych latach, poza oczywiście 
wypadkami nagłych zgonów.

Sakrament kapłaństwa zazwyczaj udzielany jest w uroczystej scenerii świą-
tyni katedralnej danej diecezji, stąd też tylko w nadzwyczajnych przypadkach 
ma on miejsce gdzie indziej. Taki precedens nie wydarzył się w Żurawicy, warto 

61 Ibidem, Pismo ks. Tadeusza Kostki do Kurii Biskupiej w Przemyślu z dnia 29 IV 1959 r.
62 Ibidem, Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do Urzędu Parafialnego w Żurawicy z dnia  

5 V 1959 r.
63 Ibidem,  Stan religijno-moralny parafii Żurawica za rok 1958 z dnia 2 XII 1958 r.
64 Ibidem, Sprawozdanie ze stanu parafii za rok 1963; ibidem, Sprawozdanie ze stanu parafii 

Żurawica (dekanat Przemyśl) za rok 1964 z dnia 26 II 1965 r.; ibidem, Sprawozdanie ze stanu pa-
rafii Żurawica (dekanat Przemyśl) za rok 1965.

65 Ibidem.
66 Ibidem, Stan religijno-moralny parafii Żurawica za rok 1958 z dnia 2 XII 1958; ibidem, Stan 

religijno-moralny parafii Żurawica za czas od I niedzieli Adwentu 1958 r. do I niedzieli Adwentu 
1959 r. z dnia 1 XII 1959 r.; ibidem, Stan religijno-moralny parafii Żurawica za czas od I niedzieli 
Adwentu 1959 r. do III niedzieli Adwentu 1960 r. 
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jednak dodać, że w 1963 r. dwaj parafianie przyjęli święcenia, a byli to: ks. Kazi-
mierz Ryczan67 i o. Wiktor Wojtaszek68.

Sakramentem stanowiącym podstawę życia rodzinnego i społecznego jest sa-
krament małżeństwa, o którym szczegółowe dane w parafii żurawickiej podaje 
tabela nr 2. Szafują go sami małżonkowie, ale ze względu na jego doniosłość 
duża odpowiedzialność spoczywa na duszpasterzach, a zwłaszcza proboszczach, 
którzy mieli wykazać spełnienie przez nupturientów warunków wymaganych 
do zawarcia małżeństwa. Władze diecezjalne w pracy duszpasterskiej zwraca-
ły uwagę na potrzebę odpowiedniego przygotowania młodych ludzi do podjęcia 
obowiązków małżeńskich. W 1963 r. ks. T. Kostka informował kurię, że w para-
fii Żurawica pewną namiastkę tzw. kursu  przedmałżeńskiego przeprowadza się 
przy okazji wizyty narzeczonych w kancelarii parafialnej z racji zapowiedzi69. 
Z kolei w sprawozdaniach z 1964 i 1965 r. podawał, że również w trakcie Wiel-
kiego Postu urządzane są konferencje dla młodzieży przygotowujące do tego sa-
kramentu70.

67 Bp Kazimierz Ryczan – urodził się 10 II 1939 r. w Żurawicy. W latach 1952–1956 uczęszczał 
do II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu, a następnie wstąpił 
do Seminarium Duchownego w tym mieście. Studia filozoficzno-teologiczne musiał przerwać z po-
wodu poboru do wojska. Dnia 16 III 1963 r. przyjął w Przemyślu święcenia kapłańskie, po których 
pracował jako wikariusz w Szebniach (1 VIII 1963 – 31 VII 1965) i parafii Rzeszów – Fara (1 VIII 
1965 – VII 1966). Następnie odbył studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL 
(1966–1970). W 1970 r. został duszpasterzem akademickim w Rzeszowie, a zarazem wykładowcą 
katolickiej nauki społecznej w Seminarium Duchownym w Przemyślu. Od 1975 r. kontynuował 
studia, które ukończył doktoratem w 1978 r. Od 1976 r. pracował w Katedrze Socjologii Religii 
w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL. W 1992 r. uzyskał habilitację, a w 1993 r. został prekoni-
zowany biskupem diecezjalnym diecezji kieleckiej. Zmarł 13 IX 2017 r. w Kielcach po długiej 
chorobie. Zob. AAPrz, Tabela służbowa ks. Kazimierza Ryczana, b. sygn.

68 O. Wiktor Wojtaszek – (imiona chrzcielne Stanisław, Ludwik) – urodził się 8 IX 1922 r. 
w Żurawicy. W miejscowości tej uczęszczał do szkoły powszechnej, a następnie do szkoły  zawo-
dowej w Przemyślu. W grudniu 1944 r. został zmobilizowany do wojska, w czasie walk nad Odrą 
został ranny pod Wriezen. Zdobywał wykształcenie w gimnazjach we Wrocławiu i Jeleniej Gó-
rze, w Technikum Finansowym w Rybniku i w Szkole Muzycznej dla dorosłych w Rybniku i Ka-
towicach. W latach 1947–1950 uczył się i formował w Małym Seminarium OO. Franciszkanów 
w Nysie. W 1950 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji św. Jadwigi. W 1951 r. złożył 
pierwszą profesję w Kobylinie. Studiował filozofię i teologię w Kłodzku, następnie teologię w se-
minarium w Nysie, Siedlcach i Kłodzku. Dnia 1 VIII 1961 r. złożył drugą profesję w Borkach Wiel-
kich, a 10 II 1963 r. profesję uroczystą w Kłodzku. Święcenia kapłańskie przyjął 31 III 1963 r. we 
wrocławskiej katedrze. Pracował w: Kłodzku (1963–1964 – stacjonariusz), Gliwicach (1964–1967 
– stacjonariusz i katecheta), Nysie (1967–1970 – wikariusz), Krynicznie (1970–1973 – proboszcz), 
Kłodzku (1973–1979 – stacjonariusz), Prudniku (1979–1981 – stacjonariusz, wikariusz domu), 
Gliwicach (1981–1988 –  stacjonariusz) i Wrocławiu (od 1988 – stacjonariusz). Zmarł 9 XII 1995 r. 
we Wrocławiu, gdzie 12 XII został pochowany na cmentarzu zakonnym. Zob. Archiwum Główne 
Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych we Wrocławiu, sygn. D II 73, Karta personalna 
członków Zakonu Braci Mniejszych Prowincji św. Jadwigi – o. Wiktor (Stanisław) Wojtaszek; 
ibidem, Dane personalne o. Wiktor Wojtaszek.

69 AAPrz, sygn. TPND 330/z Żurawica, Teczka parafii Żurawica, Sprawozdanie ze stanu parafii 
za rok 1963.

70 Ibidem, Sprawozdanie ze stanu parafii Żurawica (dekanat Przemyśl) za rok 1964; ibidem, 
Sprawozdanie ze stanu parafii Żurawica (dekanat Przemyśl) za rok 1965.
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Przeprowadzając kanoniczne badanie  narzeczonych przed zawarciem sakra-
mentu małżeństwa, każdy proboszcz musiał upewnić się, że miedzy nupturien-
tami nie istnieją przeszkody wynikające z prawa kościelnego, uniemożliwiają-
ce zaistnienie katolickiego związku. Gdyby takowe zachodziły, wówczas przy 
niektórych z nich można było zyskać dyspensę. Tak było w parafii żurawickiej 
chociażby w 1959 r., gdy między kandydatami do małżeństwa istniała przeszko-
da powinowactwa w linii bocznej w stopniu pierwszym. Wobec tego proboszcz 
zwrócił się do władz kościelnych o dyspensę, której niezwłocznie udzielono71.

Po II wojnie światowej na skutek zaginięcia współmałżonka w trakcie okupa-
cji lub jego pozostania za tzw. żelazną kurtyną i brakiem kontaktu z nim, poprzez 
proboszczów parafii do Kurii Biskupiej w Przemyślu docierały prośby o uznanie 
wdowieństwa danej osoby. Tak było również i w Żurawicy. 2 stycznia 1958 r. 
tamtejsza parafianka skierowała pismo do władz diecezjalnych, w którym pro-
siła o uznanie za zmarłego jej męża, przebywającego od czasu wojny w Anglii, 
a z którym utraciła kontakt72. W tej sytuacji kuria przesłała do proboszcza żura-
wickiego prośbę o zbadanie tej sprawy, przesłanie opinii o petentce i zebranie 
zeznań świadków73.

Mimo starań ks. T. Kostki o wzrost poziomu moralnego parafian oraz pracy 
duszpasterskiej wśród rodzin i młodzieży, w corocznych sprawozdaniach infor-
mował on władze diecezjalne o istnieniu na podległym mu obszarze związków 
niesakramentalnych. W 1958 r. w parafii żurawickiej było ich osiem, a w 1960 r. 
– trzy74.

Życie człowieka wierzącego związane jest z sakramentami, które prowadzą 
go do spotkania z Panem Bogiem w momencie śmierci. Wówczas też Kościół nie 
pozostawia człowieka samego, lecz towarzyszy mu na końcu jego drogi poprzez 
obrzęd liturgiczny zwany pogrzebem. Zazwyczaj wraz z nim ma miejsce Eucha-
rystia, a błogosławieństwa ją poprzedzające i po niej następujące są sakramen-
taliami. Ze względu na doniosłość pogrzebu w życiu parafii, jak również w celu 
ukazania sytuacji ludnościowej w niej, przy okazji sakramentów należy omówić 
i zgony, by tym samym dopełnić obrazu życia tej wspólnoty. Szerzej ich liczbę 
w parafii żurawickiej w latach 1945–1967 podaje tabela nr 2.

Pogrzeby jako obrzędy liturgiczne nie były obwarowane przepisami prawa 
kanonicznego jak chociażby małżeństwo, ale i tu miały miejsce pewne problemy 
znajdujące niejednokrotnie swój finał w kurii biskupiej. W lipcu 1965 r. do władz 

71 Ibidem, Pismo z Urzędu Parafialnego w Żurawicy do Kurii Biskupiej w Przemyślu z dnia  
24 III 1959 r.

72 Ibidem, Pismo z Urzędu Parafialnego w Żurawicy do Kurii Biskupiej w Przemyślu z dnia  
2 I 1958 r.

73 Ibidem, Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu  do Urzędu Parafialnego w Żurawicy z dnia  
13 I 1958 r.

74 Ibidem, Stan religijno-moralny parafii Żurawica za czas od I niedzieli Adwentu 1958 r. do 
I niedzieli Adwentu 1959 r.; ibidem, Stan religijno-moralny parafii Żurawica za czas od  I niedzieli 
Adwentu 1959 r. do III niedzieli Adwentu 1960 r.
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diecezjalnych zgłosiła się kobieta, która przedłożyła skargę na ks. T. Kostkę, 
który jej zdaniem nie urządził jej bratu należytego pogrzebu, gdyż trumna z cia-
łem nie została wniesiona do kościoła. Miała ta sytuacja wywołać zgorsze-
nie wiernych. Wobec tego urzędnicy diecezjalni polecili proboszczowi złożyć 
wyjaśnienia75. Rządca parafii informował jednakże kurię, że siostra zmarłego 
zgodziła się na przeniesienie zwłok z domu wprost na cmentarz, gdyż nastąpił 
ich już znaczny rozkład. Poza tym stwierdził również, że parafianin za życia 
w ogóle nie chodził do kościoła, stąd też wierni i tak byli zgorszeni wystawno-
ścią pogrzebu76.

Życie sakramentalne stanowi pewien obraz sytuacji demograficznej parafii, 
stąd też w podsumowaniu tego zagadnienia przedstawiona zostaje tabela ukazu-
jąca szafowanie w niej sakramentu chrztu, małżeństwa oraz zawierająca liczbę 
pogrzebów.

Tabela 2. Liczba chrztów, ślubów i pogrzebów w parafii Żurawica w latach 
1945–1967

Rok Chrzty Śluby Pogrzeby
1945 111 70 75
1946 180 59 52
1947 167 71 55
1948 164 59 58
1949 183 50 68
1950 146 40 68
1951 173 33 70
1952 121 44 44
1953 140 56 44
1954 128 46 47
1955 142 43 42
1956 138 41 48
1957 130 42 58
1958 117 45 38
1959 120 28 44
1960 92 35 44
1961 101 40 24

75 Ibidem, Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do ks. Tadeusza Kostki – proboszcza w Żurawi-
cy z dnia 27 VII 1965 r.

76 Ibidem, Pismo ks. Tadeusza Kostki – proboszcza w Żurawicy do Kurii Biskupiej w Przemy-
ślu z dnia 8 IX 1965 r.
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1962 93 37 29
1963 96 43 46
1964 97 44 44
1965 103 26 38
1966 98 39 42
1967 104 35 40

Razem 2944 1026 1118
Źródło: Archiwum Parafii Żurawica, Księga ochrzczonych parafii Żurawica 1944–1957; ibidem, 
Księga ochrzczonych parafii Żurawica 1957–1982; ibidem, Liber Copulatorum pro Żurawica t. 7 
ab anno 1942–78; ibidem, Liber Mortuorum pro parochia Żurawica ab Anno 1949– 1986; Archi-
wum Parafii  Buszkowice, Liber Baptisatorum pro pagis Buszkowice et Buszkowiczki ab anno 
1923 ad 1985; ibidem, Liber Copulatorum pro pagis Buszkowiczki ab anno 1949;  Archiwum Para-
fii Małkowice, Liber Baptisatorum, t. 1, Małkowice 1925–1992; ibidem, Liber Matrimonium Mał-
kowice – Duńkowiczki – Orły 1950–1995; ibidem, Liber Natorum et Baptisatorum  porochiae rit. 
lat. Żurawiciensi pago Duńkowiczki, t. 3, 1883–1966; ibidem, Liber Copulatorum – Duńkowiczki 
1836–1949; ibidem, Liber Mortuorum Małkowice – Duńkowiczki 1946–1982; Archiwum Urzędu 
Stanu Cywilnego w Orłach, Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania rzymskokatolickiego dla 
miejscowości Małkowice, Duńkowiczki 1885–1945; Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Żura-
wicy, Księga zgonów Żurawica 1934–1949.

Z tabeli wynika, że w latach 1945–1967 w parafii Żurawica najwięcej (2944) 
było chrztów. Ta liczba najwyższa była w pierwszych latach po zakończeniu II woj-
ny światowej, która nie sprzyjała zakładaniu nowych rodzin czy ich powiększaniu. 
Wraz z nadejściem pokoju wielu ludzi nabrało pewnego poczucia stabilizacji, stąd 
też chętniej wiele par stawało na ślubnym kobiercu i planowało potomstwo. Liczba 
chrztów osłabła nieco po 1951 r., gdy samodzielną parafią stały się Małkowice. 
Ogółem jednak liczba ochrzczonych dzieci ponad dwukrotnie przekraczała w la-
tach 1945–1967 liczbę zgonów, co świadczy o wysokim przyroście naturalnym. 
Jak już zaznaczono ogółem wysoka też była liczba małżeństw (1026), zwłaszcza 
w pierwszych latach po zakończeniu okupacji, co jak już wspomniano wynikało 
z poczucia pewniejszego bytu oraz powrotu wielu ludzi z przymusowych robót.

Życie liturgiczne i działalność duszpasterska

Jednym z podstawowych obowiązków każdej parafii jest szafowanie sakramen-
tów, ale jej życie religijne związane jest również z liturgią oraz pracą duszpasterską.

Przy okazji omawiania sakramentu Eucharystii ukazany został porządek mszy 
świętych w niedziele, święta i dni powszednie, ale obok nich ważną rolę w pogłębia-
niu wiary wiernych stanowią i inne nabożeństwa. Między innymi były one związane 
z pierwszym czwartkiem, piątkiem i sobotą miesiąca. W pierwszy czwartek miesiąca 
było organizowane nabożeństwo „Godzina święta”, powiązane z wystawieniem Naj-
świętszego Sakramentu i spowiedzią.  Jeszcze w 1963 r. frekwencja na nim wynosiła 
300 osób, w 1964 – 150, a w 1965 – 160 osób. W pierwszy piątek oddawano cześć 



246 KS. MARCIN KAPŁON

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, przyjmując Komunię Świętą wynagradzającą 
i odmawiając litanię ku Jego czci. W 1963 r. na to nabożeństwo przybywało 300 
osób, a w 1964 i 1965 r. – 150. Pierwsza sobota to dzień poświęcony Matce Bożej. 
W 1963 r. modliło się do niej każdego miesiąca 200 osób, a w 1964 i 1965 r. po 10077.

Tak jak w innych parafiach, w Żurawicy popularne były nabożeństwa do Mat-
ki Bożej w maju (tzw. majówki) oraz październiku (Różaniec). Na wiosnę uczest-
niczyło w nich 400 osób, a jesienią około 30078.

Z tradycyjnych form pobożności znane były również nowenny – czyli dzie-
więciodniowe modlitwy przed uroczystościami kościelnymi. W parafii żura-
wickiej organizowano takowe przed Uroczystością  Zesłania Ducha Świętego 
i Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Poza tym przeprowadza-
no tridua czyli modlitwy przez trzy dni poprzedzające jakieś święto – najczęściej 
związane z odpustem. W 1963 r. odbyło się triduum do św. Stanisława Kostki, 
a w następnych latach również do św. Józefa79.

Tłumnie uczestniczyli parafianie z Żurawicy w Uroczystości Bożego Ciała 
i związaną z nią procesją80. Niejednokrotnie organizowanie jej było jednak utrud-
nione i nie zawsze można było wyjść poza obręb placu kościelnego. Przykłado-
wo w 1955 r. w Żurawicy procesja odbyła się tylko na placu kościelnym, gdyż na 
przejście ulicami wioski nie zgodziły się władze administracyjne81.

W latach 1962–1965 miał miejsce Sobór Watykański II, stanowiący ważne wyda-
rzenie w życiu Kościoła, mające odzwierciedlenie na poziomie parafialnym. Od mar-
ca do grudnia 1962 r. trwały tzw. Czuwania Soborowe w poszczególnych diecezjach 
Polski, a w diecezji przemyskiej odbyło się ono od 11 października do 8 grudnia. 
W samej Żurawicy modlitwa w intencji soboru zaczęła się w wigilię Uroczystości 
Niepokalanego Poczęcia NMP i trwała cały dzień następny. W trakcie drugiej sesji 
soboru również w każdej parafii należało zorganizować dzień szczególnej pomocy 
dla soboru, a jego centralnym punktem miała być msza święta tzw. Soborowa Wie-
czerza Pańska. W Żurawicy odbyła się ona również 8 grudnia, gdyż starano się za-
wsze łączyć ją z ważnymi wydarzeniami parafialnymi, a tego dnia wypadał odpust82.

Jedną z form duszpasterstwa były pielgrzymki, które z parafii żurawickiej naj-
częściej organizowano do sanktuariów maryjnych (Częstochowa, Leżajsk, Kal-

77 Ibidem, Stan religijno-moralny parafii Żurawica za rok 1958 z dnia 2 XII 1958 r.; ibidem, 
Sprawozdanie ze stanu parafii za rok 1963; ibidem, Sprawozdanie ze stanu parafii Żurawica (de-
kanat Przemyśl) za rok 1964 z dnia 26 II 1965 r.; ibidem, Sprawozdanie ze stanu parafii Żurawica 
(dekanat Przemyśl) za rok 1965 z dnia 19 VI 1966 r.

78 Ibidem, Sprawozdanie ze stanu parafii Żurawica (dekanat Przemyśl) za rok 1964 z dnia  
26 II 1965 r.; ibidem, Sprawozdanie ze stanu parafii Żurawica (dekanat Przemyśl) za rok 1965 
z dnia 19 VI 1966 r.

79 Ibidem, Sprawozdanie ze stanu parafii za rok 1963; ibidem, Sprawozdanie ze stanu parafii 
Żurawica (dekanat Przemyśl) za rok 1964 z dnia 26 II 1965 r.; ibidem, Sprawozdanie ze stanu pa-
rafii Żurawica (dekanat Przemyśl) za rok 1965 z dnia 19 VI 1966 r.

80 Ibidem, Stan religijno-moralny parafii Żurawica za rok 1958 z dnia 2 XII 1958 r.
81 M. Kapłon, Diecezja przemyska w latach 1944 – 1964, Rzeszów – Przemyśl 2015, s. 505.
82 Ibidem, s. 518 – 524.
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waria Pacławska). Przykładowo tylko w 1965 r. aż trzykrotnie odbyła się piel-
grzymka na Jasna Górę83.

W pracy duszpasterskiej bardzo ważną rolę odgrywają grupy parafialne o charakte-
rze modlitewno-formacyjnym. Są to przede wszystkim bractwa i wspólnoty mające na 
celu służbę liturgiczną (ministranci) czy pomoc w zarządzie parafią (rada parafialna).

W omawianym okresie w parafii żurawickiej funkcjonowały następujące 
bractwa:

–  Żywy Różaniec84, w 1958 r. wszystkich róż było w parafii 32, w 1963 r. – 50  
(6 męskich, 26 – kobiet, 6 panien, 2 młodzieżowe, 10 dzieci). W 1964 r. i 1965 r. 
zaangażowanie wiernych w bractwo różańcowe przedstawiało się następują-
co: róż męskich – 6, żeńskich – 32, panien – 5, dzieci – 5, łącznie 4885,

–  III Zakon św. Franciszka86, 
–  Bractwo Najświętszego Sakramentu87,
– Bractwo Wstrzemięźliwości88. 

Niestety, co do żywotności i liczby członków większości z nich brak szer-
szych informacji89.

83 AAPrz, sygn. TPND 330/z Żurawica, Teczka parafii Żurawica, Stan religijno-moralny parafii 
Żurawica za rok 1958 z dnia 2 XII 1958 r.; ibidem, Sprawozdanie ze stanu parafii za rok 1963; ibidem, 
Sprawozdanie ze stanu parafii Żurawica (dekanat Przemyśl) za rok 1964 z dnia 26 II 1965 r.; ibidem, 
Sprawozdanie ze stanu parafii Żurawica (dekanat Przemyśl) za rok 1965 z dnia 19 VI 1966 r.

84 Żywy Różaniec (kółka różańcowe) – dzieło założone w 1826 r. we Francji przez Paulinę Jaricot. 
Róże różańcowe liczą tylu członków, ile jest tajemnic różańca, a na ich czele stoi zelator lub zelatorka. 
Osoby należące do róży różańcowej mają odmówić jeden dziesiątek tej modlitwy, rozważając tajem-
nicę przydzieloną na cały miesiąc. Zob. Sz. Niezgoda, Kółka Różańcowe, w: Leksykon duchowości 
katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin – Kraków 2002, s. 448–450; Żywy Różaniec, w: A. Petrowa-
-Wasilewicz, Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele, Warszawa 2000, s. 231–233.

85 AAPrz, sygn. TPND 330/z Żurawica, Teczka parafii Żurawica, Stan religijno–moralny parafii 
Żurawica za rok 1958 z dnia 2 XII 1958 r.; ibidem, Sprawozdanie ze stanu parafii za rok 1963; ibidem, 
Sprawozdanie ze stanu parafii Żurawica (dekanat Przemyśl) za rok 1964 z dnia 26 II 1965 r.; ibidem, 
Sprawozdanie ze stanu parafii Żurawica (dekanat Przemyśl) za rok 1965 z dnia 19 VI 1966 r.

86 III Zakon św. Franciszka – dzieło rozwijające się początkowo przy klasztorach franciszkańskich, 
a dopiero w XIX w. zostało zreformowane i prowadzone przy parafiach. Regułę obowiązującą do dziś 
zatwierdził papież Pius XI. W Polsce III Zakon św. Franciszka najbardziej rozwijał się w dwudziestole-
ciu międzywojennym. Po 1949 r. na skutek nakazu władz komunistycznych przybrał on formę bractwa 
dewocyjnego. Okres farmacji członków był podzielony na postulat i nowicjat, a następnie miało miejsce 
złożenie profesji. Zob. III zakon św. Franciszka, w: A. Petrowa-Wasilewicz, op. cit., s. 67–69. 

87 Bractwo Najświętszego Sakramentu – jego zadanie polega na rozszerzaniu czci i miłości 
Przenajświętszego Sakramentu przez adorację, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, przyjmo-
wanie Komunii Świętej wynagradzającej i uczestniczenie w procesjach eucharystycznych. Bractwo 
dzieli się na piętnastoosobowe korony na czele z zelatorem. Zob. AAPrz, Prawo diecezji przemy-
skiej materiały do Synodu z 1955 r., Statut Bractwa Przenajświętszego Sakramentu zatwierdzony 
przez bpa Józefa Sebastiana Pelczara z dnia 1 I 1903 r., b. sygn.

88 Bractwo Wstrzemięźliwości – stowarzyszenie, które powstało w I połowie XIX w. w Stanach 
Zjednoczonych. Na ziemiach polskich pojawiło się w latach 40. XIX w. i rozwinęło się zwłaszcza 
w Galicji i pod zaborem pruskim. W XX w. jego oddziaływanie osłabło. Zob. Religia. Encyklope-
dia PWN, t. 2., red. T. Gadacz, B. Milerski, Warszawa 2001, s. 259.

89 AAPrz, sygn. TPND 330/z Żurawica, Teczka parafii Żurawica, Stan religijno-moralny parafii 
Żurawica za rok 1958 z dnia 2 XII 1958 r.; ibidem, Stan religijno-moralny parafii Żurawica za czas 
od I niedzieli Adwentu 1958 r. do III niedzieli Adwentu 1960 r. z dnia 12 XII 1960 r.
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Organizacją o charakterze masowym na terenie diecezji przemyskiej, ale 
i w parafii Żurawica, były koła ministranckie. W latach 50. w sprawozdaniach 
przesyłanych do kurii proboszcz podawał, że istniało jedno koło ministranckie, 
ale w latach 60.  były już dwa (Żurawica i Buszkowice), prowadzone przez wika-
riusza. W 1963 r. było 48 ministrantów, a w 1965 – 5090.

Grupą służącą rządcy parafii pomocą w administrowaniu dobrami doczesny-
mi oraz wskazówkami w pracy duszpasterskiej była rada parafialna. W 1948 r. bp 
F. Barda  ordynariusz przemyski  nakazał utworzyć je we wszystkich parafiach 
i przesłać ich skład do zatwierdzenia przez Kurię Biskupią91.

Nie wiadomo dokładnie, czy w parafii żurawickiej nakaz biskupa zrealizowa-
no dość szybko, gdyż pierwsze dokumenty dotyczące rady parafialnej pochodzą 
dopiero z 1958 r. Wówczas bowiem 2 czerwca wikariusz koadiutor  ks. J. Obara 
zwrócił się do Kurii Biskupiej w Przemyślu z prośbą o zatwierdzenie rady przy 
kościele parafialnym w Żurawicy w następującym składzie: Tadeusz Filipowicz, 
Edward Wardęga, Tadeusz Fac, Jan Karut, Ludwik Fac i Jan Szeliga. Ksiądz tłuma-
czył władzom diecezjalnym, że większa ilość powołanych członków rady wynika 
z powodu przystąpienia do remontu kościoła92. Wspomniany skład rady został za-
twierdzony93.

Nauczanie

Jednym z najważniejszych zadań duchowieństwa obok udzielania sakramen-
tów jest nauczanie. Ten obowiązek duchowni wypełniają przede wszystkim na 
ambonie poprzez głoszenie kazań, misji czy rekolekcji, ale również przez kate-
chizację – szkolną lub parafialną. 

W parafii żurawickiej oprócz zwyczajnych homilii głoszonych w każdą nie-
dzielę na temat wskazany przez porządek czytań mszalnych, co pewien czas 
podejmowano również kazania tematyczne z góry narzucane przez władze die-
cezjalne. Między innymi zgodnie z zaleceniami kilka razy w roku wygłoszono 
kazania trzeźwościowe. Tak było między innymi w 1964 i 1965 r.94

Regularnie odbywały się rekolekcje, najczęściej miały one miejsce przed uro-
czystością odpustową Świętego Józefa. W 1960 r. trwały cztery dni. Rekolekcje 

90 Ibidem, Sprawozdanie z parafii Żurawica za 1953 r. z dnia 27 I 1954 r.; ibidem, Stan religij-
no-moralny parafii Żurawica za czas od I niedzieli Adwentu 1958 r. do I niedzieli Adwentu 1959 r. 
z dnia 1 XII 1959 r.; ibidem, Sprawozdanie ze stanu parafii Żurawica za rok 1963; ibidem, Spra-
wozdanie ze stanu parafii Żurawica (dekanat Przemyśl) za rok 1964 z dnia 26 II 1964 r.; ibidem, 
Sprawozdanie ze stanu parafii Żurawica (dekanat Przemyśl) za rok 1965 z dnia 19 VI 1966 r.

91 M. Kapłon, Diecezja przemyska, s. 581.
92 AAPrz, sygn. TPND 330/z Żurawica, Teczka parafii Żurawica, Pismo ks. Jana Obary – wika-

riusza koadiutora do Kurii Biskupiej w Przemyślu z dnia 2 VI 1958 r.
93 Ibidem, Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do ks. Jana Obary z dnia 6 VI 1958 r.
94 Ibidem, Sprawozdanie ze stanu parafii Żurawica (dekanat Przemyśl) za rok 1964 z dnia 26 II 1965 r.; 

ibidem, Sprawozdanie ze stanu parafii Żurawica (dekanat Przemyśl) za rok 1965 z dnia 19 VI 1966 r.
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dla starszych były powiązane z naukami dla młodzieży i ćwiczeniami duchow-
nymi dla dzieci. W 1963 r. głosił je ks. Stanisław Grebski, w 1964 r. – ks. Włady-
sław Aszklar i w 1965 r. – ks. Stefan Zawadzki. W dniach 20–28 sierpnia 1960 r. 
w parafii żurawickiej odbyły się również misje święte. Nauki głosili ojcowie 
franciszkanie – o. Jakub Półchłopek i o. Ireneusz Żołnierczyk. Jak podawał pro-
boszcz, frekwencja była nadzwyczajna, a przez dłuższy czas po nich wierni przy-
stępowali do Komunii Świętej95.  

Istotną formą nauczania, zwłaszcza dla najmłodszego pokolenia, była katechi-
zacja. W parafii żurawickiej pełniła ona tak ważną funkcję w pracy duszpaster-
skiej, że przez długie lata powojenne pracował w niej stały katecheta – ks. J. Oba-
ra, który jak wynika ze sprawozdań proboszcza i opinii powizytacyjnych księdza 
dziekana, obowiązki swoje realizował z poświęceniem, sumiennie i z wielką dba-
łością o młodzież96.

W okresie powojennym, zwłaszcza w latach 50., władze komunistyczne  sta-
rały się rugować religię ze szkół. W 1956 r. na terenie województwa rzeszowskie-
go było jej pozbawionych 49,41% szkół powszechnych97. Wydaje się jednak, że 
problem ten nie dotyczył parafii Żurawica. W 1958 r. religia była we wszystkich 
szkołach w liczbie trzech godzin tygodniowo i jak informował proboszcz władze 
diecezjalne, nie napotykała ona na trudności98.

Po tzw. odwilży popaździernikowej władze jednakże przystąpiły do inten-
sywnej walki z Kościołem. Uwidoczniło się to również na obszarze nauczania 
religii w szkołach. 14 kwietnia 1959 r. minister oświaty Władysław Bieńkow-
ski wydał okólnik, w którym podawał, że w klasach, gdzie większość rodziców 
nie wyrażała życzenia nauczania religii, nie należało jej prowadzić. Z kolei 
wówczas, gdy rodzice chcieli, by ich dzieci uczęszczały na religię, propono-
wano przenieść je do placówek, gdzie takowa była. Zezwolono też na tworze-
nie oddziałów szkolnych bez nauki religii99. Religia była rugowana ze szkół 
na terenie całego kraju, stąd też 19 października 1959 r. episkopat przesłał do 
ministra oświaty list, w którym przedstawiono mu ten problem, podkreślając 

95 Ibidem, Stan religijno-moralny parafii Żurawica za rok 1958 z dnia 2 XII 1958 r.; ibidem, Stan 
religijno-moralny parafii Żurawica za czas od I niedzieli Adwentu 1959 r. do III niedzieli Adwentu 
1960 r. z dnia 12 XII 1960 r.; ibidem, Sprawozdanie ze stanu parafii Żurawica za rok 1963; ibi-
dem, Sprawozdanie ze stanu parafii Żurawica (dekanat Przemyśl) za rok 1964 z dnia 26 II 1964 r.; 
ibidem, Sprawozdanie ze stanu parafii Żurawica (dekanat Przemyśl) za rok 1965 z dnia  
19 VI 1966 r.

96 Ibidem, Sprawozdanie z parafii Żurawica za 1953 r. z dnia 27 I 1954 r.; ibidem, Sprawozdanie 
z wizytacji dziekańskiej z parafii Żurawica, którą przeprowadzono dnia 11 X 1957 r. z dnia 27 XII 
1957 r.; ibidem, Sprawozdanie z odbytej wizytacji dziekańskiej z dnia 20 VIII 1958 r. w Żurawicy.

97 M. Kapłon, Diecezja przemyska, s. 466.
98 AAPrz, sygn. TPND 330/z Żurawica, Teczka parafii Żurawica, Stan religijno-moralny parafii 

Żurawica za rok 1958 z dnia 2 XII 1958 r.; ibidem, Stan religijno-moralny parafii Żurawica za czas 
od I niedzieli Adwentu 1958 r. do I niedzieli Adwentu 1959 r. z dnia 1 XII 1959 r.

99 Okólnik ministra oświaty nr 11 z dnia 14 IV 1959 r. w sprawie szkół i klas bez nauczania 
religii, „Kronika Diecezji Przemyskiej” (dalej: KDP), 1959, R. 45, z. 6–8, s. 140.



250 KS. MARCIN KAPŁON

również, że katecheci są zwalniani lub nie przedłuża im się umów o pracę z bła-
hych powodów100.

Polityka władz centralnych odnośnie religii w placówkach oświatowych zna-
lazła swoje odzwierciedlenie także w parafii Żurawica, gdzie jeszcze do czerwca 
1960 r. katecheci pracowali w szkole, a od początku roku szkolnego 1960/61 
dzieci uczęszczały na katechezę w prywatnych domach. Jak podawał ks. T. Kost-
ka rodzice postarali się, by punkty te były urządzane jak najlepiej, a dodawał 
również, że dzieci oficerów pracujących w tamtejszej jednostce wojskowej na 
katechezę nie przychodziły101. Na terenie parafii katechizowano w dwóch miej-
scach, w Żurawicy i Buszkowicach, a w  roku szkolnym 1960/61 zajmował się 
tym ks. Stanisław Matuła102.

Pewne zaniedbania w katechezie miały prawdopodobnie miejsce w roku 
szkolnym 1961/62, gdyż w piśmie skierowanym 25 marca 1962 r. na ręce ks. 
T. Kostki władze diecezjalne pytały, czy zorganizowana dopiero  niedawno 
nauka dzieci i młodzieży odbywa się nadal regularnie103. W odpowiedzi pro-
boszcz informował, że w pierwszym półroczu katechizację wikariusze rozpo-
częli w połowie września 1961 r. i prowadzili ją do świąt Bożego Narodzenia 
w kościołach w Żurawicy i Buszkowicach. W styczniu z powodu epidemii 
grypy nie uczono. Z kolei w drugim półroczu rozpoczęto naukę w pierwszych 
dniach lutego w prywatnych domach i odbywała się ona codziennie, regular-
nie104.

Jak w sprawozdaniu za rok 1963 podawał rządca parafii, katechizacja odby-
wała się w dwóch punktach katechetycznych w domach prywatnych w wymiarze 
dwugodzinnym. Sale do nauki były wyposażone w ławki z oparciem, tablicę, 
stół, wieszaki i pomoce naukowe. Frekwencja dzieci wynosiła 97%. Proboszcz 
informował też, że młodzież szkół średnich uczęszcza na katechezę w Przemyślu 
i Jarosławiu. Z kolei w sprawozdaniach z 1964 i 1965 r. stwierdził, że w czte-
rech oddziałach szkolnych katecheza odbywała się po dwie godziny tygodniowo, 
a w pozostałych po jednej. Frekwencja dzieci wynosiła 95%, a młodzieży – 80%. 
Pewną bolączką jednakże był brak katechizmów105.

100 List episkopatu do ministra oświaty Władysława Bieńkowskiego w sprawie nauczania religii 
w szkołach, w: P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945 
– 1989, t. 1: Lata 1945 – 59, Poznań 1994, s. 753–757.

101 AAPrz, sygn. TPND 330/z Żurawica, Teczka parafii Żurawica, Stan religijno-moralny pa-
rafii Żurawica za czas  od I niedzieli Adwentu 1959 r. do III niedzieli Adwentu 1960 r. z dnia  
12 XII 1960 r.

102 Ibidem, Stan parafii przed wizytacją kanoniczną sporządzony 15 V 1961 r.
103 Ibidem, Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do ks. Tadeusza Kostki z dnia 25 III 1962 r.
104 Ibidem, Pismo ks. Tadeusza Kostki do Kurii Biskupiej w Przemyślu z dnia 30 III 1962 r.
105 Ibidem, Sprawozdanie ze stanu parafii Żurawica (dekanat Przemyśl) za rok 1964 z dnia  

26 II 1965 r.; ibidem, Sprawozdanie ze stanu parafii Żurawica (dekanat Przemyśl) za rok 1965 
z dnia 19 VI 1966 r.
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Zgromadzenia zakonne

Od 1917 r. na terenie parafii Żurawica pracowały siostry ze Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (służeb-
niczki starowiejskie), które swój dom miały w Bolestraszycach, prowadząc tam 
ochronkę106. 17 listopada 1945 r. w Bolestraszycach ustanowiono samodzielną 
placówkę duszpasterską – wikariat eksponowany, tym samym więc dom ten zna-
lazł się poza granicami parafii107. Nowa siedziba wspomnianego zgromadzenia 
powstała jednak we wrześniu 1945 r. w samej Żurawicy, a dokonało się to na 
prośbę jej mieszkańców.

 8 czerwca 1945 r. Zarząd Gromady Żurawica, na czele z wójtem i sołtysem, 
zwrócił się do matki generalnej zgromadzenia sióstr służebniczek w Starej Wsi 
z prośbą o otwarcie w ich miejscowości domu (ochronki) prowadzonej przez 
wspomniane siostry. Jak podawano, gromada liczyła 769 mieszkańców narodo-
wości polskiej, a w tej grupie 20% stanowiły dzieci w wieku przedszkolnym. Ze 
względu na rolniczy charakter wioski, w czasie prac polowych były one pozba-
wione opieki. W dalszej części pisma informowano matkę generalną, że po wy-
siedleniu ludności ukraińskiej i wyjeździe zakonnic greckokatolickich, pozostał 
po nich dom i 86 a ziemi. Proponowano więc tenże dom jako siedzibę dla sióstr 
i przedszkola. Budynek kosztem gromady i opieki społecznej został oczyszczo-
ny, dzięki czemu nadawał się do zamieszkania. Zarząd Gromady Żurawica obie-
cywał też dołożyć starań, by ochronka mogła się utrzymać pod względem mate-
rialnym108. W odpowiedzi przełożona generalna s. Eleonora Jankiewicz oświad-
czyła, że jest skłonna przydzielić siostry do prowadzenia ochronki w Żurawicy, 
ale pod warunkiem gruntownego wyremontowania domu i zabezpieczenia ich 
utrzymania. Załatwienie wszelkich niezbędnych formalności w tej sprawie po-
wierzyła zaś siostrom z Bolestraszyc109. Siostry wysiedlone z Dublan 4 września 
1945 r. przybyły do Żurawicy (s. Karolina Golec i s. Irena Furmańczyk). Za-
mieszkały w opuszczonym przez zakonnice greckokatolickie domu, spotkały się 
z ciepłym przyjęciem przede wszystkim matek, które cieszyły się, że ich dzieci 
nie będą pozbawione opieki. Już od 12 do 14 września 1945 r. do ochronki zosta-
ło zapisanych 62 dzieci110. W tym czasie siostry nie tylko opiekowały się dziećmi, 
ale też ubierały kościół, a jedna z nich – K. Golec – pracowała w Polskim Czer-

106 M. Kapłon, Parafia Żurawica, s. 169–170.
107 Ibidem, s. 157.
108 AGSS, sygn. AKGS B I a 50, Działalność wychowawcza: Ochronki – przedszkola 1903–

1962, Pismo Zarządu Gromady Żurawica do matki generalnej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Starej Wsi z dnia 8 VI 1945 r., k. 1.

109 Ibidem, k. 2.
110 Ibidem, sygn. ASDS XXXIII 1, Kronika domu SS. Służebniczek NMP NP 1930–1955 (Du-

blany, Żurawica, Bircza), k. 32; ibidem, sygn. AKGS A III e 2b, Korespondencja: diecezja przemy-
ska – ordynariusz i jego kuria 1950–1959, Pismo przełożonej generalnej Filomeny Dudzianki do 
ordynariusza przemyskiego z dnia 24 VI 1957 r., k. 59.
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wonym Krzyżu jako higienistka i odwiedzała miejscowych chorych111. 5 grudnia 
1945 r. w ochronce sióstr odbyło się spotkanie z okazji św. Mikołaja, w trakcie 
którego rozdano 418 podarków dla dzieci z wioski i uczęszczających do dzieciń-
ca. Zebrani mieszkańcy gromady Żurawica wyrazili pracującym służebniczkom 
podziękowanie za trud i równocześnie podjęli uchwałę, by w najbliższym czasie 
powstała filia ochronki w Żurawicy Górnej, gdzie zachodziła potrzeba zajęcia 
się dziećmi w wieku 4–7 lat. Wobec tego Zarząd Dziecińca w Żurawicy wysto-
sował list do matki generalnej sióstr służebniczek, w którym poinformowano ją 
o tych zamiarach, a zarazem zapowiadając założenie przy tej ochronce szkoły 
gospodyń wiejskich. Zarząd dziecińca na czele z prezesem Janem Boryło wyraził 
w liście nadzieję, że matka generalna nie odmówi pomocy w powyższych zamia-
rach112. W tej sytuacji w kwietniu 1946 r. s. K. Golec wyjechała do Starej Wsi, 
aby u matki generalnej załatwić formalności związane z drugą ochronką113. Od 
września 1946 r. na zajęcia z dziećmi w przedszkolu państwowym w Żurawicy 
Górnej chodziła s. Irena Furmańczyk, a gdy w październiku tego roku miesz-
kańcy zakupili potrzebne sprzęty, wówczas siostry zamieszkały na miejscu114. 
Mogło się to dokonać dzięki temu, że ludzie nie chcieli w przedszkolu opiekunki 
świeckiej i woleli przywozić swoje pociechy na rowerach 6–7 km do Żurawicy 
Dolnej, gdzie sala przewidywana była na 20 dzieci, a dziennie przebywało ich 
i 75. Wobec tego dzieci podzielone były na dwie grupy i przychodziły co drugi 
dzień115. 5 stycznia 1947 r. ks. T. Kostka poświęcił w Żurawicy Górnej budynek 
przedszkola (dom Sapiehy)116. Siostry mogły tam również prowadzić duszpaster-
stwo młodzieży, a w 1948 r. odbył się kurs kroju i szycia. Kursem kierowała s. 
Zuzanna Ślipko, która 56 dziewcząt podzieliła na dwie grupy (starszą i młodszą). 
W tej sytuacji s. Golec w lutym 1946 r. poprosiła matkę generalną o jeszcze jedną 
zakonnicę do pomocy, gdyż siostry były przeciążone obowiązkami117. Kurs kroju 
i szycia zakończył się w połowie kwietnia 1948 r., a uczęszczały na niego chęt-
nie zarówno panny, jak i kobiety zamężne. W tej sytuacji siostry kupiły nawet 

111 Ibidem, sygn. ASDS XXXIII 1, Kronika domu SS. Służebniczek NMP NP 1930–1955 (Du-
blany, Żurawica, Bircza), k. 33–34.

112 Ibidem, k. 33; ibidem, sygn. AKGS B I a 50, Działalność wychowawcza: Ochronki – przed-
szkola 1903–1962, Pismo Zarządu Dziecińca w Żurawicy do przewielebnej matki generalnej  
s. Eleonory Jankiewicz w Starej Wsi z 10 XII 1945 r.

113 Ibidem, sygn. ASDS XXXIII 1, Kronika domu SS. Służebniczek NMP NP 1930–1955 (Du-
blany, Żurawica, Bircza), k. 34. 

114 Ibidem, sygn. APPS LXXV 1, Kronika domu SS. Służebniczek NMP NP – Żurawica Dolna 
pow. Przemyśl (1945–1958), k. 5.

115 Ibidem, sygn. AKGSA II h 86, Kontakty listowne sióstr z Przełożoną Generalną (Gajecka – 
Gulka) 1932–1992, List s. Karoliny Golec do matki generalnej z dnia 20 VI 1946 r.

116 Ibidem, sygn. ASDS XXXIII 1, Kronika domu SS. Służebniczek NMP NP 1930–1955 (Du-
blany, Żurawica, Bircza), k. 85–86.

117 Ibidem, sygn. AKGS A II h 86, Kontakty listowne sióstr z przełożoną generalną (Gajecka – 
Gulka) 1932–1992, List s. Karoliny Golec do matki generalnej z dnia 18 II 1948 r. 
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maszynę do szycia za 25 000 zł118. W Żurawicy Górnej w szczytowym okresie 
pracowało pięć sióstr. Dom znajdował się w dawnym budynku dworskim, który 
wyposażyło państwo. Liczba miejsc stałych w nim wynosiła 40, a dodatkowych 
5119.  26 lutego 1949 r. przedszkole w Żurawicy Górnej przekazano personelowi 
świeckiemu, ale rodzice nie przysyłali wówczas dzieci. Ostatecznie ta placówka 
została zlikwidowana 25 października 1949 r.120

Dom w Żurawicy Dolnej początkowo prawnie nie należał do sióstr służebni-
czek. W 1947 r. wójt podjął w Urzędzie Ziemskim starania, by budynek po sio-
strach greckokatolickich, ogród, sad i 2 hektary ziemi przeszedł na ich własność. 
W przemyskich urzędach sprawa została załatwiona pomyślnie, lecz w Rzeszo-
wie miała być dopiero rozpatrzona121. W 1948 r. przedszkole w Żurawicy Dolnej 
zostało jednakże upaństwowione bez wiedzy i zgody sióstr. Wspomniany wójt 
w prywatnej rozmowie oświadczył s. K. Golec, że społeczne przedszkola nie 
będą mogły być czynne, jeżeli nie podporządkują się cywilnym władzom, stąd 
też radził jej, by poddały się nadzorowi państwowemu i nadal prowadziły swoja 
działalność122.

9 lipca 1949 r. wójt skierował jednakże do sióstr pismo, by do 1 września 
opuściły dom, grunty i sale przedszkolne. Miały być one przekazane świeckiej 
przedszkolance, ale ponieważ we wrześniu nikt się nie zgłosił, stąd też od 5 dnia 
tego miesiąca siostry nadal opiekowały się 32 dziećmi. Wiosną 1950 r. po wizyta-
cji z Inspektoratu Szkolnego i Kuratorium Oświaty przedszkole zamknięto, argu-
mentując tę decyzję brakiem wykwalifikowanej przedszkolanki, sprzętów, przy-
borów i złymi warunkami higienicznymi. W tej sytuacji matka generalna poleciła 
siostrom porządkowanie rzeczy, zaś s. Maria Sokołowska miała wypowiedzieć 
pracę w ośrodku zdrowia. O swojej gotowości opuszczenia placówki siostry 
poinformowały ks. T. Kostkę, który przekazał tę wiadomość przemyskiej kurii, 
a ta podjęła skuteczne starania, by do tego nie doszło. W październiku 1950 r. 
liczba dzieci wynosiła 30, a w kolejnych miesiącach wzrastała. Od kwietnia 1951 r. 
dzieci w przedszkolu otrzymywały drugie śniadanie i obiad. Do placówki często 
przybywały wizytacje z przemyskiego „Caritasu” oraz jego centrali w Warsza-
wie, jak również z Inspektoratu Szkolnego. W miarę możliwości starano się prze-
prowadzać niezbędne inwestycje. Od maja do końca sierpnia 1951 r. w szkole 
zawodowej w Przemyślu zakupiono 4 stoliki do jadalni mieszczące 8 dzieci, 40 
krzesełek, stelaże na zabawki, szafę na wieszaki, umywalnię na krany, 40 tale-

118 Ibidem, List s. Karoliny Golec do matki generalnej z dnia 19 III 1948 r.
119 Ibidem, sygn. AKGS A V b 4, Kwestionariusz dotyczący działalności placówek Zgromadze-

nia SS. Służebniczek NMP NP z lat 1928–1958 (S–Ż), k. 249. 
120 Ibidem, sygn. ASDS XXXIII 1, Kronika domu SS. Służebniczek NMP NP 1930–1955 (Du-

blany, Żurawica, Bircza), k. 93–94.
121 Ibidem, sygn. AKGSA II h 86, Kontakty listowne sióstr z przełożona generalną (Gajecka – 

Gulka) 1932–1992, List s. Karoliny Golec do matki generalnej z 26 XII 1947 r.
122 Ibidem, List s. Karoliny Golec do matki generalnej z 19 III 1948 r.
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rzy głębokich, płytkich i tyleż samo garnuszków. W ramach renowacji obiektu 
usunięto piec chlebowy i kuchnię, załatano dziurę w suficie na strychu, wsta-
wiono przenośny piecyk, pomalowano drzwi, salę jadalną i ściany oraz pokój 
sióstr. W grudniu 1953 r. s. M. Sokołowska otrzymała wypowiedzenie z posady 
pielęgniarki w ośrodku zdrowia w Żurawicy, tę decyzję argumentowano jej po-
deszłym wiekiem123.

Jak wynika ze sprawozdania z 1953 r., w przedszkolu pracowały dwie siostry 
opłacane przez „Caritas”, a uczęszczało do niego 35 dzieci. Wszystkie siostry do 
swojej dyspozycji posiadały trzy pomieszczenia (wraz z kuchnią), a ich majątek 
stanowił też hektar pola, dwa budynki gospodarcze,  krowa i cielę124.

Siostry starały się prowadzić działalność nie tylko opiekuńczą, ale i wy-
chowawczą. Było to widoczne chociażby w przygotowaniu dzieci do odegra-
nia przedstawień z okazji Wielkanocy, Bożego Narodzenia, Świętego Mikołaja 
czy Dnia Matki. Organizowano też wycieczki m.in. w maju 1957 r. do muzeum 
w Łańcucie125.

Z powodu szczupłości miejsca, trudnych warunków bytowych, a w końcu ze 
względu na nowe zgłoszenia dzieci do przedszkola, jego kierownictwo zwró-
ciło się do proboszcza parafii Żurawica z prośbą o wynajęcie sześciu pokoi na 
parterze w domu parafialnym. W odpowiedzi wyjaśnił on, że budynek jest wy-
najęty umową na okres nieograniczony, ale obiecał wypowiedzieć ją Prezydium 
Gromadzkiej Rady Narodowej (GRN). Pretekstem do tego było nie uiszczanie 
czynszu i brak remontu obiektu grożącego zawaleniem. Dodatkowo użytkownik 
posiadał inną nieruchomość, którą mógł wykorzystać126. Sytuacja niepewności 
nie satysfakcjonowała sióstr, gdyż 6 maja 1957 r. list do ks. T. Kostki wystoso-
wała matka generalna służebniczek – Filomena Dudzianka, pytając o możliwość 
przeniesienia się sióstr do nowego mieszkania od lipca, gdyż według jej wiado-
mości prawne właścicielki chciały zająć ochronkę, a nawet gdyby to były tylko 
pogłoski, to mały metraż i wyeksploatowanie jej nie pozwalały na zamieszkiwa-
nie i dalszą pracę. Przełożona generalna prosiła o szybką odpowiedź, gdyż roz-
ważała zniesienie domu w Żurawicy127. W odpowiedzi ks. Kostka 28 maja 1957 r. 
napisał, że wypowiedział umowę Prezydium GRN w Żurawicy i po gruntownym 
remoncie przedszkole zostanie tam przeniesione. Dodał również, że parafia przy-
stępuje do remontu kościoła, a w następnej kolejności koło niego zdecydowała 
się wybudować budynek dla ochronki i oddać Zgromadzeniu SS. Służebniczek 

123 Ibidem, sygn. APPS XXV 1-2, Kronika domu SS. Służebniczek NMP NP – Żurawica Dolna 
pow. Przemyśl (1945–1958), k. 8–16.

124 Ibidem, sygn. AKGS AVb 4, Kwestionariusz dotyczący działalności placówek Zgromadze-
nia SS. Służebniczek NMP NP z lat 1928–1958 (S–Ż), k. 255.

125 Ibidem, sygn. AKGS B I a 51, Kronika przedszkola prowadzonego przez SS. Służebniczki 
NMP 1956–1960, k. 1-3.

126 Ibidem, k. 1.
127 Ibidem, sygn. AKGS A IV b 11, Korespondencja – kapłani diecezjalni K (o), List przełożonej 

generalnej s. Filomeny Dudzianki do ks. Tadeusza Kostki z dnia 6 V 1957 r.
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NMP NP. Wobec tego proboszcz w imieniu swoim i parafian prosił matkę ge-
neralną, by pozostawiła siostry w Żurawicy128. Odpowiedź ta najwyraźniej nie 
zadowoliła matki generalnej, gdyż 24 czerwca 1957 r. wystosowała ona list do 
ordynariusza bpa F. Bardy, w którym prosiła go o wyrażenie zgody na zniesie-
nie domu zgromadzenia w Żurawicy, gdyż wymagał on wraz z zabudowaniami 
gospodarczymi remontu, na który brakowało funduszy i podstaw prawnych (wła-
sność po Kościele greckokatolickim). Poza tym był on zbyt szczupły dla przed-
szkola i sióstr oraz przesiąknięty wilgocią129. Pismo to odbiło się w Żurawicy 
szerokim echem, stąd też ludzie postanowili, aby sprawę domu załatwić w War-
szawie, gdyż mimo przekazania wypowiedzenia dotychczasowemu użytkowni-
kowi przez ks. T. Kostkę, Prezydium GRN w Żurawicy odpowiedziało, że domu 
nie odda130. W tej sytuacji parafia wystąpiła z zażaleniem do Komitetu Centralne-
go – Wydział Prawny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Warszawie, do 
Prezydium Rady Państwa oraz do Koła Posłów „ZNAK”. Do pisma dołączono 
podpisy parafian. Urzędnicy warszawscy odpowiedzieli na to przekazaniem spra-
wy do załatwienia przez Prezydium WRN w Rzeszowie. W tej sytuacji 24 marca 
1958 r. przybyła do Żurawicy komisja wojewódzka i po zbadaniu sprawy przy-
znała prawo własności urzędowi parafialnemu, nakazując użytkownikowi płacić 
czynsz. Z kolei 9 maja 1958 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (PRN) 
w Przemyślu poleciło zebrać się komitetowi parafialnemu celem przekazania mu 
parteru domu, a bezpośrednio tę sprawę miało załatwić Prezydium GRN w Żu-
rawicy. Jak w kronice domu zakonnego zanotowały siostry, nie doszło do tego 
ze względu na obłudę przedstawiciela komitetu parafialnego, który nie dopuścił 
do zajęcia obiektu odzyskanego przez parafię. W określonym terminie na skutek 
intryg po prostu nikt z komitetu parafialnego się nie pojawił, by odebrać pomiesz-
czenia od przedstawicieli Prezydium GRN131.

W tym czasie do proboszcza parafii Żurawica kolejny raz zwróciła się matka 
generalna, prosząc w liście z 31 marca 1958 r. o wyznaczenie siostrom w domu 
parafialnym miejsca do zamieszkania i prowadzenia przedszkola. W przeciw-
nym razie groziła zabraniem sióstr132. W odpowiedzi ks. T. Kostka informował, 
że sprawa umieszczenia sióstr i przedszkola w domu parafialnym przeciąga się 
z przyczyn niezależnych od parafii, ale istnieją przesłanki, że będzie on wkrót-

128 Ibidem, List ks. Tadeusza Kostki do przełożonej generalnej s. Filomeny Dudzianki z dnia 
28 V 1957 r.

129 Ibidem, sygn. AKGS A III e 2b, Korespondencja: diecezja przemyska - ordynariusz i jego 
kuria 1950–1959, Pismo przełożonej generalnej Filomeny Dudzianki do ordynariusza przemyskie-
go z dnia 26 VI 1957 r., k. 59.

130 Ibidem, sygn. APPS LXXV 1-2, Kronika domu SS. Służebniczek NMP NP – Żurawica Dol-
na pow. Przemyśl (1945-1958), k. 28.

131 Ibidem, sygn. AKGS B I a 51, Kronika przedszkola prowadzonego przez SS. Służebniczki 
NMP 1956–1960, k. 7.

132 Ibidem, sygn. AKGS A IV b 11, Korespondencja – kapłani diecezjalni K(o), List przełożonej 
generalnej s. Filomeny Dudzianki do ks. Tadeusza Kostki z dnia 31 III 1958 r.
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ce siostrom służył, dlatego prosił o cierpliwość133. W tej sytuacji siostra prze-
łożona zgodziła się, by dom nadal funkcjonował134. Warunki w przedszkolu 
jednakże były trudne. 21 marca 1959 r. Wojewódzka Stacja Epidemiologiczna 
podczas kontroli sanitarnej podkreśliła nieodpowiednie urządzenie przedszkola 
pod względem usytuowania pomieszczeń. Zwrócono uwagę, że jadalnia i szatnia 
mieściły się w jednym lokalu, brakowało ustępów, a teren wokół przedszkola 
był zabłocony. Protokół pokontrolny przekazano do Oddziału Wojewódzkiego 
„Caritas” z postulatami natychmiastowej likwidacji tego stanu. W tej sytuacji 
Inspektorat Oświaty Prezydium PRN w Przemyślu podczas inspekcji w kwietniu 
1959 r. podał do wykonania termin 31 maja tego roku, zastrzegając sobie w prze-
ciwnym razie likwidację przedszkola. W odpowiedzi na to urzędnicy „Caritas” 
postanowili poszerzyć ganek, w którym miała się mieścić szatnia i ustęp. Gdy 
projekt ten nie został przyjęty przez personel przedszkola, opracowano kolejny, 
zakładający dobudowanie szatni, kancelarii i ustępów. Przy szczupłych fundu-
szach przystąpiono do pracy. Kierowniczka zakupiła w Brzegu cegłę rozbiór-
kową (15000 sztuk) po 318 zł za tysiąc sztuk. Jak zanotowała kronikarka domu 
zakonnego, początkowo rodzice nie poczuwali się do współpracy z personelem 
przedszkola, jedynie oczyścili kilkaset cegieł. Z czasem jednak komitet rodziciel-
ski przegrodził ustępy i urządził spiżarkę. Budynek przedszkola wewnątrz i na 
zewnątrz pomalowano, założono rynny i odgromniki135.

Mimo ogromnego wkładu w remont budynku przedszkola, nie uchroniło go 
to przed likwidacją. 17 kwietnia 1961 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rze-
szowie zarządziło, że od 1 września 1961 r. w przedszkolach nie będą mogły 
pracować wychowawczynie bez pełnych kwalifikacji, a na ich miejsce miały być 
zaangażowane osoby świeckie. Wobec tego siostry służebniczki musiały zlikwi-
dować kilka przedszkoli, a więc i domów zakonnych, w tym również w Żurawi-
cy. W liście z 5 czerwca 1961 r. przełożona generalna sióstr służebniczek prosiła 
bpa F. Bardę o zgodę na ten krok136. Dom ten przestał istnieć 30 grudnia 1961 r., 
stąd też nowa przełożona generalna s. Sylwia Sznajder 13 stycznia 1962 r. prosiła 
władze diecezjalne o zatwierdzenie jego zniesienia137. Zostało to trzy dni później 
uczynione138.

133 Ibidem, List ks. Tadeusza Kostki do przełożonej generalnej sióstr służebniczek z dnia  
18 VIII 1958 r.

134 Ibidem, List przełożonej generalnej s. Filomeny Dudzianki do ks. Tadeusza Kostki z dnia 
27 VIII 1958 r.

135 Ibidem, sygn. AKGS B I a 51, Kronika przedszkola prowadzonego przez SS. Służebniczki 
NMP 1956–1960, k. 11–15.

136 Ibidem, sygn. AKGS A III e 27, Korespondencja: diecezja przemyska - ordynariusz i jego 
kuria 1960–1979, List przełożonej generalnej s. Filomeny Dudzianki do bpa Franciszka Bardy 
z dnia 5 VI 1961 r.

137 Ibidem, List przełożonej generalnej s. Sylwii Sznajder do Kurii Biskupiej w Przemyślu 
z dnia 13 I 1962 r. 

138 Ibidem, Pismo bpa Franciszka Bardy do przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Słu-
żebniczek NMP w Starej Wsi – s. Sylwii Sznajder z dnia 16 I 1962 r.
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Należy pamiętać, że siostry służebniczki w czasie swojego pobytu w Żura-
wicy nie tylko prowadziły przedszkole, opiekowały się chorymi czy dbały o ko-
ściół, ale przede wszystkim wypełniały swoje śluby zakonne. Porą zimową każ-
dego dnia wstawały o godz. 5.00, a po modlitwach i medytacji uczestniczyły 
we mszy św. o godz. 6.30. Ich spowiednikiem zwyczajnym był ks. J. Obara, 
a nadzwyczajnym ks. T. Kostka. Prawidłowość życia zakonnego była co jakiś 
czas kontrolowana w trakcie wizytacji. 7 grudnia 1953 r. przeprowadził takową 
delegat Kurii Biskupiej w Przemyślu – dziekan ks. Stanisław Pryć z Wyszatyc, 
a od 2 listopada 1954 r. przez kilka dni w domu żurawickim przebywała asystent-
ka matki generalnej s. Joanna Waorek139.

W ciągu lat funkcjonowania przez domy służebniczek w Żurawicy przewinę-
ło się wiele sióstr, pełniących w nich różne funkcje. Stan osobowy tychże domów 
ukazuje tabela 3.

Tabela 3. Alfabetyczny wykaz sióstr pracujących w Żurawicy Dolnej w latach 
1945–1961 oraz w Żurawicy Górnej w latach 1946–1949

Lp. Nazwisko i imię Imię zakonne Lata pracy Pełniony 
obowiązek

1. Bogacz Anna Feliksa 1954–1955 Pomoc przy 
dzieciach

2. Bogacz Genowefa Justyna 1960–1961 Kuchnia 
przedszkola

3. Buła Maria Gertruda 1947 (4 miesiące) Zastępstwo 
w przedszkolu

4. Cisło Anna Zuzanna 1961 (10 miesięcy) Kuchnia 
5. Czapla Regina Chryzostoma 1950 b.d.
6. Franczyk Władysława Maria b.d. Kuchnia
7. Furmańczyk Irena Perpetua 1945–1946 Nauka dzieci, 

prowadziła 
kursy

8. Golec Karolina Anastazja 1945–1949 Przełożona
9. Homel Janina Leonarda 1956–1957 Przedszkole

10. Hredil Katarzyna Matylda 1959 b.d.
11. Hrynków Maria Klaudia 1951–1958 Kuchnia
12. Jadach Wiktoria Marta 1959 (3 miesiące) Kuchnia 

przedszkola
13. Kobylarz Eugenia Pelagia 1959–1960 Kuchnia 

przedszkola
14. Kucharska Anna Roberta 1950 b.d.
15. Mujstra Katarzyna Paschalisa 1946 (1 mies.) Prace domowe

139 Ibidem, APPS LXXV 1-2, Kronika domu SS. Służebniczek NMP NP – Żurawica Dolna pow. 
Przemyśl (1945–1958), k. 16–19.
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16. Piątek Katarzyna Aleksa 1959–1961 Przedszkole
17. Setkowicz 

Władysława
Urszula 1954–1955 Kuchnia, 

gospodarstwo
18. Słysz Karolina      - 1959–1962 Przełożona
19. Sokołowska Maria      - 1947–1954 Ośrodek 

zdrowia
20. Stępień Weronika Romana 1957–1959 Przedszkole
21. Ślipko Katarzyna Zuzanna 1948 (4 miesiące) Kurs kroju 

i szycia
22. Urban Zofia Zygmunta 1950–1956 Przedszkole
23. Wanielista Antonina Perpetua 1945–1950 Kierowniczka 

przedszkola
24. Wojciaszek 

Aleksandra
Otylia 1956–1961 Kierowniczka 

przedszkola, 
księgowość

25. Wołczańska Wiktoria Augustyna 1950–1951 Kuchnia
26. Wójcik Józefa Augustyna 1945–1949 Kuchnia, 

gospodarstwo
27. Wójtowicz Katarzyna Stanisława 1950–1956 Przełożona
28. Wrona Franciszka Kamila 1950–1954 Kuchnia, 

gospodarstwo

Źródło: AGSS, b. sygn., Materiały niezinwentaryzowane, Spis służebniczek starowiejskich.

Jak wynika z tabeli, w Żurawicy Dolnej w latach 1945–1961 i w Żurawicy 
Górnej w latach 1946–1949 pracowało łącznie 28 sióstr. Zajmowały się prowa-
dzeniem przedszkola, księgowością, pracą w ośrodku zdrowia, w kuchni i na 
gospodarstwie. Prowadziły także kurs kroju i szycia. Najdłużej w Żurawicy prze-
bywała s. Maria Sokołowska, a to prawdopodobnie ze względu na pracę w ośrod-
ku zdrowia, choć również dość długo we wspólnocie tej znalazły swoje miejsce 
s. Stanisława Wójtowicz czy Zygmunta Urban. Trzy siostry (Chryzostoma Cza-
pla, Matylda Hredil i Roberta Kucharska) przebywały w Żurawicy bardzo krótko 
i trudno określić, czym się zajmowały. Prawdopodobnie były to zakonnice, które 
przybyły do omawianego domu tylko na zastępstwo w okresie intensywniejszych 
prac. 

Zaplecze materialne
 
Każdej parafii do realizacji celów duszpasterskich niezbędne jest pewne za-

plecze materialne. Stanowią je przede wszystkim kościoły, umożliwiające wier-
nym zebranie się na modlitwę, ale również budynki potrzebne do pracy duszpa-
sterskiej, stanowiące zaplecze egzystencji duchowieństwa oraz dobra materialne, 
które możemy określić mianem beneficjum. 
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Kościół parafialny w Żurawicy został wybudowany w 1889 r., a konsekrował 
go 18 maja 1905 r. bp Józef Sebastian Pelczar. W inwentarzu parafialnym z 1958 r. 
proboszcz podawał, że jest on murowany, trzynawowy, długości 35 m i szero-
kości 20 m. Posiadał on chór i wewnątrz sześć filarów. Wieża wraz z krzyżem 
posiadała 45 m wysokości, w niej znajdowały się cztery dzwony, a w sygnatur-
ce jeden. Kościół miał 12 okien (w tym trzy witraże)140. W trakcie corocznych 
wizytacji dziekan ks. L. Kudła zaznaczał, że kościół wymaga pomalowania ze 
względu na wyblakłą polichromię, której autorem był krakowski artysta Tadeusz 
Popiel. Zauważał również pęknięcia murów spowodowane wysadzaniem fortów 
twierdzy przemyskiej w czasie I wojny światowej i podawał, że naprawy wyma-
gają witraże uszkodzone w trakcie II wojny światowej141. W 1959 r. proboszcz ks. 
T. Kostka przesłał do Kurii Biskupiej w Przemyślu pismo, w którym podkreślił, 
że świątynia w Żurawicy potrzebuje konserwacji dachu i ścian. W tym celu ze-
brał już wapno, piasek i materiał drzewny, a wierni zobowiązali się do pomocy. 
Wobec tego prosił władze diecezjalne o włączenie konserwacji kościoła w Żu-
rawicy do planu na 1960 r.142 W 1960 r. kościół został odnowiony na zewnątrz, 
planowano też jego malowanie w środku143. W 1963 r. zakupiono nowe, pancerne 
tabernakulum, a w latach 1963–1965 przeprowadzono ponowną elektryfikację. 
Za życia ks. T. Kostki nie doszło jednak do odnowienia polichromii, która pozo-
stawała w nienaruszonym stanie od 1913 r.144

Drugim kościołem na terenie parafii Żurawica była murowana świątynia 
w Buszkowicach, zbudowana w 1900 r.145 Nosił on wezwanie Chrystusa Króla146. 
Była to dawna cerkiew zbudowana z cegły i kamienia na planie krzyża greckiego 
o wymiarze 20 m × 11,5 m. Wysokość w kopule wynosiła 16 m, w nawie głównej  
8 m, a w transepcie 7 m. Została ona przejęta jako kościół filialny parafii Żurawica147.

Trzecią świątynią w parafii Żurawica był kościół filialny w Małkowicach. 
Była to murowana dawna cerkiew greckokatolicka zbudowana i konsekrowana 

140 AAPrz, sygn. TPNI 330/1 Żurawica, Inwentarz parafii rzymskokatolickiej Żurawica w deka-
nacie żurawickim diecezji przemyskiej ob. łac. z 15 IX 1958 r., k. 15–16.

141 Ibidem, sygn. TPND 330/z Żurawica, Teczka parafii Żurawica, Sprawozdanie z wizytacji 
dziekańskiej w parafii Żurawica, którą przeprowadzono dnia 11 X 1957 r.; ibidem, Sprawozdanie 
z odbytej wizytacji dziekańskiej dnia 20 VIII 1958 r. w Żurawicy; ibidem, Sprawozdanie z wizyta-
cji dziekańskiej w Żurawicy odbytej 12 VIII 1959 r.

142 Ibidem, Pismo ks. Tadeusza Kostki do Kurii Biskupiej w Przemyślu z dnia 27 XI 1959 r.
143 Ibidem, Stan parafii przed wizytacją kanoniczną z dnia 15 V 1961 r.
144 Ibidem, Sprawozdanie ze stanu parafii za rok 1963; ibidem, Sprawozdanie ze stanu parafii 

Żurawica (dekanat Przemyśl) za rok 1964 z dnia 26 II 1965 r.; ibidem, Sprawozdanie ze stanu pa-
rafii Żurawica (dekanat Przemyśl) za rok 1965 z dnia 19 VI 1966 r.

145 Rocznik archidiecezji przemyskiej. Album, red. J. Bar, W. Partyka, B. Rajnowski, Przemyśl 
1997, s. 333.

146 AAPrz, sygn. TPNI 330/1 Żurawica, Inwentarz parafii rzymskokatolickiej Żurawica w deka-
nacie żurawickim diecezji przemyskiej ob. łac. z 15 IX 1958 r., s. 2.

147 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, Księga inwentarzowa parafii Buszkowice 
z 20 II 2013 r., s.1.
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w 1938 r. Kościół zbudowany z cegły i betonu, jednonawowy, posiadał zakrystię 
i skarbiec. Jego długość wynosi 23 m, szerokość 7 m, zaś wysokość 20 m148. 
Cerkiew w momencie przejęcia przez parafię w Żurawicy była nowa i nie posia-
dała jeszcze tzw. carskich wrót. Wnętrze jej było puste, gdyż grekokatolicy całe 
urządzenie wywieźli ze sobą. Z tego też względu początkowo używano paramen-
tów pochodzących z Niżankowic, a z czasem zakupiono nowe. Ze zniszczonej 
cerkwi w Duńkowiczkach przywieziono wielki ołtarz z obrazem Najświętszego 
Serca Pana Jezusa oraz kilka ławek i procesyjną figurę Matki Bożej, a z Walawy 
feretron. W latach 1946–1950 zakupiono dwa dzwony i sygnaturkę, konfesjonał 
oraz ołtarz Matki Bożej (prowizoryczny), do którego obraz Matki Bożej Wspo-
możenia Wiernych ofiarowali księża salezjanie z Przemyśla – znajdował się on 
w pierwotnej kaplicy, służącej wiernym przed wybudowaniem kościoła. Kupiono 
też baldachim i trzeci ołtarz Miłosierdzia Bożego, do którego obraz namalował 
artysta Jan Wałach z okolic Cieszyna. W kwietniu 1951 r. zapaliła się zakrystia 
małkowickiej świątyni, której zawartość spłonęła, a ogień uszkodził również am-
bonę. Przyczyny pożaru nie ustalono, a Państwowy Zakład Ubezpieczeń wypła-
cił 1552 zł odszkodowania. Dzięki temu i ofiarności wiernych zakupiono kielich, 
monstrancję, kilka ornatów, a kościół odmalowano. W sierpniu 1951 r. w Małko-
wicach utworzono niezależną ekspozyturę149.

Budynkiem sakralnym w parafii Żurawica była również kaplica na cmentarzu 
parafialnym, nosząca wezwanie Królowej Korony Polskiej, o wymiarach 5 × 3 
m150.

Ważnym miejscem na mapie każdej parafii są cmentarze. W omawianej jed-
nostce administracji kościelnej znajdowały się one w Żurawicy, Buszkowicach 
i Małkowicach151. 7 stycznia 1965 r. cmentarz w Żurawicy został przez ks. T. 
Kostkę przekazany w administrację GRN w tej miejscowości, którą reprezento-
wał przewodniczący Władysław Kustra i sołtys wsi – Stanisław Borcz152.

Zapleczem dla egzystencji duchowieństwa parafialnego jest plebania. W Żu-
rawicy był to budynek murowany, parterowy o wymiarach 21 × 9.30 m. W do-
rocznych sprawozdaniach dziekan  ks. L. Kudła podkreślał, że „chyli się ona ku 
upadkowi”, z tego też względu wymagała gruntownego remontu albo też należało 
się zastanowić nad budową nowej. W omawianym okresie duże znaczenie przy-
wiązywano do gospodarstwa prowadzonego przy plebanii, stąd też zwracano uwa-
gę na budynki gospodarcze. W 1948 r. w Żurawicy wybudowano nową drewnianą 

148 Ibidem, Inwentarz parafii Małkowice z 12 II 1995 r.
149 Archiwum Parafialne w Małkowicach, Kronika parafii Małkowice, k. 2–4.
150 AAPrz, sygn. TPNI 330/1 Żurawica, Inwentarz parafii rzymskokatolickiej Żurawica w deka-

nacie żurawickim diecezji przemyskiej ob. łac. z 15 IX 1958 r., s. 2.
151 Ibidem, s. 2; ibidem, sygn. TPND 330/z, Stan parafii przed wizytacją kanoniczną z dnia 15 V 

1961 r.; Archiwum Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, Inwentarz parafii Małkowice z 12 II 1995 r.
152 Archiwum Parafii Żurawica, Protokół spisany 7 I 1965 r. w sprawie przejęcia cmentarza 

wiejskiego w Żurawicy w administrację Gromadzkiej Rady Narodowej, b. sygn.
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stodołę, a w 1958 r. murowaną stajnię153. Znajdował się tam również wymagają-
cy remontu drewniany spichlerz oraz hektar sadu i morg ogródka warzywnego. 
W 1958 r. w gospodarstwie plebanijnym hodowano dwie krowy i dwa konie154.

Probostwo w Żurawicy było również właścicielem jednopiętrowego muro-
wanego domu parafialnego, wybudowanego w latach 1929–1936155. W budynku 
tym mieszkali księża wikariusze, aż do czasu, gdy 1 lipca 1943 r. wynajęło go 
wojsko niemieckie. W lipcu 1944 r. opanowały go wojska sowieckie, a następnie 
oddały Prezydium GRN w Żurawicy, które z parafią zawarło umowę o najem 
i płaciło czynsz. Drugą umowę z probostwem GRN podpisała 31 grudnia 1952 r. 
Parafia przez cały czas od tej parceli płaciła podatek gruntowy i ubezpieczenie 
od ognia156. Chcąc umieścić w domu parafialnym przedszkole sióstr służebni-
czek, w 1957 r. ks. T. Kostka wypowiedział GRN w Żurawicy umowę najmu. 
W odpowiedzi Prezydium PRN w Przemyślu oświadczyło, że budynek ten był 
własnością stowarzyszenia, które na mocy rozporządzenia ministra administracji 
publicznej z dnia 10 marca 1950 r. nie dopełniło obowiązku rejestracji, stąd też 
mocą samego prawa zostało rozwiązane, a jego majątek uległ likwidacji157. W od-
powiedzi ks. T. Kostka starał się udowodnić, że dom parafialny nie był nigdy 
własnością „Stowarzyszenia Domu Katolickiego w Żurawicy”, gdyż zarówno 
ono, jak i inne stowarzyszenia za najem płaciły czynsz probostwu. Poza tym 31 
grudnia 1952 r. Prezydium GRN w Żurawicy oraz Przedsiębiorstwo Okręgowe-
go Zarządu Kin podpisało umowy najmu z probostwem rzymskokatolickim158. 
Mimo tak jasnych argumentów trudno było dom odzyskać, gdyż miała w nim 
siedzibę Milicja Obywatelska, mieściła się tam również biblioteka gromadzka 
i sala kinowa, które według Prezydium GRN w Żurawicy nie mogły znaleźć od-
powiedniego lokum. Proboszcz zwracając się do kurii informował, że taki stan 
zapewne szybko nie ulegnie zmianie159.

Probostwo w Żurawicy posiadało również areały gruntów, które po II wojnie 
światowej ulegały okrojeniu na skutek przekazywania w uprawę rolnikom (dzię-

153 AAPrz, sygn. TPND 330/z Żurawica, Sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej w parafii Żu-
rawica, którą przeprowadzono dnia 11 X 1957 r.; ibidem, Sprawozdanie z odbytej wizytacji dzie-
kańskiej dnia 20 VIII 1958 r.; ibidem, Sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej w Żurawicy odbytej 
12 VIII 1959 r.; ibidem, Sprawozdanie ze stanu parafii za rok 1963; ibidem, Sprawozdanie ze stanu 
parafii Żurawica (dekanat Przemyśl) za rok 1964 z dnia 26 II 1965 r.; ibidem, Sprawozdanie ze 
stanu parafii Żurawica (dekanat Przemyśl) za rok 1965 z dnia 19 VI 1966 r.

154 Ibidem, sygn. TPNI 330/1 Żurawica, Inwentarz parafii rzymskokatolickiej Żurawica w de-
kanacie żurawickim diecezji przemyskiej ob. łac. z 15 IX 1958 r., k. 14, 16. 

155 Ibidem, k.13; M. Kapłon, Parafia Żurawica, s. 177.
156 AAPrz, sygn. TPND 330/z Żurawica, Pismo ks. Tadeusza Kostki do Kurii Biskupiej w Prze-

myślu z dnia 10 IX 1957 r.
157 Ibidem, Pismo Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Przemyślu do Prezydium Gro-

madzkiej Rady Narodowej w Żurawicy z dnia 29 VII 1957 r. (odpis).
158 Ibidem, Pismo ks. Tadeusza Kostki do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rze-

szowie przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Przemyślu z dnia 21 VIII 1957 r. (odpis).
159 Ibidem, Pismo ks. Tadeusza Kostki do Kurii Biskupiej w Przemyślu z dnia 27 XI 1959 r.
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ki temu można było opłacić podatki) lub poprzez sprzedaż (pieniądze przezna-
czano na remonty). W 1964 r. stan beneficjum parafialnego wynosił 20 ha 28 a, 
w tym 2 ha 43 a nieużytków160.

Dodać należy, że probostwo w Żurawicy pobierało drewno serwitutowe z la-
sów w Żurawicy i Wapowcach na podstawie dokumentu z 19 kwietnia 1648 r. 
oraz konsygnacji z 28 października 1798 i 22 czerwca 1808 r., a w końcu ugody 
z 1 października 1837 r. Dyrekcja Lasów Państwowych w Rzeszowie 30 stycznia 
1945 r. zawiadomiła urząd parafialny, że zgodnie z pismem Dyrekcji Naczel-
nej Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 7 listopada 1944 r. został utrzymany 
przywilej poboru przez probostwo 156 kubików drewna twardego rocznie dla 
parafii w Żurawicy. Jak jednak w 1958 r. informował proboszcz, Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Rzeszowie z siedzibą w Przemyślu nie respektowała serwitutu, 
mimo jego próśb161.

Zakończenie

Po zakończeniu II wojny światowej Kościół w Polsce znalazł się w nowej rze-
czywistości politycznej, wynikającej z podporządkowania naszego kraju Związ-
kowi Radzieckiemu. Choć ustały działania wojenne, to jednak sytuacja pookupa-
cyjna stawiała przed Kościołem kolejne wyzwania. Były one widoczne zarówno 
na szczeblu ogólnopolskim, diecezjalnym, ale również w najmniejszej jednostce 
administracji kościelnej. Właśnie ten trudny ponad dwudziestoletni okres parafii 
Żurawica obejmuje niniejszy artykuł. 

Podsumowując to zagadnienie należy stwierdzić, że czas ten z jednej strony 
był modelowym przykładem funkcjonowania parafii, gdyż tak jak w innych epo-
kach historycznych czy regionach Polski mogliśmy się przyjrzeć pracy duszpa-
sterskiej duchowieństwa, szafowaniu sakramentów, nauczaniu czy trosce o życie 
religijne wiernych. Z drugiej strony można było zauważyć przemiany typowe dla 
okresów powojennych – przemieszczanie ludności z jej pasterzami czy swoistą 
eksplozję sakramentu chrztu i małżeństwa, co zawsze po latach braku szacunku 
dla życia jest wyrazem wiary w człowieczeństwo, nadziei na lepszą przyszłość 
i egzystencjalną stabilizację. W końcu w omawianym okresie mogliśmy dostrzec 
procesy związane z wprowadzeniem na ziemiach polskich ideologii komuni-
stycznej, znajdujące odzwierciedlenie w problemach parafialnych, polegających 
na ograniczeniach w tworzeniu nowych placówek duszpasterskich czy przesuwa-
niu ich granic, obostrzeniach dotyczących przejawów życia religijnego (np. pro-
cesje Bożego Ciała), rugowaniu religii ze szkół, przejmowaniu dóbr kościelnych, 
aż po szykany wobec duchowieństwa i sióstr zakonnych.

160 Ibidem, Sprawozdanie ze stanu parafii Żurawica (dekanat Przemyśl) za rok 1964 z dnia 26 
II 1965 r.

161 Ibidem, sygn. TPNI 330/1 Żurawica, Inwentarz parafii rzymskokatolickiej Żurawica w de-
kanacie żurawickim diecezji przemyskiej ob. łac. z 15 IX 1958 r., k. 16–17.
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Patrząc na trudności pojawiające się w okresie powojennym, wydaje się, że 
parafia żurawicka stanowi typową egzemplifikację innych stacji duszpasterskich 
Kościoła w Polsce czy w diecezji przemyskiej, choć oczywiście można by było 
podać przykłady placówek mniej czy bardziej doświadczających polityki reżimu 
komunistycznego. Z drugiej jednak strony odbiega ona od ogólnopolskiej czy 
diecezjalnej średniej ze względu na bliskość nowej granicy narzuconej Polsce 
przez światowe mocarstwa, co jak mogliśmy zauważyć było związane z przesie-
dleniami ludności i wszelkimi problemami z tym połączonymi, a znajdującymi 
odbicie również na niwie kościelnej. 

Autor zdaje sobie sprawę, że niniejszy artykuł w kilkuwiecznej historii parafii 
Żurawica stanowi niewielki odcinek dziejów, ale zarazem wyraża nadzieję, że 
choć w minimalnym stopniu wypełni lukę w badaniach i zachęci do dalszej pracy 
naukowej nad jej dziejami. 
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JUSTYNA GAŁUSZKA (Kraków-Żurawica) 

NIEZNANY LIST FRYDERYKA ALEMBEKA  
DO WŁADYSŁAWA DOMINIKA  

ZASŁAWSKIEGO-OSTROGSKIEGO ZE ZBIORÓW 
SKOKLOSTER W RIKSARKIVET W SZTOKHOLMIE

Abstract

The unKnoWn leTTer of fryDeryK AlembeK To WłADysłAW DominiK zAsłAWsKi-osTroGsKi 
from The sKoKlosTer collecTion in riKsArKiveT in sTocKholm

The letter from the Skokloster collection is an interesting example of the relations between 
a very important figure in the church hierarchy of the Przemyśl diocese and one of the richest 
magnates in the then Ruthenian province. In the letter Alembek informs of the death of his patron, 
the Przemyśl bishop Paweł Piasecki (1579-1649), the Przemyśl ordinary in the years 1644-1649, 
historian and author of theological writings. Alembek shares with Ostrogski his doubts as to his 
own future. The letter was found in the Skokloster collection in Riksarkivet in Stockholm.

Key words: Rev. Fryderyk Alembek, Władysław Dominik Zasławski-Ostrogski, Bishop Paweł 
Piasecki, Przemyśl diocese of the Latin rite

Słowa kluczowe: ks. Fryderyk Alembek, Władysław Dominik Zasławski-Ostrogski, biskup 
Paweł Piasecki, diecezja przemyska obrządku łacińskiego

W skład niniejszego tekstu wchodzi edycja listu Fryderyka Alembeka (1598–
1672)1 do księcia Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego (1618–
1656), odnalezionego w Riksarkivet – Archiwum Królestwa Szwecji w zespo-
le Skokloster (Skoklostersamlingen) pod sygnaturą E 8604. Nazwa zespołu 
pochodzi od zamku Skokloster, znajdującego się ok. 60 km od Sztokholmu, 

1 J. Kwolek, Alembek Fryderyk (1598–1672), w: Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), t. 1, 
Kraków 1935, s. 73–74.
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w którym przechowywane były ogromne zbiory biblioteczne generała Karola 
Gustawa Wrangla (1613–1676). Był on szwedzkim admirałem i marszałkiem, 
dowódcą floty w czasie wojny trzydziestoletniej oraz jednym z dowódców 
podczas VI wojny polsko-szwedzkiej zwanej „potopem” (1655–1660). Jemu 
należy przypisać zwycięstwo w trzydniowej bitwie pod Warszawą (28–30 lip-
ca 1656), największym starciu w czasie wojny polsko-szwedzkiej. Bibliotekę 
odziedziczoną po ojcu generał rozbudowywał głównie dzięki licznym łupom 
wojennym. W 1892 r. jej część została włączona do sztokholmskiego Riksarki-
vet – instytucji o średniowiecznych tradycji, choć formalnie powstałej na mocy 
edyktu monarchy szwedzkiego Gustawa II Adolfa Wazy w 1618 r.2 Rękopisy 
i druki polskiej proweniencji, które należały do Wrangla, zostały zagrabione 
podczas wojen szwedzkich na terenach Rzeczypospolitej polsko-litewskiej. 
Nie był to przypadkowy, uboczny skutek prowadzenia działań wojennych, lecz 
celowa i zaplanowana akcja. Szwedzi starali się bowiem stworzyć podstawy 
dla dalszego rozwoju państwa, wyposażając jego największe biblioteki w cen-
ne książki i zbiory pochodzące z podbijanych krajów3. Rabunki w kraju nad 
Wisłą można zatem uznać za część polityki monarchów szwedzkich: Gusta-
wa II Adolfa (1594–1632) i jego następców, Krystyny Wazówny (1626–1689) 
i Karola X Gustawa Wittelsbacha (1622–1660)4. Do Szwecji wywieziono m.in. 
biblioteki z Wilna i Warszawy, liczne zbiory z kancelarii królewskiej, biblioteki 
zakonne (jezuitów i bernardynów z Poznania) oraz zbiory prywatne – choćby 
arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Wawrzyńca Gembickiego (1559–1624). 
Warto również przypomnieć, że do najeźdźcy trafiła korespondencja sekretarza 

2 E. Teodorowicz-Hellman, Z historii i współczesności zbioru Skoklostersamlingen, w: Polo-
nika w zbiorach Archiwum Narodowego Szwecji. Skoklostersamlingen, red. A. Nowicka-Jeżowa,  
t. 1, Warszawa 2006, s. 9–29.

3 Szerzej na temat rabunków szwedzkich w XVII i XVIII w Rzeczypospolitej: O. Walde, Stor-
hetstidens litterära krigsbyten, Bd. 1–2, Uppsala 1916–1920; W. Tomkiewicz, Zniszczenia wojenne 
w dziedzinie kultury, w: Polska  w okresie drugiej wojny północnej 1655– 1660, red. A. Przyboś, 
t. 2, Warszawa 1957, s. 435–449; Cz. Plichowski, Straty bibliotek i archiwów polskich podczas 
szwedzkiego „potopu” 1655–1660, w: Polska w okresie drugiej wojny północnej…, s. 451–478; 
idem, Z dziejów szwedzkich zaborów bibliotek i archiwów polskich w XVII i XVIII wieku, „Rocznik 
Gdański”, 17/18, 1958/1959; idem, Nieznane polonica w bibliotekach szwedzkich, Gdańsk 1962; 
Z. Łakociński, Magnus Stenbock w Polsce. Przyczynek do historii szwedzkich zdobyczy w czasie 
wojny północnej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967; idem, Polona Svecana artistica, Wrocław 
1979; Z. Anusik, Próba rewindykacji polskich dóbr kulturalnych ze Szwecji w dobie Sejmu Czte-
roletniego, „Zapiski Historyczne”, 1993, t. 58, z. 1, s. 7–22; D. Matelski, Straty polskich dóbr 
kultury w wojnach ze Szwecją w XVII i XVIII w. oraz próby ich restytucji, „Archeion”, 106, 2003,  
s. 118–135; idem, Grabież dóbr kultury w Wielkopolsce (1655–1918), „Kronika Wielkopolski”, 
2005, nr 3 (115); idem, Grabież dóbr kultury w wojnach Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569–
1795), Poznań 2005; Z. Ciesielski, Grabieże dóbr kulturalnych w Polsce przez Szwedów w XVII 
i początkach XVIII w., „Zapiski Historyczne”, 68, 2003, z. 2–3, s. 118–138; M. Nagielski, K. Kos-
sarzecki, Ł. Przybyłek, A. Haratym, Zniszczenia szwedzkie na terenie Korony w okresie potopu 
1655–1660, Warszawa 2015.

4 Sprawozdanie z poszukiwań w Szwecji dokonanych z ramienia Akademii Umiejętności przez 
E. Barwińskiego, L. Brinkenmajera, J. Łosia, oprac. E. Barwiński, Kraków 1914, s. VII–VIII.



Zygmunta I Starego Jana Dantyszka (1485–1548) oraz zbiory biblioteczne Mi-
kołaja Kopernika i kolegium jezuickiego z Braniewa. Dotychczasowe badania 
polskich historyków nie pozwalają na dokładne ustalenie losów wszystkich ko-
lekcji. Być może część zginęła bezpowrotnie w wielkim pożarze zamku kró-
lewskiego w Sztokholmie w 1697 r.

Nadawca listu, Fryderyk Alembek, urodził się we Lwowie, w rodzinie Jana 
– aptekarza i kupca z Fryburga5. W Krakowie wstąpił do zgromadzenia karme-
litów bosych oraz kształcił się w Akademii Krakowskiej, otrzymując w 1620 r. 
bakalaureat. W 1634 r. zdobył doktoraty z filozofii i teologii. W 1620 r. przyjął 
niższe święcenia kapłańskie i został proboszczem w Żurawicy dzięki ówcze-
snej właścicielce miejscowości, Elżbiecie Korniaktowej. Cztery lata później 
wyświęcono go na kapłana. Od 1634 r. pełnił funkcję honorowego kanonika 
kapituły katedralnej i dziekana przemyskiego. Na synodach diecezjalnych 
w 1636 i 1641 r. zlecono mu dokonanie generalnej wizytacji i opisanie całej 
diecezji. Jej wynikiem było uporządkowanie archiwów diecezji, dokładny opis 
kościołów oraz stwierdzenie stanu prawnego beneficjów. Probostwo w Żura-
wicy zachował aż do końca życia, natomiast za swoje dokonania otrzymał do-
datkowo kanonię w kapitule przemyskiej (1643), stanowisko protonotariusza 
apostolskiego (1653) i sekretarza króla Jana Kazimierza Wazy (1657). Był wi-
kariuszem i oficjałem biskupa przemyskiego Pawła Piaseckiego (1646–1649) 
oraz Andrzeja Trzebickiego (1655–1658). Było to stanowisko odpowiedzialne 
i ważne dla zarządzania diecezją. Niewątpliwie interesujące byłoby poznanie 
sposobów administrowania Alembeka, tak jak w przypadku Samuela Malickie-
go, oficjale za biskupa Piotra Gembickiego (1585–1657) i wzorowego rządcy 
diecezji6. 

Ceniono wykształcenie Alembeka, oddanie sprawom diecezji i pracowitość. Po-
wierzono mu m.in. zbieranie ofiar na potrzeby Rzeczypospolitej w 1650 r. czy zała-
godzenie sporu pomiędzy władykami unickim Atanazym Krupeckim (1570–1652) 
i prawosławnym Antonim Winnickim (zm. 1679). Dotychczas historykom najle-
piej znana była działalność pisarska Alembeka, zaciekawienie wzbudzała zwłasz-
cza zaginiona księga Status ecclesiarum dioecesis Premislensis, stanowiąca zapis 
wizytacji przeprowadzonej w latach 1636–1642. Pozostały z niej liczne wypisy, 
dzięki którym możliwa jest choć częściowa rekonstrukcja stanu parafii diecezji 
przemyskiej w pierwszej połowie XVII stulecia. Dzięki aktom wizytacji możemy 
odtworzyć jej przebieg7. Wizytator, jako wysłannik i przedstawiciel ordynariusza,  
witany był przez miejscowych wiernych wśród bicia kościelnych dzwonów, a nie-
którzy spośród nich mieli później wydawać opinię na temat proboszcza8. 

5  Ł. Charewiczowa, Alembek Jan (zm. 1636), PSB, t. 1. Kraków 1935, s. 74–75.
6  H. Wyczawski, Przemyskie biskupstwo Piotra Gembickiego 1636–1642, „Polonia Sacra”, 

R. 4: 1951, z. 3, s. 203.
7  Acta Visitationis, Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu (dalej: AAP), 64, s. 1–2.
8  Ibidem.



W Przemyślu zachowało się również siedem prac Alembeka, m.in. katalo-
gi arcybiskupów halicko-lwowskich, biskupów, prałatów i kanoników przemy-
skich, rachunki kapituły, regesty ważniejszych aktów z ksiąg konsystorskich 
za lata 1470–1646 oraz Status ecclesiae parochialis Zoravicensis 16629. Choć 
postać proboszcza żurawickiego i kanonika przemyskiego słusznie wzbudzała 
zainteresowanie historyków, to jednak dotychczas nie pokuszono się o dokładną 
analizę jego wielostronnej działalności, poprzedzoną solidną kwerendą archi-
walną i biblioteczną. W znanych mi opracowaniach ograniczano się jedynie do 
syntetycznych, encyklopedycznych notatek10. Najobszerniejsze omówienie życia 
i działalności Alembeka wyszło spod pióra księdza Henryka Hazika11.

Adresatem listu był III ordynat Ostrogski Władysław Dominik Zasławski-
-Ostrogski, syna wojewody bracławskiego i kijowskiego Aleksandra Zasław-
skiego i Eufrozyny Ostrogskiej. Próżno szukać w nim podobieństwa do dzia-
da, księcia Janusza Ostrogskiego, czy ojca, dobrze wykształconego humanisty 
i poligloty, odbywającego kilkuletnie studia zagraniczne. Od 1636 r. był ko-
niuszym wielkim koronnym, wojewodą sandomierskim (1645), krakowskim 
(1649) i starostą łuckim (1639–1653). Na sejmie konwokacyjnym w 1648 r. 
został jednym z trzech regimentarzy wojsk koronnych, którzy mieli dowodzić 
wojskami walczącymi z buntem kozackim w zastępstwie za hetmana12. Nie był 
przygotowany do tej roli, zwłaszcza w momencie zagrożenia Rzeczypospolitej 
trwającą od kilku miesięcy wojną domową, która przeszła do historii jako po-
wstanie Chmielnickiego. 

Według przekazów był niezwykle otyłym mężczyzną, niezbyt inteligentnym, 
ale posłusznym popierającemu go kanclerzowi wielkiemu koronnego Jerzemu 
Ossolińskiemu. Hetman wojsk zaporoskich Bohdan Chmielnicki ochrzcił go po-
gardliwym  przydomkiem „Pierzyna”, odnosząc się do luksusu, jakim otaczał się 
Ostrogski. Lubił wydawać uczty, gromadzić liczne klejnoty i modne zachodnie 
stroje13. Był dwukrotnie żonaty: najpierw z Zofią Pudencjanną Ligęzianką, cór-
ką starosty żydaczowskiego i bieckiego Mikołaja Spytka Ligęzy (1562–1637), 
następnie zaś z siostrą przyszłego króla, Katarzyną Sobieską. Nikłe zdolności 

9 Edycja tego utworu: M. Hofman, S. Nabywaniec, P. Kuta, Status ecclesiae parochialis Zora-
vicensis 1662, w: Dzieje Żurawicy, t. 2. Studia i materiały, Żurawica 2013. 

10 Poza biogramem w PSB, warto wspomnieć: H. Hazik, Proboszczowie żurawiccy okresu sta-
ropolskiego, w: Dzieje Żurawicy. Studia i materiały, t. 1, Przemyśl 2010, s. 25–45; B. Kumor, 
Alembek Fryderyk (1598–1672), w: Encyklopedia katolicka KUL, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, 
Z. Sułowski, t. 1, Lublin 1989, s. 354; E. Ozorowski, Alembek Fryderyk (1598–1672), w: Słownik 
polskich teologów katolickich. A–G, red. H. Wyczawski, Warszawa 1981, s. 45–46.

11  H. Hazik, Ks. Fryderyk Alembek (1598–1672), w: Dzieje…, s. 47–65.
12 Był to efekt wzięcia do niewoli hetmanów: wielkiego koronnego Mikołaja Potockiego 

(1593–1651) i polnego Marcina Kalinowskiego (ok. 1605–1652) po przegranej bitwie pod Korsu-
niem 26 maja 1648 r., drugiej bitwy powstania Chmielnickiego.

13 Regestr rzeczy ruchomych pozostałych po śmierci X. Władysława Dominika Zasławskiego, 
wojewody krakowskiego, 1656, Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: ANK), Archiwum San-
guszków (dalej: AS), 154.



dowódcze regimentarza doprowadziły do kolejnej klęski wojsk koronnych pod 
Piławcami we wrześniu 1648 r. Sam Zasławski-Ostrogski uciekł z pola bitwy. 
Kilka lat później wziął udział w bitwie beresteckiej (1651), zaś podczas „potopu” 
szwedzkiego pozostał wierny królowi Janowi Kazimierzowi, przygotowując do 
obrony przed Szwedami Przemyśl. Zmarł w 1656 r. w swoim zamku w Starym 
Siole pod Lwowem.

List ze zbiorów Skokloster stanowi ciekawy przykład relacji między bardzo 
ważną postacią w hierarchii kościelnej diecezji przemyskiej i jednym z bogat-
szych magnatów ówczesnego województwa ruskiego. Alembek dzieli się w nim 
informacją o śmierci swojego patrona, biskupa przemyskiego Pawła Piaseckie-
go (1579–1649), ordynariusza przemyskiego w latach 1644–1649, autora pism 
teologicznych i historyka. Jego Kronika wydana w 1645 r. w Krakowie wywo-
łała żywe reakcje, najczęściej polemiczne. Zarzucano biskupowi stronniczość, 
nadmierne ironizowanie, atakowanie króla Zygmunta III Wazy i jego polityki. 
Biskup zmarł 1 VIII 1649 r. w Mogile, której był opatem, tam też został pocho-
wany14. Alembek w swoim liście dzieli się z Ostrogskim wątpliwościami co do 
swojej przyszłości. W związku ze śmiercią ordynariusza przemyskiego, również 
jego dalsza kariera stanęła pod znakiem zapytania. 

Edycja została przygotowana zgodnie z instrukcją wydawniczą dla źródeł hi-
storycznych autorstwa Kazimierza Lepszego15. Biorąc jednak pod uwagę fakt, 
że zasady te nie do końca odpowiadają współczesnym wymogom krytycznego 
edytorstwa, starałam się wprowadzić zmiany, które z jednej strony zachowały-
by styl i wymowę dawnej polszczyzny, a z drugiej stały się jasne i zrozumiałe 
dla każdego czytelnika, w tym nie będącego specjalistą w dziedzinie historii, 
czy historii języka polskiego. Rozwinięte zostały skróty tytulaturowe w np.: 
„Wmć”=”Waszmość”, „JP”=”Jaśnie Pan”. Zastosowałam nawias kątowy „<>” 
do oznaczania rozwinięć lub uzupełnień brakujących liter. Przyjęłam zasadę peł-
nego tłumaczenia zwrotów łacińskich, zapisanych w edycji kursywą, w nawia-
sach kwadratowych „[]”, co jest obecnie standardowym wymogiem przy edycji 
tekstów staropolskich. Uwspółcześniłam interpunkcję oraz poprawiłam błędy 
językowe, które nadały wyrazom ich współczesne brzmienie. Zdecydowałam się 
jednak na zachowanie oryginalnego brzmienia nazw własnych i geograficznych. 
Ta sama uwaga dotyczy urody i specyfiki siedemnastowiecznego języka polskie-
go. Stąd też zachowałam słowa zgodnie z ich ówczesną wymową: „bywszy”, 
„okkazjach”, „sczęśliwe” itp.

14 W. Czapliński, Piasecki Paweł (1579–1649), PSB, t. 25, Wrocław-Warszawa-Kraków-
-Gdańsk 1980, s. 787–789.

15 K. Lepszy, Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI w. do poł. XIX w., War-
szawa 1953.



*   *   *

Przemyśl 2 X 1649

Jaśnie Oświecone Książe Mości Panie Wojewoda Krakowski. Panie Mój 
Wielce Miłościwy

Niemałą sczęśliwość sobie przyznawałem, gdym, oficjałem bywszy, mógł 
albo Waszej Książęcy Mości, albo należącym tak kościołom, jak osobom do 
Waszej Książęcy Mości zsłużyć. Zaczym i ochotnym bywałem i powolnym 
w podanych okkazjach. Byłbym był i w tej teraźniejszej. Ale że Pan Bóg prze-
niósł do chwały swej ś<więtej> {pamięci} Jego Mości Księdza Biskupa na-
szego16, urząd mój oficjalski już ustał. Atoli posłałem do Jego Mości Księdza 
delegata17, przy którym teraz jest authoritas ordinaria<m> [władza zwykła] 
i staranie przyczyną moją posłaną, uczyniłem, aby życzeniu Waszej Książęcy 
Mości pożądany patent ochotnie podwoił. Rozumiem, że trudny nie będzie. 
A ja Pana Boga prosząc o dobre zdrowie Waszej Książęcej Mości Pana Mego 
Miłościwego i sczęśliwe na długie lata stawanie, w łaskę zasługami moimi jako 
na{j}pilniej się oddaję. 

Waszej Książęcej Mości Pana Mego Wielce Miłościwego powolny sługa Fri-
derik Alembek […a] kanonik przemyski mp [manu propria – ręką własną].

bJaśnie Oświeconemu Książęciu Jego Mości Władysławowi Dominikowi na 
Zasławiu Ostrogskiemu, wojewodzie krakowskiemu Panu Memu Wielce Miło-
ściwemu, do oddania Jego Książęcej Mościb.

a-a – fragment nieczytelny, b-b – adres na kopercie.
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SALEZJAŃSKIEGO W PRZEMYŚLU Z 1907 ROKU

Abstract

The DonATion from Teofil KosTiuK from soKołóW mAłoPolsKi  
To The sAlesiAn house in Przemyśl in 1907

The Salesian educational institution in Przemyśl began in July 1907. The initiative came from Bi-
shop Józef Pelczar, a great social worker and ordinary of the diocese, while Rev. August Hlond SDB was 
the one who organized the new Salesian house. This paper deals with the financial aid in the initial phase 
of the foundation of the Salesian institution that came from Teofil Kostiuk from Sokołów Małopolski.

Key words: Przemyśl, Salesians, Salesian Centre in Przemyśl-Zasanie, Sokołów Małopolski, 
Rev. August Hlond.

Słowa kluczowe: Przemyśl, Salezjanie, Salezjański Zakład w Przemyślu na Zasaniu, Sokołów 
Małopolski, Ks. August Hlond

Dzieje salezjanów w Przemyślu doczekały się już kilku opracowań1, także 
edycji źródłowych2. Początki zakładu salezjańskiego w sięgają lipca 1907 r. 

1 Zob. m.in. Salezjańskiego Zakładu Wychowawczego w Przemyślu 25-lecie dzieje 1907–1932, War-
szawa 1932; 100 lat salezjanów w Przemyślu, red. J. Gocko SDB, K. Skałka SDB, Przemyśl 2007; Sa-
lezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu i jej likwidacja w roku 1963, red. R. Witalec, I. Witowicz, 
Rzeszów-Przemyśl 2007; S. Zimniak, Salesiani di don Bosco nella Małopolska (1898–1919), w: Ko-
ściół na drogach historii. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Śliwie, red.  
J. Wołczański, Kraków-Lwów 1999; J. Pietrzykowski, Współtwórcy „salezjańskiego Przemyśla”, „Semi-
nare”, 25(2008), s. 457–469; A. Świeży, W.W. Żurek, Salezjańska działalność wychowawczo-dydaktyczna 
w Przemyślu na Zasaniu w latach 1907–1945. „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 82 (2004), Lublin 
2005, s. 305–378; A. Świeży, Salezjańskie początki; Oratorium dla chłopców na Zasaniu; Formy dzia-
łalności oratoryjnej w okresie międzywojennym; Stulecie dzieła salezjańskiego w Przemyślu 1907–2007; 
idem, Księża kompozytorzy (współautorstwo z T. Ślusarczykiem), w: Daj mi duszę, resztę zabierz, oprac. 
K. Fil, Przemyśl 2013, s. 15–40, 67–74, 129–132; A. Świeży, Salezjańska działalność ks. Augusta Hlon-
da w Przemyślu, w: Kardynał August Hlond (1881–1948). Salezjanin, Prymas Polski i Mąż Stanu, red.  
J. Pietrzykowski SDB, J. Wąsowicz SDB, Dębno 2015 (Seria: „Studia i materiały źródłowe pod patronatem 
Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej”, t. 5), s. 13–21; idem, Domy (zakłady) salezjańskie w Przemy-
ślu w czasie Wielkiej Wojny 1914–1918, „Rocznik Przemyski. Historia”, t. 52: 2016, z. 1(19), s. 55–74.

2 Por. Ks. J. Liszka, Fragment kroniki Zakładu św. Józefa w Przemyślu dotyczący działalności pod 
okupacją sowiecką od września 1939 do kwietnia 1940 r., oprac. ks. A. Świeży SDB, w: Lwowskie pod 
okupacją Sowiecką (1939-1941), wstęp i red. T. Bereza, Rzeszów 2006 (Seria: „Relacje i wspomnie-
nia”, t. 9), s. 264–276; Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu i jej likwidacja w roku 1963…, 
s. 101–268; A. Świeży, Wspomnienia z czasu I wojny światowej. List ks. Walentego Kozaka salezjanina. 
Przemyśl 1 lipca 1915 r., „Rocznik Przemyski. Historia”, t. 53: 2017, z. 1(20), s. 237–248.
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Z inicjatywą jego powstania wyszedł wielki społecznik, miejscowy ordynariusz 
diecezji łacińskiej bp Józef Sebastian Pelczar, zaś organizatorem placówki sa-
lezjańskiej był młody wówczas kapłan ks. August Hlond SDB, który przybył 
do Przemyśla 26 lipca 1907 r. wraz z ks. Janem Symiorem oraz dwoma braćmi 
koadiutorami Józefem Tkaczykiem i Janem Mrozikiem3. Spotkali się tu z bardzo 
otwartym przyjęciem i dzięki ofiarności społeczeństwa oraz duchowieństwa dość 
szybko udało się wybudować zakład salezjański, którego uroczyste poświęce-
nie z rąk bpa Pelczara i bpa Karola Fischera odbyło się 22 października 1910 r. 
Uczestniczył w niej przełożony generalny. Paolo Albera, sekretarz generała ks. 
Pietro Ricardone oraz inspektor ks. Pietro Tirone4.

Niniejsza edycja źródłowa odnosi się do początków dzieła salezjańskiego 
w Przemyślu. Z perspektywy historii salezjańskiej ukazuje, w jaki sposób zdo-
bywano środki na rozbudowę placówek. Od początku pracy duchowych synów 
ks. Jana Bosko na ziemiach polskich rozwój dzieł wychowawczych opierał się 
w głównej mierze na datkach wiernych. W celu promocji idei zgromadzenia 
salezjańskiego w 1897 r. rozpoczęto w Turynie wydawanie w języku polskim 
pisma „Wiadomości Salezjańskie”, które bardzo szybko osiągnęło nakład  
50 000 egzemplarzy. Na łamach biuletynu prezentowano historię oratorium 
ks. Bosko w Turynie, pojawiały się w nim artykuły o salezjańskiej pedago-
gice, szerzono kult patronki salezjanów Maryi Wspomożycielki Wiernych; 
z chwilą powstania salezjańskich placówek na ziemiach polskich na bieżą-
co informowano o ich rozwoju i możliwości finansowego wsparcia5. Wśród 
darczyńców zakładów salezjańskich, zafascynowanych pracą wychowawczą 
wśród najuboższej młodzieży, odnaleźć można wielu duchownych6 i przed-
stawicieli rodów arystokratycznych, ale też zwykłych ludzi, często biednych, 
którzy ewangelicznym wdowim groszem chcieli je wspomóc7. Dzieła sale-
zjańskie wspierano poprzez datki pieniężne, ale także poprzez darowizny 

3 Por. S. Wilk, Początki działalności salezjańskiej w Przemyślu w kontekście rozwoju dzieła 
salezjańskiego na ziemiach polskich (1898–1922), w: 100 lat salezjanów w Przemyślu…,  s. 25.

4 Por. Poświęcenie nowego Zakładu XX. Salezjanów w Przemyślu, „Echo Przemyskie”, 16 
(1911), nr 86 z 26 X, s. 2. 

5 Por. J. Brakowski, „Wiadomości Salezjańskie” polska wersja „Bolettino Salesiano” w l. 
1897–1910, w: Dynamiczna wierność. Błogosławiony ks. Michał Rua, pierwszy następca ks. Bosko, 
Przełożony Generalny Towarzystwa św. Franciszka Salezego (1888–1910), inicjator dzieła sale-
zjańskiego na Ziemiach Polskich, red. J. Wąsowicz, Piła 2010 (Seria: „Studia i materiały źródłowe 
pod patronatem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej”, t. 2), s. 143–165.

6 Inicjatorem, a zarazem dobrodziejem Towarzystwa Salezjańskiego przy powstawaniu nowej 
placówki był biskup przemyski św. Józef Sebastian Pelczar (1842–1924), który ofiarował 33 000 
koron. Kolejne 15 000 dołożył proboszcz parafii katedralnej ks. kan. Karol Krementowski (1839–
1909). Za tę kwotę kupiono w lewobrzeżnej części Przemyśla ponad 5 ha gruntu z domem partero-
wym, zabudowaniami gospodarczymi i placem pod przyszły kościół parafialny. Nabytą nierucho-
mość biskup przekazał salezjanom, którzy przybyli nad San w lipcu 1907 r. Por. J. Pietrzykowski, 
Współtwórcy „salezjańskiego Przemyśla”…, s. 462.

7 Por. Wezwanie do ofiar na zakład i kościół XX. Salezjanów w Przemyślu, „Kronika Diecezji 
Przemyskiej”, 12 (1912), z. 10, s. 350.
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ziemskie, inicjatywy kulturalne, z których dochód przekazywano na konkret-
ny cel. 

Podobnie było w przypadku zakładu salezjańskiego w Przemyślu. Jego dy-
rektor ks. August Hlond starał się pozyskać szerokie rzesze miejscowego społe-
czeństwa dla rozwoju nowej placówki. Od początku przybycia nad San miał na 
uwadze potrzebę jak najszybszego wystawienia zakładu dla młodzieży i kościo-
ła dla niemającej swojej świątyni parafialnej katolickiej społeczności Zasania. 
Oba te zamierzenia stawały się odległe w czasie z powodu braku odpowiednich 
funduszy. Mimo tego ks. Hlond czynił stosowne przygotowania. Jednym z dzia-
łań było rozprowadzanie cegiełek na kościół8. Na łamach wspomnianych „Wia-
domości Salezjańskich”, których był redaktorem, począwszy od lutego 1909 r. 
w paru artykułach pod wspólnym hasłem „Zbudujmy Przemyśl!” informował 
o potrzebach placówki i planach wybudowania zakładu9. W samym mieście or-
ganizowano też różne działania mające wspomóc tę ideę. Przykładowo na rozwój 
misji salezjańskiej przekazano dochód z przedstawienia teatralnego przygotowa-
nego przez koło amatorskie Polskiego Związku Zawodowego Chrześcijańskich 
Robotników, które odbyło się 15 kwietnia 1909 r. w sali Domu Robotniczego. 
Relację z tego wydarzenia przywołało na swoich łamach „Echo Przemyskie”10. 
O wielkiej hojności mieszkańców miasta i okolic względem powstającego zakła-
du salezjańskiego wspomniał również podczas uroczystości jego poświęcenia bp 
Pelczar: 

Skoro sława Salezjanów i wieść o ich pracy nad zaniedbaną młodzieżą rozeszła się 
szeroko po świecie – wnet zawitali oni i do Polski. […] W ostatnich latach usadowili 
się Salezjanie także w naszym mieście i pracują gorliwie nad terminatorami, groma-
dząc ich u siebie w dnie powszednie wieczorem, a w niedzielę i święta po południu, 
by ich uczyć i wychowywać, a w ten sposób przygotowywać społeczeństwu warstwę 
mieszczańską i rękodzielniczą, ugruntowaną w cnocie, w wierze, miłości Boga i Oj-
czyzny. Ofiarując tedy grosz, choćby wdowi, na budowę tego zakładu – wszyscy 
ofiarodawcy spełnili czyn, za który wdzięczna będzie im potomność; bo księża Sa-
lezjanie będą mogli teraz żywszą i silniejszą rozwinąć akcję na polu wychowania 
rękodzielniczej młodzieży. Gdy przy pomocy Opatrzności stanie przy tym zakładzie 
nowy kościół i utworzy się osobna parafia na Zasaniu,  wówczas wzrośnie nie tylko 
opieka duchowa nad całą tą dzielnicą, a praca narodowo-społeczna nad polepszeniem 
bytu naszej rękodzielniczej ludności żywym uderzy tętnem11. 

Prezentowany dokument pokazuje jedną z form finansowego wsparcia po-
wstającego zakładu salezjańskiego, dodajmy – dość nietypową. Donator Teofil 

8 Por. A. Świeży, Salezjańska działalność ks. Augusta Hlonda w Przemyślu…, s. 20–21.
9 Por. Salezjanie w Polsce. Przemyśl, „Wiadomości Salezjańskie”, 13 (1909), nr 2, s. 42–43; 

Dla młodzieży rękodzielniczej, „Wiadomości Salezjańskie”, 13 (1909), nr 8, s. 213; Kościół i zakład 
św. Józefa w Przemyślu, „Wiadomości Salezjańskie”, 14 (1910), nr 1, s. 10–11. 

10 Por. „Echo Przemyskie”, 14 (1909), nr 33 z 25 IV, s. 3.
11 Por. Poświęcenie nowego Zakładu XX. Salezjanów w Przemyślu, „Echo Przemyskie”, 16 

(1911), nr 86 z 26 X, s. 2. 
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Kostiuk zobowiązał się bowiem do przekazywania części dochodów ze sprzeda-
ży dewocjonaliów i wydawnictw religijnych na rzecz budującego się w Przemy-
ślu zakładu i kościoła. Wydaje się, że prezentowany dokument, oprócz użytecz-
ności dla badań nad dziejami salezjanów na ziemiach polskich, może mieć także 
znaczenie dla badań z historii regionu, chociażby nad aktywnością jego miesz-
kańców. Zauważmy, że darczyńca, oprócz zajmowania się kupiectwem, był także 
kancelistą notarialnym w Sokołowie Małopolskim. Przejawiał sporą inicjatywę 
w kwestii asortymentu dewocjonaliów, którymi handlował. Odnaleźć w nim 
można religijne obrazy w modlitwami w kilku językach, a więc przeznaczone dla 
nabywców z różnych narodowości. Ponadto Kostiuk, jak wynika z dokumentu, 
był wydawcą modlitewników.

Z innych źródeł wiemy, że darczyńca wraz z małżonką włączał się żywo 
w promowanie wspieranej placówki. W spisanej ręczne kronice zakładu w Prze-
myślu ks. Hlond wspomina o prezentowanej umowie. Pod datą 16 listopada znaj-
dziemy taki zapis: „U notariusza zostawiam oryginał umowy z p. Kostiukiem 
i odpis, który pójdzie do urzędu podatkowego”, natomiast dwa dni później ks. 
Hlond odnotował: „U notariusza odbieram umowę zgłoszoną do urzędu podat-
kowego i płacę od tego aktu 2,80 K[oron]”. Natomiast pod datą 22 listopada dy-
rektor dzieła salezjańskiego zapisał, iż otrzymał 30 z 50 koron, które darczyńca 
według umowy ma mu wypłacić. Z kolejnych zapisków widać, że Teofil Kostiuk 
dość regularnie rozliczał się z przyjętych zobowiązań: „Od p. Kostiuka otrzy-
muję 22.80 K[oron](20 na konto § 14, 2.80 na § 12 a 0.10 jako zwrot opłaty 
pocztowej (30.11. 1907)” 12. W zamian ks. Hlond wysyła Teofilowi Kostiukowi 
legitymacje przynależności do Pobożnego Związku Pomocników Salezjańskich. 
Tenże pomagał także ks. Hlondowi rozprowadzać cegiełki na budowę zakładu 
i świątyni (6.8.1908)13. Zakład odwiedziła również jego małżonka i szwagier14.

Nie udało się ustalić dokładnych danych biograficznych darczyńcy zakładu 
salezjańskiego z Sokołowa. Z dostępnych opracowań wiemy jedynie, że udzielał 
się aktywnie w miejscowym oddziale Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 
zaś w czasie I wojny światowej wyróżnił się w akcji werbunku rekrutów do Le-
gionów poprzez Miejski Komitet Narodowy15. Prawdopodobnie nie był rodowi-
tym sokołowianinem16.

12 Archiwum Salezjańskie Inspektorii Krakowskiej w Krakowie (dalej ASIK), stara sygn. B 
1535 Przemyśl 1. Kronika Domu Przemyskiego od 12.11.[1]907 do 3.III. 1908 zeszyt 1, zapisy 
z 16.11.[1907], 18.11.[1907], 22.11.[1907], 30.11.[1907].

13 ASIK, stara sygn. B 1535 Przemyśl 1. Kronika Domu Przemyskiego od17.7.[1]908 do 30.11.
[19]08 zeszyt 2, zapisy z 29.7.[1908], 3.8.[1908], 6.8. [1908], 19.11.[1908].

14 ASIK, stara sygn. B 1535 Przemyśl 1. Kronika Domu Przemyskiego od 1.12.[1]908 do 
31.3.[1]909 zeszyt 3 zapis z 30.12.[1908].

15 Por. H. Dudzińska, Legioniści z powiatu kolbuszowskiego i powiatowy ruch legionowy z lat 
1914–1919, „Rocznik Kolbuszowski”, 3 (1994),  s. 77.

16 Tak w rozmowie z jednym z wydawców źródła stwierdził Bartosz Walicki, zajmujący się 
historią Sokołowa Małopolskiego.
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Prezentowany dokument nie był dotychczas obecny w obiegu naukowym. 
Oryginał znajdował się w Archiwum Salezjańskim Inspektorii Pilskiej w spuściź-
nie ks. Stanisława Kosińskiego SDB17, twórcy zbioru „Acta Hlondiana”, bada-
cza życia i działalności prymasa Polski kard. Augusta Hlonda SDB. Oprócz 105 
tomów maszynopisów, które składają się na „Acta”, w spuściźnie odnajdziemy 
wiele dokumentów oryginalnych podarowanych ks. Kosińskiemu podczas jego 
kwerend w archiwach kościelnych, wspieranych przez kard. Stefana Wyszyń-
skiego czy też abpa Antoniego Baraniaka. 

Na pierwszej stronie w lewym górnym roku znajduje się znaczek skarbowy 
o nominale 1 korony austriackiej. Taki sam znaczek odnajdziemy na stronie piątej 
i siódmej przy nocie uwierzytelniającej podpis Teofila Kostiuka przez notariusza 
Karola Lamperta. Również na pierwszej stronie u samej góry znajduje się odręczna 
adnotacja: II gi egzemplarz. Cała umowa napisana jest na maszynie na sześciu nu-
merowanych stronach w formacie 210 × 340 mm. Na szóstej stronie pod wymienio-
nym miejscem i datacją spisanej umowy złożone są podpisy obu stron. Następnie 
odręcznym pismem na stronie szóstej (numerowanej) i siódmej (nienumerowanej) 
została umieszona informacja o mającej wygasnąć  umowie z dniem 7 listopada 
1910 r.  i jej przedłużeniu do 31 grudnia 1910 r. Fakt ten zostaje potwierdzony przez 
notariusza Karola Rampelta jego podpisem i pieczęcią notariusza. Cztery karty (8 
stron) połączone są czerwonym sznurkiem, który na ostatniej, ósmej stronie przy-
twierdzony był pieczęcią lakową, niezachowaną, i czerwoną plakietką notariusza 
Karola Rampelta. Dodatkowo do prawej krawędzi strony piatej dołączone są (przy-
klejone) dwa podłużne pokwitowania pocztowe adresowane na Augusta Hlonda 
przekazu kwot z tytułu umowy opiewające na 30 koron i 22 koron i 90 halerzy.

Tekst umowy wraz dodatkowymi zapisami zostaje podany w oryginalnej pi-
sowni wraz z wyjaśnieniami. Zostały jedynie poprawione błędy maszynowe, któ-
re są odnotowane w przypisach.

17 ks. Stanisław Kosiński (1923–1991) – wstąpił w 1946 r. do nowicjatu Towarzystwa Salezjań-
skiego w Kopcu, gdzie 21XI 1947 r. złożył pierwszą profesję zakonną. Śluby wieczyste złożył 1 XI 
1950 r., natomiast w dniu 17 VI 1954 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Michała Klepacza 
w katedrze łódzkiej. W latach 1956–1958 odbył studia specjalistyczne z historii Kościoła na KUL, 
które następnie kontynuował w latach 1962–1964 na ATK. Uwieńczył je tytułem magistra teologii 
w zakresie historii Kościoła. W latach 1958–1960 był wykładowcą historii w Niższym Seminarium 
Duchownym w Płocku. W latach 1960–1991 wykładał  historię  Kościoła, historię Zgromadzenia 
Salezjańskiego, patrologię, homiletykę, lektorat języka francuskiego i łaciny w WSD Towarzystwa 
Salezjańskiego w Kutnie (1960–1961) i WSD Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie (do 1991), 
był także wykładowcą historii Kościoła w WSD Misjonarzy św. Rodziny w Kazimierzu Bisku-
pim od 1972 r. Od 1982 r. członek Komisji Teologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk. W 1991 r. został mianowany wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym kard. Augu-
sta Hlonda SDB. Autor ponad 150 publikacji – artykułów naukowych, edycji źródłowych, recen-
zji, sprawozdań, materiałów homiletycznych i artykułów publicystycznych w prasie katolickiej. 
Wśród najważniejszych należy wymienić prace redakcyjne nad 42. tomem „Naszej Przeszłości” 
poświęconej kard. Augustowi Hlondowi, artykuły poświęcone temuż prymasowi, dziejom salezja-
nów w Polsce oraz historii Kościoła w Polsce w okresie II Rzeczpospolitej. Por. S. Wilk, Kosiński 
Stanisław (1923–1991), salezjanin, historyk Kościoła, w: Słownik Polskich Teologów Katolickich 
1981–1993, t. 8, red. J. Mandziuk, Warszawa 1995, s. 294–298. 
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*   *   *

UMOWA
Zawarty między panem Teofilem Kostiukiem, kancelistą notaryalnym i wła-

ścicielem handlu obrazami religijnymi w Sokołowie zamieszkałym, oraz Wie-
lebnym księdzem Dr. Augustem Hlondem dyrektorem Zakładu Salezyańskiego 
w Przemyślu zamieszkałym, w następującej osnowie:
§ 1.  Podpisany Teofil Kostiuk, na mocy koncessyi c. k.  Starostwa w Kolbu-
szowej z dnia 18. lipca 1907 uprawniony do wykonywania handlu obrazami 
religijnymi i wszelkiemi dewocyonaliami, tudzież jako autor i wydawca obrazu 
„Ojcze Nasz”18, przedstawiającego tę modlitwę w Słowie i obrazie, - chcąc się 
przyczynić do utworzenia funduszu na zamierzoną budowę kościoła i zakładu 
wychowawczego dla opuszczonej młodzieży, - przez Zgromadzenie księży Sa-
lezjanów w Przemyślu, ofiaruje niniejszem na cel wyż19 rzeczony, część czy-
stych dochodów uzyskanych ze sprzedaży obrazów i książek modlitewnych 
z jego handlu, a w szczególności20 ofiaruje na cel wyż wzmiankowy tenże p. 
Teofil Kostiuk:

a) czterdzieści (40) halerzy od każdego sprzedanego egzemplarza obrazu 
„Ojcze Nasz” z pierwszego nakładu takowego, z tekstem modlitwy w ję-
zyku polskim – gdyż pierwszy nakład tylko z tym tekstem wydany został, -

b) siedemdziesiąt (70) halerzy od każdego sprzedanego obrazu „Ojcze Nasz” 
z drugiego nakładu obecnie uskutecznić się mającego z tekstem modli-
twy w językach polskim, słowackim, czeskim i niemieckim o ile takowe 
wydrukowane zostaną w wykonaniu  obrazowym dla ludności wyznania 
rzymsko-katolickiego, oraz od obrazów olejodruków, wielkości 54 × 73 
c/m o tytule: Madonna syxtina, - Matka Boska Pocieszenia, - św. Fran-
ciszek z Asyżu, - Chrystus na krzyżu, - Chrystus w Ogrojcu, - Chrystus 
Pukający, - Dobry Pasterz, a wreszcie od obrazów wielkości 47 × 63 c/m, 
o tytułach: Ecce Homo i Mater Dolorosa stanowiących  reprodukcye21 
z oryginału profesora Crossia,-

c) po dwadzieścia pięć22 (25) halerzy od każdego sprzedanego obrazu wielko-
ści 39 × 50 c/m, o tytułach: Madonna, - Madonna syxtina – Święta familia, 
- Chrzest Chrystusa, - Ecce Homo, - Mater Dolorosa, - Serce NP. Maryi, 
- Serce Pana Jezusa, (te dwa ostatnie obrazy w dwóch gatunkach), -

18 Na obrazie „Ojcze Nasz” zobrazowana została każda fraza tej modlitwy. Całość stanowi 
rodzaj katechizmu ludowego. Obraz został wydany  na oleodruku drukiem zakładu art. litogr.  
A. Luigarda (Wiedeń), nakładem T. Kostiuka Sp. w Sokołowie. Wymiar 70 × 47 cm.

19 Powinno być: wyż., czyli wyżej rzeczony. Tu i wszędzie dalej w edycji zachowano oryginal-
ny skrót bez kropki.

20 Pisane łącznie: wszczególności
21 Błąd maszynowy: reprodukcyE
22 Pisane łącznie: dwadzieściapięć
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d) po czterdzieści pięć23 (45) halerzy od obrazów wielkości 45 × 27 c/m. Mat-
ka Boska i Św. Józef ze sercem Pana Jezusa.

e) Po pięćdziesiąt (50) halerzy od każdej książki modlitewnej, Wiara Nadzie-
ja i Miłość24 przez ks. Jana Chrząszcza25, - dalej od książek ułożonych 
przez ks. Józefa Krośnińskiego26 pod tytułem Marya nasza pomoc27,  Jezus 
Marya Józef, - Matka Bolesna i Radość duszy lub Ave Maria, i aprobo-
wanej przez cenzurę duchowną książeczki modlitewnej Wyborek modłów 
i pieśni.

§ 2 Wszelkie jakiejkolwiek nazwy koszta reprodukcyi obrazów lub też nabycia 
artykułów przeznaczonych do sprzedaży z powyżej wymienionym celem, wydat-
ki na administracyę i w ogóle koszta z kontynuowaniem28 sprzedaży połączone, 
w ogóle wszelkie wydatki obowiązuje się ponosić sam pan Teofil Kostiuk bez 
żadnego z tego powodu regresu do podpisanego dyrektora Zakładu salezyańskie-
go lub do tegoż zakładu, gdyż tenże dyrektor nie bierze na siebie żadnej odpowie-
dzialności w powyższym kierunku co do zysku lub strat.
§ 3  Pan Teofil Kostiuk bierze na siebie zupełną i wyłączną odpowiedzialność za 
przebieg akcyi sprzedaży i za wszystkie jej skutki prawne wobec Władz politycz-
nych, policyjnych29 i sądowych.
§ 4 Pan Teofil Kostiuk obowiązuje się z dniem 15. stycznia 1908 roku przedłożyć 
dyrektorowi Zakładu Salezyańskiego w Przemyślu wiarygodny wykaz obrazów 
i książek sprzedanych z reklamą iż, część dochodów przeznaczona jest na cel 
wyż podany, oraz spis i adresy osób nabywających za czas od dnia podpisania 
tej umowy do 31. grudnia b.r. włącznie, następnie zaś zobowiązuje się regularnie 
każdego miesiąca do dnia 15go za miesiąc ubiegły przedkładać podobne wyka-
zy.-

23 Pisane łącznie: czterdziescipięć 
24 Wiara, nadzieja, miłość. Książka do nabożeństwa dla wygody katolickich chrześcijan, modli-

twy i nauki z dod. pieśni, oprac. ks. J. Chrząszcz, Warszawa 1911.
25 ks. Jan Chrząszcz (1857–1928) – kapłan, teolog i historyk, autor publikacji naukowych 

o dziejach Górnego Śląska. Święcenia kapłańskie przyjął 17 lipca 1881 r. w Pradze po uprzed-
nich studiach teologicznych we Wrocławiu, Pradze i w Krakowie. W latach 1913–1927 był pre-
zesem Górnośląskiego Towarzystwa Historycznego. W 1905 r. zorganizował Muzeum Górnoślą-
skie w Gliwicach. W latach 1891–1893 wydawał w Mikołowie „Misjonarza Katolickiego”. Por. 
J. Mandziuk, Chrząszcz Jan, w: Słownik polskich teologów katolickich 1918–1981, t. 5, pod red. 
L. Grzebienia, Warszawa 1983, 216–221; P. Górecki, Ksiądz Johanes Chrząszcz (1857–1928) – 
duszpasterz, człowiek nauki i pióra, badacz śląskich dziejów, „Biblitheca Nostra: śląski kwartalnik 
naukowy”, 1 (2015), s. 64–73.

26 ks. Józef Krośniński – proboszcz w Zasowie (1903–1940), autor licznych książek do nabo-
żeństwa, modlitewników m.in.: Anioł Stróż albo Książka do nabożeństwa dla katolickiej młodzieży 
szkolnej (Warszawa 1890, 19042), Piękność obrzędów kościoła katolickiego (Tarnów 1905), Wianu-
szek nabożeństwa katolickiego uwity z wzniosłych modlitw (Warszawa 1928).

27 Maryja nasza pomoc. Książka modlitewna ku chwale Bożej i czci Niepokalanej Maryi, oprac. 
ks. J. Krośniński, Warszawa 1904.

28 Błąd maszynowy: kontyunowaniem. 
29 Błąd maszynowy: pilcyjnych. 
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§ 5. Równocześnie z wyż rzeczonymi wykazami obowiązuje się Pan Teofil Ko-
stiuk uiszczać w gotówce do 15. każdego miesiąca Dyrektorowi Zakładu sale-
zjańskiego w Przemyślu kwotę, która ze sprzedanych w ubiegłym miesiącu ob-
razów i książek modlitewnych ma być według brzmienia ustępu pierwszego tego 
aktu przeznaczona na wzmiankowany fundusz.-
§ 6. Z chwilą podpisania niniejszej umowy, Pan Teofil Kostiuk uprawnionym 
będzie do uwidocznienia na artykułach do sprzedaży w myśl tego dokumentu 
przeznaczonych takiego ogłoszenia: - „Część dochodu ze sprzedaży tego obrazu 
– (tej książeczki) przeznaczoną jest na budowę Zakładu i kościoła salezjańskiego 
w Przemyślu.”
§ 7. Pan Teofil Kostiuk nadaje niniejszem każdoczesnemu Dyrektorowi Zakładu 
salezjańskiego w Przemyślu, prawo kontrolowania dochodów i rozchodów i całej 
akcyi sprzedaży w sposób jaki uzna za stosowny.- Na żądanie Jego ma Pan Teofil 
Kostiuk dostarczać odpowiednich w tym kierunku wyjaśnień.
§ 8. W razie nie przedkładania przez Pana Teofila Kostiuka wykazów miesięcz-
nych, jak w § 4. tego aktu podano – dalej w razie nieuiszczania się Pana Teofi-
la Kostiuka z gotówki o której była mowa w ustępie 5 tego aktu, każdoczesny 
Dyrektor Zakładu salezjańskiego może wezwać Pana Kostiuka do przedłożenia 
wykazów i uregulowania rachunków.-

Jeżeli by takie wezwanie do dni 14 nie odniosło skutku, jako też w razie, 
gdyby Pan Kostiuk zmienił samowolnie treść ogłoszenia o którym mowa była 
w ustępie 6 tego aktu, wreszcie gdyby Dyrektor Zakład[u] salezjańskiego w Prze-
myślu wykrył dowód nieuczciwego postępowania Pana Kostiuka, tenże Dyrektor 
będzie uprawnionym: -
a) do rozwiązania niniejszej umowy,
b) do zawiadomienia publiczności, Urzędów parafialnych i gminnych że Pan 

Kostiuk nie jest już uprawnionym do sprzedaży obrazów i książek z reklamą 
w ustępie 6.30 podaną a to z powodu nadużycia położonego w nim zaufania 
i nie uczciwego postępowania.-Zawiadomienie to może nastąpić przez gazety 
i listownie,

c) do dochodzenia przyznanych umową niniejszą praw na drodze sądowej.-
§ 9. Umowa niniejsza obowiązuje obie strony tylko przez 3 lata licząc od daty 
podpisania takowej a przydłużoną być może tylko przez zawarcie nowej umowy.-
§ 10. W razie rozwiązania niniejszej umowy przez upływ trzechletniego czaso-
kresu lub wcześniej z przyczyn powyżej w ustępie 8 podanych obowiązanym bę-
dzie Pan Kostiuk usunąć natychmiast z przedmiotów na sprzedaż przeznaczonych 
ogłoszenia o którem w ustępie 6 tego aktu [by]ła31 mowa.- Dalsze używanie tej 
reklamy może każdoczesny Dyrektor Zakładu Salezjańskiego ścigać sądownie.-

30 W oryginalnym dokumencie postawiono w tym miejscu kropkę, choć w innych przypadkach 
tego nie zrobiono.

31 Sylaba by jest w tekście umowy niewidoczna za sprawą sznurka spinającego strony, który 
w tym miejscu tworzy kilkumilimetrowe rozdarcie.
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§ 11. W razie śmierci p. Teofila Kostiuka przechodzą prawa i obowiązki niniejszej 
umowy na jego spadkobierców lub prawonabywców, a w razie zmiany w osobie 
obecnego D[y]rektora32 Zakładu salezjańskiego w Przemyślu przechodzą one na 
Jego następcę. –
§ 12. Wszelkie koszta połączone ze spisaniem tego aktu podpisaniem takowego, 
stemple oraz ewentualną należytość skarbową gdyby takowa została wymierzoną 
poniesie Pan Teofil Kostiuk z własnych funduszów bez jakiegokolwiek z tego 
tytułu regresu do Zakładu salezjańskiego w Przemyślu.-.-
§ 13. Umowa niniejsza zostaje spisaną w dwóch równobrzmiących egzempla-
rzach z których jeden znajdować się ma w rękach Pana Teofila Kostiuka.-
§ 14. Ponieważ wszystkie osoby przyczyniające się do utworzenia funduszu 
wymienionego w ustępie 1. tego aktu – a więc i osoby nabywający artykuły 
w akcie tym podane, - stają się dobrodziejami Zakładu salezyańskiego w Prze-
myślu, a za tych dobrodziejów zamierza p. Teofil Kostiuk ufundować czasowe 
lub wieczyste msze św. własnym kosztem i staraniem bez żadnego z tego powo-
du regresu do podpisanego dyrektora Zakładu salezjańskiego, przeto p. Kostiuk 
życząc sobie ażeby i dotychczasowi nabywcy jego obrazu Ojcze Nasz policzeni 
byli w poczet tych dobrodziejów, tytułem datku od tych tymże dotychczaso-
wym odbiorcom sprzedanych 692 egzemplarzy obrazów, zobowiązuje się zło-
żyć do rąk podpisanego dyrektora Zakładu salezjańskiego kwotę pięćdziesiąt 
(50) koron na fundusz w ustępie 1. aktu tego wzmiankowany, w czternaście dni 
po podpisaniu tej umowy, a dalsze 30 do 50 koron, w miarę uiszczenia przez 
odbiorców kwot dłużnych za pobrane obrazy, i odnośny imienny spis tych osób 
zobowiązuje się dostarczyć równocześnie z nadesłaniem kwoty 50 koron w 14 
dni po podpisaniu tej umowy.

Obie strony niniejszą umowę zawierające, takową jako z wolą ich zgodnie 
spisaną uznają i w dowód tego podpisują.

W Sokołowie, dnia siódmego (7) listopada 1907 r.

(-) Teofil Kostiuk
(-) Ks. Dr. August Hlond C.S.33

W myśl obopólnej umowy – akt niniejszy wedle osnowy którego termin 
uprawniający pana Teofila Kostiuka do sprzedaży obrazów z reklamą iż część do-
chodów przeznaczona jest na fundusz budowy kościoła i zakładu Salezyańskiego 
w Przemyślu, upływa z dniem siódmego (7) listopada 1910 roku, - zmieniają obie 
strony w odnośnym ustępie o tyle, że ten termin przedłużają do dnia trzydzieste-
go pierwszego34 (31) grudnia bieżącego 1910 roku.

32 Początek wyrazu pisany na końcu zdania przy krawędzi karty jest niepełny, brak litery y.
33 Skrót od łacińskiej nazwy Congregatio Salesiana.
34 Pisane łącznie: trzydziestegopierwszego
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Zresztą wszelkie inne warunki i zastrzeżenia pozostają niezmienione i obie 
strony35 obowiązują nadal aż do dnia wyżej wyrażonego,- gdyż tylko jedynie 
termin wygaśnięcia umowy zostaje przedłużony,- a natomiast z dniem 31 grud-
nia roku bieżącego (:1910:) ustaje w zupełności uprawnienie z mocy niniejsze-
go dokumentu panu Teofilowi Kostiukowi przysługujące do sprzedaży obrazów  
i dewocyonaliów z reklamą w dokumencie tym wyrażoną.

W dowód czego podpisy stron.
W Sokołowie dnia 26 października 1910

Teofil Kostiuk

L.Rep. 103.329.
Stwierdzam, że znany mi osobiście pan Teofil Kostiuk kupiec w Sokołowie 

zamieszkały podpis swój na niniejszym dokumencie położony w mojej obec-
ności za własnoręczny uznał. W Sokołowie dnia dwudziestego szóstego (:26:) 
października (1910) roku tysiąc dziewięćset dziesiątego.

Karol  Rampelt36
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Kościół GrecKoKATolicKi i Problem rusińsKiej Dezercji W Przemyślu W sTyczniu 1915 roKu: 
DoKumenTy z WieDeńsKieGo KreiGsArchiv

W artykule autor omawia problem dezercji Rusinów w Twierdzy Przemyśl w czasie II oblężenia 
na przełomie lat 1914 i 1915. W garnizonie znajdowały się dziesiątki tysięcy ukraińskojęzycznych 
żołnierzy, na których dowódcy patrzyli z głęboką nieufnością. Kiedy po listopadzie 1914 r. wzrosły 
przypadki dezercji, dowództwo Twierdzy zwróciło się o pomoc do Kościoła greckokatolickiego. 
Autor analizuje wysiłki lokalnego biskupa na rzecz wzmocnienia lojalności, ale i motywy stojące 
za dezercją. Okazuje się, że to nie rusofilskie sympatie – jak się obawiało dowództwo Twierdzy – 
ale raczej prześladowania ze strony władz państwowych i surowe warunki oblężenia wyalienowały 
Ukraińców. Korespondencja między dowództwem a biskupem, zachowana Kriegsarchiv w Wied-
niu, została przytoczna w języku oryginalnym, tj. niemieckim i prztłumaczona na język angielski.
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The Habsburg Army was, like the empire it served, an extraordinarily compli-
cated institution.  Multi-ethnicity was its defining characteristic; it was, as its of-
ficial history proudly stated, ‘an army of peoples’.1 While German-speakers were 
very prominent in the officer corps, the army’s rank and file fully reflected the di-
versity of Emperor Franz Joseph’s lands. In 1910, Germans and Hungarians each 

1 Bundesministerium für Heereswesen und Kriegsarchiv, Österreich-Ungarns letzter Krieg 
1914-1918.  Das Kriegsjahr 1914 vom Kriegsausbruch bis zum Ausgang der Schlacht bei 
Limanowa-Lapanów (7 Vols., Vienna, 1931), i  [hereafter ÖULK, i], p. 54.
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composed about a quarter of the army’s establishment.  Czechs (13 per cent), 
Serbo-Croats (9 per cent) Poles (8 per cent), Ukrainians (or, as they were com-
monly known at the time, Ruthenes – 7.6 per cent), Romanians (7 per cent), and 
Slovaks, Slovenes and Italians comprised the rest. Some regiments recognised 
as many as four languages among their personnel.2 During the First World War, 
and subsequently in German- and English-language historiography, the impact 
of troops’ national identity on battlefield performance was much debated. Czech 
soldiers’ conduct was subject to especially bitter debate and has been scrutinised 
by historians.3 However, in the conflict’s first year, the Austro-Hungarian High 
Command’s concern and suspicion was directed at least as much, if not more, 
toward Ukrainian-speaking (Ruthenian) civilians and soldiers.

This article examines the issue of Ruthenian desertion during the siege of 
Przemyśl in 1914-15, and presents some documentation from the Kriegsarchiv 
in Vienna.  As most readers of this journal will know, the fortress-city of Prze-
myśl was besieged by the Russian Army from mid-September until 10 October 
1914 and then again from 4 November until its capitulation through hunger on 
22 March 1915. Through the struggle the fortress-city became, in the words of 
one Hungarian journalist, ‘a symbolic point for the Monarchy.  Nearly all the 
nationalities of Austria and Hungary defended it.’4 The fortress was garrisoned 
by the 23 Honvéd Division, a formation raised in (what was then) southern Hun-
gary with significant numbers of Romanians and Serbs, and four poorly equipped 
Landsturm Brigades: the 97th northern Hungarian, 108th western Austrian, 93rd 
eastern Galician and 111th central Galician Landsturm Brigades. Among the gar-
rison’s sixty-five battalions, nineteen and a half had in their ranks some or many 
Ruthenians.5  

The correspondence accompanying this article dates from January 1915 and 
was initiated by the Fortress Commander, General Hermann Kusmanek von Bur-
gneustädten (1860-1934). Concerned about rising desertion by Ruthenian troops 
in his garrison, he sought help from the Greek Catholic Bishop of Przemyśl, Kon-
stantyn Czechowicz (1847-1915). To understand the context to his letter, it is ne-
cessarily to begin with the national tensions in Galicia and the identity divisions 
among Ruthenians at the beginning of the twentieth century. The census of 1910 
registered 3,208,092 Ukrainian-speakers in the province.  These people were far 

2 N. Stone, ‘Army and Society in the Habsburg Monarchy, 1900-1914’, Past and Present, 33 
(1966), 99-100.

3 See, particularly, R. Lein, Pflichterfüllung oder Hochverrat?  Die tschechischen Soldaten 
Österreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg (Vienna and Berlin, 2011) and, for a rival view,  
M. Rauchensteiner, The First World War and the End of the Habsburg Monarchy (Vienna, Cologne 
and Weimar, 2014), pp. 317-54. 

4 F. Molnár, Galicja 1914-1915. Zapiski korespondenta wojennego, tr. A. Engelmayer (Warsaw, 
2012), p. 148.

5 G.A. Tunstall, Written in Blood.  The Battles for Fortress Przemyśl in WWI (Bloomington and 
Indianapolis, IN, 2016), pp. 29-30 and 35.
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from united.  The Austrian parliamentary elections of 1907 reflected a division 
between a majority identifying with Ukrainian national parties and a Russophile 
or ‘Old Ruthenian’ minority who conceived of themselves as a branch of the 
Russian people. The last years of peace saw considerable turbulence in Galicia.  
In April 1908, foreshadowing the far more famous regicide of June 1914, the Em-
peror’s representative in the province, Statthalter (Namiestnik) Andrzej Potocki, 
was assassinated by a Ukrainian nationalist student as a protest against Polish 
conservative rule. Russophile agitation, funded secretly by the Russian govern-
ment, also greatly increased in the province.  The Habsburg military noted with 
concern the more than tenfold increase in prosecutions for spying in the province 
between 1908 and 1913.6  

When war erupted in the summer of 1914, both the Galician civil authori-
ties and the army moved against Ruthenian elites of all political persuasions.  
Across the land, more than 10,000 people were imprisoned.  Most were placed 
in preventative arrest on suspicion of Russian sympathies, though very many 
were Ukrainian nationalists who felt only enmity towards the great oppressor to 
the east. Przemyśl was caught up in the hysteria. Greek Catholic clergy, who as 
intellectuals and opinion-formers were objects of distrust across the province, 
were targeted. Across Czechowicz’s diocese 314 priests, more than a third of his 
clergy, were interned by the authorities. Within the city of Przemyśl and its envi-
rons, of fifty-five Greek Catholic clergymen twenty-three were interned.7 Ordi-
nary people were also arrested and harshly punished, often for minor infractions. 
The case of Andzej Kużmin and Józef Leszczyński, two Greek Catholic tailor 
apprentices from the village of Kropiwnik Nowy (ninety kilometres south-east 
of Przemyśl, now in Ukraine) illustrates how sensitive the authorities were at the 
war’s opening. Both men were arrested and imprisoned for parodying in public 
both the imperial hymn and the Mazurek Dąbrowskiego. Their rowdy and impro-
vised version of the latter went as follows:

Poland is not yet lost
Though it will be lost
The Pole will have to clean the Ruthenian’s boots
And Austria will have to clean the Russian’s arse.8

Imprisonment and internment could be effectively a death sentence: notoriously, 
in the camp at Thalerhof, where 8,000 people, most of them Ruthenians, were incar-
cerated, poor hygiene, epidemics and neglect resulted in the deaths of 1,767 priso-

6 K. Bachmann, Ein Herd der Feindschaft gegen Rußland.  Galizien als Krisenherd in den 
Beziehungen der Donaumonarchie mit Rußland (1907-1914) (Vienna and Munich, 2001), pp. 128-
38, 196-201 and 232.

7 A. Szczupak, Greckokatolicka diecezja przemyska w latach I wojny światowej (Cracow, 
2015), pp. 44 and 55.

8 Kk Gericht des Festungskommandos in Przemyśl. Archiwum Główne Akt Dawnych, Warsaw: 
281: fo. 21-7.
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ners.9 Many others were killed in Galicia by an army made vengeful and more para-
noid through early defeat. A general retreat to Przemyśl took place in mid-September.  
The lawlessness and violence spreading through the province reached the city with 
the troops. On the fifteenth of that month, Habsburg dragoons massacred forty-four 
Ruthenian prisoners in broad daylight, after one cavalryman claimed to see among 
the suspected Russophiles peasants who had shot at a patrol. Firearms, sabres and 
even fence posts were used in the slaughter. No perpetrator was ever caught.10

In the Fortress Command at Przemyśl, the middle of September was a fraught 
time.  Kusmanek and his staff officers not only had to keep order as the shattered 
Field Army withdrew, but were preparing for imminent siege. Under this intense 
stress, anxiety about disloyalty, which until this moment had been focused on ci-
vilians, began also to be directed toward Ruthenian soldiers. After reports arrived 
that Ruthenian troops had performed poorly in the defence of the Halicz Bridge-
head on the Dniester River, the Fortress Command became concerned that the 
111th Landsturm Brigade – a local formation with Polish and Ruthenian personnel 
– was garrisoning the girdle forts. On 16 September, a secret order was issued 
to post Hungarian troops to these forts, with a view to eventually removing the 
brigade from these crucial defensive installations.11 Near simultaneously, hurried 
measures were taken to evacuate 6,000 Ruthenian military labourers from the 
Fortress. The military telegrams, which initially referred to ‘workers of Ruthe-
nian nationality’, revealingly soon seamlessly switched to a discussion of ‘Rus-
sophile’ workers, as if these terms were interchangeable.12

A few days later, the Fortress Command’s paranoia ramped up a notch, as 
attention turned to Landsturm Regiment 19, part of the 93 eastern Galician Land-
sturm Brigade. This regiment was dramatically labelled ‘dangerous for the for-
tress’ and ordered to depart. Its commander warned that in fighting further east, 
the men had ‘left officers in the lurch and fled’, throwing away their weapons in 
the rush to escape. In the context of the major disasters besetting the Habsburg 
Army around Lwów, such conduct was neither surprising nor unique; both the 
23 Honvéd Infantry Division and the 97 Landsturm Brigade, Hungarian units 
which later served in the Przemyśl garrison, succumbed to panic and flight in ear-
ly September.13 However, for Landsturm Regiment 19, senior officers all fixated 

9 Szczupak, Greckokatolicka, p. 49.
10 See the documentation pertaining to the massacre in Allgemeines Verwaltungsarchiv, Vienna 

[hereafter AVA Vienna]: Min.d.Innern, Präs., 22/Galiz. (1918): Karton 2119: Doc. 21832.
11 Secret order to Commanders of IV - VIII Defensive Districts, 16 Sept. 1914. Kriegsarchiv, 

Vienna [hereafter KA Vienna]: Neue Feldakten [hereafter NFA]: Festungskmdo Przemysl: Karton 
1321: fo. 727.

12 Telegrams from Fortress Command in Przemyśl and Field Transport Control Krakau, 13 Sept. 
1914. KA Vienna: NFA: Festungskmdo Przemysl: Karton 1321: fo. 573 and 641.

13 For the 97 Landsturm Brigade’s and the 23 Honved Infantry Division’s panic and flight 
outside Lwów on the night of 2 Sept see Bundesministerium für Heereswesen und Kriegsarchiv, 
Österreich-Ungarns letzter Krieg, i, p. 253.
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on the allegedly Russophile sympathies of the communities from which the unit 
was recruited. The national composition of the unit – around one-third Poles and 
nearly two-thirds Ruthenes – was blamed for its indiscipline.14 In fact, there were 
clearly other factors at play which made this regiment especially vulnerable to 
collapse. As its commander conceded, the unit suffered from a shortage of offi-
cers, and many of those it did have were physically unfit.  Its rank and file were 
‘too old’ for active service. Perhaps worst of all, their rifle training was ‘equal to 
zero.’15   

The month of October, filled first with intense fighting as the Russians stor-
med the fortress and then with euphoria at relief by the rejuvenated Habsburg 
Field Army, appears to have put fears of Ruthenian disloyalty in the ranks tem-
porarily to rest.  However, from the start of the second siege on 4 November, 
anxiety again rose due to a trickle of desertions which continued into the New 
Year. Russian Army propaganda, tailored to play on Ruthenian troops’ specific 
concerns, added fuel to the fire. For sure, there were lies: the Russian armies 
had already crossed the Carpathian Mountains and were marching on Budapest. 
Cracow was encircled. Yet the Russians also skilfully exploited the real recent 
Habsburg brutality in order to foster resentment and undermine discipline. ‘Your 
villages have been burned by Austrian troops, your families abandoned to frost 
and starvation’, asserted one propaganda flyer, entirely truthfully.  ‘They would 
have starved if we had not given them a warm roof and bread. […] The sooner the 
forts fall, the more we can rescue your unhappy compatriots from freezing – from 
death!  It depends on you!’16

Kusmanek’s appeal to Bishop Czechowicz for help in stopping Ruthenian de-
sertions came after six men in the first battalion of Landsturm Infantry Regiment 
35 fled for Russian lines early on the morning of 6 January. His claim in the letter 
that desertion was ‘rife’ in the battalion was exaggerated; it had reported seven 
desertions between 10 November and 3 December.17 Nevertheless, these defec-
tions did pose a security risk and the final case which prompted his letter was 
especially worrying. Russophilia may have been a motive. The unit was raised in 
the border district of Brody and, according to their company commander, all the 
deserters came from two communities with known Russian sympathies.  On the 
other hand, the bugler who organised the desertion had a reputation as a reliable 
soldier and, at three months into the second siege, plenty of other reasons existed 

14 R. Nowak, ‘Die Klammer des Reiches.  Das Verhalten der elf Nationalitäten Österreich-
Ungarns in der k.u.k. Wehrmacht 1914 bis 1918’, p. 331. KA Vienna: NL Nowak B/726/1.

15 Fortress Command in Przemyśl to 3 Army Command and 44 Infantry Division, 18 Sept. 
1914. KA Vienna: NFA: Festungskmdo Przemysl: Karton 1321: fo. 771-2.

16 Russian propaganda flyer (transcription). Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu 
[hereafter MNZP Przemyśl]: Archiwum Molnera: DVD6 – T. nr 23 MP. HIST 410: fo. 3-4.

17 K.u.k. Festungskommando, Op. Nr. 159/5, 5 Jan. 1915.  KA Vienna: NFA: Festungskmdo 
Przemysl: Karton 1323: fo.135.
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to wish to leave: cold, hunger and the obvious hopelessness of the Fortress’s 
strategic situation.  What was undeniable and shocking was the brazenness of the 
flight. The deserters had tricked tired frontline sentries in the night by pretending 
to be a departing patrol, and had escaped into no man’s land.18

The Greek Catholic Bishop of Przemyśl, Konstantyn Czechowicz, was at first 
glance perhaps a rather odd figure from whom to seek support.  After all, his 
clergy had been among the greatest victims of the Galician civil authorities’ and 
Habsburg army’s wartime persecution.  Nonetheless, Kusmanek’s approach was 
sensible. The Catholic Church – both its Roman and Greek branches – was an 
ideological pillar of the Habsburg Monarchy.  While Franz Joseph’s peoples were 
riven by ethnic division, four-fifths of the population were unified through the 
Catholic faith.19 Czechowicz was sure of his loyalties. From both his Church and 
Ukrainian national standpoints, his interests lay with Austria.  As he wrote in his 
reply, ‘I know … that the Russians would respect neither my Catholic faith nor 
my nationality nor, what concerns me personally, my position.’ Hostile Tsarist 
authorities had dissolved his Church in Russia already in 1875.  Since his con-
secration as bishop in 1897, he had been confronted by the rival Russian Ortho-
dox Church’s aggressive proselytising in his diocese.  The Russian occupation 
of eastern Galicia in 1914 brought with it the arrest and deportation of the Greek 
Catholic Metropolitan of Lwów, Andrey Sheptytsky, an influx of Orthodox clergy 
and attacks on Ukrainian education and culture.20 

There is also good reason to believe Czechowicz’s claim to be ‘bound to the 
holy person of his Majesty … not only by sacred oaths, which I have sworn repe-
atedly but also by the deep inner feelings of gratitude, love and stalwart loyalty.’  
Before the war, the bishop had enjoyed the support of Austrian authorities in 
upholding the Greek Catholic faith, and had been ennobled and rewarded with 
high honours such as the Order of the Iron Crown.21 His conduct during the visit 
of Archduke Karl, the future Emperor, to Przemyśl at the end of October 1914 
offers insight into his mind-set, and particularly his deep concern (as in his letter 
to Kusmanek) to emphasise Ruthenians’ loyalty to the Monarchy.  The ‘old Ru-
thenian bishop’, wrote Karl, ‘explained to me with tears that he feared that His 

18 See the reports on the desertion from the 2 Feldkompanie, K.k. Landsturminfanterieregiment 
No. 35, 6 Jan. 1915.  KA Vienna: NFA: Festungskmdo Przemysl: Karton 1323: fo. 202-8. 

19 See P. Houlihan, Catholicism and the Great War. Religion and Everyday Life in Germany and 
Austria-Hungary, 1914-1922 (Cambridge, 2015), pp. 21-9.

20 For Russia’s official hostility toward the Greek Catholic Church, see T.R. Weeks, ‘Between 
Rome and Tsargrad: The Uniate Church in Imperial Russia’, in R.P. Geraci and M. Khodarkovsky 
(eds.), Of Religion and Empire. Missions, Conversion, and Tolerance in Tsarist Russia (Ithaca, NY, 
and London, 2001), pp. 70-91.  Measures taken during the occupation of eastern Galicia are well 
explained in M. von Hagen, War in a European Borderland.  Occupations and Occupation Plans in 
Galicia and Ukraine, 1914-1918 (Seattle, WA, 2007), pp. 19-45.

21 For a full discussion of Czechowicz and his pre-war struggle against Russian Orthodoxy, see 
Szczupak, Greckokatolicka diecezja Przemyska, pp. 16-40.
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Majesty could believe of his loyal people of the Ruthenians, that it was unpatrio-
tic.  He pleaded that one should execute the bad elements – they deserved nothing 
more – but the real Ruthenians were true to the Kaiser till their last breath.’22

The Bishop’s response to Kusmanek’s request was to organise a series of spe-
cial sermons and services between 13-16 and 20-23 January. His efforts were gi-
ven added urgency by another group desertion from the first battalion, Landsturm 
Infantry Regiment 35 on the night of 13-14 January.  A corporal and nine men had 
disappeared from a field watch.23 The Bishop’s first sermons on the thirteenth and 
fifteenth were given to this Landsturm Regiment.  The first day’s session was held 
in Przemyśl city centre. To reach all its soldiers, the Bishop then travelled on the 
fifteenth to the camp at Żurawica, in the north of the girdle.  Subsequent masses 
and sermons were targeted at other units with Ruthenian personnel. The Bishop 
spoke to the Third Battalion of Major General Nickl’s Group on the sixteenth, 
Landwehr Infantry Regiment 19 on the twentieth and, on the final two days, to 
soldiers from a variety of units, including Landsturm Infantry Regiment 33.24 As 
well as urging the men to remember their oath to Austria’s monarch, Czechowicz 
particularly stressed the oppressive nature of Russia.  The empire to the east, he 
warned, was ‘the prison of unfree nations.’ The Tsars ‘never kept promises to 
subordinated peoples.’25  

How successful was Bishop Czechowicz’s intervention?  The Fortress Com-
mand’s approach and the Bishop’s resultant sermon series were a potentially ef-
fective means to reinforce Ruthenian discipline.  As a later official report into the 
Galician peoples’ conduct during Russian occupation in 1914-15 spelled out, the 
mass of Ruthenians were not treasonous – as Habsburg officers feared and assu-
med – but rather indifferent toward the Habsburg cause.26 Czechowicz’s sermons 
were thus promising, for they offered much needed ideological underpinning to 
Ukrainian-speaking soldiers’ military service, providing religious rationale to en-
dure and obey that could resonate with this pious people. However, this shift to 
appeal positively to Ruthenian troops came very late. The brutality and insensi-
tivity of 1914 had already alienated some men irrevocably. This was expressed 

22 From the ‘Kriegserinnerungen Kaiser Karls – Kriegsjahr 1914 o.O., 1914 Oktober 13 – 
Dezember 24’, reproduced in E. Kovács, P. Arato, F. Pichorner and L. Wewalka (eds.), Untergang 
oder Rettung der Donaumonarchie?  Politische Dokuments zu Kaiser und König Karl I. (IV.) aus 
internationalen Archiven (2 vols., Vienna, Cologne and Weimar, 2004), ii, p. 85. 

23 Report by Company C.O. and interviews with sentries of 5. Kompanie, K.k. Landsturmin-
fanterieregiment Nr. 35, 15 Jan. 1915.  KA Vienna: NFA: Festungskmdo Przemysl: Karton 1323: 
fo. 410-12 and 415.

24 ‘Programm für die Predigten Sein Exzellenz des griechisch-kath. Bischofs’. KA Vienna: 
NFA: Festungskmdo Przemysl: Karton 1323: fo. 413-4.

25 Additions to the Bishop’s notes by Reverend Aleksander Zubrycki, quoted in Szczupak, 
Greckokatolicka diecezja przemyska, p. 97.

26 ‘Bericht des Legationsrates Baron Andrian über seine Informationsreise nach Ostgalizien’, 
26 July 1915, esp. pp. 15-18.  AVA Vienna: Min.d.Innern, Präs., 22/Galiz. (1914-15): Karton 2116: 
Doc. 19644.  
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clearly by men who surrendered to the Russians. Recounting the ‘great mistrust’ 
that ruled toward Ruthenians in Przemyśl, they had told their captors with horror 
of the ‘large number of Ruthenians […] shot for trivialities.  Such executions take 
place daily in the fortress.’27 

Further retarding the impact of the Bishop’s message of loyalty were the dire 
conditions in the Fortress. By mid-January 1915, ration allowances for bread and 
vegetables had halved since the start of the siege.  Troops’ meat consumption had 
remained steady, but only because beef had been replaced by horsemeat made 
available through the slaughter of the garrison’s own horses.28 Ruthenians, as one 
officer in Landsturm Infantry 18 observed, ‘didn’t like the starvation in the for-
tress’, and were especially prone to desert.29 Nonetheless, this was not a problem 
wholly exclusive to them: even Hungarian units, widely praised as the backbone 
of the fortress defence, suffered cases as the fortress’s circumstances became 
more desperate.30  One officer who visited positions from which Ruthenians were 
surrendering ‘en masse’ found no need to consider treasonous ideology as a moti-
ve. The troops’ calamitous circumstances of service were reason enough to expla-
in the exodus. Their rations were poor and they suffered a lack of clothing – ‘none 
of them had boots.’ The men were standing ‘in more than half a metre of water 
and cannot even lie down. They sleep crouched.’31

In his letter to Czechowicz, Kusmanek had threatened ‘strict military me-
asures’ if there was more desertion.  In February these were implemented. The 
Fortress Command had already executed men for absconding.32 The new measu-
res aimed to amplify the deterrent effect of the punishment. Soldiers were to be 
warned that deserters’ home communities would be telegrammed so that their 
‘cowardice’ could be made publicly known. Not only they, but also their relatives 
would be made to suffer. All state support would be withdrawn from their parents 

27 Interrogation of prisoner, Landsturm Artillerist Roshanski, c. 28 Sept. 1914.  KA Vienna: NL 
Kusmanek von Burgneustädten B/1137/15.

28 Comparison of fortress rations at the outset of the siege and 8 Jan. 1915 in ‘Beilage zum 
Fskmdobefehl Nr. 282’, 7 Nov. 1914 and ‘Festungskommandobefehl Nr 12’, 7 Jan. 1915. KA 
Vienna: NFA: Festungskmdo Przemysl: Karton: 1321: fo. 100 and Karton 1323: fo. 188.  On the 
earlier date, troops were entitled to 700 grams of bread, 300 grams of meat and (on 6 days in the 
week) 200 grams of vegetables.  These allowances were reduced to 350 grams of bread and 100 
grams of biscuit, 300 grams of horsemeat and 90 grams of vegetables (on six days of the week, on 
the final day 120 grams was allowed).

29 J. Vit, Wspomnienia z mojego pobytu w Przemyślu podczas rosyjskiego oblężenia 1914-1915, 
trans. L. Hofbauer and J. Husar (Przemyśl, 1995), pp. 79-80.

30 See, for example, Company Commander of 1 Kompanie, kon. ung. 16/II Honvéd Marchbaon, 
report on the desertion of five men, 14 Jan. 1915.  KA Vienna: NFA: Festungskmdo Przemysl: 
Karton 1323: fo. 416-17. 

31 Diary of an unknown Hungarian officer, 14 Jan. 1915, in I. Lagzi (ed.), Węgrzy w Twierdzy 
Przemyskiej w latach 1914-1915 (Warsaw and Przemyśl, 1985), p. 141.

32 See the vivid descriptions of such executions in J. Gayczak (ed.), Pamiętnik Oberleutnanta 
Stanisława Marcelego Gayczaka (Przemyśl, n.d.), pp. 26-7 and 39-40 (diary entries for 18 Nov. 
and 22 Dec. 1914).
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and wives.  In the hope of preventing further cases, officers were warned to keep 
a close eye on their men’s mood, to watch out for conspiracies to desert and to 
report any special agitation among their soldiers to the Fortress Command.33 Yet 
neither harsh penalties nor increased supervision nor the Bishop’s sermonising 
succeeded in preventing Ruthenians from abandoning the fortress. In early Fe-
bruary, Landwehr Regiment 19 suffered a spate of desertions from field watches 
despite having been one of the units sermonised by the bishop.34  Landsturm 
Infantry Regiment 33, another targeted unit, similarly lost a field watch in early 
March, which went over wholesale to the Russians.35  

What wider conclusions can be drawn from the Przemyśl Fortress’s problems 
with Ruthenian desertion in 1914-15? First, national identity clearly did influ-
ence Habsburg troops’ conduct. However, and secondly, crude stereotyping and 
the application of harsh, arbitrary punishment undermined, rather than upgraded, 
combat performance. As Kusmanek finally recognised through his appeal to Bi-
shop Czechowicz, indifferent Ruthenians needed further ideological conviction, 
not just coercion and punishment, in order to obey and fight effectively.  Yet this 
insight came too late. By January 1915, the Habsburg military’s insensitivity and 
brutality had already squandered goodwill from Ruthenian soldiers.  Moreover, 
food and hope were running dangerously low, sapping all troops’ readiness and 
ability to continue resistance.  Intervention by Czechowicz earlier in the siege 
might have had greater success. At the late hour of Kusmanek’s approach though, 
troops’ most urgent need was not spiritual but calorific sustenance.

DOCUMENTATION
Below are given both the German originals and English translations for each 
letter.

1) Draft letter from Fortress Commander Kusmanek to Greek Catholic Bi-
shop Czechowicz36:

GERMAN ORIGINAL:
K.u.k. Festungskommando in Przemyśl

Beim I./Ldst. I. R. 35 nehmen Desertionen überhand; die Mannschaft hält im 
Gefechte nicht stand oder übergeht zum Feinde.

33 Festungskommando, ‘Massnahmen gegen Desertion’ Op. Nr. 188/10, 6 Feb. 1915.  MNZP 
Przemyśl: Archiwum Molnera: DVD 7: T. nr 11 MP. HIST 398, fo. 18.  To a degree, these were empty 
threats as most Ruthenians’ family homes were in territory at this time occupied by the Russian Army.

34 IV Defence District Command, ‘Bezirkskommandobefehl’, 15 Feb. 1915. MNZP Przemyśl: 
Archiwum Molnera: DVD 12: T. nr 7 MP. HIST 394, fo. 61a.

35 Vit, Wspomnienia, pp. 79-80.
36 KA Vienna: NFA: Festungskmdo Przemysl: Karton 1323: fo. 133 and 137.
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7ten Januar 1915

Euer Exzellenz!
Bedauerlicherweise zeigen die Ereignisse, daß die in der Festung befindlichen 
Truppen ruthenischer Nationalität - entgegen den übrigen - die Heiligkeit ihres 
geleisteten Eides nicht achtend, Handlungen begehen, welche auf das Tieffe zu 
beklagen und für die Verteidigung der Festung bedenklich sind.

So kamen unter den bezeichneten Truppen leider häufig Desertionen zum 
Feinde vor, auch erweisen sie sich in Gefechten wenig verläßlich, indem die 
Mannschaften entweder nicht standhalten oder sich dem Feinde ergeben.

Obzwar vonseite der Offiziere dieser betrübenden Erscheinung zu steuern ge-
sucht wurde und auch die Festungsseelsorge kein Mittel unversucht ließ, um in 
religiöser Hinsicht auf die scheinbar verhetzte und übelberatene Mannschaft ein-
zuwirken, blieb leider ein Erfolg aus.

Da jedoch hindurch die Sicherheit der Festung bedroht erscheint, werde ich 
nicht ermangeln, in militärischer Hinsicht das Erforderliche zu verfügen.

Bevor ich jedoch mit strengen militärischen Maßregeln einsetze, will ich kein 
Mittel unversucht lassen, das imstand wäre, hier Wandel zu schaffen.

Aus diesem Grund wende ich mich an Eure Exzellenz mit der Bitte, mich in 
meinem Bemühen zu unterstützen.

Worte, die aus dem Munde eines so hohen Kirchenfürsten kommen, werden 
sicher bei der Mannschaft ruthenischer Nationalität einen nachhaltigeren Ein-
druck hervorbringen, als Worte subalterner Seelsorger.

Ich stütze mich hiebei auf die von Euer Exzellenz so oft betonte loyale Gesin-
nung und Euer Exzellenz hohe priesterliche Weisheit.

Überzeugt, daß Euer Exzellenz geneigt sein werden, mich in meinem Bestre-
ben zu unterstützen, ersuche ich u. zw. mit Rücksicht auf die Dringlichkeit der 
Angelegenheit um ehebaldigste Nachricht.

Ich würde sodann zwecks Vereinbarung der näheren gegenständlichen Moda-
litäten meinen Generalstabschef zu Euer Exzellenz entsenden.

Genehmigen Euer Exzellenz den Ausdruck vorzuglicher Hochachtung vom 
ergebensten ...

ENGLISH TRANSLATION:
K.u.k. Fortress Command in Przemyśl 

In the 1[st Battalion], Landsturm I[nfantry] R[egiment] 35 desertion is becoming 
rife.  The men do not stand firm in battle and desert to the enemy.

7th January 1915
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Your Excellency!
Regrettably, events have shown that the troops of Ruthenian nationality in the 

Fortress – in contrast to the others – not respecting the sacredness of the oath they 
have sworn, perpetrate actions which are to be deeply deplored and which are 
concerning for the defence of the Fortress.

Thus, unfortunately, within the designated unit desertions to the enemy have 
frequently occurred.  The men have also proven themselves unreliable in battle, 
either not standing firm or surrendering themselves to the enemy.

Even though the officers have sought to manage this distressing phenomenon, 
and although too the Fortress chaplaincy has left no stone unturned in order to 
exert religious influence on the seemingly stirred up and malevolently advised 
rank and file, unfortunately there has been no success.

As, however, through this the security of the Fortress appears threatened, 
I shall not fail to order whatever military measures are necessary.

Nonetheless, before I introduce strict military measures, I want to leave no 
means untried that could result here in change.

For this reason, I am turning to Your Excellency with the request to support 
me in my efforts.

Words which come from the lips of a so high church dignitary will for sure 
produce a more lasting impact on the men of Ruthenian nationality than words of 
subordinate clergy.

I write this in the belief that I can rely on the loyal disposition that Your Ex-
cellency has so often emphasised and on Your Excellency’s high priestly wisdom.

Convinced that Your Excellency will be inclined to support me in my efforts, 
I request – especially with consideration of the urgency of the matter – a reply as 
soon as is possible.

I would then send my General Staff Chief to Your Excellency for the purpose 
of agreeing more detailed, concrete arrangements.

Your Excellency, permit me to express my greatest respect, from most sin-
cerely…

2) Czechowicz’s reply to Kusmanek’s message, which arrived at Fortress 
Command on the next day37:

GERMAN ORIGINAL:
Gr. Kath.
Bischöfl. Ordinariat.             Przemyśl, 8. Jänner 1915.
Z1/Ord.

37 Ibid., fo. 213.
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Euer Exzellenz!
Das hochgeschätzte Schreiben Euer Exzellenz vom 7ten l.M. zu Op. 159/5 

über die Haltung der in der Festung befindlichen Truppen ruthenischer Natio-
nalität hat mich tief betrübt um somehr da ich in dieser Hinsicht ganz anderer 
Überzeugung gewesen bin.

In Folge dessen dass die Mehrzahl der Geistlichen griechisch katholischen Ritus 
aus Przemyśl entfernt worden ist, und ausser mir bloss fünf Domherrn und zwei 
junge Geistliche geblieben sind, bin ich genötigt seit Monaten trotz der vorwiegend 
schlechten Witterung die tägliche h. Messe nicht in meiner Hauskapelle, sondern in 
der Domkirche zu lesen, da sonst für die Kirchenbesucher und die zur h. Kommuni-
on herantretenden, vorwiegend Soldaten zu wenige h. Messen wären.  Ebenso sitze 
ich jeden Tag im Beichtstühle, da die übrigen, wenigen Geistlichen diese Arbeit 
kaum bewältigen könnten.  Sowol [sic] ich wie die übrigen Beichtehörenden Geist-
liche versäumen niemals diese Gelegenheit bei den beichtenden Soldaten sie über 
die Heiligkeit ihres Soldateneides und ihre Pflichten Seiner Majestät, dem Aller-
höchsten Kriegsherrn und Landesvater und dem Vaterlande gegenüber zu belehren.

Wir haben den Eindruck, dass die Soldaten ruthenischer Nationalität ihre 
Pflicht sehr ernst nehmen und mit vollster Aufopferung erfüllen wollen.

Ebenso bei den Predigten, bei welchen Soldaten zugegen sind, wird auf die-
selben in diesem Sinne eingewirkt.  Ich predige selber von Zeit zur Zeit, das 
leztemal [sic] gestern und jedesmal wende ich mich auch an die Soldaten mit der 
Aufforderung ihres Eides eingedenkt zu sein und ihre Pflicht zu tun.

Die Sicherheit der Festung, die Niederringung des Feindes ist für mich eine vita-
le Frage. Den [sich] erstens bin ich an die geheiligte Person Seiner Majestät unseres 
Allergnädigsten Landesvaters nicht nur mit heiligen Eiden, die ich mehrmals ab-
gelegt habe, aber auch mit den tief innigsten Gefühlen der Dankbarkeit, Liebe und 
unentwegter Treue gebunden, aber ich weiss auch, dass der Russe weder meinen 
katholischen Glauben noch meine Nationalität noch, was mich persönlich anbe-
langt, meine Stellung respektieren würde.  Und dieselben Gefühle erfüllen auch die 
Herzen des ruthenischen Volkes trotz der russophilen Ausnahmen.

Was bloss in meiner Macht steht, was immer zu tun ich im Stande bin, um die 
Bestrebungen Euer Exzellenz zu unterstutzen [sic], bin ich immer aus vollsten 
Herzen zu tun bereit und erwarte die diessbezüglichen [sic] Wünsche und Anträ-
ge Euer Exzellenz.

Genehmigen Euer Exzellenz den Ausdruck meiner vorzüglichsten Hochach-
tung

ergebenster

+ Konstantin Czechowicz
gr. kat. Bischof.
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ENGLISH TRANSLATION:
Greek Catholic Bishopric.      
Przemyśl, 8th January 1915
Z1/Ord.

Your Excellency!
The much valued message from Your Excellency of the seventh of the current 

month, ref.: Op. 159/5 about the conduct of the troops of Ruthenian nationality 
within the Fortress saddened me greatly.  All the more so, for in this regard I was 
of an entirely different conviction.

In consequence of the fact that the majority of the Greek Catholic clergy have 
left Przemyśl, and that apart from myself only five canons and two young priests 
have stayed, for months I have been obliged, despite the bad weather, to read the 
daily Holy Mass not in my private chapel but in the Cathedral.  Otherwise, there 
would have been too few Holy Masses for the churchgoers and for those, mostly 
soldiers, coming to Communion.  I also sit every day in the Confessional Box, 
as the remaining few clergy could scarcely cope with this work.  Both I and the 
other clergy hearing confessions never neglect to instruct the confessing soldiers 
about the sanctity of their military oath and their duties towards His Majesty, the 
Supreme War Commander and Father of the People, and towards the Fatherland.

We have the impression that the soldiers of Ruthenian nationality take their 
duty very seriously and want to discharge it with the fullest devotion.

Similarly in the sermons at which soldiers are present, influence is exercised 
in the same sense.  I preach myself from time to time – the last time was yester-
day – and every time I also call upon the soldiers to be mindful of their oath und 
to do their duty.

The safety of the Fortress, the defeat of the enemy is for me a vital issue. First, 
I am bound to the holy person of his Majesty, our all merciful Father of the Peo-
ple not only by sacred oaths, which I have sworn repeatedly but also by the deep 
inner feelings of gratitude, love and stalwart loyalty. I know too that the Russians 
would respect neither my Catholic faith nor my nationality nor, what concerns 
me personally, my position. And these same feelings fill also the hearts of the 
Ruthenian people, despite the Russophile exceptions.

Whatever is in my power, whatever I am in a position to do in order to support 
the efforts of Your Excellency, I am always ready with all my heart to do. I await 
Your Excellency’s wishes and propositions in this matter.

Permit me to express the greatest respect toward Your Excellency

Sincerely,

+ Konstantin Czechowicz
Greek Catholic Bishop.
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ŚWIADEK I UCZESTNIK ODZYSKANIA 
 NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ.  

PRZEMÓWIENIE WINCENTEGO WITOSA  
W REICHSRACIE Z 16 VI 1917 R.

Abstract

WiTness AnD PArTiciPAnT of PolAnD’s reGAininG inDePenDence. WincenTy WiTos’s sPeech  
in reichsrAT on 16 june 1917

The author quotes the famous speech by Wincenty Witos in Reichsrat, delivered by him in 
Polish during World War I. The speech confirms the uncompromising stance of the peasant activists 
and their special services in working out a clear-cut stance on the matter of regaining independence 
by Poland. It had been agreed that the president of the Club should speak out on behalf of the peas-
ant activists and present to the Parliament the problems which that group faced. They were issues 
brought about by the authorities, of political, social and economic nature, resulting from, among 
others, Russian occupation of Galicia and behavior of Austro-Hungarian troops towards local peo-
ple after recapturing the province from the Russians.

Key words: Wincenty Witos, Reichsrat, parliamentary speech, Poland’s independence

Słowa kluczowe: Wincenty Witos, Reichsrat, przemówienie parlamentarne, niepodległość Pol-
ski

 Wincenty Witos (21 X 1874 – 31 X 1945) zajmuje ważne miejsce w historii Pol-
ski. Jego autorytet wzrastał powoli, w miarę nabierania znaczenia w życiu społecz-
no-politycznym. Współcześnie uważany jest – obok Józefa Piłsudskiego, Romana 
Dmowskiego i Ignacego Daszyńskiego – za jednego z ojców założycieli odrodzone-
go państwa polskiego. W okresie międzywojennym był jedynym politykiem, który 
aż trzykrotnie pełnił urząd premiera. Witos był chłopem i swoje chłopskie korzenie 
podkreślał otwarcie – słowem oraz ubiorem. Robił to niezależnie od tego, czy był 
wójtem Wierzchosławic, czy premierem rządu. Nie wszystkim się taka postawa po-
dobała. Jedni z tego powodu go wyśmiewali, a inni zaledwie wyrażali sprzeciw wo-
bec jego działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej chłopów. Jako 
polityk potrafił jednoznacznie, a nawet surowo, oceniać swoich przeciwników, ale 
nawet jeśli krytykował, nigdy nie robił tego, aby obrazić lub poniżyć. Zachowywał 
kulturę słowa i ocen. Przykładem takiej postawy jest mowa wygłoszona w trakcie 
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historycznego tzw. procesu brzeskiego w 1932 r. Było to wystąpienie męża stanu, 
który krytykując przeciwników politycznych, po doznanych upokorzeniach, nie użył 
słów odbierających powagę wypowiadanych sformułowań1.

Działalność polityczną Witosa należy podzielić na dwie części: okres zaborów 
– do 1918 r., i okres suwerennej Rzeczypospolitej. Jego poglądy są znane i szeroko 
opisane w historiografii. Dużo wnoszą tu również jego wspomnienia, do spisania któ-
rych przystąpił na emigracji w Czechosłowacji, po wyroku w procesie brzeskim. Ten 
wydany drukiem egodokument jest ważnym źródłowym materiałem historycznym, 
bowiem pochodzi od dojrzałego polityka, bezpośredniego świadka wielu wydarzeń2.

Wincenty Witos był posłem do izby niższej parlamentu wiedeńskiego (Reich-
sratu) w ostatniej jego kadencji, w latach 1911–1918. Wybrano go z okręgu nr 42 
w Galicji3. Należał do Klubu ludowców, działającego w ramach Koła Polskiego. 
Ta kadencja zakończyła się wraz z I wojną światową w listopadzie 1918 r.

Jakkolwiek Witos nie był szczególnie aktywnym posłem na plenum Izby, to jed-
nak w Kole Polskim udzielał się, szczególnie pod koniec kadencji, gdy decydowały 
się przyszłe losy polskiej państwowości. Odważnie i bez kompleksów wypowiadał 
swoje opinie, krytykując często lekceważący stosunek niektórych członków Koła 
do posłów pochodzenia chłopskiego4. Poruszał różne problemy, akcentując drama-
tyczne społeczno-ekonomiczne położenie chłopów. Wyraźnie artykułował poglą-
dy na temat przyszłości Polski – opowiadał się za bezwarunkową niepodległością 
i suwerennością. Chciał Polski obejmującej obszar wszystkich swoich ziem sprzed 
rozbiorów. W Kole Polskim takie stanowisko długo należało do mniejszości i na 
Witosa, wpływowego w środowisku ludowców, wywierano naciski, aby zmienił 
pogląd w tej sprawie5. On okazał się jednak nieugięty. Nie podobała mu się polityka 
prowadzona w tym zakresie przez kierownictwo Koła i dawał temu wyraz. Jakkol-
wiek Klub ludowców nie miał zamiaru organizacyjnie opuszczać Koła, to dopusz-
czał taką możliwość w przypadku, gdyby konserwatyści w końcu nie poparli idei 
samodzielnej państwowości Polski6. Był to okres gorących rozmów politycznych, 

1 Wincenty Witos na procesie brzeskim – na podstawie akt Sądu Okręgowego w Warszawie 28 
października 1931 r., w: Wielkie mowy historii, t. 2, Warszawa 2006, s. 315–318.

2 W. Witos, Moje wspomnienia, Warszawa 1978.
3 Okręg nr 42 obejmował Radłów – Wojnicz – Zakliczyn – Tarnów – Tuchów. W Indexie imiennym 

Reichsratu zapisane jest jego miejsce zamieszkania jako Wierchołowice, zawód – Landwirt, czyli rolnik, 
zaś przynależność od klubu: Polenklub. Przydzielony został do Komisji Wojskowej 15 czerwca 1917 r. 
W całej kadencji złożył 4 wnioski w Izbie Posłów oraz 43 wnioski skierowane do rządu. Cała aktywność 
odnotowana w Indeksie dotyczy 1917 r. Zob.: Index XXII Session s. 378–380: http://alex.onb.ac.at oraz 
J. Buszko, Polacy w parlamencie wiedeńskim 1848–1918, Warszawa 1996, s. 435.

4 Dawał temu wyraz wielokrotnie, m.in. w tekście zamieszczonym w tygodniku „Piast” nr 18 
z 6 V 1917 r. https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/114556/edition/107196/content?ref=desc.

5 Jesienią 1917 r. pozycja Witosa była na tyle znacząca w Kole Polskim, że nawet przymierzany 
był na funkcję prezesa Koła. Jednak nie doszło do tego wobec braku współdziałania PPSD i Na-
rodowej Demokracji. Zob.: J. Gołota, Jędrzej Moraczewski. Pierwszy premier II Rzeczypospolitej, 
Ostrołęka 2002, s. 139.

6  A. Zakrzewski, Wincenty Witos, Warszawa 1978, s. 60 i n.
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lecz rząd upadającego imperium Habsburgów nie widział możliwości istnienia cał-
kowicie suwerennej Polski. Jeszcze 1 maja 1917 r. prezydium Koła Polskiego od-
było konsultacje z premierem Heinrichem Clam-Martinicem (1863–1932)7 w spra-
wie wyodrębnienia państwowości Galicji. Próbowano ustalić warunki, na których 
Galicja miałaby funkcjonować w ramach państwa austriackiego8. 

Mimo sporej klubowej aktywności i znaczącej pozycji w Kole Polskim, na sesji 
plenarnej parlamentu wiedeńskiego Wincenty Witos zabrał głos tylko jeden raz –  
16 czerwca 1917 r.9 Z uwagi na wygłaszanie w tamtych czasach wystąpienia bez na-
głośnienia, nie wiadomo, ilu posłów go słyszało, a ilu zrozumiało. Polacy na pewno 
rozumieli, bo skorzystał z możliwości przemawiania w języku ojczystym. Witos nie 
znał niemieckiego na tyle, aby odważyć się w tym języku przemawiać. To wystą-
pienie było ważne, ponieważ ludowcy rzadko zabierali głos, nauczeni przypadkiem 
chłopskiego posła Józefa Sawki10, którego pół wieku wcześniej, po usprawiedliwie-
niu nieznajomości języka niemieckiego „nieludzkimi warunkami, jakie ukształtowa-
ły się na wsi”, doczekał się unieważnienia mandatu11. Mimo upływającego czasu, 
w Izbie nie chciano słyszeć o ciężkich warunkach życia chłopów, o ich złym trakto-
waniu przez władze oraz o tym, że Polska chce odzyskać państwowość.

W czasie, gdy Witos zabrał głos w Reichsracie, zatem w czerwcu 1917 r., wojna 
nabrała już nowego wymiaru ze względu na fakt, że dwa miesiące wcześniej do kon-
fliktu przeciwko państwom centralnym (zatem i Austro-Węgrom) przystąpiły Stany 
Zjednoczone Ameryki. Decyzja ta wzmacniała potencjał militarny i gospodarczy 
Ententy. Gremialne poparcie Polonii amerykańskiej dla udziału USA w konflikcie 
i oparcie szans odrodzenia Polski na państwach Trójporozumienia wzmocnionych 
sojuszem z Amerykanami, stanowiło trudne wyzwanie dla Polaków w Galicji. Nic 
zatem dziwnego, że w różnych polskich środowiskach trwały spory co do tego, na ja-
kich warunkach i przy czyim poparciu powinno odrodzić się suwerenne państwo pol-
skie. W kontekście stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę warto podkreślić, 
że niepodległość i suwerenność, jeszcze krótko przed końcem I wojny światowej, nie 
wszystkim polskim politykom wydawała się konieczna lub możliwa12. 

W zaborze austriackim wielu Polaków było zwolennikami koncepcji triali-
stycznej, czyli uzyskania przez Polskę ograniczonej samodzielności i suweren-
ności poprzez związek z Austrią i Węgrami, przy równoczesnym włączeniu ziem 
zaboru rosyjskiego do państwa polskiego. Na podstawie Wspomnień Witosa 
można prześledzić, jak po upływie lat oceniał on stanowisko konserwatystów ga-

7 Heinrich Clam-Martinic był premierem w okresie 13 XII 1916 – 30 V 1917.
8 Zob: „Piast” nr 17 z 29 IV 1917 r., nr 19 z 13 V 1917 r. 
9 Stenographisches Protokoll Haus der Abgeordneten - 8. Sitzung der XXII Session am 16. Juni 

1917, s. 376–377: http://alex.onb.ac.at
10 Józef (Josyf Sawka), ukraiński chłop i poseł do austriackiego parlamentu w 1848 r.
11 Zob. więcej: J. Buszko, op. cit., s. 21.
12  J. Radzyner, Orientacja austro-polska, w: Austria-Polska. Z dziejów sąsiedztwa. Praca zbiorowa, 

red. W. Leitsch, M. Wawrykowa, Warszawa-Wiedeń 1989, s. 190–207; J.  Buszko, op. cit., s. 318 i n.
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licyjskich i swoje polityczne wybory. Ta lektura pozwala także lepiej zrozumieć 
powód i treść jego wystąpienia w Reichsracie w dniu 16 czerwca 1917 r.

Zanim jednak do tego doszło, półtora miesiąca wcześniej, 6 maja 1917 r., 
na posiedzeniu parlamentarnego i sejmowego klubu posłów PSL „Piast” w Kra-
kowie została podjęta rezolucja, od której zaczęła się zmiana stanowiska całe-
go Koła Polskiego w parlamencie wiedeńskim w kwestii niepodległości Polski. 
Posłowie sejmowi i parlamentarni PSL „Piast” przyjęli do wiadomości uchwałę 
komisji wykonawczej Naczelnego Komitetu Narodowego (NKN) o rozwiąza-
niu tego gremium. Ponieważ PSL „Piast” nie chciał mieć już żadnych związków 
z NKN, Klub PSL odwołał natychmiast swoich zastępców z NKN13. 

16 maja 1917 r. odbyło się posiedzenie Koła Polskiego. Stanowisko ludo-
wców w sprawie Śląska Cieszyńskiego, wyodrębnienia Galicji, w sprawie NKN 
i ogólnej orientacji narodowej wyrażone zostało jednoznacznie: ludowcy zażą-
dali stanowczej zmiany w polityce Koła, prowadzonej przez jego prezesa Leona 
Bilińskiego (1846–1923). Jak wspominał po latach Witos:

To posiedzenia Koła stało się punktem zwrotnym w dotychczasowej polityce. […] 
W czasie tej dyskusji siłą rzeczy musiała wypłynąć sprawa polska w jej całokształ-
cie, tak że mimo woli prawie obrady toczyły się nie nad wyodrębnieniem Galicji, 
ale w ogóle nad sprawą polską i nad stanowiskiem, jakie ma wobec niej zająć Koło 
Polskie14.

Na tym posiedzeniu poseł Włodzimierz Tetmajer (1861–1923, członek PSL 
„Piast”) zgłosił historyczną rezolucję, głoszącą, że „jedynym rozwiązaniem 
sprawy polskiej jest utworzenie niezależnego państwa polskiego, złożonego ze 
wszystkich ziem polskich z dostępem do morza”15. 

13 Ponieważ NKN sprawował opiekę nad legionistami i ich rodzinami, PSL „Piast” uznał, że po-
winna ona być przekazana osobnemu stowarzyszeniu, opartemu na jak najszerszych podstawach, 
a wszelkie fundusze NKN powinny być przekazane w tym zakresie nowo powstającemu stowarzy-
szeniu. Zob.: W. Witos, op. cit., s. 491.

14 Ibidem.
15 Witos, oddając sprawiedliwość faktom napisał: „rezolucja owa […] nie była w całości ani 

własnością posła Tetmajera, ani też naszego klubu. Przygotowaliśmy ją wspólnie z niektórymi 
posłami z Narodowej Demokracji i przyszliśmy z nią na koło za obopólnym porozumieniem. Nie 
przeszła ona też łatwo. Dotychczasowa większość koła, do której się w tym wypadku zaliczali 
oprócz konserwatystów także demokraci polscy, kierując się wskazaniami rządu i dziwnym opor-
tunizmem, broniła się wszelkimi siłami przeciw jej przyjęciu. Krok nasz starano się przedstawić 
jako awanturniczy i niesłychanie niebezpieczny, mogący pociągnąć ze sobą jak najwięcej zgubne 
następstwa nawet w najbliższej przyszłości. Trzeba to lojalnie przyznać, że w tych warunkach, 
jakie w Austrii jeszcze panowały wtenczas, postawienie tej rezolucji było nie tylko dowodem zro-
zumienia wielkiej sprawy, ale i dużej cywilnej odwagi, na którą wielu nie mogło się zdobyć. Osta-
tecznie dopiero dnia 16 maja rezolucja ta przeszła i to niedużą większością – głosami narodowych 
demokratów, ludowców i socjalistów. Głosowało też za nią kilku posłów należących do innych 
grup, wyłamując się spod solidarności partyjnej. Do nich należał konserwatysta poseł hr. Jerzy 
Baworowski. Na tym posiedzeniu postanowiono też rezolucji nadać sankcję najwyższej instancji 
politycznej i narodowej, jaką było w Galicji Polskie Koło Sejmowe”. W. Witos, op. cit., s. 493. Dla 
porównania zob. Przełom w polityce Koła Polskiego, „Piast” nr 20 z 20 V 1917 r., s. 1.
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Walka rządu cesarskiego o zmianę stanowiska przez Koło Polskie trwała do 
końca. Tygodnik „Piast” zrelacjonował przebieg obrad Koła Polskiego w Wied-
niu i zapowiedział na dni Zielonych Świątek, tj. 27 i 28 maja 1917 r., obrady 
Koła Sejmowego w Krakowie16. Dzień przed ich zwołaniem, w sobotę 26 maja, 
Ludomił German (1851–1920), wiceprzewodniczący Koła, gościł u cesarza, któ-
ry namawiał do zmiany stanowiska w sprawie niepodległości Polski. Karolowi I 
szczególnie zależało na uchyleniu wspomnianej wyżej rezolucji Tetmajera.

Niechciane przez rząd w Wiedniu obrady Koła Sejmowego w Krakowie, od-
były się w sali Rady Miejskiej i miały ogromne znaczenie dla Polaków. 27 maja 
1917 r. wielu polityków wszystkich opcji politycznych zabrało głos. Zdecydowa-
na większość popierała powstanie Polski całkowicie suwerennej. 

Następnego dnia na posiedzeniu nie zabrakło prawie nikogo. Sala była szczel-
nie wypełniona nie tylko przez posłów, ale również przez publiczność. Budynek 
został otoczony kordonami policji pieszej i konnej – jak wspominał Witos – na 
żądanie klubu konserwatywnego „a także niektórych posłów demokratycznych, 
bliżej z konserwatystami i z rządem związanych”. Pod budynkiem obrad zebrały 
się wielotysięczne tłumy, a sytuacja „stawała się niesłychanie napięta i gorąca. 
[…]”. Obrady były długie, ożywione, chwilami gwałtowne17.

Na ich zakończenie socjalista Ignacy Daszyński przedstawił uchwałę o tre-
ści: „Koło Polskie postanawia, aby uchwalona na wniosek posła Tetmajera dnia  
16 maja 1917 r. w Wiedniu rezolucję przedłożyć Kołu Sejmowemu do przyjęcia”. 
W Krakowie panował nastrój radosnego i podniosłego święta. Odbyło się wiele 
zgromadzeń i manifestacji w duchu poparcia ustaleń Koła Sejmowego. Prasa ów-
czesna szczegółowo te wydarzenia opisała18.

Od 31 maja 1917 r. trwała sesja parlamentu i była ona niezwykle ożywio-
na. 13 czerwca odbyło się plenarne posiedzenie Reichsratu, na którym prezes 
Koła Polskiego dr Józef Łazarski przedstawił wspólne stanowisko Polaków na 
temat bieżącej polityki i zaprezentował wszystko to, co ustalono na posiedzeniu 
w Krakowie trzy dni wcześniej. Opisał tragiczną sytuację ekonomiczną i społecz-
ną w Galicji i dążenie niepodległościowe Polaków. Dyskusja była przepełniona 
emocjami, bo padały słowa i opinie, których w parlamencie nie należałoby się 
spodziewać. Na przykład, stosunek Niemców do społeczeństwa Galicji zaprezen-
towany na tym posiedzeniu, wyrażony został w jednoznacznie wrogich słowach. 

16 Zob.: „Piast” nr 21 z 27 V 1917 r., s. 1 i n., nr 22 z 3 VI 1917 r., s. 2 i n.
17  „Wypominano sobie stare i nowe grzechy, przeprowadzano często, może niezupełnie nawet 

potrzebnie, wieloletni porachunek. Konserwatyści, jak można było zauważyć od początku, przyszli 
z planem obalenia uchwały z 16 maja. Kiedy się to okazało niemożliwe, dążyli przynajmniej do 
zmiany. […] Z ramienia Stronnictwa przemawiałem ja, posłowie Tetmajer i Bojko. […] Po ukoń-
czeniu dyskusji rezolucja została poddana pod głosowanie. Przyjęto ją wśród niesłychanego entu-
zjazmu. Przeciw niej odważyli się głosować tylko poseł Dawid Abrahamowicz i książę Andrzej 
Lubomirski z Przeworska, będący wówczas prezesem stronnictwa konserwatywnego”. W. Witos, 
op. cit., s. 497. Por. „Piast” nr 22 z 3 VI 1917 r. 

18 Zob. „Piast” nr 22 z 3 VI 1917 r., s. 3.i n.; „Czas” nr 276 z 17 VI 1917 r., s. 1.
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Dla Polaków było to nie do przyjęcia. Posłowie Daszyński i Głąbiński w swych 
wystąpieniach napiętnowali nędzę oraz prześladowanie społeczeństwa, wskazując 
na powieszenie kilkudziesięciu tysięcy ludzi bez jakiejkolwiek winy z ich strony. 
Ponieważ było to posiedzenie budżetowe, a Polacy i inne narody nieniemieckie 
wystąpiły przeciw uchwaleniu budżetu, rząd Clam-Martinica musiał ustąpić19.

Dlaczego doszło do wystąpienia Wincentego Witosa w Reichsracie? Wiązało 
się to z nieprzejednaną postawą ludowców oraz ich szczególnymi zasługami przy 
wypracowaniu jednoznacznego stanowiska w sprawie odzyskania suwerenności 
przez Polskę. Kierownictwo Koła doszło do wniosku, że w imieniu ludowców 
powinien przemówić prezes Klubu i przedstawić Izbie problemy nurtujące to śro-
dowisko. Były to problemy spowodowane przez władze zarówno w wymiarze 
politycznym, jak i społecznym oraz ekonomicznym. „Nędza galicyjska” nie była 
metaforą bez odzwierciedlenia w rzeczywistości20.

Tygodnik „Piast” z 24 VI 1917 r. na pierwszej stronie zamieścił tekst pod tytu-
łem: Tydzień polski w Wiedniu. Przypomniano sekwencję zdarzeń prowadzących 
do jednoznacznego stanowiska Koła Polskiego w sprawie niepodległości Polski 
oraz to, że Witos uważał, iż w zaistniałej sytuacji Koło Polskie powinno przejść do 
opozycji. Samo wystąpienie Witosa w Reichsracie z 16 czerwca w gazecie zaled-
wie krótko zrelacjonowano. Podkreślono, że był pierwszym Słowianinem, który 
całą mowę wygłosił w języku innym niż niemiecki. Autor tego komentarza jednak 
wysoko ocenił zarówno treść, jak i formę podkreślając, że dążenie Polaków do 
odzyskania swego państwa to nie jest egzaltacja, lecz płynie z duszy całego na-
rodu. Opis zawierał informację, że Witos mówił o odbudowaniu Galicji, a także 
o trudnym położeniu uchodźców, krzywdzeniu przy zasiłkach ludności i nękaniu 
jej procesami o zdradę stanu, o wieszaniu niewinnych ludzi. Zasygnalizowano, że 
całą treść mowy redakcja opublikuje w kolejnym numerze21. I tak się stało. 

Treść mowy W. Witosa została opublikowana w numerze 26. z 1 lipca 1917 r. 
Trzeba wyjaśnić, że treść z tygodnika i ze stenogramu nieco się różnią. Różnice 
są jednak niewielkie i nie mają wpływu na sens wystąpienia, mają raczej charak-
ter redakcyjny lub stylistyczny. Nie jest wykluczone, że biorą się one z różnicy 
pomiędzy tym, co Witos sobie przygotował na piśmie, a tym, co powiedział lub 
co zrozumiał protokolant i zostało następnie zapisane w stenogramie. Na przy-
kład jest różnica w zapisie, kto oklaskiwał Witosa. Otóż w stenogramie na końcu, 
w nawiasie, napisane jest „Oklaski i gratulacje”, zaś w tygodniku – „Oklaski 
w ławach polskich, czeskich i południowo-słowiańskich”22.

Inne duże gazety wychodzące ówcześnie w Galicji nie zajęły się wystąpie-
niem lub je zmarginalizowały. W „Nowej Reformie” nie napisano nic. W „Cza-

19 Zob. „Piast” nr 25 z 24 VI 1917 r., s. 2.
20 Zob. ibidem, nr 20 z 20 V 1917 r., s. 2.
21 Zob. ibidem, nr 25 z 24 VI 1917 r., s. 14.
22 Zob. ibidem, nr 26 z 1 VII 1917 r., s. 2–3. 
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sie” z 17 VI 1917 r. podano krótką informację o wystąpieniu i jego głównych te-
zach, a socjalistyczny „Naprzód” z 19 VI 1917 r. w numerze 139 zamieścił jedno 
zdanie na stronie 3: „Pos. W. Witos przemawia po polsku. Przedstawił cierpienia 
Polaków w Galicji, wywołane przez wojnę”. 

W. Witos także zamieścił tekst swej mowy z Reichsratu we Wspomnieniach. 
Jednak pamięć ludzka okazała się zawodna i jej treść odbiega nieco od orygina-
łu, zapisanego w stenogramie parlamentu wiedeńskiego. Porównując oba tek-
sty należy jednakowoż przyznać, że tych różnic jest niewiele, a sens i wymowa 
wystąpienia są tożsame. Tekst zamieszczony poniżej jest nie tylko w treści, ale 
i w formie odzwierciedleniem stenogramu Reichsratu, z zachowaniem pisowni 
obowiązującej ówcześnie. Zachowane zostały oryginalne akapity. Pewne drobne 
odstępstwa i błędy edytorskie omówione zostały w przypisach.

*   *   *
Wysoka Izbo! Jak z jednej strony sprawia mi to pewną przykrość, że nie wła-

dam językiem dla większej części zrozumiałym, to z drugiej strony muszę objawić 
moje żywe zadowolenie, że Izba ta dała mi nareszcie możność przemawiania oj-
czystym językiem. Od samego początku ery konstytucyjnej, od pierwszej chwili, 
gdy dano naszemu narodowi możność rozwoju narodowego i kulturalnego przy-
najmniej w pewnej mierze stali się Polacy wypróbowaną podporą Tronu i Państwa.

Zasada wyznawana przez reprezentacyę23 polską parlamentarną, przy tobie 
stoimy i stać chcemy, stała się osią 50-letniej polityki polskiej tej dzielnicy. 

Lud polski choć często bezwiednie został również wciągniony w tę politykę 
i ten tak zwany cesarski chłop stanowił dla państwa siłę pewną i pożądaną, nie 
stanowiąc o niczem24, lecz ponosząc wszelkie skutki.

I ten chłop, których25 imieniem mam tu dziś możność przemawiać, był narzę-
dziem szlacheckiej polityki i musiał przechodzić ciężkie walki lat dziesiątki trwa-
jące, zanim uzyskał możność upomnienia się o swoje prawa i stanowienia o sobie.

Trzydziestoletnie dzieje ruchu ludowego, cierpienia jakie on przechodził mają 
w swojej historyi dowodów bez liku, że rząd odegrał tu także bardzo smutną rolę.

Mimo wszystko lud ten zwyciężał, a dowodem tego, że jego reprezentanci 
mogą tu dziś głos zabrać.

Przyszedł nareszcie rok 1914, rok w którym wybuchła straszna wojna Euro-
pejska, była26 to ciężka próba dla narodu polskiego. Jak długa i szeroka ziemia 
polska, popłynęła krew, poszło niesłychane zniszczenie przez obcych i znisz-
czenie przez swoich, zniszczenie, które było koniecznością wojenną, ale bardzo, 
które często podyktowane było samowolą graniczącą z barbarzyństwem.

23 Tak w stenogramie.
24 Tak w stenogramie.
25 W stenogramie zapisane jest słowo „któryś”, co może być związane z miękką wymową pol-

skiej głoski ch w języku niemieckim.
26 W stenogramie jest „było”.
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Lud polski wszystko złożył na ołtarzu dobra państwa, wierząc, że ofiary te27 
niesłychane przechodzące nieraz jego siły wyjdą również na pożytek ojczyźnie. 
Jak w każdej wojnie przeparły niepowodzenia.

Cofające się armie zaczęły szukać źródła klęsk poniesionych i zamiast je 
przypisać sobie przypisały ludności i narodowi polskiemu rzucając mu w twarz 
straszną potwarz zdrady.

Pamięć czynów jakich się dopuściły władze wojskowe i cywilne na ludzie i na 
narodzie polskim pójdzie w pokolenia i pogłębić musi przepaść na bardzo długie 
lata. Szczególnie dały się tu w28 znaki pułki węgierskie, które oprócz rozmyśl-
nego zniszczenia owoców pracy lat dziesiątek, wiele niewinnych obywateli na 
drugi świat wyprawili.

Zniszczenie obfitych plonów w roku 1914 przez tratowanie zbóż przez konie, 
używanie najpiękniejszej pszenicy za podściółkę; palenie stert i stodół ze zbożem 
były na porządku dziennym.

Przyszła inwazja rosyjska: I oto rozpoczęła się nowa straszna tragedya.
Część ludności poszła w kraje zachodnie, a jakiego doznała przyjęcia po-

wszechnie wiadomo. Ci co pozostali bronić swego mienia przed nienawistnym 
wrogiem, utrzymać się na stanowisku wiernych obywateli państwa przeszli ka-
tusze nie do opisania. Władze ratując w ucieczce swoją własną skórę nie dały 
ludowi wskazówek co do sposobu postępowania na tę ciężką próbę.

Przyszła nareszcie chwila wyzwolenia.
Ofenzywa29 majowa dała możność powrotu naszych wojsk a z nimi i władz 

cywilnych.
Ludność witała wkraczające armie jak zbawców.
Nie jako 30 w odpowiedzi na to rzucono znowu na ludność ten zarzut zdrady 

i rozpoczęto straszne egzekucje, tracąc i prześladując tysiące niewinnych.
Wiele posiwiałych obywateli państwa znanych z zasług i lojalności rzuco-

no do więzień, męczono fizycznie i moralnie poto31 tylko – by im żadnej winy 
nie udowodnić.

Wiele jednak bez żadnej winy należy jednak dziś do umarłych. Grozę położe-
nia pogorszyło przybycie wojsk niemieckich, które z bótą32 opisać się niedającą, 
weszły do naszego kraju, znacząc niezwykle krwawo swoją długą drogę.

To samo wspomnianie33 pozostawiła 4. armia austryacka. Szubienice Brzeska, 
Rzeszowa i innych miast, trupy powieszonych matołków, ludzi bez żadnej świa-
domości są tego dowodem.

27 W stenogramie jest „to”.
28 Tak w stenogramie.
29 Tak w stenogramie.
30 Tak w stenogramie.
31 Tak w stenogramie.
32 Tak w stenogramie.
33 Tak w stenogramie.
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Na własne oczy widziałem wyrok śmierci, wykonany przez wojsko w Brze-
sku na mieszczaninie ze Skrzydlnej, którego stracono za to, że zapytany przez 
moskali34, gdzie odeszły wojska austriackie, machnął ręką w stronę tych wojsk.

Wysoka Izbo! Jak sobie miała ta ludność postąpić w czasie wojny i inwazji, 
jakie musiały ją targać uczucia, gdy za jej ofiary, za jej patriotyzm w nagrodę 
pozostawiono jej poniżenie i szubienice.

Jeżeli więc dzisiaj uczucia ludności znacznie się zmieniły, jeżeli zrozumiała 
ona, że tylko we własnym wolnym państwie może żyć i rozwijać i dla tego państwa 
nie może mieć zaufania, to ma to rząd do zawdzięczenia sobie i swoim urzędnikom.

To przecież nigdy logicznie wytłumaczyć się nie da, by ojciec, by bracia, czy 
siostry mogły być zdrajcami, gdy ich członkowie przelewają krew i dają życie 
za państwo.

A trzeba zaznaczyć, że i dzisiaj jeszcze stosunki wcale nie uległy zmianie na 
lepsze. Znane są spełnione i niedoszłe germanizatorskie zapędy rządu i społe-
czeństwa niemieckiego, któremu jak to niedawno wyrzekł jeden z posłów nie-
mieckich, mało jeszcze tej krwi.

Bezwzględne rekwizycje powodujące wygłodzenie ludności, bezwzględne 
pobory do wojska ludzi fizycznie niezdolnych, bo często suchotników, ślepych 
i kulawych, wysuwania na najwięcej niebezpieczne posterunki pułków polskich, 
odmawianie urlopów, gdy żołnierze innych narodowości łatwo je dostają, brutal-
ne obchodzenie się, niedostateczne żywienie jest tego dostatecznym dowodem.

Mimo że Galicya35 została po prostu złupioną, nietylko36 że świadczeń wojen-
nych dotąd nie zapłacono, a zastępcy wojskowości we wszystkich komisjach tak 
postępują, że za lat dziesiątki to się nie stanie.

Dziesiątki tysięcy ludności mieszka dziś jeszcze w norach lub budach napręd-
ce skleconych z niesłychaną szkodą dla zdrowia i przyszłości.

A przecież to ci sami obywatele, których całe mienie w interesie państwa zo-
stało zniszczone.

Traktowanie przy wypłacie zasiłków wojskowych i wiele innych krzywd 
stwierdza, że rząd nie może się poczuć do tego, by wobec swych obywateli speł-
nić ten najprymitywniejszy obowiązek. 

Wobec niesłychanych klęsk i nieszczęść wojna ta dała narodowi polskiemu tę 
pewność, że z tych strasznych zapasów, wyjdzie ojczyzna nasza wolna, zjedno-
czona i szczęśliwa.

Naród polski, naród, który ma za sobą tysiącletnią świetną przeszłość i kul-
turę, nad którym przed półtora wiekiem dokonano zbrodnię rozbioru nigdy nie-
tylko37 nie wyrzekł się dążeń do spełnienia swych ideałów, popierając je czynem

34 Tak w stenogramie.
35 Tak w stenogramie.
36 Tak w stenogramie.
37 Tak w stenogramie.
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Dowodem tego te liczne jego powstania, które choć we krwi utopiono, nie 
zdołano zabić ducha narodu.

Krew bohaterów dała mu owoce a tymi są: 
Uświadomienie narodowe szerokich mas ludności.
I gdy dawniej rzucała się w wir walki garstka szlachetnej młodzieży, to dziś, 

jak długa i szeroka polska ziemia jest jedna myśl i jedno pragnienie.
Pragnienie wolnej zjednoczonej szczęśliwej ojczyzny.
Wiekopomna uchwała Koła Polskiego z dnia 16. i polskiego Koła sejmowego 

z dnia 28 maja nie była wynikiem wybujałych fantazyi i egzaltacyi38, lecz wypły-
wała z duszy i serca całego narodu polskiego, kto podyktował i za swoją uważa 
własność.

Stanowisko Koła polskiego niezmienne od uchwał Koła sejmowego, podyk-
towane interesem i uczuciem narodu, zgodę z interesami monarchii jest i być 
musi jego myślą przewodnią polskiej polityki tej dzielnicy, a krzywdy uczynione 
ludności, krew licznych ofiar nietylko39 nie zachwieje narodu, ale będzie silnym 
bodźcem do pracy i dążeń z interesami i godnością narodu zgodnych.

Rzeczą jest rządu tak pokierować sprawę, by obydwie strony mogły być zado-
wolone. (Oklaski i gratulacje)40.
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A PAGe from The hisTory of A borDerlAnD school – The sTATe seconDAry school in TlumAch 

(TłumAcz) in The liGhT of A rePorT by school insPecTor Dr jerzy PolAńsKi

The secondary school in Tlumach was set up in 1910 as a eight-year state school and as such it 
operated until 1932 when, due to the so-called Jędrzejewicz education reform it turned into a four-
-year gimnazjum (lower secondary school) and a two-year liceum (upper secondary school). In that 
form it reached the outbreak of World War II. Throughout its existence the school struggled with ac-
commodation problems. It was, however, an important part of the town’s intellectual life, creating 
educational opportunities for young people from the region. An interesting source which gives us 
insight into everyday life and work of its students and teachers is a report by an inspector from the 
Lviv District Board of Education, Dr Jerzy Polański, made in the spring of 1939.

Key words: Tlumach, secondary school, school inspections, sources

Słowa kluczowe: Tłumacz, gimnazjum, wizytacje szkolne, źródła

Cesarsko-królewskie ośmioletnie klasyczne gimnazjum z polskim językiem 
wykładowym w Tłumaczu, niewielkim powiatowym mieście położonym we 
wschodniej części Galicji, niedaleko Stanisławowa, powstało w roku szkolnym 
1910/19111. Początkowo przyjęto do szkoły 85 uczniów, a cztery lata później 
były już cztery klasy główne i cztery równoległe, liczące łącznie 263 uczniów. 
W okresie I wojny światowej, a zwłaszcza podczas okupacji miasta przez wojska 
rosyjskie w 1916 r., gimnazjum bardzo ucierpiało, tracąc praktycznie całe wypo-
sażenie, zasoby pomocy naukowych i księgozbiór szkolny. Trudne chwile prze-
żywało także podczas wojny polsko-ukraińskiej, gdy na początku 1919 r. polscy 

1 Na temat miejsca i roli gimnazjum jako podstawowego typu szkolnictwa średniego 
w autonomicznej Galicji i Polsce międzywojennej zob. M. Stinia, Tradycje szkolnictwa gimnazjalnego 
na ziemiach polskich, w: Konteksty historycznej edukacji gimnazjalnej. Tradycje i współczesność. 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, 142 (2015), z. 2, s. 248–250.
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nauczyciele odmówili podporządkowania się władzy ukraińskiej, w następstwie 
czego zwolniono ich z pracy, a zakład przekształcono w szkołę ukraińską. Po 
zakończeniu konfliktu gimnazjum, już jako pełne ośmioletnie, posiadające prawa 
państwowe, z polskim językiem nauczania, szybko odbudowało swój „stan po-
siadania”. Rosła liczba uczniów: w roku szkolnym 1920/1921 było ich 163 (oraz 
100 prywatystów2), w 1926/1927 – 209 (45 prywatystów), w 1929/1930 – 214  
(4 prywatystów). Szkoła została uruchomiona jako męska, jednak z czasem poja-
wiły się również dziewczęta. Początkowo jako prywatystki (np. w roku szkolnym 
1917/1918 było ich 24). Pod koniec lat 20. niewielka grupa dziewcząt pobiera-
ła regularną naukę (1929/1930 – 19). W następnym dziesięcioleciu liczba mło-
dzieży żeńskiej szybko rosła i tuż przed wybuchem wojny stanowiły one ponad 
40% wszystkich uczniów. Jednocześnie przybywało wyposażenia oraz pomocy 
naukowych i książek do bibliotek szkolnych (nauczycielskiej i uczniowskiej). 
Kilkunastoosobowe grono pedagogiczne (w 1924 r. liczące 13 osób) starało się 
nie tylko nauczać, ale i kształtować charaktery wychowanków3. Przez cały okres 
istnienia placówki uczyła się w niej młodzież kilku narodowości (tab. 1).

Tab. 1. Liczba uczniów w gimnazjum w Tłumaczu w latach 1917–1939 
z uwzględnieniem wyznania

Rok 
szkolny

Liczba 
uczniów 
ogółem

Wyznanie 
rzymsko-
katolickie %

Wyznanie
grecko-

katolickie %

Wyznanie 
mojże- 
szowe %

Wyznanie 
ormiań- 

skie

Wyznanie 
ewange- 

lickie
1917/18 88 47 53,4 14 15,9 27 30,7 – –
1920/21 160 94 38,8 26 16,3 36 22,5 4 3
1926/27 209 109 52,2 46 19,1 45 21,5 7 2
1929/30 214 102 47,7 45 21,0 62 29,0 3 2
1938/39 265 168 63,4 40 15,1 55 20,8 1 1

Na podstawie: I. Sprawozdanie dyrekcji c.k. gimnazjum w Tłumaczu za rok szkolny 1917/18, Tłu-
macz 1918, s. 16; Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum w Tłumaczu za rok szkolny 
1920/21, Tłumacz 1921, s. 12; Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum w Tłumaczu za 
rok szkolny 1926/27, Tłumacz 1927, s. 22; Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum w Tłu-
maczu za rok szkolny 1929/30, Tłumacz 1930, s. 44; Centralne Państwowe Historyczne Archiwum 
Ukrainy we Lwowie, Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego f. 179, op. 3, spr. 674, k. 37.

2 Prywatyści – wolni słuchacze w gimnazjach. Z reguły w szkole zdawali tylko egzaminy. 
Stanowili dość dużą grupę zapisanych uczniów do szkół średnich w pierwszych latach po I wojnie 
światowej. Stopniowo ich liczbę wyraźnie ograniczono.

3 Interesujące charakterystyki grona z lat 30. XX wieku zamieszczono w kilku wspomnieniowych 
tekstach zamieszczonych w „Zeszytach Tłumackich” (Dzieje Gimnazjum w Tłumaczu. Zapiski 
nieznanego gimnazjalisty (ze zbiorów M. Nikosiewicza), „Zeszyty Tłumackie”, 1998, nr 2 (10), 
s. 8–10; T. Preis, Byłem uczniem prof. Mariana Mierzwińskiego, tamże, s. 2; M. Chirowski, Lata 
szkolne w Gimnazjum w Tłumaczu, tamże 2016, nr 1 (57), s. 1–7; A. Gabańska, [list do dra Michała 
Nikosiewicza], tamże, s. 7–13; R. Żukowski, Stanisław Mendrala, „Pszczelarstwo”, 1974, nr 11 
[przedruk: „Zeszyty Tłumackie”, 2016, nr 1 (57), s. 13–17].



315KARTKA Z DZIEJÓW KRESOWEJ SZKOŁY – PAŃSTWOWE LICEUM I GIMNAZJUM ...

Dyrektorami szkoły w całym okresie jej istnienia byli: Wojciech Grzego-
rzewicz (w latach 1910–1918), Henryk Krzyżanowski (1918–1921), Stanisław 
Czerski (1921–1922)4, Henryk Orliński (1922–1923)5, Stanisław Mendrala 
(1923–1930) i Ksawery Bułkowski (1930–1939).

Zgodnie z założeniami reformy szkolnej ministra Janusza Jędrzejewicza 
z 1932 r. przekształcono tłumacką szkołę ośmioletnią, tworząc w jej miejsce 
czteroletnie gimnazjum i dwuletnie liceum. Pierwsi (i ostatni) absolwenci liceum 
zdawali maturę wiosną 1939 r. Przez cały okres międzywojenny placówka bory-
kała się z problemami lokalowymi – budynek był zawilgocony, a sale lekcyjne 
małe i niskie. Z tego powodu w 1921 r. szkole groziła nawet likwidacja, jednak 
udało się zawrzeć porozumienie pomiędzy gminą a specjalną komisją kurato-
rium lwowskiego. Niedogodności wynikające ze złego stanu sal oraz braku sali 
gimnastycznej wynagradzało samo położenie obiektu w parku miejskim, gdzie 
urządzono dla uczniów boisko do gier i zabaw. Plany budowy nowej siedziby 
zniweczył jednak wybuch wojny.

Prezentowane źródło to rękopiśmienne sprawozdanie z wizytacji przepro-
wadzonej w tłumackiej szkole w kwietniu 1939 r., przeznaczone dla lwowskich 
władz kuratoryjnych, a przechowywane obecnie w Centralnym Państwowym Ar-
chiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie (fond 179, opis 3, sprawa 674, karty 
36–42). Wszystkie (państwowe i prywatne) szkoły w Drugiej Rzeczypospolitej 
podlegały regularnym kontrolom (przynajmniej raz w roku szkolnym), których 
dokonywali wizytatorzy właściwego kuratorium. Trzy południowo-wschodnie 
województwa, a więc lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie podlegały ju-
rysdykcji Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego. Struktura takich wizy-
tacji była wprawdzie sformalizowana, jednak obserwacjami starano się objąć 
wszystkie aspekty życia szkoły. Dokumenty powizytacyjne miały poufny cha-
rakter i w przeciwieństwie do publikowanych rocznych „Sprawozdań dyrekcji 
gimnazjum” nie były przeznaczone do druku, a więc zawierały opinie znacznie 
bardziej wyraziste i przez to zdecydowanie lepiej oddające prawdziwy obraz ży-
cia uczniów i nauczycieli. Ostatnia przedwojenna wizytacja przebiegała od so-
boty 22 kwietnia (sobota była normalnym dniem zajęć, ale młodzieży wyznania 
mojżeszowego nie można było w tym dniu zmuszać do pisania, rysowania i ro-
bót ręcznych) do wtorku 25 kwietnia 1939 r. Przeprowadzał ją dr Jerzy Polański 
(Jurij Polanśkyj 1892–1975) – ukraiński geograf i geolog, wcześniej nauczyciel 
historii i geografii w ukraińskim gimnazjum we Lwowie, który w 1937 r. objął 

4 Krótki pobyt S. Czerskiego na stanowisku dyrektora szkoły spowodowany był jego 
przenosinami do Lwowa, gdzie został docentem, a potem profesorem nadzwyczajnym histologii 
porównawczej i embriologii Akademii Weterynaryjnej. T. Pudłocki, Stanisław Czerski – ze szkoły 
na katedrę uniwersytecką, „Nasz Przemyśl”, 2017, nr 1 (147), s. 41.

5 H. Orliński wybrany z listy Związku Ludowo-Narodowego pełnił funkcję senatora RP 
w kadencji 1922–1927 (T. Rzepecki, W. Rzepecki, Sejm i Senat 1922–1927, Poznań 1923, s. 416; 
B. Łopuszański, Henryk Orliński (1873–1953), w: Polski Słownik Biograficzny 1979, t. XXIV,  
s. 209–210). 
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stanowisko wizytatora w lwowskim kuratorium6. Później, w czasie niemieckiej 
okupacji Lwowa, przez kilka miesięcy 1941 r. pełnił obowiązki burmistrza tego 
miasta. Po wojnie wyjechał do Argentyny, gdzie pracował jako profesor geologii 
na uniwersytecie w Buenos Aires7. 

Spostrzeżenia Polańskiego koncentrowały się na brakach i mankamentach za-
uważonych podczas wizytacji. Większość z nich była typowa i dotyczyła na przy-
kład dużej fluktuacji zatrudnienia kadry nauczycielskiej, niedociągnięć w realiza-
cji programu poszczególnych przedmiotów, braków w wyposażeniu. Interesujące 
wydają się natomiast fragmenty odnoszące się do aspektów wychowawczych, 
zwłaszcza uwagi na temat relacji międzyetnicznych, problemów dużej absencji 
uczniów czy pobłażliwości grona pedagogicznego, ocenianego jako słabo zaan-
gażowane w utrzymanie dyscypliny, rozwiązywanie konfliktów i w egzekwowa-
nie wymagań dydaktycznych. 

W tekście zachowano oryginalną pisownię i układ graficzny, uwspółcześnia-
jąc jedynie ortografię i interpunkcję.

⃰      ⃰     ⃰

Sprawozdanie z wizytacji Państwowego Liceum i Gimnazjum w Tłumaczu 
przeprowadzone w roku szkolnym 1938/1939 przez wizytatora Kuratorium 

Okręgu Szkolnego Lwowskiego dra Jerzego Polańskiego

Wizytację odbyłem w dniach od 22 do 25 kwietnia 1939 r. W tym czasie zwi-
zytowałem w towarzystwie p. dyrektora 18 lekcji szkolnych. Niektórych przed-
miotów nie mogłem hospitować z powodu wyjazdu nauczycieli na konferencje 
ogniskowe8. Zbadałem dokładnie budynek szkolny, pracownie, zbiory pomocy 
naukowych, organizację bibliotek oraz kancelarię dyrekcji. Skontrolowałem 
dzienniki lekcyjne, zapiski wychowawcze, wypracowania piśmienne oraz zeszy-
ty przedmiotowe. Odwiedziłem obydwie bursy, polską i ruską. Byłem obecny na 
zebraniu harcerskim, oraz na zebraniu uczniów w świetlicy.  Wizytację zakoń-
czyłem konferencjami indywidualnymi z nauczycielami i p[anem] dyrektorem.

Organizacja – Szkoła składa się z jednociągowego gimnazjum i jednociągo-
wego liceum typu humanistycznego9. Obowiązkowo udziela się nauki j[ęzyka] 

6 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zesp. 14: MWRiOP, sygn. 5093: Jerzy Polański, k. 10.
7 Юрій Полянський, w: Енциклопедія українознавства, ред. В. Кубійович, t. 6, Paris-New 

York 1970, s. 2229–2230; O. Томенюк, Історіографічні аспекти наукової діяльності Юрія 
Полянського, „Археологічні Дослідження Львівського Університету”, Вип. 11, Львів 2008, 
s. 238–249.

8 Rejonowe (lub miejskie) konferencje metodyczne organizowane dla nauczycieli poszczegól-
nych przedmiotów, podczas których prezentowano zagadnienia teoretyczne, omawiano hospitowa-
ne lekcje i zapoznawano się z doświadczeniami innych nauczycieli.

9 W ten sposób określano brak klas równoległych – były więc jedynie cztery klasy gimnazjalne 
(I–IV) i dwie klasy licealne (I–II).
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niemieckiego, francuskiego i ruskiego, nadobowiązkowo j. angielskiego i śpie-
wu. Szkoła jest zakładem koedukacyjnym. Organizacja jest prawidłowa.

Budynek – Obecny lokal szkolny nie nadaje się na pomieszczenie współcze-
snej szkoły. Część budynku zajmuje właściciel, tj. Zarząd Miejski. Miasto nabyło 
przed dwoma laty duży budynek poseminarialny, który przeznaczyło na pomiesz-
czenie liceum i gimnazjum. Budynek ten ma być odremontowany kosztem Za-
rządu Miast i oddany szkole do użytku najpóźniej do początku r[oku] szk[olne-
go] 1941/42. Na razie szkoła ciśnie się po ciemnych ubikacjach10 i zakamarkach 
starego budynku. Wykorzystanie budynku jest dość celowe. W sprawie higieny 
i estetyki nie da się nic więcej zrobić ponad to, co już zrobiono. Pracownie bio-
logii i fizyki zostały w ostatnich latach nieco lepiej zorganizowane, zwłaszcza 
pracownia biologiczna, w której utrzymuje się wzorowy porządek i odpowiednie 
hodowle. Pracownie fizyko-chemiczna nie jest wygodna. W budynku filialnym 
mieści się niezła pracownia zajęć praktycznych, przeorganizowana z wskazania-
mi ostatniej wizytacji. Jedną ubikację budynku filialnego zajmuje izba harcerska, 
w której odbywają się zajęcia praktyczne dziewcząt.

Ćwiczenia cielesne odbywają się w pobliskiej sali Sokoła, a w porze letniej na 
boisku parku miejskiego tuż obok szkoły.

Pomoce naukowe – Biblioteka uczniowska przedstawia się wcale poważnie 
tak pod względem ilości (2100 dzieł), jako też jakości lektury. Organizacja bi-
blioteki jest dobra.

Wystarczające są pomoce naukowe w biologii, natomiast poważniejszych 
uzupełnień wymaga jeszcze fizyka w dziale pokazowo-demonstracyjnym i ćwi-
czeniowym. Ilość map historycznych i geograficznych oraz pomocy ikonogra-
ficznych nie jest jeszcze wystarczająca. Sprzęt sportowy wymaga też uzupełnień 
i remontu. Wyliczone braki powinny być wzięte pod uwagę przy realizacji planu 
gospodarczo-finansowego w roku przyszłym.

Młodzież – Do szkoły uczęszcza 265 młodzieży, w tym 155 chłopców i 110 
dziewcząt. Wyznanie: 168 rzym[sko]kat[olickie], 40 gr[ecko]kat[olickie], 55 
mojżesz[owe], 1 ewang[elickie], 1 orm[iańskie].

Przewaga liczebna jest po stronie dzieci urzędników, mieszczan i kupców. 
Ilość chłopskich dzieci nie przekracza 15% ogółu (38 uczniów). Stypendystów 
gminnych było 5.

W bursie polskiej mieszka 23, a w ruskiej 29 chłopców. Bursami kierują księ-
ża katecheci. Bursacy nie zawsze należą do elementu najlepszego. W żeńskim 
internacie SS. Notre Dame pomieszczą się 9 panienek. W zakładzie nie ma do-
jeżdżających.

Charakterystyka młodzieży – Uczniowie i uczennice zakładu, rekrutujący 
się przeważnie z małomieszczańskiego środowiska są na ogół elementem pozy-
tywnym, ale podpadają lekko pod wpływ jednostek złych, napływowych. Toteż 

10 Chodzi tu o sale lekcyjne (pomieszczenia).



318 KAROL SANOJCA

Dyrekcja winna z największą ostrożnością przyjmować uczniów z innych Za-
kładów, zwłaszcza zaś oficjalnych i nieoficjalnych wypędków z dużych miast, 
którzy wprowadzają do szkoły nawyki, budzące poważne i uzasadnione obawy.

Do stwierdzonych złych nawyków i bolączek zakładowych należą:
1. Lekkomyślne opuszczanie przez młodzież szkoły, ucieczka z godzin lek-

cyjnych i niepunktualność, wyrażająca się bardzo wielką ilością spóźnień przed 
i śródlekcyjnych. Dla ilustracji podaję kilka dat:

W pierwszym okresie r[oku] szkolnego] 1938/39 było aż 6.475 opuszczo-
nych godzin nauki (na 265 młodzieży) w tym zaś aż 160 nieusprawiedliwionych 
godzin i 25 nieusprawiedliwionych spóźnień. W drugim okresie ilość absencji 
zmniejszyła się nieco (5.292 godz[in]), ale za to ilość nieusprawiedliwionych 
godzin wzrosła do 246, a spóźnień do 40. Ilość ujemnych not z zachowania się 
w drugim okresie osiągnęła rekordową cyfrę 27 tj. ponad 10% ogółu.

Bardzo przykre wrażenie robi ucieczka uczniów i uczennic z godzin lekcyj-
nych do parku, a dotychczasowe środki zaradcze są zbyt miękkie, a w rezultacie 
bezowocne.

2. Wyraźny brak koleżeńskości nie tylko między uczniami różnych grup naro-
dowościowych, ale też pomiędzy uczniami jednego wyznania. Drastycznym wy-
razem tego są stale powtarzające się słowne i czynne wzajemne zniewagi. Bicie 
kolegów po twarzy i poniewieranie godności ludzkiej nie jest w oczach uczniów 
czymś zdrożnym. Zaszedł wypadek bicia w twarz w czasie zbiórki p[rzyspo-
sobienia] w[ojskowego]. Wobec zupełnie biernej postawy Dyrekcji i Rady Pe-
dagogicznej w tej sprawie, spowodowanej mylną interpretacją zamierzeń władz 
szkolnych wydałem na miejscu odpowiednie zarządzenie, które położą kres tym 
wykroczeniom. Reszta zaś zależy od Dyrekcji i Grona.

3. Oszukańcze manipulacje niektórych uczniów liceum, którzy podawali się 
za nauczycieli państwowego gimnazjum i wyłudzali od wydawców okazowe eg-
zemplarze książek szkolnych oraz nabywali w księgarniach lwowskich książki 
na raty, których uiszczać nie mogli.

Grupka początkujących oszustów została w czas zdemaskowana i uratowana 
przed dalszym upadkiem, a szkoła przed skandalem. Grupka ta niestety wyszła 
z grona wychowanków bursy. Reakcja wychowawcza i w tym wypadku była 
zupełnie bezbarwna. Muszę niestety jeszcze i to podkreślić, że o przykrej tej 
sprawie dowiedziałem się przypadkowo. W aktach urzędowych nie znalazłem 
żadnych śladów tej afery. Wyliczone złe nawyki na szczęście nie ogarnęły jesz-
cze ogółu młodzieży.

Dyrektor i Grono – Zakładem kieruje nadal p[an] Ksawery Bułkowski11, który 
osiągnął w b[ieżącym] roku szk[olnym] górną granicę wieku. W toku bieżące-

11 Dyrektor szkoły Ksawery Bułkowski (ur. 1889) uczył greki i łaciny, wcześniej pracował 
w gimnazjum państwowym w Białej i był kierownikiem Prywatnego Seminarium Żeńskiego im. 
św. Hildegardy w tym mieście. Następnie był nauczycielem w II gimnazjum państwowym w Tar-
nowie, skąd w 1930 roku został przeniesiony do Tłumacza.
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go roku szk[olnego] w składzie grona zachodziły częste zmiany, które odbiły 
się niekorzystnie na całokształcie pracy dydaktycznej i wychowawczej zakładu. 
Głównym niedomaganiem organizacyjnym było dochodzenie nauczycieli wła-
snych i obcych. Do tego trzech nauczycieli chorowało, a dwóch zmarło przy 
końcu pierwszego półrocza. Wreszcie udało się z początkiem drugiego półrocza 
skompletować grono na podstawie kwalifikacji do nauczania oraz zredukować 
dochodzenie do minimum. Ostateczna reorganizacja Grona zostanie zakończo-
na przed początkiem r[oku] szk[olnego] 1938/3912. W obecnym swym składzie 
grono przedstawia się na ogół pozytywnie. Niedomagania grona zaznaczyły się 
w nierównej egzekutywie oraz w bladości poczynań wychowawczych. Wynika to 
z braku zdecydowanego ogólnego planu wychowawczego oraz z niedociągnięć 
czynnika koordynującego w tych sprawach.

Nauka – W organizacji pracy naukowej stwierdziłem szereg dodatnich zja-
wisk, ale i też nie brak niedociągnięć i usterek. We wszystkich klasach spoty-
kałem nieporządne szpargały, które uczniowie nazywają „brulionami”. Brak 
podręczników. Zeszyty przedmiotowe przeważnie są brudne, niestarannie pro-
wadzone, ubogie i rzadko używane i niekontrolowane. Uczniowie klasy 4-tej 
i 3-ciej chętnie posługują się brykami, starymi preparacjami13 i pisanymi skróta-
mi i streszczeniami, które dziedziczą po swych starszych kolegach. Absentowa-
nie się młodzieży w dniu pisania zadań jest zjawiskiem dość pospolitym. Tolero-
wanie takich niedomagań, a wśród nich jeszcze podpowiadania przyczynia się do 
obniżenia poziomu nauki.

W poszczególnych przedmiotach dadzą się poczynić następujące uwagi:
J[ęzyk] polski – ilość zadań w niektórych niższych klasach nie jest wystar-

czająca. Pismo uczniów przeważnie niedbałe. W klasie 4-tej ostatnie zadanie pi-
sano przed trzema prawie miesiącami. Młodzież w klasach najniższych popełnia 
bardzo wiele błędów ortograficznych, gramatycznych i językowych. Natomiast 
zadania w liceum stoją na dość dobrym poziomie i zadowalają tak pod względem 
treści jak i formy. Lekcji nie hospitowałem z powodu nieobecności nauczycieli.

J[ęzyk] łaciński – poziom języka można uznać na wystarczający. Potrzebna 
mocniejsza egzekutywa, zwłaszcza słownictwa. Usunąć ze szkoły pobrykowa-
ne14 książki.

J[ęzyk] ukraiński – wyniki w słowie i piśmie dostateczne.
J[ęzyk] francuski – metoda dobra, egzekutywa stanowcza. Wyniki dość dobre, 

zwłaszcza u dziewcząt.
J[ęzyk] niemiecki – znajduje się w zaniedbaniu z powodu długiej choroby 

i śmierci nauczyciela. Nowa nauczycielka posiada dobrą metodę i zabiera się 
dzielnie do podniesienia tego języka z upadku. Nauczycielka musi sobie uprzy-

12 To prawdopodobnie pomyłka wizytatora. Zapewne chodzi o rok szkolny 1939/1940.
13 Według „Słownika języka polskiego” – przestarzałe: objaśnienia do tekstów zawartych 

w podręczniku.
14 Chodzi o podręczniki z naniesionymi przez uczniów tłumaczeniami i wyjaśnieniami.
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tomnić to, że niektórzy uczniowie nie rozróżniają jeszcze należycie liter gotyc-
kich, że posiadają szczuplutki zapas słów, że przyzwyczaili się do używania skró-
tów, a streszczeń uczą się bezmyślnie na pamięć. Toteż należy jak najczęściej 
odrywać się w czasie lekcji od tekstu, od streszczeń i uczyć mówić po niemiecku. 
Z tego samego powodu w tekstach zadań szkolnych bezwzględnie unikać stresz-
czeń przerobionych ustępów. Organizować ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. Po-
siłkować się częściej zeszytem przedmiotowym.

Historia – wyniki liceum są wystarczające z punktu widzenia opanowania ma-
teriału i reprodukcji szczegółów. Wyniki zaś w aspekcie ujęć syntetycznych są 
słabe.

Matematyka i fizyka – prawie wszędzie stwierdziłem znaczne opóźnienia 
w materiale nie z winy nauczycieli i udzieliłem wskazówek w sprawie wyczerpa-
nia przepisanego materiału. Wyniki są przeważnie zadowalające.

Chemia – stan dość dobry.
Biologia – organizacja pracy bardzo staranna, wyzyskanie pomocy nauko-

wych bez zarzutu. Stan dobry.
Religia mojżeszowa – uczniowie czytają poprawnie i tłumaczą swobodnie 

teksty hebrajskie na język polski. Stan dobry.
Ćwiczenia cielesne dziewcząt – prowadzi niekwalifikowana siła, która przy-

gotowuje się do egzaminu w C[entralnym] I[nstytucie] W[ychowania] Fiz[ycz-
nego]15. Nauczycielka wkłada w lekcje dużo zapału, energii i pracy, co prawie 
w całości równoważy brak doświadczenia.

P[rzysposobienie] W[ojskowe] – hufiec męski przedstawił się obecnie ze 
wszech miar dodatnio. Stanowcza, ale spokojna postawa komendanta scaliła 
młodzież w prawdziwą jednostkę wojskową. Bardzo dobre wyniki osiąga rów-
nież komendantka żeńskiego hufca. Wiadomości uczennic z nauki o obronie 
przeciwgazowej i ratownictwie są zadowalające.

Z przedstawionego stanu rzeczy widać, że wyniki nauczania są zadowalają-
ce w grupie przedmiotów realnych, a słabe lub bardzo słabe w grupie języków, 
w humaniorach16. Ta ostatnia grupa przedmiotów musi być w najkrótszym czasie 
podniesiona na znacznie wyższy poziom, zwłaszcza ze względu na humanistycz-
ny wydział tamtejszego liceum.

Wychowanie – w pracy wychowawczej zwraca się uwagę przede wszystkim 
na organizacje szkolne i imprezy, natomiast brak ogólnej myśli i programu wy-
chowawczego, który by uwzględniał nie tylko sprawy odświętne, ale też i bo-
lączki codziennego życia szkolnego, które niestety są tak liczne. Z początkiem 
przyszłego roku szkolnego musi Rada Pedagogiczna opracować nowy trzon pra-
cy wychowawczej oraz plany szczegółowe, które by uwzględniały również te 

15 Wizytator użył starej nazwy uczelni – od 1938 roku placówka nosiła nazwę Akademia Wy-
chowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego.

16 Określenie grupy przedmiotów humanistycznych.
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niedomagania, wytknięte w niniejszym sprawozdaniu i na konferencjach powi-
zytacyjnych. Pełna restytucja karności, punktualności i obowiązkowości – oto 
naczelne postulaty dla zakładu na czas najbliższy.

Z organizacji szkolnych poznałem bliżej tylko czytelnię i harcerstwo. Organi-
zacje te, zwłaszcza zaś harcerstwo, pracują skutecznie.

Sodalicje17 są dwie – rzymsko- i greckokatolicka.
Uwagi o administracji – kancelaria dyrekcji jest prowadzona zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami. Opłaty jednakowoż wpływają zbyt powoli i z wielkim 
opóźnieniem. Przy końcu kwietnia nie wszyscy uczniowie wyrównali opłaty za 
pierwsze półrocze. Większe luki dadzą się stwierdzić w administracyjnej pracy 
niektórych nauczycieli, którzy mimo upomnień ze strony Dyrekcji nie obliczają 
starannie absencji, nie wpisują sprawozdań okresowych z przerobionego mate-
riału, nie wpisują dat i tematów wypracowań piśmiennych lub w ogóle uważają 
wpisywanie przerobionego materiału na lekcji za rzecz błahą i niepotrzebną. Od-
powiednie zarządzenia wydałem na miejscu.

Dr Jerzy Polański
P.o. Wizytatora Szkół
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Abstract

rev. PioTr hołyńsKi AnD his „WArTime noTebooK”

Rev. Piotr Hołyński (1892-1974) was a religious instructor of Greek Catholic rite in the Prze-
myśl educational institutions between 1926 and 1939. Between the wars and in the first years of 
WWII he kept a diary (which he called “the Notebook”) where he described in detail the religious, 
political and social life of Przemyśl at the time. Of particular significance are his notes kept in Sep-
tember and early October 1939. Apart from Rev. Hołyński’s biography this paper includes a source 
edition of that text, which is a major source for the history of Przemyśl and the region during the 
September Campaign.
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Słowa kluczowe: Przemyśl, kampania wrześniowa, Kościół greckokatolicki, ks. Piotr Hołyński

Upadek II Rzeczypospolitej zapoczątkował szereg tragicznych wydarzeń, 
które w znaczący sposób odmieniły oblicze i losy Przemyśla i ziemi przemyskiej. 
Od pierwszych dni kampanii wrześniowej miasto było celem nalotów bombo-
wych lotnictwa niemieckiego. Począwszy od 11 września 1939 r. walki toczyły 
się w bezpośredniej bliskości Przemyśla, bronionego przez polską armię jako 
ważnego punktu na południowym odcinku frontu. 14 września ruszył niemiecki 
szturm na miasto, zakończony niepowodzeniem. Jednakże w nocy oddziały pol-
skie wycofały się w kierunku Lwowa, a rankiem 15 września Przemyśl został 
zajęty przez Niemców. Na mocy układu między Trzecią Rzeszą a ZSRR, zawar-
tego 23 sierpnia 1939 r., 17 września Armia Czerwona przekroczyła wschodnią 
granicę Polski, zmierzając do ustalonej uprzednio linii demarkacyjnej na rzece 
San. W konsekwencji do wschodniej części miasta, opuszczonej przez Niem-
ców, wkroczyły 28 września oddziały sowieckie. Na niemalże dwa lata Przemyśl 
został rozcięty kordonem granicznym okupantów. San oddzielał tu Ukraińską 
Socjalistyczną Republikę Ludową i Generalne Gubernatorstwo. Prawobrzeżna 
część grodu ze Starym Miastem, Rynkiem oraz najważniejszymi gmachami trafi-
ła pod okupację sowiecką, zaś lewobrzeżne Zasanie pozostało pod kontrolą nie-
miecką, otrzymując w 1940 r. miano Deutsch-Przemysl. Nowi włodarze miasta 
po obu stronach kordonu szybko wprowadzili w życie politykę represji, dokonu-
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jąc deportacji, aresztowań i egzekucji, niszcząc zwłaszcza polską inteligencję. 
Granica niemiecko-sowiecka przetrwała na Sanie do czerwca 1941 r., do czasu 
ataku III Rzeszy na ZSRR. O Przemyśl toczyły się wówczas ciężkie walki, któ-
re doprowadziły do zniszczenia znacznej części miasta. Zwycięstwo Niemców 
rozpoczęło okres kilkuletniej okupacji hitlerowskiej, która – oprócz kolejnych 
represji – przyniosła miastu niemalże całkowitą zagładę licznej społeczności ży-
dowskiej. W lipcu 1944 r. Przemyśl po raz kolejny znalazł się na linii frontu. Po 
zaciętych walkach do miasta wkroczyły oddziały radzieckie. Przez kilka tygodni 
San raz jeszcze pełnił rolę rzeki granicznej, oddzielając tereny znajdujące się pod 
bezpośrednią kontrolą Sowietów od polskiego Zasania. W sierpniu 1944 r. cały 
Przemyśl znalazł się w rękach nowych, powojennych już władz polskich1.

W zasobach Archiwum Państwowego w Przemyślu znajdują się liczne źródła 
archiwalne, ukazujące różne wymiary dziejów miasta i okolicy w latach II wojny 
światowej2. Opublikowano także szereg relacji i kronik ówczesnych mieszkań-
ców Przemyśla, notujących na gorąco lub też wspominających po latach swoje 
przeżycia z czasów wojny. Z najistotniejszych należy tu wymienić cenną relację 
o. Rafała Woźniaka, zakonnika przemyskiego konwentu reformackiego, obejmu-
jącą lata 1939–1944, a więc cały okres zmagań wojennych o Przemyśl3. Z kolei 
wspomnienia Jana Smołki, opracowane przez Jacka Krochmala, poświęcone są 
okupacji sowieckiej lat 1939–1941. Ich autor skupił się w pierwszym rzędzie na 
dziejach przemyskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i losach cennych zbiorów 
muzealnych i archiwalnych, powierzonych pieczy tej instytucji4. Warto również 
wskazać na wspomnienia Danuty Mosiewicz-Mikuszowej, ukazujące obrazy 
z życia Przemyśla w czasie kampanii wrześniowej, a także okupacji sowieckiej 
i niemieckiej5. Badacz dziejów Przemyśla czasów okupacji dysponuje szeregiem 
relacji członków prześladowanej przez hitlerowców społeczności żydowskiej6. 
Losy młodej żydowskiej mieszkanki Przemyśla ukazują także zapiski Cecylii 
(Cesi) Gruft, powstałe w latach 1942–19437. Swoje przeżycia w okupowanym 

1 Na temat dziejów Przemyśla podczas II wojny światowej szerzej: P. Chorążykiewicz, Nie-
miecka i sowiecka okupacja Przemyśla w dokumentach archiwalnych, Przemyśl 2015; A. Ciepliń-
ska, J. Błoński, Przemyśl w czasie II wojny światowej, Przemyśl 2006; J. Różański, „Fall Barbaros-
sa” – tragiczna karta Przemyśla, Przemyśl 2001 – tam też dalsza literatura.

2 Szerzej na temat owych źródeł pisze Artur Kiełt – zob. idem, Materiały archiwalne do dziejów 
II wojny światowej w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu, „Rocznik Historyczno-Archi-
walny”, 2009, t. 20, s. 141–146.

3 O. R. Woźniak, Przemyśl w latach II wojny światowej w relacji kronikarza Klasztoru Fran-
ciszkanów-Reformatów, Przemyśl 1998.

4 J. Smołka, Przemyśl pod sowiecką okupacją. Wspomnienia z lat 1939–1941, red. J. Krochmal, 
Przemyśl 1999.

5 D. Mosiewicz-Mikuszowa, Wspomnienia, Zabrze-Katowice 2007.
6 Pamiętam każdy dzień... Losy Żydów przemyskich podczas II wojny światowej, red. J.J. Hart-

man, J. Krochmal, Przemyśl 2001.
7 C. Gruft, W imię Boże!, oprac. Ł. Biedka, Warszawa 2009.
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Przemyślu opisali również Joseph Rebhun8 oraz Renata Calverley9. Jeśli chodzi 
o zapiski wojskowych biorących udział w walkach na terenie ziemi przemyskiej, 
warto wspomnieć o relacji gen. Jana Chmurowicza, dowódcy obrony Przemyśla 
w czasie kampanii wrześniowej10. Swoje wspomnienia z walk na ziemi przemy-
skiej spisał gen. Bronisław Prugar-Ketling, dowódca 11. Karpackiej Dywizji Pie-
choty, operującej we wrześniu 1939 r. na południowym odcinku frontu11.

Mało znanym do tej pory źródłem, uzupełniającym wspomniane relacje 
i wspomnienia z wydarzeń II wojny światowej w Przemyślu, jak też przynoszą-
cym szereg nowych, a bardzo istotnych szczegółów, jest dziennik ks. Piotra Ho-
łyńskiego, duchownego greckokatolickiego, katechety w szeregu przemyskich 
placówek oświatowych.

Ks. Piotr Hołyński (ukr. Петро Голинський) urodził się 5 lipca 1892 r. w Pod-
hajczykach w powiecie Rudki. Jego rodzicami byli Józef i Anna z domu Kruk, 
rolnicy. Po ukończeniu szkoły ludowej w Rudkach, Hołyński wstąpił do Gimna-
zjum w Samborze, gdzie uzyskał w 1912 r. świadectwo maturalne. W tym samym 
roku jako alumn eparchii przemyskiej wstąpił do Greckokatolickiego Semina-
rium Duchownego we Lwowie, gdzie pobierał nauki do 1914 r. Po przerwie spo-
wodowanej działaniami wojennymi studiował krótko w Innsbrucku, a formację 
klerycką zakończył w lipcu 1918 r. w Greckokatolickim Seminarium Duchow-
nym w Przemyślu12.

W dniach upadku monarchii austro-węgierskiej i utworzenia Zachodnioukra-
ińskiej Republiki Ludowej Hołyński przebywał u swoich rodziców w Podhajczy-
kach. Rychło włączył się on w akcję budowania struktur nowego państwa, już 
w listopadzie 1918 r. otrzymując posadę urzędnika Państwowego Komisariatu 
Powiatowego w Rudkach. Pełnił ją do 15 maja 1919 r., do czasu zajęcia miastecz-
ka przez wojska polskie. Jego obowiązkiem był nadzór nad lasami w powiecie 
rudeckim, narażonymi w warunkach wojennych na bezprawny wyrąb. Jednocze-
śnie kleryk był redaktorem tygodnika „Громадська Думка”13.

8 J. Rebhun, God and man. In two worlds, Claremont 1985.
9 R. Calverley, Let me tell you a story. A memoir of a wartime childhood, London 2013.
10 J. Chmurowicz, Ze wspomnień dowódcy obrony Przemyśla we wrześniu 1939 roku,  

w: Wrzesień 1939 w relacjach i wspomnieniach, red. M. Cieplewicz, E. Kozłowski, Warszawa 1989,  
s. 681–693.

11 B. Prugar-Ketling, Aby dochować wierności. Wspomnienia z działań 11. Karpackiej Dywizji 
Piechoty. Wrzesień 1939, Warszawa 1990.

12 APP, ABGK, suplement, sygn. 178, akta personalne ks. Piotra Hołyńskiego, k. 99; Б. Прах, 
Духовенство Перемиської єпархії та Апостольської адміністрації Лемківщини, т. 1, Львів 
2015, s. 485; Я. Стех, Пропам’ятна книга українських діячів Перемищини XIX–XX століть, 
 Ч. I, Перемишль-Львів 2006, s. 92; Шематисмъ всего греко-католицкого клира злучених 
епархій перемыскои, самборскои и сяноцкои на рокъ 1914, Перемышль 1914, s. 382; Шема-
тизм всего греко-католицького клира злучених епархій перемиської, самбірської і сяніцької 
на рік 1918, Перемишль 1918, s. 208.

13 APP, ABGK, sygn. 4960, Curriculum Vitae Piotra Hołyńskiego z 24 XI 1921 r., k. 278; П. 
Голинський, Богослов у роках визвольної війни, w: Ювілейний Альманах українських като-
лицьких богословів перемиської єпархії, Перемишль 1937, s. 148.
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 Po opuszczeniu Rudek, jeszcze w maju 1919 r. Hołyński wstąpił w szeregi 
Ukraińskiej Armii Halickiej. W lipcu otrzymał stopień podchorążego i trafił na 
front wraz z 8 Brygadą Piechoty (Samborską). W jej składzie walczył przeciwko 
wojskom polskim, trafiając na krótko do niewoli, a dalej przeciwko Armii Czer-
wonej oraz rosyjskiej Armii Ochotniczej gen. Denikina. W sierpniu 1919 r. wziął 
udział w zwycięskich dla sił ukraińskich walkach o Kijów. W listopadzie 1919 r. 
zachorował na tyfus plamisty i został przewieziony do szpitala w Winnicy, skąd 
przed naporem bolszewickim ewakuował się do Odessy. W lutym 1920 r., pod-
czas inwazji sił bolszewickich, nie udało mu się opuścić miasta14. Pod koniec 
kwietnia 1920 r., jak sam opisywał, „posądzony o przynależność do konspiracji 
kontrrewolucyjnej trafił do więzienia. Skazany początkowo na śmierć, a potem 
na zesłanie w obozie koncentracyjnym do Archangielska został przewieziony do 
Charkowa, stąd dzięki szczególnej boskiej pomocy uratował się z rąk między-
narodowych opryczników i drogą na Moskwę – Narwę – Szczecin przyjechał 
w sierpniu tegoż roku do Wiednia”15. Hołyńskiemu udało się uciec z niewoli bol-
szewickiej, a dzięki pomocy jednego z ukraińskich mieszkańców Charkowsz-
czyzny otrzymał on dokumenty jeńca armii austro-węgierskiej, podlegającego 
ewakuacji do swojej ojczyzny16.

Dostawszy się do Wiednia, Hołyński znalazł się pod opieką tamtejszych or-
ganizacji ukraińskich. We wrześniu 1920 r. razem z dawnymi żołnierzami UHA 
oraz jeńcami ukraińskiego pochodzenia zwolnionymi z włoskiej niewoli został 
ewakuowany do Czechosłowacji. Mieszkał tam na przemian w obozie dla inter-
nowanych żołnierzy ukraińskich w Libercu oraz w ukraińskim ośrodku robotni-
czym w Pradze. W styczniu 1921 r. zamierzał wyjechać do Kanady, lecz został 
schwytany przy próbie nielegalnego przekroczenia granicy czechosłowacko-au-
striackiej. W kwietniu 1921 r. Hołyński osiadł na stałe w czechosłowackiej stolicy 
i jako podopieczny praskiego seminarium duchownego podjął studia teologicz-
ne na tamtejszym uniwersytecie, działając także w czeskich stowarzyszeniach 
katolickich. Na życie zarabiał jako bagażowy na praskim dworcu kolejowym. 
W sierpniu tegoż roku, po utracie możliwości studiowania w Pradze, Hołyński 
zdecydował się na powrót do rodzinnych Podhajczyk17.

Po kilku miesiącach, w listopadzie 1921 r. Hołyński zwrócił się do biskupa 
przemyskiego Jozafata Kocyłowskiego o zgodę na udzielenie mu święceń 
kapłańskich. Rekomendacji udzielił mu ówczesny paroch w Podhajczykach 
ks. Bazyli Kondracki oraz dziekan rudecki ks. Aital Kowalski. Hołyński tłu-
maczył kilkumiesięczną przerwę między powrotem z emigracji a nawiąza-

14 П. Голинський,  op. cit., s. 150–152.
15 APP, ABGK, sygn. 4960, Curriculum Vitae Piotra Hołyńskiego z 24 XI 1921 r., k. 278.
16 П. Голинський,  op. cit., s. 156–157.
17 APP, ABGK, sygn. 4960, pismo Piotra Hołyńskiego do Greckokatolickiego Ordynariatu Bi-

skupiego w Przemyślu z 24 XI 1921 r., k. 276–277; ibidem, Curriculum Vitae Piotra Hołyńskiego 
z 24 XI 1921 r., k. 278–279; П. Голинський, op. cit., s. 158–163.
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niem kontaktu z władzami duchowymi diecezji problemami zdrowotnymi po 
niemalże trzyletniej tułaczce, a także opłakaną sytuacją materialną, która nie 
pozwoliła mu skupić się na przygotowaniach do egzaminu dla kandydatów 
do kapłaństwa18.

 Przed przyjęciem święceń Hołyński zawarł związek małżeński, podobnie 
jak zdecydowana większość duchowieństwa greckokatolickiego tamtego czasu. 
Jego żoną była Zofia (zwana przez niego Zosią), pochodząca z Łemkowszczy-
zny. Święcenia otrzymał w katedrze greckokatolickiej w Przemyślu z rąk biskupa 
Jozafata Kocyłowskiego – diakonatu 19 lutego 1922 r., a prezbiteratu 26 lutego 
1922 r.19

Pierwszą placówką duszpasterską duchownego była parafia w Kornalowicach 
koło Sambora, gdzie spędził kilka miesięcy w charakterze wikariusza. Następ-
nie ks. Hołyński pracował jako katecheta greckokatolicki w kilku gimnazjach: 
w Sanoku (w latach 1922–1924), Sokalu (1924–1926), wreszcie, w Państwowym 
Gimnazjum z ruskim (ukraińskim) językiem nauczania w Przemyślu (od 1926 r. 
do 1939 r.). W czasie posługi w Przemyślu, od 1932 r. powierzono mu również 
obowiązki nauczyciela religii greckokatolickiej w Ukraińskim Instytucie dla 
Dziewcząt20. Dodatkowo w latach 1926/1927–1929/1930 był katechetą grecko-
katolickim w I Państwowym Gimnazjum im. J. Słowackiego21.

Ks. Hołyński był mocno zaangażowany w życie kulturalne przemyskiego 
gimnazjum ukraińskiego. Organizował okolicznościowe uroczystości, poświę-
cone ważniejszym rocznicom wydarzeń historycznych lub też upamiętniających 
działaczy ukraińskich. Katecheta był także znany jako inicjator akcji pomocy 
dla najbiedniejszych uczniów. Polegała ona m.in. na organizowaniu w parafiach 
greckokatolickich letniego wypoczynku dla tych wychowanków przemyskiego 
gimnazjum, którzy stracili swoich rodziców lub też nie mogli na czas wakacji 
wybrać się w swoje rodzinne strony z uwagi na kłopoty materialne. Duchowny 
apelował do kleru eparchii przemyskiej o przyjęcie takich uczniów do swoich do-
mostw na czas wakacji. Jego opiece powierzono także skupiające uczniów „Dru-
żynę Maryjną” oraz „Bratnią Kasę”. Szereg wychowanków ks. Hołyńskiego za 
jego zachętą wstąpił do greckokatolickiej gałęzi Towarzystwa Salezjańskiego we 

18 APP, ABGK, sygn. 4960, pismo urzędu dekanalnego rudeckiego do Greckokatolickiego 
Ordynariatu Biskupiego w Przemyślu z 25 XI 1921 r., k. 273; ibidem, pismo urzędu parafialne-
go w Podhajczykach do Greckokatolickiego Ordynariatu Biskupiego w Przemyślu z 5 II 1922 r.,  
k. 274; ibidem, pismo Piotra Hołyńskiego do Greckokatolickiego Ordynariatu Biskupiego w Prze-
myślu z 24 XI 1921 r., k. 276–277.

19 D. Blazejowskyj, Historical šematism of the Eparchy of Peremyšl including the Apostolic 
Administration of Lemkivščyna, Lviv 1995, s. 657; Б. Прах, op. cit., s. 485; Я. Стех, op. cit., s. 93.

20 APP, ABGK, suplement, sygn. 178, akta personalne ks. Piotra Hołyńskiego, k. 100; D. Blaze-
jowskyj, op. cit., s. 657; Б. Прах, op. cit., s. 485; Український Інститут для дівчат у Переми-
шлі, Дрогобич 1995, s. 62.

21 Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum I im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu 
za rok szkolny 1926/27, Przemyśl 1927, s. 3, ibidem za 1927/28, Przemyśl 1928, s. 5; ibidem za 
1928/29, Przemyśl 1929, s. 5; ibidem za rok 1929/30, s. 5.
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Włoszech. Duchowny zasiadał również w gremiach nauczycielskich i rodziciel-
skich, funkcjonujących przy dyrekcji szkoły22.

Ks. Piotr Hołyński, oprócz wykonywania swoich obowiązków w szkołach, 
angażował się także w inne inicjatywy i zadania duszpasterskie. Pełnił on funkcję 
przewodniczącego „Koła Katechetów”, jedynej organizacji zrzeszającej nauczy-
cieli religii obrządku greckokatolickiego w eparchii przemyskiej. Duchowny był 
również członkiem kolegium redakcyjnego przemyskiego czasopisma „Бескид”, 
wydawanego pod auspicjami Kościoła greckokatolickiego. Jego prace publi-
kowano także w czasopiśmie urzędowym eparchii przemyskiej „Перемиські 
Епархіяльні Відомости”. Spod jego pióra wyszły popularne publikacje religijne 
dla dzieci i młodzieży obrządku greckokatolickiego23.

Za zasługi w pracy duszpasterskiej ks. Hołyński otrzymał w 1927 r. odzna-
ki kanonickie. W tym samym roku został mianowany referentem Greckokato-
lickiego Konsystorza Biskupiego w Przemyślu. Duchowny był jednym z naj-
ważniejszych uczestników kursu duszpasterskiego Akcji Katolickiej eparchii 
przemyskiej, zorganizowanego we wrześniu 1934 r. w stolicy diecezji. Wygłosił 
tam dwa referaty, poświęcone problemom organizacji struktur Akcji Katolickiej 
w metropolii halickiej oraz relacjom Akcji Katolickiej z innymi towarzystwami 
kościelnymi24.

W ostatnich dniach września 1939 r. ks. Hołyński zdecydował się na opusz-
czenie dotychczasowego miejsca zamieszkania w trafiającej wówczas pod wła-
dzę Sowietów prawobrzeżnej części Przemyśla i przeniósł się na Zasanie, po-
zostające pod kontrolą Niemców. Przyczyną tej decyzji była chęć uniknięcia 
prześladowań z rąk nowej władzy sowieckiej. Wszak sam doświadczył już jej re-
presji, był uciekinierem z bolszewickiej niewoli i wielokrotnie przed wybuchem 
wojny krytykował system komunistyczny. Jak pisał w 1936 r.: „W królestwie 
bolszewickim bezbożnicy pokazali swoje prawdziwe oblicze i okazali się takimi, 
jakimi są naprawdę: groźnymi, gotowymi na wszystko i dążącymi bezwzględnie 
do niegodnego celu”25.

W 1940 r. ks. Hołyński opuścił niemiecką część Przemyśla i przeniósł się 
do Jarosławia. Pełnił tam funkcję radcy i referenta Generalnego Wikariatu, 

22 П. Голинський, „Марійська Дружина Учнів” при Держ. Ґімназії з українською мовою 
навчання в Перемишлі, Перемишль 1937; „Перемиські Епархіяльні Відомости” 1928, ч. V,  
s. 95–96; Я. Стех, op. cit., s. 93; Українська державна чоловіча гімназія у Перемишлі, Дрого-
бич 1995, s. 74.

23 П. Голинський, Коротка історія божого обявлення для християнсько-католицької 
молоді, Перемишль 1936; idem, Історія біблійнa в образках, Перемишль 1935; „Перемиські 
Епархіяльні Відомости” 1929, ч. IV, s. 80; 1930, ч. II, s. 20–33; ч. IV, s. 69–71; ч. V, s. 85–88;  
ч. VI, s. 103–110; ч. VIII–IX, s. 128–131; ч. XI, s. 156–160; 1931, ч. I, s. 11–16; ч. II, s. 30–32;  
ч. III, s. 39–46; 1936, ч. X, s. 91–103; Б. Прах, op. cit., t. 2, s. 273, 312.

24 APP, ABGK, suplement, sygn. 178, akta personalne ks. Piotra Hołyńskiego, k. 100; 
Душпастирський Курс Католицької Акції в Перемишлі, Перемишль 1934, s. 4, 39–52, 112–
127, 165.

25 „Перемиські Епархіяльні Відомости” 1936, ч. X, s. 92.
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utworzonego dla części diecezji przemyskiej znajdującej się pod okupacją nie-
miecką. Oprócz pracy przy boku biskupa Grzegorza Łakoty, stojącego na czele 
wikariatu, ks. Hołyński zajmował się również nauczaniem religii i języka ła-
cińskiego w Państwowym Gimnazjum z ukraińskim językiem nauczania w Ja-
rosławiu. W czerwcu 1941 r., tuż przed inwazją III Rzeszy na ZSRR, został 
zmobilizowany do armii niemieckiej w charakterze tłumacza. Jesienią 1941 r. 
duchowny wrócił do jarosławskiego gimnazjum na posadę katechety i nauczy-
ciela matematyki, którą dzierżył jeszcze do września 1942 r., po czym wyjechał 
na powrót do Przemyśla. Przez dwa lata nauczał religii w tamtejszej szkole 
handlowej. W 1944 r. ks. Hołyński w obawie przed nieuchronnym zajęciem 
Przemyśla przez Armię Czerwoną opuścił na zawsze eparchię przemyską i wy-
jechał na zachód – najpierw do Austrii, potem zaś do Niemiec, gdzie spędził 
resztę swojego życia26.

Przez pierwsze dwa lata duchowny pracował jako duszpasterz wśród ukra-
ińskich emigrantów oraz uchodźców, rozproszonych po różnych austriackich 
i niemieckich miejscowościach. Następnie, w latach 1946–1948 ks. Hołyński 
był ojcem duchownym i wykładowcą teologii pastoralnej w greckokatolickim 
seminarium duchownym w Hirschbergu. W listopadzie 1948 r. kapłan otrzymał 
nominację na urząd wikariusza generalnego dla wiernych obrządku greckoka-
tolickiego w Niemczech i osiadł w Monachium. Posługę tę sprawował u boku 
wizytatora apostolskiego dla grekokatolików na zachodzie Europy biskupa Jana 
Buczko oraz egzarchy apostolskiego w Niemczech biskupa Platona Kornylaka 
do 1959 r. Kapłan był jednym z założycieli, a następnie redaktorów ukraińskie-
go tygodnika „Głos Chrześcijański”, („Християнський Голос”) ukazującego 
się od 1949 r. w Monachium. W okresie pracy duszpasterskiej w Bawarii ks. 
Hołyński zajmował się również dziejami Kościoła greckokatolickiego, zwłasz-
cza eparchii przemyskiej. W wydanym w 1961 r. w USA zbiorze Перемишль. 
Західний бастіон України duchowny opublikował szkic Перемиські владики 
і духовенство в службі Церкві і народові27. Ks. Piotr Hołyński przeszedł na 
emeryturę w 1961 r. Zmarł w Monachium 27 czerwca 1974 r. i tam też został 
pochowany28.

W okresie międzywojennym i w latach II wojny światowej ks. Piotr Hołyń-
ski prowadził bardzo interesujący dziennik (sam określał go mianem „Notes”, 
ukr. Записник). Na jego kartach opisywał bardzo dokładnie nie tylko swój dzień 
powszedni, pracę w szkole i cerkwi, ale także wydarzenia z życia politycznego, 
kulturalnego i religijnego w Przemyślu. W zbiorach Archiwum Państwowego 
w Przemyślu, w zespole Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego (ABGK) za-

26 Б. Прах, op. cit., t. 1, s. 485; Я. Стех, op. cit., s. 93; Ярославська гімназія 1940–1944 рр., 
Львів 1994, s. 17, 20, 26, 93.

27 П. Голинський, Перемиські владики і духовенство в службі Церкві і народові, w: Пере-
мишль. Західний бастіон України, New York-Philadelphia 1961, s. 67–85.

28 D. Blazejowskyj, op. cit., s. 657; Б. Прах, op. cit., t. 1, s. 485–486; Я. Стех, op. cit., s. 93.
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chowało się kilka tomów „Notesu”, którym nadano sygnatury archiwalne 9456, 
9457 i 9458. Obejmują one zapiski powstałe od 2 marca 1929 r. do 7 lutego 1930 r., 
następnie od 22 marca 1930 do 18 października 1931 r., wreszcie, od 23 maja 
1934 r. do 7 maja 1937 r. Tom obejmujący lata 1930–1931 nosi nadany przez 
autora numer IV, co oznacza, że pierwsze dwie części „Notesu” nie zachowały 
się. Najpewniej istniały także zapiski powstałe między październikiem 1931 r. 
a majem 1934 r. oraz po maju 1937 r., które również nie przetrwały do naszych 
czasów. Z relacji samego ks. Hołyńskiego wiadomo, że we wrześniu 1939 r., 
uciekając przed Sowietami na Zasanie, pozostawił on przedwojenną część „No-
tesu” w swoim dawnym mieszkaniu przy ul. Radyłowskiego. Jak sam pisał: „Nie 
można wszystkiego zabrać. Żal mi moich pozaczynanych prac, modlitewnika 
z częścią ascetyczną, kazań, egzort i dziennika. Zdałem to wszystko na Bożą wo-
lę”29. Nie wiadomo, kiedy i w jakich okolicznościach „Notes” ks. Hołyńskiego 
został włączony do akt przemyskiego biskupstwa greckokatolickiego i czy do 
tego momentu zachował się on w komplecie.

Ostatnie zachowane w zbiorach ABGK dzienniki ks. Hołyńskiego po-
wstały w latach 1939–1940. Pierwsza ich część obejmuje zapiski od 1 wrze-
śnia do 6 października 1939 r., druga – od 7 października 1939 r. do 15 maja 
1940 r. Ich autor nadał im tytuł „Wojenny notes” (ukr. Воєнний Записник), 
który widnieje na pierwszej karcie drugiej części dziennika (w przypadku 
pierwszej części karta ta nie zachowała się). Obie części „Wojennego note-
su” mają postać zeszytów formatu 19,5×15 cm i liczą po 194 strony. Pierw-
sza część jest pozbawiona oprawy, część kart pozostaje luzem. Do drugiej 
zaś dołączony jest list ks. Włodzimierza Hołyńskiego, adresowany na ręce 
autora, datowany na 3 listopada 1939 r. W zespole Archiwum Biskupstwa 
Greckokatolickiego „Wojennemu notesowi” nadano odpowiednio sygnatu-
ry 9462 i 946330.

Choć ks. Hołyński nie stronił w swojej relacji od wyrażania swoich osobi-
stych, niekiedy bardzo radykalnych opinii czy też krzywdzących uogólnień, 
zwłaszcza pod adresem polskich sąsiadów, „Wojenny notes” jest bardzo warto-
ściowym źródłem historycznym. Z uwagi na zaufanie biskupa Jozafata Kocyłow-
skiego, którym cieszył się autor dziennika, stały bywalec jego pałacu, przemyski 
katecheta był świadkiem wielu ważnych rozmów i wydarzeń rozgrywających 
się w kręgach wyższego duchowieństwa greckokatolickiego. Dziennik ks. Ho-
łyńskiego świetnie oddaje atmosferę panującą w ogarniętym wojną Przemyślu. 
Na jego kartach z całą ostrością malują się sceny wojennej pożogi, jak również 
nastroje panujące wśród mieszkańców miasta, zwłaszcza napięcia na tle naro-
dowościowym, narastające między Polakami a Ukraińcami. Dokładność, z jaką 

29 APP, ABGK, sygn. 9462, „Wojenny notes” ks. Piotra Hołyńskiego, k. 143.
30 APP, ABGK, sygn. 9462 i 9463, „Wojenny notes” ks. Piotra Hołyńskiego; ibidem, sygn. 

9463, list ks. Włodzimierza Hołyńskiego do ks. Piotra Hołyńskiego z 3 XI 1939 r., k. 98–99a. 
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autor odnotowuje wydarzenia poszczególnych dni sprawia, że „Wojenny notes” 
jest bezcennym źródłem do dziejów Przemyśla i ziemi przemyskiej w pierwszych 
latach okupacji.

Pierwsza część „Wojennego notesu” ks. Hołyńskiego jest przedmiotem ni-
niejszej edycji źródłowej. Piszący te słowa odczytał ów tekst z rękopisu, przetłu-
maczył go z języka ukraińskiego i opatrzył przypisami.

*   *   *

Wojenny notes. Cz[ęść] I.
Od 1. września 1939 do 6 października 1939.

Ks. Piotr Hołyński
Katecheta gimnazjum
Przemyśl – Zasanie31.

Przemyśl dnia 1. września 1939
 
Dziś historyczny dzień. O godzinie ¾ 6 rano, jak oznajmił Hitler, Niemcy 

uważają, że są w stanie wojennym z Polską. Dowiedziałem się o tym w katedrze, 
kiedy przyszedłem na Służbę Bożą32 o godz. 8mej rano. W porannej audycji ra-
diowej słyszał o tym ks. Wasylkiewicz33. A więc od dziś wojna.

W południe słuchałem radia w pałacu. Mówił kanclerz Hitler w Reichstagu 
o stanie wojennym. Wyrzekł słowa: Przez wojnę, czy bez wojny Niemcy muszą 
odzyskać Danzig34 i korytarz35. Ostrzegał Francję i Niemcy przed wmieszaniem się.

Siedziałem cały czas w pałacu w konsystorzu36. Praca nie ima się głowy. Z ra-
dia dowiedziałem się coraz to nowych rzeczy: Niemcy bombardowali śląskie 
miasta i Kraków. Jest prawdziwa wojna.

31 Tytuł ustalono na podstawie karty tytułowej drugiej części dziennika. Karta tytułowa pierw-
szej części nie zachowała się.

32 Określenie Mszy Świętej w obrządku bizantyńskim.
33 Ks. Mokij Wasylkiewicz (1881–1948), święcenia kapłańskie w 1905 r., 1905–1908 wika-

riusz w katedrze w Przemyślu, od 1905 do 1939 katecheta obrządku greckokatolickiego w szeregu 
przemyskich szkół. Aresztowany w 1947 r. przez UB, przekazany Sowietom, zmarł w obozie pracy 
w Kazachstanie: Б. Прах, op. cit., s. 214–215; D. Blazejowskyj, Historical šematism of the Epar-
chy…, s. 871.

34 Niemiecka nazwa Gdańska.
35 Używane przez Niemców określenie polskiego Pomorza, oddzielającego Prusy Wschodnie 

od reszty Rzeszy.
36 Dawne określenie kurii biskupiej.
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Obiad zjadłem w pałacu. Był na obiedzie oprócz Jego Ekscelencji Jozafata37, 
kanclerz Hrycelak38, ks. kanonik Kaczmar39, kapelan ks. Jaworski40 i ja. Biskup tym 
podenerwowany. Po południu byłem na przechadzce z Jego Ekscelencją Jozafatem 
„na Budach”. Wróciliśmy przez Winną Górę. Po drodze zmokliśmy. Po południu 
był alarm lotniczy. Słyszeliśmy go, ale poszliśmy naprzód. Kiedy byliśmy wysoko 
pod wieżą obserwacyjną, usłyszeliśmy dwie detonacje. Zaraz po powrocie do domu 
powiedzieli [nam], że to dwie niemieckie bomby upadły gdzieś w Kosienicach41.

Późnym wieczorem dowiedziałem się, że na Lwów był niemiecki nalot bom-
bowców. Kilka kamienic zniszczonych. Zginęło około 70 ludzi. Bomby zrzucano 
w okolicy dworca i na ulicy Gródeckiej.

W Przemyślu przygnębienie. W sklepach nie można dostać najpotrzebniej-
szych rzeczy: smalcu, zapałek, benzyny, nafty itd.

W gimnazjum wypłacają pensję. Same nowe papierowe pieniądze: dwu-, pię-
cio-, dziesięcio- i dwudziestozłotowe. Wśród profesorów przygnębienie. A tu dy-
rektor42 zapowiedział na dziś dodatkowe wstępne egzaminy do klasy pierwszej 
gimnazjalnej oraz pierwszej licealnej. Do pierwszej [klasy] gimnazjum jest jesz-
cze wolnych sześć miejsc. Zgłosiło się na nie jedenastu kandydatów do wstęp-
nego egzaminu. Wczoraj już władza wojskowa przejęła budynek gimnazjum na 
szpital. Dyrektor Szach ma opuścić mieszkanie. Póki co, jeszcze pozostaje [na 
miejscu]. Wszystko pod znakiem niepewności.

37 Bp Jozafat (Józef) Kocyłowski (1876–1947), święcenia kapłańskie w 1907 r., od 1911 r. czło-
nek zakonu bazylianów, od 1917 r. ordynariusz greckokatolickiej diecezji przemyskiej. W 1946 r. 
aresztowany przez UB i przekazany w ręce NKWD, skazany na 10 lat łagru, zmarł w obozie w Cza-
pajiwce koło Kijowa. W 2001 r. beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II: Б. Прах, op. cit., s. 
257–260; A. Szczupak, Jozafat Kocyłowski, w: Przemyski Słownik Biograficzny, t. 2, Przemyśl 
2011, s. 45–55.

38 Ks. Mikołaj Hrycelak (1891–1976), święcenia kapłańskie w 1917 r., w latach 1924–1946 
kanclerz greckokatolickiej kurii biskupiej w Przemyślu, 1926–1946 proboszcz w Radymnie. 
W 1946 r. deportowany do USRR, skazany w 1947 r. na 6 lat łagru. Po zwolnieniu duszpasterz 
podziemnego Kościoła greckokatolickiego we Lwowie: Б. Прах, op. cit., s. 234–238; A. Szczupak, 
Mikołaj Hrycelak, w: Przemyski Słownik Biograficzny, t. 3, Przemyśl 2015, s. 84–89.

39 Ks. Jan Kaczmar (1883–1944), święcenia kapłańskie w 1910 r., w latach 1913–1925 pro-
boszcz w Miliku, w latach 1925–1936 proboszcz w Złockim. Od 1936 r. kanonik przemyskiej 
kapituły katedralnej, radca i referent greckokatolickiej kurii biskupiej w Przemyślu i kaznodzieja 
w przemyskiej katedrze. W latach 1940–1941 kanclerz generalnego wikariatu w Jarosławiu. Zmarł 
w Przemyślu w 1944 r.: Б. Прах, op. cit., s. 401; D. Blazejowskyj, op. cit., s. 686.

40 Ks. Stefan Jaworski (1912–1989), święcenia kapłańskie w 1938 r., w latach 1938–1946 kape-
lan bpa Jozafata Kocyłowskiego. W 1947 r. aresztowany przez UB i przekazany Sowietom; skaza-
ny kilkakrotnie na kary łagrów. Duszpasterz podziemnego Kościoła greckokatolickiego: Б. Прах, 
op. cit., s. 377–380.

41 Kosienice – wieś w powiecie przemyskim.
42 Stefan (Stepan) Szach (1891–1978), ukraiński nauczyciel, działacz społeczny, w latach 

1932–1939 dyrektor Państwowego Gimnazjum z ruskim (ukraińskim) językiem nauczania w Prze-
myślu. W 1944 wyemigrował do Niemiec, zmarł w Sydney. Autor wydanych drukiem wspomnień 
Львів — місто моєї молодости; Між Сяном і Дунайцем, a także opracowania Де срібнолентий 
Сян пливе. Історичний нарис державної української гімназії в Перемишлі (Brussels 1977). 
Szerszy biogram: Українська державна чоловіча гімназія ..., s. 96–97.
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Również budynek naszego seminarium duchownego przejmuje wojsko na 
szpital i już wprowadzają się wojskowi. Wszyscy księża z seminarium za wyjąt-
kiem rektora43, wicerektora44 i ks. Deńki45 wynoszą swoje rzeczy, a seminaryjne 
składają w bibliotece. Posmutnieli, biedacy. Siostry służebnice, które prowadziły 
kuchnię46, szybko likwidują swoje gospodarstwo i przenoszą to, co potrzebniej-
sze do budynku naszej kapituły. W seminarium ruina. Najprzykrzej przeżywają 
to, że w seminarium duchownym – jak mówią – ma być umieszczony szpital 
chorób skórnych.

Dziś po południu alarm lotniczy w mieście. Było słychać jakieś detonacje 
gdzieś daleko.

Sobota 2. września 1939. 

Wczesnym rankiem o godzinie 3.30 rozbudził mieszkańców miasta silny sy-
gnał dźwiękowy syren. To [taki] alarm, co trzeba kryć się. Zszedłem w dół ka-
mienicy koło piwnicy. Ale jakież tu większe bezpieczeństwo? Zosia47 zdenerwo-
wana biega to tu, to tam. Zszedłem na chwilę w dół, a następnie wróciłem znowu 
do siebie. Myślę sobie: co to pomoże. Gdyby naprawdę spadła bomba na dom, to 
przebije wszystkie piętra i wpadnie do piwnicy. Zatem wszystko jedno. I w Bogu 
nadzieja, że ochroni od złego. 

Przez cały dzień byłem zajęty w seminarium duchownym. Pomagałem ewa-
kuować rzeczy i wywozić węgiel z piwnicy. Nawiozłem dla sióstr w kapitule 5 ½ 
tony węgla, sobie trochę, ks. Hrycelakowi i do pałacu. Z ciężką biedą dostałem 
ciężarowy wóz i czterech robotników. Pracowali cały dzień w pocie czoła. Ale 

43 Ks. Jan Kuzycz (1901–1979), święcenia kapłańskie w 1931 r., dr filozofii i teologii, od 1932 r. 
wykładowca, a także w latach 1932–1935 wicerektor, a od 1935 r. rektor Greckokatolickiego Semi-
narium Duchownego w Przemyślu, od 1936 r. kanonik przemyskiej kapituły katedralnej. W 1946 
r. deportowany do USRR. Skazany na sześć lat łagru, po zwolnieniu duszpasterz podziemnego 
Kościoła greckokatolickiego: Б. Прах, op. cit., s. 266–268; D. Blazejowskyj, op. cit., s. 730.

44 Ks. Włodzimierz Hołyński (1905–1948), brat autora dziennika, święcenia kapłańskie w 1932 r., 
dr filozofii i teologii, od 1935 r. wicerektor i wykładowca Greckokatolickiego Seminarium Du-
chownego w Przemyślu. Od 1946 r. pełnił funkcje duszpasterskie w obrządku łacińskim. Zmarł 
we Wrocławiu: Б. Прах, op. cit., s. 468; Я. Стех, op. cit., s. 92; D. Blazejowskyj, op. cit., s. 658.

45 Ks. Mikołaj Deńko (1905–1991) święcenia kapłańskie w 1931 r., dr filozofii, od 1932 r. wykła-
dowca i ojciec duchowny w Greckokatolickim Seminarium Duchownym w Przemyślu, od 1939 r. 
kanonik przemyskiej kapituły katedralnej. W latach 1947–1952 pełnił funkcje duszpasterskie w ob-
rządku łacińskim. W 1952 r. aresztowany, a w 1953 r. skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Re-
jonowego w Warszawie na 12 lat więzienia, zwolniony w 1956 r. W latach 1956–1986 prowadził 
duszpasterstwo dla grekokatolików w Krakowie (od 1957 r. także w Katowicach). Zmarł w Krako-
wie: Б. Прах, op. cit., s. 68–69; D. Blazejowskyj, op. cit., s. 622.

46 Zgromadzenie Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi posiadało w Przemyślu trzy domy 
zakonne, z czego jeden przy seminarium duchownym. W 1938 r. przełożoną domu była s. Helena 
Czech, przebywały tam cztery siostry, których obowiązkiem było prowadzenie kuchni seminaryj-
nej: Шематизм греко-католицького духовенства злучених епархій перемиської, самбірської  
і сяніцької на рік Божий 1938/39, Перемишль 1938, s. 143.

47 Zofia Hołyńska, żona autora dziennika; brak bliższych danych: Я. Стех, op. cit., s. 93.
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i zapłatę wzięli książęcą. Kiedy jeszcze dwa dni temu za przewiezienie jednej 
tony węgla ze stacji kolejowej do mieszkania płaciło się trzy złote, to dziś za to 
samo musiałem płacić osiem złotych za tonę za 50 kroków drogi. Brak koni, bo 
zabrane do wojska, i robotnika, bo silni młodzi ludzie zmobilizowani.

Przez cały dzień było kilka alarmów przeciwlotniczych. Za każdym razem 
wszystko minęło szczęśliwie. Ani nie widać samolotów, ani nie słychać detonacji 
bombowych. Pan z nami.

Wczoraj poaresztowano wielu młodych członków ukraińskiej inteligencji 
w Przemyślu: Harabacza48, Borysewicza49, panią Czerwakową50 i innych. Bory-
sewicza i Czerwakową od razu wypuścili. Innych zatrzymali.

W cerkwi rano więcej ludzi niż zazwyczaj w dzień powszedni. Widzi się żoł-
nierzy. Wielu ludzi przystępuje do Komunii Świętej. Konfesjonały obłożone. Jak 
trwoga, to do Boga. 

Jego Ekscelencja Jozafat pojechał dziś autodorożką51 do Lwowa do metropo-
lity52. Wrócił pod wieczór. Auto biskupie zmobilizowali do wojska. Biskup miał 
przygodę po drodze. W Gródku53 kontrolowali go i zatrzymali na kilkanaście minut.

Żydzi przynieśli ze Lwowa wieść o strasznych skutkach bombardowania. Nie-
daleko dworca głównego bomba rozbiła dwie kamienice. Zginęło kilkudziesięciu 
ludzi. Wielu rannych. Na ludzi miejskich takie wieści działają zastraszająco. Ale 
ludzie zaczynają przywykać do alarmów. Wczoraj wszystko chowało się, a dziś 
już śmiało chodzą. Stróże bezpieczeństwa publicznego muszą uciekać się do siły, 
aby zachować dyscyplinę.

Polskie radio podało wczoraj pierwsze, a dziś następne komunikaty naczelne-
go dowództwa z pola walki.

Rozpoczęła się wojna. Nie można się z tym oswoić. Oby Pan ustrzegł nas od 
nieszczęścia.

48 Ks. Eugeniusz Harabacz (1915–1994), duchowny greckokatolicki; absolwent Państwowego 
Gimnazjum z ukraińskim językiem nauczania w Przemyślu, student Uniwersytetu Lwowskiego, 
skazany na karę trzech lat więzienia za związki z OUN; w 1939 r. aresztowany ponownie i osadzo-
ny w Berezie Kartuskiej. W czasie II wojny światowej działacz OUN i żołnierz batalionu „Roland”. 
Po wojnie na emigracji w Austrii, w 1978 r. przyjął święcenia kapłańskie, pracował jako duszpa-
sterz greckokatolicki w USA i w Niemczech: Я. Стех, op. cit., s. 80–82; Українська державна 
чоловіча гімназія..., s. 125.

49 Osoba niezidentyfikowana. Być może: Andrzej (Andrij) Borysewicz (1903–?), matura w 1921 r. 
w Państwowym Gimnazjum z ukraińskim językiem nauczania w Przemyślu; urzędnik bankowy 
w Przemyślu lub też Stefan (Stepan) Borysewicz (1923–?), uczeń Państwowego Gimnazjum z ukra-
ińskim językiem nauczania w Przemyślu, zdał maturę w 1943 r. w Państwowym Gimnazjum z ukra-
ińskim językiem nauczania w Jarosławiu: Українська державна чоловіча гімназія..., s. 110.

50 Osoba niezidentyfikowana.
51 Ówczesne określenie taksówki.
52 Abp Andrzej (Roman) Szeptycki (1865–1944), członek zakonu bazylianów, święcenia ka-

płańskie w 1892 r., w latach 1899–1900 biskup stanisławowski, a w latach 1901–1944 greckokato-
licki metropolita lwowski i halicki. Jeden z najważniejszych autorytetów religijnych i politycznych 
galicyjskich Ukraińców.

53 Gródek Jagielloński, miasto powiatowe w województwie lwowskim.
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Niedziela 3. września 1939.

Ze snu rozbudził nas alarm lotniczy. Odprawiłem Służbę Bożą w katedrze 
o godzinie 8.30. W cerkwi wielu ludzi, dużo więcej, jak w zwyczajną niedzielę. 
Bardzo wielu przystępuje do Komunii Świętej.

Ewakuowany z seminarium duchownego ks. dr Deńko dał mi na przechowa-
nie swój radioodbiornik. Biegałem rano po mieście za akumulatorem, aby mieć 
wygodę w domu. Ale nic z tego. Ani kupić, ani pożyczyć akumulatora nie można. 
Nie ma na składzie. 

Radio dziś podało wieść, że Anglia wypowiedziała wojnę Niemcom. Wieść 
rozeszła się błyskawicą po mieście. To znacznie podbudowało polską społecz-
ność. Wczoraj było przygnębienie na twarzach, dziś widać twarze pełne energii. 
Anglia to poważny przeciwnik, w nowożytnych czasach nie przegrała jeszcze 
wojny, Niemcom na pewno ścierpła skóra. 

Żal mi ucznia Horbańca54 z trzeciej klasy naszego gimnazjum. Dostał pasz-
port na wyjazd do Instytutu Misyjnego OO. Salezjanów do Ivrei55 i nie mógł 
pojechać. Posłał przez Orbis56 po wizy do węgierskiego i jugosłowiańskiego 
konsulatu w Warszawie, ale do dziś wizy nie nadeszły. Podróż też wstrzymana. 
Pojedzie chyba dopiero po wojnie. 

Popołudniu lunął deszcz. Niebo zachmurzyło się. Mimo to alarmy lotnicze 
powtarzają się raz po raz. Wszystkich do wieczora było siedem. 

Na ulicach ożywiony ruch. Ludzie, przeważnie Żydzi i Żydówki, przechadza-
ją się. Wszystko jednak jakieś nerwowe.

Poniedziałek 4. września 1939.

Przez cały dzień nerwowe życie. Po Służbie Bożej pilnowałem przewozu wę-
gla z seminarium do pomieszczeń kapituły dla sióstr służebnic, które przeniosły 
się tu z seminarium. Nakupiłem trochę najkonieczniejszych artykułów żywno-
ściowych do domu. Sklepy opustoszały.

Kiedy szedłem do [Powiatowego] Związku Spółdzielni57 na ulicę Strychar-
ską58, zatrąbiły syreny. Wszyscy chronią się do bram. Miałem czas wskoczyć do 

54 Osoba niezidentyfikowana.
55 Ivrea – miasto we Włoszech w regionie Piemont.
56 Polskie Biuro Podróży Orbis, założone w 1920 r. we Lwowie.
57 Związek Rewizyjny Spółdzielni Ukraińskich (Ревізійний Союз Українських Кооператив), 

koordynował całokształt działalności ukraińskiego ruchu spółdzielczego w Galicji Wschodniej; 
posiadał centralę we Lwowie i szereg oddziałów terenowych w powiatowych miejscowościach 
wschodniogalicyjskich, w tym w Przemyślu.

58 Dzisiejsza ul. Bohaterów Getta.
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bramy, gdzie mieszkają obydwaj Stanimirowie59. Tu pełno ludzi. A tymczasem 
wojskowe karabiny maszynowe z sąsiedniego budynku zasypały niemiecki sa-
molot kulami i ten oddalił się. Kiedy doszedłem do Związku, zatrąbiło na dru-
gi alarm. Znowu trzy czwarte godziny daremnego wyczekiwania w korytarzu. 
W ten sposób na załatwienie niewielkiego zakupu w odległości o 20 minut drogi, 
straciłem dwie godziny czasu. I tak każdy. Czas wojenny. Ludzie przywykają.

Najbardziej przykre wrażenie robią uciekinierzy i ewakuowani z terenów ope-
racyjnych. Wybici z normalnego trybu życia chodzą i narzekają. 

Radio ostrzega raz po raz przed szpiegami i dywersantami. Niemcy zrzucają 
na spadochronach podstępnych dywersantów, którzy robią wiele złego. Ten we-
wnętrzny wróg jest niebezpieczniejszy od tego w boju.

Wtorek 5. września 1939.

Raniutko przed godziną siódmą, zaraz po Służbie Bożej, poszedłem znowu 
do Powiatowego Związku Spółdzielni na ul. Strycharską po zakupy dla siebie 
i Sióstr. Już mało co można dostać. Trochę pilnowałem jeszcze przewozu węgla 
z seminarium do kapituły. Potem byłem w konsystorzu. Od 1. września jadam 
obiady i kolacje w pałacu. Tak się składa. Poczty nie ma. Czasopisma przychodzą 
drugiego albo trzeciego dnia. Poczty nie dostaję i nie piszę niczego do nikogo. 
Najgorsze, że w tych nerwowych czasach nie ima się żadna praca. Nie mogę 
niczego czytać. Nawet modlitewnika nie mogę odmawiać jak należy, ze skupie-
niem. Odmawiam późno przed nocą, kiedy jest już spokój.

Jego Ekscelencja Jozafat jechał dziś autodorożką na Glinne60 koło Leska. 
Przebywa tam jego siostra p. Podlaszecka61. Chciał ją stamtąd zabrać i przewieźć 
do Dorożowa62, bo teraz ciężko dostać się koleją. Jednak pani Podlaszecka nie 
skorzystała z tej okazji. Wolała pozostać na miejscu i gospodarzyć sama. Biskup 
znowu miał przygodę. Kiedy odpoczywał chwilę przy drodze aby zjeść śniada-
nie, bo tego dnia był bez obiadu, kolejarze wzięli to za podejrzane. Podczas dal-
szej jazdy powrotnej kilka razy legitymowała biskupa policja i wojsko. Jak łatwo 
w czasie wojennej zawieruchy stać się podejrzanym, nawet biskupowi.

Radio podało wieść o zawarciu wojskowego przymierza między Polską i An-
glią oraz Francją. Sojusznicy prowadzą wojnę wspólnie i nikt nie może zawrzeć 
osobnego pokoju. To podniosło wszystkich na duchu, bo wiadoma rzecz, że An-

59 Józef (Osyp) Stanimir (1890–1971), inżynier, wojskowy, oficer UHA, działacz ukraińskie-
go ruchu spółdzielczego, dyrektor Powiatowego Związku Spółdzielni Ukraińskich w Przemyślu. 
Po wojnie na emigracji w Kanadzie, zmarł w Toronto: С. Шах, Де срібнолентий Сян пливе. 
Історичний нарис державної української гімназії в Перемишлі, Brussels 1977, s. 86. Co do 
drugiej osoby o tym nazwisku – brak danych.

60 Glinne – wieś w powiecie leskim w województwie lwowskim.
61 Brak bliższych danych.
62 Dorożów – wieś w powiecie samborskim w województwie lwowskim.
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glii Niemcy nie zwyciężą, dlatego końcowy rezultat wojny musi wyjść dla Polski 
zwycięsko. Niemcy muszą przegrać. Takie jest ogólne przeświadczenie.

Środa 6. września 1939.

Dzisiejszego dnia było stosunkowo mało alarmów. Stąd na ulicach żywszy 
ruch, zwłaszcza po sklepach. Wszystko, co możliwe, ludzie wykupują. Cukru, 
mąki, zapałek i soli nie można dostać, nawet jak na lekarstwo. Pociągi nie jeżdżą, 
chyba że wojskowe. 

Z Katowic już gra radio niemieckie. Przy otwarciu zagrali niemiecki hymn 
narodowy. 

W Przemyślu wydają codziennie na dwie stronice „Nowy Głos Przemy-
ski”63, socjalistyczną gazetę, która do tej pory pojawiała się raz w tygodniu. 
Dziś pisze ten „Głos”, że Niemcy są na linii Płońska64 niedaleko Warszawy. 
Pisze także, że Francuzi przeszli linię Zygfryda65 w kilku punktach i maszerują 
w głąb Niemiec.

Radio Katowice ogłasza już po niemiecku, że Kraków zajęty przez Niemców 
oraz że niemieccy generałowie złożyli cześć prochom marszałka Piłsudskiego na 
Wawelu i zaciągnęli wartę honorową.

W ostatnich dniach internowano niemało duchownych z naszej diecezji. Wy-
znaczyli im marszrutę na Kobryń66 na Wołyniu. Między innymi internowano ks. 
Szupłata67, katechetę w Lesku68. Pojechał z innymi. Czy dojechali na miejsce 
przeznaczenia, jeden Bóg wie, bo niemieckie samoloty niszczą linie kolejowe. 
Wszystkich konfinowanych względnie wysiedlonych naliczono do chwili obec-
nej około dwudziestu. Konsystorz o wszystkich nie wie, bo poczta działa niepra-
widłowo. Biskup tylko wzdycha głęboko na wzmiankę o internowaniu duchow-
nych.

Dziś przed południem poszedł do Jego Ekscelencji Jozafata nasz wojskowy 
kapelan garnizonu przemyskiego ks. Wawryk69. Przyszedł, pocałował w rękę i za-
czął przepraszać biskupa za przykrości, które w minionych latach wyrządził biskupowi 

63 Czasopismo ukazujące się w Przemyślu w latach 1901–1939.
64 Płońsk – miasto powiatowe w województwie warszawskim.
65 System niemieckich umocnień na granicy Rzeszy z Francją i Luksemburgiem.
66 Kobryń – miasto powiatowe w województwie poleskim.
67 Ks. Julian Szupłat (1894–?), święcenia kapłańskie w 1918 r., od ok. 1926 do 1939 oraz 

1941–1944 katecheta w Lesku; w 1946 r. najprawdopodobniej wysiedlony do USRR, dalsze losy 
nieznane: Б. Прах, op. cit., s. 91.

68 Lesko – miasto powiatowe w województwie lwowskim.
69 Ks. Emilian Wawryk (1901–?), duchowny greckokatolickiej archidiecezji lwowskiej, święce-

nia kapłańskie w 1926 r., od ok. 1930 do 1939 r. kapelan dla żołnierzy obrządku greckokatolickiego 
w garnizonie przemyskim. W 1944 r. proboszcz w Czarnuszowicach, dalsze losy nieznane: D. Bla-
zejowskyj, Historical šematism of the Archeparchy of L’viv (1832–1944), vol. 2, Kyiv 2004, s. 466.
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i ks. prałatowi Gmytrasewiczowi70 w związku z odprawianiem nabożeństw dla wojska 
w katedrze. Biskup w swoim zwyczaju nie dał mu dokończyć tej przepraszającej prze-
mowy i od razu pożegnał go w drzwiach. Winę za wszystko przypisał ks. Wawryk ks. 
Miodońskiemu71, pułkownikowi i organizatorowi „Szlachty Zagrodowej”.

Jeszcze dostałem niektóre rzeczy w sklepach, głównie w sklepie „Nadija”: 
mąki, kaszy, mydła i innych. Wszyscy zaopatrują się w konieczne towary, a więc 
i ja muszę to robić.

Czwartek 7. września 1939. r.

Noc minęła spokojnie. Pierwszy raz od początku wojny spałem normalnie 
i wyspałem się. Rano odprawiłem Służbę Bożą i siedziałem cały czas w kon-
systorzu i w domu. Od rana raz po raz nieustanne alarmy lotnicze. Niemieckie 
samoloty bezkarnie latają nad miastem. Dopiero dziś strzelają do nich z armat 
i karabinów maszynowych. Cały dzień strzelanina w mieście jak na froncie bo-
jowym. A samoloty zrzucają bomby. Dwie bomby spadły w mieście: jedna trafiła 
w szkołę im. Konarskiego i przebiła dwa piętra, a druga w żydowską kamienicę 
na Targowicy, którą zawaliła. Są zabici i ranni. Ilu, póki co, nie wiadomo. O go-
dzinie 4 nowy nalot dziewięciu bombowców. Bomby trzaskają, aż z kamienic 
leci tynk. Stanimirowa72, która od rana schroniła się u nas, płacze ze strachu. 
Wszystko zaległo pod piwnicą. Ale jaki tu ratunek, kiedy bomba wali mocną, 
dwupiętrową, nową kamienicę, a nasza nowa, [która] jeszcze roku nie ma, budo-
wana na geszeft73, już się zarysowała. Wszystko jedno, gdzie siedzieć i doczekać 
śmierci, więc siedzę w swoim pokoju na drugim piętrze. Jeszcze nie było bom-
bowego najazdu na nasze miasto. Dziś pierwszy raz. Ale szkody od tych dwóch 
nalotów: południowego o godzinie 11 i popołudniowego o 4 wielkie. Ludzie wy-
straszeni. Popołudniowy najazd spędziłem w swoim mieszkaniu przy ulicy Ra-
dyłowskiego74 5/II piętro. Przed południem byłem w pałacu. Biskup ordynariusz 
kryje się przy swoim gabinecie w drzwiach przejściowych we wnęce między 
grubym murem.

Niemało ludzi z ulicy schroniło się w pałacu na parterze podczas zrzucania 
bomb. Z godzinę siedzieli i wyczekiwali sygnału syren o odwołaniu nalotu. Jedną 

70 Ks. Włodzimierz Gmytrasewicz (1883–1941), święcenia kapłańskie w 1912 r.; w latach 
1925–1941 proboszcz greckokatolickiej parafii katedralnej w Przemyślu, dziekan przemyski, ka-
nonik katedralny oraz referent konsystorza biskupiego; ponadto w latach 1929–1935 rektor Grec-
kokatolickiego Seminarium Duchownego w Przemyślu: Б. Прах, op. cit., s. 393.

71 Ks. Antoni Miodoński (1889–1949), duchowny diecezji krakowskiej, święcenia kapłańskie 
w 1912 r., od 1918 r. kapelan Wojska Polskiego. W latach międzywojennych kapelan 5 pułku 
Strzelców Podhalańskich, stacjonującego w Przemyślu. W latach 1938–1939 prezes Związku 
Szlachty Zagrodowej. Po wrześniu 1939 r. kapelan w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.

72 Osoba niezidentyfikowana.
73 W sensie: w sposób nieuczciwy, sprzeczny z zasadami sztuki budownictwa.
74 Obecnie ul. Komisji Edukacji Narodowej.
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panią zagoniły straże obrony przeciwlotniczej z ulicy do pałacu, a ona nie poszła. 
Powiedziała: „do rusina75 nie pójdę, żeby mnie nie zastrzelił kulą”. Oto skutki 
szowinistycznego wpływu Krakowskich Kurierków76 i Pobudek77. Szowinizmu 
tych ludzi nawet w obliczu śmierci nie da się wyleczyć.

Do chwili obecnej wiadomo o internowaniu następujących duchownych die-
cezji: Kowalczuk Michał78– administrator Wołosatego79, Konkolowski Stefan80 
– proboszcz [81], Steranka Aleksander82 – proboszcz Monasterca83 i dziekan le-
ski, Bazyli Buczko84 – administrator Wetliny85, Hryhorowicz Włodzimierz86 
– dziekan baligrodzki, Komarczewski Jan87 – proboszcz Hoczwi88, Łach Bazy-

75 Zapis zgodny z oryginałem.
76 Popularne określenie wychodzącego w Krakowie dziennika „Ilustrowany Kurier Codzienny”.
77 Czasopismo „Pobudka”, wydawane od 1935 r. przez Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschod-

nich, a od 1938 r. oficjalny organ Zarządu Głównego Związku Szlachty Zagrodowej. Pismo było 
utrzymane w duchu nacjonalistycznym, niechętnym Kościołowi greckokatolickiemu.

78 Błąd autora. Ks. Michał Kowalczuk (1893–1963) jako proboszcz w Odrzechowej był du-
chownym Administracji Apostolskiej Łemkowszczyzny. Chodzi tu o ks. Bazylego Kowalczuka 
(1908–1972), wyświęconego w 1932 r., w latach 1935–1943 administratora w Ustrzykach Gór-
nych, który rzeczywiście w 1939 r. został aresztowany przez polskie władze i osadzony w obozie 
w Berezie Kartuskiej: Б. Прах, op. cit., s. 559–560.

79 Wołosate – wieś w powiecie leskim w województwie lwowskim. Tu nieścisłość autora – przy 
cerkwi w Wołosatem formalnie nie było odrębnej parafii. Świątynia ta była cerkwią filialną paro-
chii w Ustrzykach Górnych, choć to właśnie w Wołosatem mieszkał ustrzycki paroch: Шематизм 
греко-католицького духовенства..., s. 74.

80 Ks. Stefan Konkolowski (1898–1945), święcenia kapłańskie w 1926 r., w latach 1929–1936 
administrator, a od 1936 do ok. 1944 r. proboszcz parafii greckokatolickiej w Leszczowatym. Za-
mordowany przez oddział polskiego podziemia w Skopowie: Б. Прах, op. cit., s. 136–137.

81 W oryginale pozostawione puste miejsce.
82 Ks. Aleksander Steranka (1895–1964), święcenia kapłańskie w 1920 r., 1922–1927 admini-

strator i proboszcz w Gładyszowie, 1927–1931 administrator i proboszcz w Tarnawce, w 1930 r. 
dziekan dekanatu rymanowskiego. W latach 1931–1939 oraz 1941–1944 proboszcz w Monastercu, 
a w latach 1931–1944 dziekan dekanatu leskiego. Od 1944 r. duszpasterz na emigracji w Austrii 
i USA, zmarł w Stanach Zjednoczonych: Б. Прах, op. cit., s. 511.

83 Monasterzec, Manasterz (dziś Manasterzec) – wieś w powiecie leskim w województwie 
lwowskim.

84 Ks. Bazyli Buczko (1906–1985), święcenia kapłańskie w 1934 r., w latach 1936–1946 admi-
nistrator w Wetlinie. Aresztowany w 1939 r. przez polskie władze, więziony w Sanoku i w Berezie 
Kartuskiej. W 1946 r. przesiedlony do USRR, przeszedł na prawosławie: Б. Прах, op. cit., s. 527.

85 Wetlina – wieś w powiecie leskim w województwie lwowskim.
86 Właściwie: ks. Włodzimierz Hrehorowicz (1907–1948), święcenia kapłańskie w 1932 r., 

w latach 1936–1944 proboszcz w Zahoczewiu i administrator dekanatu baligrodzkiego. Od 1944 r. 
na emigracji w Niemczech: Б. Прах, op. cit., s. 486–487.

87 Właściwie: ks. Teodozy Komarczewski (1906–1976), święcenia kapłańskie w 1932 r., w la-
tach 1934–1936 administrator, a od 1936 do 1947 proboszcz w Hoczwi. Wysiedlony w 1947 r. na 
tereny województwa szczecińskiego, pełnił tam funkcje duszpasterskie w obrządku łacińskim: Б. 
Прах, op. cit., s. 154.

88 Hoczew – wieś w powiecie leskim w województwie lwowskim.
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li89 – proboszcz Piskorowic90, Koniuszko Włodzimierz91 – samodzielny wikary 
w Twierdzy92, Szczesniuk Aleksander93 – wikariusz zarządzający Nowego Mia-
sta94, Kozak Mikołaj95[96], Łopuszyński Teodor97[98], Iwaszko Włodzimierz99 – 
wikary Sambora100, Szuplat Julian – katecheta w Lesku. Najwięcej ich zabrano 
z górskich dekanatów, w tym dwóch dziekanów.

Piątek 8. września 1939.

Rano minął tydzień wojny, a już zaszły takie zmiany. Niemcy pod Warszawą 
i Tarnowem101. Miasto pełne uciekinierów, przede wszystkim Żydów i urzędni-
ków. Są już uciekinierzy z Sanoka102, Krosna103 i Jasła104. Jedni jadą na autach 
ciężarowych, tylko wystają na górze głowy ludzi i toboły. Wszystko wystra-
szone.

Dziś dowiadujemy się o bliższych danych co do wczorajszego spustoszenia od 
bomb. Zrzucili je cztery w rejonie linii kolejowej na Błoniu. Zniszczono całko-

89 Ks. Bazyli Łach (1898–1971), święcenia kapłańskie w 1926 r., w latach 1931–1942 pro-
boszcz w Piskorowicach. W 1939 r. aresztowany przez polskie władze i osadzony w obozie w Be-
rezie Kartuskiej. Po 1944 r. pracował w parafiach na terenie USRR, przeszedł na prawosławie. 
W 1951 r. skazany na 10 lat łagrów, zwolniony w 1955 r.: Б. Прах, op. cit., s. 277–279.

90 Piskorowice – wieś w powiecie jarosławskim w województwie lwowskim.
91 Ks. Włodzimierz Koniuszko (1909–1971), święcenia kapłańskie w 1934 r., w latach 1937–

1945 samodzielny wikariusz w Twierdzy. W 1939 r. aresztowany przez polskie władze i osadzo-
ny w obozie w Berezie Kartuskiej. W 1945 r. aresztowany przez NKWD i skazany na osiem lat 
łagrów. Po zwolnieniu duszpasterz podziemnego Kościoła greckokatolickiego: Б. Прах, op. cit.,  
s. 255–256.

92 Twierdza – wieś w powiecie mościskim w województwie lwowskim.
93 Ks. Aleksander Szczesniuk (1905–1971), święcenia kapłańskie w 1932 r., w latach 1932–

1944 r. wikariusz w Nowym Mieście. Od 1944 r. duszpasterz na emigracji w Niemczech i Kana-
dzie: Б. Прах, op. cit., s. 519.

94 Nowe Miasto – miasteczko w powiecie dobromilskim w województwie lwowskim.
95 Ks. Mikołaj Kozak (1902–?), święcenia kapłańskie w 1930 r., od 1934 r. administrator w Li-

piu. W 1947 r. aresztowany przez NKWD, po zwolnieniu z łagrów pracował jako podziemny dusz-
pasterz greckokatolicki w obwodzie odeskim: Б. Прах, op. cit., s. 253.

96 W oryginale pozostawione puste miejsce.
97 Ks. Teodor Łopuszyński (1910–1996), święcenia kapłańskie w 1938 r., w latach 1938–1942 

wikariusz w Ilniku. Od 1946 r. duchowny prawosławny: Б. Прах, op. cit., s. 578.
98 W oryginale pozostawione puste miejsce.
99 Ks. Włodzimierz Szymon Iwaszko (1908–1995), święcenia kapłańskie w 1934 r., w latach 

1934–1944 wikariusz w Samborze. W 1939 r. aresztowany przez polskie władze i osadzony w obo-
zie w Berezie Kartuskiej. Od 1945 r. duszpasterz greckokatolicki na emigracji w Niemczech i Ka-
nadzie: Б. Прах, op. cit., s. 490.

100 Sambor – miasto powiatowe w województwie lwowskim.
101 Tarnów – miasto powiatowe w województwie krakowskim.
102 Sanok – miasto powiatowe w województwie lwowskim.
103 Krosno – miasto powiatowe w województwie lwowskim.
104 Jasło – miasto powiatowe w województwie krakowskim.
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wicie dom Bractwa św. Mikołaja105 przy ul. Czarnieckiego. Jedna bomba spadła 
na plac, gdzie jeszcze jesienią minionego roku stała nasza ochronka ss. służebnic 
koło cerkwi na Błoniu106. Zginęła między innymi matka107 adwokata Ławeckie-
go108. Wszyscy mieszkańcy z ulicy Czarnieckiego i [domów] blisko linii kolejo-
wej przenieśli się do miasta. Wychodzą na jaw coraz to nowe ofiary. Nie rozgła-
szają ich, aby nie robić paniki. Strach cokolwiek mówić. Wszyscy wiedzą, że na 
froncie źle, ale nie wolno niczego mówić. Propaganda szerzy wieści o sukcesach 
polskich wojsk, o bombardowaniu przez polskich lotników Berlina, o sukcesach 
Anglików i Francuzów. Mimo to ludzie chodzą przestraszeni, na twarzach bez-
nadzieja. Radiowa propaganda polska każe wszędzie szukać szpiegów i dywer-
santów, którym przypisuje się przyczynę niepowodzeń. Oto w radiu spiker mówi 
mniej więcej: „To nie jest żadna przesada, proszę państwa; naprzykład109 w nocy 
ktoś tam otwiera ledziutko110 okno. Na oko rzecz nieznaczna i całkiem naturalna. 
A jednak to mógł być znak dany nieprzyjacielskiemu samolotowi. Tam znowu 
w nocy ktoś pali papierosy i wymachuje niby od niechcenia ręką. A tymczasem 
nieprzyjacielski lotnik wie, co to znaczy”. I tak dalej w tym stylu. To drażni pro-
stych ludzi, którzy wszędzie szukają szpiegów. Pierwszymi podejrzanymi stają 
się oczywiście Ukraińcy. I tak zabrała dziś żandarmeria wojskowa w Przemyślu 
emeryta profesora gimnazjum Michała Paszczaka111, człowieka chorowitego na 
piersi, który zawsze rankiem przechadza się po zamku, nieopodal swojego miesz-
kania. Tak samo zabrali urzędnika Masłosojuzu112 Nowaka113, który mieszka na 

105 Bractwo św. Mikołaja założono pierwotnie w XVII wieku przy cerkwi pod wezwaniem tego 
świętego. Reaktywowane w 1830 r., zajmowało się pomocą dla ubogiej młodzieży wyznania grec-
kokatolickiego, prowadziło bursy, ochronki oraz szkoły.

106 Cerkiew Narodzenia Matki Boskiej w Przemyślu, obecnie świątynia Polskiego Autokefa-
licznego Kościoła Prawosławnego.

107 Osoba niezidentyfikowana.
108 Aleksy (Ołeksij) Ławecki (1903–?), absolwent Państwowego Gimnazjum z ukraińskim ję-

zykiem nauczania w Przemyślu w 1926 r., magister prawa, adwokat w Przemyślu: Українська 
державна чоловіча гімназія..., s. 187.

109 Zapis zgodny z oryginałem.
110 Zapis zgodny z oryginałem.
111 Michał Paszczak (1882–1967), nauczyciel, w latach 1907–1913 oraz 1919–1933 wykła-

dowca matematyki, fizyki, przedmiotów przyrodniczych, historii, kaligrafii i języka ukraińskiego 
w Państwowym Gimnazjum z ukraińskim językiem nauczania w Przemyślu. W latach 1920–1926 
uczył także w Ukraińskim Instytucie dla Dziewcząt w Przemyślu. Skarbnik Ukraińskiego Muzeum 
„Strywihor”. Od 1933 r. na emeryturze, w 1946 r. wysiedlony do USRR, gdzie zmarł: T. Pudłocki, 
Iskra światła czy kopcąca pochodnia? Inteligencja w Przemyślu w latach 1867–1939, Kraków 
2009, s. 222; Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów nauczycielskich 
oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych, red. Z. Zagórowski, Lwów–Warszawa 1924, 
 s. 320; С. Шах, op. cit., s. 41, 55; Українська державна чоловіча гімназія..., s. 88.

112 Ukraiński Krajowy Związek Mleczarski Masłosojuz – organizacja spółdzielcza założona 
w 1904 r., szczyt jej świetności przypadł na lata międzywojenne, kiedy to eksportowała masło za 
granicę do szeregu krajów. Zlikwidowany w 1939 r., reaktywowany w 1941 r. i ostatecznie za-
mknięty przez Sowietów w 1944 r.

113 Osoba niezidentyfikowana.
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Zniesieniu i tym samym musi tam i z powrotem chodzić do biura przynajmniej 
dwa razy dziennie.

Przed południem trafiła się koło naszego seminarium duchownego nowa szpie-
gowska przygoda. Idzie sobie jakiś dobrze ubrany pan i co chwila spogląda na rękę, 
w której trzyma coś w rodzaju mapy. Za nim spieszy pani z torebką. Koło seminarium 
zaszli pod bramę sąsiadującej ze mną kamienicy i tu pan spytał coś o szpital. W tym 
momencie publika, przeważnie żydowska, obskoczyła go. Gdzieś zjawił się policjant 
i pana z panią prowadzili na policję. Wszyscy przeświadczeni, że to prawdziwy szpieg.

Dziś w południe o godzinie 13.30, kiedy siedzieliśmy przy obiedzie (był 
biskup, kanclerz, kapelan i ja) pojawiło się nad miastem naraz 18 niemieckich 
samolotów. Przez jakieś pół godziny było słychać straszne detonacje. Z począt-
ku jedliśmy obiad, a potem poszliśmy do piwnicy, a władyka do swojej skrytki 
w gabinecie. Jak tylko syreny odwołały alarm, dowiedzieliśmy się, że płonie ko-
ściół oo. Reformatów na placu „Na Bramie”114. Zawaliła się środkowa kamienica 
powyżej kościoła, do pierwszego piętra, stojąca w ogniu. Płonie szczyt pasażu 
i hotelu „City” koło dworca. W mieście przestrach. Wszyscy biegają jak oszalali. 
Panika ogarnęła wszystkich ogółem, nawet wojskowych. Ile zniszczeń narobiły 
bomby dalej od miasta, nie można się dowiedzieć. Mówią, że są całe setki zabi-
tych i rannych. Żydzi [zamieszkali] blisko dworca uciekają na zamek do parku 
i na Wilcze. Z Władycza ludzie zaczynają się chronić do naszej kapituły w na-
dziei, że grube mury powstrzymają najcięższe bomby.

Tymczasem zaczyna się widzieć odwrót. Chmary cywilnych uciekinierów z tobo-
łami przejeżdżają przez Przemyśl. Inni osiadają w mieście, szukając tu schronienia. 
Pchają się do mieszkań, choć warszawskie radio zabrania ucieczki osobom cywil-
nym. Do popołudnia do godziny 5 było dziś sześć nalotów. Straszny był tylko jeden.

Radia Breslau115 i Kat[t]owitz116 (niemieckie) podają w języku polskim, że 
Niemcy idą dalej do przodu na wschód od Tarnowa i od Gorlic117.

Poczta zwróciła dziś do konsystorza wszystkie nadane przesyłki z dopiskiem 
„tymczasowy zwrot nadawcy”. Już drugi dzień zwracają przesyłki. Na poczcie 
ustnie oznajmili, że nie będą przyjmować listów adresowanych po ukraińsku. 

Starostwo, sąd i poczta ewakuują się z pośpiechem. W starostwie z pośpie-
chem palą akta, których nie chcą pozostawiać. To samo w sądzie.

Wieczorem oficerowie i lekarze wojskowi dostali rozkaz wyjścia do rana na 
piechotę ze swoimi rzeczami na [odległość] 100 km na wschód od Przemyśla. 
Lekarz wojskowy, Żyd, który był u mojego sąsiada Żyda Wolfstala118, mówi: „Ja 
nie jestem w stanie maszerować pieszo nawet 10 km”. Ale musiał pójść.

114 Kościół św. Antoniego Padewskiego przy ul. Jagiellońskiej.
115 Niemiecka nazwa Wrocławia.
116 Niemiecka nazwa Katowic.
117 Gorlice – miasto powiatowe w województwie krakowskim.
118 Osoba niezidentyfikowana.
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Nie brakuje też komicznych sytuacji. Ks. mitrat dr Pynyło119 mówił dziś, że 
śnił mu się Hitler. Trochę z nim rozmawiał, a potem powiedział: „Widzę, że nie 
słyszycie dobrze”.

Przez cały wieczór jadą z zachodu w kierunku Lwowa niekończące się szeregi 
taborów, armaty, amunicja i idą odcięte oddziały żołnierzy. Oficerowie, zakurze-
ni, z bagażami w rękach, innym bagaże niosą ciurowie, wszystko idzie gdzieś na 
piechotę.

Z miasta od „Placu na Bramie” i z całej ulicy Mickiewicza ludzie wynieśli się 
do wiosek i na Władycze, blisko cerkwi katedralnej. Wieczorem schodzą z ko-
cami, poduszkami i pościelami, z tobołami, dzieci i kobiety, przede wszystkim 
Żydzi, z pola i z zamku na powrót do miasta.

Sobota 9. września 1939.

Wczoraj wieczorem kładłem się ze strachem do swojej pościeli. A nuż w ostat-
niej chwili przyjdą niepoczytalni polscy szowiniści i aresztują mnie i Stanimira. 
Z początku mieliśmy zamiar pójść spać gdzieś do sąsiadów. Potrzeba wygody 
jednak zwyciężyła i zdaliśmy się na Bożą pomoc. Pozatykaliśmy okna kocami, 
aby nie przenikało światło, bo za światło karzą jako za dywersję, i chwilę gadali-
śmy oraz gubiliśmy się w spekulacjach.

Już o wpół do trzeciej zbudził mnie ruch na ulicy i od tej chwili nie można było 
spać. O wpół do szóstej poszedłem do katedry i odprawiłem Służbę Bożą. Jest 
tu już trochę ludzi. Już kręci się urzędniczka z poczty, nerwowa starsza kobieta 
i pali papierosy jeden za drugim obok drzwi wejściowych do kapituły. Mówi, że 
pocztę dziś ewakuowano, tylko ona pozostała sama bez pensji, bez utrzymania.

W połowie Służby Bożej zatrąbiły syreny na alarm. Przybył bombowiec nie-
miecki, ale huków bombowych nie było słychać.

Kiedy odwołano alarm, poszedłem do ks. prałata dra Reszetyło120 na radio. 
Cuda cudów: słyszę polską spikerkę z Warszawy, ale mówi z ramienia Niem-
ców. Ostrzega przed dalszą walką, radzi poddać się. Gdzieś w nocy Niemcy 
mieli zająć Warszawę i już w nocy przez warszawskie radio w różnych ję-
zykach obwieścili to światu121. Naraz odzywa się ta sama stacja Warszawa 

119 Ks. Bazyli Pynyło (1878–1947), święcenia kapłańskie w 1902 r., w 1906 r. zdobył doktorat 
z teologii w Wiedniu. Od 1908 r. pełnił szereg funkcji w Greckokatolickim Seminarium Duchow-
nym w Przemyślu, w tym wykładowcy i rektora. Od 1919 r. kanonik przemyskiej kapituły katedral-
nej i referent konsystorski. Zmarł w 1947 r. w Przemyślu: Б. Прах, op. cit., s. 472.

120 Ks. Roman Reszetyło (1880–1952), święcenia kapłańskie w 1907 r., w 1908 r. zdobył 
w Wiedniu stopień doktora teologii. Od 1920 r. pełnił szereg funkcji w Greckokatolickim Semi-
narium Duchownym w Przemyślu, jednocześnie w latach 1922–1927 proboszcz w Poteliczu. Od 
1925 r. kanonik przemyskiej kapituły katedralnej. W 1946 r. aresztowany przez UB i przekaza-
ny Sowietom, w 1947 r. skazany na cztery lata łagru. Zmarł na zesłaniu w Kraju Krasnojarskim:  
Б. Прах, op. cit., s. 333–335.

121 W rzeczywistości Warszawa skapitulowała przed Niemcami dopiero 28 września.
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razem [ze stacją] Lwów i zaprzecza podanej przez Niemcom wiadomości. 
Twierdzi, że Warszawa pozostaje nadal w polskich rękach i nawet podaje 
pewne zarządzenia dla mieszkańców Warszawy. Nie można się zorientować, 
kto mówi prawdę.

Wczoraj przeniosłem swój dziennik do konsystorza. Tu bezpieczniej, moż-
na go ukryć w jakimkolwiek miejscu, a w domu na wypadek rewizji może on 
stać się przyczyną największego nieszczęścia. No i swobodniej można tu pisać 
o wszystkim, co się widzi. Pierwsze dni zapisywałem bez swobody w sprawach 
politycznych, na wszelki wypadek.

Ledwie wróciłem na chwilę do domu i poszedłem do konsystorza, a tu 
słychać lot bombowca. Syreny milczą, ludzie chodzą po ulicach, a bomby 
spadają jedna za drugą. Trzeba było porzucić dziennik i chronić się w piw-
nicy. Tu jest już Jego Ekscelencja Jozafat, kapelan ks. Jaworski, kanclerz ks. 
Hrycelak, brat kanclerza122, lekarz praktykujący w ogólnym szpitalu i sługa 
pokojowy Ekscelencji Bazyli123. Do bombowców, których przybyło około 15, 
strzelają armatki i karabiny maszynowe. Słychać głuchy łoskot bomb gdzieś 
na Zasaniu. Za chwilę ktoś przynosi wiadomość, że miejskie szumowiny gra-
bią sklepy.

Dziś zaledwie może dwie godziny były takie, że można było odetchnąć 
świeżym powietrzem. Resztę czasu trzeba było spędzić w piwnicach i po ko-
rytarzach.

Warszawa już jest wzięta124. Niemcy grają na warszawskiej stacji. Wieczorem 
nadano na tej stacji wezwanie komendanta niemieckich wojsk gen. von Brau-
chitscha125 w języku polskim, aby ludność cywilna nie strzelała do niemieckich 
żołnierzy pod groźbą najsurowszych kar. Od zachodu Niemcy zajęli Jarosław126 
i Pruchnik127. Na jutro trzeba ich się spodziewać w Przemyślu. Armii polskiej na 
naszym odcinku już nie ma. Tylko maruderzy idą grupami, bez karabinów. Cza-
sami przejedzie auto pełne żołnierzy.

Biegam co chwilę do domu zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, bo wszy-
scy z domu są w budynku kapitulnym. Dobrze, że chociaż bliziutko. Na koryta-

122 Pantalejmon Hrycelak (1910–1994), w 1930 r. zdał maturę w Państwowym Gimnazjum 
z ukraińskim językiem nauczania w Przemyślu, w 1939 r. ukończył studia na Wydziale Medycz-
nym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więziony przez rok w Berezie Kartuskiej. W Szpitalu Ogólnym 
w Przemyślu pracował jako chirurg. Po wojnie pracował jako lekarz w Czechosłowacji, Austrii 
oraz USA. Zmarł w Chicago: Б. Прах, op. cit., s. 236; Я. Стех, op. cit., s. 108–109; Українська 
державна чоловіча гімназія..., s. 136.

123 Osoba niezidentyfikowana.
124 Por. przypis  121.
125 Walther von Brauchitsch (1881–1948), niemiecki feldmarszałek, naczelny dowódca nie-

mieckich wojsk lądowych w latach 1938–1942, kierował okupacyjną władzą niemiecką w Polsce 
w 1939 r.

126 Jarosław – miasto powiatowe w województwie lwowskim.
127 Pruchnik – miasteczko w powiecie jarosławskim w województwie lwowskim.
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rzu kapituły pełno ludzi. Jest tu adwokat Zahajkiewicz128 z żoną129 i dziećmi130, 
adwokat Chrobak131, redaktor „U[kraińskiego] Beskidu”132 Kostiuk133 z żoną 
i dziećmi i wielu, wielu innych. Za każdym wystrzałem armatnim ludzie wpadają 
w paniczny strach i siadają na schodach, które wiodą do piwnic. Jest tu także 
Jego Ekscelencja Łakota134. O czymś rozprawia z Zahajkiewiczem i Kostiukiem. 
Wszyscy śpią tu na słomie już drugą noc. Poniektórzy schronili się u księży wi-
kariuszy. Najbardziej wystraszona dr Haszczukowa135, dentystka.

 Z miasta pouciekała do Lwowa straż pożarna z sikawkami. Nie ma komu ra-
tować zapalonych koło stacji domów, które płoną. Okazała kamienica z hotelem 
i pasażem spłonęła do cna. Tylko mury sterczą. Ogień przeniósł się na sąsiednie 
kamienice, które płoną. Ze sklepów przechodnie zabierają towar. Sami oficero-
wie rozbijają magazyny i biorą sobie lepsze rzeczy. Tak rozbili wielki skład ty-
toniu przy ul. Mickiewicza. Lud nie zwraca uwagi nawet na bomby. Noszą tytoń 
w workach, walizkach, torbach, nawet proce zamieniają na wiązania tobołów.

Na kolacji byłem, zresztą, jak z reguły od samego początku wojny, w pałacu. 
Dziś byli, oprócz domowników, ks. prałat Gmytrasewicz i kanonik Kaczmar. Na 
noc spodziewają się w mieście Niemców. 

Niedziela 10. września 1939.
128 Włodzimierz Zahajkiewicz (1876–1948), ukraiński adwokat, polityk i działacz społeczny, 

dr prawa. Był posłem do austriackiej Rady Państwa oraz Sejmu RP II i III kadencji, w latach 
1928–1930 był też wicemarszałkiem Sejmu. Związany z partią UNDO. W 1944 r. wyemigrował do 
Niemiec, gdzie zmarł: Я. Стех, op. cit., s. 163–164.

129 Elżbieta Zahajkiewicz, brak bliższych danych.
130 Roman i Daria Zahajkiewiczowie, brak bliższych danych.
131 Mikołaj Chrobak (1884–1960), absolwent Uniwersytetu Lwowskiego, doktor prawa. Do 

1939 r. prowadził w Przemyślu kancelarię adwokacką. Ukraiński działacz społeczny, organizator 
oddziałów Towarzystwa „Sicz”. W latach 1939–1944 był sędzią w Przemyślu, po wojnie na emi-
gracji w Niemczech. Członek rządu emigracyjnego URL. Zmarł w Monachium: Я. Стех, op. cit., 
s. 469–470; Українська державна чоловіча гімназія..., s. 270.

132 „Український Бескид”; tygodnik wydawany w Przemyślu w latach 1933–1939 przez śro-
dowisko świeckich grekokatolików, poruszający głównie tematykę polityczną i społeczną: T. Stry-
jek, Czasopisma religijne i narodowe w greckokatolickiej diecezji przemyskiej w XIX i XX wieku,  
w: Polska–Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 3, Przemyśl 1996, s. 184–185.

133 Julian Kostiuk (?–1975) aptekarz i dziennikarz; w czasie wojny polsko-ukraińskiej żołnierz 
UHA; redaktor naczelny „Ukraińskiego Beskidu”. Po wojnie na emigracji w Wiedniu: С. Шах, op. 
cit., s. 83.

134 Bp Grzegorz Łakota (1883–1950), święcenia kapłańskie w 1908 r., w 1913 r. obronił dok-
torat z teologii w Wiedniu; od 1913 r. pełnił szereg funkcji w Greckokatolickim Seminarium 
Duchownym w Przemyślu, w tym w latach 1918–1926 był jego rektorem. Od 1924 r. kanonik 
przemyskiej kapituły katedralnej i wikariusz generalny diecezji przemyskiej. W 1926 r. otrzymał 
sakrę biskupią i urząd biskupa sufragana eparchii przemyskiej. W latach 1939–1941 stał na czele 
Generalnego Wikariatu w Jarosławiu, obejmującego tereny diecezji znajdujące się pod okupacją 
niemiecką. W 1946 r. aresztowany przez UB i przekazany Sowietom, skazany w 1947 r. na osiem 
lat łagrów. Zmarł w obozie koło Workuty. W 2001 r. beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II:  
Б. Прах, op. cit., s. 236; S. Stępień, Łakota Hryhorij (Grzegorz), w: Przemyski Słownik Biograficz-
ny, t. 3, Przemyśl 2015, s. 108–112.

135 Osoba niezidentyfikowana.
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Noc przeszła spokojnie. Przejeżdżały jakieś wozy i przechodziły polskie od-
działy wojskowe. Stanimir zbudził mnie gdzieś koło północy, jak mówił, to już 
Niemcy. Nasłuchujemy stąd i stamtąd, niczego nie można wyśledzić. Kładzie-
my się z powrotem spać. A śpi się dobrze przy zasłoniętym oknie, bo w domu 
zawsze noc, kiedy na dworze dawno rozwidniło się. Nasze przypuszczenia za-
wiodły. Niemców jeszcze nie ma. Z frontu niczego nie słychać, ani jednego 
wystrzału. Nie widać już i podwód. Tylko dziewczyna idzie z żołnierzami.

Odprawiłem Służbę Bożą bardzo wcześnie, o wpół do szóstej. Już podczas 
Służby Bożej słyszę alarm przeciwlotniczy i strzały polskich armat. Bomb nie 
słychać. W domu zastałem gorący czajnik, wypiłem herbatę i zjadłem kawałek 
chleba z masłem. Zosia przygotowała herbatę dla siebie i obydwu Stanimirów, 
ale wszystko zostawiła i poszła do zakamarków kapitulnych. Przychodzę tam. 
Znów wszyscy wczorajsi goście sąsiedzi, do których przybyli nowi. Przeważnie 
wszyscy nasi, ale są i Żydzi, i Polacy. Dr Zahajkiewicz i Kostiuk z rodzinami śpią 
właśnie tu na słomie. Od wczoraj jedzą tylko od czasu do czasu, co przyniosą im 
służący z domu albo co dostaną od księży. Na tym tle dochodzi do nieporozumień 
i skarg. Ks. Masełko136 miał wczoraj obiecać obiady ze swojej kuchni dla redak-
tora i mecenasa. Dziś powiedział, że obiadów nie będzie, bo nie mają zapasów 
dla siebie. Mgr Kostiuk zły. A tam znowu narzeka dr Haszczukowa.

Z miasta wracają biedniejsi ludzie pojedynczo i po dwóch z tobołami, nie-
malże skradają się, a jak popatrzy się na nich, tajemniczo wymykają się. Niosą 
najrozmaitsze rzeczy. Najwięcej niosą tytoniu. Kupiłem od takiego przechodnia 
kilka paczek papierosów za połowę ceny. Maruderzy i cywile zaczynają rozbi-
jać sklepy na ulicy Franciszkańskiej. Rozbili sklep z rowerami. Jeden za drugim 
taszczy rower rozłożony na części i jeszcze nie rozpakowany. Rozkradli skład fu-
ter na „Placu na Bramie”, milionowej wartości. Hołota idzie rabować dalej. Woj-
sko nie przeszkadza, a raczej pomaga. Właściciele pochowali się na peryferiach 
miasta w mysie dziury. Prawdziwego wojska raczej nie widać. Przed mostem 
koło kamienicy „Wiry”137 jest oddział wojska, a w restauracji Buca138 karabin ma-
szynowy. Poza tym w mieście same guzdrały. Ledwie tydzień wojny minął, a wy-
chwalaną armię szlag trafił. Na Wilczu oficerowie zrzucają mundury, przebierają 
się w łachmany i tak się ratują. A tymczasem na murach miasta pojawił się apel, 
aby wszyscy mężczyźni zdolni do noszenia broni zgłaszali się do obrony ojczy-
zny. Chaos, jakiego świat nie widział. I oni chcieli iść na Berlin! Kpiny! Oczywi-
sta kara Boża za tak wiele aktów bezprawia, wyrządzonych naszemu Kościołowi 
greckokatolickiemu i narodowi ukraińskiemu. Szowinistyczna polska głupota 

136 Ks. Włodzimierz Masełko (1899–1965), święcenia kapłańskie w 1928 r. W latach 1928–
1939 wikariusz greckokatolickiej parafii katedralnej w Przemyślu. Od 1944 r. duszpasterz na emi-
gracji w Niemczech i USA: Б. Прах, op. cit., s. 499–500.

137 Ukraiński Bank „Wira”, mający swoją siedzibę przy ul. Kościuszki 7.
138 Właściwie: Gustaw Butz, właściciel restauracji „Zakopiańska” przy ul. Kościuszki 15: Infor-

mator polski miasta Przemyśla, Przemyśl 1938, s. 50.
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nie ustępuje nawet w obliczu własnej zagłady. I tak jeszcze wczoraj aresztowali  
o. Borsę OSBM139 z klasztoru na Zasaniu. Naszych aresztowanych, w tym kilku 
księży, strzegą „Strzelcy” na dworcu w wagonach w bezpośrednim zagrożeniu 
śmiercią od bomb samolotów. Nie wypuszczają na wolność, ani nigdzie nie wy-
wożą. Czekają, aż roztrzaskają ich bomby.

Przedwczoraj jeszcze zgłosiło się dwoje ludzi do katedralnego urzędu para-
fialnego za metrykami. Chcą przejść na łaciństwo140, aby dostać pracę przy woj-
sku. Polska kona i nie chce porzucić swoich błędów. Stąd też Bóg zsyła karę. 
Inaczej nie może być.

O godzinie jedenastej słuchałem w pałacu przez stację radiową Warszawa 
Służby Bożej z Jasnej Góry w Częstochowie. Niemcy odstąpili na to radio. Po 
Służbie Bożej krótkie kazanie po polsku. Słychać, jak lud i sam kaznodzieja pła-
cze. Narzeka na Anglię: „Anglia nas okłamywała, jak wszystkich zresztą, i nie 
dała pomocy. Nie liczmy więc na pomoc możnych tego świata, jeno na Boga. 
Żołnierze niemieccy bronią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Obraz nie 
jest uszkodzony. Módlmy się o pokój” itd. Ani razu nie nazwał Matki Bożej Kró-
lową Korony Polskiej, tylko Królową Pokoju. Powtarzał kilka razy, że wojna nie-
sprawiedliwa, coś, że to barbarzyński najazd. Można było wyczuć, że chciał po-
wiedzieć to, co mu kazali powiedzieć Niemcy, ale też nie mógł wytrzymać, aby 
nie powiedzieć tego, co leży na sercu przeciwko Niemcom. Lud płakał. Kazanie 
w sumie nie robiło dobrego wrażenia, chociaż główna idea: nie liczyć na silnych 
tego świata, tylko na Boga – jest dobra. Mówiono, że Niemcy pociągną go do 
odpowiedzialności i nie dadzą więcej mu radia na kazania. Jakby tak powiedział 
Ukrainiec o Polakach, na pewno zastrzeliliby go nawet w cerkwi.

Dziś znowu co chwila samoloty nad miastem. Syreny zupełnie za późno dają 
o tym znać. Na szczęście nie słychać, aby zrzucały bomby. Natomiast więcej się 
odzywają polskie armatki przeciwlotnicze. Ale Niemcy nic sobie z tego nie robią. 
Latają bardzo nisko, niczym na złość.

Zjawił się w korytarzach kapitulnych poseł do polskiego Sejmu w Warszawie 
mgr Nawrocki141 i werbuje młodych ludzi do straży społecznej (milicja obywa-
telska). Dowództwo tej milicji ma składać się po połowie z Polaków i Ukraiń-
ców, a napisy na opaskach mają być polsko-ukraińskie. Wielu spośród naszych 
nie chce słyszeć o takiej wspólnej milicji, jak mówią, niechaj sami odpowiadają 

139 O. Metody (Michał) Borsa OSBM (1908–1988), do zakonu bazylianów wstąpił w 1924 r., 
święcenia kapłańskie otrzymał w 1934 r. W latach 1938–1942 przebywał w klasztorze w Prze-
myślu. W 1945 r. aresztowany przez NKWD, skazany w 1946 r. na 10 lat łagrów. Po powrocie 
z Magadanu do USRR ożenił się i przeszedł na prawosławie. Pracował jako kapłan prawosławny 
w szeregu parafii na Zachodniej Ukrainie: Б. Прах, op. cit., t. 2, s. 340.

140 Tj. na obrządek łaciński.
141 Stefan (Stepan) Nawrocki (1893–1960), ukraiński polityk i prawnik. Był członkiem UNDO, 

od 1930 r. prowadził w Przemyślu kancelarię adwokacką. W 1938 r. wybrany posłem na Sejm V 
kadencji z okręgu Przemyśl. Po wojnie wyemigrował do Kanady: C. Brzoza, Stepan Nawroćkyj,  
w: Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994,  s. 376.
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za to, co się dzieje. Inni zgadzają się w nadziei, że to przyniesie korzyść także 
Ukraińcom. Za wstępowaniem Ukraińców do wspólnej milicji stoją Nawrocki 
i Zahajkiewicz, przeciwko: Kostiuk, Chrobak i inni.

Straż obywatelską już zorganizowano. Głową komitetu obywatelskiego jest 
wiceprezydent Sądu Okręgowego Baldini142. Zgłosiło się do niej kilkunastu na-
szych młodych ludzi. Przywódcą Ukraińców jest poseł mgr Nawrocki. Ukraińcy 
noszą na rękawie białą opaskę z czarnym napisem po polsku większymi literami: 
Milicja Obywatelska, a pod spodem małymi literami: Горожанська сторожа. 
Polscy członkowie tej milicji noszą tylko polskie napisy. Porozumieli się w ten 
sposób, że niektóre nasze obiekty, jak katedra, pałac biskupi, banki mają być 
strzeżone przez naszych. Jeden tylko kłopot, że nie wszyscy nasi mają karabiny. 
Jeden karabin przypada na kilku. Tak naprawdę to nie karabin, tylko flobert143 6 
mm. Z tym flobertem stoi członek straży Branowski144 w sieniach budynku kapi-
tulnego koło katedry.

Poniedziałek 11. września 1939.

Ta noc minęła spokojnie. I dzień był spokojniejszy, aż za spokojny jak na 
taką dużą bliskość frontu. Samoloty przelatują często, ale wysoko i nie zrzucają 
bomb. Z frontu już nie wracają żadne transporty. Jakiś oddział wojskowy jest nad 
Sanem od strony Birczy145. W samym mieście niemalże niczego nie ma. Do pie-
karni „Nadiji” przyjeżdżają wojskowe podwody za chlebem. Od czasu do czasu 
słychać wystrzał armatni polskiej artylerii od strony Pikulic146. W mieście ustały 
grabieże.

Do zabudowań naszej kapituły koło katedry napływa coraz więcej Ukraiń-
ców, członków inteligencji z miasta. Tu wszyscy gubią się w domysłach co do 
najbliższych dni, zabawiają się w strategię, każdy uparcie twierdzi, że tak bę-
dzie, jak on mówi. Najmniej prawdopodobne plotki znajdują dostęp do ludzi. 
Pod wieczór zrobił się popłoch, bo jak mówią, Polacy obstawili miasto wojskiem 
i silną artylerią, zatem miastu grozi bombardowanie. Mówią nawet, że generał 
Chmurowicz147 nakazał ewakuację części miasta. Radio niemieckie podaje, że 

142 Władysław Baldini (1875–1940), emerytowany sędzia Sądu Okręgowego w Przemyślu, wi-
ceprezydent Przemyśla. W 1939 r. aresztowany przez NKWD, zamordowany przez Sowietów: J. 
Smołka, op. cit., s. 18.

143 Rewolwer niewielkich rozmiarów, używany do celów sportowych.
144 Osoba niezidentyfikowana.
145 Bircza – miasteczko w powiecie dobromilskim w województwie lwowskim.
146 Pikulice – wieś w powiecie przemyskim w województwie lwowskim.
147 Jan Chmurowicz (1887–1965), oficer armii austro-węgierskiej, generał brygady Wojska Pol-

skiego. Od 1937 r,. był zastępcą dowódcy Okręgu Korpusu nr X Przemyśl. Od 9 września 1939 r. 
był dowódcą obrony Przemyśla. Wzięty do niewoli, w 1945 r. wrócił do kraju: Wrzesień 1939 w re-
lacjach i wspomnieniach, red. M. Cieplewicz, E. Kozłowski, Warszawa 1989, s. 680. 
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Niemcy przeszli San pod Radymnem148 i w Jarosławiu i że posuwają się dalej. 
Niemieckie radio z Breslau nadaje po polsku komunikaty kilka razy na dzień. 
Przy wiadomościach politycznych i wieściach z frontu, za każdym razem ostrze-
ga polską społeczność przed strzelaniem do niemieckich żołnierzy i prześlado-
waniem Niemców kolonistów.

Niektórym naszym rodakom, co ukryli się w kapitule, Jego Ekscelencja Jo-
zafat kazał wysłać z pałacu obiad i wino. Zasiedli na podłodze do wspólnego 
stołu i rękoma zajadają pierogi. Władyka nakazał również, aby siostry służebnice 
w kapitule, które mają dwie krowy, dawały mleko, w pierwszej kolejności małym 
dzieciom, których tu pełno się schroniło z mamami, a księża niech zadowalają się 
herbatą zamiast kawy.

Oby Pan zesłał nam spokojną noc.
Pod wieczór przybiegł ks. rektor dr Kuzycz do władyki w obronie sióstr, któ-

rym ks. kanclerz nakazał, aby dawały mleko dzieciom i aby ogólnie pomogły 
z żywnością tym, którzy ukryli się w kapitule. Siostry dotychczas dawały niektó-
rym mleko, ale same mają za mało. W ich kuchni (ks. Reszetyły) jest niemożliwe 
gotować więcej, jak dla księży. Służba nie chce się trzymać, haruje i narzeka. 
Panowie cywilni podnoszą zbyt wielkie żądania wobec sióstr, podczas gdy w ka-
pitule są inne mieszkania z kuchniami, a w sąsiedztwie, w Instytucie dla Dziew-
cząt149 jest aż sześć mlecznych krów. Wyglądało to niczym zarzut pod adresem 
kanclerza – tak to kanclerz zrozumiał. Znowu świeccy w kapitule narzekają, że 
z pałacu dają żywność dla protegowanych, takich, którzy jej nie potrzebują, że 
kanclerz proteguje niektórych, głównie pilnuje swoich. Słowem, naszych ludzi 
nigdy nie zadowolisz ani nie pogodzisz. Według mnie, największym nieszczę-
ściem jest brak organizacji, brak jednego [człowieka], który rządziłby wszyst-
kim, zaprowadził porządek, zorientował się, kto głodny, kto syty itd. Sprawą po-
winien zająć się ktoś i z księży kapitulnych, bo to ich dom.

Zapowiadają na jutro ciężką bitwę nad Sanem i w związku z tym bombardo-
wanie miasta, bo na Lipowicy i nad Sanem jest jeszcze niemało polskich żołnie-
rzy, nad Sanem są karabiny maszynowe, a na Zielonce kilka baterii dział. 

W Bogu nadzieja, że nieszczęście nas ominie.

Wtorek 12. września 1939.

Noc przeminęła bardzo spokojnie. Odprawiłem Służbę Bożą o godzinie 6 
rano. Przed cerkwią już o 5 z rana gromadzą się ludzie, najwięcej kobiet. Dzień 
zapowiada się pięknie, niebo czyste, na dworze ciepło. Przed 7 rano przeleciał 
niemiecki samolot, być może obserwacyjny. Bomb nie zrzucił. Ludzie odważniej 

148 Radymno – miasteczko w powiecie jarosławskim w województwie lwowskim.
149 Ukraiński Instytut dla Dziewcząt w Przemyślu – placówka oświatowo-wychowawcza, pro-

wadzona przez towarzystwo o tej samej nazwie. Instytut posiadał status szkoły średniej.
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chodzą po mieście i wyłażą z kryjówek. Szczęśliwsi niosą chleb z miasta. Dzisiaj 
to już rarytas.

Maruderów już nie widać. Mówią, że pełno ich kryje się po lasach. To prze-
ważnie Ukraińcy ze wschodu. Czekają na Niemców. W mieście to samo. Po-
czynając od robotnika i prostej służącej aż do inteligentów, wszyscy czekają 
Niemców. Najbardziej czekają młodzi, ci, którzy porodzili się już za polskich 
czasów i co ich wychowała polska szkoła. Ci nieraz nie umieją czytać ani mówić 
po ukraińsku. Oto tragedia państwa polskiego, które nie umiało pozyskać sobie 
Ukraińców.

Wszyscy martwią się najbardziej losem naszych aresztowanych. Dalej są oni 
na stacji Bakończyce150 w wagonach. Nie wiemy, czy dają im co jeść i co w ogóle 
chcą z nimi robić. Pilnują ich „Strzelcy”. Jest wśród nich czterech księży: ks. 
Dobrzański151 – proboszcz Krecowa152, ks. Sohor153, o. Borsa OSBM [154].

W mieście spokój. Tylko samoloty przelatują, ale nikt do nich nie strzela. Oży-
wił się ruch na ulicach. Ludzie wychodzą z kryjówek, jedni oglądają zniszczone 
domy, inni biegają po sklepach za artykułami. Na żydowskim rynku można kupić 
chleb, owoce, jajka. Inne sklepy pozamykane. Bardzo przykre wrażenie robi „Plac 
na Bramie”. Szyby wystawowe powybijane, żaluzje powgniatane do środka, na ko-
ściele Reformatów ani jednej dachówki. Kamienica w środku zrujnowana do cna, 
mury powyginane do pierwszego piętra. Reszta niemalże gdzieś znikła.

W kapitule na korytarzach znowu cisza i pustka. Dr Zahajkiewicz przenosi 
część rzeczy na Władycze 22 do naszego budynku diecezjalnego. 

Rozeszła się wieść o aresztowaniu profesora dra Hrycaka155. Przyczyna nie-
wiadoma. Mieli go aresztować żołnierze.

Z Maćkowic156 byli dziś rano ludzie i opowiadali, że jeszcze przedwczoraj 
byli u nich Niemcy. Przyjechali na samochodach pancernych. Dziewczęta obrzu-
ciły ich kwiatami, naniosły sera, masła i chleba, a oni płacili za wszystko gotów-
ką i częstowali czekoladą. Pojechali na Radymno. Śmiali się z polskich żołnierzy, 

150 Bakończyce – dawna wieś, następnie w granicach miasta Przemyśla.
151 Ks. Mikołaj Dobrzański (1890–1941), święcenia kapłańskie w 1918 r., 1921–1927 admi-

nistrator i proboszcz w Pawłokomie, w latach 1927–1940 proboszcz w Krecowie. Aresztowany 
w 1939 r. przez polskie władze. Ponownie aresztowany w 1940 r. przez NKWD pod zarzutem 
przynależności do OUN, skazany w 1941 r. na osiem lat łagru, zmarł na zesłaniu w Kazachstanie: 
Б. Прах, op. cit., t. 1, s. 6–7.

152 Kreców – wieś w powiecie dobromilskim w województwie lwowskim.
153 Ks. Lew Kazimierz Sohor (1913–1945), święcenia kapłańskie w 1938 r., w latach 1938–

1945 wikariusz i administrator w Kobylnicy Ruskiej. Zamordowany w 1945 r. przez polskie pod-
ziemie: Б. Прах, op. cit., t. 1, s. 141–142.

154 W oryginalne pozostawione puste miejsce.
155 Eugeniusz Hrycak (1890–1945), ukraiński nauczyciel, językoznawca i publicysta. W latach 

1922–1939 był profesorem Państwowego Gimnazjum z ukraińskim językiem nauczania w Prze-
myślu. Opublikował szereg prac naukowych z zakresu językoznawstwa i historii literatury i kultury 
ukraińskiej: Є. Грицак, Вибрані українознавчі працi, Перемишль 2002.

156 Maćkowice – wieś w powiecie przemyskim w województwie lwowskim.
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z którymi od samej granicy stoczyli tylko jedną poważną bitwę. Dwóch polskich 
żołnierzy poddało się do niewoli. Niemcy z lekceważeniem puścili ich do domu, 
zabierając tylko broń.

Uciekają resztki polskich oddziałów. Jeden kapral w pełnym uzbrojeniu zgło-
sił się z prośbą, żeby jeden nasz ksiądz ukrył go. Ale ksiądz odprawił go z ni-
czym, kazał cofać się dalej z wojskiem. Co zrobił ten nasz żołnierz, nie wiadomo. 
Ale i ksiądz nie mógł w danych warunkach zająć innego stanowiska.

Po południu chodziłem z ks. kanclerzem oglądać zniszczone obiekty w mie-
ście. Ruina. A mówią, że niektóre miasta jak Dembica157 są jeszcze gorzej po-
niszczone.

Po południu nakupiłem sobie trochę najróżniejszych rzeczy. Kupiłem palto, 
koc i wszelkie drobiazgi z galanterii. Sklepy otwarte, choć nie wszystkie. Kupcy 
prawie że z płaczem sprzedają towar, za który biorą pieniądz niewiarygodnej 
wartości. Towary podrożały o 100 procent.

Środa 13. września 1939.

Służbę Bożą odprawiłem bardzo wcześnie. Następnie poszedłem do miasta 
zasięgnąć języka. Przez noc jechały ostatki transportów z ulicy Słowackiego na 
trakt lwowski. Z Zielonki zabrali ostatnie działa. Jeszcze tylko koło mostu nie-
wielkie oddziały wojska. Samoloty przelatują swobodnie ponad miastem. Oby-
watelska Straż strzela na vivat. Wojsko otworzyło swoje magazyny niedaleko 
cmentarza i bezpłatnie rozdaje biednym mąkę, cukier i inne produkty. Tłum nosi 
cukier workami.

Radio obwieściło, że Sambor, Chyrów158, Dobromil159 i Krakowiec160 w nie-
mieckich rękach. Prawdopodobnie Przemyśl pójdzie bez boju, mimo tylu przy-
gotowań. 

O godz. 8 rano poszedłem do pałacu. Tu słuchałem radia i piszę to, co nasunie 
się z codziennych wydarzeń. Spotkałem dyrektora zasańskiego Gimnazjum im. 
Morawskiego Smołkę161. Idzie z Zasania na Władycze do miejskiego muzeum, 
w którym pracuje jako historyk miasta Przemyśla. Na rękawie opaska Straży 
Obywatelskiej, aby bezpieczniej przejść przez miasto. Na twarzy humor lepszy 
niż kiedykolwiek. Dyrektor Smołka patriota, ale mimo to nie widać na jego twa-
rzy ani smutku psychicznego czy też bólu po takiej sromotnej porażce polskiej 

157 Zapis zgodny z oryginałem; Dębica – miasto powiatowe w województwie krakowskim.
158 Chyrów – miasto w powiecie samborskim w województwie lwowskim.
159 Dobromil – miasto powiatowe w województwie lwowskim.
160 Krakowiec – miasto w powiecie jaworowskim w województwie lwowskim.
161 Jan Smołka (1882–1946), historyk, archiwista i pedagog. Od 1911 r. pracował w II Gimna-

zjum Klasycznym w Przemyślu na Zasaniu (II Państwowym Gimnazjum im. Kazimierza Moraw-
skiego), w 1925 r. został dyrektorem tej placówki. Działacz TPN w Przemyślu i kierownik Archi-
wów Aktów Dawnych m. Przemyśla. Opublikował katalog zbiorów tej placówki, jak też liczne 
rozprawy poświęcone dziejom Przemyśla. 
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armii. A może udaje? Mówi, że armia francuska weszła głęboko w Niemcy, że 
wszystkie miasta południowoniemieckie zbombardowane, że wojna potrwa naj-
dłużej pół roku i skończy się przegraną Niemiec. Dalej mówi z zadowoleniem, że 
w samej Warszawie wyrżnięto niemiecką ludność cywilną i że w boju Polacy nie 
biorą w ogóle Niemców do niewoli, tylko wszystkich wyrzynają162. To wygląda-
łoby bardzo smutno w przeciwieństwie do niemieckiej taktyki, która każe brać 
wroga do niewoli, szanuje ludzkie życie i obchodzi się honorowo z ludnością 
cywilną163. Mówił również, że w czasie bitwy ulicznej w Warszawie miał zostać 
raniony polowy biskup polski Gawlina164.

Wszelka dyscyplina w wojsku upadła. Introligator Majiwka165 mówi, że był 
świadkiem takiej oto sceny: idzie promenadą dwóch uzbrojonych żołnierzy. Prze-
chodzi obok nich podpułkownik i pyta: „A wy obywatele, co tu robicie? Możebyś 
stanął na baczność, jak ja do ciebie mówię!” Żołnierze roześmiali mu się w twarz 
i poszli dalej. Drugi przypadek: koło sklepu tłoczą się ludzie, między nimi jeden 
żołnierz. Komendant Straży Obywatelskiej, działacz polityczny i patriota Złot-
nicki166 stoi z karabinem i wzywa żołnierza, żeby się nie pchał. A żołnierz na to 
uderzył Złotnickiego w twarz. W tym momencie nadjeżdża auto, a w nim oficer. 
Złotnicki, poważny, starszy człowiek skarży mu się na postępek żołnierza. Oficer 
wzywa żołnierza do porządku, a ten odpowiada: „Co pana to obchodzi, naseru 
materu panu167”. Oto, co stało się z tą wychwalaną polską armią.

Przed południem zaszedłem do dyrektora Szacha do budynku naszego gimna-
zjum. To pierwszy raz od 1 września, czyli od pierwszego dnia wojny. Oboje są 
w swoim mieszkaniu. Jak zaczynają strzelać, kryją się do piwnicy. Szpital z gim-
nazjum ewakuowali. Pozostały tylko łóżka z siennikami. Kilka dni temu był na 
podwórzu gimnazjum szofer wojskowego auta, jakiś Łemko z Krynicy. Jak zo-
baczył ukraiński napis na gimnazjum, bardzo się ucieszył. Przy tym opowiedział 
dyrektorowi historię swojej jazdy od Nowego Sącza. Jechał z nim pułkownik, 
którego pułk przepadł na froncie, a reszta wojska rozbiegła się w bezładzie do 
domów. Po tym pułkownik zastrzelił się kilka kroków od auta.

Dyrektor Szach do niedawna wierzył w siłę polskiego wojska. Teraz przyzna-
je, że bardzo się pomylił.

162 Informacje nieprawdziwe.
163 Wobec udokumentowania licznych zbrodni dokonanych przez Wehrmacht na polskich jeń-

cach i ludności cywilnej w czasie kampanii wrześniowej, opinia ta nie wytrzymuje krytyki.
164 Informacja nieprecyzyjna. Biskup Gawlina rzeczywiście został ranny we wrześniu 1939 r., 

ale podczas bombardowania Łucka, nie zaś podczas walk w Warszawie.
165 Osoba niezidentyfikowana.
166 Eugeniusz Marian Złotnicki (1876–1940), od 1898 r. nauczyciel w przemyskich placówkach 

oświatowych. Aktywny działacz społeczny i kulturalny, od 1931 r. prezes Polskiego Towarzystwa 
Śpiewaczego „Echo”; w latach 1928–1939 radny miasta Przemyśla; działacz harcerski, naczelnik 
przemyskiego „Sokoła”. Zmarł we Lwowie: T. Pudłocki, op. cit., s. 207; idem, Złotnicki Eugeniusz 
Marian, w: Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-
-wschodniej, red. A. Meissner, K. Szmyd, Rzeszów 2011, s. 483–484.

167 Ówczesne przekleństwo.
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Od rana spokój. Ludzie chodzą po mieście jak w normalnym czasie. Obiad 
u władyki też minął spokojnie. Po południu zjawił się nad miastem samolot obser-
wacyjny. Przeleciał dokoła miasta bardzo niziutko. Strzelali do niego z karabinów 
po ulicach, a on odpowiadał karabinem maszynowym w rejonie dworca. Od strony 
Medyki168 słychać jeszcze karabiny maszynowe. Radio niemieckie podaje, że za-
jęty Jaworów169, a przednie straże posunęły się aż do Lwowa, od południa Niemcy 
są już w Przedzielnicy170, a od wschodu w Nakle171 i Torkach172. Dokoła Przemyśla, 
jak donoszą nasi chłopi, jest jeszcze dużo polskiego wojska. Może być poważna 
bitwa, o ile nie wycofają się. Strach zwiększa się jeszcze przez to, że niemieckie 
dowództwo zapowiada przez radio nawet bombardowanie otwartych miast, jeśli 
wojsko będzie strzelać z miast albo będzie walczyć ludność cywilna.

Polacy dalej niepoprawni w swoim szowinizmie. Jakiś szowinista na Wilczu 
powiedział polskim żołnierzom, że w czytelni Proswity173 „ukraińcy mają schadz-
kę”174. Polscy żołnierze pod przywództwem oficera zaczęli strzelać przez okna do 
środka i zabili Kołcuna175, studenta uniwersytetu, a jego brata176, ucznia gimna-
zjum, ranili. Taka wieść rozeszła się dziś po mieście. Obaj Kołcunowie byli moimi 
uczniami. Obaj ukryli się na Wilczu, jak ukryli się tu w ogóle wszyscy, którzy 
mieszkają blisko linii kolejowej. Ks. Łach177 poszedł wieczorem na Wilcze na po-
grzeb. Zginął młodszy Kołcun, uczeń drugiej klasy licealnej, a starszy jest ranny.

Wczoraj widzieli w Przemyślu sześciu naszych chłopców z Bełwina178, aresz-
towanych przez Polaków, wśród nich mojego ucznia ukraińskiego gimnazjum 
Curę179. Gdzieś ich poprowadzili.

Czwartek 14. września 1939.

Obecny dzień najcięższy ze wszystkich, które do tej pory mieliśmy w Prze-
myślu. Odprawiłem Służbę Bożą w katedrze o godzinie 5.30. Potem byłem tro-
chę w domu, przekąsiłem chleba i poszedłem do pałacu. Zosia ze Stanimirami 

168 Medyka – wieś w powiecie przemyskim w województwie lwowskim.
169 Jaworów – miasto powiatowe w województwie lwowskim.
170 Przedzielnica – wieś w powiecie dobromilskim w województwie lwowskim.
171 Nakło – wieś w powiecie przemyskim w województwie lwowskim.
172 Torki – wieś w powiecie przemyskim w województwie lwowskim. 
173 Proswita – najważniejsza galicyjska ukraińska organizacja społeczno-oświatowa, prowadzą-

ca szereg bibliotek, czytelni i świetlic.
174 Zapis zgodny z oryginałem.
175 Julian Jan (Iwan) Kołcun (1919–?), absolwent Państwowego Gimnazjum z ukraińskim języ-

kiem nauczania w Przemyślu w 1938 r.: Українська державна чоловіча гімназія..., s. 173.
176 Osoba niezidentyfikowana.
177 Ks. Paweł Łach (1894–1940), święcenia kapłańskie w 1929 r. W latach 1929–1939 wika-

riusz w greckokatolickiej parafii katedralnej w Przemyślu. Zamordowany przez NKWD: Б. Прах, 
op. cit., t. 1, s. 11.

178 Bełwin – wieś w powiecie przemyskim w województwie lwowskim.
179 Osoba niezidentyfikowana.
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zawczasu poszła do kryjówki w kapitule. Od godziny 8 rano do wieczora siedzie-
liśmy w pałacu w piwnicy. Był Jego Ekscelencja Jozafat, ks. kanclerz Hrycelak, 
ks. kapelan i ja. Przez cały dzień przelatywały nad miastem samoloty, strzelali 
z armat i karabinów maszynowych. Największa bitwa była nad Sanem. Raz po 
raz rozrywały się pociski. O godzinie 8 siedziałem na pierwszym piętrze w sali 
koło jadalni, gdzie mieści się radio, i szukałem niemieckich audycji. Naraz sły-
szę przeraźliwy świst pocisku, niczym nad samą głową i blisko łoskot. Za nim 
drugi, taki sam. Miałem wrażenie, że pocisk uderzył w pałac. Okazało się, że 
nie w pałac, ale w dach kapitulny, który granat przeszył na wylot. To był pocisk 
niemiecki. Drugi pocisk z przeciwnej strony od polskiej artylerii przebił szy-
bę witrażową nad ołtarzem Najświętszego Serca Pana Jezusa i eksplodował na 
rogu gzymsu nad ostatnią stallą kanonicką przed ołtarzem Matki Bożej. Właśnie 
wtedy kończył Służbę Bożą ks. prałat dr Reszetyło. Odłamek pocisku upadł na 
dzwonek przy jego nodze i rozbił ten dzwonek. W cerkwi pełno ludzi, ale Matka 
Boża zaradziła tak, że nikomu nic się nie stało, choć w cerkwi zebrano dwie gar-
ście odłamków pocisku. Odprawiali jednocześnie Służby Boże przy ołtarzu św. 
Mikołaja ks. Łach Paweł, a przy św. Mikołaju ks. Masełko180.

Obiad jedliśmy dziś w piwnicy. Przyniesiono stół, Bazyli nakrył czystym ob-
rusem, jak gdyby nic. Przy obiedzie był władyka, ks. Hrycelak, kapelan i ja. 
Jedliśmy aż o wpół do czwartej, czekaliśmy, aż może pociski przestaną latać nad 
dachami, a kiedy się nie doczekaliśmy, zasiedliśmy do wspólnego stołu.

Niemcy na Zasaniu. Może na wieczór przyjdą. Ale nie można wysuwać pro-
gnoz, bo dotychczasowe nie sprawdziły się. Na pewno będą w nocy albo rano.

O godzinie 6 wieczorem, korzystając z rzadkiej strzelaniny, poszedłem do 
kapituły zobaczyć swoich. Iść niebezpiecznie, bo obok pałacu bojowy tabor 
amunicyjny i słychać po ulicach strzelaninę. W kapitule wszędzie na schodach 
i w mieszkaniach pełno wszelkiego ludu bez różnicy narodowości. Najwięcej 
Ukraińców, ale są też Polacy i niemało Żydów. Tu wszyscy czują się bezpiecz-
niej. Nie wiem dlaczego, chyba pod ochroną cerkwi, bo kapituła to najwyższy 
punkt nad Przemyślem. Byłem u ks. kanonika Kaczmara posłuchać radia, bo ra-
dio w pałacu nie gra wskutek braku napięcia elektrycznego. Być może pociski 
zerwały przewody. Ks. Kaczmar ma radio starego systemu na akumulator i bate-
rię, tak jak miałem w wiosce. Z radia dowiedziałem się chyba tyle, że Ukraińcy 
z radością witają niemiecką armię, obrzucają kwiatami i wywieszają ukraińskie 
i niemieckie flagi na domach. Przykro było usłyszeć wieść o tym, że bolszewicy 
zmobilizowali wielką armię i w swojej prasie wysuwają sprawę Galicji, na razie 
delikatnie, z zarzutami przeciwko Polsce, że nie wywiązała się ona ze swoich 
zobowiązań wobec Ukraińców i Białorusinów. Ale może Bóg ochroni nas przed 

180 Najpewniej błąd autora. W latach 30. w przemyskiej katedrze greckokatolickiej znajdował 
się tylko jeden ołtarz poświęcony św. Mikołajowi – w kaplicy pod jego wezwaniem, gdzie umiesz-
czono cudowną ikonę tego świętego: APP, Parafia Greckokatolicka w Przemyślu, sygn. 25, inwen-
tarz katedry w Przemyślu [bd., lata 30. XX w.], k. 21.
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bolszewicką nawałą. Na tej audycji byli ks. prałat Reszetyło, Gmytrasewicz, ks. 
kanonik Kaczmar, ja, inż. Latyszewski181 i adwokat dr Chrobak.

Jego Ekscelencja Grzegorz cały czas siedzi w mieszkaniu ks. Orskiego182 
albo chodzi po korytarzu z adwokatem Zahajkiewiczem i rozprawiają nad czymś 
żywo na aktualne tematy. Widać na nim zmianę. Zdenerwowany. Przechodzi to, 
co inni, co wszyscy.

Przed godziną 7 wieczorem wróciłem do pałacu. Przednie oddziały polskie 
wycofały się z zamku na ulicę Basztową. Skorzystałem z tego i przebiegłem do 
pałacu. Po ulicy świszczą kule karabinowe. Polscy żołnierze strzelają bardziej dla 
sportu. Mówią, że w mieście jest niemało ofiar takiej strzelaniny.

Polska upada, wali się, ale Polacy niepoprawni w stosunku do Ukraińców. 
Polski sierżant powiedział wczoraj: „Jak my wrócimy, to się jeszcze z ukraińca-
mi183 porachujemy”. Mentalność przestępcy, tchórza wychowanego na Kurierku. 
A oni wszyscy tacy. I dlatego Boży palec musiał ich dotknąć.

Piątek 15. września. 
 
Tę noc przespałem w pałacu, a moi przespali w mieszkaniu ks. Orskiego. Nie 

mogłem pójść do domu, bo wczoraj wleciały tam aż dwie kule: jedna karabino-
wa przez szybę do jednego, a druga – odłamek szrapnela – do drugiego pokoju. 
Szczęście, że nie było wówczas nikogo w domu. Spałem w pokoju na parterze. 
Władyka spał u siebie. Całą noc słychać było wystrzały armatnie.

Rano wstaję, a tu spokój. Godzina 5. Podnoszę story184 i widzę ludzi, kobiety, 
jak idą na zakupy do miasta. Żadnego wojska nie widzę. Poszedłem czym prędzej 
do siebie, aby tu umyć się. W domu nie zastałem jeszcze nikogo. Służbę Bożą od-
prawiłem o 6 rano razem z ks. Horodyskim185, przy jednym ołtarzu św. Mikołaja, 
bo nie ma komu służyć.

Koło siódmej wychodzę na ul. Słowackiego i tu spotykam pierwszą niemiecką 
grupę żołnierzy. Widać niemało naszych ludzi z pobliskich wsi z podniesionymi 
głowami. Z radością coś mówią, czują się pewni siebie. Żydzi robią dobrą minę. 
Poszedłem na Rynek i po ulicach obejrzeć miasto w nowej szacie. Na Rynku obok 
dawnego sądu ze 20 konnych żołnierzy niemieckich, a przed ratuszem niemało 
piechoty z karabinami maszynowymi. Wszędzie pełno ludzi. W ratuszu niemieccy 

181 Osoba niezidentyfikowana.
182 Ks. Onufry Orski (1893–1951), święcenia kapłańskie w roku 1916, w 1918 r. obronił 

w Wiedniu doktorat z teologii. W latach 1929–1939 wykładowca w Greckokatolickim Seminarium 
Duchownym w Przemyślu. Około 1945 r. przeszedł na prawosławie, zmarł w USRR: Б. Прах, op. 
cit., t. 1, s. 591–592.

183 Pisownia oryginalna.
184 Grube zasłony w oknie.
185 Ks. Ilarion Horodyski-Korczak (1902–1978), święcenia kapłańskie w 1932 r. W latach 

1934–1939 prefekt i wykładowca w Greckokatolickim Seminarium Duchownym w Przemyślu. Po 
wojnie przeszedł na prawosławie, pracował w USRR: Б. Прах, op. cit., t. 1, s. 539–540.
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żołnierze. Koło starostwa naprzeciw mostu leży zabity polski żołnierz. Tu usypana 
z kamienia barykada, za którą była polska armatka. Most zwalony pośrodku w rze-
kę. W kamienicach Kasy Mieszczańskiej186, Domu Ludowego187 i Wiry wybite 
szyby i widać ślady kul karabinowych. Na Kasie Mieszczańskiej ślad eksplozji po-
cisku artyleryjskiego. Koło mostu oddział zmotoryzowany. Oficerowie i żołnierze 
pewni siebie. Prawdziwy Herrenvolk188. Obszedłem miasto aż do ulicy Sienkiewi-
cza, gdzie toczyły się walki. Wszędzie ślady kul i pocisków artyleryjskich.

Chodzę po mieście po raz pierwszy od początku tej wojny. Chociaż front nie-
daleko, czuję się swobodniejszy i pewniejszy siebie. Za polskich czasów bałem 
się wyjść na ulicę. Nie wiem, co będzie z nami, ale zrobiło się lżej na duszy po 
odejściu naszych gnębicieli. Dopiero teraz poczułem, jakim cennym darem jest 
dla człowieka wolność. Boże, daj ją zachować!

Tej nocy zginął od kuli polski ksiądz. Inni księża wzięli go na mary i w nocy 
o godzinie 11 nieśli go ulicą Basztową i Słowackiego na cmentarz, bez trumny, 
tylko w sutannie. Za nimi szło jeszcze kilku księży. Bardzo smutne wrażenie ro-
bił ten kondukt. Opowiadał mi o tym mój sąsiad p. Bartkiewicz189.

Jego Ekscelencja Jozafat dziś koło godziny 7 rano zszedł na bramę popa-
trzeć przez okno korytarza na ulicę. Szli właśnie dwaj żołnierze niemieccy, 
którzy prosili o chleb. Władyka sam dał im dwa bochenki. Obok żołnierzy 
stały dwie kobiety z wiadrami, które prosiły o pozwolenie, żeby mogły sobie 
wziąć trochę wody z pałacowej studni. Widziały to i powiedziały ze zdzi-
wieniem: „Taż to niemcy!190”. A władyka im na to: „Niemcy? A kiedyż oni 
przyszli?”.

Pogłoska o aresztowaniu dra Hrycaka okazała się nieprawdziwa. 
Okazuje się teraz, że w walkach o Przemyśl zginęło w mieście niemało ludzi, 

także Ukraińców. Zginął Dmytrasz191, pośrednik handlowy, i Mraczyński192, bez-
robotny.

Prałkowce193 zajęli Niemcy już wczoraj rano. Do Niemców strzelali z Kruhe-
lu194 cywilni Polacy. W odpowiedzi na to Niemcy spalili kilka domów i rozstrze-
lali kilkunastu Polaków. Opowiadał to mój uczeń z Prałkowiec Sikora195.

Zarząd miasta objął niemiecki major. Jest już niemiecka policja i Gestapo. Za-
rząd cywilny wykonuje głowa Komitetu Obywatelskiego, były wiceprezydent sądu 

186 Ukraińska instytucja oszczędnościowo-kredytowa.
187 Ukraiński Dom Ludowy, budynek znajdujący się przy ul. Kościuszki, siedziba szeregu ukra-

ińskich instytucji kulturalnych, gospodarczych, społecznych i politycznych. 
188 Niem. „naród panów”.
189 Osoba niezidentyfikowana.
190 Zapis zgodny z oryginałem.
191 Osoba niezidentyfikowana.
192 Osoba niezidentyfikowana.
193 Prałkowce – wieś w powiecie przemyskim w województwie lwowskim.
194 Kruhel Wielki – wieś w powiecie przemyskim w województwie lwowskim.
195 Osoba niezidentyfikowana.
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Baldini, wszechpolak. Ogłosił on lojalność wobec Niemców i zobowiązał się uru-
chomić administrację i sądownictwo. Zadeklarował przy tym – jak rozpowiadają 
– swoją bezwarunkową lojalność wobec nowych włodarzy i powiedział, że Ukra-
ińców jest tu bardzo mało, dlatego wszystko muszą spełniać Polacy. Nasi ludzie 
denerwują się tym. Zdenerwowanie wywołuje fakt, że na ulicach pokazali się polscy 
policjanci w swoich dawnych mundurach z polskimi orzełkami na czapkach i re-
wolwerami przy boku. Nie widać, żeby wykonywali służbę na ulicach, ale kręcą się 
i szukają czegoś. Później okazało się, że niemiecka władza poleciła im wyłowić ska-
zanych, karanych przestępców, których oni dobrze znają. Oczywiście, ci policjanci 
są uprzejmi, odpowiadają po ukraińsku, nosy pospuszczali, jak to mówią, na kwintę.

Ukraińcy zwołali dziś do siedziby socjalistycznej „Nadiji” zebranie szerszego 
kręgu miejscowych obywateli, aby zająć stanowisko wobec wydarzeń. Po dłuż-
szych naradach postanowili, że w Komitecie Obywatelskim mają pozostać ci, 
którzy byli spomiędzy naszych, a potem będą się orientować, co robić dalej. Przy 
tej okazji socjaliści wysunęli swoich przedstawicieli. Z księży na to zebranie nie 
poszedł nikt, ponieważ miało ono marksistowski charakter ze względu na siedzi-
bę, którą księżom zagrabili196.

Wieczorem na ulicach pustka i ciemność. Byłem w pałacu na kolacji i wróci-
łem do domu o wpół do 9. Spotkali nas uzbrojeni członkowie Komitetu Obywa-
telskiego i pozdrowili [słowami] „wyrazy szacunku”. Ucieszyliśmy się, że nasi 
pełnią służbę w tym rejonie.

Po sklepach pełno Niemców. Kupują wszystko, co się da, głównie towary 
spożywcze.

Nasi chłopcy chodzą po polskich domach i zbierają karabiny i amunicję i zno-
szą to wszystko do magistratu. Z głównej sali magistratu wychylają się głowy 
naszych ludzi, wyglądają na ulicę śmiało, pewni siebie, nie tak, jak jeszcze kilka 
dni temu. Naprawdę, wolność to wielki dar niebios dla człowieka.

Sobota 16. września 1939.

Wczoraj i dziś rano lał deszcz. Dziś mniej. Słychać strzały ze wschodu gdzieś 
niedaleko, jakby spod Sądowej Wiszni197 albo Mościsk198. To też denerwuje na-
szych. Polacy nadsłuchują i pocieszają się, że ich władza jeszcze tu wróci.

Niemiecka komenda dała wczoraj do dyspozycji p. Sohorowi199, ojcu naszego 
aresztowanego duchownego200, mojego byłego ucznia – auto i oficera, aby poje-
chali na poszukiwania za wywiezionymi przez Polaków więźniami politycznymi. 
W Samborze wszystkich uwolnili Niemcy, którzy niespodziewanie zdobyli mia-

196 Sformułowanie niejasne.
197 Sądowa Wisznia – miasto w powiecie mościskim w województwie lwowskim.
198 Mościska – miasto powiatowe w województwie lwowskim.
199 Eliasz Sohor, kolejarz, robotnik; brak bliższych danych.
200 Chodzi tu  o ks. Lwa Sohora; por. przypis 152.
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sto, a niemieckie samoloty nie dały Polakom możliwości wyprowadzenia więź-
niów dalej na wschód. Wśród naszych201 radość.

Z wiosek przychodzą do miasta ludzie i zgłaszają się do dyspozycji. Pytają, ilu 
trzeba ludzi: stu, dwustu, przyprowadzimy ich wówczas. Chętnie oddaliby się na 
usługi swojemu narodowi. Niemcy na razie nie korzystają z nas, jak mówią, należy 
to do niemieckich czynników politycznych, które niebawem tu nadejdą. Wówczas 
ma być też załatwiona sprawa administracji i udziału w niej Ukraińców.

Dziś w porozumieniu z kanclerzem i wicerektorem wybrałem się do komendan-
ta wojskowego Przemyśla do ratusza. Czekałem długo, ale nie mogłem dojść, bo 
było tam jakieś oficerskie Besprechung202. W poczekalni na pierwszym piętrze są 
niemieccy oficerowie, jakiś cywil, być może z Gestapo, i pełno polskich policjan-
tów, umundurowanych po staremu. Jakiś cywilny Niemiec robi listę policjantów 
i daje im jakieś pełnomocnictwa. Wszystkim pozwala nosić rewolwery, ale dodaje 
jakieś zastrzeżenia. Wówczas policjanci zaczęli naradzać się. Jedni mówili: na co 
nam rewolwerów, ktoś będzie strzelał, a wszystko złożą na nas. Lepiej niech nam 
odbiorą rewolwery. Więcej nie słyszałem. Potem z innych drzwi wyszedł tymcza-
sowy prezydent (tak się podpisuje) Baldini i mówi do policjantów, że ich obowiąz-
kiem jest starać się o żywność dla miasta itp. U wszystkich minorowe nastroje.

Już miałem wejść do komendanta, a tu przychodzi wicerektor seminarium 
duchownego i mówi, że władyka zabronił interweniowania i był oburzony, że 
chciałem iść nie porozumiawszy się z władyką. Chodziło o budynek nasze-
go seminarium duchownego. Polacy zrobili tu sobie szpital wojskowy chorób 
wewnętrznych i wenerycznych. Zawczasu ewakuowali chorych, zostało tylko 
trzech rannych i kilka świeckich sanitariuszek, które prosto z ulicy ciągną mar-
kierantów203, aby mieć tu zajęcie. Wody nie ma, zawartość klozetów wypłynęła 
na wierzch, brud, smród, jednym słowem: rozpacz. Na dodatek w zamkniętych 
pokojach ma być broń, a Niemcy wydali tu nakaz pod karą śmierci, aby złożyć 
wszystkie sprzęty wojenne. Chciałem postarać się o opróżnienie budynku i usu-
nięcie z niego nierobów i o zabranie trzech chorych do szpitala garnizonowego. 
Tymczasem władyka stoi na stanowisku, że nasze starania są przedwczesne, że 
Polacy będą to traktować jako zdradę katolickich duchownych przy linii frontu 
przeciwko państwu polskiemu jeszcze przed rozstrzygnięciem wojny, że z kato-
lickiego punktu widzenia jest to niepożądane. Władyka sam jest rad, że wreszcie 
upadła Polska, która tyle ciężkich ciosów zadawała naszemu obrządkowi i naro-
dowi. Teraz tylko obawia się, żeby przypadkowo Polska znowu tu nie wróciła. 
Ogółem pocieszamy się, że nie wróci.

Strach jeszcze nas nie opuszcza. Koło 11tej godziny do południa było słychać 
od strony Zniesienia silną detonację i salwę karabinu maszynowego. Taką samą 

201 Tj. wśród ludności ukraińskiej.
202 Niem. narada, konferencja.
203 Tj. symulantów, leni, udających chorych.
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detonację było słychać rano. Opowiadał pewien naoczny świadek, że niedaleko 
cmentarza niemieckie auto z żołnierzami najechało na bombę, która wybuchła 
i raniła kilku żołnierzy. Polacy wycofując się podminowali gdzieniegdzie drogi. 
Teraz jeżdżą niemieckie patrole i wyszukują miny.

Dziś rano Hitler miał przekroczyć San w Buszkowicach204. Jest tu on na froncie.
W Siedliskach205 koło Przemyśla nasi ludzie wystawili bramę triumfalną dla 

niemieckiego wojska.
Dzisiejszym rankiem jakaś nasza chłopka niosła mleko do miasta. Koło naszego 

pałacu biskupiego zaczepia ją jeden Polak i prosi, żeby sprzedała mleko. A ona mu: 
„Ja nie mam mleka dla [206], tylko dla swoich”. – „A ja chyba nie swój?” – mówi 
panek. – Na to kobieta odpowiada: „Przez dwadzieścia lat nie byliście swoi, a teraz 
chcecie nimi być?”. Tak to wychowała sobie Polska nasze proste chłopki.

Na Rynku orkiestra wojskowa. Gra marsza „Marsch der Deutschen in Polen”207. 
Dokoła tłum ludu, Ukraińcy, Polacy i Żydzi. Po zakończonym koncercie Ukraińcy 
zaczynają bić brawo, a za nimi odruchowo liczni Polacy. Tylko inteligenci Polacy 
i Żydzi odeszli, aby tego nie słuchać. W oczach jednej Polki widziałem łzy. Płakała 
z żalu za swoimi. Ma za czym płakać, bo miała raj. Płaczcie, oczy, żebyście po-
wyłaziły, żeście nie widziały dawniej polskich bezprawi nad „bratnim narodem”.

Chłop, znajomy z Torek p. Rywak208 opowiada, że z ich wioski już jedna trze-
cia żołnierzy zmobilizowanych do polskiego wojska wróciła do domów. Nasi 
chłopcy, jak widać, nie biorą sobie do serca polskiej opresji.

Niedziela 17. września

Na dworze pogoda. W cerkwi pełno ludu, jak nigdy w zwyczajną niedzielę. 
Pokazują niemało chruniów209, którzy niedawno zmienili obrządek i jeszcze cho-
dzili do kościoła. Spomiędzy nich najwięcej garnie się do spowiedzi.

Po Służbie Bożej widziałem przed cerkwią dyrektora Domu Ludowego i se-
kretarza UNDO210 pana Józefa Seneczko211. Po kilkumiesięcznym pobycie w wię-
zieniu uratował się szczęśliwie dzięki Niemcom. Pierwsze jego słowa dotyczyły 
potrzeby wyboru nowego dyrektora naszego gimnazjum w miejsce pana Stefa-

204 Buszkowice – wieś w powiecie przemyskim w województwie lwowskim.
205 Siedliska – wieś w powiecie przemyskim w województwie lwowskim.
206 Myśl niedokończona przez autora.
207 „Marsz Niemców w Polsce”. Najpewniej chodzi tu o utwór „Weichsel und Warthe” („Wisła 

i Warta”), którego autorem był Willi Stanke.
208 Osoba niezidentyfikowana.
209 Ukr. „Хрунь” – pogardliwe określenie zdrajcy, sprzedawczyka.
210 UNDO – Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne – ukraińska partia polityczna, 

działająca w latach 1925–1939, najważniejsze legalne ukraińskie ugrupowanie polityczne w II RP.
211 Józef (Osyp) Seneczko (1898–?), urzędnik „Kancelarii ludowej” w Przemyślu, organiza-

tor UNDO na terenie Przemyśla: T. Pudłocki, op. cit., s. 143; Українська державна чоловіча 
гімназія..., s. 245.
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na Szacha. Zaprotestowałem przeciwko metodzie wyboru, bo na to będzie jakaś 
zwierzchnia władza szkolna, która unormuje te sprawy. Porzućmy rewolucyjne 
metody. Prof. Dublanica212 zgodził się ze mną.

Koło godziny 11tej przyszło do seminarium duchownego trzech niemieckich 
oficerów, a z nimi lekarz Polak. Chłopy jak dęby i, jak widać, wyżsi stopniem. 
Jak tylko to zobaczyłem, pospieszyłem do seminarium. Tu już rozmawiają oni 
z wicerektorem. Oznajmiają, że przejmują dalej budynek seminarium na wojsko-
wy szpital. Wtrąciłem się do rozmowy i proszę lekarza sztabowego, aby, jeśli to 
tylko możliwe, zabrali tych kilku chorych, bo mamy zaczynać rok szkolny. On na 
to: „Mein Lieber213, jakby tak Zbawiciel zszedł [na ziemię], to powiedziałby, że 
wy sobie uczycie, a cierpiący ranni walają się Bóg wie gdzie. Teraz jest wojna”. 
Mnie jakby oblało zimną wodą. Ale czekam. Lekarz z oficerem z żandarmerii po-
szedł oglądać budynek, a wróciwszy z oględzin pyta mnie: Sind sie Ukrainer?214”. 
Odpowiadam: „Jawohl, und das ist ukrainisches Priesterseminar215”. Na to on: 
„A so! Dann seien sie sicher, daß ich sobald als möglich das Gebäude räumen 
werde. Sie brauchen nichts zu fürchten. Das Seminar wird geschont werden. Die 
deutsche Behörde u[nd] wir Deutsche sind gehen Ukrainer speziell verpflichtet. 
Das Alles wird nicht lange dauern. Die Alumnen u[nd] Professoren werden noch 
ein Monat länger Ferien haben... ”216. Znów wstąpił we mnie duch. W międzycza-
sie przyszedł jeszcze ks. rektor i inni księża.

Przykrą wieść podało dziś radio: bolszewicy doręczyli polskiemu ambasa-
dorowi w Moskwie notę, w której mówią, że polskiego rządu nie ma, nie wią-
że ich więcej żaden układ z Polską i wysyłają oni rano o godzinie 4tej swoją 
armię na ziemie białoruskie i ukraińskie, aby ratować Ukraińców i Białoru-
sinów przez sekaturą217 Polaków. Od Połocka218 do Kamieńca Podolskiego219 
bolszewicy przeszli granicę. Teraz nie wiadomo, jak daleko pójdą, co zajmą 
i jaki układ był między nimi i Niemcami. Oszołomieli nasi ludzie, głównie 
księża, na wieść o tym. Zasmucił się Jego Ekscelencja Jozafat. W czasie obia-
du pocieszaliśmy się tym, że chyba Galicji nie dadzą Niemcy Moskalom, 
bo jest tu nafta, że najwyżej zabiorą Wołyń i Podlasie po Bug, ewentualnie 

212 Roman Dublanica (1884–1950), w latach 1918–1939 profesor Państwowego Gimnazjum 
z ukraińskim językiem nauczania w Przemyślu, w latach 1931–1932 dyrektor tej placówki; nauczy-
ciel historii i germanista; po wojnie na emigracji w Anglii, gdzie też zmarł: Spis nauczycieli szkół..., 
s. 320; С. Шах, op. cit., s. 45, 55, 87, 111; Українська державна чоловіча гімназія..., s. 77.

213 Niem. „Mój drogi”.
214 Niem. „Czy jest pan Ukraińcem?”
215 Niem. „Tak jest, a to jest ukraińskie seminarium duchowne”.
216 Niem. „Ach, tak! W takim razie może pan być pewien, że jak najszybciej opróżnię ten bu-

dynek. Pan nie musi się niczego obawiać. Seminarium będzie zachowane. Niemieckie władze oraz 
my, Niemcy, jesteśmy szczególnie zobowiązani wobec Ukraińców. To wszystko nie potrwa zbyt 
długo. Klerycy i profesorowie będą tylko mieli wakacje dłużej o jeden miesiąc...”.

217 Prześladowaniem, dręczeniem.
218 Połock – miasto w Białoruskiej Republice Radzieckiej.
219 Kamieniec Podolski – miasto w Ukraińskiej Republice Radzieckiej.



361KS. PIOTR HOŁYŃSKI I JEGO „WOJENNY NOTES”

Galicję po Lipę220. Ale i to nie na długo. Za jakiś rok przyjdzie do rozprawy 
z bolszewikami.

Polska już przestała istnieć. Rząd w Rumunii. Lwów broni się, ale ta obrona 
beznadziejna. Kara Boża dopełnia się.

Po obiedzie poszedłem z ks. kanclerzem i adwokatem Chrobakiem do miasta 
nad San. Idą masy wojska, wszystko na autach, a tych aut są po prostu tysiące. Na 
Sanie zbudowali sobie maleńki most żelazny, po którym idą najcięższe ładunki, 
nawet czołgi.

Ciekawą historię opowiadał o. ihumen221 oo. bazylianów z Zasania. Ostatnie-
go dnia bitwy o Przemyśl przyszedł do monasteru zmobilizowany brat zakonny, 
w pełnym uzbrojeniu i prosił, żeby go przechować. Ojcowie bali się trzymać go 
u siebie i posłali go na wieżę koło dzwonów, którą zamknęli na klucz. Za jakiś 
czas przychodzą polscy oficerowie z karabinem maszynowym i chcą wystawić 
karabin na wieży. Otworzyli wieżę i tu znaleźli żołnierza. Pytają, gdzie on się 
tu wziął. Mówi, że wieża była w dzień otwarta i poszedł on tu, żeby trochę się 
wyspać. Kto zamknął wieżę, nie wie. Aresztowali go i wydali go żandarmowi 
polowemu, który prowadził go przy motocyklu na Zielonkę na rozstrzelanie. Kie-
dy przy ulicy Pelczara żołnierz zobaczył, że nikogo więcej nie ma, rzucił swój 
płaszcz na konwojenta, który upadł na ziemię, a sam za ten czas uciekł w ogródki 
działkowe, gdzie się ukrywał, aż przyszli Niemcy. Konwojent strzelał na wszyst-
kie strony, a potem dał spokój.

Nasi akademicy: Borys Witoszyński222 i inni, których Niemcy zwolnili z wię-
zienia, pomagają niemieckim oficerom uporządkować pozostawione przez Po-
laków archiwum DOK (komendy korpusowej)223. Do tej pracy używają samych 
tylko Ukraińców. Kasy rozpruwa nasz ślusarz Kuropaś224. Odnaleźli niemało 
tajnych akt politycznych oddziału wywiadowczego i całe archiwum „szlachty 
zagrodowej”. Są jakieś akta czy protokoły z posiedzenia Białego Krzyża225, 

220 W Galicji Wschodniej były dwie rzeki o tej nazwie, dopływy Dniestru: Złota Lipa i Gniła 
Lipa. Najpewniej chodzi o tę pierwszą, położoną bliżej granicy między II RP a ZSRR.

221 O. Jozafat Fedoryk OSBM (1897–1979), do zakonu wstąpił w 1921 r., święcenia kapłańskie 
w 1928 r., zdobył w Rzymie doktorat z teologii. W latach 1938–1942 ihumen (przełożony) klaszto-
ru bazylianów na Zasaniu w Przemyślu. Aresztowany w 1945 r. przez NKWD, skazany w 1946 r. 
na sześć lat łagrów, a w 1952 r. na 25 lat łagrów. Po zwolnieniu duszpasterz podziemnego Kościoła 
greckokatolickiego w USRR: Б. Прах, op. cit., t. 2, s. 826; Шематизм греко – католицького 
духовенства...., s. 141.

222 Borys Witoszyński (1914–1991), dr prawa. Członek OUN, w latach 1935–1936 więziony 
w Berezie Kartuskiej. W 1941 r. aresztowany przez Niemców, do 1945 więziony w obozach kon-
centracyjnych. Po wojnie na emigracji w Niemczech, wykładał na Wolnym Uniwersytecie Ukraiń-
skim w Monachium. Następnie przeniósł się do Francji, gdzie był działaczem OUN i redaktorem 
prasy ukraińskiej. Zmarł w Przemyślu: С. Шах, op. cit., s. 36; Українська державна чоловіча 
гімназія..., s. 119.

223 Właściwie: Dowództwo Okręgu Korpusu Nr X w Przemyślu.
224 Osoba niezidentyfikowana.
225 Polski Biały Krzyż – organizacja cywilna, działająca na rzecz ofiar wojny oraz na rzecz roz-

woju kultury, oświaty i wpajania postaw patriotycznych żołnierzom Wojska Polskiego.
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gdzie dyr. Szach był przewodniczącym. Część cywilną akt miał zabrać dr Chro-
bak226.

Pod wieczór przywiozła do nas p. Guzulakowa227, krawcowa Zosi, Niemka, 
sześciu podoficerów niemieckiej policji na dwóch autach i dwie gąski, a także 
dwie kaczki. Oficer prosi, aby im je upiec, obiecując zapłacić. Guzulakowa 
wskazała im nas jako takich, którzy chętnie się przysłużą. Jednakże gąski nie 
mogły być gotowe na kolację, dlatego żona zrobiła im gołąbków i jajecznicę. 
Zjadłszy wszystko i podziękowawszy za smaczne ukraińskie potrawy wyjecha-
li do Krasiczyna228, gdzie stacjonowali. W kamienicy zrobił się ruch, że już do 
mnie przychodzą Niemcy. Wszystko patrzy wilkiem. Osobiście z chęcią zro-
biłem przysługę Niemcom, ale jako ksiądz mam skrupuły. Nie boję się Polski, 
której już nie ma i daj Boże, nie będzie tu więcej, ale boję się polskich księży, 
którzy mogą to wykorzystywać w Rzymie przeciwko naszemu duchowieństwu. 
Więc nie można.

Poniedziałek 18 września

W cerkwi dowiaduję się, że bolszewicy zajęli już Tarnopol i Kołomyję229 i idą 
dalej. Polacy już otoczeni i nie będą mogli uciekać. Smutek ogarnął naszych. 
Niech już lepiej będą tam Polacy niż bolszewicy. Zniszczą Kościół, duchowień-
stwo, inteligencję. Nie wiadomo tylko, jak daleko posuną się oni na zachód. 
Wczorajsi Niemcy mówili mi, że granica będzie gdzieś za Lwowem, tak, że 
Lwów będzie jeszcze po stronie niemieckiej. Panie, chroń nasz Kościół i wier-
nych po tamtej stronie granicy!

Niemcy komunikują się chwilowo bardziej z naszym duchowieństwem niż z pol-
skim. Na pogrzeby do zmarłych od ran niemieckich katolików zaproszono ks. Ma-
sełko. Pochował od razu pięciu żołnierzy z żydowskiego szpitala. Trupy jechały na 
jednym aucie, ks. Masełko na przedzie i na aucie, a na tylnym aucie reszta oddziału.

Na murach miasta rozplakatowano ogłoszenie Feldkommandanta230, niemiec-
kiego majora, w języku niemieckim, na drugim miejscu w języku polskim, a na 
trzecim w ukraińskim, które wzywa do oddania broni pod karą śmierci i do zare-
jestrowania się wszystkich mężczyzn od 17–40 lat.

Wśród ludności ukraińskiej zapanował strach przed bolszewikami. 

226 Fotokopie niektórych dokumentów pochodzących najprawdopodobniej z tego archiwum 
opublikowano w wydanej w Stanach Zjednoczonych w 1961 r. publikacji Перемишль. Захід-
ний бастіон України. Ich właścicielem miał być wówczas M. Chomiak: М. Хом’як, Політика 
Польщі на західно-українських окраїнах у роках 1918–1947, w: Перемишль. Західний бастіон 
України, New York-Philadelphia 1961, s. 223–226.

227 Osoba niezidentyfikowana.
228 Krasiczyn – wieś w powiecie przemyskim w województwie lwowskim.
229 Kołomyja – miasto powiatowe w województwie stanisławowskim.
230 Niem. komendanta polowego.
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Wtorek 19. września

Bolszewicy zajęli całą Galicję Wschodnią po Lwów: zajęli Bóbrkę231, Kra-
sne232, Stanisławów, aż po Stryj233. Przebąkują coraz głośniej, że Niemcy mają im 
ustąpić całą Galicję Wschodnią po San. Dziś o godzinie piątej przemawiał Hitler. 
Powiedział, że Polska już nigdy nie będzie istnieć. Powiedział także, że nie myśli 
tworzyć Ukrainy. To bardzo przygnębiło naszych.

Masami aresztują Żydów, którzy muszą trzymać ręce do góry nad głową, 
i gdzieś ich wywożą. Mówią, że na roboty. Inni z kolei opowiadają, że wielu 
członków żydowskiej inteligencji codziennie rozstrzeliwują. Mówił mi w tajem-
nicy prof. Dublanica, że dziś rano rozstrzelano sześciuset Żydów niedaleko Pi-
kulic.

Nasi księża, zatroskani, chodzą z kąta w kąt po konsystorskiej kancelarii i py-
tają się, co tam się dzieje w Stanisławowie. Nasza prowincja kościelna rozdarta. 
Co dzieje się z duchowieństwem po tamtej stronie.

Niemcy zostawili mi bańkę piwa. Zaprosiłem na tę fetę kilku naszych księży: 
ks. Deńkę, Horodyskiego, Orskiego i Masełko i przyjąłem ich czym chata bogata. 

W kłopocie są młodsi księża w parafii: ks. Łazor234 i Wołoszyn235, którzy nie 
umieją po niemiecku i nie mogą nijak porozumieć się z Niemcami. Ks. Masełko 
wprawdzie ze starej szkoły, ale też mało umie. Kupił sobie słownik niemiecki 
i samouczek i uczy się.

Środa 20. września 

Ks. Hrynykowi236 przyobiecałem kazanie na jutro, na święto Matki Boskiej237. 
A tu nie można zebrać myśli, aby odpowiednio się do tego przygotować. Nie można 
wysiedzieć spokojnie na miejscu. Korci, aby pójść do miasta posłuchać nowinek. 

231 Bóbrka – miasto powiatowe w województwie lwowskim.
232 Krasne – miasteczko w powiecie złoczowskim w województwie tarnopolskim.
233 Stryj – miasto powiatowe w województwie stanisławowskim.
234 Ks. Jarosław Łazor (1907–1948), święcenia kapłańskie w 1935 r., w latach 1935–1939 wika-

riusz w greckokatolickiej parafii katedralnej w Przemyślu: Б. Прах, op. cit., t. 1, s. 574.
235 W eparchii przemyskiej było kilku księży o tym nazwisku, nie wiadomo jednakże nic o ich 

pobycie któregokolwiek z nich w Przemyślu we wrześniu 1939 r.
236 Ks. Bazyli Hrynyk (1896–1977), święcenia kapłańskie w 1921 r., w latach 1922–1923 wika-

riusz, a 1941–1946 proboszcz greckokatolickiej parafii katedralnej w Przemyślu. Od 1923 do 1939 r. 
pełnił szereg funkcji w Greckokatolickim Seminarium Duchownym w Przemyślu. Od 1926 r. kano-
nik przemyskiej kapituły katedralnej. W 1947 r. wikariusz generalny prymasa Augusta Hlonda dla 
wiernych obrządku greckokatolickiego w Polsce. Od 1947 r. pracował równolegle w obrządkach 
łacińskim i wschodnim. Aresztowany w 1954 r. przez UB, skazany w 1955 r. na sześć lat więzienia, 
zwolniony rok później. Duszpasterz grekokatolików w szeregu miejscowości w północnej Polsce, 
od 1967 r. wikariusz generalny prymasa Stefana Wyszyńskiego dla wiernych greckokatolickich. 
Zmarł w Przemyślu: Б. Прах, op. cit., t. 1, s. 64–65; I. Hałagida, „Szpieg Watykanu”. Kapłan grec-
kokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896-1977), Warszawa 2008.

237 Mowa o przypadającym 8 (21) września święcie Narodzenia Matki Boskiej.



364 ADAM SZCZUPAK

Jego Ekscelencja zasmucony wydarzeniami. Co chwila łowi niemieckie radio, 
aby dowiedzieć się o jakiejś dobrej nowinie. Męczy go troska o to, jak daleko 
pójdą bolszewicy.

W mieście pojawiło się nowe obwieszczenie w trzech językach, niemieckim, 
ukraińskim i polskim podpisane przez majora Meyera-Reynolda238. Język ukraiński 
tym razem na drugim miejscu, a polski na ostatnim. To tak po raz pierwszy w Prze-
myślu. W obwieszczeniu powiedziano, kiedy mają być otwarte sklepy, że nie moż-
na wystawać w grupach na ulicach i że można chodzić po mieście tylko do godziny 
wpół do siódmej wieczorem. Kto by chodził później, zostanie rozstrzelany.

Nasi młodzi ludzie chodzą z niemieckimi żandarmami po mieście i aresztują 
różne osoby. Mówią, że liczba aresztowanych Polaków rośnie. Aresztowany Złot-
nicki, działacz partii prorządowej BeBerów239, a później Ozonu240 i były inspek-
tor szkół Fiszer241. Przykra przygoda trafiła się dyrektorowi naszego gimnazjum 
Szachowi dziś przed południem na rynku. Stał on tu w towarzystwie ks. kanonika 
Kaczmara i jeszcze kilku naszych ludzi. Naraz idzie jakiś nasz młodzieniec, za 
nim dwóch niemieckich żandarmów, a dalej młody budowniczy, Ukrainiec Ha-
dziewicz242. Młodzieniec, który szedł na przedzie, chwycił dyrektora Szacha za 
rękę i mówi: „Proszę z nami”. Dyrektor zbladł i poszedł. Hadziewicz z tyłu krzyk-
nął z triumfującą miną: „Oho, już skończyło się wasze panowanie!”. Wszystko to 
uderzyło przykro obecnych. Ks. Kaczmar poszedł czym prędzej do dra Chrobaka, 
który wysłał studenta Witoszyńskiego, od początku przywódcy młodzieży, i ten 
w krótkim czasie zwolnił dyrektora Szacha. Wygląda to na osobisty akt zemsty 
jakiegoś młodzieńca, który wprowadza w błąd niemiecką policję.

Był dziś w Przemyślu ks. Marynowicz243, proboszcz Hujska244 koło Kalwa-
rii245. Mówi, że w Dobromilu cała władza jest w rękach ukraińskich: Ukrainiec 
burmistrz, Ukrainiec starosta, po wioskach i w miastach ukraińska milicja z ka-
rabinami.

238 Osoba niezidentyfikowana.
239 BBWR – Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem – organizacja istniejąca w latach 1927–

1935, główna siła polityczna obozu sanacyjnego.
240 OZN – Obóz Zjednoczenia Narodowego – organizacja polityczna, utworzona w 1936 r., 

głosząca poglądy prorządowe i nacjonalistyczne.
241 Właściwie: Karol Fischer (1881–1940), nauczyciel i inspektor szkolny, polonista w przemy-

skim I Państwowym Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego; przewodniczący OZN w Przemyślu, 
od 1938 r. prezes Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu: T. Pudłocki, op. cit., s. 148, 202, 214.

242 Osoba niezidentyfikowana.
243 Ks. Józef Marynowicz (1883–1957), święcenia kapłańskie w 1907 r., w latach 1911–1921 

administrator i proboszcz w Lubelli, w latach 1921–1946 proboszcz w Hujsku; dziekan dobromilski 
w latach 1926–1946. W 1945 r. aresztowany przez NKWD, zgodził się na współpracę podczas akcji 
połączenia Kościoła greckokatolickiego z Rosyjską Cerkwią Prawosławną. W 1946 r. przeszedł 
na prawosławie, następnie duszpasterz tego wyznania w USRR: Б. Прах, op. cit., t. 1, s. 291–292.

244 Hujsko – wieś w powiecie dobromilskim w województwie lwowskim; dziś Nowe Sady 
w powiecie przemyskim.

245 Kalwaria Pacławska – wieś w powiecie dobromilskim w województwie lwowskim.
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Przygotowuję się do kazania na jutro, ale nic nie przychodzi do głowy.
Wieczorem spieszę do pałacu. Tu widzę trzy auta i dwóch oficerów z Gestapo. 

Jeden z nich mówi: „Sie haben heute Gäste im Palast246“. Odpowiadam, że nam miło, 
przy tej okazji wywiązuje się rozmowa. Mówię otwarcie, że na mnie i wszystkich 
Ukraińców wywiera presję zagrożenie bolszewickie. Zapewnia on, że do Przemyśla 
bolszewicy nie przyjdą. W rzeczy samej było w pałacu kilku wyższych oficerów, 
których przejściowo umieszczono w domu ukraińskim, a którzy rano mieli wyje-
chać. Jedli kolację osobno, z kanclerzem. Biskup widział się z nimi krótko.

Jest w pałacu także jeden niemiecki oficer Podlaszecki247 z Wiednia, daleki 
krewniak biskupa. Jego ojca, księdza, Polacy w odrażający sposób w 1919 r. 
zamordowali razem z ks. Halibejem248.

Czwartek 21. września

Narodzenie Najświętszej Bogurodzicy. Służbę Bożą odprawiłem rano o godz. 
7mej. Potem poszedłem na śniadanie do pałacu. Tu znalazłem władykę przy ra-
diu. Właśnie nadawała komunikat kijowska radiostacja. Bolszewicy zajęli Lwów 
i idą dalej249. Niemcy cofają się zgodnie z umową na jakąś linię demarkacyjną. 
Jaką, nie wiadomo. Profesor gimnazjum Proć250 usłyszał w radiu jugosłowiań-
skim, że jest to linia Curzona, która wiedzie na zachód od Przemyśla w Karpaty. 
Nastrój poważny. Biskup prosi, abym w kazaniu w jego imieniu prosił wiernych 
o modlitwy. W tym czasie tylko modlitwy nam pomogą.

O godzinie 1030 na śpiewanej Służbie Bożej251 wygłosiłem kazanie. Mówiłem 
równo 20 minut. Tematem było Boże miłosierdzie nad ludzkim rodem. W imie-
niu biskupa poprosiłem wiernych o modlitwę za nasz Kościół, za naród ukraiński 
itd. Teraz nad ziemią palec Boży, karząca ręka Boża nad jednymi, miłosierdzie 
nad drugimi. Prośmy Matkę Miłosierdzia o zmiłowanie nad nami. Historię miło-
sierdzia ukazałem ze Starego Testamentu, nad Izraelitami.

246 Niem. Macie dzisiaj gości w pałacu.
247 Osoba niezidentyfikowana.
248 Mowa o wydarzeniach, które miały miejsce w okolicach Stanisławowa w czerwcu 1919 r. 

Polskie władze wojskowe aresztowały wówczas pod zarzutem szpiegostwa duchownych grecko-
katolickich Zachariasza Podlaszeckiego oraz Wojciecha Halibeja. W czasie konwojowania ich na 
tyły frontu, polska eskorta starła się z nacierającymi wojskami ukraińskimi. Wówczas aresztowa-
ni księża próbowali zbiec i zostali zastrzeleni przez polskich żołnierzy: Archiwum Akt Nowych 
w Warszawie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 208, uwagi do memoriału System polskiej 
władzy okupacyjnej w Galicji Wschodniej, [b.d.], k. 61.

249 W rzeczywistości Armia Czerwona zajęła Lwów dopiero następnego dnia, 22 września.
250 Michał Proć (1897–1973), absolwent Uniwersytetu Lwowskiego, w latach 1928–1939 

nauczyciel w Państwowym Gimnazjum z ukraińskim językiem nauczania w Przemyślu, poloni-
sta i ukrainista, po wojnie na emigracji. Zmarł w Monachium: С. Шах, op. cit., s. 56, 87, 111; 
Українська державна чоловіча гімназія..., s. 89–90, 233.

251 W Kościele greckokatolickim w Galicji, wzorem Kościoła rzymskokatolickiego, odprawia-
no Liturgie w całości czytane lub też w całości śpiewane.
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Radca Sądu Okręgowego Podłuski252 przekazał mi bliższe dane co do areszto-
wania dyrektora Szacha. Akademikiem, który polecił aresztować dyrektora, był 
Perejma253, nasz były uczeń, student uniwersytetu, nacjonalista w służbie Gesta-
po. Radca Podłuski poszedł w ślad za aresztowanym do gimnazjum, a potem na 
komendę na ulicy Smolki, skąd dyrektora zwolnili.

Teraz nie wiadomo, ile powodzenia przyniosły starania w sprawie jego zwol-
nienia ze strony ks. Kaczmara, dra Chrobaka i adwokata Nawrockiego, który 
wczoraj specjalnie podkreślał, że to jego zasługa i prosił, abym to przekazał dy-
rektorowi.

Na obiedzie byłem, jak zwykle, u władyki. Ci sami codzienni goście. Tema-
tem dnia były domysły, czy bolszewicy zajmą Przemyśl, czy też nie. W radiu sły-
szymy, że bolszewików wszędzie witają nasi chłopi. Jak daleko zaszli oni poza 
Lwów na zachód, nie wiadomo.

Chodziłem dziś do komendy miasta, która rozlokowała się w lokalu „Ukraiń-
skiej Szczadnyci”254, aby dowiedzieć się, czy mogę dostać przepustkę na zachód, 
aby zabezpieczyć niektóre dokumenty, które mają historyczno-kościelną wartość, 
a które u bolszewików mogą marnie przepaść. Przyjął mnie porucznik, adiutant 
komendanta. Powiedziałem mu, że obawiam się, że mogą tu przyjść bolszewicy. 
Odpowiedział on, że nie ma najmniejszej obawy. Ale „jedenfalls kommen sie zu 
mir morgen um 9. Uhr, dann werden sie mehr erfahren255”.

W mieście rzeczywiście rozstrzelali wielu Żydów. Żydówka Felsen256, która 
sprzedaje aparaty fotograficzne, mówi, że rozstrzelali ponad 50 Żydów, w tej 
liczbie trzech przemyskich rabinów. Płakała ze zmartwienia.

Na ulicy pokazali się ukraińscy żołnierze niemieckiej armii257. Noszą mundur 
podobny do polskiego uniformu, niemieckie orły na ramionach, a na rękawie 
żółto-błękitną opaskę. Dokoła nich całe skupiska Ukraińców. Są to uciekinierzy 
z nadgranicznych wiosek na Bojkowszczyźnie, którzy kiedyś przeszli przez pol-

252 Włodzimierz Podłuski, sędzia i radca Sądu Okręgowego w Przemyślu, świecki aktywista 
Kościoła greckokatolickiego, przewodniczący Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Prze-
myślu; brak bliższych danych: Душпастирський Курс Католицької Акції ...., s. 139; „Перемись-
кі Епархіяльні Відомости” 1934, ч. II, s. 30.

253 Osoba niezidentyfikowana. W latach 30. było kilku absolwentów Państwowego Gimnazjum 
z ukraińskim językiem nauczania w Przemyślu o tym nazwisku: Українська державна чоловіча 
гімназія..., s. 225–226.

254 Przemyska ukraińska kasa oszczędności, założona w 1906 r.: K. Broński, Rozwój galicyj-
skiego systemu bankowego w latach 1841–1914 (zarys problematyki), „Zeszyty Naukowe Akade-
mii Ekonomicznej w Krakowie”, 2007, nr 749, s. 84–85.

255 Niem. „W każdym razie niech pan przyjdzie do mnie jutro o godzinie 9, wtedy pan będzie 
mógł dowiedzieć się czegoś więcej”.

256 Osoba niezidentyfikowana.
257 Mowa o żołnierzach Oddziału Wojskowego Nacjonalistów, zwanego także Legionem 

Ukraińskim lub Legionem Suszki, formacji stworzonej z inicjatywy Abwehry z myślą o dywersji 
podczas walk w Galicji Wschodniej. Podczas kampanii wrześniowej żołnierze Legionu nie wzięli 
czynnego udziału w walkach na froncie i pełnili jedynie funkcje pomocnicze. Po ataku ZSRR na 
Polskę oddział został rozwiązany.
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ską granicę do Zakarpackiej Ukrainy258. Mają jakieś swoje osobne dowództwo, 
ale są rozrzuceni między niemieckimi jednostkami. Są oni dobrej myśli co do 
naszej przyszłości. Nie wierzą, że bolszewicy zostaną tu na dłużej.

Piątek 22. września

Ledwie minął tydzień, a już nastały takie zmiany. Dziś ogłosiło niemieckie 
radio, że linia demarkacyjna między Niemcami i bolszewikami leży na rzece San. 
Bolszewicy już w Borysławiu259. Niemcy ewakuują się. W komendzie ogłoszono, 
że do 28. bm. będą tu bolszewicy. Niemcy dają możliwość Ukraińcom przejść na 
drugą stronę rzeki. Ludzie niosą toboły. Prawie że wszyscy inteligenci tam się 
przenoszą. Aż smutno robi się w mieście.

Władyka był rano przygnębiony. Po południu polepszyło mu się. Przyszedł do 
pełnej równowagi. Wszystko przyjmuje wyłącznie z perspektywy nadprzyrodzo-
nej. Po południu byli w konsystorzu księża: Gmytrasewicz, Kaczmar, Kuzycz, 
kanclerz, Łach, Jaworski i ja. Władyka zdecydował, że pozostanie w Przemyślu, 
[zdając się] na Bożą wolę. Kanclerz ks. Hrycelak też pozostaje. Postanowiłem 
przenieść się póki co na Zasanie do naszych sióstr bazylianek.

Sobota 23. IX. [1]939

Przez cały dzień ruch jednostek wojskowych, które wycofują się na zachód. 
Wśród Ukraińców zdenerwowanie: nie wiedzą, czy uchodzić za San, czy też nie. 
Ale czy Zasanie pewne przed bolszewikami? Całe karawany na wozach i piecho-
tą opuszczają prawy brzeg Sanu i niosą rzeczy na Zasanie. Robią to przeważnie 
Ukraińcy, Polacy tylko wyjątkowo. Żydzi przenoszą się tutaj z nakazu władzy. 
Dlatego, że most jest zwalony, ludzi przewożą na łódkach. Od osoby 5 groszy. 
Chmara ludzi z jednej i drugiej strony na wysokim brzegu przygląda się temu 
bezładowi.

Ukraińcy dostali specjalne legitymacje z miejscowej Feldkommandatury260: 
N.N. ist Ukrainer u[nd] kann auf [ a a]261 übersiedeln262. 

258 Mowa o wydarzeniach z lat 1938–1939, kiedy to w granicach Czechosłowacji autonomię 
uzyskała Ukraina Karpacka. W marcu 1939 r. zadeklarowała ona niepodległość jako Karpato-Ukra-
ina. Posiadała ona własne siły zbrojne, zwane Siczą Karpacką (Organizacja Obrony Narodowej 
Sicz Karpacka), w których prym wiedli przybyli z Polski członkowie Organizacji Ukraińskich Na-
cjonalistów i ochotnicy z pogranicznych polskich wiosek, zamieszkałych przez Ukraińców. W mar-
cu 1939 r. członkowie Siczy zostali rozbici przez wojska węgierskie, wielu zginęło lub zostało 
rozstrzelanych, a część udała się na emigrację do Niemiec: D. Dąbrowski, Rzeczpospolita Polska 
wobec kwestii Rusi Zakarpackiej (Podkarpackiej) 1938–1939, Toruń 2007.

259 Borysław – miasto w powiecie drohobyckim w województwie lwowskim.
260 Niem. komendantura polowa.
261 [a a]Dwa wyrazy trudne do odczytania.
262 Niem. N.N. jest Ukraińcem i może (?) przeprowadzić się ....



368 ADAM SZCZUPAK

/164/u Ausweis. Priester Petro Hołynskyj 1892 ist Ukrainer und hat das 
Recht auf das Deutsche Gebiet überzugehen und westlich des [b b]263 zu über-
siedeln. Przemyśl, den 22 September 1939. a[ls] B[efehlshaber]264 podpisy 
Ob[er[l[eu]tn[ant] u[nd] Adiutant.265 Pieczątka: Feldkom[man]d[a]n[tu]r 
570266.

Jego Ekscelencja Jozafat postanowił pozostać na swoim stanowisku. Dla 
wiernych po zachodniej stronie Sanu zamianował wikariuszem generalnym Jego 
Ekscelencję Łakotę, któremu władza dała auto i [wyjeżdża] on razem z ks. Kacz-
marem jako swoim sekretarzem.

Przewiozłem swoje rzeczy na Zasanie. Przeprowadził się tu Stanimir, wynajął 
na stałe mieszkanie przy ul. Piotra Skargi 14. I piętro w domu pana Makara267 
i tam sprowadziłem swoje rzeczy za wyjątkiem mebli, biblioteki i kilimów268. Za 
przewóz rzeczy na drugi brzeg wziął chłop z Kruhelu 20 zł. Żydzi płacą za jeden 
przewóz po 100 złotych.

Niedziela 24. września

Przez tę noc spaliśmy jeszcze w swoim mieszkaniu. Źle sypia się w ostatnich 
dniach, choć śpi się dłużej, bo od 630 każdy musi być w domu.

Odprawiłem Służbę Bożą w katedrze. Ludzi pełno. U wszystkich łzy na 
oczach. Każdy zadaje sobie pytanie: co to będzie z cerkwią? Biedni służący, jak 
nasza dozorczyni Lipińska269, już porozumieli się między sobą, aby pod władzą 
bolszewicką robić składki na utrzymanie księży. Obiecują dzielić się ostatnim 
[groszem]. Są dobre dusze wśród naszych. Ale są i tacy, którzy tylko wypatrują, 
aby coś skorzystać.

Nie ma we mnie dużo sentymentalizmu, ale ze łzami opuściłem swoje 
mieszkanie. Pożegnałem się z obrazami i rzeczami, z biblioteką. Książki 
przeniosła dozorczyni do kapituły do ks. Hrynyka. Kilimy i niektóre rzeczy 
dała na strych.

Władek270, wicerektor seminarium duchownego, był się zdecydował jechać 
na zachód. A kiedy przyszedł do Jego Ekscelencji Jozafata z prośbą o błogo-
sławieństwo, biskup nakazał mu pozostać. Biskup dał mu posadę wikariusza 

263 [b b] Wyraz trudny do odczytania.
264 Niem. Legitymacja. Ksiądz Petro Hołynski, [urodzony w roku] 1892 jest Ukraińcem i ma 

prawo przejścia na terytorium niemieckie i przeprowadzenia się w kierunku zachodnim (?). Prze-
myśl, 22 września 1939. Jako dowódca.

265 Niem. porucznik i adiutant.
266 Komendantura polowa 570.
267 Osoba niezidentyfikowana.
268 Kilim – tkanina dekoracyjna, popularna w Polsce zwłaszcza w okresie międzywojennym.
269 Osoba niezidentyfikowana.
270 Ks. Włodzimierz Hołyński, brat autora; por. przypis 44.
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w Nehrybce271. Trochę zasmucony, zdawszy się na Bożą wolę, wyjechał z ks. 
Wojtowiczem272 do Nehrybki. Przykre było nasze pożegnanie. Kto z nas przeżyje 
to wszystko.

Pożegnałem się dziś z Jego Ekscelencją Jozafatem. Wybrał skądś koszyk an-
tybolszewickich broszur i przekazał mi na przechowanie. Przewiozłem je na Za-
sanie. Biskup wzruszony, nie mówił niczego.

Ostatni raz w pałacu jadłem wczoraj w towarzystwie biskupa, kanclerza, 
kapelana, o. Reszetyło273 OSBM i o [274] OSBM, który jedzie do Rzymu. Wie-
lu ojców bazylianów zjechało się do Przemyśla z Ławrowa275, Drohobycza276 
i Dobromila. Starszych kleryków wysłali na zachód, młodszych zawrócili do 
Ławrowa.

Rano znalazłem w konsystorzu we wszystkich pokojach pełno ludzi. To ucie-
kinierzy ze Lwowa: poseł Mudry277, redaktor Kedryn278 i wielu innych z naszej 
elity politycznej. Wśród nich profesor Smal-Stocki279. Pouciekali w ostatniej 
chwili w tym, co mieli na sobie, z gołymi rękoma.

Poniedziałek 25. IX [1]939.

Pierwszą noc spałem na nowym mieszkaniu, wynajętym u Stanimirów, przy 
ul. Piotra Skargi 14, na podłodze. Spało się jak na wygnaniu. Raniutko odprawi-
łem Służbę Bożą u oo. bazylianów przy ołtarzu w zakrystii. Odprawiam grego-

271 Nehrybka – wieś w powiecie przemyskim w województwie lwowskim.
272 Ks. Piotr Wojtowicz (1865–1945), święcenia kapłańskie w 1912 r., w latach 1920–1923 

administrator w Nehrybce, od 1923 r. do 1945 proboszcz tamże. W latach 1933–1945 wice-
dziekan dekanatu przemyskiego. Zamordowany przez polskie podziemie: Б. Прах, op. cit., t. 1,  
s. 133–134.

273 O. Stefan (Szymon) Reszetyło OSBM (1889–1950), śluby zakonne złożył w 1910 r., świę-
cenia kapłańskie przyjął w 1914 r. Protoihumen (prowincjał) galicyjskiej prowincji bazylianów 
w latach 1932–1935, w latach 1937–1939 przełożony klasztoru bazylianów w Drohobyczu. Po 
wojnie na emigracji w USA, zmarł w Chicago: D. Blazejowskyj, Historical šematism of the Epar-
chy..., s. 927.

274 W oryginale pozostawione puste miejsce.
275 Ławrów – wieś w powiecie turczańskim w województwie lwowskim.
276 Drohobycz – miasto powiatowe w województwie lwowskim.
277 Bazyli Mudry (Wasyl Mudryj) (1893–1966), ukraiński działacz społeczny i polityk, po-

seł do Sejmu RP w latach 1935–1939, wówczas także przewodniczący UNDO, szef Ukraińskiej 
Reprezentacji Parlamentarnej oraz wicemarszałek Sejmu. Od 1945 r. na emigracji w Niemczech, 
następnie w USA, gdzie zmarł.

278 Jan Kedryn-Rudnicki (Iwan Kedryn-Rudnyćkyj) (1896–1995), ukraiński polityk, historyk 
i dziennikarz. Pracował w redakcji dziennika „Diło” w latach 1922–1939, publikował też w szeregu 
innych czasopism ukraińskich i polskich. Od 1944 r. na emigracji, zmarł w USA.

279 Roman Smal-Stocki (Smal-Stoćkyj) (1893–1969), ukraiński polityk, dyplomata, języko-
znawca. W latach 1926–1939 był profesorem na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu Warszaw-
skiego, pracował też w Ukraińskim Instytucie Naukowym w Warszawie. W 1939 r. wyjechał 
do Pragi, gdzie wykładał na Wolnym Uniwersytecie Ukraińskim, po wojnie wyemigrował do 
USA.
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riankę280 od ks. dziekana samborskiego Pleszkiewicza281. Zacząłem odprawiać  
4 września. Oby Bóg dozwolił skończyć, jak należy. Kalendarz Służb Bożych 
od [czasu], kiedy zostałem księdzem, zostawiłem u mojej dozorczyni Lipińskiej, 
bardzo dobrej i pobożnej kobiety. To dla mnie droga pamiątka, może u niej się 
zachowa.

Kilka razy chodziłem do swojego mieszkania i powynosiłem jeszcze niektó-
re rzeczy. Wszystkiego szkoda, wszystko ma dla mnie wartość, ale niestety, nie 
można wszystkiego zabrać. Żal mi moich pozaczynanych prac, modlitewnika 
z częścią ascetyczną, kazań, egzort282 i dziennika. Zdałem to wszystko na Bożą 
wolę.

Na dworze pada po trochę deszcz. Marna szukuje się nam droga. Ale czy uda 
się kiedykolwiek wyjechać? I gdzie?

Major Podlaszecki, Ukrainiec w niemieckiej służbie, dostarczył dziś 
auto, którym wyjechał Jego Ekscelencja Grzegorz w charakterze general-
nego wikariusza, z ks. Kaczmarem, do Jarosławia. Widziałem w pałacu ks. 
Podlaszeckiego283 z Dorożowa. Wraca do bolszewików, bo Dorożów pod 
bolszewikami.

Ukraińska kolonia na Zasaniu znacznie się zwiększyła. Wszyscy zorien-
towani narodowo ukraińscy inteligenci przenieśli się na tę stronę. Nawrocki, 
Stanimir, Seneczko, Zahajkiewicz i wszyscy młodzi nacjonaliści. Pozajmowali 
mieszkania po Żydach, którzy musieli przenieść się na drugą stronę Sanu. Dziś 
utworzyli oni komitet narodowy Ukraińców dla całego ukraińskiego obszaru na 
zachód od Sanu wraz z Łemkowszczyzną. Głową tego komitetu został dyrektor 
Powiatowego Związku Spółdzielni Józef Stanimir. Komitet jednak jeszcze nie 
nawiązał kontaktu z niemiecką władzą wojskową i jest przez nią jeszcze nie-
zatwierdzony.

W porozumieniu z niemiecką władzą utworzył się urząd miejski dla miasta 
Przemyśla po tej stronie Sanu. Zatwierdził go Oberregierungsrat284 z Jarosła-
wia285. Ów pan zatwierdził na burmistrza dla Zasania Ukraińca, sędziego Kułacz-

280 Cykl 30 mszy świętych, odprawianych dzień po dniu w intencji jednego zmarłego.
281 Ks. Julian Pleszkiewicz (1895–1979), święcenia kapłańskie w 1920 r., w latach 1927–1934 

proboszcz w Małastowie, jednocześnie w latach 1928–1934 dziekan gorlicki. W latach 1934–1944 
proboszcz w Samborze, od 1935 r. do 1944 także dziekan samborski. W latach 1944–1945 admi-
nistrator w Nowym Sączu. Aresztowany przez polskie władze i osadzony w obozie dla Volksdeut-
schów. Po zwolnieniu pracował jako duchowny rzymskokatolicki w archidiecezjach poznańskiej 
i wrocławskiej: Б. Прах, op. cit., t. 1, s. 80–81.

282 Dawne określenie kazań wygłaszanych podczas pogrzebów lub kazań adresowanych do 
młodzieży szkolnej.

283 Ks. Piotr Podlaszecki (1868–1950), święcenia kapłańskie w 1895 r., proboszcz parafii w Gła-
dyszowie (1900–1919), Walawie (1919–1924) oraz Dorożowie Wielkim (1924–1945). Odmówił 
przejścia na prawosławie: Б. Прах, op. cit., t. 1, s. 455.

284 Niem. starszy urzędnik rządowy.
285 Osoba niezidentyfikowana.
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kowskiego286, a na przybocznych radnych pięciu Ukraińców: dra Okołota287, Sta-
nimira, Artemowicza288,[289] i dwóch Polaków, sędziego Dica290 i inżyniera....[291].

Urząd ten podlega majorowi Podlaszeckiemu jako oficerowi łącznikowemu 
między niemieckim dowództwem a ludnością cywilną. Podlaszecki Ukrainiec, 
dlatego Ukraińcy mają na razie względy.

Niemcy obiecali początkowo zwolnić dwa tysiące wziętych do niewoli Ukra-
ińców z polskiego wojska i puścić ich do domu. Teraz coś zmienili tę obietnicę, 
wszystkich zatrzymali. Zabierają ich do Niemiec, jako jeńców. Nasi dopatrują się 
w tym jakiś planów wobec Ukraińców. Może nie dowierzają bolszewikom i chcą 
mieć gotowe ukraińskie rezerwy na wypadek potrzeby.

Wtorek 26. września [1]939

Raniutko poszedłem jeszcze na drugą stronę, aby jeszcze w katedrze odprawić 
Służbę Bożą. Kto wie, czy będę tu jeszcze kiedyś odprawiać. Służył do Służby 
Bożej przy ołtarzu św. Mikołaja emeryt żandarm, starszy człowiek, trochę po-
mylony na umyśle. Potem byłem u Divisionspfarrera292 Lippe293, którego wczo-
raj poznałem. Uczciwy człowiek. Obiecał podjąć starania o auto wojskowe dla 
mnie, aby można było wyjechać dalej, na Łemkowszczyznę. Jest on tu niedaleko 
na kwaterze razem z protestanckim Divisionspfarrerem. Wszyscy w braterskiej 
zgodzie. Obaj bardzo dobrzy i serdeczni ludzie. Życzliwi i uczynni. Wzięli swo-
jego ordynansa i poszli ze mną wśród deszczu na dawne mieszkanie za San, skąd 
pomogli mi przenieść wszystkie dywany i kilimy.

Postanowiłem pozostać w Przemyślu do czasu, kiedy ułożą się normalne sto-
sunki i kiedy będzie można pojechać koleją dalej na zachód.

Jeszcze jeden raz przeniosłem wieczorem kilkanaście książek i wszystkie 
„Wiadomości Diecezjalne”294, bo tu może ich brakować. Ciężko było chodzić 

286 Błąd autora. Chodzi o sędziego Grzegorza Łuczakowskiego. W dalszej części dziennika 
autor podaje jego nazwisko w poprawnym brzmieniu. 

287 Jan (Iwan) Okołot (1890–1952), doktor filozofii, w latach 1922–1925 nauczyciel w Państwo-
wym Gimnazjum z ukraińskim językiem nauczania w Przemyślu, wykładowca historii, geografii, 
języka polskiego i ukraińskiego; w latach 1926–1939 profesor II Państwowego Gimnazjum im. Ka-
zimierza Morawskiego na Zasaniu. W 1946 r. przesiedlony do USRR, zmarł we Lwowie: Spis na-
uczycieli szkół..., s. 320; С. Шах, op. cit., s. 45, 48; Українська державна чоловіча гімназія..., s. 87.

288 Najpewniej: Antoni (Antin) Artymowicz (1894–1972), inżynier, w latach międzywojennych 
dyrektor banku „Ukraińska Szadnica” w Przemyślu, po wojnie na emigracji. Zmarł w Chicago:  
С. Шах, op. cit., s. 43; Українська державна чоловіча гімназія..., s. 101.

289 W oryginale pozostawione puste miejsce.
290 Właściwie: Michał Dietz, doktor praw, sędzia Sądu Okręgowego w Przemyślu; brak bliż-

szych danych.
291 W oryginale pozostawione puste miejsce.
292 Niem. kapelana dywizyjnego.
293 Osoba niezidentyfikowana.
294 Czasopismo urzędowe greckokatolickiej diecezji przemyskiej, wydawane od 1889 r. pod tytułem 

„Вістник Перемиської Епархії”, a od 1919 do 1939 r. jako „Перемиські Епархіяльні Відомости”.
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na drugą stronę, bo leje deszcz, droga rozmokła, a z góry ze skarpy po prostu 
idzie się przez błota, w dół do mostu dla pieszych. Dwa takie mosty pontonowe 
postawili Niemcy dla ludności cywilnej. Jeden z nich jest powyżej Domu Ro-
botniczego295, drugi dalej, za mostem kolejowym. Ruch na nich ożywiony. Jedni 
idą tu, drudzy tam. Każdy coś niesie. Z Zasania idą chyba sami Żydzi i Żydówki 
z tobołami, a tu katolicy, przeważnie Ukraińcy.

Po południu widziałem się z ks. Kaliniczem296, proboszczem Tarnawki297. 
Przyjechał końmi spod Przeworska298, aby zabrać ze sobą swoją mamę, osiem-
dziesięciosiedmioletnią staruszkę299. Nie zabrał, bo nie chciała ryzykować nie-
bezpiecznej jazdy w taką niepogodę. Byłem świadkiem sentymentalnego poże-
gnania, może ostatniego, między matką a ukochanym synem.

Obaj z ks. Kaliniczem wstąpiliśmy jeszcze do władyki czcigodnego Jozafata. 
Przyjął nas zrównoważony, bardzo życzliwie. Powiedział, że będzie żądał uspra-
wiedliwienia od wszystkich księży, którzy opuścili swoje stanowiska, także ode 
mnie. Odpowiedziałem, że stanowiska nie opuszczam, bo zostaję w Przemyślu, 
tylko przeniosłem się do mieszkania na drugą stronę rzeki. Przy wyjściu spotka-
łem na korytarzu niemieckiego oficera, który właśnie poszedł do władyki. Mówi, 
że przyjechał samochodem, aby wywieźć biskupa w bezpieczne miejsce, bo bi-
skupów bolszewicy wywożą do Rosji.

Środa 27. września 1939.

Święto Krzyża Świętego300.
Służbę Bożą odprawiłem w cerkwi oo. Bazylianów w zakrystii przy ołtarzu 

św. Jozafata.
Na dworze pochmurno, ale deszczu nie ma. Na Sanie dalej ożywiona komu-

nikacja. Stąd na prawy brzeg idą Żydzi z tobołami, a stamtąd tutaj przeważnie 
Ukraińcy. Widziałem kilku ukraińskich parobków z ziemi drohobyckiej. Poszli 
na zachód. Uciekli ze swoich wiosek, bo, jak mówią, zawsze bili się z komunista-
mi zamieszkałymi w tych samych wioskach. Jadą do Niemiec na roboty.

Po Służbie Bożej poszedłem na drugą stronę. Przyniosłem sobie w teczce 
jeszcze kilka książek, byłem w pałacu posłuchać radia i w cerkwi katedralnej 
na śpiewanej Służbie Bożej. Odprawiał ks. mitrat dr Pynyło, kazanie o trojakim 

295 Dom Robotniczy – gmach na Zasaniu, wzniesiony z myślą o celach społeczno-kulturalnych 
staraniem Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego. Inicjatorem bu-
dowy i pierwszym jego dyrektorem był Herman Lieberman.

296 Ks. Teofil Kalinicz (1889–1954), święcenia kapłańskie w 1923 r., w latach 1926–1944 pro-
boszcz w Tarnawce. Od 1944 r. na emigracji w Austrii i USA: Б. Прах, op. cit., t. 1, s. 147–148.

297 Tarnawka – wieś w powiecie przeworskim w województwie lwowskim.
298 Przeworsk – miasto powiatowe w województwie lwowskim.
299 Teofila z d. Matkowska; brak bliższych danych.
300 Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, obchodzone 14 (27) września.
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podwyższeniu Krzyża Świętego: 1) na Golgocie, za cesarzowej Heleny i w ostat-
nim dniu301 wygłosił ks. Orski. Ładne kazanie, wszyscy słuchali z uwagą. Pełno 
ludzi w cerkwi. Przed cerkwią spotkałem p. Bilińskiego302 i Dublanicę i sędziego 
Maślaka303. Mówili o czasach nieszczęść. Przystępują do nas chłopi z Nehrybki 
i zrazu nadsłuchują, a potem pytają: „Co będzie z nami, co będzie z Kościołem, 
my cerkwi nie damy”. Mamy dobrych chrześcijan katolików wśród chłopów.

O godzinie siódmej304 rano odprawił w katedrze cichą Służbę Bożą Jego Eks-
celencja Jozafat. Kazania nie wygłosił. Ludzi pełno, prawie że wszyscy płakali.

Profesor gimnazjum, bardzo poważny człowiek, Roman Dublanica idzie 
z córką, uczennicą III klasy gimnazjum Mariką305 (Marcjaną) do katedry na Służ-
bę Bożą. Mówi mi: „Idę na Służbę Bożą i nie wiem, czy nie ostatni raz. Może 
bolszewicy zamkną świątynie, może zabronią aktywnym profesorom chodzić tu-
taj. Chciałbym szczerze się pomodlić”.

Tu znowu grupka chłopów z Wilcza i rzemieślników przed katedrą. Wśród 
nich malarz pokojowy o nazwisku Czech306, pobożny człowiek. Podchodzę do 
nich, a oni mówią: „My wiemy, że przyjdą do nas agitatorzy bolszewicy i będą 
wygłaszać nauki przeciwko Bogu. Ale my słyszeliśmy ich nieraz i teraz będzie-
my słuchać, a robić swoje i kochać Kościół”. Aż wstyd mi się zrobiło, że przenio-
słem się na drugą stronę Sanu od takich dobrych dusz.

Jeszcze raz poszedłem na drugą stronę Sanu. Poszedłem do pałacu posłuchać 
radia. Ze Lwowa już nadaje głośno ukraińska rozgłośnia radiowa Lwów. Naj-
pierw mówi po ukraińsku, potem po polsku. Lwowskie organizacje prawników, 
lekarzy, muzyków, „Silśkiego Hospodara”307 itd. wzywają członków do rejestra-
cji i do uruchomienia pracy. Wszystko wygląda na oko dobrze, wszystko nasze, 
ukraińskie, ale ile w tym niepewności, ile podstępu?

Pozostałem w pałacu na obiedzie. Był Jego Ekscelencja, ks. Hrycelak, ks. 
kapelan Jaworski i major Podlaszecki. Władyka w dobrym nastroju. Major prze-
konuje biskupa o konieczności wyemigrowania, ale władyka nie słucha i kieruje 
rozmowę na inne tematy.

Władyka od jednego naszego patrioty dostał auto, które przekazał pismem 
na własność majorowi. Kanclerz ułożył odpowiednie pismo. Biskup zgodził się 

301 W dzień Sądu Ostatecznego.
302 Izydor Biłyński (Biłynśkyj), dyrektor banku w Przemyślu, głowa ukraińskiego „Instytutu 

Gimnazjalnego ”, działacz przemyskiego UNDO; brak bliższych danych: С. Шах, op. cit., s. 47;  
T. Pudłocki, Iskra światła…, s. 143.

303 Osoba niezidentyfikowana.
304 Zapis godzin jest w źródle niejednolity.
305 Marcjana (Markijana) Dublanica, w latach 1942–1944 uczennica Państwowego Gimnazjum 

z ukraińskim językiem nauczania w Jarosławiu; brak bliższych danych: Ярославська гімназія ..., 
s. 117.

306 Osoba niezidentyfikowana.
307 „Silśkyj Hospodar”, ukraińska organizacja spółdzielcza, posiadająca szereg swoich placó-

wek w całej Galicji Wschodniej.
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przekazać majorowi część kosztowności kościelnych na przechowanie do Nie-
miec. Wieczorem ma on się zgłosić po nie. Rzeczy te zakopano w pałacu. Zako-
pano także część wina. Wzruszająca była scena, kiedy major upominał służące-
go Bazylego, aby milczał, na wypadek jakby bolszewicy męczyli go wszelkimi 
przesłuchaniami, a nawet oczy wykłuwali. Jeszcze bardziej wzruszające było po-
żegnanie. Biskup był wzruszony do łez. Pocałowałem go w obie ręce. Kanclerz 
i ja płakaliśmy. Czy jeszcze się zobaczymy? Wyjechałem autem z majorem na 
Zasanie.

Po południu jeszcze raz poszedłem na tamtą stronę. Smutno tu. Na Rynku 
są jeszcze niemieccy żołnierze, ale dalej, w rejonie katedry nie widać nikogo, 
tylko Żydów wszędzie pełno. Czekają na bolszewików. Na żydowskim mieście 
nad Sanem Niemcy podpalili dwie żydowskie bożnice. Dym, płomienie buchają 
w górę. Żydzi krzyczą z rozpaczy. Koło naszej katedry idzie przede mną Żydów-
ka z Żydkiem i wskazując na cerkiew katedralną mówi: „A ot jeszcze stoi. Czego 
jej nie palą?”.

Ludzie przenoszą gorączkowo swoje rzeczy na tę stronę Sanu. Spotykam mło-
dych, którzy jadą z dalszych wiosek na zachód. Na Zasaniu kilka chłopskich fur 
z ziemi drohobyckiej. Jadą z kobietami i dziećmi, za wozem jedna – dwie krowy. 
Wiozą, co mogli zabrać. Pytają ich: „Czegóż wy uciekacie?”. Na to dają odpo-
wiedź: „Nie chcemy żyć w państwie, gdzie nie będzie cerkwi ani nabożeństw”. 
Religijni bohaterowie!

Czwartek 28. września.

Służbę Bożą odprawiłem u oo. bazylianów przy ołtarzu w zakrystii. OO. 
Reszetyło, Kandiuk308, Bagan309, Hołowiecki310 OSBM wyjechali pociągiem na 
Kraków. Mają podjąć w Rzymie starania, aby Watykan starał się zaopiekować 
naszym Kościołem. Jest nadzieja, że obecny Ojciec Święty311 nawiąże jakieś 
kontakty. Takimi nadziejami żyje Jego Ekscelencja Jozafat. Mówił o tym wczo-
raj.

308 O. Pankracy (Michał) Kandiuk OSBM (1871–1948), śluby zakonne w 1893 r., święcenia 
kapłańskie w 1896 r. Wychowawca kleryków bazyliańskich w klasztorach w Dobromilu i Ław-
rowie, od 1925 r. w Rzymie, w latach 1931–1948 konsultor generalny zakonu bazylianów. Zmarł 
w Rzymie: D. Blazejowskyj, Historical šematism of the Eparchy..., s. 927.

309 O. Innocenty (Józef) Bagan OSBM (1886–1943), śluby zakonne w 1913 r., święcenia ka-
płańskie w 1917 r. W 1939 r. ihumen klasztoru Bazylianów w Ławrowie. Zmarł w Warszawie:  
D. Blazejowskyj, Historical šematism of the Eparchy..., s. 900.

310 O. Dionizy (Dymitr) Hołowiecki OSBM (1885-1961), śluby zakonne w 1909 r., święce-
nia kapłańskie w 1915 r., w latach 1925–1934 rektor Collegium Ruthenum w Rzymie, w latach 
1931–1944 protokonsultor, a w latach 1944–1946 wikariusz generalny zakonu bazylianów. Od 
1946 w USA, gdzie zmarł: D. Blazejowskyj, Historical šematism of the Archeparchy..., s. 522.

311 Pius XII (Eugenio Pacelli) (1876–1958), święcenia kapłańskie w 1899 r., sakra biskupia 
w 1917 r., nominowany kardynałem w 1929 r. W latach 1930–1939 sekretarz stanu, na Stolicy 
Piotrowej od 1939 r. do śmierci.
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W cerkwi pełno ludzi. Widzę posła Nawrockiego. Modli się z modlitewnika.
O godzinie 8mej rano przyszła nasza dozorczyni z tamtego brzegu Lipińska. 

Przyniosła dwie bułki i pierwsze wieści o bolszewikach. Przyjechali oni na au-
tach na Rynek. Na spotkanie wyszła masa Żydów z czerwonymi chorągiewkami. 
Śpiewają Międzynarodówkę. Każdy przypiął czerwoną kokardę.

Okazuje się, że Żydom nie można wierzyć. Nasi współlokatorzy z parteru po-
przedniego mieszkania przy ulicy Radyłowskiego Wolfstalowie, przede wszyst-
kim córka312, która udawała przyjaciółkę Zosi i często przychodziła, obiecywała 
zaopiekować się naszymi rzeczami, teraz zagroziła, że wszystkie rzeczy wyrzuci 
na bruk i wyzywała nas ostatnimi słowami. Dobra wdzięczność za wszystkie 
przysługi. Żyd Żydem.

Na dworze zrobiło się dziś tak pięknie, a tam na drugim brzegu nadchodzą 
czarne dni. Nad „Domem Ludowym” i ukraińskim bankiem „Wira” już o godzi-
nie 8mej widziałem czerwone szmaty. Nad Sanem auto, z którego wyszło dwóch 
umundurowanych bolszewików. 

Widać nad rzeką z tamtej strony pełno ludzi, którzy patrzą się na nas – jedni 
z bólem, inni z ciekawości.

Z Komarna313 przyszło trzech młodych ludzi. Uciekli spod bolszewików. Mó-
wili, że były poseł Terszakowiec314 aresztowany. Uciekinierzy z Kołomyi opo-
wiadają, jak tam tworzył się pierwszy komitet rewolucyjny, z samych Ukraiń-
ców, i jak potem bolszewicy postawili Żydów na ich miejsce. Nie mogli oni na to 
patrzeć i uciekli na zachód.

U oo. bazylianów słuchałem radia w południe. Był redaktor Kostiuk i o. Miah-
ki315. Anglicy stracili za ten niepełny jeszcze miesiąc wielką masę statków od 
niemieckich łodzi podwodnych. Był też ze Lwowa p. Figol316, młody człowiek. 
Brał udział w organizacji ukraińskiej milicji bolszewickiej i należał do zarządu. 
Nie mógł patrzeć na wywyższanie Żydów i uciekł tutaj.

Niemcy na Zasaniu póki co mają zaufanie do Ukraińców. Używają ich jako 
informatorów przy organizacji samorządu. Oberlandesrat317 organizuje staro-
stwo. Wziął sobie Stanimira za towarzysza drogi i razem z nim jeździł dziś do 

312 Osoba niezidentyfikowana.
313 Komarno – miasto w powiecie rudeckim w województwie lwowskim.
314 Hryć Terszakowiec (1877–1958), ukraiński polityk i działacz społeczny, poseł do Sejmu 

Krajowego Galicji, a w latach 1928–1938 poseł do Sejmu RP. Członek władz UNDO. We wrześniu 
1939 r. aresztowany we Lwowie przez NKWD, więziony przez 16 lat w łagrach. Zmarł we Lwowie.

315 Miahkij Julian (1887–1964), święcenia kapłańskie w 1914 r. W latach 1921–1933 wykła-
dowca w Greckokatolickim Seminarium Duchownym w Przemyślu. Od 1925 r. katecheta w prze-
myskich szkołach różnego szczebla. W 1947 r. aresztowany przez UB i przekazany Sowietom, 
skazany na pięć lat łagrów. Po zwolnieniu duszpasterz podziemnego Kościoła greckokatolickiego: 
Б. Прах, op. cit., t. 1, s. 308.

316 Osoba niezidentyfikowana.
317 Niem. starszy urzędnik krajowy.
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Krzywczy318, Dubiecka319 i Kuńkowiec320 do gromad, którym dawał polecenia 
natury administracyjnej.

Urzęduje już Gestapo. Wieczorem zachodzę do sklepu Frycowej321, która ma 
tu także restaurację, a tu już dwóch gestapowców legitymuje obecnych. Zwraca 
się także do mnie za legitymacją. Potem pytano, kto tu Ukrainiec. Ja zgłosiłem 
się jedyny. Objąwszy wszystkich bystrym spojrzeniem, poszli do drugiego po-
mieszczenia i pili piwo. A my, zakupiwszy co komu było trzeba, wyszliśmy po-
jedynczo, każdy w swoją stronę.

Gospodarz, w którego kamienicy mieszkam ze Stanimirami, nazywa się Ma-
kar, z pochodzenia Ukrainiec, który jako kolejarz zmienił prawdopodobnie ob-
rządek i został Polakiem. Dzieci też Polacy. Po ukraińsku mówi dobrze. Teraz 
on i jego żona są bogatymi kamienicznikami, marzą tylko o szybkim przyjściu 
bolszewików na tę stronę. Obiecują sobie wielkie łaski. Mówią jako o czymś 
pewnym, że bolszewicy wyniszczają tylko wszystkich księży, to jest polskich 
i ukraińskich oraz ukraińską inteligencję, a polskiej nie ruszają. Straszną nie-
nawiść czują do Niemców. Ciekawa psychika renegata: sprzedał swoją duszę 
Polakom czy też wymienił ją na polską, a teraz wymienia ją na bolszewicką. 
Świętości dla niego nie ma. Zabrali je dawniej polscy księża.

Komunikacja na Sanie trwa dalej. Ludzie przepływają z jednej na drugą stro-
nę. Bolszewicy wszystkich wypuszczają od siebie i wszystkich przyjmują do 
siebie. Nie tak [jak] Niemcy. Przeglądają oni dokładnie papiery i połowę przy-
byłych tu osób zawracają z powrotem. Przepuszczają tu bez legitymacji jeszcze 
Ukraińców.

Piątek 29. września 1939.

Po Służbie Bożej widziałem się w bazyliańskiej cerkwi z o. Kotem OSBM322, 
który dopiero co wczoraj przyjechał do Przemyśla z Żółkwi furą. W Żółkwi pozo-
stało siedmiu ojców bazylianów i niemało braci zakonnych. Kilku ojców wysłali 
na zachód. O. Kot przywiózł furą stareńkiego o. Berezowskiego323 do Jarosławia, 

318 Krzywcza – wieś w powiecie przemyskim w województwie lwowskim.
319 Dubiecko – wieś w powiecie przemyskim w województwie lwowskim.
320 Kuńkowce – wieś w powiecie przemyskim w województwie lwowskim.
321 Józefa Frycowa, właścicielka restauracji przy Placu Konstytucji 5: Informator polski miasta 

Przemyśla, s. 50.
322 O. Atanazy (Andrzej) Kot OSBM (1900–1972), święcenia kapłańskie w diecezji przemy-

skiej w 1930 r. W 1937 r. wstąpił do zakonu bazylianów, gdzie w 1943 r. złożył śluby wieczyste. 
Po wojnie odmówił przejścia na prawosławie. Aresztowany w 1950 r. przez NKWD i zesłany na 
Syberię. Zmarł w USRR: Б. Прах, op. cit., t. 1, s. 256–257.

323 O. Łazarz (Lew) Berezowski OSBM (1868–1952), święcenia kapłańskie w archidiecezji 
lwowskiej w 1893 r. Do zakonu bazylianów wstąpił w 1896 r. W latach 1908–1915 oraz 1921–1925 
rektor seminarium duchownego w Rzymie. W latach 1931–1948 konsultor generalny zakonu. Od 
1948 r. na emigracji w USA, gdzie zmarł: D. Blazejowskyj, Historical šematism of the Eparchy..., 
s. 901–902.
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skąd pojechał on dalej na zachód do Rzymu. Sam o. Kot wybiera się, póki co, do 
swojej rodziny na Sanocczyznę. Przejechał o. Kot razem z o. Berezowskim wiel-
ki szmat drogi bez jakichkolwiek przeszkód. Bolszewicy tylko rewidowali ich, 
czy nie mają broni. Żołnierze prosili: „Ojcze, dlaczego uciekasz, my nie grabimy, 
u nas też są księża, pozostań z nami!”.

Dziś znowu przybyło kilkunastu naszych parobczaków z ziemi samborskiej 
i drohobyckiej, samych świadomych wiejskich nacjonalistów. Śpią w sali teatral-
nej pod cerkwią oo. Bazylianów, na słomie. O żywność dbają nasi starsi miejsco-
wi obywatele, przede wszystkim prof. Okołot i emeryt Pełeński324.

Nowy magistrat Zasania, złożony głównie z Ukraińców, rozpoczął urzędo-
wanie. Z ciężką biedą wystarał się o kilkaset metrów zboża, które dał mielić 
do pobliskich, wiejskich młynów. Nasi inteligenci ofiarowują bezinteresownie 
swoją pracę, Hreczanowski325 i Gontarski326 pojechali ze zbożem, żeby chociaż 
na pojutrze był w Przemyślu chleb, którego dziś nie można dostać. Wszystko 
wykupują żołnierze. Landesrat327 dał nowemu magistratowi około dwustu krów. 
Tymczasem wojsko nie chce ich wydać. Potem okazuje się, że tych krów jest 
grubo mniej. Ciężko przychodzi pod linią frontu przywrócić do porządku gospo-
darkę. O ile niemiecka władza nie zechce pomóc, ludności grozi śmierć głodowa.

Sobota 30. IX. [1]939

Pogodny jesienny dzień. Tylko chłodno na dworze. Poza Służbą Bożą zrobiłem 
tylko tyle, że kupiłem trzy kilo szynki. I jest to w obecnych dniach wielka zdobycz.

Spotkałem przypadkowo obu Divisionspfarrerów. Jeszcze są tu obydwaj. Do-
piero jutro jadą. Spędziliśmy wspólnie kilka chwil.

Po drugiej stronie Sanu pełno ludzi nad brzegiem. Stamtąd spoglądają tu. 
Komunikacja jest, choć nielegalna. Bolszewicy nie puszczają nikogo do siebie, 
a Niemcy na swoją stronę. Ale ludzie przechodzą bokami. Przyszła wieść, że 
bolszewicy postawili konie w polskiej katedrze. Nie wiadomo tylko, czy to praw-
da, bo ludzie bardzo przesadzają. Prawdą jest, że Żydzi tam odetchnęli. Wszy-
scy chodzą śmiało. Za czasów niemieckich Żydzi siedzieli po mysich dziurach. 
Niemcy przychodzili do domów i po prostu: „Sind die Männer zu Haus?328”. Jeśli 
jacyś byli, to ich zabierali, wywozili na autach pod Pikulice i tam strzelali. Mó-
wią, że rozstrzelali ich ponad pięciuset.

324 Osoba niezidentyfikowana.
325 Osoba niezidentyfikowana.
326 Jan (Iwan) Gontarski (1882–1945), w latach 1910–1924 zastępca nauczyciela w Państwo-

wym Gimnazjum z ukraińskim językiem nauczania w Przemyślu, nauczyciel języków łacińskie-
go, greckiego i ukraińskiego, przełożony działającej przy szkole bursy dla uczniów spoza miasta. 
Zmarł w Austrii: Spis nauczycieli szkół..., s. 320; С. Шах, op. cit., s. 41, 48, 72, 87; Українська 
державна чоловіча гімназія..., s. 74.

327 Niem. radca (urzędnik) krajowy.
328 Niem.: „Czy są w domu mężczyźni?”
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Trafił w moje ręce dokument, który przepisuję dosłownie:
Do Waszej Św[iątobliwości] Ekscelencji Biskupa Diecezji Przemyskiej!
My, wzięci do niewoli Ukraińcy, byli szeregowi polskiej armii, przebywający 

obecnie w koszarach 22. pułku artylerii polskiej, schwytani dnia 17. IX. 1939, 
zwracamy się do Waszej Ekscelencji z prośbą o opiekę nad nami i o interwencję 
u kompetentnych czynników wojskowych, aby nas wyłączyły z szeregów innych 
narodowości oraz by ostatecznie zrobili z nami porządek, bo te resztki, które 
z nas jeszcze nie wyginęły od kul, o ile potrwa to tak dalej, jak jest teraz, wyginą 
z głodu albo chorób. Za tymczasowy zarząd. Plutonowy Bałko Andrzej329. St[ar-
szy] szeregowy Bencak Jan330. Przemyśl, dnia 21. IX. 1939.

[W odpowiedzi] na ten dokument biskup zwrócił się do komendy, która zwol-
niła część naszych jeńców, a większą część zatrzymała i wysłała na zachód.

Teraz biskup pod bolszewikami. Co się z nim dzieje?

Niedziela 1. października 1939.

Bardzo ładny poranek. W cerkwi zasańskiej pełno ludu. Na twarzach smutek. 
Z ust wychodzi szept szczerych jak nigdy modlitw. Zasanie wraca powoli do spo-
kojnego życia. Puste żydowskie mieszkania zajmują nasi ludzie, którzy zawczasu 
przenieśli się z tamtej strony. Redaktor Kostiuk rozlokował się w dwóch pokojach 
u ss. bazylianek. Mgr Nawrocki zajął jakieś żydowskie mieszkanie przy ul. 3 Maja. 
Są tu adwokat dr Chrobak, prof. Gontarski, lekarz dr Nestorowicz331, Seneczko, 
Stanimir i inni. Przeszło tu wielu młodych ludzi, nawet biedaków, rzemieślników.

Wrócili z Berezy Kartuskiej332 Lubowicz333, syn profesora gimnazjum334 i Ku-
brak335. Przyszli piechotą, obdarci przez Polaków, jak żebracy. Zrobili 480 km 

329 Osoba niezidentyfikowana.
330 Osoba niezidentyfikowana.
331 Roman Nestorowicz (1901–1967), dr medycyny, lekarz w Przemyślu, w 1935 r. jeden z za-

łożycieli przemyskiego oddziału Ukraińskiego Towarzystwa Lekarskiego. Po wojnie na emigracji 
w USA: Українська державна чоловіча гімназія..., s. 215.

332 Bereza Kartuska – miasto w powiecie prużańskim w województwie poleskim. W latach 1934–
1939 funkcjonował tam obóz (Miejsce Odosobnienia w Berezie Kartuskiej), w którym przetrzymywano 
bez wyroków sądowych przeciwników rządu sanacyjnego – działaczy Narodowej Demokracji, ruchu 
komunistycznego, ludowego, a także członków ONR i OUN. We wrześniu 1939 r. osadzono tam szereg 
osób uznanych za groźnych dla bezpieczeństwa państwa, w tym licznych Ukraińców.

333 Osoba niezidentyfikowana – Eugeniusz Lubowicz miał trzech synów. Być może: Eustachy 
Józef (Ostap) Lubowicz (1906–1991), w 1931 r. absolwent kursów „Masłosojuzu” w Stryju. Po 
1945 r. pozostał w Przemyślu, gdzie zmarł: Українська державна чоловіча гімназія..., s. 196.

334 Eugeniusz Lubowicz (1875–?,) w latach 1919–1933 nauczyciel wychowania fizycznego 
w Państwowym Gimnazjum z ukraińskim językiem nauczania w Przemyślu, w latach 1904–1907 
oraz 1923–1927 uczył gimnastyki także w Ukraińskim Instytucie dla Dziewcząt: Spis nauczycieli 
szkół..., s. 320; С. Шах, op. cit., s. 48; Українська державна чоловіча гімназія..., s. 84.

335 Osoba niezidentyfikowana. Być może: Dymitr Kubrak (1909–?), absolwent Państwowego 
Gimnazjum z ukraińskim językiem nauczania w Przemyślu w 1930 r., aresztowany przez polską 
policję w 1925 r. za związki z UWO i planowanie zamachu na dyrektora szkoły: С. Шах, op. cit., 
s. 46; Українська державна чоловіча гімназія..., s. 182.
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drogi. Było ich tam razem osiem tysięcy zesłańców, z tego pięć tysięcy Ukraiń-
ców, w tym trzystu księży. Dwóch księży Polacy mieli rozstrzelać.

Z miasta przyszedł jakiś kolejarz. Był rano w katedrze na Służbie Bożej ks. 
Kuzycza. Bolszewicy nie czepiają się jeszcze księży. Mówią, że dwóch naszych 
księży mieli rozstrzelać, ale ma to być nieprawda. Referentem szkolnictwa śred-
niego miał zostać emeryt, prof. Demczuk336, a podstawowego zarządca szkoły 
ludowej im. Szaszkiewicza Zubrej337. Komunista prof. Sabat338 robi porządki 
w gimnazjum.

Poniedziałek 2. października 1939.

Nasze zbiorowe życie pomału zaczyna wracać do normalnego toku. Stani-
mir dostał zgodę na otworzenie Powiatowego Związku Spółdzielni na zachod-
nią część ziemi przemyskiej. Wielka część spółdzielni pozostała jeszcze po tej 
stronie. Również hurtownia Prombanku otwiera po tej stronie składnicę. Mgr 
Kostiuk przewiózł dwie maleńkie amerykańskie maszyny i czcionki i otwiera 
drukarnię.

Prezydent tej części miasta, tzw. Deutsch-Przemysl sędzia Łuczakowski339 na-
potyka na trudności w urzędowaniu. Niemieccy oficerowie rzucają się na niego 
za cokolwiek. Panuje ogólne przekonanie, że Polacy z niemieckimi nazwiska-
mi, wśród nich sędzia, polski patriota Dietz, podstawiają mu nogi, oskarżając go 
o ukraiński szowinizm. A Niemcy nie dają żadnych poleceń na piśmie, tylko na 
gębę, jeden tak, drugi inaczej. Nasi uginają się pod ciężarem pracy, zupełnie bez-
interesownie i popadli już w zwątpienie, a Polacy cichaczem starają się utrzymać 
swoje stanowiska. Dziś rano rozeszła się wieść, że inspektor szkolny Paradysz340 
zgłosił się do służby i został zatwierdzony przez Niemców na swoim stanowi-
sku. W konsekwencji oznacza to, że nasze szkoły po tej stronie Sanu będą nadal 
w polskich rękach, bo i polskie nauczycielstwo zgłosiło się do służby.

336 Michał (Mychajło) Demczuk (1881–1941), profesor Państwowego Gimnazjum z ukraiń-
skim językiem nauczania w Przemyślu, nauczyciel matematyki i fizyki, dyrektor prywatnego gim-
nazjum, prowadzonego przez Towarzystwo Ukraiński Instytut dla Dziewcząt w Przemyślu. Czło-
nek Ukraińskiej Partii Socjal-Demokratycznej. W listopadzie 1918 r. członek polsko-ukraińskiej 
Komisji Rządzącej w Przemyślu. W 1939 r. mianowany przez Sowietów inspektorem gimnazjal-
nym: T. Pudłocki, Iskra światła..., s. 126; Spis nauczycieli szkół..., s. 320; С. Шах, op. cit., s. 55, 
83; Українська державна чоловіча гімназія..., s. 76–77.

337 Michał (Mychajło) Zubrej, nauczyciel, zarządca Szkoły im. M. Szaszkiewicza w Przemyślu: 
С. Шах, op. cit., s. 52.

338 Andrzej (Andrij) Sabat (1880–?), w latach 1914–1922 nauczyciel Państwowego Gimnazjum 
z ukraińskim językiem nauczania w Przemyślu, następnie profesor I Państwowego Gimnazjum 
im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, uczył matematyki i fizyki: T. Pudłocki, Iskra światła...,  
s. 242; Spis nauczycieli szkół..., s. 319; С. Шах, op. cit., s. 41, 48; Українська державна чоловіча 
гімназія..., s. 90.

339 Grzegorz Łuczakowski, dr prawa, od 28 września 1939 r. burmistrz niemieckiej części Prze-
myśla; brak bliższych danych: J. Smołka, op. cit., s. 20.

340 Jan Paradysz; brak bliższych danych.
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Z tamtej strony mało wieści, a te, które nadeszły, są niewesołe. Mówią, że 
Teodora Borysa341, właściciela sklepu z farbami na Rynku, rozstrzelali bolszewi-
cy. Dwaj jego bracia wyjechali do Niemiec.

W południe słuchałem radia u o. ihumena bazylianów. Jest satysfakcja słuchać 
ze Lwowa wszystkiego po ukraińsku. „Gromada Nauczycielska” i „Wzajemna 
Pomoc Nauczycielska” ogłosiły publiczny hołd dla władzy radzieckiej. Radio 
mówi na pierwszym miejscu po ukraińsku i po ukraińsku ogłasza rozporządze-
nia. Na drugim miejscu po polsku. Dziwnie brzmią w języku polskim określenia 
„Zachodnia Ukraina”, „polskie bandy oficerskie” itp., za które jeszcze miesiąc 
temu polskie sądy karały po 10 lat więzienia. Palec Boży dotknął Polaków za ich 
dumę i nietolerancję wobec Ukraińców.

Pod wieczór zaszliśmy ze Stanimirami na kawę. To nasza kolacja. I za nią 
Bogu niech będą dzięki, bo nie wiadomo, czy gorsze nie przyjdzie. Dopadły nas 
czarne myśli. Jeszcze o Przemyśl mają się targować Niemcy z bolszewikami. Nie 
wiadomo, czy bolszewikom nie dostanie się Zasanie. Co wtedy robić? A z dru-
giej strony nikogo nie puszczają. W sobotę rano jeszcze wszyscy byli tam zdro-
wi. Spośród księży bolszewicy nikogo nie ruszali. Dziś rozeszła się pantoflowa 
poczta, że rozstrzelali tam 16 księży, w tym ks. Masełko i jakiegoś w okularach. 
Radca sądu Podłuski gdzieś przepadł.

Ze Lwowa przedarła się p. Palijówna342, która chciała tam pozostać i miała 
szczerą wolę, aby pracować. Mówi, że jakakolwiek praca niemożliwa. Bolszewi-
cy aresztują po porządku każdego, kto zgłosi się do pracy. Bieda!

Po południu rozmawiałem z dwoma niemieckimi dziennikarzami. Prosili o pew-
ne informacje o naszym obrządku i o stosunkach religijno-narodowych. Powiedzia-
łem wszystko, jak to ja, niczego nie ukrywając. Pokazałem im także nasze księgi 
liturgiczne. Pracują oni w Wiedniu przy „Die kleine Zeitung”, kiedyś „Vorwärts”.

Wtorek 3. października 1939.

Teraz śpię przynajmniej 10 godzin na dobę. Może i dlatego śnią się koszmarne 
sny. Zosi i mnie śnił się Władek, wicerektor seminarium duchownego. Byłem 
niby z nim w Rudkach343. Mnie złapali bolszewicy i ograbili, a uratował się na 
motocyklu. Zosia z kolei widziała go we śnie, jak szedł z nią nad jakimiś jamami. 
Nie przywiązuję wagi do snów, ale ten mój sen i Zosi dziwnie mnie przygnębił. 
Dopiero po chwili przyszedłem do siebie, starając się o nim zapomnieć.

Po Służbie Bożej poprosił mnie o. ihumen na świadka przy zawarciu umowy 
z towarzystwem „Hurt”344, któremu oo. bazylianie swoimi końmi przewieźli 11 

341 Osoba niezidentyfikowana.
342 Osoba niezidentyfikowana.
343 Rudki – miasto powiatowe w województwie lwowskim.
344 „Hurt” – ukraińska spółdzielnia z siedzibą we Lwowie.



381KS. PIOTR HOŁYŃSKI I JEGO „WOJENNY NOTES”

fur towaru na tę stronę Sanu w ostatnim dniu ewakuacji. Żydzi płacili wówczas 
za jedną furę 100 zł. OO. bazylianie zgodzili się na sumę 300 zł, którą mają 
dostać w przewiezionych towarach. Chodzi im sprytnie o karmienie 30 zakonni-
ków, którzy zjechali się tu z innych klasztorów. Teraz ci zakonnicy pracują przy 
wykończeniu budynku klasztornego. Robią to własnymi siłami.

Zjawiła się dziś u zastępcy szefa administracji cywilnej, Niemca, który urzę-
duje w budynku urzędu gromadzkiego, delegacja polska z Żurawicy345 pod przy-
wództwem byłego wójta Polaka, ze skargą na miejscowych Ukraińców, że nie 
oddali oni broni, nie chcą słuchać i odgrażają się Polakom. Delegację przedstawił 
niemieckiemu urzędnikowi zastępca przemyskiego burmistrza, były sędzia Dietz. 
Polacy intrygują sprytnie przeciwko Ukraińcom, którym takie podstępne metody 
są obce. Na wieść o tym Ukraińcy wysłali do tegoż urzędnika swoją deputację, 
złożoną z: adwokata dra Chrobaka Mikołaja, głowy Powiatowego Związku Spół-
dzielni Józefa Stanimira i byłego urzędnika „Kancelarii Ludowej” i dyrektora 
„Domu Ludowego” Józefa Seneczki. Deputacja oznajmiła, że o nic nie proszą, 
tylko o sprawiedliwość w traktowaniu Ukraińców na równi z Polakami, zarówno 
co do politycznych stanowisk (wójtów, sołtysów) jak i co do szkolnictwa. Urzęd-
nik wysłuchał ich i oznajmił, że nie będzie tolerował zemsty na Polakach ze stro-
ny Ukraińców; co do wójtów, to gdzie będzie większość ukraińska, tam będzie 
wójt Ukrainiec, a w szkołach także będzie uwzględniona zasada liczebności;[346].

Dziś brzydki dzień. Słota na dworze.
Po południu przechodzę przez plac Konstytucji. Przy bramie trzeciego domu 

stoi dwóch młodych Polaków i mówią w moją stronę: „Oj, nie będzie Ukrainy, 
nie będzie!”. Zaślepienie i nienawiść nie opuszczają Polaków.

Major Podlaszecki wyjechał do Wiednia i wrócił do swojego cywilnego zaję-
cia. Jego rola ze względu na odstąpienie Galicji Wschodniej bolszewikom skoń-
czona. Ukraińcy zeszli na drugi plan do czasu, kiedy Boża Opatrzność naznaczy 
im znowu jakąś rolę. Ostał się jeszcze czetar347 (Leutnant348) Buliuj349, ale i od 
odjedzie niezadługo.

Choć z jednego brzegu na drugi jest nie więcej jak sto kroków, nie możemy 
się dowiedzieć, co dzieje się w mieście pod bolszewikami. Ludzie stoją na brzegu 
z jednej i drugiej strony i przekrzykują się: „A przynieś mi bielizny!”, „Nie mogę 
do was się dostać!” itd. Niemieccy żołnierze traktują to pobłażliwie. Mówią, że 
jakiś człowiek chciał tu przejść w bród przez rzekę, a żołnierz bolszewicki za-
strzelił go.

Z tej strony chodzą tam robotnicy do elektrowni, Polacy i Ukraińcy. Dziś 
dwóch Ukraińców bolszewicy tam nie puścili. Poszli inni. Ale i oni niczego nie 

345 Żurawica – wieś w powiecie przemyskim w województwie lwowskim.
346 W oryginale pozostawione puste, wykropkowane miejsce.
347 Ukraiński stopień wojskowy, odpowiednik podporucznika.
348 Niem. podporucznik.
349 Osoba niezidentyfikowana.
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wiedzą, bo z elektrowni, która jest nad samą rzeką po tamtej stronie, nie wolno im 
pójść do miasta, tylko nakazują im wracać tu prosto przez most kolejowy. Obie-
cał mi nasz majster szewski Maćków, że wywiedzie się co nieco od znajomych 
robotników co do naszego biskupa i księży po tamtej stronie.

Środa 4. października 1939.

Wczoraj skończyłem trzydzieści Służb Bożych gregorianki od ks. Pleszkie-
wicza. Dziś nie odprawiałem Służby Bożej, bo brak wina liturgicznego. Byłem 
tylko rano na Służbie Bożej, gdzie odmówiłem trochę Czasosłowa350.

Spotkałem na drodze ks. Józefa Koleńskiego351, proboszcza Kuńkowiec352. 
Jest u niego aż trzech księży uciekinierów. Mówił, że w Sanoku ks. administrator 
Medwecki353 umieścił u siebie kilku księży na posadach duszpasterskich i jeszcze 
może umieścić ośmiu. Zwolnienie z diecezji niepotrzebne.

Profesor naszego gimnazjum Jerzy Drzygało354 usłyszał plotkę, że w mieście 
bolszewicy mieli rozstrzelać dyrektora Stefana Szacha i kierownika szkoły im. 
Szaszkiewicza M[ichała] Zubreja. Wszyscy jesteśmy pewni, że to plotka.

Szef urzędu cywilnego, Niemiec, nakazał spisać profesorów i nauczycieli. 
Rejestrują ich przy ulicy Piotra Skargi 12 prof. Policha355 i emeryt, nauczyciel 
Tatuch356. Rejestrują się wszyscy Polacy i Ukraińcy.

350 Czasosłow – księga liturgiczna w obrządku bizantyńskim, odpowiednik łacińskiego brewia-
rza.

351 Ks. Józef Koleński (1894–1952), święcenia kapłańskie w 1921 r., w latach 1925–1936 pro-
boszcz w Teleśnicy Sannej, w latach 1936–1945 proboszcz w Wapowcach. W 1945 r. przesiedlony 
do USRR, przeszedł na prawosławie: Б. Прах, op. cit., t. 1, s. 561–562.

352 Nieścisłość autora. Cerkiew w Kuńkowcach nie posiadała statusu świątyni parafialnej, była 
ona cerkwią filialną parochii w Wapowcach: Шематизм греко – католицького духовенства..., 
s. 87.

353 Ks. Jakub Medwecki (1880–1941), święcenia kapłańskie w 1905 r. w diecezji stanisławow-
skiej. W latach 1910–1936 profesor Greckokatolickiego Seminarium Duchownego w Stanisławo-
wie. W 1936 r. objął urząd administratora apostolskiego Łemkowszczyzny. Zmarł w Krakowie:  
Б. Прах, op. cit., t. 1, s. 410–411.

354 Jerzy Drzygało (1901–?), w latach 1933–1939 nauczyciel w Państwowym Gimnazjum 
z ukraińskim językiem nauczania w Przemyślu, uczył przyrody i geologii, opiekun uczniowskiego 
kółka przyrodniczo-geologicznego: С. Шах, op. cit., s. 55, 67; Українська державна чоловіча 
гімназія..., s. 77.

355 Teodor Policha (1884–1963), w latach 1913–1939 nauczyciel Państwowego Gimnazjum 
z ukraińskim językiem nauczania w Przemyślu, pracował także w Gimnazjum Żeńskim im. Ma-
rii Konopnickiej w Przemyślu, uczył matematyki, fizyki i języka ukraińskiego; organizator ruchu 
skautowego „Płast”, założyciel Tajnego Koła Płastowo-Wojskowego. W czasie okupacji niemiec-
kiej dyrektor ukraińskiego gimnazjum w Czortkowie: T. Pudłocki, , op. cit., s. 158; Spis nauczycieli 
szkół..., s. 321; С. Шах, op. cit., 41, 56, 87; Українська державна чоловіча гімназія..., s. 88.

356 Stefan Tatuch (1872–?), w latach 1921–1926 oraz 1929–1930 nauczyciel kontraktowy Pań-
stwowego Gimnazjum z ukraińskim językiem nauczania w Przemyślu, uczył rysunków i kaligrafii. 
Pracował także w Ukraińskim Instytucie dla Dziewcząt oraz w szkołach ludowych: Spis nauczycie-
li szkół..., s. 320; Українська державна чоловіча гімназія..., s. 92.
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Niemcy odstąpili dla ludności cywilnej węgiel i wagon cukru, który przejął 
Powiatowy Związek Spółdzielni, który tu tworzy się teraz dla spółdzielni po tej 
stronie Sanu. Cukier przywieźli z cukrowni w Przeworsku.

Byłem w szpitalu ogólnym u brata kanclerza mgr. Pańka Hrycelaka zapytać, 
czy nie ma jakiś wieści z tamtej strony. Według jego informacji tam wszystko 
w porządku, tylko w mieście głód, niczego nie można dostać. Przez robotnika 
z elektrowni wysłał on listy do brata z prośbą o przysłanie jakiejś tam książki. 
Wieczorem dostanie odpowiedź.

Wstąpił we mnie duch. Pani Hrycelakowa357 przesłała do mgr. Hrycelaka 
przez jakiegoś robotnika list, w którym pisze, że tam wszyscy zdrowi. W nie-
dzielę było w cerkwi wielu ludzi, w tym niemało żołnierzy Armii Czerwonej. 
Nie czepiali się dotychczas nikogo, tylko w mieście wielka drożyzna. Kilo mięsa 
dziewięć złotych.

Byłem w szkole ss. służebnic. Siostra dyrektorka Amalia Czaban358 chce 
otworzyć szkołę i robi w tym [kierunku] starania u niemieckiej władzy. Ma przy-
obiecaną zgodę. Niektórzy nasi patrioci chcieliby przerobić tę szkołę na świec-
ką, aby dać w niej zajęcie świeckim nauczycielom. Mąci emerytowany zarządca 
szkoły Tatuch, za którym stoją nauczycielki. Chcieliby mieć posady. Siostry i ja, 
jako upoważniony przedstawiciel właściciela szkoły – Bractwa św. Mikołaja, ob-
stajemy przy prywatnym charakterze szkoły.

Z Polski wracają Ukraińcy do Galicji Wschodniej: nauczycielki, nauczyciele 
i inni. Wśród Polaków nie mają teraz co robić. Nawet w Krakowie jeszcze nie 
otwarto szkół. Wychodzi w Krakowie Kurierek, w którym większość anonsów. 
Szukają się członkowie rodzin, zagubieni podczas wojny.

Wieczorem o 6tej u oo. bazylianów słuchałem trochę przez radio mityngu we 
Lwowie. Przybyli sami przedstawiciele najwyższych władz z Radzieckiej Ukra-
iny jak Chruszczow359 i inni. W imieniu Radzieckiej Ukrainy mówił pierwszy, 
nazwiska nie dosłyszałem, po ukraińsku, nazywają raz po raz naszą Galicję z Wo-
łyniem Zachodnią Ukrainą. Mówił o ucisku polskich panów i kapitalistów nad 
narodem ukraińskim, że u nas ponad 4000 bezrobotnych nauczycieli Ukraińców, 
że na 8 milionów Ukraińców tylko 50 tysięcy ukraińskich dzieci mogło uczyć się 
w szkole ojczystego języka itd. Zapowiedział powszechne wybory do zgroma-
dzeń ustawodawczych, w których to wyborach będą mogli brać udział wszyscy 

357 Zofia Hrycelak z d. Kaczkowska (1900–1983), żona ks. Mikołaja Hrycelaka, kanclerza 
przemyskiego konsystorza. Wysiedlona wraz z mężem w 1946 r. do USRR, zmarła we Lwowie:  
Б. Прах, op. cit., t. 1, s. 236.

358 S. Amalia (Helena) Czaban (1903–1979), do zgromadzenia wstąpiła w 1919 r., śluby 
wieczyste złożyła w 1928 r. W latach 1923–1946 dyrektorka i nauczycielka szkoły św. Mikołaja 
w Przemyślu. Po wojnie prowincjałka zgromadzenia w Polsce, zmarła w Warszawie: Б. Прах, op. 
cit., t. 2, s. 495.

359 Nikita Chruszczow (1894–1971), radziecki polityk, w latach 1938–1947 I sekretarz KC Ko-
munistycznej Partii Ukrainy, I sekretarz KC KPZR w latach 1953–1964 i premier ZSRR w latach 
1958–1964.
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bez względu na stan, narodowość oraz wyznanie. Wszystko to brzmiało nawet 
ładnie i podbudowywało niejednego Ukraińca. Ale przy końcu przemowy nie 
obeszło się bez ostrzeżenia przed nacjonalistycznymi prowokatorami w czasie 
wyborów.

 
Czwartek 5. października 1939.

Przebąkują, że w sprawie Przemyśla jeszcze trwają negocjacje z bolszewi-
kami. Do niedzieli ma się rozstrzygnąć, czy Zasanie pozostanie po niemieckiej 
stronie i czy nie wróci tam z powrotem reszta miasta.

O. Fedoryk, ihumen tutejszego klasztoru oo. Bazylianów był wczoraj w Jaro-
sławiu. Biskup Grzegorz nie czuje się zbyt dobrze, zmarniał ze zgryzoty. Przez 
mgr. Hrycelaka ze szpitala przekazałem do kanclerza na tamtą stronę taką oto 
notatkę: „Drogi! Fedoryk przekazał wczoraj wszystko Grzegorzowi360, który ze 
swoim towarzyszem361 czuje się dobrze i wszystkich pozdrawia. Orest362 zwró-
cił cały dług Hornikiewiczowi363, także długiem nie potrzebujesz się martwić. 
Wszyscy tu zdrowi, żyją nadzieją, że granica szybko będzie otworzona i łatwiej 
będzie komunikować się z Wami. Jeśli jest to dla Ciebie możliwe, przekaż albo 
daj znać w jakikolwiek sposób, czy Wy wszyscy jesteście zdrowi, bo bardzo się 
o Was martwimy. Kartkę przekazuję przez Pańka. Niech Pan chroni Was wszyst-
kich. 5/10 [1]939 Piotr. Pozdrawia Fedoryk”. Kanclerz zrozumie, o co chodziło 
i przekaże władyce.

Landeskomissär364 dla Przemyśla Langer365 rezyduje w magistracie. Polacy 
podkopują Ukraińców, gdzie tylko mogą. Dziś dali do druku karty meldunkowe 
tylko w językach niemieckim i polskim. Ukraińcy tym przygnębieni.

Gestapo aresztowało dziś działacza wszechpolskiego Bilana Włodzimierza366, 
zdrajcę, z pochodzenia Ukraińca. Strach padł na Polaków, których tu pełno, nie 
tylko miejscowych, ale i ze wszystkich stron. Wielu tu zdemobilizowanych pol-
skich oficerów i urzędników, którzy, dalej pewni siebie, pocieszają się różnymi 
plotkami i z jawną nienawiścią wypowiadają się przeciwko Niemcom. Najnow-
sza plotka, którą polska inteligencja karmi swoją ulicę, taka: Anglicy i Francuzi 
zajęli Prusy Wschodnie i Danzig. I polska ulica wierzy w to.

360 Tj. biskupowi Łakocie.
361 Tj. ks. Kaczmarem.
362 Osoba niezidentyfikowana.
363 Osoba niezidentyfikowana.
364 Niem. komisarz ziemski (krajowy).
365 Osoba niezidentyfikowana.
366 Włodzimierz Bilan (1903–1951), dziennikarz, adwokat i działacz polityczny, członek Ruchu 

Młodych Obozu Wielkiej Polski i Stronnictwa Narodowego. Aresztowany na krótko w 1939 r. przez 
Niemców, po zwolnieniu zaangażowany w działalność konspiracyjną. W 1946 r. delegat Rządu RP 
na uchodźstwie dla województwa wrocławskiego. Aresztowany przez UB, został skazany na karę 
śmierci, którą w drodze łaski zamieniono na wyrok dożywocia. Zmarł w więzieniu we Wronkach.
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Ukraińcy otworzyli na Zasaniu To[warzyst]wo „Ukraińska Besida”367 na 
pierwszym piętrze przy ulicy Grunwaldzkiej 4, w czterech pokojach, które opu-
ścił jakiś Żyd. Tylko nie będzie co czytać, bo nie ma żadnych czasopism. Za to 
będzie bilard. Nasi zamyślają powołać do życia inne towarzystwa, jak Proswitę. 
Powiatowy Związek Spółdzielni już urzęduje. Prowadzi go Stanimir. Tak samo 
„Hurt”, składnica spółdzielcza, otworzyła swój skład. Rządzi w niej inż. Ma-
daj368, miejscowy, który rządził dawniej i naczelny dyrektor Figol369, który uciekł 
ze Lwowa.

W Gimnazjum SS. Benedyktynek umieszczono kilkunastu Ukraińców, którzy 
chcą wrócić z Polski do Galicji Wschodniej i kilkuset Żydów. Karmi ich National 
Sozialistische Fürsorge370, też tu umieszczone, które wydaje obiady dla najbied-
niejszych, w tym dla ukraińskich uciekinierów ze strony bolszewickiej. Liczba 
tych uciekinierów, głównie młodzieży ze Lwowa, jest zmienna. Dziś jest ich tu 
około 50. Sypiają w sali teatralnej oo. bazylianów pod cerkwią. Opiekuje się nimi 
prof. dr Okołot Jan. Najbiedniejsi ze wszystkich są Żydzi, których przymusowo 
wyrzucają na stronę bolszewicką.

 
Piątek 6. października 1939.

Dziś odprawiłem Służbę Bożą o Boże błogosławieństwo i opiekę dla naszego 
Kościoła po tamtej stronie Sanu. Codziennie nie można odprawiać z powodu 
braku wina liturgicznego.

W południe słuchałem przez radio u oo. bazylianów przemówienia Hitlera 
w Reichstagu. Kpiny z polskiej polityki, wojska i przywództwa. Nazwał Polaków 
pozbawionymi kultury, wspominał o ich aktach zezwierzęcenia. W przymierzu 
z bolszewikami ma być ustalona granica, zaprowadzony porządek i w porozu-
mieniu z nimi neue Umsiedlung der Nationalitäten371. To ostatnie napędza nam 
strachu. Polacy cieszą się z tego, jak mówią, pozbędą się Ukraińców z tej strony 
Sanu. Boże, odwróć od nas tę groźbę!

367 Ukraińska Besida – ukraińskie towarzystwo kulturalno-oświatowe, działające w Galicji 
w latach 1861–1939 (założone jako Ruska Besida). Centralna towarzystwa mieściła się we Lwo-
wie.

368 Stefan (Stepan) Madaj (1892–?), absolwent Państwowego Gimnazjum z ukraińskim języ-
kiem nauczania w Przemyślu w 1915 r., inżynier leśnictwa. Prowadził kooperatywę w Torkach koło 
Medyki: Українська державна чоловіча гімназія..., s. 196.

369 Atanas Figol (1908–1993), ukraiński działacz społeczny i polityczny, dr matematyki. W la-
tach 1937–1939 dyrektor spółdzielni „Hurt” we Lwowie. Po wojnie na emigracji w Niemczech, 
wykładowca Ukraińskiego Instytutu Techniczno-Gospodarczego, premier rządu URL na emigracji 
w latach 1967–1969.

370 Właśc.: Nationalsozialistische Fürsorge – Narodowo-socjalistyczna pomoc. Nazwa zapewne 
niepełna lub przekręcona.

371 Niem. Nowe przesiedlenie narodowości.
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Polak, prof. gimnazjum Witkowski372 dostał od Landeskomissära prawo reje-
strowania wszystkich profesorów i nauczycieli okręgu przemyskiego. Wczoraj 
zarejestrowałem się u naszych (Tatuch i Policha), którzy też mieli takie prawo. 
Powstaje nowe źródło nieporozumień.

Najlepiej prosperuje Powiatowy Związek Spółdzielni. Dziś znowu dostał 
od niemieckiego wojska wagon mąki i soli. Sprzedaje to spółdzielniom na wieś 
i miejscowym kupcom. Polacy znowu wnieśli skargę do niemieckiej władzy, 
że Związek proteguje ukraińskich kupców, a polskim nie chce sprzedawać. To 
kłamstwo. Ale jednak bezpodstawne skargi robią u Niemców swoje.

Młody P. Hryniów373 z Wilcza, który przeszedł na tę stronę, bo tu ma nieru-
chomość, wczoraj po południu przez dwie godziny rozmawiał ze swoim bra-
tem po drugiej stronie rzeki. Tam póki co wszystko cicho. Dyrektorem męskiego 
ukraińskiego gimnazjum jest były profesor żeńskiego gimnazjum Lachowicz374. 
Aresztowali Serkizowskiego375, obecnie samozwańczego dyrektora Związku 
Spółdzielni, byłego lewicowca, socjalistę, za to, że miał być donosicielem pol-
skiej policji. Drożyzna, nie można tam niczego dostać.
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ROCZNIK PRZEMYSKI t. 54 
 HISTORIA z.1 (21) 2018

JAROSŁAW DYRDA (Przemyśl)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GIMNAZJUM 
STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I LO 

W PRZEMYŚLU W LATACH 2007–2018

W historii przemyskiego szkolnictwa funkcjonowanie Gimnazjum Stowarzy-
szenia Absolwentów I LO zajmuje tylko niewielki wycinek, zaledwie jedenaście 
lat:  2007–2018. Dla osób, które szkołę tworzyły, w niej pracowały i pobierały 
naukę, jest to jednak czas bardzo ważny i zasługujący na utrwalenie, zwłaszcza 
w obliczu stopniowego wygaszania gimnazjów.

 Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu powstało jako 
projekt realizowany przez funkcjonujące przy I Liceum Ogólnokształcącym im.  
J. Słowackiego w Przemyślu Stowarzyszenie Absolwentów I LO (SAILO)1. Za-
rządowi SAILO zależało na wypełnieniu luki po zlikwidowanym w roku szkol-
nym 2006/2007 Gimnazjum nr 6, które mieściło się w budynku LO przy ul. Sło-
wackiego 21. Inicjatorami byli ówcześni członkowie Zarządu Stowarzyszenia 
Absolwentów I LO w Przemyślu: prezes Bogumił Gąska, wiceprezes Artur Der-
dziak, skarbnik Wojciech Mikuła, sekretarz Ewa Hirszberg-Pilch oraz członko-
wie: dyrektor I LO w Przemyślu Grażyna Dawnis i nauczyciel języka polskiego 
w tej szkole Bożena Opalińska. Funkcję dyrektora i obowiązki związane z orga-
nizacją szkoły zostały powierzone uchwałą Zarządu SAILO z dnia 27 kwietnia 
2006 r. autorowi niniejszego artykułu, Jarosławowi Dyrdzie, nauczycielowi hi-
storii i wiedzy o społeczeństwie w I LO w Przemyślu2. Niestety, pierwsze podej-
ście do utworzenia szkoły zakończyło się połowicznym sukcesem, szkoła po-

1 Na temat początków szkoły zob. J. Dyrda, Sprawozdanie z działalności Gimnazjum Stowa-
rzyszenia Absolwentów im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, „Rocznik Gimnazjalny. I Liceum 
Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu”, nr 12 (91) 2007/2008 [druk 2009],  
s. 46–51; idem, Sprawozdanie Dyrektora Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Prze-
myślu za rok szkolny 2008/2009, „Rocznik Gimnazjalny. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza 
Słowackiego w Przemyślu”, nr 12 (91) 2007/2008 [druk 2009], s. 68–73.   

2 Protokół z posiedzenia Zarządu SAILO z dnia 27 kwietnia 2006 r.; Uchwala Zarządu SAILO 
w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora z 27 kwietnia 2006 r.
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wstała, otrzymała  zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepu-
blicznych prowadzonej przez Miasto Przemyśl3, ale nabór do klas I gimnazjum, 
ogłoszony dopiero na początku lipca 2006 r., nie pozwolił na rozpoczęcie jej 
funkcjonowania. Decyzją Zarządu SAILO w Przemyślu postanowiono przepro-
wadzić kolejny nabór w roku szkolnym 2007/2008. Wymagało to pewnych przy-
gotowań logistycznych w samym budynku I LO, gdzie Gimnazjum Stowarzy-
szenia Absolwentów miało funkcjonować. W tym celu została podpisana umowa 
z nowym dyrektorem I LO Tomaszem Dziumakiem a Zarządem Stowarzyszenia 
Absolwentów, na mocy której do dyspozycji gimnazjalistów przekazana została 
sala nr 13, pozostałe zajęcia odbywały się w klasopracowniach, klasach i salach 
gimnastycznych I LO4. Od 14 czerwca 2007 r. Zarząd Stowarzyszenia Absolwen-
tów I LO funkcjonował w następującym składzie: prezes Stanisław Radyk, wice-
prezes Wojciech Mikuła, skarbnik Teresa Rzońca, sekretarz Ewa Hiszberg-Pilch 
i Bogumił Gąska jako członek zarządu5.

W kolejnych latach funkcjonowania baza Gimnazjum rozrosła się do następu-
jącego stanu: klasy lekcyjne – nr 13, 15, 16, 17, 38b, sekretariat, gabinet dyrekto-
ra, pokój nauczycielski oraz szatnia, która została zorganizowana w pomieszcze-
niach byłej harcówki. Wszystkie sale i pomieszczenia zostały wyremontowane 
ze środków Gimnazjum oraz wyposażone w sprzęty dydaktyczne, meble, sprzęt 
multimedialny. Wizytówką szkoły została szatnia wyposażona w metalowe, 
zamykane na zamek szafki dla każdego z uczniów, w których można zostawić 
wierzchnią odzież, obuwie, podręczniki czy inne rzeczy osobiste.

Kadrę nauczycielską zgodnie z założeniem twórców mieli stanowić nauczy-
ciele I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu, uzupełnieni nauczycielami do-
chodzącymi z innych szkół. Łącznie w roku szkolnym 2007/2008 zatrudnionych 
było 22 nauczycieli, pedagog szkolny, księgowa, sekretarka i dyrektor. 

Naukę w pierwszym roku funkcjonowania szkoły rozpoczęło 46 uczniów 
podzielonych na dwa oddziały klasowe – klasa I a liczyła 24 osoby, klasa I b 
22 uczniów. W kolejnych latach liczba klas i uczniów wzrastała, osiągając stan 
ośmiu klas i 192 uczniów. 

Inauguracja funkcjonowania szkoły odbyła się 3 września 2007 r. w auli I LO, 
poprzedziła ją wspólna z I LO msza św. w katedrze przemyskiej. W uroczystym 
rozpoczęciu roku szkolnego uczestniczyli uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz 
zaproszeni goście, w tym m.in.: Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Po-
seł na Sejm RP Wojciech Pomajda, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów I LO 
Stanisław Radyk. W kolejnych latach uroczyste inauguracje oraz zakończenia 
roku szkolnego regularnie zaszczycali swoją obecnością liczni goście: Posłowie 

3 Archiwum Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu (dalej: AGSA), Za-
świadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto 
Przemyśl z dnia 10 lipca 2006 r. pod numerem ES-43201/2/06.

4 AGSA, Umowa najmu nr 1/G/2006.
5 AGSA, Protokół z walnego zebrania członków SAILO w Przemyślu z dnia 14 czerwca 2007 r.



391SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GIMNAZJUM STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I LO ... 

na Sejm RP Wojciech Pomajda, Piotr Tomański, Marek Rząsa, Senator RP An-
drzej Matusiewicz, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Starosta Powiatu 
Przemyskiego Jan Pączek, Naczelnik Wydziału Edukacji Elżbieta Tarnawska. Li-
sty gratulacyjne przesyłał marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński6.

Szkoła w trakcie swojego funkcjonowania wykształciła własną tradycję i ce-
remoniał. Obok uroczystego rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego bardzo 
ważną rolę odgrywało pasowanie na ucznia Gimnazjum Stowarzyszenia Ab-
solwentów I LO w Przemyślu. Pasowanie odbywało się pod koniec września, 
uczniowie po wprowadzeniu historycznego sztandaru I Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego z 1933 r. i odśpiewaniu hymnu, składa-
li uroczyste ślubowanie. Następnie uczniowie otrzymywali legitymacje szkol-
ne. Każde pasowanie było okazją do zaprezentowania się starszych roczników 
w krótkim programie artystycznym. Po zakończeniu pasowania odbywała się 
sesja fotograficzna pierwszoklasistów7. 

Innym elementem tradycji szkolnej było śpiewanie wszystkich czterech zwro-
tek hymnu podczas uroczystości szkolnych, organizowanie  uroczystych obcho-
dów świąt narodowych, rajdów, wycieczek, wigilii klasowych. Szkoła starała się 
uczestniczyć we wszystkich imprezach patriotycznych organizowanych przez 
władze miasta Przemyśla. Organizowane były też liczne akademie i przedstawie-
nia okolicznościowe np. z okazji rocznic, Bożego Narodzenia, dnia otwartego8.

Przez okres istnienia szkoły w latach 2007–2018 pracowało w niej 82 na-
uczycieli. Były to następujące osoby: mgr Aneta Bednarczyk (od 2008 r.) –  
j. polski, mgr Joanna Bielówka (od 2015 r.) – psycholog, mgr Joanna Błaszczy-
szyn (od 2007 r.) – plastyka, zajęcia artystyczne, mgr Danuta Brud (od 2007 
r.) – fizyka,  mgr Agnieszka Buczek (od 2008 r.) – j. angielski, mgr Monika 
Buczek (2007–2012) – j. angielski, dr Bartosz Buć (od 2013 r.) – j. niemiecki,  
j. angielski, mgr Elżbieta Buć (od 2018 r.) – w-f,  mgr Bogumiła Bzorek (od 2017 
r.) – matematyka, mgr Ryszard Cholewka (od 2011 r.) – edukacja dla bezpie-
czeństwa, mgr Joanna Choma (od 2007) – biologia, mgr Joanna Cioch (od 2009 
r.) – muzyka, ks. mgr Grzegorz Czerwonka (2015/2016) – religia, mgr Grażyna 
Dawnis (od 2008) – biologia, mgr Artur Derdziak (od 2008 r.) – historia, wiedza 
o społeczeństwie, mgr Dorota Derdziak (od 2013 r.) – matematyka, mgr Halina 
Dębicka (2008–2010) – muzyka, mgr Magdalena Dranka-Sowa (od 2009 r.) –  
j. polski, mgr Agnieszka Dyrda (od 2014 r.) – wychowanie do życia w rodzinie, 
mgr Jarosław Dyrda (od 2007 r.) – dyrektor, historia, wiedza o społeczeństwie, dr 
Lucjan Fac (2011–2017) – historia, wiedza o społeczeństwie, mgr Małgorzata Fil 
(2010–2017) – j. polski, ks. mgr Maciej Flader (2015/2016) – religia, mgr Joanna 

6 AGSA, List gratulacyjny z dnia 1 IX 2010 r.; z 22 VI 2011 r.; 1 IX 2011 r.; 14 X 2016 r.
7 M. Fil, Pasowanie na ucznia w Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu, 

„Nasz Przemyśl”, nr 10, październik 2010. 
8 Eadem, „Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich…”, „Nasz Przemyśl”, nr 1, styczeń 

2011.
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Fudała (2007–2017) – j. angielski, mgr Mariusz Fudała (od 2007 r.) – historia, 
wiedza o społeczeństwie, mgr Lucyna Gierlak (od 2007 r.) – matematyka, mgr 
Maria Głowaty (od 2007 r.) – matematyka, mgr Agnieszka Górka (od 2010 r.) 
– j. angielski,  mgr inż. Katarzyna Harasimowicz-Gąska (od 2011 r.) – chemia, 
mgr Grzegorz Hubacz (2010–2016) – religia, mgr Edyta Hrymak (2007–2009) 
– geografia, mgr Maciej Humeniuk (od 2009 r.) – w-f, ks. mgr Artur Jaroń (od 
2016 r.) – religia, dr Piotr Kisiel (od 2016 r.) – informatyka, mgr Natalia Knyshyk 
(2010–2011) – j. angielski, mgr Tomasz Kolaszkiewicz (2009–2011) – informa-
tyka, mgr Jadwiga Kołcz (2008–2010) – j. angielski, mgr Elżbieta Koralewicz 
(2007–2010) – chemia, mgr Tatiana Kotzman (2009–2012) – matematyka, mgr 
Justyna Koziak (2009–2015) – psycholog, mgr Beata Kryńska (od 2017 r.) –  
j. polski, mgr Małgorzata Krzeszowska (od 2014 r.) – informatyka, przedsię-
biorczość, mgr Anna Kuczkowska (2011–2014) – j. angielski, mgr Katarzyna 
Kubicka (2009–2010) – w-f, mgr Marek Magdziak (2008–2009) – informaty-
ka, mgr Renata Majewska (od 2008 r.) – w-f, mgr Marta Martowicz (od 2013 
r.) – w-f,  mgr Paweł Mazurek (2010–2012) – informatyka, mgr Ewa Musiał 
(2007–2010) – j. polski,  mgr Barbara Michacewicz (od 2008 r.) – zajęcia tech-
niczne, mgr inż. Paweł Mirek (od 2017 r.) – fizyka, ks. mgr Sławomir Nowak 
(2007–2010) – religia, mgr Agnieszka Oleksów (od 2013 r.) – j. niemiecki, mgr 
Bożena Opalińska (2007–2010 i w 2017/2018) – j. polski, mgr Anna Owsiana-
-Konieczny (od 2011 r.) – chemia, mgr Anna Pająk (2015/2016) – j. niemiecki, 
mgr Justyna Pakuła (od 2007 r.) – geografia, mgr Paweł Polański (od 2007 r.) – 
informatyka, mgr Elżbieta Rozmus (2016–2017) – biologia, mgr Edyta Rudnicka 
(2017/2018) – j. polski, mgr Barbara Rytwińska (2009–2013) – bibliotekarz, mgr 
Jerzy Sadowski-Frączek (2007–2014) – w-f, mgr Elżbieta Sawicka (od 2007 r.) 
– pedagog, mgr Halina Sawicka (2009/2010) – pedagog, mgr Anna Sedlaczek 
(2008–2013) – j. niemiecki, mgr Anna Sęk (od 2007 r.) – fizyka, informatyka, 
mgr Paweł Stołowski (od 2013 r.) – w-f, s. mgr Hanna Swynczak (2008–2017) 
– matematyka, fizyka, religia, mgr Agata Szałajko (2008–2015) – chemia, mgr 
Justyna Szolc (od 2009 r.) – j. niemiecki, j. angielski, mgr Anna Szopa (od 2013 
r.) – bibliotekarz, mgr Monika Szozda (2007–2013) – j. niemiecki, mgr Wojciech 
Szozda (2015/2016) – j. niemiecki, mgr Rafał Tarnawski (od 2007 r.) – w-f, mgr 
Dorota Thier (od 2007 r.) – w-f, mgr Justyna Trojnar (2008–2009) – j. angielski, 
mgr Paweł Trojnar (2009–2017) – w-f, mgr Marcin Tulej (od 2014 r.) – w-f, mgr 
Agata Zięba-Warcholak (od 2010 r.) – chemia, mgr Aneta Żurowska (2011/2012, 
2012/2013, 2017/2018) – j. polski, mgr Teresa Życzkowska (2010–2014) – w-f, 
mgr Janusz Życzkowski (2012–2014) – w-f9.

Pracownicy administracji, sekretariatu i księgowości: Agnieszka Musz, Moni-
ka Grabowska, Elżbieta Badecka, Bożena Witkowska, Monika Głuszko. Pracow-
nicy obsługi szkoły i konserwatorzy: Robert Adamczak, Mariusz Ferlan, Janusz 

9 AGSA, Dzienniki lekcyjne i arkusze organizacyjne z lat 2007–2018.
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Kaczmarz, Wiesława Ryczkowska, Urszula Trojan, Tadeusz Seńczyszyn, Barba-
ra Tomaszewska, Honorata Radoń, Barbara Kuźniar, Grażyna Szamota, Lucyna 
Szymańska, Alicja Adamczak.

Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu od pierwszego 
egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2009/2010 potwierdziło swoje aspi-
racje do bycia w czołówce szkół miasta Przemyśla. Wyniki egzaminu pokazały, 
że praca wykonywana z uczniem w szkole przynosi bardzo dobre efekty i były 
zachętą do jeszcze większego wysiłku. W roku szkolnym 2010/2011 szkoła 
osiągnęła najlepszy wynik w województwie podkarpackim na egzaminie gim-
nazjalnym z języka polskiego oraz trzecie miejsce z matematyki10. Egzamin 
gimnazjalny w roku szkolnym 2011/2012 uplasował szkołę na trzecim miejscu 
na Podkarpaciu11. Kulminacją był rok szkolny 2012/2013, kiedy to Okręgowa 
Komisja Egzaminacyjna w Krakowie podała informację, że najlepszą szkołą 
Podkarpacia według średnich wyników egzaminu gimnazjalnego zostało Gim-
nazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu ze średnim wynikiem 
83,60%12. Tym samym w tyle zostały wszystkie szkoły nie tylko z Przemyśla, 
ale z całego województwa podkarpackiego. Sukces nobilituje i stawia nowe 
cele. W kolejnym roku szkolnym 2013/2014 egzamin próbny organizowany 
w całej Polsce przez Wydawnictwo „OPERON” gimnazjaliści z naszej szkoły 
napisali najlepiej w kraju13. Sukces ten został zauważony przez media ogólno-
polskie. „Dziennik Gazeta Prawna” w kwietniu 2015 r. uznał, że Gimnazjum 
Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu to najtańsza szkoła niepu-
bliczna w Polsce, która osiąga bardzo dobre wyniki, szczególnie z matematyki, 
w województwie podkarpackim14. W kolejnych latach wyniki egzaminu gim-
nazjalnego uczniowie pisali głównie w 9 staninie. Niestety OKE w Krakowie 
nie podawała zestawień rankingowych szkół gimnazjalnych. Na terenie mia-
sta Przemyśla Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów pozostało najlepsze 
i mam nadzieję, że dwa ostatnie egzaminy gimnazjalne w latach 2018 i 2019 
przebiegną podobnie. Dobrym prognostykiem jest informacja z ostatnich dni, 
że w próbnym egzaminie organizowanym przez wydawnictwo OPERON nasza 
szkoła zajęła pierwsze miejsce na Podkarpaciu.

Misją szkoły było uzyskanie wysokiego poziomu nauczania, jak najlepszych 
wyników w konkursach kuratoryjnych, olimpiadach oraz egzaminie gimnazjal-
nym. Już w pierwszym roku istnienia szkoły nasi uczniowie wystartowali w gim-
nazjalnych konkursach przedmiotowych. Uczeń klasy I a Mateusz Dombrowski 

10 A. Kulczycka, Wiemy, które gimnazja w regionie uczą najlepiej, „Gazeta Wyborcza. Rze-
szów”, 16 czerwca 2011 r.

11 B. Terczyńska,  Najlepiej napisali egzaminy, „Nowiny”, 25 czerwca 2012 r.
12 Gimnazjaliści najlepsi na Podkarpaciu, „Życie Podkarpackie”, 14  sierpnia 2013 r.
13 Najlepsi uczniowie w Polsce, „Życie Podkarpackie”, 19 marca 2014 r.
14 A. Wittenberg, K. Klinger, Prywatna nauka dla wybrańców, „Dziennik. Gazeta Prawna”,  

1 kwietnia 2015 r.
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został finalistą konkursu matematycznego. W kolejnych latach funkcjonowania 
szkoły sukcesy były coraz większe: 

Rok szkolny 2007/2008: Mateusz Dombrowski (uczeń klasy pierwszej) – fi-
nalista konkursu matematycznego. 

Rok szkolny 2008/2009: Mateusz Dombrowski (uczeń klasy II) – laureat 
konkursu matematycznego (II miejsce), finalista IV Ogólnopolskiej Olimpiady 
Matematycznej Gimnazjalistów, finalista IX Podkarpackiego Konkursu Matema-
tycznego im. F. Leji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Rok szkolny 2009/2010 przyniósł trzy tytuły laureata konkursów Podkarpac-
kiego Kuratora Oświat oraz dwa tytuły laureata V Ogólnopolskiej Olimpiady 
Matematycznej Gimnazjalistów. Zdobyli je: Anna Gierlak (uczennica klasy II) 
– laureatka V Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, laure-
atka konkursu matematycznego, Mateusz Dombrowski (uczeń klasy III) – laureat 
V Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, laureat konkursu 
matematycznego, finalista XXV Konkursu Matematycznego im. J. Marszała dla 
szkół ponadgimnazjalnych (jedyny gimnazjalista w finale), uczestnik LX Olim-
piady Matematycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Hubert Szolc 
(uczeń klasy II) – laureat konkursu fizycznego. 

W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie zdobyli trzy tytuły laureata oraz 
pięć tytułów finalisty konkursów gimnazjalnych Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty oraz jeden tytuł laureata VI Olimpiady Matematycznej Gimnazjali-
stów. Byli to: Anna Gierlak (uczennica klasy III) – laureatka konkursu mate-
matycznego, laureatka VI Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, laure-
atka XXVI Konkursu Matematycznego (w pionie liceum), finalistka konkur-
su fizycznego w województwie podkarpackim, Patryk Szczepański (uczeń 
klasy II) – laureat konkursu matematycznego, finalista konkursu fizyczne-
go, Hubert Szolc (uczeń klasy III) – finalista konkursu fizycznego, finalista 
konkursu matematycznego, Rafał Tryniecki (uczeń klasy III) – finalista VI 
Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, finalista konkursu fizycznego, 
Michał Solarz (uczeń klasy III) – finalista konkursu „Losy żołnierza i dzieje 
oręża polskiego”, Paweł Bukalski (uczeń klasy III) – laureat konkursu infor-
matycznego. 

W roku szkolnym 2011/2012 lista laureatów zwiększyła się o jeden tytuł lau-
reata konkursów gimnazjalnych Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz osiem 
tytułów finalisty. Najlepsi okazali się: Patryk Szczepański (uczeń klasy III) – 
laureat konkursu matematycznego, finalista konkursu fizycznego, Lubosz Furga 
(uczeń klasy II) – laureat konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, 
Mateusz Gemra (uczeń klasy II) – laureat konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego”, finalista konkursu z języka niemieckiego, finalista konkursu matema-
tycznego, finalista konkursu historycznego, Piotr Binduga (uczeń klasy III) – fi-
nalista konkursu matematycznego, Krzysztof Geleta (uczeń klasy III) – finalista 
konkursu fizycznego, Norbert Mnatsakanyan-Nowak (uczeń klasy III) – finalista 
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konkursu z języka angielskiego, Paula Szumełda (uczennica klasy III) – finalistka 
konkursu z języka niemieckiego.

Rok szkolny 2012/2013 okazał się rokiem sukcesów – trzy tytuły laureata 
konkursów gimnazjalnych Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz jedenaście 
tytułów finalisty. Wypracowali je: Marcin Hamielec (uczeń klasy III) – laure-
at kuratoryjnego konkursu z historii, laureat IV miejsca ogólnopolskiego finału 
konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, laureat finału wojewódzkie-
go konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, Andrzej Gierlak (uczeń 
klasy III) – laureat kuratoryjnego konkursu z matematyki, Jakub Bauer (uczeń 
klasy II) – laureat kuratoryjnego konkursu z chemii, Lubosz Furga (uczeń klasy 
III) – laureat ogólnopolskiego finału konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża pol-
skiego”, laureat finału wojewódzkiego konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego”, Michał Tadla (uczeń klasy III) – laureat finału wojewódzkiego kon-
kursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, Marek Czyżewski (uczeń klasy 
III) – finalista kuratoryjnego konkursu z fizyki, wyróżniony finalista XIII Podkar-
packiego Konkursu Matematycznego im. F. Leji, finalista Olimpiady Matema-
tycznej Gimnazjalistów, Patrycja Bruździńska (uczennica klasy III) – finalistka 
kuratoryjnego konkursu z matematyki, finalistka kuratoryjnego konkursu z fi-
zyki, Paula Szumełda (uczennica klasy III) – finalistka kuratoryjnego konkursu 
z języka angielskiego, finalistka kuratoryjnego konkursu z języka niemieckiego, 
Filip Lipiński (uczeń klasy III) – finalista kuratoryjnego konkursu z matematy-
ki, wyróżniony finalista XIII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. F. 
Leji, Paweł Duplaga (uczeń klasy II) – wyróżniony finalista XIII Podkarpackiego 
Konkursu Matematycznego im. F. Leji, Karolina Półchłopek (uczennica klasy 
II) – finalistka kuratoryjnego konkursu z matematyki, wyróżniona finalistka XIII 
Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. F. Leji, Ewa Mróz (uczennica 
klasy III) – finalistka kuratoryjnego konkursu z języka angielskiego, Anna Bie-
niasz (uczennica klasy II) – finalistka kuratoryjnego konkursu z języka polskiego, 
Tomasz Warcholak (uczeń klasy III) – finalista kuratoryjnego konkursu z chemii, 
Krzysztof Geleta (uczeń klasy III) – finalista kuratoryjnego konkursu z fizyki.

W roku szkolnym 2013/2014 gimnazjum pierwszy raz zdobyło tytuł „Szkoły 
przyjaznej utalentowanym uczniom” za sukcesy odnoszone w konkursach gim-
nazjalnych. W tym roku szkolnym uczniowie GSA zdobyli 13 tytułów laureata 
i 11 finalisty konkursów gimnazjalnych. Byli to: Jakub Bauer (kl. III a/g) – laureat 
z chemii, laureat z matematyki, finalista z fizyki, Daniel Bałut (kl. III a/g) – laureat 
z chemii, laureat z matematyki, Anita Król (kl. III a/g) – laureatka z chemii, finalistka 
z matematyki, finalistka z j. niemieckiego, Anna Bieniasz (kl. III a/g) – finalistka 
z chemii, finalistka z j. polskiego, Bernard Preyer (II a/g) – finalista z j. polskiego, 
Kamila Maziarczyk II a/g – finalistka z j. polskiego, Karolina Półchłopek (III b/g) 
– laureatka z matematyki, Kacper Grzegorzak (kl. III a/g) – finalista z matematyki 
Paweł Duplaga (kl. III a/g) – laureat z matematyki, Paweł Pawłucki (kl. II a/g) – 
finalista z matematyki, Krzysztof Buben (kl. III b/g) – laureat z fizyki, Karolina 
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Pyrchla (kl. III a/g) – laureatka z j. niemieckiego, Aleksandra Galanty (kl. II b/g) 
– finalistka z geografii, Jan Busz (kl. II a/g) – laureat z informatyki, Grzegorz 
Tomaka (kl. III a/g) – laureat z informatyki, Cezary Śnieżek (kl. III a/g) – laureat 
z informatyki, Łukasz Popowicz (kl. III a/g) – finalista z informatyki, Miłosz 
Olszański (kl. IIIb/g) – laureat z WOS (Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Eko-
nomicznej). W X Ogólnopolski Konkurs Ortograficznym wyróżniła się Natalia 
Tkacz (kl. III a/g) – finalistka, a w IX Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów 
– Paweł Duplaga (kl. III a/g) – finalista.

Rok szkolny 2014/2015. I Gimnazjalna Olimpiada Przedsiębiorczości – zo-
stała zorganizowana przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, do finału 
awansowały cztery zespoły liczące po trzy osoby. Po zmaganiach finałowych 
nasi uczniowie zyskali następujące tytuły: Paweł Pawłucki – laureat, Kamila 
Maziarczyk – laureatka, Mikołaj Martowicz – laureat, Michał Musz – finalista, 
Jakub Kowalczyk – finalista, Michał Chmura – finalista, Michał Kondrat – fina-
lista, Karol Chromiak – finalista, Wiktoria Kaszelny – finalistka, Łukasz Tadla – 
uczestnik finału,  Julia Szuper – uczestniczka finału, Justyna Pilch – uczestniczka 
finału. XV Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. F. Leji: Jakub Fedak – lau-
reat, Paweł Pawłucki – finalista. Konkurs matematyczny im. prof. J. Marszała 
- Michał Chmura – wyróżniony finalista. W Konkursach przedmiotowych orga-
nizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie uczniowie 
uzyskali 15 tytułów laureata i 13 tytułów finalisty: Mikołaj Popławski – laureat 
z chemii, laureat z biologii, laureat z fizyki, Jakub Fedak – laureat z chemii, 
laureat z matematyki, finalista z fizyki, Piotr Bogucki – laureat z matematyki, 
Łukasz Tadla – laureat z matematyki, finalista z chemii, Michał Drabik – laureat 
z biologii, Jan Busz – laureat z fizyki, laureat z informatyki, Aleksandra Galanty 
– laureatka z j. polskiego, laureatka z geografii, Karolina Terpiłowska – laureat-
ka z j. polskiego, Michał Ekiert – laureat z historii, Jakub Kowalczyk – laureat 
z WOS (Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej), Kamila Maziarczyk 
– finalistka z j. polskiego, Bernard Preyer – finalista z j. polskiego, finalista z ma-
tematyki, Klaudia Katan – finalistka z biologii, Mikołaj Kolańczuk – finalista 
z fizyki, Kacper Górka – finalista z fizyki, Bartosz Woliński – finalista z fizyki, 
Katarzyna Domagalska – finalistka z fizyki, Michał Chmura – finalista z fizyki, 
Aleksandra Paczewska  – finalistka z WOS, Grzegorz Adamek – finalista z histo-
rii. W Konkursie „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514. 
Od Cedyni do Orszy” wyróżnili się: Michał Chmura – laureat oraz Michał Koch-
mański – laureat.

W roku szkolnym 2015/2016 nasi uczniowie zdobyli 25 tytułów laureata 
w konkursach gimnazjalnych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty15. Najwięcej tytułów zdobyli chemicy – siedmiu laureatów, w kon-

15 A. Derdziak, J. Dyrda, Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcące-
go w Przemyślu, „Nauczyciel i Szkoła”, nr 4 z 2016 r.
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kursie z wiedzy o społeczeństwie – sześciu laureatów, fizycznym – czterech 
laureatów, w matematycznym, informatycznym i biologicznym po dwóch, 
w polonistycznym i języka angielskiego po jednym tytule laureata. 20 uczniów 
uzyskało tytuły finalisty. Byli to: Jakub Fedak (III a) – laureat z fizyki, chemii, 
informatyki i matematyki, Mikołaj Popławski (III b) – laureat z j. angielskiego 
i chemii oraz finalista z j. niemieckiego, Michał Drabik (III a) – laureat z chemii 
i biologii oraz finalista z języka angielskiego i matematyki, Ignacy Kuchciński 
(III a) – laureat z chemii i matematyki oraz finalista z języka angielskiego, Kac-
per Górka (III a) – laureat z fizyki i finalista z matematyki, Jakub Siuta (II a) 
– laureat z fizyki i finalista z matematyki, Wojciech Bardziński (II a) – laureat 
z wiedzy o społeczeństwie oraz chemii, Łukasz Tadla (III a) – laureat z chemii 
i finalista z matematyki, Jakub Kowalczyk (II a) – laureat z wiedzy o społeczeń-
stwie i finalista z języka niemieckiego, Karolina Terpiłowska (III c) – laureatka 
z języka polskiego, Wojciech Przybytek (II b) – laureat z chemii, Krzysztof 
Cioch (II a) – laureat z biologii, Marcin Pałczak (III a) – laureat z fizyki, Karol 
Chromiak (III a) – laureat z wiedzy o społeczeństwie, Michał Ekiert (III b) – 
laureat z wiedzy o społeczeństwie, Mateusz Nizio (III a) – laureat z wiedzy 
o społeczeństwie, Zuzanna Szott (III c) – laureatka z wiedzy o społeczeństwie, 
Maciej Choma (III a) – laureat z informatyki, Klaudia Godos (III c) – finalistka 
z biologii, Grzegorz Adamek (III a) – finalista z fizyki i matematyki, Julia Zajlo 
(III b) – finalistka z chemii, Alina Rodzeń (III b) – finalistka z języka polskiego, 
Jakub Hus (I b) – finalista z języka polskiego, Paulina Galanty (II b) – finalist-
ka z języka polskiego, Jan Żurek (III c) – finalista z geografii, Mateusz Basza 
(III a) – finalista z informatyki, Konrad Paczkowski (III c) – finalista z historii, 
Monika Młynarska (III a) – finalista z matematyki, Iga Szczepańska (II a) – fi-
nalistka z matematyki. W II finale Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości 
wzięły udział trzy osoby reprezentujące GSA: Jakub Kowalczyk został lau-
reatem pierwszego miejsca, Karol Chromiak laureatem 11 miejsca, Wojciech 
Bardziński zaś otrzymał tytuł finalisty olimpiady.

W organizowanej pierwszy raz Gimnazjalnej Olimpiadzie Wiedzy o Społe-
czeństwie  do finału ogólnopolskiego w Warszawie  zakwalifikowało się trzech 
uczniów gimnazjum: Wojciech Bardziński został laureatem 3 miejsca, Zuzan-
na Szott zajęła 8 miejsce i uzyskała tytuł laureata, Michał Musz został finalistą  
olimpiady.

Dodatkowo Michał Jarosz został finalistą konkursu historycznego „Losy żoł-
nierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531–1683. Od Obertyna do Wiednia. 
Rzeczpospolita Obojga Narodów”, organizowanym przez Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie.

Rok szkolny 2016/2017. Do finałów weszło 30 uczniów, z tej liczby 13 zostało 
laureatami, a 17 finalistami konkursów Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Byli to: 
Krzysztof Cioch – laureat z biologii, Paulina Galanty – laureatka z j. polskiego, 
Wojciech Bardziński –  laureat z chemii, laureat z matematyki, laureat z WOS, 
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finalista z fizyki, Wojciech Przybytek –  laureat z chemii, finalista z matematyki, 
Wiktoria Turczak – laureatka z chemii, Jakub Siuta – laureat z fizyki, laureat 
z matematyki, laureat z informatyki, Jakub Kowalczyk –  laureat z j. niemiec-
kiego, laureat z WOS, finalista z fizyki, Michał Musz – laureat z WOS, Nikola 
Majgier –  finalistka z historii, Joanna Opryszko – finalistka z biologii, finalistka 
z chemii, Martyna Skafiriak – finalistka z biologii, Aleksandra Domańska – fi-
nalistka z j. polskiego, Jakub Hus – finalista z j. angielskiego, finalista z chemii,  
finalista z fizyki, Patryk Kuniec –  finalista z chemii, Aleksandra Szałyga – fi-
nalistka z chemii, Iga Szczepańska – finalistka z fizyki, finalistka z matematyki, 
Michał  Dyrda – finalista z WOS, Dominik Bachurski – finalista z WOS.

Olbrzymim sukcesem szkoły był udział uczniów w I Olimpiadzie Historycz-
nej Gimnazjalistów, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne. Do 
finału w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim zakwalifikowali się Michał 
Jarosz (III a), Michał Dyrda (I a) i Michał Włodyka (II b). Po rywalizacji fina-
łowej Michał Dyrda został laureatem III miejsca, Michał Jarosz laureatem IV 
miejsca, zaś Michał Włodyka otrzymał tytuł finalisty16. Tytuły laureata i finalisty 
zwalniają z pierwszej części egzaminu  gimnazjalnego z przedmiotów huma-
nistycznych. Dobra passa została podtrzymana podczas finału II Gimnazjalnej 
Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie w Warszawie organizowanej przez Szkołę 
Główną Handlową. Nasi uczniowie uzyskali tytuły laureatów tej olimpiady – 
szkołę reprezentowali: Dyrda Michał, Kowalczyk Jakub oraz Bachurski Domi-
nik17. Do finału III Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości, też organizowa-
nej przez SGH w Warszawie, awansowali Kowalczyk Jakub, Musz Michał oraz 
Dyrda Michał, cała trójka uzyskała tytuły finalistów Gimnazjalnej Olimpiady 
Przedsiębiorczości. Sukcesem zakończył się start Michała Dyrdy i Michała Jaro-
sza w kolejnej edycji konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” – oby-
dwaj uzyskali tytuły laureatów.

Rok szkolny 2017/2018 to podtrzymanie dobrej passy w konkursach gimna-
zjalnych.  Do finałów konkursów organizowanych przez Podkarpackiego Kura-
tora Oświaty w Rzeszowie awansowało 22 uczniów. Ostatecznie zdobyli oni 10 
tytułów laureata oraz 12 tytułów finalisty. Byli to: Joanna Opryszko – laureatka 
z biologii (I miejsce na Podkarpaciu), laureatka z  matematyki i laureatka z che-
mii, Jakub Hus – laureat z fizyki, laureat z chemii (I miejsce na Podkarpaciu), 
laureat z j. angielskiego, finalista z matematyki, Chrystyna Bączkowska –  laure-
atka z j. ukraińskiego, Michał Furgała – laureat z fizyki, finalista z matematyki, 
Patrycja Kulon – laureatka z matematyki, Kacper Kraśnik – laureat z matematy-
ki, Gabriela Ziobro – finalistka z historii, Natalia Szuper – finalistka z j. hiszpań-
skiego, Wiktoria Turczak –  finalistka z fizyki i finalistka matematyki, Ziemowit 
Popławski – finalista z fizyki, Michał Dyrda –  finalista z fizyki i finalista geo-

16 KiB, Tańcowały… trzy Michały z historią, „Życie Podkarpackie”, 22 marca 2017 r.
17 MG,. Gimnazjaliści ze „Słowaka” zaimponowali, „Życie Podkarpackie”, 5 lipca 2017 r. 
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grafii, Karolina Helon – finalista z  matematyki, Paweł Wojnarowicz – finalista 
z matematyki, Wiktor Mazur – finalista z chemii. 

Olimpiady to kolejne pasmo sukcesów. Do II finału Olimpiady Historycznej 
Gimnazjalistów awansował uczeń klasy II a Michał Dyrda, który uzyskał tytuł 
finalisty. Następnie Michał Dyrda został laureatem 17 miejsca Młodzieżowej 
Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. Zwieńczeniem sukcesów był start uczniów 
w finale Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości. Zespół w składzie Aleksandra 
Kondrat klasa II a, Michał Dyrda klasa II a i Bartłomiej Musz klasa VII a zasko-
czył wszystkich: Michał Dyrda został laureatem pierwszego miejsca w Polsce, 
Bartłomiej Musz zdobył 10 miejsce, zaś Aleksandra Kondrat została uczestni-
kiem finału.

Tym samym, w latach 2007–2018 uczniowie Gimnazjum Stowarzyszenia 
Absolwentów I LO w Przemyślu uzyskali 87 tytułów laureata konkursów gim-
nazjalnych, 98 tytułów finalistów konkursów gimnazjalnych. Zdobyli też tytuły 
laureata, finalisty i uczestnika następujących ogólnopolskich olimpiad przedmio-
towych: Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów/Juniorów –  
3 laureatów i 4 finalistów; Gimnazjalna Olimpiada Przedsiębiorczości – 7 laure-
atów, 10 finalistów oraz 4 uczestników finału; Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy 
o Społeczeństwie – 6 laureatów i 1 finalista; Olimpiada Historyczna Gimnazja-
listów – 2 laureatów i 2 finalistów; w konkursie „Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego” uczniowie szkoły zdobyli 2 tytuły laureata finału ogólnopolskiego,  
 9 tytułów laureata wojewódzkiego i 2 tytuły finalisty finału wojewódzkiego.

Najbardziej utytułowanymi uczniami Gimnazjum Stowarzyszenia Absol-
wentów I LO byli: Jakub Fedak – uzyskał 6 tytułów laureata konkursów gim-
nazjalnych Kuratora Oświaty w Rzeszowie, Mikołaj Popławski – 5 tytułów lau-
reata i jeden finalisty, Wojciech Bardziński – 5 tytułów laureata i jeden finalisty 
konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie oraz laureat 
3 miejsca Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o społeczeństwie i finalista Gim-
nazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości, Jakub Kowalczyk – 4 tytuły laureata 
i 2 finalisty konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie 
oraz laureat 1 miejsca II Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości, laureat 
Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, finalista Gimnazjalnej Olim-
piady Przedsiębiorczości i Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, 
Jakub Siuta – 4 tytuły laureata i jeden finalisty konkursów Kuratora Oświaty 
w Rzeszowie, Anna Gierlak – laureatka 2 konkursów Kuratora Oświaty w Rze-
szowie i finalistka jednego oraz dwukrotna laureatka Olimpiady Matematycznej, 
Mateusz Dombrowski – laureat dwóch konkursów gimnazjalnych, finalista jed-
nego oraz laureat Olimpiady Matematycznej i jej finalista, a także Michał Dyrda 
– laureat 3 miejsca Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów, finalista Olimpia-
dy Historycznej Gimnazjalistów,  dwukrotny laureat Gimnazjalnej Olimpiady 
Wiedzy o Społeczeństwie, laureat pierwszego miejsca w Szkolnej Olimpiadzie 
Przedsiębiorczości i finalista Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości,  dwu-
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krotny laureat „Losów żołnierza i dziejów oręża polskiego” oraz finalista 3 kon-
kursów Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

Talent, pasja, zainteresowania, zaangażowanie oraz ciężka praca zarówno 
uczniów jak i nauczycieli przyczyniły się do licznych sukcesów w przedmio-
towych konkursach gimnazjalnych, olimpiadach, zawodach sportowych czy ar-
tystycznych. W tym miejscu jako dyrektor szkoły chciałbym złożyć jeszcze raz 
serdeczne podziękowania dla wszystkich Tych, których zaangażowanie i poświę-
cony czas pozwoliły szkole osiągnąć tak wielkie sukcesy. 

Nie samą nauką żyła szkoła i jej uczniowie. Ważną rolę w rozwoju młodzieży 
odgrywały sport i rekreacja. W trakcie funkcjonowania GSA osiągnęło wiele suk-
cesów sportowych: VI miejsce w międzynarodowych mistrzostwach w pływaniu 
drużynowym (27.11.2009 r.), IV miejsce w półfinale wojewódzkim gimnazjady 
w sztafecie 6 × 50 m systemem dowolnym chłopców (17.03.2010 r.), VII miejsce 
w półfinale wojewódzkim gimnazjady w pływaniu dziewcząt (20.03.2012 r.), III 
miejsce w półfinale wojewódzkim gimnazjady w pływaniu chłopców (13.03.2013 r.), 
II miejsce w półfinale wojewódzkim gimnazjady w pływaniu dziewcząt 
(8.04.2014 r.), III miejsce w półfinale wojewódzkim gimnazjady w pływaniu 
chłopców (8.04.2014 r.), X miejsce w finale wojewódzkim gimnazjady w pływa-
niu 6 × 50 m kat. dziewcząt (16.05.2014 r.), IV miejsce w półfinale wojewódz-
kim gimnazjady w unihokeju chłopców (12.12.2014 r.), III miejsce w półfinale 
wojewódzkim gimnazjady w badmintonie dziewcząt (24.11.2014 r.), IV miejsce 
w półfinale wojewódzkim gimnazjady w badmintonie chłopców (25.11.2014 r.), 
III miejsce w półfinale wojewódzkim gimnazjady w badmintonie chłopców 
(19.11.2016 r.). To tylko niewielki wycinek osiągnięć sportowych uczniów Gim-
nazjum, którzy wielokrotnie wygrywali rywalizację w mieście w pływaniu, nar-
ciarstwie, szachach i innych dyscyplinach sportowych18. 

Uczniowie wraz z nauczycielami brali udział w licznych rajdach, wyciecz-
kach, wyjazdach integracyjnych. Każda klasa raz w roku uczestniczyła w wy-
cieczce klasowej trwającej dwa lub trzy dni. Klasy trzecie gimnazjum wyjeż-
dżały do Warszawy, gdzie obowiązkowymi punktami zwiedzania były: Sejm 
RP, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz starówka. Wyjazdy do Warszawy 
współfinansowało Stowarzyszenie Absolwentów I LO w Przemyślu.

Szkoła organizowała liczne konkursy wiedzy i artystyczne dla uczniów gim-
nazjum i szkół podstawowych powiatu przemyskiego, których laureaci uzyski-
wali punkty w rekrutacji do szkół średnich. Nauczyciele języków obcych byli 
twórcami konkursu „Spacerkiem po DACH-u” oraz „English Factor”19. Mgr Jo-
anna Błaszczyszyn ucząca plastyki i przedmiotów artystycznych organizowała 
liczne konkursy plastyczne.

18 Podsumowanie sportowego współzawodnictwa szkół, „Życie Podkarpackie”, 28 czerwca 
2017 r.

19 B. Buć, III Powiatowego Konkursu z języka angielskiego „English Factor”, „Nasz Prze-
myśl”, marzec 2017, nr 3.

egrin
Notatka
Powiatowy

egrin
Notatka
Konkurs
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Od roku szkolnego 2013/2014 Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów 
I LO czterokrotnie otrzymało tytuł „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom”, 
przyznawany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty za sukcesy osiągane 
w konkursach gimnazjalnych. Laur przyznawany jest na rok szkolny tym pla-
cówkom, które mają najwięcej laureatów konkursów gimnazjalnych. Nauczy-
cielami, którzy mogą poszczycić się największą liczbą laureatów w konkursach 
gimnazjalnych i olimpiadach przedmiotowych są: Maria Głowaty – 14 laureatów 
z matematyki, Katarzyna Harasimowicz-Gąska – 12 laureatów z chemii, Jaro-
sław Dyrda – 11 laureatów z wiedzy o społeczeństwie i jeden z historii, Danuta 
Brud – 9 laureatów z fizyki.

Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu na mocy refor-
my systemu edukacji z dniem 1 września 2017 r. zostało przekształcone w Szkołę 
Podstawową z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO 
w Przemyślu20. Tym samym Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO 
w Przemyślu przestało istnieć. W  nowo założonej szkole podstawowej do wyga-
szenia funkcjonują ostatnie dwa roczniki gimnazjalistów. Ostatni gimnazjaliści 
opuszczą szkołę w czerwcu 2019 r. Wtedy z nazwy szkoły podstawowej zniknie 
zapis o oddziałach gimnazjalnych, zaś Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów 
pozostanie jedynie historią. Historią, którą wszyscy zaangażowani w funkcjono-
wanie szkoły wspólnie tworzyli. Osiągnięcia uczniów oraz szkoły na trwałe wpi-
sały się w historię przemyskiej edukacji przyczyniając jej splendoru. Na zakoń-
czenie chciałbym podziękować tym, z którymi w Gimnazjum Stowarzyszenia 
Absolwentów I LO przyszło mi się spotkać i pracować. To była prawdziwa przy-
jemność. Mam nadzieję, że Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi 
Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu będzie godnym następcą, który 
będzie kontynuować działalność Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO 
w Przemyślu.

Aneks 
Absolwenci Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów w latach 2010–2017

2007–2010 
Klasa a: Błachowicz Jakub, Czarski Jakub,  Czumak Dominika, Damaszko Mo-
nika, Data Przemysław, Dombrowski Mateusz,  Dziadek Gabriela, Geleta Justy-
na, Gross Karolina, Kocik Kosma, Krawczyk Sebastian, Lechocińska Patrycja, 
Majewski Artur, Oleszek Oktawian, Pilszyk Zuzanna, Połeć Bartosz, Ryzner 
Katarzyna, Rzońca Barbara, Stańko Grzegorz, Stępień Paulina, Szkółka Dorota, 
Szpunar Monika, Walat Magdalena, Wożniak Magdalena.

20 Decyzja o przekształceniu Gimnazjum Stowarzyszenia absolwentów I LO w Szkołę Podsta-
wową z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu zapadła na 
posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu w dniu 16 I 2017 r., o czym 
świadczy protokół z tego spotkania.
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Klasa b: Bacza Klaudia, Binduga Aleksandra, Bogdanowicz Kosma, Cicińska 
Elżbieta, Drymajło Justyna, Helon Katarzyna, Hnatyk Kacper, Kaczor Daniel, 
Kaszelny Paulina, Kojder Karolina, Kuncelman Anna, Maciak Emilia, Macina 
Justyna, Matuszczak Jadwiga, Nałęcz-Skałecki Remigiusz, Ostrowska Sandra, 
Sumiec Michał, Surowiec Adrian, Szott Ireneusz, Twardak Jagoda, Urbańska 
Aleksandra, Vu Van Hai, Wlazły Wiktor, Wołos Rafał.

2008–2011 
Klasa a: Bednarczuk Aleksandra, Bednarczyk Jakub, Bochniak Marcin, Chame-
ra Michał, Choma Jędrzej, Derdziak Łukasz, Gąszewska Karolina, Gierlak Anna, 
Golatowski Jan, Góra Agnieszka, Haszczyn Kamil, Horynecki Kacper, Iwanów 
Marcelina, Kołcz Hubert, Małogoska Katarzyna, Musiał Joanna, Płachta Kamila, 
Psik Anna, Szpiech Kamil, Tadla Adrianna, Tryniecki Rafał, Turczyńska Elwira, 
Wojdyło Marek, Zięba Wojciech.
Klasa b: Andrusiewicz Mateusz, Bąk Joanna, Białachowska Ewa, Buben Karoli-
na, Bukalski Paweł, Dębicki Krzysztof, Dzwonnik Kamila, Gawlik Anna, Hanus 
Delfina, Hawranik Izabela, Hołyszko Piotr, Kwieciński Miron, Łaba Jagoda, Ma-
zur Karolina, Niedźwiedź Julia, Olszańska Izabela, Oponowicz Piotr, Pinkowicz 
Martyna, Solarz Michał, Suszyński Krzysztof, Szkółka Katarzyna, Szolc Hubert, 
Wawrynowicz Kamil, Wiech Jowita.

2009–2012 
Klasa a: Banach Weronika, Binduga Piotr, Cichoński Jan, Czajka Karol, Do-
browolska Aleksandra, Gemra Mateusz, Haluk Przemysław, Hryń Alicja, Jeżak 
Justyna, Karasiński Bartosz, Kulawski Antoni, Krawiec Justyna, Lechocińska 
Aleksandra, Morawiecka Aleksandra, Palus Patrycja, Pilch Piotr, Rossowski 
Michał, Rowińska Patrycja, Seredyński Michał, Składan Karolina, Sośnicki Jan, 
Szczygielska Paulina, Wajda Agnieszka, Wojdylak Katarzyna.
Klasa b: Bik Tomasz, Chrobak Karolina, Czarniecka Natalia, Gajda Aleksan-
dra, Galant Klaudia, Giżycka Klaudia, Jurjewicz Justyna, Kawa Justyna, Kołacz 
Grzegorz, Krzysztof Magdalena, Lis Dominika, Macewicz Anna, Machaj Mi-
łosz, Mikołajewski Maciej, Mnatsakanyan-Nowak Norbert, Niziński Patryk, Pa-
rol Michał, Rosiak Bartosz, Semeniuk Damian, Stec Aldona, Szczepański Patryk, 
Wiśniowski Sebastian, Wlazły Przemysław, Zachajusz Dawid.

2010–2013
Klasa a: Antonik Małgorzata, Ciż Mateusz, Furga Lubosz, Jałocha Mateusz, 
Jobko Kamila, Kocur Dominika, Kornecki Jan, Kostka Michał, Kozioł Karoli-
na, Kulpiński Hubert, Lipiński Filip, Machaj Joanna, Makuch Katarzyna, Małek 
Grzegorz, Norek Gabriela, Pawłowska Angelika, Pilch Katarzyna, Półchłopek 
Justyna, Przywalny Aleksander, Roch Katarzyna, Szumełda Paula, Warcholak 
Tomasz, Wiśniowska Kamil.
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Klasa b: Brudzińska Patrycja, Czyżewski Marek, Damaszko Katarzyna, Dedio 
Marek, Derdziak Dominika, Geleta Krzysztof, Gierlak Andrzej, Gol Halina, Gra-
bowski Filip, Hamielec Marcin, Kuchcińska Julia, Mróz Ewa, Musiał  Aleksan-
dra, Pilszyk Marcelina, Pobidyński Aleksander, Raben Aleksander, Reszka Ja-
kub, Segiet Zuzanna, Serkis Barbara, Siwak Marcin, Stadnik Monika, Szczurek 
Kamila, Śliwa Patrycja, Tadla Michał.

2011–2014
Klasa a: Bałut Daniel, Bauer Jakub, Bieniasz Anna, Drabczyńska Katarzyna, 
Duplaga Paweł, Duplaga Tomasz, Gofryk Marta, Grzegorzak Kacper, Kicman 
Katarzyna, Kieryk Klaudia, Kołacz Rafał, Król Anita, Pańczuk Magdalena, Plis 
Hubert, Popowicz Łukasz, Pyrchla  Karolina, Romankiewicz Karolina, Solska 
Ewa, Śnieżek Cezary, Tkacz Natalia, Tokarski Filip, Tomaka Grzegorz, Walczak 
Kamil, Musz Marcela.
Klasa b: Bogucka Elżbieta, Buben  Krzysztof, Bundyra Anna, Górecka Sandra, 
Gruszecka Hanna, Karpiak Rafał, Kieryk Anna, Knychała Wiktoria, Koba Alek-
sandra, Korfel Gabriela, Kowalski Filip, Łysy Paweł, Olszański Miłosz, Para-
dowski Krzysztof, Podbilska Ewa, Półchłopek Karolina, Półchłopek Szczepan, 
Pszonak Róża, Pyrcz Izabela, Radoń Jadwiga, Sydor Aniela, Szczepanik Natalia, 
Szczygielska Adrianna, Zariczny Wiktor.

2012–2015
Klasa a: Bogucki Piotr, Busz Jan, Chmura Michał, Domagalska  Katarzyna, Fac 
Konrad, Flader Kinga, Gawan Anna, Gol Jolanta, Haluk Justyna, Jeżak Paweł, 
Katan Klaudia, Kondrat Michał, Machaj Paweł, Martowicz Mikołaj, Maziarczyk 
Kamila, Mikołajewska Monika, Pacławski Patryk, Paczewska Aleksandra, Paw-
łucki Paweł, Pilch Justyna, Preyer Bernard, Reszka Rafał, Śnieżek Kinga.
Klasa b: Choma Gabriela, Chrzanowska Anna, Cielecka Emilia, Dudziak Da-
mian, Gajda Michał, Galanty Aleksandra, Gąszewski Kamil, Hałek Adrianna, 
Hawajski Artur, Jobko Adrianna, Kolańczuk Mikołaj, Król Weronika, Laska Ka-
rol, Mazur Justyna, Mikruta Aleksandra, Pacławska Weronika, Pawliszak Dawid, 
Raba Karolina, Sieńko Wiktoria, Sokół Dawid, Szott  Hubert, Warcholak Grze-
gorz, Woliński Bartosz, Wróbel Wioletta.

2013–2016
Klasa a: Adamek Grzegorz, Basza Mateusz, Choma Maciej, Chromiak Karol, 
Drabik Michał, Fedak Jakub, Górka Kacper, Grodecki Oskar, Jodłowska Julia, 
Kaszelny Wiktoria, Kochmański Michał, Kontek Arkadiusz, Kuchciński Ignacy, 
Młynarska Monika, Nakoneczna Julia, Nizio Mateusz, Ożga Sebastian, Pałczak 
Marcin, Pilch Gabriela, Stadnik Aleksandra, Szuper Julia, Tadla Łukasz, Tokar-
ski Kacper, Zaleszczyk Agnieszka.
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Klasa b: Chruszcz Martyna, Czechowicz Jakub, Durlej Gabriela, Dźwierzyń-
ska Gabriela, Ekiert Michał, Gogola Wiktor, Hawranik Paweł, Kowal Katarzyna, 
Krytak Małgorzata, Kuchciński Zbigniew, Lenart Miłosz, Makuchowska Wikto-
ria, Milanowicz Justyna, Ossoliński Jakub, Piotrowski Michał, Pobidyński Wik-
tor, Popławski Mikołaj, Potoczniak Gabriela, Rodzeń Alina, Styś Dawid, Świta 
Michał, Tryczyński Piotr, Urycz Michał, Zajlo Julia.
Klasa c: Byrska Julia, Cisło Kamila, Gdowska Kinga, Godos Klaudia, Hałyk Ka-
tarzyna, Łysy Kacper, Nehrybecki Łukasz, Nuckowski Kacper, Oleszek Gracjan, 
Pacanowska Martyna, Paczkowski Konrad, Pawlak Kacper, Pempuś Wiktoria, 
Rakszawski Wojciech, Solska Natalia, Solski Krystian, Sowa Julia, Szott Zuzan-
na, Terpiłowska Karolina, Trzaska Katarzyna, Wiątek Jakub, Węgrzyn Karolina, 
Wojdylak Jan, Żurek Jan

2014–2017
Klasa I a: Adamczyk Gabriela, Bardziński Wojciech, Cioch Krzysztof, Domań-
ska Aleksandra, Gaweł Kosma, Haliniak Maja, Hawryś Maria, Jarosz Michał, 
Kowalczyk Jakub, Majgier Nikola, Małachowska Gabriela, Michalska Oliwia, 
Mikołajewska Anita, Musz Michał, Niedźwiedź Jakub, Pilch Kamila, Psik Alek-
sandra, Sieńko Weronika, Siuta Jakub, Siuta Kinga, Skafiriak Martyna, Szczą-
chor Piotr, Szczepanik Emilia, Szczepańska Iga.
Klasa I b: Bielec Miłosz, Bundyra Maciej, Galanty Paulina, Grzech Wiktoria, 
Hop Weronika, Kasprzyk Małgorzata, Koncur Izabela, Konopka Magdalena, 
Korpecka-Stawarz Julia, Kozar Joanna, Kozioł Patrycja, Leżoń Sebastian, Lis 
Dominik, Łabinowicz Wiktoria, Majka Cyprian, Marek Rafał, Martowicz Maja, 
Paradowska Martyna, Polaczek Filip, Przybytek Wojciech, Rodzeń Konrad, Sza-
łyga Aleksandra, Szeląg Bartłomiej, Szostek Magdalena.
Klasa I c: Bahir Adam, Borys Julian, Czechowicz Karolina, Dryla Kamila, Ga-
worecka Sylwia, Iskański Oliwer, Kaczmarz Kamil, Kożuch Justyna, Krzysztof 
Błażej, Kuniec Patryk, Mazurek Jakub, Myszak Dominik, Niżnik Aleksandra, 
Ochenduszka Alicja, Pańczuk Grzegorz, Pawłucka Karolina, Pęcak Szymon, Pę-
cek Weronika, Pilawa Hubert, Polak Karolina, Powąska Grzegorz, Skwarko Sara, 
Sroka Paweł, Tymczyszyn Maja

2015–2018
Klasa III a: Bahir Sara, Baryła Julia, Gawan Grzegorz, Górka Marlena, Gwiżdż 
Joanna, Helon Karolina, Humeniuk Jakub, Hus Jakub, Igielski Michał, Juźwik 
Katarzyna, Koczenasz Kamila, Król Anita, Kulon Patrycja, Łapińska Justyna, 
Maciewicz Martyna, Oleszek Ewa, Opryszko Joanna, Partyka Piotr, Podgórski 
Kacper, Popławski Ziemowit, Szuper Natalia, Ścibiwołk Zuzanna, Turczak Wik-
toria, Wojnarowicz Paweł.
Klasa III b: Bachurska Klaudia, Bachurski Dominik, Barszczak Wiktoria, Bo-
żek Patrycja, Chruszcz Szymon, Florczak Oliwia, Grabowska Gabriela, Janiuś 
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Wioletta, Jarecki Bruno, Kamiński Adrian, Kiełtyka Patrycja, Kierkało Mateusz, 
Kufel Mateusz, Lenar Filip, Makuchowski Michał, Mazur Piotr, Mazur Wiktor, 
Owsiany Tomasz, Piestrak Kornelia, Pogorzelec Zuzanna, Procyk Katarzyna, 
Wityk Paweł, Włodyka Michał, Zięba Zuzanna, Bączkowska Chrystyna.

W roku szkolnym 2018/2019 szkołę opuści ostatni rocznik gimnazjalistów 
z lat 2016–2019
Klasa II a: Brud Paweł, Chlastawa Kacper, Cieleń Oliwia, Dańko Bartosz, Dia-
kun Patrycja, Doroszuk Oktawiusz, Dyrda Michał, Furgała Michał, Gierlak Ar-
tur, Grodecki Miłosz, Kamińska Aleksandra, Kierkało Weronika, Klein Michał, 
Kondrat Aleksandra, Krysa Aleksandra, Ląg Małgorzata, Mazur Weronika, Or-
gan Kinga, Pelc Weronika, Psik Bartosz, Salamon Maja, Siewarga Adam, Szopa 
Stanisław, Świętochowski  Adam, Woźniczka Ewa.
Klasa II b: Adamczak Karolina, Błachnio Kinga, Broda Amelia, Chamulak Igor, 
Chruścicki Hubert, Garbacik Natalia, Gefert Wiktoria, Hajduk Klaudia, Hara-
simowicz Karolina, Jakubowska Zuzanna, Kraśnik Kacper, Król Emilia, Krze-
czowska Natalia, Perłak Mateusz, Plis Jakub, Pszonak Anita, Pyrchla Paweł, Szu-
mełda Wiktoria, Szydłowski Marcel, Wójcik Jakub, Zapotocka Oliwia, Zarański 
Bartosz.
Klasa II c: Badalyan Angelika, Borycka Katarzyna, Drabczyński Jan, Gaweł 
Amelia, Grzegorzak Gabriel, Hryniszyn Jan, Jórasz Anna, Klepacki Błażej, 
Koba Oliwia, Kocaj Wiktoria, Kopiec Korneliusz, Lück Hubert, Nastal Angeli-
ka, Osieczko Dawid, Pawlak Kasjan, Pawliszak Maksymilian, Skibińska Laura, 
Sosnowski Michał, Sus Kamila, Tetera Małgorzata, Trysła Kacper, Wolańska Ur-
szula, Wrona Sebastian, Ziobro Gabriela.



Grono pedagogiczne szkoły w 2009 roku. 

mgr Stanisław Radyk – przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów I LO, 
mgr Grażyna Dawnis, mgr Monika Buczek, mgr Joanna Fudała, mgr Agnieszka 
Buczek, mgr Justyna Pakuła, mgr Joanna Choma, mgr Barbara Błahut, mgr Ane-
ta Żurowska, mgr Anna Sedlaczek, mgr Ewa Musiał, mgr Anna Kądziołka, mgr 
Elżbieta Koralewicz, mgr Dorota Thier, mgr Maria Głowaty, mgr Lucyna Gier-
lak, mgr Monika Szozda,mgr Artur Derdzik, mgr Jerzy Sadowski-Frączek, mgr 
Rafał Tarnawski, dyrektor mgr Jarosław Dyrda, mgr Paweł Trojnar, mgr Renata 
Majewska, mgr Edyta Hrymak, mgr Danuta Brud, mgr Mariusz Fudała.

Grono pedagogiczne szkoły w roku 2016 (na zdjęciu obok).

Od lewej w 1. rzędzie: dyrektor mgr Jarosław Dyrda, mgr Magdalena Dranka-So-
wa, mgr Agnieszka Oleksów, mgr Justyna Pakuła, mgr Agnieszka Buczek, mgr 
Joanna Choma, Anna Owsiana-Konieczny, dr Lucjan Fac. 

Od lewej 2. rzędzie: mgr Barbara Michacewicz, mgr Justyna Szolc, mgr Joanna 
Fudała, mgr Agata Zięba-Warcholak, mgr Katarzyna Harasimowicz-Gąska, mgr 
Agnieszka Górka, mgr Dorota Thier, mgr Elżbieta Sawicka, mgr Maciej Hume-
niuk. 

Od lewej w 3. rzędzie: mgr. Marta Martowicz, mgr Joanna Cioch, mgr Maria 
Głowaty, mgr Lucyna Gierlak, s. mgr Hanna Swynczak, mgr Aneta Bednarczyk, 
mgr Renata Majewska, mgr Anna Szopa, mgr Joanna Bielówka.

Od lewej w 4. rzędzie:  mgr Paweł Stołowski, mgr Paweł Polański, dr Bartosz 
Buć, mgr Marcin Tulej, mgr Małgorzata Krzeszowska, mgr Rafał Tarnawski, mgr 
Paweł Trojnar, mgr Artur Derdziak, mgr Mariusz Fudała.





Uczestnicy I finału Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości  2015.

Pierwsze pasowanie na ucznia Gimnazjim w 2007 roku.



Egzamin gimnazjalny w auli szkolnej.

Pasowanie na ucznia GSA - wrzesień 2016.



Rajd dr. M. Orłowicza 2016 rok.

Rajd integracyjny klas I gimnazjum - wrzesień 2016.



IV. ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

ROCZNIK PRZEMYSKI t. 54 
 HISTORIA z.1 (21) 2018

JUSTYNA GAŁUSZKA (Kraków-Żurawica)

KILKA UWAG DO NAJNOWSZEJ BIOGRAFII 
 „UCZONEGO WARCHOŁA” 

– JANA SZCZĘSNEGO HERBURTA

Jan Szczęsny Herburt (1567–1616) – starosta dobromilski, mościski i wiszeń-
ski, sekretarz królewski, pisarz polityczny w okresie rokoszu sandomierskiego, 
poeta, poseł na sejmy walne oraz dyplomata był postacią oryginalną i nietuzin-
kową, nawet jak na warunki Rzeczypospolitej polsko-litewskiej przełomu XVI 
i XVII w. Nie dziwi zatem fakt, że wzbudzał zainteresowanie wśród kolejnych 
pokoleń historyków. Najnowszym opracowaniem poświęconym tej niezwy-
kle ciekawej personie jest książka Jarosława Serafina pt. Jan Szczęsny Herburt 
(1567–1616). Działacz szlachecki, pisarz polityczny, wydawca (Sanok 2017). Jest 
to opublikowana rozprawa doktorska, obroniona w 2014 r. na Wydziale Huma-
nistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przygotowana 
pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariana Chachaja. We wstępie autor informuje 
czytelnika, że „niniejsza monografia aspiruje do miana całościowego ujęcia dzia-
łalności Szczęsnego” (s. 13). Warto więc zastanowić się i ocenić, czy to założenie 
udało się J. Serafinowi zrealizować.

Licząca 192 strony pozycja składa ze wstępu, sześciu rozdziałów o różnej 
objętości, zakończenia, wykazu skrótów oraz bibliografii. Wzbogacają ją liczne 
zdjęcia Dobromila – głównej siedziby Herburta, ruin zamku, ratusza, kościoła 
ufundowanego przez niego, portrety Zygmunta III Wazy, wojewody krakowskie-
go Mikołaja Zebrzydowskiego, kasztelana krakowskiego Jerzego Zbaraskiego 
itd. W krótkim wstępie (s. 7–13) Serafin przypomina, że w 2016 r. minęła okrągła 
400. rocznica śmierci starosty dobromilskiego, która przeszła bez echa. Słusz-
nie podkreśla, że ta ciekawa postać zasługuje na szersze zainteresowanie. Autor 
zwięźle charakteryzuje dotychczasowe osiągnięcia historiografii, przedstawiając 
najważniejsze książki i artykuły poświęcone osobie Herburta. Jedynie w dwóch 
krótkich akapitach Serafin przedstawia bazę źródłową swojej pracy, na którą 
składają się: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (z którego wykorzy-
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stał przede wszystkim korespondencję z kanclerzem i hetmanem wielkim koron-
nym Janem Zamoyskim), Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie (błędnie 
nazwana Biblioteką Muzeum Narodowego im. Czartoryskich w Krakowie1) i Bi-
blioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Z archiwów za-
granicznych autor wykorzystał księgi grodzkie lwowskie, sanockie i przemyskie, 
przechowywane w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy 
we Lwowie. Moje zdziwienie wzbudziła również skromna baza źródłowa. Autor 
niczym nie usprawiedliwia braku kwerend w Archiwum Państwowym w Gdań-
sku, Bibliotece Kórnickiej Polskiej (a nie „państwowej”) Akademii Nauk w Kór-
niku (J. Serafin wykorzystał z tamtejszych bogatych zbiorów rękopiśmiennych 
jedną sygnaturę, natomiast na uwagę zasługują rękopisy np. 305, 316, 317, 326, 
342, 974, 1069, 983, 2689 i inne), Archiwum Narodowym w Krakowie czy Bi-
bliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie, nie wspominając już o archiwach 
i bibliotekach zagranicznych (brak kwerendy we Lwowskiej Narodowej Nauko-
wej Bibliotece Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, Archiwum Domu, Dworu i Pań-
stwa w Wiedniu, Tajnym Archiwum Państwowym Pruskiego Dziedzictwa Kultu-
ry w Berlinie, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie, 
Archiwum Królestwa w Sztokholmie itd.).

 Lektura wstępu pozostawia duży niedosyt, bardzo brakuje rzetelnego omó-
wienia poszczególnych zasobów archiwalnych i bibliotecznych oraz ich przy-
datności dla realizowanego tematu. Prawie zupełnie pominięte zostały źródła 
drukowane. Czytelnik dopiero z przypisów może się zorientować, że autor ko-
rzystał z przekazów Stanisława Łubieńskiego2, Pawła Piaseckiego3, Albrychta 
Stanisława Radziwiłła4 czy monumentalnej edycji pism rokoszowych Jana Czub-
ka5. Wartościowe byłoby również rozbudowanie celów i metod pracy i choć in-
tuicyjnie można się tego domyślić z ostatniego akapitu Wstępu, to jednak zy-
skałby on znacznie na wartości, gdyby Autor szerzej zaprezentował swoje pyta-
nia, wątpliwości i metodologię badań. Wyraźnie widoczne jest zafascynowanie 
sztandarowym dziełem Władysława Łozińskiego Prawem i lewem. Obyczaje na 
Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, m.in. w licznych odniesieniach 
do tej pozycji. Szkoda, że J. Serafin nie pokusił się o krótkie podsumowanie tej 
książki i warsztatu badawczego jej autora. Być może na rzetelną ocenę nie po-
zwoliła dość skromna kwerenda J. Serafina we lwowskim archiwum. Jej dokład-
ne przeprowadzenie uświadomiłoby mu, że Łoziński pisał „pod tezę”. Czytelnik 

1 Stosowanie błędnej nazwy może sugerować korzystanie ze zbiorów rękopisów Muzeum Na-
rodowego w Krakowie, przechowywanych w Bibliotece Książąt Czartoryskich.

2 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.

3 P. Piasecki, Kronika Pawła Piaseckiego biskupa przemyślskiego, wyd. J. Bartoszewicz, Kra-
ków 1870.

4 A.S. Radziwiłł, Rys panowania Zygmunta III, wyd. J. Byliński, W.  Kaczorowski, Opole 2011.
5 Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1608, wyd. J. Czubek, t. 1–3, 

Kraków 1916–1918.
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Prawem i lewem odnosi wrażenie, że stanowi ono swoistą „encyklopedię zbrodni 
szlacheckich”. Bez wątpienia taki cel przyświecał W. Łozińskiemu przy tworze-
niu tej książki, bowiem wykorzystując materiał sądowy najczęściej napotykał 
informacje o łamaniu prawa przez ówczesną szlachtę niż o jego przestrzeganiu.

Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie do historii rodu. Autor przedstawił 
pochodzenie Herburtów oraz związane z ich genealogią nieścisłości. Ta część 
oparta została o literaturę i źródła drukowane, więc nie poszerza zbytnio naszej 
wiedzy o Janie Szczęsnym. Mimo tego jest ona potrzebna, a nawet niezbędna 
dla zrozumienia pewnych kierunków działalności starosty dobromilskiego. Sera-
fin szczególną uwagę poświęca ojcu swojego bohatera, Janowi (ok. 1522–1577), 
znanemu prawnikowi, historykowi, dyplomacie, który z powodzeniem łączył 
zamiłowania humanistyczne z systematycznym powiększaniem dochodów i gro-
madzeniem urzędów: w 1553 r. został podkomorzym przemyskim, następnie 
kasztelanem sanockim w 1568 r., zaś rok później starostą przemyskim. Wspo-
mniany został również brat Jana, Walenty (1524–1572), biskup przemyski, wy-
słannik króla na sobór trydencki w 1562 r. Dzięki temu rozdziałowi poznajemy 
krąg rodzinny przyszłego rokoszanina oraz pozycję, jaką zajmował ród Herbur-
tów na arenie politycznej ówczesnej Rzeczypospolitej. Niewątpliwie orientację 
w zawiłościach genealogicznych ułatwiłoby ich graficzne opracowanie w postaci 
tablicy, również ze względu na koligacje, które w XVI w. połączyły Herburtów 
z innymi rodami, m.in.: Kmitów, Zamoyskich, Żółkiewskich, Drohojowskich. 
Autor trafnie zauważa, że był to złoty okres powstawania nowych rodów ma-
gnackich dzięki umiejętnościom i zdolnościom ich przedstawicieli, rozpoczyna-
jących kariery u schyłku panowania Zygmunta II Augusta i na początku epoki 
królów elekcyjnych. Przed osobami z pokolenia Jana Szczęsnego otwierały się 
ogromne możliwości awansu społecznego i politycznego. Zasługi przodków, ro-
dowa legenda, doświadczenie polityczne stanowiły dla kasztelanica przemyskie-
go znakomity fundament do dalszego rozwoju.

W rozdziale drugim Autor przedstawia informacje dotyczące młodości swo-
jego bohatera. Podkreśla on, że Jan Szczęsny został wcześnie osierocony przez 
ojca, bo już w 1577 r. jako dziesięcioletni chłopiec, lecz pamięć o ojcu i jego 
zasługach była w nim ciągle żywa, czego dowodem są wspomnienia o Janie 
Herburcie w późniejszych pismach jego syna. Opiekunem małoletniego potom-
stwa został brat matki, Katarzyny Drohojowskiej, Stanisław Drohojowski (zm. 
ok. 1583). Autor jako pierwszy z biografów Jana Szczęsnego zaznacza rolę jego 
matki w kształtowaniu postaw syna, jak również w licznych zabiegach o utrzy-
manie rodzinnego majątku. Powołuje się tutaj m.in. na autobiograficzny utwór 
Herkules słowieński. Szkoda jednak, że J. Serafin nie podaje z jakiego egzempla-
rza korzystał, tj. z zasobów której biblioteki. Podobny zarzut należy sformułować 
przy powoływaniu się na dzieło Herburta pt. Artes Dobromilienses. Serafin oma-
wia okres studiów Herburta w Akademii Krakowskiej oraz początki współpracy 
z kanclerzem i hetmanem wielkim koronnym Janem Zamoyskim (1542–1605), 
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jak również wyjazd do Ingolstadtu. Bardzo ciekawie zostało zaprezentowane tło 
tej wyprawy. Również na uznanie zasługuje charakterystyka osób towarzyszą-
cych Herburtowi, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli, zwłaszcza Ro-
berta Turnera, pochodzącego ze Szkocji doktora teologii i filologa. Zdaniem pro-
tagonisty Jan Szczęsny odznaczał się inteligencją, zamiłowaniem do nauki, by-
strością umysłu. Serafin pokrótce scharakteryzował mniej znane dzieła Herburta 
powstałe w okresie studiów zagranicznych, będące dobitnym przykładem relacji 
między kasztelanicem przemyskim a Zamoyskim. W interesujący sposób zostały 
ukazane dalsze wojaże młodego Herburta: odwiedził on Paryż, choć z powodu 
braku źródeł nie można stwierdzić, czy wpisał się do ksiąg immatrykulacyjnych 
tamtejszego uniwersytetu. Powrót do Rzeczypospolitej nastąpił pod koniec 1586 r. 
Przed młodzieńcem pojawiło się wiele możliwości kariery politycznej, której pa-
tronować miał najpotężniejszy z ówczesnych polityków, Jan Zamoyski. 

Kontaktom między Zamoyskim a Herburtem poświęcone zostały dwa kolejne 
rozdziały. Na prawie 50 stronach Serafin przedstawił relacje polityczne i rodzin-
ne między mecenasem a klientem. W dużej mierze zostały one zrekonstruowane 
na podstawie korespondencji przechowywanej w Archiwum Zamoyskich w Ar-
chiwum Głównym Akt Dawnych oraz literatury. Autor słusznie odwołał się do 
ustaleń Wojciecha Tygielskiego, obecnie najlepszego znawcy kręgów korespon-
dencyjnych, związków klientalnych i samej postaci kanclerza. Serafin nie tylko 
interesująco przedstawił kontakty swojego bohatera z kanclerzem, ale również 
zweryfikował dotychczasowe ustalenia wcześniejszych badaczy (m.in. Stanisła-
wa Cynarskiego). Przekonująco uargumentował, że Jan Szczęsny nie mógł być 
obecny na zjeździe konwokacyjnym w 1587 r. w Warszawie, gdyż wziął udział 
dopiero w poselstwie do królewicza szwedzkiego Zygmunta Wazy celem jak naj-
szybszego sprowadzenie elekta do państwa polsko-litewskiego. Choć z racji mło-
dego wieku Herburt nie odegrał znaczącej roli w tej podróży dyplomatycznej, to 
pozwoliła mu ona na uzyskanie niezbędnego doświadczenia, które zaowocować 
miało w kolejnych latach. Źródła milczą o udziale Herburta w wojnie o tron Rze-
czypospolitej z arcyksięciem Maksymilianem, choć autor słusznie sugeruje jego 
aktywność przy boku Zamoyskiego w tym czasie, posiłkując się enigmatyczny-
mi wzmiankami w autobiograficznym, wspomnianym już wcześniej Herkulesie. 
Po ustabilizowaniu sytuacji wewnętrznej w kraju Herburt uczynił kolejny krok 
na drodze do wielkiej kariery politycznej, gdyż został sekretarzem królewskim. 
Serafin dementuje wiadomości o misji dyplomatycznej swojego bohatera do An-
glii, powtarzane w dotychczasowej literaturze (S. Cynarski, Ludwika Szczerbic-
ka6). Bardzo interesująco opisana została wyprawa dyplomatyczna Herburta do 
Rzymu (1589 r.), gdzie nie tylko poznał znakomicie wykształconego i zdolnego 
dyplomatę Stanisława Reszkę (1544–1600), ale również miał możliwość zwie-

6 L. Szczerbicka, Jan Szczęsny Herburt. Zarys monografii, w: Ze studiów nad literaturą staro-
polską, red. K. Budzyk, Wrocław 1957, s. 205-291.
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dzenia Wiecznego Miasta. Niestety, autor nie odkrył celu owej wyprawy. Jednak 
hipotezy Serafina brzmią przekonująco – być może Zamoyski chciał powiadomić 
papieża za pośrednictwem Reszki o pomyślnym zakończeniu konfliktu z Habs-
burgami (traktat w Będzinie podpisano 9 marca 1589 r.) oraz uzyskać informacje 
o ówczesnej sytuacji politycznej w zachodniej Europie i ewentualnych szansach 
zbudowania szerokiej koalicji antytureckiej. 

Domniemania te potwierdzają kolejne polityczne wydarzenia z życia Herbur-
ta, m.in. udział w 1590 r. w sejmie walnym, zwołanym dla rozpatrzenia spraw 
tureckich, a także aktywność w pracach komisji, której zadaniem było przygoto-
wanie poselstwa do cesarza Rudolfa II Habsburga, informującego o zagrożeniu 
ze strony Porty Ottomańskiej. Wyprawa ta odbyła się w maju 1590 r. Działalność 
sekretarza królewskiego ściśle związana była z bieżącymi wydarzeniami poli-
tycznymi, dlatego aktywnie uczestniczył w sejmie 1590/1591, zjeździe jędrze-
jowskim (czerwiec 1592 r.) i tzw. sejmie inkwizycyjnym (niepotrzebnie pisanym 
z wielkiej litery) we wrześniu i październiku 1592 r. Pozostaje żałować, że J. Se-
rafin niepotrzebnie skrócił ich opis, a przecież były to najistotniejsze epizody po-
lityki wewnętrznej Rzeczypospolitej w pierwszych latach panowania Zygmunta 
III Wazy.

 Lojalność wobec kanclerza zaowocowała nowymi nadaniami urzędów: 
w 1592 r. został starostą mościskim, w 1593 r. kuratorem Ordynacji Zamoyskiej 
i dzierżawcą Jaworowa. Herburt brał udział również w wyprawie cecorskiej het-
mana Zamoyskiego w 1595 r., co doskonale pokazuje dokładnie scharakteryzo-
wane przez autora książki dzieło Terminatia powieści Imć Pana Herbartowcy 
o przyjścia Tatarów do Wołochy…, stanowiące rejestr działań Szczęsnego na 
południowych rubieżach Rzeczypospolitej. Ich kontynuacją była misja do chana 
krymskiego (Gazi II Gireja – Serafin nie podaje imienia), która potwierdzić miała 
układy między Tatarami a Rzecząpospolitą w sprawach państw naddunajskich. 
Należałoby w tym miejscu odnieść się do książki Zdzisława Spieralskiego Awan-
tury mołdawskie (Warszawa 1967) i Leszka Podhorodeckiego Chanat krymski 
i jego stosunki z Polską w XV–XVII w. (Warszawa 1987). Zbędnym wydaje się 
natomiast opis powstania kozackiego pod wodzą Semena Nalewajki (1595 r.) – 
Herburt przecież nie odegrał w jego zwalczaniu żadnej roli. 

Kolejne działania starosty skupiały się wokół misji dyplomatycznej do Turcji 
w 1598 r., którą J. Serafin szeroko opisuje na podstawie instrukcji poselskiej i re-
lacji Herburta na sejmiku wiszeńskim w 1599 r. oraz misji zlecanych mu przez 
Zamoyskiego (m.in. spraw związanych z Akademią Zamoyską, sprowadzaniem 
cennych księgozbiorów z obcych krajów itp.). Wspomnianą mowę starosty mo-
ściskiego autor książki słusznie traktuje jako wykład ówczesnych poglądów i po-
lityki kanclerza, jego otoczenia oraz zbiór ciekawych pomysłów na rozwiązanie 
problemów Rzeczypospolitej z Habsburgami, lennem pruskim, wiecznie pustym 
skarbem czy zagrożonymi wpływami w Mołdawii i Wołoszczyźnie. Bardzo do-
bre wrażenia płynące z lektury tej części pracy psuje zbyt lakoniczne podsumo-
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wanie, pozostawiające czytelnika z licznymi pytaniami oraz wątpliwościami po 
obszernym i skomplikowanym rozdziale, w którym poruszono wiele ważnych 
kwestii, istotnych nie tylko dla poznawania postaci Herburta, ale również mean-
drów polityki wewnętrznej i zagranicznej Polski u schyłku XVI w. 

W czwartym rozdziale Serafin próbuje rozwikłać zagadkę zakończenia współ-
pracy Jana Szczęsnego z kanclerzem wielkim koronnym. Autor przedstawia do-
tychczasowe analizy historyków, m.in. Henryka Schmitta, Augusta Sokołow-
skiego czy Jaremy Maciszewskiego. Ów „rozbrat z kanclerzem” rozpoczął się 
w pierwszych latach XVII w. Oznaczał nie tylko wykreślenie starosty dobro-
milskiego z grona kuratorów Ordynacji Zamoyskiej, odebranie mu dzierżawy 
jaworowskiej, ale przede wszystkim odcięcie od głównego nurtu polityki Za-
moyskiego. Należy przyznać rację autorowi książki, który głównie w kwestiach 
ekonomicznych upatruje przyczyn owego rozejścia się dróg Herburta i „Pana na 
Zamościu”. Zbiegło się to w czasie z budowaniem zaplecza politycznego przez 
Zygmunta III przy pomocy licznych nadań i nominacji na urzędy, co stało w opo-
zycji do coraz słabszych wpływów i możliwości kanclerza. Wycofywał się on 
z bieżącej polityki państwa, nie przyjeżdżał do Warszawy, a raczej próbował ste-
rować sprawami kraju zakulisowo, pozując na faktycznego „trybuna szlacheckie-
go”. Zniechęciło to część jego dotychczasowych stronników, którzy postanowili 
przejść do obozu regalistycznego, licząc na większe możliwości awansu i ka-
riery (poza Herburtem uczynili to m.in. Stanisław Gostomski, Zygmunt i Piotr 
Myszkowscy). Nie wyróżniał się zatem Herburt zmianą stronnictwa na tle innych 
polityków przełomu XVI i XVII stulecia. J. Serafin znajduje również dowody 
potwierdzające awanturniczą naturę swojego bohatera, m.in. konflikt z pisarzem 
ziemi lwowskiej Janem Białoskórskim w 1598 r., rodzinne niesnaski o dobra do-
bromilskie czy spór z Janem Tomaszem Drohojowskim. Kwestie te zostały zre-
konstruowane na podstawie źródeł rękopiśmiennych, zarówno z archiwów pol-
skich, jak i zagranicznych (Lwów). Serafin obficie przytacza źródła, czasami aż 
do przesady, jak np. na stronie 88, gdzie nieomal in extenso przepisał list Herbur-
ta do krewniaka, wojewody ruskiego Mikołaja. Myli się autor pisząc o „niezwy-
kłości” wyboru w Wiszni dwóch kompletów posłów na sejm walny w 1604 r., 
zdarzało się to już wcześniej – m.in. w 1597 r.

Następna część składa się z dwóch podrozdziałów, w których Autor skupił 
się na bardzo istotnym okresie w życiu Herburta, mianowicie na rokoszu Ze-
brzydowskiego i twórczości literackiej związanej z tym wydarzeniem. Serafin 
rozpoczął swoje rozważania od opisu konfliktu między Stadnickimi i Drohojow-
skimi, w wyniku którego zginął Jan Tomasz. Po jego śmierci to na starostę do-
bromilskiego spadł obowiązek opieki nad jego małoletnim potomstwem i żoną. 
Mam wątpliwości, czy autor poprawnie rekonstruuje ów konflikt: na stronie 93 
pisze o szczególnym udziale w nim Stanisława Stadnickiego ze Żmigrodu, ty-
tułując go jednocześnie „panem na Lesku”. Zapewne, idąc w ślad za literaturą, 
dokonał kompilacji dwóch postaci, zresztą kuzynów: Stanisława Stadnickiego 
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(ok. 1551–1610) starosty zygwulskiego, słynnego „Diabła łańcuckiego”, i Sta-
nisława Stadnickiego z Ożomli na Lesku, kasztelana przemyskiego (zm. 1610). 
Śmierć J.T. Drohojowskiego dawała Herburtowi nadzieję na otrzymanie od kró-
la starostwa przemyskiego, stąd zapewne jego nikła aktywność wśród opozycji 
antykrólewskiej na przełomie 1605 i 1606 r. Rozstrzygająca okazała się decy-
zja o przyznaniu wakującego urzędu Adamowi Stadnickiemu (ok. 1563–1615) 
w czerwcu 1606 r., przeciwnikowi politycznemu Herburta. Od tego momentu 
zaczął on działać na rzecz kontestatorów polityki Zygmunta III. 

Serafin dość dokładnie przedstawił wątek słynnych konszachtów swojego bo-
hatera z księciem siedmiogrodzkim Gabrielem Batorym (1589–1613). Szkoda, 
że oparł owe rozważania jedynie na opisie Stanisława Łubieńskiego. Być może 
kwerenda w archiwach austriackich, węgierskich bądź rumuńskich pozwoliłaby 
na odtworzenie rzeczywistego przebiegu tych wydarzeń. Niestety nie wiemy, czy 
została ona przeprowadzona i nie przyniosła żadnych wyników, czy w ogóle nie 
miała miejsca. 

Autor często powołuje się na źródła, zwłaszcza rękopiśmienne, co niewąt-
pliwie podnosi walor naukowy tej części książki. Niezwykle wartościowe jest 
korzystanie z materiałów z ksiąg grodzkich i ziemskich z Centralnego Państwo-
wego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie, gdyż pozwala to prześle-
dzić działalność Herburta nie tylko podczas zjazdów rokoszowych, ale i poza 
tymi zgromadzeniami. Upomniałabym się jednak o częstsze odwoływania do hi-
storiografii lub rewidowanie funkcjonujących w nauce poglądów w konfrontacji 
ze źródłami (brakuje mi m.in. ważnych artykułów Dariusza Kupisza7, Edwarda 
Opalińskiego8 czy Henryka Wisnera9).

Podrozdział przedstawiający rokoszową twórczość literacką Herburta Autor 
rozpoczął zaprezentowaniem dotychczasowych tez odnoszących się do tej tema-
tyki, a funkcjonujących w rodzimych badaniach, zwłaszcza Aleksandra Brückne-
ra; pominął jednak osiągnięcia literaturoznawców np. L. Szczerbickiej. Niestety 
J. Serafin nie informuje czytelnika, które z ustaleń dotyczących autorstwa danych 
utworów są jego, a przy których oparł się na literaturze.  W znaczący sposób 
utrudnia to ocenienie tej części. Autor przyjął, za L. Szczerbicką, że Herburt na-
pisał utwór pt. Strzała z saydaka, którą Korona Polska […] z  ciężkiego więzienia 
swego do dziatek swych stanu rycerskiego wypuściła zaraz po bitwie guzowskiej 
5 lipca 1607 r. Jednak po analizie zdarzeń, które nastąpiły po przegranej roko-
szan (wycofanie się Szczęsnego z pola walki, udanie się pod Lublin, zbieranie 

7 D. Kupisz, Działania zbrojne na obszarze województwa sandomierskiego podczas rokoszu 
Mikołaja Zebrzydowskiego (1606–1607), „Z Dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału Polskie-
go Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej”,  1, 2010, s. 7–30.

8 E. Opaliński, Rokosz Zebrzydowskiego — element antysystemu ustrojowego czy nieudana 
rewolucja?, „Przegląd Sejmowy”, nr 4 (141)2017, s. 53–69.

9 H. Wisner, Rokosz Zebrzydowskiego albo sandomierski: cezura czy epizod z dziejów walk 
politycznych początku XVII wieku, ,,Kwartalnik Historyczny”, 90, 1983, z. 3, s. 527–539.
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sił i środków na kontynuowanie walki, ucieczka na Wołyń do majątku teścia, 
wreszcie pojmanie go w Tajkurach 18 lipca) jest to raczej niemożliwe. Podobnie 
jak w przypadku poprzednich podsumowań, także i to zamykające rozdział piąty 
wzbudza niedosyt – Serafin pobieżnie ocenia działalność polityczną oraz literac-
ką Herburta podczas rokoszu sandomierskiego.

Ostatnia część książki przedstawia życie Szczęsnego od osadzenia w więzie-
niu krakowskim (sierpień 1607 r.) do jego śmierci (31 grudnia 1616 r.). Autor 
przeanalizował przede wszystkim okres niewoli, próby oswobodzenia i unik-
nięcia kary oraz okolicznościowe utwory. Szczególnie interesujące są informa-
cje o niefortunnych niekiedy posunięciach Herburta, jak na przykład kontakty 
ze znanym wróżbitą i astrologiem Marcinem z Kłecka (nie Kłodzka, jak chce 
Autor). Szkoda, że Serafin odniósł się kolejny raz do W. Łozińskiego, a nie do 
książki Dawida Junga, w której pojawiają się dodatkowe informacje o Marci-
nie10. Autor powoływał się również na ustalenia Leszka Dziamy dotyczące Ka-
spra Miaskowskiego i jego pomocy Herburtowi, jednak nie opatrzył ich stosow-
nym przypisem11. Niewątpliwie wartościowe byłoby wykorzystanie materiałów 
o konwokacji krakowskiej pochodzących z Biblioteki Naukowej im. Zielińskich 
Towarzystwa Naukowego Płockiego. Okres niewoli zakończył się dość surowym 
wyrokiem królewskim: Zygmunt III nakazywał staroście dobromilskiemu na-
tychmiastowy powrót do jego zamku i nałożył na niego areszt domowy na okres 
dwóch lat. Nie mógł on swobodnie przemieszczać się nawet w obrębie ziemi 
przemyskiej. Edykt zezwalał jedynie na opuszczanie zamku dobromilskiego na 
odległość siedmiu mil. W tym czasie Herburt musiał zakończyć stare spory i nie 
wdawać się w nowe konflikty z sąsiadami oraz nie dążyć do zemsty na swoich 
wrogach. Zakazano mu również utrzymywania kontaktów z zagranicą i groma-
dzenia oddziałów zbrojnych. Ponadto edykt zakazywał mu wysyłania sług poza 
granice Rzeczypospolitej, utrzymywania jakiejkolwiek korespondencji z pań-
stwami ościennymi, gromadzenia siły zbrojnej i szukania zemsty na rotmistrzach 
odpowiedzialnych za jego uwięzienie. Celem Zygmunta III było wszechstron-
ne zabezpieczenie się przed groźbą dalszych kontaktów Herburta z Gabrielem 
Batorym i wyłączenie go z bieżącej działalności politycznej, przynajmniej na 
szczeblu lokalnym.

Jak się okazało, Szczęsny nie miał zamiaru przestrzegać monarszych naka-
zów. Ponownie nawiązał współpracę z księciem siedmiogrodzkim, siłą próbował 
dochodzić sprawiedliwości wśród sąsiadów, popadł w konflikt z ówczesnym bi-
skupem przemyskim Stanisławem Siecińskim (ok. 1555–1619). Włączył się rów-
nież w obronę cerkwi prawosławnej, w trwającym od 1596 r. konflikcie między 

10 D. Jung, Wierszopisowie Kłecka w latach 1590–1623. Przyczynki do historii kultury staropol-
skiej, „Biblioteka staropolska”, t. 1, Kłecko-Gniezno 2012.

11 Prawdopodobnie chodzi o artykuł: L. Dziama, Zapatrywania polityczne Kaspra Miaskow-
skiego (na podstawie jego „Rytmów”), „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”,  
t. 21, Poznań 1895, s. 107–124.
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zwolennikami uznania zwierzchności Stolicy Apostolskiej i jego przeciwnikami. 
Serafin widzi w tym realizację maksymy Stanisława Orzechowskiego gente Ru-
thenus, natione Polonus – moim zdaniem niesłusznie. Wszak nigdy jego ród nie 
uległ rutenizacji, zaś on sam wielokrotnie podkreślał swoje przywiązanie do ob-
rządku łacińskiego, zalecając to również swojemu synowi, Lwu, w słynnej Nauce 
dobromilskiej. Był to raczej wynik jego tolerancyjnego usposobienia, szacunku 
dla innych wyznań i chęci otoczenia opieką prawosławnych, czemu dawał wyraz 
we wcześniejszych latach, m.in. fundując w 1604 r. cerkiew w Mościskach. Być 
może trafniejsze byłoby stosowanie względem Herburta określenia „Rusina tery-
torialnego” autorstwa Teresy Chynczewskiej-Hennel i Natalii Jakowenko: „Byli  
nimi  ludzie  zarówno ukraińskiego,  jak  i  nieukraińskiego  pochodzenia;  w ich  
świadomości  splatała  się  miłość  do Rusi jako małej ojczyzny z lojalnością 
wobec ojczyzny politycznej– Korony Polskiej”12. Szkoda, że Autor nie pokusił się 
o wydzielenie działalności Szczęsnego jako wydawcy w osobnym rozdziale (np. 
połączonym z omówieniem jego twórczości literackiej). Znacznie ułatwiłoby to 
prześledzenie tej części aktywności Herburta. W obecnym kształcie ciekawie za-
prezentowane kwestie gubią się w natłoku innych informacji: politycznych, go-
spodarczych, rodzinnych, zwłaszcza, że ów wątek jest nie tylko interesujący, ale 
również posiada bogatą literaturę, a J. Serafinowi udało się dotrzeć do wartościo-
wych, nieznanych źródeł z ksiąg grodzkich przemyskich. Myli się Autor pisząc, 
że słynne Zdanie o narodzie ruskim nie doczekało się druku13. Nie powołuje się 
również na źródła związane z działalnością sejmikową i sejmową Herburta na 
rzecz prawosławnych (np. wota Herburta  na  sejmie  w 1615 r.  przechowywane 
w Archiwum Radziwiłłów w AGAD oraz wotum na sejmiku wiszeńskim w 1613 
r., znajdujące się obecnie w Bibliotece Kórnickiej PAN); odtwarza ją jedynie na 
podstawie literatury.

Wspominane już skromne podsumowania poszczególnych rozdziałów mogły 
sugerować zamieszczenie rzetelnych wniosków w zakończeniu książki. Niestety 
na zaledwie czterech stronach autor nie dokonuje wyczerpującego bilansu życia 
i działalności Jana Szczęsnego Herburta. Zbyt często autor cytuje źródła in exten-
so, pozostawiając owe fragmenty bez należytego omówienia. Niekiedy brakuje 
odniesień do literatury przedmiotu: monografii, artykułów czy biogramów z Pol-
skiego Słownika Biograficznego. Wielokrotnie powołując się na konkretne utwo-
ry, nie odnotowuje ich obecnego miejsca przechowywania, stąd można mieć wąt-
pliwości, czy faktycznie dotarł np. do egzemplarza Artes Dobromilienses w Bi-

12 T.  Chynczewska-Hennel,  N.  Jakowenko,  Społeczeństwo  –  religia  –  kultura,  w:  Między  
sobą.  Szkice historyczne polsko-ukraińskie, red. T. Chynczewska-Hennel, N.  Jakowenko, Lublin 
2000, s. 116.  

13 Zdanie  o  narodzie  Ruskim  spisane  podczas  konfederacyi  Moskiewskiej  (1613)  od  pana  
Szczęsnego Herburta Dobromilskiego, Wiśnińskiego, Mościckiego starosty, oprac. W. Lipiński,  
w: Z dziejów Ukrainy. Księga pamiątkowa ku czci Włodzimierza Antonowicza, Paulina Święcickie-
go i Tadeusza Rylskiego, red. W. Lipiński, Kijów 1912, s. 92–96.
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bliotece Narodowej w Warszawie, skoro nie podaje sygnatury SD XVII.1.202 ani 
w przypisie, ani w bibliografii. 

Praca napisana jest bardzo dobrą polszczyzną, czyta się ją z przyjemnością, 
choć w niektórych momentach pojawiają się pewne niezręczności stylistyczne. 
Cóż bowiem znaczy chociażby określenie zastosowane względem Stefana Bato-
rego „znawca ludzkich charakterów” (s. 29)? Tego typu potknięcie czy nieliczne 
literówki nie mogą zmienić dobrego wrażenia wynikającego z lektury tej ważnej 
książki. Choć nie zgadzam się z Autorem, iż mamy do czynienia z „całościo-
wym ujęciem działalności Szczęsnego”, ponieważ zbyt pobieżnie została prze-
analizowana choćby działalność rokoszowa Jana Szczęsnego (np. jego kontakty 
z księciem siedmiogrodzkim) czy twórczość literacka – J. Serafin zasadniczo nie 
zmienił naszego stanu wiedzy na ten temat. Mimo tych uwag uważam, że jest 
to istotny wkład w rodzimą historiografię, obalający wiele mitów dotyczących 
Herburta, ale również otwierający nowe pola badawcze. 
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Archiwa państwowe, oprócz podstawowej działalności jaką jest gromadzenie, 
ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnia-
nie materiałów archiwalnych należących do ich zasobu archiwalnego, ustawowo 
prowadzą również prace naukowe oraz wydawnicze w dziedzinie archiwisty-
ki i w dziedzinach pokrewnych. W 2017 r. Archiwum Narodowe w Krakowie 
wydało edycję źródłową pt.  Kronika Gimnazjum w Bochni 1817–1904, której 
współwydawcą jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Autorkami wy-
dawnictwa są Agnieszka Gicala i Zofia Sitko – pracownice Oddziału w Bochni 
Archiwum Narodowego w Krakowie.

W zasobie tego oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie przechowywa-
ny jest zespół nr 30/39 Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Króla Kazimierza 
Wielkiego w Bochni. Kronika będąca podstawą omawianej edycji znajduje się  
w tym zespole pod sygn. 1. 

Okazją do wydania publikacji była 200. rocznica powstania bocheńskiego 
gimnazjum. Jubileuszowy tom zawiera  przedmowy: Dyrektora Archiwum Na-
rodowego w Krakowie dr. hab. Wojciecha Krawczuka, burmistrza miasta Bochni 
Stefana Kolawińskiego oraz Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla 
Kazimierza Wielkiego w Bochni Jerzego Pączka – placówki będącej spadkobier-
cą i kontynuatorką działalności Gimnazjum. Dalszą część książki stanowi Wstęp, 
następnie Historia c.k. gimnasii bochniensis w języku oryginalnym, tj. łacińskim, 
oraz Historia gimnazjum bocheńskiego – tłumaczenie z języka łacińskiego i tekst 
w języku polskim. Opracowanie zaopatrzono także w indeks nazwisk, indeks 
miejscowości oraz ilustracje.

W zwięzłym Wstępie (s. 13–20) przybliżono dzieje placówki, począwszy od 
roku 1817. Naukę rozpoczęto w listopadzie tego roku na mocy dekretu cesar-
skiego, zezwalającego na organizację gimnazjum w miastach obwodowych Ga-
licji. Osobą, która miała szczególne zasługi w staraniach o powstanie szkoły, był 
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proboszcz jedynej wówczas parafii w Bochni – parafii św. Mikołaja Biskupa –  
ks. Pius Rieger. W sierpniu 1818 r. gimnazjum zyskało status pełnego, składają-
cego się z czterech klas gramatykalnych i dwóch humaniorów. W 1849 r. cesarz 
wydał tzw. Zarys organizacyjny, dający początek ośmioklasowym gimnazjom 
klasycznym. Gimnazjum w Bochni nie zostało jednak przekształcone w szko-
łę ośmioklasową, a w 1851 r. klasy zredukowano do czterech. Szkoła funkcjo-
nowała więc jako gimnazjum niższe. Dopiero w roku 1888 udało się uzyskać 
postanowienie cesarskie o rozszerzeniu nauki poprzez otwarcie dwóch klas. 
Gimnazjum stało się wówczas szkołą ośmioklasową. W roku 1886 oddano do 
użytku nowy gmach gimnazjum. Wcześniej, przez niemal 70 lat (od 1817 roku), 
mieściło się ono w budynku po zlikwidowanym zakonie bernardynów. Pierwszy 
egzamin dojrzałości w szkole odbył się w 1892 r.  Część Wstępu, przybliżającą 
historię placówki, zakończono na tej dacie. Może wydać się to zrozumiałe ze 
względu na fakt, że sama Kronika sięga do roku 1904., a więc zaledwie do 12 
lat po pierwszej maturze w dziejach szkoły. Niemniej, dla  czytelników istotnym 
byłoby uwzględnienie choć kilku zdań na temat organizacji szkoły przed 1918 r., 
jej losów w czasie Wielkiej Wojny, zmian w latach 1919 i 1932 w szkolnictwie 
średnim. Rok 1892 nie jest najpóźniejszą datą przywołaną we Wstępie, ponieważ 
autorki powołują się na inwentarze gabinetów szkolnych  z lat 1923,  1932–1936  
oraz sprawozdanie szkolne z 1928 r.

Dalszą część Wstępu poświęcono krótkiemu opisowi składu narodowościo-
wego uczniów oraz warunków ich nauki, zamieszkania i opieki socjalnej. W ko-
lejnym akapicie wymieniono nazwiska uczniów i absolwentów Gimnazjum i Li-
ceum w Bochni, późniejszych wybitnych postaci świata nauki, znanych polity-
ków.

Następny punkt Wstępu to nota edytorska. Całość Kroniki nie była dotąd pu-
blikowana, natomiast według przypisu nr 29 na stronie 18, jej fragmenty zostały 
przytoczone przez Henryka Machnickiego, nauczyciela gimnazjum w opraco-
waniu Z przeszłości miasta Bochni opublikowanym w Sprawozdaniu Dyrekcyi 
C. K. Gimnazyum Niższego w Bochni za rok 1887, Bochnia 1887, s. 3–58 oraz 
w pracy dyrektora gimnazjum Teodora Biłousa pt.  Krótki rys założenia i rozwoju 
c.k. gimnazjum w Bochni, tamże, s. 59–87. Tymczasem często w drukowanych 
sprawozdaniach dyrekcji C.K. Gimnazjum w Bochni pojawiają się te same in-
formacje, niekiedy w identycznym brzmieniu, jak w tekście Kroniki. Drukowane 
sprawozdania szkolne sprzed 1887 r., zachowane w zespole 30/39 Państwowe 
Gimnazjum i Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, pochodzą z lat 
1830, 1839–1844 i są sporządzone w języku niemieckim. Natomiast sprawozda-
nia dyrekcji gimnazjum od 1887 r. były wydawane w języku polskim, co z pew-
nością ułatwia porównanie ich treści z Kroniką. Przykładowo, w Sprawozdaniu 
Dyrekcyi  C.K. Gimnazjum w Bochni za rok szkolny 1889, Bochnia 1889, s. 64 
część Wiadomości szkolne zawiera informację: „Jego Ces. i Król. Apostolska 
Mość raczył Najwyższem postanowieniem z 7 sierpnia 1888 roku najmiłościwiej 
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zamianować profesora w c.k. gimnazyum w Przemyślu Michała Żułkiewicza dy-
rektorem bocheńskiego gimazyum”. Natomiast w Kronice na stronie 91 (s. 169 
w edycji) wpis brzmi: „Jego Ces. i Król. Apostolska Mość raczył Najwyższem 
postanowieniem z 7 sierpnia 1888 roku najmiłościwiej zamianować profeso-
ra w c.k. gimnazyum w Przemyślu Michała Żułkiewicza dyrektorem tutejsze-
go gimazyum”. Kronikę Zakładu w Sprawozdaniu Dyrekcyi  C.K. Gimnazjum 
w Bochni za rok szkolny 1890, Bochnia 1890, s. 57 otwiera zdanie: „Rok  szkolny 
1889/90 rozpoczął się pod dobrą i pomyślną wróżbą. 3 września 1889 roku prze-
jeżdżał przez Bochnię Najmiłościwiej Panujący Cesarz Franciszek Józef I, który 
między innymi także i dyrektora gimnazyum, przedstawionego Mu na dworcu 
kolejowym, raczył zaszczycić kilku łaskawymi słowami”. W Kronice na s. 92 
wpis za rok 1889/90 rozpoczęto zdaniami: „Rok szkolny 1889/90 rozpoczął się 
pod dobrą i pomyślną wróżbą. 3 września 1889 roku przejeżdżał przez Boch-
nię Najmiłościwiej Panujący Cesarz Franciszek Józef I, który raczył przedsta-
wionego mu na dworcu kolejowym dyrektora Michała Żułkiewicza zaszczycić 
dłuższą rozmową dopytując się łaskawie o stosunki tutejszego gimnazjum”. (Na 
marginesie, widzimy tutaj małą rozbieżność – według wersji drukowanej cesarz 
zaszczycił dyrektora Żułkiewicza kilkoma „łaskawymi słowami”, natomiast we-
dług Kroniki spotkanie zakończyło się „dłuższą rozmową”). Tekst pt. Kronika 
Zakładu opublikowany w Sprawozdaniu Dyrekcyi  C.K. Gimnazjum w Bochni za 
rok szkolny 1900, Bochnia 1900, s. 52–54 jest identyczny z tekstem na stronach 
105–106 Kroniki. Podobnie Kronika Zakładu w  Sprawozdaniu Dyrekcyi  C.K. 
Gimnazjum w Bochni za rok szkolny 1904, Bochnia 1904, s. 46–48 jest identycz-
na z tekstem na końcowych stronach (s. 111–113) Kroniki, będącym wpisem za 
rok szkolny 1903/4.  Czy więc informacja w przypisie 29 na stronie 18 dotycząca 
publikacji Kroniki jest pełna? 

Autorki edycji kierowały się wskazówkami zawartymi w Projekcie instrukcji 
wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku Ireneusza Ihnato-
wicza (opublikowanym w „Studiach Źródłoznawczych”, R. 7: 1962, s. 99–124). 
W nocie szczegółowo opisane zostały zasady, których przestrzegano przy edycji 
tekstu, a następnie opisano zawartość Kroniki. Jej pierwsze karty zostały zapisane 
ręką założyciela szkoły ks. Piusa Riegera, który miał na celu uwiecznienie bardzo 
ważnego wydarzenia w życiu Bochni – założenia placówki oświatowej. Począt-
kowa data wpisu to rok założenia szkoły – 1817. Następnie Kronikę prowadzili 
prefekci oraz dyrektorzy gimnazjum. Dla czytelnika może być zastanawiająca 
data zakończenia dokonywania  wpisów w Kronice w 1904 r. W tekście Kroniki 
nie ma wzmianki o powodach zaprzestania jej prowadzenia. Autorki we Wstę-
pie również nie próbują dociekać tych przyczyn. Tymczasem w drukowanym  
Sprawozdaniu Dyrekcyi  C.K. Gimnazjum w Bochni za rok szkolny 1905, Boch-
nia 1905, s. 60–61 zawarto notę żałobną informującą o nagłej śmierci dyrektora 
szkoły Michała Żułkiewicza. W marcu 1905 r. zachorował on na zapalenie płuc, 
w wyniku którego zmarł 11 kwietnia, w wieku 60 lat. Można przypuszczać, że 
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Żułkiewicz prowadził Kronikę do 1904 r. (lub nadzorował jej prowadzenie), a po 
jego śmierci nie była ona kontynuowana przez następcę na stanowisku kierowni-
ka zakładu – Ludwika Totę. We Wstępie widnieje informacja, że „tekst od strony 
68–90 [pisał] Teodor Biłous”. Na stronie 90, po informacji o przejściu na emery-
turę przez Biłousa, następuje zmiana ręki piszącej oraz nota o powołaniu nowego 
dyrektora. Lata prowadzenia Kroniki w latach 1889–1904 zbieżne z latami kiero-
wania placówki przez Żułkiewicza mogą być dowodem na to, że był on autorem 
wpisów lub inicjatorem ich dokonywania.

Nie dowiadujemy się też, czy tekst Kroniki zajmuje całość oryginalnej księgi, 
bowiem w inwentarzu zespołu, dostępnym m.in. w wyszukiwarce „Szukaj w Ar-
chiwach”, jako liczbę jej stron podano 172.  Całość tekstu została zawarta na stro-
nach 1–113 i te strony zostały ujęte w wersji edytowanej. Na stronach 1, 15, 113 
księgi zamieszczono pieczęcie Powiatowego Archiwum Państwowego w Bochni. 
Zgodnie z Zarządzeniami Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych  (Zarzą-
dzenie nr 6 z 7.03.1972 roku i zmieniająca je decyzja nr 4 z 21.06.2002 r. w spra-
wie znakowania materiałów archiwalnych) pieczęcie znakujące szczególnie cen-
ne archiwalia w archiwach państwowych stawiamy na stronach 1, 15 oraz na 
ostatniej zapisanej stronie. Stąd wiadomo, że pieczęć PAP w Bochni jest sygno-
wana pod końcem tekstu Kroniki. Natomiast dociekliwy czytelnik, nieznający 
przepisów obowiązujących w archiwach państwowych, może się zastanawiać: 
czy edytowana wersja to całość Kroniki? Co znajduje się na stronach 114–172 
księgi? 

Końcową część Wstępu stanowi opis fizyczny Kroniki, zawierający także 
szczegółowe informacje na temat miejsca jej przechowywania. Całość zamykają 
podziękowania autorek dla osób zaangażowanych w przygotowanie i wydanie 
publikacji. Na stronach Wstępu opublikowano też archiwalia z zasobu bocheń-
skiego Archiwum, a konkretnie z zespołu Akta miasta Bochni. Są to: plan klasz-
toru Bernardynów z 1809 r. (w tym budynku umieszczono powstałe w 1817 r. 
gimnazjum), spis uczniów gimnazjum w roku szkolnym 1817/18, a więc w pierw-
szym roku jego funkcjonowania, oraz plan c.k. gimnazjum w Bochni z 1862 r.

Dla uzupełnienia całości Wstępu wskazane byłoby zamieszczenie zestawienia 
bibliograficznego, tj. opracowań dotyczących historii szkoły, a przede  wszystkim 
sprawozdań dyrekcji wydawanych drukiem, w których, jak wykazano powyżej, 
publikowano fragmenty Kroniki. Uwzględnienie spisu dawniejszych publikacji 
tekstu nakazuje również Projekt instrukcji wydawniczej, w tym jego wydania 
częściowe i tłumaczenia (vide: punkty 88–90, 101).

 Kolejne strony wydawnictwa (s. 23–110) to oryginalny tekst Kroniki zatytu-
łowany Historia c.k. gymnasii Bochnienis. Wpisy sporządzano jednolicie w ję-
zyku łacińskim do roku 1881, tj. do s. 72 Kroniki (s. 71 edycji). Pierwsze zapisy 
w języku polskim pojawiają się na stronie 73 (s. 71 edycji). Wpisy z lat 1881–
1887 były prowadzone zarówno w języku polskim, jak i łacińskim na s. 73–90 (s. 
72–82 edycji). Teksty tylko w języku polskim były sporządzane od roku szkol-
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nego 1888/89 do roku 1904, na s. 91–113 (s. 82–110 edycji). Tak wynika z edy-
cji tekstu. Tymczasem we wstępie podano informację, że: „72 [strony] zapisano  
w j. łacińskim, następne – do 77 – w obu językach, i od strony 78 w języku polskim”. 

Edytowaną część Kroniki w języku łacińskim opatrzono 9 przypisami, w więk-
szości odnoszącymi się do dat zapisanych na marginesach księgi oraz wykreśleń 
w oryginalnym tekście (s. 25, 53, 69 edycji). 

Tekst na s. 113–192 wydawnictwa zajmuje wersja Kroniki tłumaczona z ję-
zyka łacińskiego na polski oraz oryginalny tekst w języku polskim prowadzony 
od roku szkolnego 1888/89. Tę wersję opatrzono również identycznymi przy-
pisami jak w wersji oryginalnej (przypisy 1–2, s. 6 Kroniki, s. 25 i 115 edycji), 
natomiast niektórych przypisów, którymi opatrzono tekst łaciński, brak w wersji 
tłumaczonej (przypis 3, s. 46 Kroniki, s. 53 edycji, nie jest uwzględniony w wersji 
tłumaczonej; przypis 7, s. 70 Kroniki, s. 69 edycji, nie jest uwzględniony w wersji 
tłumaczonej). Wersja przełożona na język polski zawiera liczne przypisy doty-
czące niektórych postaci uwzględnionych na kartach Kroniki oraz objaśniające 
niektóre obce bądź niezrozumiałe dziś wyrażenia.

Jak zauważono wcześniej, tekst Kroniki na s. 90–113 pisany jest jednolicie 
w języku polskim. Tak więc tekst na s. 82–110 publikacji (edytowana wersja 
oryginalna Kroniki) oraz 171–192 wydania (wersja tłumaczona Kroniki) jest pra-
wie że identyczny. Należy jednak mieć na uwadze, że tekst w wersji tłumaczonej 
zawiera adnotacje i uzupełnienia edytorskie. Wydaje się, że taką informację nale-
żałoby zawrzeć we Wstępie do edycji, bowiem niektórym osobom może nasunąć 
się pytanie: Po co właściwie dwa razy drukować ten sam tekst?

Następne strony publikacji to indeks nazwisk (s. 193–198), a kolejne to indeks 
miejscowości (s. 199–202). Obywa indeksy zostały sporządzone według ich usy-
tuowania na stronach w oryginalnych tekście Kroniki.

 Na s. 205–223 opublikowano ilustracje związane z historią gimnazjum. 
Przedstawiają one: budynek byłego klasztoru Bernardynów, w którym mieściła 
się szkoła w latach 1817–1886, fragmenty z drukowanych sprawozdań dyrekcji 
gimnazjum z roku szkolnego 1838/39 (4 strony przedstawiające stronę tytułową 
i fragmenty wykazu uczniów i ich zestawienie statystyczne) oraz z roku 1843 
(strona tytułowa), a także tekst rozporządzenia c.k. Rady Krajowej w sprawie 
zaprowadzenia jednolitego umundurowania uczniów szkół średnich galicyjskich 
z 1894 r. wraz z częścią ilustracyjną (łącznie 5 stron). Ponadto  czytelnik może 
zapoznać się z dokumentami: Przepisy karności dla uczniów c.k. gimnazyum 
w Bochni z 1895 roku; plan starego i nowego budynku gimnazjum z końca XIX 
wieku oraz odpis aktu erekcyjnego podczas uroczystości wmurowania kamienia 
węgielnego pod budowę gmachu gimnazjum dnia 27 IV 1885 r. Końcowe stro-
ny przedstawiają inwentarze gabinetów szkolnych z lat 1880, 1888 oraz stronę 
tytułową spisu inwentaryzacyjnego z 4 IX 1886 r. podczas przekazania nowego 
budynku gimnazjum. Na ostatniej stronie widnieje odcisk pieczęci c.k. Gimna-
zjum w Bochni.
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Społeczność szkolną tworzą uczniowie oraz grono nauczycielskie. Większość 
tekstu Kroniki wymienia nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów, in-
formuje o przydziale wykładanych przedmiotów, przeniesieniach, wynagrodze-
niach, awansach itp. Wielka szkoda, że pośród fotografii nie znalazła się choćby 
jedna prezentująca np. nauczycieli lub uczniów, pochodząca sprzed 1904 r. W ze-
spole 30/39 Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego 
w Bochni najstarsze zachowane fotografie pochodzą z 1945 r., lecz kwerenda 
mogłaby wykazać, że fotografie znajdują się w zasobach innych instytucji, np. 
Muzeum w Bochni im. Stanisława Fischera. Z pewnością ciekawym materiałem 
ilustracyjnym byłyby również reprodukcje niektórych oryginalnych stron Kroni-
ki, a także jej strony tytułowej i okładki, tym bardziej że projekt typograficzny 
okładki publikacji został oparty na podstawie oryginalnej oprawy tomu Kroniki. 
Pozostaje więc mieć nadzieję, że w niedługim czasie zespół nr 30/39, a z nim 
Kronika, zostanie zdigitalizowana i udostępniona na stronach internetowych. 
Dostęp do publikacji ułatwi zamieszczona na stronie Archiwum Narodowego 
w Krakowie wersja elektroniczna publikacji http://www.ank.gov.pl/sites/default/
files/files/Kronika%20Gimnazjum%20w%20Bochni%201817_1904(1).pdf.

Całość publikacji Kronika Gimnazjum w Bochni 1817–1904 pod względem 
szaty graficznej, a zwłaszcza okładki, robi imponujące wrażenie. Dobrze stało 
się, że pracownice bocheńskiego Oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie 
sięgnęły po tekst Kroniki i wykonały żmudną, lecz efektowną pracę przy edycji 
tekstu. Z pewnością znajdzie ona szerokie grona odbiorców – w tym mieszkań-
ców Bochni, osób zajmujących się historią szkolnictwa i nie tylko. Wbrew pozo-
rom bowiem edycje tego typu źródeł, a zwłaszcza sięgających do I połowy XIX 
w., są rzadkie. 
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Trwające od 2014 r. obchody setnej rocznicy Wielkiej Wojny przyniosły wiele 

publikacji związanych tematycznie z I wojną światową. Dominują wśród nich 
oczywiście te o tematyce militarnej, ale sporo jest także literatury wspomnienio-
wej oraz zbiorowych wydawnictw pokonferencyjnych, a także prac poświęco-
nych życiu codziennemu1. 

Życie codzienne to wszystko to, co powtarzalne, składające się z dobrze zna-
nych nam sytuacji. Maria Bogucka pośród składających się na nie dziedzin wy-
mienia: warunki egzystencji, warunki i metody pracy, konsumpcje (m. in. odzież, 
wyposażenie mieszkań itp.), dzieje rodziny, położenie dzieci i kobiet, seksual-
ność, wolny czas, obyczaje, poglądy, mentalność. Stawia postulat poszukiwania 
reguł i norm, które ową codziennością kierują2. Życie codzienne jako kategoria 
badawcza kładzie spory nacisk na trwanie, istnienie, egzystencję. Na bytowa-
nie i działanie człowieka w określonych warunkach. Zawiera zatem ono pewne 
struktury tzw. długie trwania (mentalność, obyczajowość), w którym istotnym 
czynnikiem składowym jest pewna powtarzalność tego wszystkiego co codzien-
ność warunkuje, buduje i przekształca. Należy także pamiętać, że w ramach tak 
rozumianej codzienność występują także elementy niecodzienne, które są z co-
dziennością bardzo mocno zespolone (np. czas wolny, świąteczny) i fatycznie 
stanowią jej integralną część. Tomasz Szarota zwrócił uwagę na niezwykłą roz-
piętość tematów, które składają się na termin życie codzienne i które w ramach 
owego zagadnienia stanowić mogą interesujący temat badawczy3. Wiąże się 

1 Zob. m. in: Rosjanie w Tarnowie. Pamiętnik z wojny z roku 1914/15, oprac. W. Knapik-Czosnek, 
Kraków 2014;  Prowincja Galicyjska. Wokół I wojny światowej. Konteksty – porównania – przykłady, 
red. T. Pudłocki, A.S. Więch, Przemyśl 2014; K. Ruszała, Wielka wojna w małym mieście. Gorlice w la-
tach 1914–1918, Kraków 2015; Doświadczenia żołnierskie Wielkiej Wojny. Studia i szkice z dziejów 
frontu wschodniego I wojny światowej, pod red. M. Baczkowskiego et al., Kraków 2016; J. Pałosz, Ten 
wspaniały strajk ludzkości… Z dziejów żołnierzy frontu wschodniego Wielkiej Wojny, Kraków 2018.

2 M. Bogucka, Życie codzienne – spory wokół profilu badań, definicji, „Kwartalnik Historii 
Kultury Materialnej”, 1996, t. 3, s. 242–253.

3  T. Szarota, Życie codzienne – temat badawczy czy tylko popularyzacja?, „Kwartalnik Historii 
Kultury Materialnej”, 1996, t. 3, s. 239–245.
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z tym jednak zagrożenie, że będzie ono przez badaczy traktowane nazbyt sze-
roko, co w efekcie doprowadzić może do swoistego „przegadania” prac, które 
stają się zbiorami informacji o różnym znaczeniu, bywają także przepełnione 
anegdotycznymi opowiastkami o sensacyjnej naturze. Szczęśliwie nie należy do 
nich wydana z końcem 2017 r. przez Stowarzyszenie Młodych Mołodycz praca 
pedagoga, historyka i regionalisty Jana Kucy O wojnie i pokoju w Jarosławskiem 
1867–1918. Rzecz o codziennym życiu mieszkańców. Ta starannie przygotowana 
i licząca blisko 700 stron pozycja, będąca efektem kilkunastu lat pracy autora, 
w niezwykle interesujący sposób wpisuje się w literaturę przedmiotu, zarówno 
na gruncie regionalnym, jak i przede wszystkim z zakresu badań życia codzien-
nego oraz historii Galicji. Kuca podjął się niezwykle trudnego zadania. Opisał 
bowiem życie codzienne mieszkańców galicyjskiego pogranicza kulturowego, 
którym w owym okresie była ziemia jarosławska, nie tylko w pokojowym okre-
sie autonomii galicyjskiej, ale także w czasie Wielkiej Wojny, która całkowicie 
zmieniła ówczesną rzeczywistość i w efekcie doprowadziła do upadku wielona-
rodowej CK Monarchii Habsburgów oraz wskrzeszenia na jej gruzach państw 
narodowych,  w tym także odrodzonego państwa polskiego. 

Życie codzienne to temat trudny ze względu na kwestie metodologiczne, które 
należy starannie omówić, co autor bardzo dokładnie czyni we wstępie do ni-
niejszej monografii. Prezentując podejścia różnych badaczy (m.in. Marii Boguc-
kiej, Tomasza Szaroty, Reginy Renz, Bogdana Baranowskiego), zwraca uwagę 
na powtarzalność pewnych zjawisk w życiu człowieka oraz potrzebę zawęże-
nia badanej tematyki do wybranych zagadnień. Podjęta przez autora tematyka, 
a szczególnie kwestie dotyczące sfery materialno-bytowej, nie należą do porywa-
jących przeciętnego czytelnika i najczęściej bywają przez niego starannie omi-
jane. Książka Jana Kucy stanowi tutaj jednak chlubny wyjątek. Autor posiada 
bowiem rzadką umiejętność pisania w interesujący sposób o kwestiach uchodzą-
cych często za mało ciekawe. Czytelnik nie otrzymuje suchego wywodu na temat 
warunków materialno-bytowych, ale przede wszystkim niezwykle interesującą, 
z pasją i dużą erudycją napisaną opowieść o życiu mieszkańców ziemi jarosław-
skiej przełomu XIX i XX w. Autor ukazuje świat wielokulturowego tygla, jakim 
na przełomie XIX i XX w. był nie tylko Jarosław, ale i cały powiat, w którym 
obok siebie mieszkali zarówno Polacy, jak i Rusini oraz Żydzi. 

Na uwagę zasługuje szeroka podstawa źródłowa pracy, której wybór autor 
zaprezentował w bibliografii. Zawiera ona zarówno szereg materiałów archiwal-
nych oraz ukazuje znakomite obeznanie autora z literaturą fachową przedmiotu. 
W przypadku materiałów źródłowych mamy tutaj do czynienia z archiwalia-
mi pochodzącymi z: Das Politische Archiv des Auswärtigen Amts w Berlinie, 
Staatsbibliothek w Berlinie, Archiwum Państwowym w Przemyślu, Archiwum 
Głównym Sióstr Służebniczek NMP w Starej Wsi, Archiwum Muzeum Kultu-
ry Ludowej w Kolbuszowej, Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu, Cesze 
Rzemiosł Różnych w Jarosławiu, Urzędzie Parafialnym w Majdanie Sieniaw-
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skim, Urzędzie Parafialnym w Wiązownicy oraz Zespole Szkół w Sieniawie. 
Duże znaczenie miały także liczne źródła drukowane, jak również pamiętniki, 
wspomnienia, a także zebrane przez Jana Kuce relacje ustne. Swoją rolę w opisie 
życia codziennego odegrały także wykorzystane przez autora materiały prasowe, 
pochodzące zarówno z prasy lokalnej, jak i ogólnogalicyjskiej. Niestety, szkoda, 
że przy takim bogactwie wykorzystanego materiału źródłowego autor nie sięgnął 
po materiały archiwalne zgromadzone chociażby w Centralnym Państwowym 
Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie czy wiedeńskim Österreichisches 
Staatsarchiv, które przy takim zagadnieniu jak życie codzienne na badanym ob-
szarze niewątpliwie wniosłyby wiele cennych informacji. 

Jan Kuca książkę o życiu codziennym w jarosławskiem podzielił na siedem czę-
ści. Pierwszy rozdział (Charakterystyka powiatu) stanowi niejakie wprowadzenie. 
Zostały w nim omówione zarówno granice administracyjne opisywanego teryto-
rium, jak i w zwarty, ale ciekawy sposób zaprezentowane zostały dzieje niektórych 
miejscowości (Pruchnika, Sieniawy, Radymna). W zwięzły sposób przedstawiono 
także przebieg wydarzeń związanych z toczącą się na danym obszarze I wojną 
światową, której w przypadku ziemia jarosławskiej autor jest znawcą (w 2016 r. 
ukazała się jego książka poświęcona przebiegowi działań wojennych na terenie po-
wiatu jarosławskiego: O Wielkiej Wojnie w powiecie jarosławskim4). Drugi rozdział 
(Życie codzienne ludności cywilnej w czasie pokoju) przynosi nam prezentację ży-
cia codziennego mieszkańców w okresie pokoju, trzeci (Życie codzienne ludności 
cywilnej w czasie wojny) zaś odnosi się do tej samej tematyki w okresie wojennym. 
Dokonanie takiego podziału wydaje się w pełni uzasadnione i daje czytelnikowi 
możliwość pewnego porównania. Na ponad 200 stronach obu rozdziałów autor 
prezentuje swoistą scenografię codzienności: warunki mieszkaniowe, egzysten-
cjalne mieszkańców, ukazuje ubiór poszczególnych grup społecznych, pochyla się 
nad zawartością stołu, a w przypadku wojny nad problemami aprowizacyjnymi. 
Przedstawia różnice w wyglądzie okazałych jarosławskich kamienic i ubogich do-
mach w okolicznych miasteczkach, brukowane ulice i nieprzejezdne drogi, nowo-
czesne obiekty użyteczności publicznej i mieszkaniową rzeczywistość zdecydo-
wanej większości mieszkańców powiatu jarosławskiego. Stara się w końcu także 
zaprezentować stosunek władz austriackich do ludności cywilnej, która niezwykle 
negatywnie odbierała ograniczenia swobód i spotykające ją restrykcje i szykany. 
W rozdziale czwartym (Praca) autor pochylił się nad zagadnieniem pracy. Dotyka 
tutaj kwestii zatrudnienia, przemysłu, ale także warstw społecznych i przewarto-
ściowań, jakich dokonywał czas wojennej pożogi. Czytelnik poznać może sytuację 
materialną mieszkańców, problemy, jakie niosły ze sobą wykonywane zawody, 
a także próby przeciwdziałania bezrobociu. Niezwykle ciekawie pisze autor o zor-
ganizowanej w Jarosławiu w 1908 r. wystawie przemysłowej oraz o panujących 
w mieście zwyczajach handlowych. Kolejny rozdział (W szkolnej ławie) poświę-

4  J. Kuca, O Wielkiej Wojnie w powiecie jarosławskim, Rzeszów 2016.
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cony został zagadnieniu oświaty na terenie powiatu jarosławskiego. Otrzymujemy 
jednak tutaj nie tylko statystyczny wykaz istniejących placówek edukacyjnych, 
ale przede wszystkim poznać możemy panujące w szkołach warunki, problemy, 
z jakimi musieli stykać się uczniowie, oraz rolę ziemiaństwa (szczególnie Czarto-
ryskich) we wspieraniu rozwoju edukacji. Ciekawych informacji dostarcza także 
część rozdziału dotykająca sytuacji w szkolnictwie podczas działań wojennych. 
Ziemia jarosławska to wspomniany już wielokulturowy tygiel, którego specyfika 
dobrze oddana została w rozdziale szóstym pracy (W kościele, cerkwi i synagodze). 
Życie religijne mieszkańców, wpływ, jaki wywierali na nich ich duchowi przewod-
nicy, rola duchowieństwa w miejscowej społeczności, relacje pomiędzy katolikami 
obrządku rzymskiego i greckiego, a także gminą żydowską, postrzeganie tego, co 
odmienne w sąsiadach innego wyznania, to wszystko składa się na podjętą przez 
Jana Kucę próbę odtworzenia nieistniejącego obecnie świata dawnej Galicji. Warto 
dodać, że autor nie ucieka tutaj od kwestii trudnych, jak chociażby pogromy lud-
ności żydowskiej czy wzajemne polsko-ukraińskie antagonizmy. Ostatni siódmy 
rozdział poświęcony został żołnierskiej codzienności, w tym także kwestiom zwią-
zanym z pochówkami zmarłych, jak również ewentualnym przewiezieniem ciał 
poległych do ich rodzinnych miejscowości. 

Wielkim walorem omawianej książki jest jej atrakcyjna szata graficzna, a uzu-
pełnieniem treści strona ilustratorska, prezentująca często nieznane archiwalne 
pocztówki i fotografie pochodzące zarówno ze zbiorów prywatnych, jak i m.in. 
Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu, Muzeum Historii Fotografii w Kra-
kowie, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, 
Narodowego Archiwum Cyfrowego, ale także ze zbiorów The New Tork Public 
Library, Österreichische Nationalbibliothek oraz Österreichisches Staatsarchiv. 

Książka Jana Kucy niewątpliwie zasługuje na uwagę nie tylko mieszkańców 
opisywanego regionu, ale także badaczy życia codziennego, jako przykład wni-
kliwie przeprowadzonej analizy zebranego materiału oraz sposób pisania o życiu 
codziennym, który zaciekawia i powoduje, że tę obszerną pracę czyta się jednym 
tchem, co pośród prac naukowych, a taką niewątpliwie jest książka Kucy, ciągle 
jest niezwykle rzadko spotykane. Jarosławskie staje się tutaj studium przypad-
ku, swego rodzaju laboratorium tytułowej codzienności, którego poszczególne 
elementy, nici powiązań, układane są przez autora w spójną całość. Zachodzące 
przemiany cywilizacyjne we wszystkich właściwie dziedzinach codzienności, 
przeobrażenia życia społecznego, publicznego, blaski i cienie egzystencji miesz-
kańców zarówno głównego miasta regionu Jarosławia, jak i okolicznych wsi 
i miasteczek, są znakomitym przedstawieniem całej Galicji przełomu XIX i XX 
w. w pigułce, a poprzez to omawiana książka staje się obowiązkową pozycją nie 
tylko z zakresu literatury regionalnej, ale przede wszystkim uniwersalnym obra-
zem tamtej minionej bezpowrotnie epoki.  
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Od czasów najdawniejszych polowanie jest jedną z form działalności człowie-
ka, dzięki której zdobywa on pożywienie i odzienie. Wraz z rozwojem cywiliza-
cyjnym zmieniają się potrzeby i świadomość polującego – oprócz  zaspokajania 
podstawowych funkcji życiowych, myślistwo z czasem staje się swoistą formą 
rozrywki, aż po przemyślany sposób zarządzania florą. Zmienia się również sta-
tus łowczego: kiedyś to swoisty przywilej władców, potem najzamożniejszych, 
obecnie jest ono dostępne niemal  dla każdego. 

Recenzowana książka odsłania narodziny i zwyczaje łowieckie wśród arysto-
kratycznego rodu Potockich, a zarazem kulisy niecodziennego życia tej znamie-
nitej familii. Autorką publikacji jest Aldona Cholewianka-Kruszyńska – historyk 
sztuki, kustosz Zamku w Łańcucie, autorka wielu publikacji na temat życia ary-
stokracji.   

Książka Łańcut i Antoniny. Polowania u Potockich składa się ze Wstępu, 
dwudziestu dziewięciu rozdziałów, słownika ważniejszych terminów i wyrażeń 
łowieckich oraz hippicznych zastosowanych w książce, bibliografii, spisu ilu-
stracji oraz streszczenia w języku angielskim. Struktura publikacji jest przejrzy-
sta, chociaż poszczególne rozdziały odnoszące się do tytułowych miejsc zostają 
oddzielone fragmentami niekoniecznie powiązanymi z Łańcutem i Antoninami. 

Konstruując swą narrację, A. Cholewianka-Kruszyńska posłużyła się archi-
walnymi dokumentami, omawiającymi gospodarkę łowiecką i polowania, ko-
respondencją rodzinną Potockich oraz powiązanych z nią osób, rękopiśmien-
nymi i drukowanymi wspomnieniami, relacjami i sprawozdaniami oraz dotąd 
niepublikowanym materiałem z prywatnych albumów. Zamieszczona na końcu 
bibliografia odsłania kwerendę, jaką przeprowadziła Autorka, m.in. w Archiwum 
Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Narodowym w Krakowie, Ar-
chiwum Muzeum – Zamku w Łańcucie czy w archiwach prywatnych. 

Potoccy herbu Pilawa, podobnie jak wiele wysoko ustawionych rodzin nie 
tylko w Polsce, ale i w całej Europie, przyjmowali polowania jako element ży-
cia i, jak nadmienia Autorka, traktując je nie jako rozrywkę, ale bardzo ważną 
część kultury. Potoccy dbali o kultywowanie ukształtowanej przez wieki trady-
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cji i ich kontynuację. Łowy w magnackich majątkach toczyły się według ściśle 
określonego porządku. Ich reguł zobowiązani byli przestrzegać wszyscy uczest-
nicy. Wspólne przeżycia, język łowiecki, określony dress code spajały i zrówny-
wały przedstawicieli różnych stanów. Okazałe trofea myśliwskie były obiektem 
dumy i pożądania. Doniosłość niepowtarzalnej chwili i biorący w niej udział były 
pretekstem do uwiecznienia tych wydarzeń – wspomnienia, fachowa literatura, 
dzieła malarskie i fotograficzne – to tylko niektóre z dokumentów epoki, które 
w kompetentny sposób wykorzystała w swej pracy autorka.

 Publikacja Cholewianki-Kruszyńskiej jest chronologicznym opisem wło-
ści łańcuckich, jak i dóbr antonińskich. Autorka rozpoczęła swą książkę od 
przedstawienia pierwszego twórcy łańcuckiej rezydencji – Alfreda Potockiego 
(1786–1862), który za sprawą testamentu swej babki Izabelli Lubomirskiej stał 
się w 1830 r. pierwszym ordynatem Łańcuta oraz okolicznych wsi. Na swych 
włościach zasłużył się jako doskonały gospodarz i propagator nowoczesnego rol-
nictwa. Systematycznie rozbudowywał i modernizował obszary leśne i gospodar-
stwo łowieckie dóbr odziedziczonych, jak i nowo nabytych majątków leżajskie-
go i łąckiego, w obrębie których znajdowały się bogate lasy. Pierwszy ordynat 
wzniósł szereg budynków, siedzib administracyjnych, mieszkań dla zarządców 
rewirów, a także zabudowań gospodarczych: stodoły, stajnie oraz wozownie. In-
spiracją w prowadzeniu łowiectwa czerpał, jak dowodzi Autorka, z monarchii au-
striackiej, o czym świadczą niemieckojęzyczna nomenklatura stosowana w Łań-
cucie oraz zatrudnieni pracownicy wywodzący się z Austrii i Czech. Centrum ad-
ministracyjnym lasów i łowiectwa stanowiły podłańcuckie Dąbrówki, natomiast 
główną siedzibą myśliwską podczas jesiennych proszonych polowań był leżajski 
dwór. Słynne łańcuckie konne polowania par force szybko przeszły do tradycji 
– były niejednokrotnie nadrzędnymi wydarzeniami kulturowo-towarzyskimi. To 
pierwsze tego typu łowy organizowane w polskim majątku. Zaproszeni goście 
polowali w październiku i listopadzie na daniele, sarny, lisy i zające. Poza pro-
szonymi połowami jesiennymi, mieszkańcy rezydencji łańcuckiej organizowali 
zjazdy myśliwskie w miesiącach letnich i zimowych.  

Po śmierci pierwszego ordynata właścicielem dóbr łańcuckich został Alfred 
Józef Potocki. Objął on również dobra antonińskie na Wołyniu, które wniosła 
w posagu jego żona Maria z Sanguszków. Syn, podobnie jak ojciec, modernizo-
wał budownictwo związane z lasami i łowiectwem, mniejszą wagę przykładając 
do samej rezydencji w Łańcucie. Zasługą drugiego ordynata łańcuckiego stała się  
rozbudowana sieć telefoniczna, rozmieszczona  również w lasach, nowe budynki 
administracyjno-mieszkalne oraz użytkowe, które swoim dekoracyjnym drew-
nianym fryzem nawiązywały do wzorców austriackiej i szwajcarskiej architektu-
ry. Za czasów Alfreda Józefa juniora zmianie uległy również zwyczaje łowieckie. 
W Łańcucie zaprzestano polowań par force, które przeniesiono do wołyńskich 
Antonin. Nowością były zakładane w pobliżu rezydencji łańcuckiej zwierzyńce, 
gdzie hodowano bażanty, zające czy kuropatwy. W Łańcucie wprowadzono tak-



433RECENZJA KSIĄŻKI: ALDONA CHOLEWIANKA-KRUSZYŃSKA,  ŁAŃCUT I ANTONINY ...

że nowatorskie organizacje łowów, określające m.in. plan polowań z rozkładem 
miotów i naganek, sposób przygotowania czy wygląd i estetykę stanowisk. Za 
organizacją wystawnych polowań, opartych równocześnie na zachodnioeuropej-
skich wzorcach stał Franciszek Reinchard, ówczesny dyrektor lasów i łowiec-
twa. Oprócz programu polowania, każdy z zaproszonych gości miał obowiązek 
zapoznania się z regulaminem dotyczącym strzelania, porządkiem, z zasadami 
bezpieczeństwa oraz karami za zastrzelenie kozy (samicy sarny). 

Spadkobiercami łowieckiej pasji Alfreda Józefa stali się jego dwaj synowie, 
Roman i Józef. Starszy z nich był jednym z członków-założycieli Galicyjskie-
go Towarzystwa Łowieckiego (1876), w którym w późniejszych latach piasto-
wał urząd prezesa. Był też protektorem  łańcuckiego Towarzystwa Myśliwych 
„Diana”. Największą zasługą Romana Potockiego było wybudowanie pałacu 
w Julinie (1880). Ta leżąca między Łańcutem i Leżajskiem rezydencja stała się 
prawdziwym centrum łańcuckiego myślistwa. Zachwycała swą architektoniczną 
formą, zbliżoną do szwajcarskich willi, komfortowymi wnętrzami, ale i samym 
wyposażeniem. Obok pałacu swe miejsce znalazły: oficyna gościnna oraz „dom 
kuchenny”. Latem zaproszeni do Julina myśliwi spędzali czas na polowaniach 
ze strzelbą, polowaniu z podjazdu, par force oraz spacerach i tańcach. Wśród 
słynnych gości byli m.in.: członkowie cesarskiej rodziny z Wiednia arcyksiążę 
Rudolf, arcyksiążę Salwator, arcyksiężna Stefania oraz arcyksiążę Franciszek 
Ferdynand. 

Roman Potocki wraz z małżonką Elżbietą z Radziwiłłów podjął się ponadto 
modernizacji zamku w Łańcucie i całego kompleksu rezydencjonalnego, czyniąc 
zeń jeden z najnowocześniejszych w Europie. Unowocześniony Łańcut to od ich 
czasów wystawne miejsce dla myśliwskich spotkań arystokracji, dyplomatów 
oraz finansjery. Sezony łowieckie w roku podzielone zostały na kilka etapów, 
najważniejsze z nich odbywały się w październiku i w listopadzie. Zaproszeni na 
nie goście polowali na wiele sposobów i na różną zwierzynę, w tym na zające, 
bażanty i kaczki pochodzące z własnej hodowli. Kosztowne łowiectwo posiadało 
odpowiednią oprawę. Trzeci ordynat Roman Potocki był właścicielem wielu tere-
nów łowieckich; część z nich adaptował jako uroczyska z altankami i mostkami. 
W obrębie majątku powstały z kolei stajnia myśliwska z hunterami, psiarnia dla 
fokshoundów oraz wozownia.                                                                       

Młodszy syn Alfreda Józefa – Józef – odziedziczył po matce Antoniny. Stwo-
rzył z nich doskonale prosperujący rolno-przemysłowy majątek z nowoczesny-
mi cukrowniami przynoszący spore profity. Dzięki niemu Antoniny stały się 
nowoczesną osadą z pocztą, szpitalem, hotelem, elektrownią i budynkami ad-
ministracyjnymi, jednakże tym, co szczególnie określa wołyński majątek, było 
myślistwo. Konne polowania z psami stały symbolem Antonin. Ich inspiratorką 
była hrabina Maria Potocka, matka Józefa, zwana również ówczesnym zwycza-
jem Alfedową Potocką. Celem łowczych były lisy oraz hodowane zające, sarny 
i daniele. Za najbardziej huczne parforsy uchodziły jednak polowania na jelenie. 
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Zapraszani goście przyjmowani byli w pałacowej oficynie w licznych aparta-
mentach z własnymi łazienkami. Do dyspozycji mieli salę bilardową, bibliotekę, 
krytą ujeżdżalnię, wozownię i park aklimatyzacyjny dla zwierząt w Pilawinie. 
Zwłaszcza ten ostatni wzbudzał niekłamany zachwyt wśród myśliwych i samych 
przyrodników. Oprócz gatunków krajowych, takich jak żubry, bobry, łosie, dziki, 
jelenie, Józef Potocki hodował zwierzęta egzotyczne: bizony, sarny uralskie oraz 
rozmaite gatunki jeleni, to także miejsce dla licznych gatunków ptaków. Marze-
niem hrabiego było zadomowienie się wszystkich sprowadzonych gatunków na 
całym obszarze Wołynia. Z czasem plany magnata uległy zmianie. Pilawin stał 
się terenem łowieckim. 

Ostatnie polowanie w Antoninach ma miejsce w listopadzie w 1918 r. Rok 
później pałac został spalony przez rosyjskich maruderów.                                                       

Dwudziestolecie międzywojenne przynosi nieco odmienną historię Łańcuto-
wi. Wystawne do tej pory jesienne polowania par force organizowane przez Al-
freda Antoniego, czwartego  już ordynata Łańcuta, nabrały skromniejszej formy. 
Rezydencja była raczej miejscem dyplomatycznych międzynarodowych spotkań, 
a polowania stanowiły dodatkową atrakcję. Zima 1936 r. przyniosła definitywne 
zakończenie łowów w Łańcucie.                                                                                                                                     

Aldonie Cholewiance-Kruszyńskiej w swojej książce Łańcut i Antoniny. Po-
lowania u Potockich udało się odtworzyć liczne, drobiazgowe fakty z życia rodu. 
Zamieszczone we Wstępie słowa  Autorki, mówiące o tym, że polowania u Po-
tockich są zapewne najlepiej udokumentowanymi polowaniami organizowanymi 
w polskich  ziemiańskich majątkach na przełomie XIX i XX w. (s. 13) znajdują 
potwierdzenie w publikacji. Często przytaczane wspomnienia świadków oraz 
bogaty materiał ikonograficzny pozwalają czytelnikowi poczuć klimat epoki. 
Umieszczone w publikacji reprodukcje dzieł malarskich czy fotograficznych sta-
nowić mogą świetny materiał do skonstruowania kolejnych opowieści. 

W omawianej książce znalazły swe miejsce informacje nie odnoszące się 
stricte do polowań w Łańcucie i Antoninach, jak np. Reorganizacja i rozkwit 
polowań polskich w 2 poł. XIX wieku lub dotyczących egzotycznych polowań 
Józefa Potockiego Łowy hrabiego w Afryce i w Azji, Polowania ostatniego ordy-
nata czy Polowania w międzywojniu kuzynów Potockich, wskazujące pozostałe 
miejsca polowań synów braci Romana i Józefa Potockich, czyli Alfreda Anto-
niego i Jerzego oraz Romana i Józefa. Powyższe rozdziały mają niejako charak-
ter poboczny, ale pomagają zarysować pewien kontekst historyczny i społeczny 
omawianych czasów.

Ta stosunkowo łatwa w odbiorze książka nie pozbawiona jest drobnych błę-
dów, takich jak literówki czy powtórzenia. Wspomniane niedopatrzenia zrzucić 
należy na karb słabej redakcji wydawnictwa. Trudno natomiast nie wspomnieć, 
że publikacja Aldony Cholewianki-Kruszyńskiej pozbawiona została autorskiej 
interpretacji. W książce brakuje krytycznego spojrzenia na pewne wątki. Czy-
telnikowi po lekturze nasuwają się pytania i wątpliwości: czy aby za bardzo ty-
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tułowe polowania nie zostały idealizowane? Autorka przytacza nie tylko rodzaj, 
ale i skalę upolowanej zwierzyny, która częstokroć sięga zatrważającej ilości. 
W recenzowanej książce tylko dwa fragmenty mają krytyczny wydźwięk. To je-
den z nich: „Liczba ubitej zwierzyny każdorazowo wynosiła  co najmniej kilkaset 
sztuk […] W opinii wielu myśliwych taki odstrzał zaprzeczał pojęciu łowiectwa. 
Trudno się z tym nie zgodzić. Jeżeli hodowane w wolierach bażanty wypusz-
czano zaledwie dzień przed polowaniem, tak i te, bez umiejętności wysokiego 
latania i naganiane przez liczne naganki, wręcz same frunęły niskim lotem pod 
lufy. Miało to także wpływ na wypadki – postrzelenia ludzi z naganek, jakie się 
wówczas zdarzały, powodował najczęściej ów niski lot ptaków” (s. 190).                                

W książce brakuje opisu służby myśliwskiej i jej obowiązków. Tajemnicą dla 
czytelników pozostaje również  chociażby, co dalej działo się z upolowaną fauną. 

Wiele ciekawych informacji, dotyczących polowań u Potockich, które nie 
znalazły miejsca w książce, odnaleźć można w jednym z wywiadów udzielonych 
przez Aldonę Cholewiankę-Kruszyńską Nowinom24 Plus (Na polowania do Po-
tockich zjeżdżali się arcyksiążęta z Wiednia)1.

Polowania, pomimo wzbudzających kontrowersji, wpisało się w tradycje pol-
skie, dlatego też ta pięknie wydana publikacja zasługuje na uznanie i zaintere-
sowanie osób pasjonujących się historią kultury, zwłaszcza łowieckiej. Posłuży 
również  pasjonatom polskich rodów, a także regionalistom. Z pewnością warto 
śledzić i czytać kolejne publikacje Aldony Cholewianki-Kruszyńskiej.

1 B. Terczyńska, Na polowania do Potockich zjeżdżali się arcyksiążęta z Wiednia, https://plus.
nowiny24.pl/magazyn/a/na-polowania-do-potockich-zjezdzali-arcyksiazeta-z-wiednia,12096124
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Zbigniew Bucoń w swojej monografii, będącej zmienioną wersją dysertacji 
doktorskiej, porusza tematykę z jednej strony znajdującą się w centrum relacji 
polsko-ukraińskich (konflikt u schyłku II wojny światowej), a z drugiej dotyczą-
cą obszaru leżącego na peryferiach sporu, a więc powiatu przemyskiego. Recen-
zowana książka została ograniczona chronologicznie do lat 1944–1947, czyli do 
okresu od wkroczenia Armii Czerwonej na teren ziemi przemyskiej do przepro-
wadzenia Akcji „Wisła”, definitywnie kończącej walki toczące się między pol-
skimi a ukraińskimi organizacjami zbrojnymi. Oczywiście Autor wielokrotnie, 
zwłaszcza w pierwszym rozdziale o charakterze wstępnym, odstępuje od wybra-
nych ram czasowych, co jest konieczne dla zrozumienia genezy zasadniczych 
wydarzeń, których przedstawienie zostało założone jako cel pracy. 

Praca została podzielona na sześć rozdziałów w oparciu o układ chronologiczno-
-problemowy, dodatkowo autor stosuje podrozdziały. W efekcie otrzymujemy pracę 
bardzo przejrzystą w swojej strukturze, co zdecydowanie zasługuje na uznanie.

Pierwszy z rozdziałów („Charakterystyka powiatu przemyskiego”) ma charakter 
wprowadzający. Można dowiedzieć się z niego wiele, czasami nawet zbyt wiele, 
na temat powiatu przemyskiego, zamieszkującej go ludności, historii miasta i oko-
lic, a nawet rozmieszczenia dóbr naturalnych. W efekcie Autor zalewa nas wielo-
ma informacjami, które na pewno nie są kluczowe dla zrozumienia przyczyn walk 
zbrojnych w Przemyślu i okolicy. Wymienić tu można przede wszystkim skrupu-
latne przedstawienie dziejów regionu, poczynając od wczesnego średniowiecza, 
czy nie mniej szczegółowe zobrazowanie struktury administracyjnej powiatu wraz 
z wyszczególnieniem wielkości poszczególnych miejscowości. U odbiorcy może 
rodzić się wątpliwość, czy aż tak szerokie zarysowanie problematyki jest w kon-
tekście niniejszej pracy całkowicie uzasadnione. Dużo istotniejsza jest rzecz jasna 
historia Podgórza Przemyskiego, ze szczególnym naciskiem na wiek XX, a przede 
wszystkim charakterystyka stosunków narodowościowych, nawet jeśli została prze-
prowadzona z perspektywy lokalnej w oparciu o dane dotyczące poszczególnych 
gmin. Niezmiernie ciekawym wątkiem jest problem relacji polsko-ukraińskich oraz 
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powiązań i konfliktów między obiema społecznościami. Za przykład można podać 
kwestię mieszanych małżeństw polsko-ukraińskich (w czym niezmiernie przydatne 
były archiwa kościelne) oraz problem stosunków majątkowych. Nie jest odkryciem 
samego autora, że w znacznym stopniu podział opierał się na uboższych finansowo 
Ukraińcach i bardziej zamożnych Polakach. W książce poruszono również temat 
działalności ukraińskiej zmierzającej do dalszego kształtowania świadomości naro-
dowej, w tym działalność nacjonalistów ukraińskich wspieranych, co autor konse-
kwentnie podkreśla, przez cerkiew grekokatolicką. Ostatnia część pierwszego roz-
działu poświęcona została okupacji sowieckiej, a potem niemieckiej, gdzie sporo 
miejsca poświęcono sytuacji ludności żydowskiej i dokonanym na niej ludobójstwu, 
co w sposób znaczący wpłynęło na strukturę ludnościową regionu.

W kolejnych rozdziałach Z. Bucoń skupił się na przedstawieniu i scharaktery-
zowaniu organizacji o charakterze zbrojnym, organizowanych i funkcjonujących 
po trzech stronach przemyskiego konfliktu – strony polskiej, ukraińskiej, a także 
sowieckiej. W rozdziale drugim („Polskie organizacje niepodległościowe na Po-
górzu Przemyskim”) Autor skupił się na analizie struktur polskich organizacji nie-
podległościowych działających na terenie Podgórza Przemyskiego. Zostały ujęte 
kolejno w perspektywie chronologicznej rozpoczynając od Armii Krajowej i jej 
późniejszych sukcesorów, jak np. organizacji „NIE”, Delegatury Sił Zbrojnych 
Na Kraj czy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, kończąc na organizacjach po-
zostających poza głównym państwowym nurtem, a więc Narodowej Organizacji 
Wojskowej, Batalionów Chłopskich czy wreszcie Polskich Oddziałów Samoobro-
ny. Rozdział powstał przede wszystkim w oparciu o literaturę przedmiotu i źródła 
drukowana, w efekcie nie skupia się na historii regionalnej (jej dotyczy przecież 
publikacja), a do pracy przenika wiele wątków na poziomie ogólnopolskim.

Rozdział trzeci, zatytułowany „Ukraińskie struktury niepodległościowe”, po-
święcony został organizacjom ukraińskim działającym w powiecie przemyskim, 
odpowiedzialnym za przedłużenie działań militarnych aż do 1947 r., w wyniku 
których ludność, zarówno polska, jak i ukraińska, nie doświadczyła pokoju już 
w 1945 r. W rozdziale skupiono się na przedstawieniu działalności prowadzonej 
przez UPA oraz strukturze i czołowych działaczach OUN-UPA. Celem pośrednim 
ukraińskich organizacji niepodległościowych była „obrona ukraińskiego stanu 
posiadania, a zarazem walka z przesiedleniami ludności ukraińskiej do USRR” 
(s. 135), a zasadniczym – wywalczeniae własnego terytorium na ziemiach „przy-
dzielonych” odradzającej się Polsce i stworzenie etnicznego państwa ukraińskie-
go na obszarze uznawanym przez nacjonalistów za ukraiński. W efekcie działal-
ność prowadzona przez UPA (napady i morderstwa, pożary, akcje propagandowe, 
a nawet niszczenie ksiąg metrykalnych) wymierzana była nie tylko przeciwko 
Polakom, ale również przeciwko ludności ukraińskiej, niestawiającej oporu wo-
bec przymusowej akcji przesiedleńczej w 1947 r.. Rozdział został zakończony 
omówieniem przeprowadzonej w 1947 r. akcji „Wisła”, co szczególnie warto-
ściowe Autor starał się uświadomić czytelnikowi, że przeprowadzenie akcji mia-
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ło druzgocący wpływ dla późniejszego rozwoju m.in. Podgórza Przemyskiego. 
Całkowita likwidacja wielu miejscowości przyczyniła się do migracji również 
ludności polskiej, nie widzącej dla siebie perspektyw na zniszczonych obszarach. 

Czwarty w kolejności rozdział o tytule „Komunistyczny aparat represji na te-
renie Powiatu Przemyskiego” został poświęcony analizie struktur komunistycz-
nego aparatu bezpieczeństwa i represji – Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego, 
Milicji Obywatelskiej, Ludowemu Wojsku Polskiemu, Armii Czerwonej, Ludo-
wemu Komisariatowi Spraw Wewnętrznych ZSRR i partyzantce komunistycz-
nej. Ważnym elementem tej części pracy jest przedstawienie metod działania 
i sukcesów owego aparatu, zmierzającego do likwidacji ukraińskiego i polskiego 
podziemia niepodległościowego.

Dopiero dwa ostatnie rozdziały („Walki zbrojne na terytorium powiatu przemy-
skiego w granicach sprzed 1944 r.” oraz „Krwawe wydarzenia w gminach, które 
weszły w skład powiatu przemyskiego w 1944 r.”), co budzi największe wątpli-
wości w kontekście konstrukcji pracy, stanowią zasadniczą część pracy, w oparciu 
o którą stworzono rozbudowany podtytuł książki. Omówiono w nich, cytując za 
wstępem „krwawe wydarzenia zbrojne w poszczególnych gminach powiatu prze-
myskiego”, jednak nie tylko po 1944 r., ale także do tego momentu. Ostatnie roz-
działy w największym stopniu oparte zostały o dokumenty archiwalne, założeniem 
badawczym autora było bowiem odtworzenie wydarzeń nieopisywanych dotych-
czas przez historyków na szeroką skalę. Specyfika ostatnich rozdziałów polega 
właściwie na przedstawieniu w ujęciu chronologiczno-rzeczowym, z podziałem 
na poszczególne gminy i kalendarium wydarzeń. Zawarto w nim informacje na 
temat wszelki akcji i działań podejmowanych przez wszystkie strony konfliktu, ze 
szczególnym naciskiem na terror siany przez UPA. Autor nie pokusił się o ujęcie 
zagadnienia w formie spójnej narracji, a jedynie dokonał skrupulatnego i szczegó-
łowego wyliczenia wydarzeń mających miejsce na terenie powiatu przemyskie-
go. Z jednej strony – powstało w ten sposób dobre kompendium wiedzy, z drugiej 
– pozbawione jakiegokolwiek komentarza Autora, szczególnie istotnego dla tej 
części pracy. Trzeba oddać, że udało mu się dotrzeć do precyzyjnych informacji, 
bardzo ważnych w kontekście sporów nad działalnością partyzanckich organizacji 
powojennych – między innymi dotyczących problemu podszywania się niektórych 
grup pod inne i przerzucania odpowiedzialności za dokonywane zbrodnie. Pod tym 
względem, również w związku z trwającą debatą nad działalnością tzw. żołnie-
rzy wyklętych, praca może być małą cegiełką dyskusji nad oceną poszczególnych 
ugrupowań wchodzących w skład powojennego podziemia niepodległościowego.

Zakres prac wykonanych przez Autora, umożliwiający powstanie niniejszej 
publikacji, jest warty podkreślenia. Książka została oparta o szeroką bazę źró-
dłową, pochodzącą z kilkunastu archiwów, wszystkich znajdujących się na zie-
miach polskich. W większości Z. Bucoń dotarł do dokumentów państwowych 
wytwarzanych nie tylko na potrzeby wojska czy organów bezpieczeństwa pu-
blicznego (akta śledcze, agenturalne, sprawozdawcze, charakterystyki), ale także 
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w związku z przeprowadzaną akcją przesiedlania ludności. Ważnym elementem, 
nierzadko trudno dostępnym, są źródła kościelne (Archiwum Archidiecezjalne 
w Przemyślu, Archiwum Klasztoru Karmelitanek Bosych w Przemyślu, Archi-
wa Parafialne w Birczy i Borownicy). Zabrakło dokumentów przedstawiających 
perspektywę ukraińską, którą autor przedstawia jedynie w oparciu o dość wąską 
ukraińskojęzyczna literaturę przedmiotu. Nie ma natomiast zastrzeżeń do stop-
nia wykorzystania literatury polskojęzycznej. Autor nie wzbrania się przed za-
mieszczaniem w pracy całych fragmentów przytaczanych dokumentów, szkoda 
jedynie, że nie zawsze są dobierane w sposób zrozumiały. Dla przykładu można 
wspomnieć o zacytowaniu rozkazu gen. Leopolda Okulickiego dotyczącego roz-
wiązania Armii Krajowej, który nie powinien odgrywać istotnej roli dla pracy 
dotyczącej historii regionalnej, toczącej się na peryferiach wielkiej polityki.

Należy oddać autorowi, na co uwagę zwracał prof. Wiesław Jan Wysocki, będą-
cy recenzentem pracy doktorskiej, dużą dozę odwagi w krytycznej ocenie dotych-
czasowego dorobku historiografii, zwłaszcza ukraińskiej, dotykającej poruszanych 
zagadnień1. Autor ujął to w zakończeniu takimi słowami: „bez tego obiektywizmu 
w szukaniu prawdy będą powstawać pomniki, stawiane ludobójcom na głównych 
placach ukraińskich wielkich miast” (s. 331). Jednakże osądy Z. Buconia bywają 
zbyt daleko idące. Wspomnieć należy przede wszystkim o dyskusyjnym stwierdze-
niu o rozpoczęciu w 1944 r. pięćdziesięciopięcioletniej okupacji sowieckiej zastą-
pionej wcześniejszą okupacją niemiecką (s. 223). Ze zdaniem tym można by było 
jednak dyskutować, biorąc pod uwagę stopień niezależności Polski od Związku So-
wieckiego, zwłaszcza po 1956 r. Zresztą o sowietyzacji ziem polskich mówi się tylko 
w kontekście lat 1944–1956, a nie później. Książka w sposób niekoniecznie delikatny 
dotyka współczesnej polityki. Część rozdziałów kończy się swoistym posłowiem, 
w którym autor nawiązuje do wydarzeń mających miejsce po 1989 r., jak choćby 
dążeń części współczesnych środowisk politycznych na Ukrainie do oddawania czci 
Stepanowi Banderze, potępienia akcji „Wisła”, wykorzystywania przykładu UPA do 
kształtowania patriotycznych postaw wśród społeczeństwa ukraińskiego.

Mały Wołyń to „klasyczne” dzieło historiograficzne, skupiające się na przybliżeniu 
czytelnikowi krwawych wydarzeń dotyczących relacji polsko-ukraińskich, porusza-
jące „przy okazji” wiele zagadnień wstępnych, przedstawiających problem w bardzo 
szerokiej perspektywie. Można w tym miejscu zasugerować, że podtytuł pracy po-
winien zostać zmodyfikowany, ponieważ wbrew pierwszemu wrażeniu ukształtowa-
nemu na podstawie okładki, praca wcale nie skupia się tylko na walkach zbrojnych 
w powiecie przemyskim. Jest to jednak uwaga na marginesie, ponieważ mimo swoich 
niedoskonałości publikacja Z. Buconia bez wątpienia zasługuje na szerszą uwagę czy-
telników zainteresowanych poruszaną tematyką, również w perspektywie lokalnej.  

1 W. Wysocki, Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Zbigniewa Buconia, „Walki zbrojne 
w powiecie przemyskim. Od Akcji „Burza” do Akcji „Wisła” (1944–1947)”, http://naukairozwoj.uksw.
edu.pl/sites/default/files/mgr%20buco%C5%84-%20prof.%20wysocki.pdf (dostęp: 1.07.2018 r.).



ROCZNIK PRZEMYSKI t. 54 
 HISTORIA z. 1 (21) 2018

JANUSZ MOTYKA (Przemyśl)

AD VOCEM RECENZJI NT. KSIĄŻKI „ROK 1863.  
WPISANI W DZIEJE PRZEMYŚLA”

Tekst ten ma celu odniesienie się do uwag zawartych w recenzji książki pt. Rok 
1863. Wpisani w dzieje Przemyśla autorstwa Pawła Drymajły, opublikowanej na 
łamach „Rocznika Przemyskiego” (t. 52, 2016, z. 1 (19), s. 243–246). Podstawą 
recenzowanej publikacji liczącej 131 stron jest opracowanie mojego autorstwa 
pt. Zapisani w pamięci przemyślan, które stanowi główną jej część i zawiera wy-
kaz powstańców styczniowych związanych z Przemyślem (s. 37–131). Pozostałe 
dwa niewielkiej objętości teksty mają raczej charakter przyczynkowy (Dominika 
Ośmak, Ślady powstania styczniowego w dokumentach i zbiorach bibliotecznych 
Archiwum Państwowego w Przemyślu” [s. 11–22], Alicja Chruścicka, Działal-
ność Komitetu Ochrony Starych Cmentarzy przy Towarzystwie Przyjaciół Prze-
myśla i Regionu w latach 2007–2012 [s. 21–36]). W związku z tym w niniejszym 
tekście pominięte zostaną komentarze Recenzenta skierowanych pod adresem 
obu współautorek.

Lektura recenzji Pawłą Drymajły – uwag dotyczących mojego opracowania 
–  pozwala wysnuć wniosek, że autor był pod pozytywnym wrażeniem. Cyt.: 

Autor ciekawie opisał działania w Przemyślu, które podejmowano, aby podtrzymać 
tradycję powstańczą. [...] Odniósł się także do popularnego kiedyś mitu, jakoby Ja-
rosław Dąbrowski miał być pochowany w Przemyślu. Skutecznie go obalił, poda-
jąc merytoryczne argumenty i ciekawe opisy dochodzeń w sprawie ewentualnego 
pochówku Dąbrowskiego. (s. 244) [...]. Podsumowując, uważam, że praca napisana 
została bardzo przystępnym językiem, a w trakcie czytania można natknąć się na 
wiele interesujących wiadomości, które zaskoczą niejednego odbiorcę. Duża liczba 
bardzo zdjęć [pisownia oryginalna] również jest niewątpliwym plusem książki (s. 
246).

Recenzent dostrzegł jednak również elementy negatywne publikacji. Pan 
Drymajło wnikliwie wgłębił się w tekst i natrafił na kilkanaście błędów styli-
stycznych, korektorskich i drukarskich. Na ich opis poświęcił sporo miejsca. 
W podsumowaniu tego wątku zauważył, że „Książka nie przeszła potrzebnej 
korekty” oraz stwierdził: „Chciałbym jednak podkreślić, że pomyłki dokonane 
przez autorów nie wpływają w zasadniczy sposób na wartość książki. Niemniej 
świadczą o nieodpowiednim przygotowaniu książki do druku przez zespół redak-
cyjny i wydawcę (s. 245)”. Trudno zaprzeczyć, że faktycznie, z różnych wzglę-
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dów, książka nie przeszła właściwej korekty. Zgadzam się jednocześnie z  Panem 
Drymajło, że te kilkanaście błędów nie ma żadnego wpływu na wartość meryto-
ryczną pracy. 

W końcowym fragmencie swojego wystąpienia Recenzent, odnosząc się do 
merytorycznej zawartości całej książki, zauważył, że „[autorzy – przyp. J.M.] 
Tym samym upamiętnili tylko pewną grupę ludzi, którzy walczyli w powsta-
niu, a nie chyba taki był cel tej publikacji” (s. 246). I tutaj pozwolę sobie cał-
kowicie nie zgodzić się z takim stwierdzeniem. Paweł Drymajło ewidentnie 
nie przeczytał ze zrozumieniem wstępu do mojej części książki, a szczególnie 
śródtytułu na stronie 59, który jednoznacznie mówi, że praca zawiera wyłącznie 
„Spis powstańców styczniowych związanych z Przemyślem; tu urodzonych bądź 
pochowanych na Cmentarzu Głównym”. Powtórzę: cel mojej publikacji określi-
łem jednoznacznie, jej zamiarem było upamiętnienie powstańców styczniowych 
związanych tylko z Przemyślem poprzez miejsce urodzenia lub pochówku na 
Cmentarzu Głównym, którzy z bronią w ręku walczyli o wolność na zajętym 
przez Rosjan terytorium. I takich weteranów udało mi się ustalić w liczbie aż 123.

Szacuje się, że podczas powstania przez oddziały partyzanckie przewinęło się 
(dłużej bądź krócej, według różnych źródeł) 150–200 tysięcy ochotników. Jesz-
cze liczniejsze były rzesze wolontariuszy wspierających walczących (mężczyźni, 
kobiety, młodzież, a nawet dzieci), które pracowały nie tylko w kraju ogarniętym 
wojną, ale też w Prusach i w Galicji, narażając się często na represje władz za-
borczych. W Przemyślu i okolicy osób, które w różnym stopniu wspierały insu-
rekcję,  były tysiące, jednak nie oni są przecież bohaterami mojego opracowania.

Jak podkreśliła w przedmowie Anna Nowak, dyrektor Archiwum Państwo-
wego w Przemyślu, spis mojego autorstwa zawierający nazwiska weteranów 
„styczniowych” związanych z Przemyślem jest najpełniejszym, jaki do tej pory 
opracowano.  Ze swojej strony uważam, że lista ta nie powinna i nigdy nie będzie 
zamknięta. Za przykład podam Julię Bogusiewicz, której nagrobek znalazłem na 
przemyskiej nekropolii już po wydaniu omawianej publikacji. Według inskryp-
cji, jako piętnastoletnia dziewczynka wzięła udział w powstaniu.

Pan Paweł Drymajło myli się sądząc, że w zagranicznych archiwach jest wiele 
materiałów, które pozwolą moją listę weteranów wydłużyć dwukrotnie. Wyraził 
to stwierdzeniem: ,,[...] cel, jakim było upamiętnienie, został zrealizowany je-
dynie połowicznie” (s. 246). Owszem, są tam materiały, które mogą poszerzyć 
ogólną wiedzę na temat styczniowej insurekcji, ale – według mojego rozeznania 
– w znikomym stopniu pozwolą uzupełnić listę weteranów związanych z Prze-
myślem. Koronnym argumentem potwierdzającym taką tezę jest fakt, że Recen-
zent nie podał ani jednego nazwiska powstańca związanego z Przemyślem ponad 
tych, których wymieniłem w moim opracowaniu. 
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Michał Baczkowski – profesor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Hi-
storii Polski Nowoczesnej Instytutu Historii UJ. Zastępca Dyrektora Instytutu 
Historii UJ w latach 2006–2008. Stypendysta Alfred Toepfer Stiftung, Rządu Tu-
ryngii, Pax Christi i Fundacji Lanckorońskich. Członek Komitetu Redakcyjnego 
Polskiego Słownika Biograficznego, przewodniczący Komisji Historii Wojen i 
Wojskowości Polskiej Akademii Umiejętności. Zainteresowania badawcze: dzie-
je wojskowości XVIII–XX w., historia Galicji, dzieje Krakowa. Główne publika-
cje: W służbie Habsburgów. Polscy ochotnicy w austriackich siłach zbrojnych w 
latach 1772–1815, Kraków 1998; Pod czarno-żółtymi sztandarami. Galicja i jej 
mieszkańcy wobec austro-węgierskich struktur militarnych 1868–1914, Kraków 
2003; Wojsko austriackie w Krakowie w latach 1796–1809, Kraków 2007; Woj-
sko polskie w napoleońskim Krakowie, Kraków 2009; W cieniu napoleońskich 
orłów. Rada Municypalna Krakowa 1810–1815, Kraków 2010; „Szarży podob-
nej dawno nie widziały dzieje”. Ułani galicyjscy 1778–1918, Kraków 2011; Woj-
na 1866 roku w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim, Kraków 2015.

Ewa Bereś – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Ukończyła stu-
dia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, Studia Pody-
plomowe na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studia 
Doktoranckie na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszow-
skiego. Pracuje jako nauczyciel w Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie. Jej 
zainteresowania historyczne dotyczą głównie historii Polski, historii regionalnej 
oraz historii Galicji i historii kultury. Ważniejsze publikacje: Z działalności kro-
śnieńskiej Rady Powiatowej w latach 1868–1914, „Prace Historyczno-Archiwal-
ne”, t. 12, Rzeszów 2002;  Z działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krośnie 
w latach 1901–1914, w: Szkice z dziejów Polski południowo-wschodniej i Europy 
XIX i XX wieku, Przemyśl 2005; Krosno i jego samorząd w dobie autonomii gali-
cyjskiej, Krosno 2008; Az 1846 és 1849 közöttii dőszak eseményei Krosnóban és 
környékén, „Aetas, Történettudományi Folyóirat”,  R. 26, 2011, z. 4; Powiatowa 
Rada Narodowa w Krośnie w latach 1944–1950, w: Krosno i powiat krośnieński 
w latach 1944–1956, red. C. Nowak, Krosno 2015; Współautorka biogramów w 
Słowniku biograficznym twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Połu-
dniowo-Wschodniej, red. A. Meissner, K. Szmyd, Rzeszów 2011. 

Krzysztof Byrski – doktorant na Wydziale Historycznym UJ. Absolwent polito-
logii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, specjalność polityka 
zagraniczna. Od jedenastu lat pracuje w Dziale Obsługi Studentów Zagranicz-
nych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie zajmuje się organizacją 
przyjazdów studentów zagranicznych w ramach różnych programów międzyna-
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rodowej wymiany studenckiej. Prowadzi badania naukowe dotyczące współpra-
cy międzynarodowej i wymiany studenckiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w 
XX i XXI wieku.

Łukasz Chrobak – absolwent historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako-
wie. Doktorant na Wydziale Historycznym UJ. Pracownik Muzeum – Zamku 
w Łańcucie. Zainteresowania badawcze: dzieje przeworskiej linii ordynackiej 
rodu Lubomirskich, konflikt polsko-czeski na Śląsku Cieszyńskim, stosunki mię-
dzynarodowe w latach 1918–1939. Najważniejsze publikacje: Stosunki polsko-
-czeskie na Zaolziu w latach 1923–1938 w świetle „Naszego Kraju” i „Naszego 
Ludu”, w: Ibidem. Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. M. Bednarczyk, Ł. Chrobak, A. 
Rudziński, t. 9, Lublin 2013 oraz artykuły w „Roczniku Przemyskim”. 

Jolanta Czartoryska – doktor nauk humanistycznych z zakresu historii, praw-
nik. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, kierunek prawo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (1977) oraz seminarium doktorskiego na Uniwersytecie Rze-
szowskim (2010). Przez ponad trzydzieści lat prowadziła kancelarie prawnicze: 
adwokacką, notarialną oraz radcy prawnego. Obecnie na emeryturze. Wieloletni 
członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Polskiego Towarzystwa Hi-
storycznego, Zrzeszenia Prawników Polskich oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy 
RP. Współpracownik – recenzentka portalu naukowego uniwersytetu Viadriny 
we Frankfurcie nad Odrą (od 2014). Publicystka z zakresu zagadnień społeczno-
-politycznych, laureatka konkursu Rzeczypospolitej i Deutsche Welle z 2002 r. 
Kierunki badań: historia społeczno-kulturowa Galicji, w szczególności historia 
socjalistów galicyjskich przełomu XIX i XX wieku. Publikacje:  książka – dys-
kurs polityczny pt. Odejść w cień (Warszawa 2012), artykuły m.in. w: „Przegląd 
Socjalistyczny”, „Roczniku Przemyskim” czy niemieckim „Fibre Verlag”.

Jarosław Dyrda – magister historii, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w 
Rzeszowie. Dyrektor Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu 
2007–2017, dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowa-
rzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu od 2017 r. Wiceprezes Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w Przemyślu (2011–2014 ), prezes Stowarzyszenia Absolwentów 
I LO w Przemyślu (2019–2011), członek zespołu redakcyjnego „Rocznika Gim-
nazjalnego I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu”. Wie-
loletni nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w I LO w Przemyślu, Gim-
nazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu, Szkole Podstawowej z 
Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu.

Justyna Gałuszka – magister historii, doktorantka na Wydziale Historycznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakładzie Historii Polski Nowożytnej. Prezes wy-
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działowego Towarzystwa Doktorantów. Interesuje się panowaniem Zygmunta III 
Wazy: kwestiami religijnymi, politycznymi i społecznymi, dziejami województwa 
ruskiego, jego elitami politycznymi w okresie Rzeczypospolitej polsko-litewskiej. 
Autorka artykułów o myśli religijnej Stanisława Orzechowskiego, elicie sejmiku 
wiszeńskiego, problematyce unii brzeskiej w praktyce parlamentarnej Rzeczypo-
spolitej polsko-litewskiej, drukowanych m.in. w „Roczniku Przemyskim”. 

Marta Gibińska-Marzec – profesor nauk humanistycznych. Wykładała literaturę 
angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim do r. 2012. Obecnie zatrudniona jest w 
Wyższej Szkole Europejskiej im. Józefa Tischnera w Krakowie. Jest specjalistką 
w zakresie angielskiej literatury od renesansu do wiktorianizmu. Jej szczególnym 
polem badawczym są dzieła Szekspira. Publikowała na tematy związane z interpre-
tacją  dramatów Szekspira, charakterystyki języka wielkiego dramaturga, historią 
Szekspira w polskiej kulturze oraz z przekładami sztuk Szekspira. Jest członkiem 
Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, Deutsche Shakespearegesellschaft, 
International Shakespeare Association oraz European Shakespeare Research As-
sociation. Ważniejsze publikacje:  The Functioning of Language in Shakepeare’s 
Plays, Kraków 1989; Polish Poets Read Shakespeare. Refashioning of the Tradi-
tion, Kraków 1999; Enter Shakespeare: the contexts of early Polish appropriations, 
w: 400 Hundred Years of Shakespeare in Europe, red. A.L. Pujamte, T. Hoensela-
ars, Newark-London 2003, s. 54–69; Szekspir: leksykon, współautorzy: Jacek Fa-
biszak, Marta Kapera, Kraków 2003; Politics of Theatre versus Politics of (Non)
state: Shakespeare in the Repertoire of Polish Nineteenth-Century Theatres, „The 
Shakespeare International Yearbook”, vol. 7 (2007), s. 219–232. 

Ewa Grin-Piszczek – absolwentka studiów magisterskich Instytutu Historii  
Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii  
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), kustosz w Archiwum Państwo-
wym w Przemyślu. Wiceprezes  Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu (od 
2014 roku). Autorka prac dotyczących dziejów Przemyśla w okresie staropol-
skim, m.in.: Urzędnicy miejscy Przemyśla w XIV–XVIII wieku, Toruń 2012; bio-
gramów w Przemyskim Słowniku Biograficznym (współredaktor trzeciego tomu 
wraz z A. Siciak i T. Pudłockim – Przemyśl 2016) oraz w Słowniku biograficznym 
twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej, a także 
wielu artykułów z zakresu archiwistyki i archiwoznawstwa.

Bartosz Jakubowski – magister historii, absolwent Wydziału Socjologiczno-
-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego (2004 r.), członek Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ziemi Medyckiej w Medyce, autor publikacji Aniela Pająkówna – ma-
larka z Medyki (w 150. rocznicę urodzin), „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 
R. LXIV: 2014, s. 47–64 oraz Pawlikowscy z Medyki wobec Powstania Stycznio-
wego 1863–1864, „Rocznik Przemyski”, t. 50: 2014, z. 3 „Historia”, s. 117–143.
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Ks. Marcin Kapłon – doktor 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 cza-
sie II wojny światowej, w: Super omnia veritas. Księga dedykowana Księdzu Pro-
fesorowi Tadeuszowi Śliwie w 90. rocznicę urodzin i 50–lecie pracy naukowej, 
red. J. Wołczański, Lwów-Kraków 2015.

Karolina Kolanowska – absolwentka kulturoznawstwa i muzealnictwa. W la-
tach 2006–2014 r. zatrudniona w Muzeum Etnograficznym im. S. Udzieli w Kra-
kowie; od 2017 r. pracownik Biblioteki Jagiellońskiej, związana z Instytutem 
Historii UJ. Zainteresowania: historia kultury, historia architektury, sztuki i wzor-
nictwa, antropologia kulturowa. Autorka publikacji z zakresu historii i antropo-
logii kultury zamieszczonych m.in. na łamach „Prac Historycznych. Zeszytów 
Naukowych UJ”, wydawnictw Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Oficyny 
Wydawniczej „Wierchy”, Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, czy 
lwowskiego rocznika „З історії західноукраїнських земель”. 

Janusz Motyka – magister, absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekono-
micznej w Łodzi. Dziennikarz i regionalista. Zainteresowania badawcze: historia 
społeczno-kulturowa Galicji po 1867 r., ze szczególnym uwzględnieniem orga-
nizacji społecznych obszarów ziemi przemyskiej, jarosławskiej i przeworskiej. 
Członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu od 2001r. (obecnie prze-
wodniczący Sądu Koleżeńskiego), Stowarzyszenia Opieki nad Twierdzą Prze-
myśl i Dziedzictwem Kulturowym Ziemi Przemyskiej od 1999 r. (członek-zało-
życiel), Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków od 2006 r., Galicyjskiego To-
warzystwa Genealogicznego od 1998 r. (założyciel i prezes). Autor i współautor 
kilkunastu przewodników, monografii, albumów, a także ponad setki artykułów 
w prasie regionalnej i ogólnopolskiej oraz publikacji w wydawnictwach specjali-
stycznych i popularnonaukowych. Redaktor naukowy (wraz z Grzegorzem Kle-
bowiczem) Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Polsce południowo-wschod-
niej. Tradycja i współczesność, Przemyśl 2015.

Ewa Nizińska – absolwentka etnologii i matematyki na Uniwersytecie Warszaw-
skim, obecnie przygotowuje w Instytucie Historii PAN rozprawę doktorską po-
święconą historii i powojennej mitologii Ziem Wschodnich (na przykładzie Sam-
bora). Zainteresowana historią społeczną oraz antropologią pamięci i materialno-
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ści. Badaczka i autorka artykułów podsumowujących w projekcie „Oddolne two-
rzenie kultury. Wielostanowiskowe studium porównawcze” (2013–2016), asy-
stentka redakcji „Roczników Dziejów Społecznych i Kulturalnych” (2013–2015). 
Wybrane publikacje: Толерантність, співжиття чи ізоляція? Національна 
ситуація в містечках польсько-українського погранич. Приклад Самбора 
1918–1939 („Історичні і культорологічні студії”, Lwów 2015); Rzeczy nostal-
giczne. O powrotach do krainy dzieciństwa, w: Ludzie w świecie przedmiotów, 
przedmioty w świecie ludzi. Antropologia wobec rzeczy (Warszawa 2016).

Natalia Olszewska – magister historii, doktorantka na Wydziale Historycznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nauczycielka historii, laureatka X 
edycji konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut 
Historyczny Roku, stypendystka Fundacji Lanckorońskich w 2019 r. Zaintere-
sowania badawcze: najnowsza historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem 
polskiej dyplomacji i stosunków polsko-brytyjskich do końca II wojny świato-
wej. 

Stepan Pilianskyi – student studiów magisterskich z historii Uniwersytetu War-
szawskiego (Studia Wschodnie). Doktorant etnologii na Wydziale Historii, Poli-
tologii i Stosunków Międzynarodowych Przykarpackiego Narodowego Uniwer-
sytetu im. W. Stefanyka w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie. Uczestnik Programu 
Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców na Uniwersytecie Miko-
łaja Kopernika w Toruniu (2014/2015). Stażysta Ambasady Ukrainy w Polsce 
(2017–2018). Zainteresowania badawcze: historia społeczno-kulturowa Galicji 
Wschodniej XIX i XX wieku, kulturalne stosunki polsko-ukraińskie. Publikacje: 
Специфіка польських і українських звичаїв та обрядів, життєвого циклу 
людини, на території Української Галичини в період 2-ї половини ХІХст. – 
30-х років ХХст., Одеса 2015.
 
Tomasz Pudłocki – doktor habilitowany nauk humanistycznych ze specjalności 
historia kultury, nauki i wychowania, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Absolwent historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i 
Collegium Invisibile w Warszawie. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w 
Nowym Jorku (2012/2013 i 2017/2018) oraz Fundacji Fulbrighta (2015/2016). 
Prezes Towarzystwa 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: Iskra światła 
czy kopcąca pochodnia? Inteligencja w Przemyślu w latach 1867–1939, Kraków 
2009; Ambasadorzy idei. Wkład intelektualistów w promowanie pozytywnego wi-
zerunku Polski w Wielkiej Brytanii w latach 1918–1939, Kraków 2015; redaktor 
naukowy (wraz z K. Sierakowską) Aktywność publiczna kobiet na ziemiach pol-
skich. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2013. 
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Ks. Marcin A. Różański CSMA – doktor nauk humanistycznych w zakresie hi-
storii. Absolwent teologii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, historii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie. Stypendysta Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie 
(2006–2007), założyciel i dyrektor michalickich szkół w Markach (2010–2018). 
Kierunki badań: historia życia zakonnego, historia wspólnoty Księży Michalitów, 
represje władz komunistycznych wobec osób duchownych. Wybrane publikacje: 
Ks. Antoni Sobczak: pierwszy generał michalitów, Miejsce Piastowe 2010; Działal-
ność michalitów w czasie drugiej wojny światowej, podczas okupacji niemieckiej, 
Marki 2011; Rozmowy z bł. Bronisławem Markiewiczem, Marki 2014; Zgromadze-
nie św. Michała Archanioła w Polsce w latach 1945–2004, Marki 2015.

Karol Sanojca – doktor habilitowany nauk humanistycznych w Zakładzie Dydak-
tyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie w Instytucie Historycznym Uniwersytetu 
Wrocławskiego; kierownik Pracowni Bibliografii Historii Śląska w Instytucie Hi-
storycznym UWr; członek Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych Polskiej 
Akademii Umiejętności 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. Pu-
blikacje: Obraz sąsiadów w szkolnictwie powszechnym Drugiej Rzeczypospolitej, 
Wrocław 2003; Relacje polsko-ukraińskie w szkolnictwie państwowym południo-
wo-wschodnich województw Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2013. 

Adam Szczupak – absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. Doktorant na Wydziale Historycznym UJ. Członek Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Kierunki badań: dzieje Kościoła greckokatolickie-
go i rzymskokatolickiego, społeczeństwo Galicji Wschodniej w XIX–XX wie-
ku. Wybrane publikacje: Greckokatolicka diecezja przemyska w latach I wojny 
światowej, Kraków 2015; Julian Pełesz (1843–1896) – greckokatolicki biskup 
stanisławowski i przemyski oraz jego prywatny księgozbiór, „Rocznik Biblioteki 
Narodowej”, 2015, t. 46; artykuły m.in. w „Roczniku Przemyskim” oraz Przemy-
skim Słowniku Biograficznym.

Artur Świeży – salezjanin, kapłan, doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, kierownik Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Krakowskiej w 
Krakowie. Absolwent historii Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie i 
teologii w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w 
Krakowie. W latach 2003–2011 członek komisji historycznej procesu rogato-
ryjnego ośmiu salezjanów męczenników z Auschwitz. Kierunki badań: historia 
dzieła salezjańskiego w Polsce, historia społeczno-religijna Galicji, martyrologia 
duchowieństwa, historia Przemyśla. Wybrane publikacje: Salezjańska działal-
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ność wychowawczo-dydaktyczna w Przemyślu na Zasaniu w latach 1907–1945, 
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 2004, nr 82, Lublin 2005 (wraz z W.W. 
Żurkiem); Powstanie i rozwój Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu 
w latach 1916–1939, w: Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu i jej 
likwidacja w roku 1963, red. R. Witalec i I. Witowicz, Rzeszów–Przemyśl 2007; 
Salezjańska działalność ks. Augusta Hlonda w Przemyślu, w: Kardynał August 
Hlond (1881–1948). Salezjanin, Prymas Polski i Mąż Stanu, red. J. Pietrzykow-
ski, J. Wąsowicz, [seria: „Studia i materiały źródłowe pod patronatem Archiwum 
Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej”, t. 5, Dębno 2015.

Alexander Watson – profesor historii w Goldsmiths, University of London (Wiel-
ka Brytania). Absolwent studiów doktoranckich Oxford University, a także sty-
pendiów naukowych w Cambridge University i na Uniwersytecie Warszawskim. 
Obecnie kończy nową książkę, dotyczącą oblężenia Twierdzy Przemyśl w latach 
1914–1915,  pt. The Fortress, opartą na wielu nowych źródłach Europy Środko-
wej. Jego ostatnia książka Ring of Steel. Germany and Austria-Hungary at War, 
1914–1918 (London – New York, 2014) była próba szerszego spojrzenia na I woj-
ną światową ze strony inicjatorów i przegranych.  Została ona szeroko uznana i 
zdobyła wiele nagród, m.in.: the 2014 Wolfson History Prize, the 2014 Guggen-
heim-Lehrman Prize in Military History, the Society for Military History’s 2015 
Distinguished Book Award oraz the 2015 British Army Military Book of the Year.

Jarosław Wąsowicz – salezjanin, kapłan, doktor historii, dyrektor Archiwum Sale-
zjańskiego Inspektorii Pilskiej; w latach 2003–2011 wicepostulator procesu beaty-
fikacyjnego męczenników II wojny światowej; członek Rady Muzeum przy Mu-
zeum II Wojny Światowej, wiceprezes Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych; 
wykładowca historii Kościoła w WSD Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie. 
Zajmuje się badaniem dziejów młodzieżowej opozycji i NSZZ „Solidarność” w 
PRL-u, historią Kościoła w tym okresie, martyrologium duchowieństwa polskie-
go w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu, historią salezjanów w Pol-
sce oraz naukami pomocniczymi historii; członek wielu stowarzyszeń naukowych 
i społecznych. 

Arkadiusz Stanisław Więch – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, 
adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kierunki badań: historia 
społeczna, życia codziennego, nauki, Galicji XIX i XX wieku oraz archiwistyka 
cyfrowa. Wybrane publikacje: Miasteczko. Życie codzienne mieszkańców Dębicy 
w latach 1900–1939, Przemyśl 2012; redaktor naukowy: Erazm Józef Jerzma-
nowski (1844–1909). Życie w służbie idei, Kraków 2013 (wraz z J. Biernatem 
OSA; Księga Dębicy. Kolebka naszej młodości. Wspomnienia żydowskich miesz-
kańców Dębicy, Przemyśl 2014.
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Andrzej Wicher – profesor nauk humanistycznych. Od 1997 r. jest wykładowcą 
historii literatury angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim, w Instytucie Anglistyki. 
Wcześniej, w latach 1978–1997, pracował on w Instytucie Filologii Angielskiej 
Uniwersytetu Śląskiego. Od roku 2017 jest też kierownikiem Pracowni do Ba-
dań nad Angielską Literaturą Średniowieczną i Renesansową wchodzącą w skład 
Zakładu Dramatu Angielskiego i Literatury Dawnej UŁ. Jego główne przedmio-
ty zainteresowań naukowych to kultura literatura średniowieczna i renesansowa 
oraz współczesna literatura fantasy ze szczególnym uwzględnieniem motywów 
folklorystycznych. Opublikował m.in.: Archaeology of the Sublime. Studies in 
Late – Medieval English Writings,  Katowice 1995; Shakespeare’s Parting Won-
dertales – a Study of the Elements of the Tale of Magic in William Shakespe-
are’s Late Plays,  Łódź 2003 oraz Selected Medieval and Religious Themes in 
the Works of C.S.Lewis and J.R.R. Tolkien, Łódź 2013. Jest on również autorem 
tomu przekładów angielskiej poezji średniowiecznej (na podstawie ich nowoan-
gielskiej wersji autorstwa J.R.R. Tolkiena) pod tytułem:  Pan Gawen i Zielony 
Rycerz, Perła, Król Orfeo, Warszawa 1997. 

Ks. Józef Wołczański – profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wy-
działu Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła 
II w Krakowie, członek Komisji Historii Nauki PAU, członek Polskiego Towa-
rzystwa Teologicznego, prezes Rzymskokatolickiego Naukowego Towarzystwa 
Teologicznego na Ukrainie. Kierunki badań: relacje polsko-ukraińskie XIX–XX 
wieku, dzieje kultury zachodniej na Kresach Rzeczypospolitej, relacje Kościoła 
łacińskiego z Kościołem ormiańskokatolickim i Cerkwią greckokatolicką na zie-
miach polskich XIX–XX w., martyrologia Polaków na Kresach Wschodnich RP 
XIX/XX w., Kościół katolicki w Związku Sowieckim, biografistyka, edytorstwo 
źródeł historycznych. Ważniejsze publikacje: Ks. Szczepan Szydelski (1872–1967). 
Polityk i działacz społeczny, Kraków 1992; Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie 1918–1939, Kraków 2002; Eksterminacja narodu polskie-
go i Kościoła rzymskokatolickiego przez ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce 
Wschodniej w latach 1939–1945. Materiały źródłowe cz. 1–2, Kraków 2005–2006; 
Dokumenty Kościoła rzymskokatolickiego archidiecezji lwowskiej w zasobach Cen-
tralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Inwentarze, 
Kraków 2007; Inwentarz akt wydziałów i studiów Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie do roku 1939, t. 1–3, Kraków 2009–2010; Kościół rzymskokatolicki i 
Polacy w Małopolsce Wschodniej podczas wojny ukraińsko-polskiej 1918–1919. 
Źródła, t. 1–2, Lwów-Kraków 2012; Abp Ignacy Tokarczuk, „Kochałem tych ludzi 
całym sercem i oddaniem”. Wspomnienia z lat 1918–1976 – opracowanie, wpro-
wadzenie, przypisy, indeksy i wybór ilustracji, Lwów-Kraków 2014.
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