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Wprowadzenie
4 lipca 2011 roku minęło siedemdziesiąt lat od tragicznego w skutkach dla nauki
polskiej mordu na Wzgórzach Wuleckich dokonanego przez hitlerowców na profesorach lwowskich. W środowisku katowickiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, a także śląskich pracowników nauki, głównie
z Uniwersytetu Śląskiego, związanych z Duszpasterstwem Akademickim, jeszcze jesienią 2010 roku narodziła się idea upamiętnienia w sposób szczególny tego wydarzenia1.
Zrazu myślano tylko o wmurowaniu tablicy ze stosowną inskrypcją w krypcie Katedry
Chrystusa Króla w Katowicach, ale w trakcie spotkań i dyskusji postanowiono zorganizować także konferencję naukową poświęconą wielorakim więziom Lwowa z Górnym
Śląskiem. Ideę wsparł natychmiast J. M. Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab.
Wiesław Banyś oraz J. E. Arcybiskup Metropolita Katowicki ks. dr Damian Zimoń. Tak
więc inicjatywa grupy entuzjastów znalazła instytucjonalną pomoc.
Konferencja odbyła się 27 maja 2011 roku w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, gromadząc nadspodziewanie spore grono słuchaczy i tym samym potwierdzając słuszność przedsięwzięcia.
Referaty swym zakresem objęły zasadniczo wszystkie aspekty życia naukowego,
a także artystycznego na Górnym Śląsku po 1945 roku, na którym swoje piętno odcisnęli przybysze ze Lwowa. Spotkanie otworzyły dwa wystąpienia o charakterze historycznym omawiające genezę, okoliczności i przebieg mordu dokonanego na lwowskich
uczonych (ks. prof. dr hab. Józef Krętosz, UŚ; prof. dr hab. Maria Pawłowiczowa, UŚ).
Następnie omówiono obecność uczonych o lwowskich korzeniach na Uniwersytecie
Śląskim (dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz, UŚ), lekarzy lwowiaków w lecznictwie górnośląskim i na Śląskim Uniwersytecie Medycznym (mgr Lesław Józków, Śląska
Izba Lekarska), na Politechnice Śląskiej (mgr inż. Stanisław Grossmann i mgr Antoni
Wilgusiewicz, Towarzystwo Miłośników Lwowa,) oraz ich wkład w tworzenie przed laty
podwalin Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (dr hab. Alojzy Czech, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).
Osobny blok wystąpień dotyczył uczelni artystycznych oraz teatru (prof. dr hab. Tadeusz Grabowski, ASP; prof. dr hab. Jolanta Szulakowska-Kulawik, AM; prof. dr hab.
Andrzej Linert, UJ). Został także wygłoszony referat na temat twórców Apostolstwa
Chorych, którzy przenieśli tę ideę ze Lwowa do Katowic (ks. dr Damian Bednarski, UŚ).
Jesteśmy w pełni świadomi, że zarówno konferencja, jak i niniejsza publikacja nie wyczerpują bogatej tematyki więzi lwowsko-śląskich mających charakter historyczny. Stąd
wyniknął właśnie tytuł sesji Niezwykła więź Kresów Wschodnich i Zachodnich.
1
Powołany został Komitet Organizacyjny, w skład którego weszli: mgr inż. Stanisław Grossmann (przewodniczący), ks. dr Marek Spyra (zastępca przewodniczącego), prof. dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz,
prof. dr hab. Julian Gembalski, prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz (sekretarz), ks. prof. dr hab.
Józef Krętosz, prof. dr hab. Alicja Ratuszna, prof. zw. n. med. dr hab. Grzegorz Opala, mgr Ewa Żurawska,
mgr Antoni Wilgusiewicz.
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Określenie Górnego Śląska jako Kresów pojawiło się jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym. Wówczas to swym znakomitym piórem Zofia Kossak nakreśliła następujące słowa:
„Kresy i stolica, obwód i jądro, bardzo rzadko rozumieją się wzajem. Co tu bywa
krwawą tragedią, tam się wydaje nieznacznym zatargiem. Ofiara czyjegoś życia nie jest
powodem dostatecznym nawet do dyplomatycznego śniadania. Co dla pierwszych jest
całym światem, dla drugich przedstawia jedynie wąski odcinek zawikłanej sprawy. – Kresowcy zawsze przesadzają – mówi obojętnie stolica. Przypuśćmy, że tak. Lecz jak żebyś
się czuła Warszawo pozbawiona muru »przesadnych« i nieustępliwych kresowców”.2
Więzy owych kresowych ziem sięgają jeszcze czasów przed powstaniami i plebiscytem. Liczne są dowody solidarności Kresowian z walczącym Śląskiem, mimo iż w tym
samym czasie toczyła się polsko-sowiecka wojna na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej. W mieście z lwem w herbie działał Komitet Obrony Kresów Zachodnich i Towarzystwo Przyjaciół Górnego Śląska, stąd wysyłano walczącym Ślązakom broń, pieniądze
i żywność, tu odbywały się wiece solidarnościowe, gmina miasta Lwowa i kapituła Krzyża Obrony Lwowa ufundowały pierwszy sztandar powstańczy. W III powstaniu śląskim
walczyło 25 kadetów lwowskich, a 6 zginęło.3 We Lwowie wreszcie znaleźli schronienie
tacy wybitni śląscy działacze niepodległościowi jak Joachim Sołtys z rodziną czy Jan
Przybyła. Tu w 1914 roku doktorat z prawa uzyskał najwybitniejszy poeta powstańczy
Jan Nikodem Jaroń.
Te związki umacniały się przez całe dwudziestolecie międzywojenne, a w chwili wybuchu II wojny światowej we Lwowie szukała schronienia cała rzesza śląskich uciekinierów. Był wśród nich i autor Wyrąbanego chodnika Gustaw Morcinek. Lwowianka Beata
Obertyńska we wstrząsających wspomnieniach W domu niewoli, pisała: „Willa nasza
jest pełna. Piętro zajęli uchodźcy z Poznańskiego i zakopiańscy górale, oficyny Żydzi
i powstańcy śląscy. Razem około 60 osób.”4 Taka symboliczna wspólnota polskiego losu.
Użyta tu przez autorkę Nieznanego kraju kategoria kresowości i pewnego tragizmu
dziejowego wpisanego w los Kresowiaków sprawiły, że wytworzyło się wśród nich poczucie wspólnoty i przedmurza, co również potwierdziła konferencja.
***
Trzeba byłoby zorganizować kilka takich sympozjów, na co zwrócono uwagę w żywej
i merytorycznej dyskusji, której przebieg starano się wiernie odtworzyć w niniejszej publikacji, by całe zagadnienie omówić w sposób monograficzny. Od czegoś jednak trzeba
było zacząć, a owa dramatyczna rocznica stała się właśnie impulsem do zorganizowania
pierwszego, mamy nadzieję, tego typu spotkania.
***
Książka powstała dzięki zaangażowaniu wielu osób. Redaktorki serdeczne wyrazy
podziękowania kierują przede wszystkim w stronę sponsorów – Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Stowarzyszenia „Pokolenie” oraz Śląskiej Izby Lekarskiej i pana Andrzeja Drogonia, dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, za
wszelkie starania o uzyskanie dokumentu z umorzenia śledztwa przez Komisję Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie.
2

Z. Kossak, Laska Jakubowa (Jakobstaf). Wrażenia z V Jamboree, Warszawa 1938.
Por. na ten temat: J. Łączewski, Lwów a powstania śląskie, [w:] Encyklopedia powstań śląskich, Opole
1982, s. 281–283.
4
B. Obertyńska (M. Rudzka), W domu niewoli, posłowie A. Szostkiewicz, Warszawa 2005, s. 9.
3

Słowo wstępne
K s. d r D a m i a n Z i m o ń
Arcybiskup Senior

Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Ze Lwowem jesteśmy, jako Kościół na Górnym Śląsku, związani ścisłymi więziami.
Tyle cudownych spotkań, niezwykłych ludzi… Nie możemy tej historii pominąć. Szczególnie zaś Profesorów lwowskich, którzy w tragiczny sposób odeszli w tym trudnym
momencie dziejowym, jakim była II wojna światowa. Jako dawny student Uniwersytetu
Jagiellońskiego myślałem, że tylko profesorów krakowskiej uczelni spotkał ten los. Tymczasem lwowskie środowisko naukowe poniosło jeszcze większe straty w tym okrutnym,
a przecież także wspaniałym XX wieku.
Dzisiejsze spotkanie ma ogólnopolski charakter. Taki fakt jak przypominanie Kresów Wschodnich i związanej z nimi historii jest bardzo ważny dla naszej tożsamości
narodowej. Przecież Ukraina to niegdyś, mocą zawartej w 1658 roku unii, część Rzeczypospolitej Trojga Narodów, jak można przeczytać w wydanej ostatnio Historii Polski
Adama Zamojskiego.
Także dziś mamy liczne i różnorodne kontakty z tamtym regionem. Arcybiskup
Metropolita Lwowski Mieczysław Mokrzycki przesłał na moje ręce list zapewniający
o swojej życzliwości i duchowej obecności wśród nas. Aktualnie w Katowicach przebywa urodzony na Wschodzie biskup Kościoła rzymsko-katolickiego z Odessy Bronisław
Biernacki.
Tak więc ten dialog trwa nie tylko poprzez tragiczną śmierć. Ta śmierć przypomina
nam życie i konieczność kontynuowania dorobku pokoleń. Dlatego warto i trzeba pamiętać oraz wspominać.
Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie i cieszę się, że tu jestem.

Słowo wstępne
P r o f. z w. d r h a b. W i e s ł a w B a n y ś
Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Chciałem wszystkich Państwa niezwykle serdecznie przywitać. Wszystkich razem
i każdego z osobna.
Tworzymy jedną wielką rodzinę tych, którzy nie pozwalają, aby pamięć o wspaniałych Profesorach lwowskich zaginęła, bo przecież „człowiek o tyle istnieje, o ile pamiętają o nim inni”.
Lwów był, i nadal jest, wspaniałym, silnym ośrodkiem kulturalnym i akademickim
z siedzibą założonej w 1843 roku Politechniki Lwowskiej oraz powstałego w 1661 roku
Uniwersytetu Lwowskiego, jednej z najstarszych uczelni w Europie Środkowej.
Lwowski ośrodek akademicki był nie tylko silny liczebnie, ale przede wszystkim miał
bardzo wysoką rangę naukową, a lwowskie szkoły naukowe błyszczały między innymi
w matematyce i logice. Światowy rozgłos zyskały osiągnięcia w zakresie budowy maszyn i w niektórych dziedzinach medycyny. Wszyscy pamiętamy o naszych wybitnych,
światowej sławy uczonych, filozofach i logikach, profesorze Twardowskim, profesorze
Tarskim i profesorze Leśniewskim, którzy pozostawili po sobie epokowe, przełomowe
osiągnięcia w swoich dziedzinach nauki. Gdy wspominam historię tego niezwykłego
miejsca, rodzi się we mnie uczucie smutku, rozrzewnienia i niespełnienia. Lwów miał
przed sobą, dzięki swoim wybitnym Ludziom, przeogromne szanse i olbrzymie perspektywy. Stało się, niestety, inaczej i z tą brutalną rzeczywistością przyszło nam się
zmierzyć i dalej żyć.
Wszyscy Państwo, zgromadzeni w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, macie w pamięci i pielęgnujecie historię wspaniałych Ludzi ze Lwowa. Niektórym z Nich, na szczęście, udało się przeżyć wojenne piekło. To dzięki Nim rozwinęły
się takie ośrodki akademickie jak Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Wrocławski, a w naszym regionie chociażby Politechnika Śląska czy Śląski Uniwersytet Medyczny. Dlatego pamięć o Lwowie jako wspaniałym ośrodku akademickim oraz o tym
niesamowitym potencjale ludzkim nie może przeminąć.
Jan Paweł II mówił, że „człowiek nie jest wielki przez to co ma, tylko przez to, czym
się dzieli”. Chciałbym podziękować Państwu za to, że dzielicie się z innymi tym, co najcenniejsze. Darami Waszego serca, Waszą pamięcią, faktami, historią… Po prostu za to,
że jesteście tu, w Katowicach, że utrwalicie pamięć o wspaniałych Koleżankach i Kolegach ze Lwowa poprzez wmurowanie symbolicznej tablicy w krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach, składając hołd zamordowanym Profesorom i Ich Rodzinom.
Niech przypomina o Nich następnym pokoleniom. To jest nie tylko nasz ludzki, polski
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obowiązek, ale także nasza akademicka powinność. Oby taka zbrodnia nigdy więcej się
nie powtórzyła.
Wszystkim Państwu za to, co już zrobiliście, i za to, co będziecie jeszcze w przyszłości
czynić, by pamięć o naszych wspaniałych Przyjaciołach ze Lwowa nie zaginęła, bardzo
gorąco i serdecznie dziękuję, bo – jak pięknie powiedziała nasza Noblistka, Wisława
Szymborska – „umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”.
Chylę czoła przed wszystkimi z Państwa i życzę owocnej pracy.
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K s. J ó z e f K r ę t o s z
Uniwersytet Śląski

Likwidacja kadry naukowej Lwowa
w lipcu 1941 roku
Lwów w okresie międzywojennym był prężnym, wielonarodowościowym ośrodkiem
kulturowym i naukowym Rzeczypospolitej. W 1939 roku oprócz Uniwersytetu Jana
Kazimierza istniały tu następujące wyższe uczelnie: Politechnika, Akademia Rolnicza
w Dublanach pod Lwowem i Akademia Handlu Zagranicznego. Kadra naukowa tego
akademickiego ośrodka liczyła 169 profesorów, 179 samodzielnych pracowników naukowych i 478 pomocniczych. Ówczesny Lwów pod względem liczebności kadry był
drugim po Warszawie ośrodkiem naukowym. Wspólnota akademicka tuż przed wybuchem wojny liczyła 9 500 studentów.
Bezpośrednio po napaści Niemiec na ZSRR w czerwcu 1941 roku Lwów został zajęty
rankiem 30 czerwca. Tym samym rozpoczęła się planowa akcja niszczenia polskiej inteligencji. Wcześniej, bo już w 1938 roku, przed aneksją Austrii, w celu likwidacji przeciwników politycznych hitleryzmu Heinrich Himmler polecił tworzenie Einsatzgruppen, Einsatzkommanda oraz Sonder-Gruppen. Postępując bezpośrednio za wojskiem,
miały one za zadanie bezwzględne likwidowanie na zdobywanych terenach wszystkich
politycznych i narodowych przeciwników, a także niszczenie elit podbijanych narodów,
zwłaszcza Polaków. Aby usprawnić przebieg akcji likwidacyjnej, w 1941 roku utworzono
grupy i komanda: A dla krajów bałtyckich, B dla Białorusi, C dla północnej i środkowej
Ukrainy oraz D dla Besarabii, południowej Ukrainy, Krymu i Kaukazu. Grupy te liczyły od 600 do 1000 osób. Należały do nich także kompanie policji i wojska zapewniające
zaplecze, w tym logistyczne, przeprowadzanych akcji.
Aktów barbarzyństwa na elitach naukowych Polski dokonano w Krakowie 6 listopada
1939 roku oraz we Lwowie w nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku. Jednak procesy eliminacji
wytypowanych ludzi nauki z Krakowa i ze Lwowa przebiegały inaczej. W pierwszym
przypadku Niemcy po zwabieniu na Uniwersytet Jagielloński jego kadry aresztowali
profesorów i osadzili ich w położonych na terenie Rzeszy obozach koncentracyjnych.
Adolf Hitler wyjaśniał działania hitlerowców słowami:
Polacy będą mieli tylko jednego Pana: Niemców. Dwaj panowie obok siebie nie mogą
i nie powinni istnieć. Dlatego wszystkich przedstawicieli polskiej inteligencji należy zgładzić. To również brzmi okrutnie, ale takie jest prawo życia.

Inna, jeszcze bardziej bezwzględna w wymowie opinia pochodząca z 30 maja 1940 roku,
związana z aresztowaniem krakowskich profesorów, została wypowiedziana do przedstawicieli SS i policji przez generalnego gubernatora Hansa Franka:

14

Ks. Józef Krętosz

nie da się opisać ileśmy mieli zawracania głowy z krakowskimi profesorami. Gdybyśmy
tę sprawę załatwili na miejscu, miałaby on całkiem inny przebieg. Proszę więc panów
usilnie, żeby panowie nie kierowali nikogo więcej do obozów na terenie Rzeszy, lecz podejmowali likwidację na miejscu. Każdy inny sposób postępowania stanowi obciążenie
dla Rzeszy i dodatkowe utrudnienie dla nas. Posługujemy się tutaj całkiem innymi metodami i musimy je nadal stosować.

Przeprowadzona we Lwowie kilkugodzinna akcja w swojej dokładności i bezwzględności była więc inna niż miało to miejsce we wrześniu 1939 roku w Krakowie. Profesorowie lwowscy nocą, w ciągu 6 godzin zostali uprowadzeni ze swoich domów, rozstrzelani
i pogrzebani w specjalnie do tego celu przygotowanych dołach.
Likwidację przedstawicieli lwowskich elit intelektualnych przeprowadzono na podstawie przygotowanych wcześniej list. Jako pierwszy aresztowany został już 1 lipca
1941 roku były, trzykrotny premier II Rzeczypospolitej, a zarazem profesor Politechniki Lwowskiej, Kazimierz Bartel1. Został on 21 lipca umieszczony w więzieniu gestapo przy ul. Pełczyńskiej we Lwowie, następnie na osobisty rozkaz Heinricha Himmlera
rozstrzelany 26 lipca. Żona i córka w czasie aresztowania profesora zostały w środku nocy wyrzucone z mieszkania. Odchodząc, mogły zabrać ze sobą tylko podręczny bagaż. Willa profesora została zajęta przez Eberharda Schöengartha. Podobny los
spotkał domostwa i rodziny innych aresztowanych, tj. Greków, Ostrowskich, Badenich, Jabłonowskich. Mieszkania te, należące do zasobnych inteligenckich rodzin Lwowa, były bowiem atrakcyjne dla przeprowadzających na terenie Lwowa tę zbrodniczą
akcję.
Akcję likwidacji lwowskich profesorów przeprowadziło Einsatzkommando dowodzone przez SS-Brigadeführera Eberharda Schöengartha, późniejszego komendanta gestapo
w Stanisławowie, nocą z 3 na 4 lipca 1941 roku, w godzinach 22.00–4.00. Brali w niej
udział należący do grupy przedstawiciele SS, SA i funkcjonariusze policji kryminalnej.
Dowódcami Einsatzgruppen byli specjalnie dobrani oficerowie SS. Podczas aresztowania zabierano tylko mężczyzn w wieku powyżej 18 lat. Kobiety i służbę pozostawiano
wolnymi, bądź wypędzano bez środków do życia. W kilku wypadkach, aby wyeliminować niewygodnych świadków zbrodni, aresztowano także członków rodzin profesorów. Wywlekanych nocą z domów zwożono samochodami do budynku bursy Zakładu
Wychowawczego im. Abrahamowiczów. W celu zmylenia orientacji transportowanych
skazańców, chcących ratować się ucieczką, przewożono ich kilkoma jadącymi różnymi
trasami ciężarówkami. Następnie czwórkami prowadzono ich na Wzgórza Wuleckie,
gdzie nad wykopanym dołem rozstrzeliwano. Komando egzekucyjne pospiesznie grzebało ciała, a po egzekucji żołnierze zasypali grób i ubili ziemię. Najeźdźcy, wybierając tę
pagórkowatą i lesistą okolicę miasta, liczyli na całkowity brak widoczności.
Mimo działań zmierzających do zatajenia przebiegu tej akcji mieszkańcy domów
przy ul. Nabieraka, przełamując strach, z pewnego oddalenia, przy pomocy lornetek
obserwowali egzekucję. Dzięki temu nie udało się ukryć tego mordu. Równocześnie
jego wykonawcy pewni, że Niemcy zawojują cały świat, specjalnie nie ukrywali zbrodni
i miejsca jej dokonania. Jednak dopiero w latach osiemdziesiątych XX wieku, po upadku komunizmu, można było zebrać i opublikować szczegółowe relacje dotyczące przebiegu wydarzeń. Natomiast rodziny i żony profesorów oraz ich przyjaciele już rankiem
4 lipca 1941 roku, bezpośrednio po godzinie policyjnej, rozpoczęli bezskuteczne nieste1
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ty poszukiwania uprowadzonych. Próbowali zdobyć jakiekolwiek, nawet najdrobniejsze
informacje na temat wywleczonych nocą i „zaginionych profesorów”2.
W sumie aresztowano 47, a zamordowano 45 osób. Tej tragicznej nocy na Wzgórzach
Wuleckich ofiarą zbrodniarzy padło 40 osób. Z Politechniki Lwowskiej zamordowano 6
profesorów: Włodzimierza Krukowskiego, Antoniego Łomnickiego, Stanisława Pilata,
Włodzimierza Stożka z synami Eustachym i Emanuelem, Kazimierza Vetulaniego oraz
Kaspra Weigla z synem Józefem. Najwięcej ofiar związanych było z wydziałem lekarskim
Uniwersytetu Jana Kazimierza. Byli to: Antoni Cieszyński, Władysław Dobrzaniecki,
Jan Grek z żoną Marią, Henryk Hilarowicz, Witold Nowicki z synem Jerzym, Tadeusz
Ostrowski z żoną Jadwigą, Roman Rencki (tuż przed aresztowaniem uciekł z radzieckiego więzienia), Adam Sołowij z wnukiem Adamem Mięsowiczem, Włodzimierz Sieradzki
i docenci z tego wydziału: Jerzy Grzędzielski, Stanisław Mączewski, Stanisław Progulski
z synem Andrzejem. Z Akademii Medycyny Weterynaryjnej został zastrzelony prof. dr
Edward Hamerski, kierownik Katedry Chorób Zakaźnych Zwierząt Domowych. Zamordowano też innych profesorów – lekarzy, jak Stanisława Ruffa, ordynatora szpitala
żydowskiego z żoną Anną i synem Adamem. Aresztowany i zamordowany został też
mieszkający u prof. Tadeusza Ostrowskiego ks. dr Władysław Komornicki. Aresztowano
również prof. Franciszka Groëra, zwolnionego potem z powodu jego niemieckiego pochodzenia. Oprócz profesorów aresztowanych było też 6 osób ze służby pracującej w ich
domach, które następnie zostały zwolnione. Wśród zamordowanych było też 5 osób,
które zlikwidowano kilka dni później. Był wśród nich wspomniany już wcześniej prof.
Kazimierz Bartel, który zginął 26 lipca. Tej nocy zamordowano więc 22 profesorów, 10
członków ich rodzin oraz 6 gości prof. Ostrowskiego i Dobrzanieckiego. Po 4 lipca zastrzelona została także Katarzyna Demko, obywatelka USA prowadząca na uniwersytecie lektorat języka angielskiego.
Aresztowań profesorów dokonały wymienione wcześniej grupy B i C kierowane przez
wysokiej rangi oficerów SS Arthura Nebe i Otto Rascha. Bezpośrednim wykonawcą akcji
był Eberhard Schöengarth. Zbrodnicze dzieło likwidacji profesorów lwowskich wspierały grupy C oraz D z Besarabii i Litwy, które wkroczyły do Lwowa bezpośrednio za wojskiem. Dowodzący akcją po wykonaniu misji otrzymał polecenie tworzenia na terenie
Wschodniej Galicji placówek SS i gestapo, a komando to po przeprowadzeniu akcji we
Lwowie kontynuowało dzieło zbrodni w Brodach, gdzie wymordowano miejscowych
Żydów (z wyjątkiem dentystów). Dowodzący akcją Hans Krüger został szefem gestapo
w Stanisławowie. W tym mieście wymordował później 250 osób spośród polskiej inteligencji, w tym nauczycieli, adwokatów lekarzy i około tysiąca Żydów.
Oprócz aresztowania wskazanych osób w kilkunastu przypadkach splądrowano
mieszkania i wyrzucano z nich pozostałych członków rodzin uprowadzonych profesorów. Eberhard Schöengarth zajął mieszkanie i posesję prof. Bartla, natomiast mieszkanie Ostrowskich zajął Holender Pieter Nicolaas Menten. Według zeznań świadków brał
on bezpośrednio udział w mordzie dokonanym na aresztowanych profesorach. Zajmował się również upłynnianiem na międzynarodowym rynku handlowym zagrabionych
z mieszkań inteligencji polskiej dzieł sztuki. Wykorzystawszy swoje handlowe układy
w Polsce, po śmierci Greków i Dobrzanieckich wykupił za bezcen ich majątek. W czasie niemieckiej okupacji nabył także inne polskie i żydowskie dobra. Znany był z brutalności wobec pracowników wykupionych przez siebie majątków, Polaków, a zwłaszcza
Żydów. Człowiek ten miał na sumieniu liczne zbrodnie dokonane na Polakach i Żydach
2
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ze Lwowa, a także na pracujących w jego majątku w Uryczu i Podhorcach. Znalazłszy
wcześniej gościnę w Polsce, w czasie wojny stał się uczestnikiem planowej eksterminacji
polskiej i żydowskiej ludności oraz grabieży ich własności. Jego przestępcza aktywność
została ujawniona dopiero w 1980 roku, kiedy to stanął przed sądem w Amsterdamie.

Zacieranie od 1943 roku śladów zbrodni na terenie Lwowa
Po przełamaniu przez Rosjan pod Stalingradem frontu wschodniego Niemcy, wycofując się w kierunku zachodnim, powoli zaczęli tracić impet i pewność siebie. W 1943 roku
rozpoczęto więc na terenie Lwowa likwidację śladów popełnionych na terenie miasta
na Polakach, Żydach, Ukraińcach i Rosjanach zbrodni. Po mieście jeździły samochody
ze szczątkami pomordowanych. We wrześniu 1943 roku utworzono z Żydów tzw. Todes-Komando 1005, które rozkopywało znajdujące się na terenie Lwowa masowe groby
pomordowanych. Mogiły te sprzątano do ostatniej ludzkiej kosteczki. Członkami tych
komand byli Żydzi, którzy po przeprowadzeniu akcji likwidacji szczątków jako świadkowie zbrodni zostali zastrzeleni ostatni. Aż do wiosny 1944 roku po mieście krążyły ciężarowe auta ze szczątkami ludzkimi, przez dwa lata zwożonymi do Lasu Krzywczyckiego
i Piasków Janowskich, znajdujących się na północnym skraju Lwowa. Tam na stosach
palono ciała pomordowanych, w tym szczątki ofiar egzekucji profesorów. Z tego powodu
nie udało się zidentyfikować grobów pomordowanych lwowskich przedstawicieli świata
nauki. Zwłoki rozstrzelanych nocą z 7 na 8 października 1943 roku zostały przez Sonderkommando 1005 wydobyte z grobów i spalone w Lesie Krzywczyckim. Towarzyszyła temu dalsza, nieludzka grabież. W celu pozyskania metali szlachetnych po spaleniu
szczątki mielono i przesiewano specjalnie do tego przygotowanymi młynami i sitami.

Świadectwo Karoliny Lanckorońskiej
Interesującą a zarazem pozytywną rolę odegrała w tych wydarzeniach doc. Karolina
Lanckorońska, członek działającej we Lwowie i tolerowanej przez Niemców Rady Głównej Opiekuńczej (RGO), tj. społecznej organizacji charytatywnej. Lanckorońska w 1942
roku utworzyła w Stanisławowie filię organizacji lwowskiej. Hrabina została w 1943
roku aresztowana osobiście przez szefa gestapo w Stanisławowie, Hansa Krügera. Ten
wysokiej rangi w nazistowskiej hierarchii funkcjonariusz, pewny siebie i przekonany, że
aresztowana podzieli los innych 250 zamordowanych z jego polecenia Polaków, przedstawicieli miejscowej inteligencji, przyznał się przed nią, że w nocy z 3 na 4 lipca 1941
roku brał osobiście udział w mordowaniu lwowskich profesorów. Wbrew jego przewidywaniom Karolina Lanckorońska przeżyła obóz w Ravensbrück i dzięki interwencji
włoskiej rodziny królewskiej odzyskała wolność. Jednak wcześniej przeniesiona została do więzienia we Lwowie, gdzie spotkała innego funkcjonariusza gestapo, a zarazem
wroga Krügera – Waltera Kutschmanna. Jemu też zdradziła, że zna tajemnicę zbrodni
lwowskich profesorów, w której brał udział późniejszy szef stanisławowskiego gestapo.
W 1943 roku Krüger został skazany przed sądem Rzeszy w Berlinie za zdradę tajemnicy państwowej i zdegradowany ze stopnia generała na podporucznika. Wyrok w jego
sprawie brzmiał ostatecznie następująco:
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Krüger został obwiniony o rozpowszechnianie ściśle tajnych wydarzeń. Opowiadał
on pewnej polskiej hrabinie, że swego czasu w świeżo okupowanych miejscowościach,
pewną ilość Polaków aresztowano i rozstrzelano.

Dalsze dochodzenie w tej sprawie zostało w Berlinie w 1943 roku wstrzymane, naczelny dowódca SS zadecydował jednak o degradacji. Mimo wmawiania opinii publicznej,
że przechwałki Krügera nie były oparte na faktach, wiadomo dziś, że gestapowiec na
pewno powiedział hrabinie prawdę. Był przekonany bowiem, że Lanckorońska nigdy
nie wyjdzie z więzienia żywa. Hrabina, mimo działalności w RGO i znajomości z wieloma znanymi osobami, uwolniona dzięki interwencji zaprzyjaźnionej włoskiej rodziny
królewskiej, była cennym ogniwem oskarżenia. Po zakończeniu wojny Karolina Lanckorońska i zwolniony z aresztu prof. dr Franciszek Groër zeznawali w 1946 roku jako
ważni, mający wiele do powiedzenia świadkowie oskarżenia.

Próba bilansu popełnionej na Wzgórzach Wuleckich zbrodni
Trudne jest ostateczne ustalenie dokładnej liczby zamordowanych w nocy z 3 na
4 lipca 1941 profesorów i towarzyszących im osób. Najbardziej prawdopodobna jest
statystyka sporządzona przez Zygmunta Alberta. Według niej aresztowanych 3 lipca
i zamordowanych na Wzgórzach Wuleckich 4 lipca zostało 40 osób. Kilka dni później
rozstrzelanych zostało 5 dalszych. Wśród aresztowanych i rozstrzelanych był prof. Kazimierz Bartel. Razem z uwolnionymi później 6 osobami ze służby i profesorem Groërem
aresztowane zostały więc 52 osoby. Ostateczna liczba aresztowanych, następnie zamordowane wynosi 45 osób. Wśród nich było 22 profesorów, 10 członków ich rodzin oraz
6 gości profesorów Ostrowskiego i Dobrzanieckiego. Z grup zawodowych dokonanymi
zbrodniami najliczniej dotknięci zostali lekarze. Było ich 14. Mimo że likwidacją objęci
byli tylko mężczyźni, na Wzgórzach Wuleckich zamordowano 5 kobiet, 2 niepełnoletnich członków rodzin profesorów i ks. dr. Władysława Komornickiego. Wśród zamordowanych była też obywatelka USA Katarzynka Demko.
Aresztowani 3 lipca i zamordowani 4 lipca:
1. Prof. Antoni Cieszyński, lat 59. Kierownik Kliniki Stomatologicznej Uniwersytetu.
2. Prof. Władysław Dobrzaniecki, lat 44. Ordynator Oddziału Chirurgii Państwowego
Szpitala Powszechnego.
3. Prof. Jan Grek, lat 66. Profesor Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu.
4. Maria Grekowa, lat 57. Żona prof. Jana Greka.
5. Doc. Jerzy Grzędzielski, lat 40. Kierownik Kliniki Okulistycznej Uniwersytetu.
6. Prof. Edward Hamerski, lat 43. Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych Zwierząt Domowych Akademii Medycyny Weterynaryjnej.
7. Prof. Henryk Hilarowicz, lat 51. Profesor w Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu.
8. Ks. dr Władysław Komornicki, lat 29. Teolog zabrany z mieszkania prof. Tadeusza
Ostrowskiego.
9. Eugeniusz Kostecki, lat 36. Mistrz szewski, mąż gospodyni prof. Władysława Dobrzanieckiego.
10. Prof. Włodzimierz Krukowski, lat 53. Kierownik Katedry Pomiarów Elektrycznych
Politechniki.
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11. Prof. Roman Longchamps de Bérier, lat 56. Kierownik Katedry Prawa Cywilnego
Uniwersytetu.
12. Bronisław Longchamps de Bérier, lat 25. Absolwent Politechniki, syn prof. Romana
Longhamps de Bérier.
13. Zygmunt Longchamps de Bérier, lat 23. Absolwent Politechniki, syn prof. Romana
Longhamps de Bérier.
14. Kazimierz Longchamps de Bérier, lat 18. Absolwent Liceum, syn prof. Romana
Longchamps de Bérier.
15. Prof. Antoni Łomnicki, lat 60. Kierownik Katedry Matematyki Politechniki.
16. Adam Mięsowicz, lat 19. Wnuk prof. Adama Sołowija, zabrany wraz z dziadkiem.
17. Prof. Witold Nowicki, lat 53. Kierownik Katedry Anatomii Patologicznej Uniwersytetu.
18. Dr med. Jerzy Nowicki, lat 27. Starszy asystent Zakładu Higieny Uniwersytetu Medycznego, syn prof. Witolda Nowickiego.
19. Prof. Tadeusz Ostrowski, lat 60. Kierownik Kliniki Chirurgicznej Uniwersytetu.
20. Jadwiga Ostrowska, lat 59. Żona prof. Tadeusza Ostrowskiego.
21. Prof. Stanisław Pilat, lat 60. Kierownik Katedry Technologii Nafty i Gazów Ziemnych Politechniki Lwowskiej.
22. Prof. Stanisław Progulski, lat 67. Profesor przy Klinice Pediatrycznej Uniwersytetu.
23. Inż. Andrzej Progulski, lat 27. Syn prof. Stanisława Progulskiego.
24. Prof. honorowy Roman Rencki, lat 74. Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu.
25. Maria Reymanowa, lat 40. Pielęgniarka Ubezpieczalni Społecznej zabrana z mieszkania prof. Tadeusza Ostrowskiego.
26. Dr med. Stanisław Ruff, lat 69. Ordynator Oddziału Chirurgii Szpitala Żydowskiego
zabrany z mieszkania prof. Tadeusza Ostrowskiego.
27. Anna Ruffowa, lat ok. 55. Żona doktora Stanisława Ruffa.
28. Inż. Adam Ruff, lat 30. Chemik, syn dr. Stanisława Ruffa.
29. Prof. Włodzimierz Sieradzki, lat 70. Kierownik Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu.
30. Prof. Adam Sołowij, lat 82. Emeryt, ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Państwowego Szpitala Powszechnego.
31. Prof. Włodzimierz Stożek, lat 57. Kierownik Katedry Matematyki Uniwersytetu.
32. Inż. Eustachy Stożek, lat 29. Asystent Politechniki, syn prof. Włodzimierza Stożka.
33. Emanuel Stożek, lat 24. Absolwent Wydziału Chemii Politechniki, syn prof. Włodzimierza Stożka.
34. Dr Tadeusz Tapkowski, lat 44. Prawnik zabrany z mieszkania prof. Władysława Dobrzanieckiego.
35. Prof. Kazimierz Vetulani, lat 52. Kierownik Katedry Mechanicznej Politechniki.
36. Prof. Kasper Weigl, lat 61. Kierownik Katedry Miernictwa Politechniki.
37. Mgr Józef Weigl, lat 32. Prawnik, syn prof. Kaspra Weigla.
38. Prof. Roman Witkiewicz, lat 55. Kierownik Katedry Pomiarów Maszynowych Politechniki.
39. Wolisch, lat ok. 40–45. Właściciel magazynu konfekcyjnego Beier i spółka zabrany
z mieszkania prof. Włodzimierza Sieradzkiego.
40. Prof. Tadeusz Boy-Żeleński, lat 66. Kierownik Katedry Literatury Francuskiej UJK
zabrany z mieszkania prof. Jana Greka.
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Aresztowani 3 lipca i zamordowani po 4 lipca:
1. Katarzyna Demko, lat 34. Nauczycielka języka angielskiego zabrana z mieszkania
prof. Tadeusza Ostrowskiego.
2. Doc. Stanisław Mączewski, lat 49. Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Państwowego Szpitala Powszechnego.
Aresztowani 11 lipca i zamordowani prawdopodobnie 12 lipca:
1. Prof. Henryk Korowicz, lat 53. Profesor ekonomii Akademii Handlu Zagranicznego.
2. Prof. Stanisław Ruziewicz, lat 51. Rektor Akademii Handlu Zagranicznego.
Aresztowany 2 lipca i zamordowany 26 lipca:
1. Prof. Kazimierz Bartel, lat 59. Kierownik Katedry Geometrii Wykreślnej Politechniki.
Aresztowani wraz z profesorami 3 lipca i zwolnieni następnego dnia:
1. Prof. Franciszek Groër, lat 54. Kierownik Kliniki Pediatrycznej Uniwersytetu.
2. Józef Wojtyna, lat 29. Kowal, woźny w Katedrze Pomiarów Maszynowych Politechniki zabrany z mieszkania prof. Romana Witkiewicza.
3. Jan Kostyszyn, lat 30. Ukrainiec, kierowca prof. Tadeusza Ostrowskiego.
4. Maria Gala (z męża Maria Panek), lat 20. Pokojówka prof. Tadeusza Ostrowskiego.
5. Paulina, lat 50. Ukrainka, kucharka pof. Tadeusza Ostrowskiego.
6. Zofia Podkula, lat 26. Kucharka dr. Stanisława Ruffa.
7. Zofia Bacześniak. Kucharka prof. Jana Greka.

Kontrowersje wokół odpowiedzialności
za popełnione we Lwowie zbrodnie
Zeznający świadkowie jednomyślnie obarczają odpowiedzialnością za popełnione
zbrodnie wyższych funkcjonariuszy hitlerowskiego aparatu przemocy na zajętych przez
Niemcy wschodnich terenach II Rzeczypospolitej. Byli nimi wspominani już wcześniej
Eberhard Schöengarth, Hans Krüger i Walter Kutschmann. Schöengarth dowodził działającą pod Lwowem Einsatzgruppe i był dowódcą Policji oraz Służby Bezpieczeństwa
na terenie Generalnej Guberni. Sprawa była rozpatrywana też w niemieckich sądach.
Jednak pomimo że zachowały się liczne dokumenty i zeznania świadków dotyczące tej
zbrodni, strona niemiecka traktowała ją jako rozpatrywanie tylko i wyłącznie poszlak
oraz krążącej w polskim środowisku plotki. Na podstawie powyższych opinii nikomu
z dowódców komanda i jego przełożonych nie postawiono zarzutów. Tak samo komentował też zagadnienie Myroslaw Kalba, członek działającego w lipcu 1941 roku na terenie obecnej Ukrainy zachodniej, pod niemieckim dowództwem ukraińskiego batalionu
„Nachtigall”. Odpowiedzialność spada też na „domniemanych sprawców”, tj. niemieckie komando i ukraiński batalion. Oprócz powyższych winę ponosili też autorzy dokładnie zredagowanych list proskrypcyjnych z adresami i uczestniczący w akcji w lipcu
1941 roku przewodnicy ukraińscy prowadzący komando wprost do miejsca zamieszkania przeznaczonych do likwidacji profesorów. Te obciążające sprawców zbrodni fakty
są poważne, jednak nie pozwalają postawić ostatecznych, niepodważalnych zarzutów.
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Odpowiedzialność strony ukraińskiej, zwłaszcza konkretnych sprawców biorących
czynny udział w tej zbrodni, jest też trudna do ostatecznego udowodnienia. Stepan Bandera w swojej instrukcji polecał
zbieranie personalnych danych o wszystkich wybitnych Polakach oraz zestawienie czarnych list, równocześnie wykonać listy wybitnych Ukraińców, którzy w określonym momencie mogliby próbować realizacji swojej polityki.

Powyższa instrukcja i obecność list proskrypcyjnych oraz bezbłędna lokalizacja mieszkań przeznaczonych do likwidacji profesorów zdają się być wyraźnymi przesłankami
do wyciągnięcia wniosku o winie i udziale w tej zbrodni miejscowych Ukraińców ze
Lwowa. Także dokładne i bezbłędne rozeznanie terytorium miasta oraz przeprowadzona błyskawicznie akcja to poważne i wymowne dowody. Komando miało przygotowaną lokalizację i znających teren miasta przewodników. Tymczasem procesy, zwłaszcza
dotyczące udziału strony ukraińskiej, przeprowadzano jedynie na podstawie poszlak.
Dowódca działającego na terenie lwowskiego województwa batalionu „Nachtigall” Theodor Oberländer został oskarżony przed niemieckimi sądami. Przed sądem w Berlinie Zachodnim został ostatecznie oczyszczony ze stawianych mu zarzutów. Charakter
poszlakowy procesu stanowił istotną trudność w wyjaśnieniu sprawy. Nikogo z wykonawców i kierownictwa akcji imiennie nie osądzono za popełnione przestępstwa. Nie
pomogły nawet złożone przez hrabinę Karolinę Lanckorońską, jako bezpośredniego
i wiarygodnego świadka, zeznania obciążające dowódców komanda. Także w wolnej
Polsce w latach 2001, 2003 i 2007 podjęto śledztwa, które również zostały umorzone
z powodu braku świadków.
Mimo trudności w postawieniu zarzutów i osądzeniu winy konkretnych sprawców
zbrodni istnieją statystyki zebrane i opublikowane m.in. przez Zygmunta Alberta oraz
zbiór 51 dokumentów. Są to listy prof. Bartla, relacje członków rodzin, którzy przeżyli
aresztowania, ich współmałżonków oraz relacje świadków zamieszkałych w pobliskich
domach, którzy z ukrycia obserwowali rozstrzeliwania. Publikacja Zygmunta Alberta
wydana w 1989 roku we Wrocławiu dostarcza poważną ilość materiałów źródłowych.
Podzielona jest na dwie części. Pierwsza, mająca charakter studium tematu, zawiera artykuły Alberta w językach polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim oraz Wacława
Szulca „Wyniki śledztwa w sprawie mordu profesorów lwowskich prowadzonego przez
Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich”, w drugiej części znajdują się zeznania
świadków i cenny spis aresztowanych, a potem zamordowanych profesorów.
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Zusammenfassung
Liquidierung des Lemberger wissenschaftlichen Kaders im Juli 1941
Lemberg war in der Zwischenkriegszeit ein leistungsstarkes kulturelles und wissenschaftliches Zentrum
der Zweiten Polnischen Republik. Was die zahlenmäßige Stärke des wissenschaftlichen Kaders angeht, belegte die Stadt den zweiten Rang hinter Warschau und zählte kurz vor Kriegsausbruch 9.500 Studenten.
Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in die UdSSR im Juni 1941 wurde in Lemberg in der Nacht
vom 3. zum 4. Juli (20.00–4.00 Uhr) die blitzschnelle verbrecherische Aktion der Verschleppung und Ermordung von früher ausgewählten Lemberger Professoren in der Nähe der Stadt. In Lemberg wurde die
Liquidierung der intellektuellen Elite auf der Grundlage vorbereiteter Listen von einem Kommando durchgeführt, das unter der Führung von Brigadeführer Eberhard Schöngarth stand.
Nach dem Zusammenbruch ihrer Offensive bei Stalingrad begannen die Deutschen an Antrieb und
Selbstsicherheit zu verlieren. Deswegen wurden 1943 in Lemberg die Massengräber aufgelöst, d.h. die Spuren der Verbrechen, die in der Stadt insbesondere an Polen und Juden begangen wurden, sollten verwischt
werden. Die darin befindlichen menschlichen Überreste wurden zwei Jahre lang in den im nördlichen Teil
der Stadt gelegenen sog. Piaski Janowskie und den Krzywczycki-Forst transportiert. Dort wurden die gestapelten Leichen der Ermordeten, darunter auch der exekutierten Professoren, verbrannt.
Es ist schwer die genaue Zahl der in der Nacht vom 3. zum 4. Juli 1941 ermordeten Professoren und
ihrer Begleitpersonen zu ermitteln. Einer genauen Zahl am nächsten ist die von Zygmunt Albert erstellte
Statistik. Laut dieser wurden am 3. Juli 39 Personen verhaftet und ermordet, später folgten fünf weitere.
Die endgültige Zahl der Ermordeten betrug also 45 Personen, Prof. Bartel, der einige Tage später verhaftet und exekutiert wurden mit eingerechnet. Auf den Wuleckie-Hügeln wurden somit 22 Personen, zehn
Mitglieder ihrer Familien sowie sechs Gäste der Professoren Ostrowski und Dobrzaniecki ermordet. Von
den Berufsgruppen waren Ärzte die häufigsten Todesopfer, ihre Zahl betrug vierzehn. Auf den WuleckieHügeln wurden auch fünf Frauen exekutiert.
Leider bleiben bis heute viele Einzelheiten bezüglich der Tatumstände, der Täter und ihrer Führer ungeklärt, u.a. die Frage nach den ukrainischen Ausführern der Proskriptionslisten und nach den Personen,
die die Mörder zu den konkreten Adressen der Professoren führten. Es wurde bislang keiner der Täter verurteilt und bestraft. Die bisherigen Gerichtsprozesse der Tatausführer basierten auf Indizien und wurden
deshalb eingestellt.

Maria Pawłowiczowa
Uniwersytet Śląski

Ksiądz Władysław Komornicki
i ksiądz Stanisław Frankl.
Dwaj profesorowie lwowscy, o których należy pamiętać
Dwaj księża profesorowie związani z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie podczas II wojny światowej dzielili jego los. Z tej więc przyczyny
w rozważaniach o nich na plan pierwszy wysuwają się problemy tej uczelni i Lwowskiego
Metropolitalnego Seminarium Duchownego w czasie, kiedy działały one w konspiracji.
Dużo wiadomości o pracy Tajnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza przynoszą zwłaszcza dwie nowe publikacje, wydana w Krakowie w 2007 roku
historia uczelni w latach 1918–1946 Jana Drausa oraz monografia arcybiskupa Bolesława Twardowskiego, opiekuna Metropolitalnego Seminarium Duchownego i Tajnego Wydziału Teologicznego lwowskiego uniwersytetu pióra Grzegorza Chajki z 2010
roku. Uzupełniają one dawne prace Józefa Wołczańskiego, Stanisława Bizunia oraz innych autorów1.
Po studiach na tajnym Wydziale Teologicznym UJK w latach 1939–1944 wyświęconych zostało 77 nowych kapłanów. Posłani do pracy duszpasterskiej w archidiecezji
lwowskiej, jako repatrianci wraz ze swoimi parafianami przybyli po zakończeniu wojny
głównie na Śląsk i tutaj swoją działalnością wpisali się w historię Ziem Odzyskanych2.
Mimo trudnych w okresie okupacji sowieckiej i niemieckiej warunków tajny proces
dydaktyczny trwał nieprzerwanie, a dwóch wymienionych profesorów, służąc nauce,
poniosło wówczas śmierć. Warte prześledzenia są także losy ich wychowanków oraz
lwowskich uczelni po zakończeniu wojny w 1945 roku.
Rektorem Seminarium Duchownego do sierpnia 1939 roku był biskup Eugeniusz
Baziak. We wrześniu objął to stanowisko ks. Stanisław Frankl, teolog i dogmatyk, najmłodszy profesor w gronie lwowskich naukowców.
1
J. Draus, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1946. Portret kresowej uczelni, Kraków 2007;
G. Chajko, Arcybiskup Bolesław Twardowski (1864–1944). Metropolita lwowski obrządku łacińskiego, Rzeszów 2010; J. Wołczański, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1939, Kraków 2002; S. Bizuń, Historia krzyżem znaczona. Wspomnienia z życia Kościoła katolickiego na ziemi lwowskiej 1939–1945, oprac. J. Wołczański, Lublin 1993; wyd. 2. Lublin 1994.
2
M. Rechowicz, Frankl Stanisław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 7, Kraków 1948–1958, s. 91–92;
W. Szetelnicki, Zapomniany lwowski bohater ks. Stanisław Frankl, przedmowa ks. bp I. Tokarczuk, Rzym
1983. Tu na s. 189–208 rozdział Owoc cierpień i ofiary, który zawiera wykaz i krótkie biografie 67 księży
wyświęconych za życia ks. Frankla do 1944 r. (do s. 204), ponadto autor zebrał informacje o uczniach i wychowankach ks. Frankla, którzy otrzymali święcenia po wojnie, w latach 1945–1948, w różnych diecezjach
(s. 204–209, 21 nazwisk). Tak więc łącznie wychował 88 duchownych.
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Stanisław Frankl, urodzony w 1903 roku, podjął studia we Lwowie, kontynuował
w Innsbrucku i tam wyświęcony w 1929 roku, uzyskał doktorat w latach 1932–1934.
Kolejno studiował dogmatykę w Instytucie Gregoriańskim w Rzymie, a habilitację otrzymał na UJK we Lwowie w 1935 roku. Mianowany w 1938 roku profesorem nadzwyczajnym, wykładał teologię dogmatyczną i fundamentalną. Ten wybitny młody naukowiec
jako rektor Seminarium stanął w dniach wojny przed bardzo trudnym zadaniem i tylko
dzięki niezwykłym cechom charakteru sprostał temu posłannictwu 3.
Pod koniec sierpnia 1939 roku, gdy w Polsce ogłoszona została częściowa mobilizacja, Stolica Apostolska wydała specjalne uprawnienia wcześniejszego udzielania święceń
kapłańskich – „durante bello”. Arcybiskup Bolesław Twardowski polecił więc wezwać
do Seminarium alumnów V roku w celu udzielenia im święceń subdiakonatu. Zalecenia Rzymu realizowano już w warunkach wojennych. Przygotowana przez ks. rektora
Frankla uroczystość odbyła się 8 września w zaciemnionym kościele seminaryjnym o 4
rano, podczas bombardowania Lwowa przez samoloty wroga.
Armia niemiecka, która 1 września weszła do Polski, szybko posuwała się naprzód.
Niemcy znaleźli się pod miastem już 12 września. Wkroczyli od strony Słowacji. We
Lwowie przebywało wówczas, oprócz stałych mieszkańców, około 100 000 uchodźców
z różnych stron Polski oraz 15 000 żołnierzy. Władze wojskowe zamierzały miasto uczynić twierdzą. Do Seminarium wprowadził się arcybiskup Twardowski. Obrona Lwowa
przed Niemcami trwała 10 dni i trwałaby dłużej4, lecz 17 września do Polski wkroczyła
Armia Czerwona i pod miastem stanęło wkrótce dwu wrogów.
W tej sytuacji arcybiskup Twardowski, biskup Baziak i rektor ks. Frankl podjęli decyzję, aby nowym subdiakonom udzielić 19 września święceń diakonatu, zaś 20 września
w niezwykłej, wręcz katakumbowej atmosferze, o 4 rano szesnastu diakonów przyjęło z rąk biskupa Baziaka święcenia kapłańskie i odprawiło wraz z nim swoją mszę św.
prymicyjną5.
20 września Niemcy w myśl postanowień układu Ribbentropp-Mołotow z sierpnia
1939 roku wycofali się spod Lwowa za San. Polskie władze wojskowe poddały miasto
Sowietom 22 września.
Okupacja sowiecka rozpoczęła się od wyboru delegatów na zjazd (26 X), na którym głosowali oni za przyłączeniem zajętych ziem kresowych Polski do odpowiednich
republik radzieckich oraz za zmianami w ustroju. Rada Najwyższa, w odpowiedzi na
prośbę społeczeństwa, nadała wszystkim mieszkańcom obywatelstwo sowieckie (29
XI 1939). Odtąd tzw. paszportyzacja obejmowała ludność miejscową oraz przybyszów
z innych stron Polski, którzy znaleźli się na terenach zajętych przez Armię Czerwoną.
3
J. Draus, Uniwersytet Jana Kazimierza…, s. 205–206; A. Bolewski, H. Pierzchała, Losy polskich pracowników nauki w latach 1939–1945, Wrocław 1989, s. 149–150; Lwowski bohater ks. Stanisław Frankl
(1903–1944), oprac. J. Zimny, Sandomierz 2000; J. Krętosz, Frankl Stanisław, [w:] Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939–1945, red. J. Krętosz,
M. Pawłowiczowa, Opole 2007, s. 61–62.
4
K. Ryś [Kazimierz Ryziński], Obrona Lwowa w roku 1939, Palestyna 1943, reprint Rzeszów 1991;
W. Włodarkiewicz, Obrona Lwowa 1939, Warszawa 1996; Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa. 1 IX
1939 – 5 II 1945, zebr. G. Mazur, J. Skwara, J. Węgierski, Katowice 2007, s. 35–61.
5
W. Szetelnicki, Zapomniany lwowski bohater…, s. 68 i n.; G. Chajko, Arcybiskup Bolesław Twardowski…, s. 169. Przed podjęciem pracy duszpasterskiej nowi kapłani musieli zakończyć naukę i zdać egzaminy. Święcenia subdiakonatu przyjęło 24 alumnów, 8 z nich bezpośrednio po tej uroczystości opuściło oblężony Lwów, kierując się na Rumunię. Według W. Szetelnickiego tylko jeden z tej grupy uzyskał święcenia
kapłańskie z rąk kard. A. Hlonda w Lourdes.
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Nastąpiła depolonizacja, terror i masowe aresztowania, a później deportacje w głąb
Kraju Rad6.
Według wzorów sowieckich zreformowano szkolnictwo wszystkich szczebli. Reformie podległ też Uniwersytet Jana Kazimierza. Przede wszystkim 29 października 1939
roku władze usunęły z jego struktur Wydział Teologiczny, uzasadniając, że mieścił on
w sobie „najbardziej reakcyjne siły polsko-katolickiej ciemnoty”. 8 stycznia 1940 roku
nadały Uniwersytetowi nazwę Lwowski Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franko.
Z Moskwy przyjechało wielu nowych pedagogów. Językiem urzędowym stał się ukraiński, a z czasem rosyjski.
Ponieważ zlikwidowany został Wydział Teologiczny, władze sowieckie pozwoliły tylko
na dalsze funkcjonowanie Metropolitalnego Seminarium Duchownego, gdzie studenci
teologii kształtowali swoją formację duchową, pozbawieni zostali natomiast przedmiotów filozoficznych i teologicznych na poziomie uniwersyteckim. Dziekan tego Wydziału
ks. prof. Adam Gerstmann i rektor Seminarium ks. prof. Frankl, w porozumieniu z arcybiskupem Bolesławem Twardowskim, zdecydowali więc, że w gmachu Seminarium
będzie funkcjonować w konspiracji Wydział Teologiczny UJK. „Te odrębne dotąd instytucje stanowiły od tej pory jeden organizm” 7. Zapewniona została tym samym ciągłość studiów.
W owych niezwykłych okupacyjnych okolicznościach władze Tajnego Wydziału Teologicznego postanowiły wyświęcić w trybie nadzwyczajnym kolejnych ośmiu kleryków
jeszcze pod koniec 1939 roku.
Sowieci niezmiernie skomplikowali działalność tajnej uczelni teologicznej, gdy znacjonalizowali w grudniu 1939 roku gmach Seminarium Duchownego i przeznaczyli go
na Dom Studentów Medycyny8. Alumni pierwszego roku musieli wówczas przerwać
naukę. Starsze roczniki studentów i grono nauczycieli akademickich rozmieszczono
w klasztorach, parafiach i domach prywatnych. Rozrzucono też po mieście konspiracyjne wykłady, co stanowiło nowe utrudnienie, gdyż komunikacja była niebezpieczna
ze względu na wymagane przez sowieckie władze wciąż nowe zaświadczenia z miejsca
zamieszkania, zatrudnienia oraz związane z poborem do armii. Ks. rektor Frankl musiał więc starać się o dostarczenie alumnom różnego typu często fikcyjnych dokumentów dla zapewnienia im bezpieczeństwa.
Dziekanem Wydziału Teologicznego UJK w konspiracji był początkowo ks. prof.
Adam Gerstmann (+ 1940), następnie ks. prof. Jan Stepa. Do grona nauczycielskiego
należało czterech księży profesorów, dwu księży docentów, dwu księży doktorów9, w tym
ks. dr Władysław Komornicki, który wykładał Pismo św., uczył też klasycznego języka
greckiego. Zatrudnienie młodego doktora było konieczne ze względu na to, że po likwidacji przez Sowietów Wydziału Teologicznego UJK Lwów musieli opuścić dwaj bibliści,
ks. prof. Piotr Stach oraz ks. prof. Aleksy Klawek. Wyjechali oni za San. Ks. dr Komor6

J. Węgierski, Lwów pod okupacją sowiecką 1939–1941, Warszawa 1991; Kronika 2350 dni wojny…, s. 63–

197.
7
J. Draus, Uniwersytet Jana Kazimierza…, s. 77, 88. Z trybu nadzwyczajnego udzielania święceń kapłańskich „durante bello” skorzystano we Lwowie tylko w 1939 r. W Seminarium Lwowskim w latach wojny
znaleźli się również studenci z innych stron Polski, którzy przybyli do Lwowa, szukając schronienia.
8
Kościół seminaryjny otwarto dla użytku publicznego. Tam przeniesiono wyposażenie kaplicy i obraz
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Odtąd Seminarium i Tajny Wydział Teologiczny działały w rozproszeniu. Ks. Rektor Frankl poinformował o tym arcybiskupa Twardowskiego. Zob. G. Chajko, Arcybiskup Bolesław Twardowski…, s. 398; Lwowski bohater…, s. 47; I. Tokarczuk, Od Zbaraża do Przemyśla, wstęp, oprac.
i wywiady L. Żbikowska, [Marki-Struga 1998], s. 102–106.
9
J. Draus, Uniwersytet Jana Kazimierza…, s. 89.
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nicki jako zastępca profesora na Tajnym Wydziale Teologicznym UJK pracował więc
w roku akademickim 1939/1940 i 1940/1941.
Ks. Władysław Komornicki urodził się w roku 1911, podjął studia teologiczne we
Lwowie na UJK w 1930 roku. Od 1934 kontynuował naukę na Uniwersytecie w Innsbrucku, gdzie w 1935 roku przyjął święcenia kapłańskie, a w 1938 uzyskał doktorat. Pracę habilitacyjną przygotowywał w Pontificium Institutum Biblicum w Rzymie. Wakacje
w 1939 roku spędził u rodziny w kraju. Gdy zbliżała się wojna, do Rzymu już nie wrócił,
lecz w poczuciu obowiązku pojechał z Warszawy na uczelnię macierzystą do Lwowa,
gdzie nie wahał się podjąć pracy dydaktycznej w konspiracji, gdy zabrakło profesorów
na Tajnym Wydziale Teologicznym. Ponieważ jednak tylko legalnie zatrudnieni mieli prawo mieszkać we Lwowie, był też zastępcą administratora parafii w Kulparkowie,
a od stycznia 1941 roku sanitariuszem i kapelanem chorych w Klinice Chirurgicznej
kierowanej przez profesora medycyny Tadeusza Ostrowskiego. Za względu na pokrewieństwo z rodziną profesora zamieszkał też w jego domu10.
Proces dydaktyczny na Tajnym Wydziale Teologicznym odbywał się w ekstremalnych
warunkach, w ciągłym zagrożeniu życia. Mimo tych przeciwności wykształcono i przygotowano do święceń kapłańskich kolejnych absolwentów teologii: w 1940 roku – 13,
w 1941 roku – 7. Łącznie podczas okupacji sowieckiej ukończyło konspiracyjne studia
teologiczne 28 kleryków11. Młody uczony ks. Władysław Komornicki oraz skromny zespół nauczycieli akademickich pracowali na ten sukces i cieszyli się nim mimo świadomości, że wszyscy ponosili ogromne ryzyko.
Sytuacja gwałtownie się zmieniła, gdy 30 czerwca 1941 roku armia niemiecka niespodziewanie wkroczyła do Lwowa. Sowieci uciekali w popłochu, a przed opuszczeniem miasta zamordowali wielu Polaków przetrzymywanych we lwowskich więzieniach.
Wraz z przybyciem Niemców zaczął się krwawy terror12. Ponieważ w myśl założeń
nazistów „za grupy szczególnie niebezpieczne dla interesów niemieckich oprócz Żydów
i komunistów uznawali oni inteligencję polską”, już w nocy z 3 na 4 lipca aresztowali
we Lwowie 22 profesorów wyższych uczelni wraz z rodzinami oraz współmieszkańcami. Jeszcze tej samej nocy rozstrzelali ich na Wzgórzach Wuleckich. Wśród nich zginął
biblista ks. dr Władysław Komornicki, aresztowany razem z prof. Tadeuszem Ostrowskim oraz jego żoną. W następnych dniach lipca doszły kolejne mordy. Łącznie akcja ta
objęła 45 osób, w tym 25 profesorów i docentów 13.
Niemcy, rozpoczynając swoje rządy we Lwowie, zamknęli pod koniec czerwca 1941
roku Uniwersytet im. Iwana Franko. Uważali bowiem, że członkowie podbitych przez
nich narodów nie potrzebują szkół średnich ani studiów wyższych. W III Rzeszy bowiem
mają być oni tylko robotnikami, którym wystarczy szkoła podstawowa i zawodowa.
10
Tamże, s. 89, 113, 144, 206–207; J. Krętosz, Komornicki Władysław, [w:] Słownik biograficzny duchowieństwa…, s. 89; Kaźń profesorów lwowskich, lipiec 1941. Studia oraz relacje i dokumenty, oprac. Z. Albert,
Wrocław 1989, s. 38 i n.; S. Bizuń, Historia krzyżem znaczona…, s. 91–93, 102, 113, 162, 206; A. Bolewski,
H. Pierzchała, Losy polskich pracowników…, s. 127; M. Walczak, Szkolnictwo wyższe i nauka polska w latach
wojny i okupacji 1939–1945, Wrocław 1978, s. 234, 292.
11
Z rąk bpa E. Baziaka otrzymywali święcenia kapłańskie w katedrze lwowskiej.
12
Kronika 2350 dni wojny…, s. 200–485.
13
Tamże, s. 208; J. Draus, Uniwersytet Jana Kazimierza…, s. 206–207. Lista nazwisk rozstrzelanych zob.
Kaźń profesorów lwowskich…, s. 189–191. Ekshumacja ciał profesorów rozstrzelanych na Wzgórzach Wuleckich odbyła się 9 X 1943 r. „Sonderkommando 1005” złożone z Żydów, przewiozło zwłoki do Lasu Krzywczyckiego, gdzie w dużych stosach je spalono, a prochy rozsypano. Zob. Kronika 2350 dni wojny…, s. 380;
Kaźń profesorów lwowskich…, s. 202–208, 224–228, 232–233.

26

Maria Pawłowiczowa

W tej sytuacji pod koniec lipca przybył do Lwowa z Londynu przedstawiciel Rządu
Polskiego na Uchodźstwie Czesław Wycech, który upoważnił prof. Edwarda Bulandę,
byłego rektora UJK, do koordynowania prac nad zorganizowaniem konspiracyjnego
szkolnictwa wyższego we Lwowie. Rozpoczęto więc poszukiwania uczonych ocalałych
z wojennego pogromu. Udało się uruchomić pięć wydziałów Tajnego UJK14.
Ponownie powołano Wydział Teologiczny UJK. Rektorem Seminarium pozostał ks.
prof. Stanisław Frankl. Przede wszystkim wystąpił on do władz niemieckich o zwrot
gmachu seminaryjnego upaństwowionego przez Sowietów. Został on oddany 2 września
1941 roku. Nowy rok akademicki rozpoczęto więc we własnym pomieszczeniu. Alumni
tutaj uczyli się i mieszkali.
Władze niemieckie pozwoliły na wznowienie studiów teologicznych jedynie dla starszych roczników. Nie wolno było ogłosić nowego naboru. Rektor Seminarium zlekceważył jednak ten zakaz i przyjął 38 nowych studentów, czym ściągnął na siebie i Seminarium duże kłopoty15.
Ażeby wyżywić zwiększoną liczbę alumnów, ks. Frankl musiał starać się o dodatkowe
zaopatrzenie w żywność. We Lwowie jej brakowało, więc nawiązał kontakt z okolicznymi parafiami. Był tylko kłopot z przywiezieniem do miasta owych darów. W pobliżu
Seminarium stacjonowali niemieccy lotnicy. Na prośbę księdza rektora wojskowe służby pomocnicze udostępniały samochód z benzyną i szoferem (oczywiście za opłatą).
Sprawa ta była wykorzystana w procesie wytoczonym przez okupantów ks. Franklowi16.
Dodatkowo obciążyły go jeszcze zeznania jednego z nowo przyjętych studentów, który
był konfidentem gestapo. Doniósł on, że ks. prof. Frankl mimo austriackiego pochodzenia czuje się Polakiem i często w swoich wykładach mówi o Polsce oraz wtrąca treści patriotyczne również w swoje kazania.
24 stycznia 1942 roku do Seminarium wkroczyło gestapo. Wyrzuceni zostali alumni
pierwszego roku, skonfiskowano zgromadzone zapasy żywności. 27 stycznia aresztowany został ks. prof. Stanisław Frankl, który przyznał się do wszystkich zarzucanych mu
przestępstw. Osadzono go w więzieniu „Brygidki”17.
Proces dydaktyczny toczył się nadal. Seminarium prowadził odtąd prorektor ks. dr
Stanisław Bizuń. Wykładów z teologii fundamentalnej podjął się ks. dr Franciszek Konieczny, a w 1944 roku ks. dr Michał Rękas. Zamordowanego na Wzgórzach Wuleckich biblistę ks. Komornickiego zastąpił jezuita ks. Walenty Prokulski (od IX 1942) 18.
Ks. prof. Frankl bardzo źle znosił pobyt w więzieniu. Przygnębiał go zwłaszcza kontakt z ludźmi torturowanymi w czasie przesłuchań i skazywanymi na śmierć. W obawie
o jego zdrowie lekarze w listopadzie 1942 roku przenieśli księdza rektora do więziennego
14
J. Draus, Uniwersytet Jana Kazimierza…, s. 142–143. Podczas okupacji niemieckiej w konspiracji działały wydziały: Prawa, Humanistyczny, Matematyczno-Przyrodniczy, Lekarski i Teologiczny (w Seminarium).
Także B. Gralak, Szkolnictwo wyższe i nauka polska pod okupacją niemiecką i radziecką 1939–1945, Zgierz
2010, s. 136, 145, 320.
15
J. Draus, Uniwersytet Jana Kazimierza…, s. 144.
16
W służbie pomocniczej lotnictwa niemieckiego pracowało wielu Ślązaków. Pomogli, gdy prosił o to ks.
rektor. Kiedy Ślązacy wyjechali na front wschodni, pomogli mu Słowacy, a gdy i ci wyjechali, nieśli pomoc
Niemcy. Zob. Lwowski bohater…, s. 54, 55. W zdobywaniu opału pomagało społeczeństwo polskie. W budynku Małego Seminarium klerycy założyli gospodarstwo. Hodowali kury i króliki, piekli chleb. Szetelnicki
podkreśla, że ten zbiorowy wysiłek umożliwił klerykom przetrwanie wojny i zdobywanie wiedzy. W głównym budynku Seminarium Niemcy mieli swój szpital wojskowy.
17
Niemcy pozwolili pozostać w Seminarium tylko jednemu klerykowi, Feliksowi Oko, ponieważ miał
on już 50 lat. Młodszych wyrzucili. Lwowski bohater…, s. 61–62.
18
W. Szetelnicki, Zapomniany lwowski bohater…, s. 96; J. Draus, Uniwersytet Jana Kazimierza…, s. 145.
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szpitala zakaźnego pod pozorem stwierdzenia u niego objawów tyfusu. Miał tam lepsze
warunki życia i perspektywę ucieczki. Wtedy też łatwiej mogli kontaktować się z nim
pracownicy Seminarium, którym nadal kierował zza murów więziennych. W szpitalu
przebywali również członkowie AK, których organizacja zamierzała odbić. Po długich
wahaniach ks. rektor zdecydował się na ucieczkę, gdyż dowiedział się, że sąd niemiecki wydał na niego wyrok śmierci. Miał zginąć wkrótce „na Piaskach”, gdzie znajdowało
się miejsce kaźni Polaków19.
Ucieczka księdza rektora udała się. W kwietniu 1943 roku grupa uderzeniowa AK
podczas dobrze zorganizowanej akcji wyprowadziła ze szpitala na Zamarstynowie swoich dowódców oraz ks. Frankla. Zbiega ukryto w klasztorze oo. reformatów. Otrzymał
tam celę składającą się z dwu pomieszczeń. Mógł więc nadal zajmować się sprawami
naukowymi. Dużo w tym czasie pisał. Tam odwiedzali go wtajemniczeni pracownicy
Seminarium oraz lekarze. Stale był przy nim ponadto jego brat, Edward Frankl, który
pośredniczył zapewne w kontaktach ze światem zewnętrznym. AK zaopatrzyła też ks.
Frankla w nowe dokumenty na nazwisko Jan Gliniecki. Żył w ukryciu. W szatach zakonnych odprawiał mszę św. o 8 rano, przy zamkniętych drzwiach kościelnych 20.
Dwa razy tylko wyszedł ze swojej samotni. Zaryzykował mimo tego, że gestapo stale
go szukało. Habit, broda i wąsy, które w celi zapuścił, zmieniły jego wygląd, był ponadto
bardzo wychudzony. Poszedł do arcybiskupa Twardowskiego, aby prosić o interwencję
u hierarchy cerkwi grekokatolickiej, ponieważ gwałtownie nasiliły się morderstwa dokonywane na polskiej ludności. Nacjonaliści ukraińscy palili wsie i zabili tysiące Polaków. Zginęli nawet wyświęceni w Tajnym Seminarium neoprezbiterzy posłani do pracy
w parafiach. Interwencja Metropolity Twardowskiego jednak nie pomogła, ponieważ
arcybiskup Andrzej Szeptycki nie uwierzył w owe relacje i w zbrodnicze działania UPA21.
Lekarze opiekujący się ks. Franklem coraz bardziej niepokoili się wyniszczeniem jego
organizmu licznymi chorobami. Przede wszystkim zagrażała mu nasilająca się gruźlica,
którą zaraził się w więziennym szpitalu. Usiłowali go namówić, aby poddał się leczeniu
poza Lwowem. Ksiądz rektor jednak odmawiał. Czuł się odpowiedzialny za Seminarium
i Tajny Wydział Teologiczny, za ludzi i prace tam prowadzone. Cieszył się, gdy go informowano, że arcybiskup Twardowski i biskup Baziak wyświęcili w katedrze lwowskiej
w kilku turach kolejnych kapłanów (w 1942 roku – 14, w 1943 roku, do 6 czerwca – 9).
Łącznie za okupacji niemieckiej święcenia przyjęło 23 kapłanów 22.
Ks. profesor Stanisław Frankl zmarł w klasztornej celi 26 czerwca 1944 roku. Przebywał w odosobnieniu 2,5 roku, półtora roku w więzieniu i więziennym szpitalu zakaźnym oraz ponad rok w klasztorze oo. reformatów. Stale zza murów czuwał nad procesem
kształcenia kapłanów powierzonych jego pieczy. Pochowano go 28 czerwca 1944 roku
na cmentarzu Janowskim, obok grobu arcybiskupa Bilczewskiego, pod nazwiskiem Jan
Gliniecki. Dopiero gdy ze Lwowa wyszli Niemcy, na mogile księdza rektora umieszczono
19
W. Szetelnicki, Zapomniany lwowski bohater…, rozdział Na wolności. W ucieczkę był wtajemniczony
o. Hieronim Warachim, kapucyn, kapelan szpitala na Zamarstynowie. Lwowski bohater…, s. 68–73.
20
W klasztorze ks. Frankl piękną łaciną wykładał zakonnikom dogmatykę. „Żyłka profesorska” według
Szetelnickiego przejawiała się „w każdej sytuacji”. Łączność ze światem umożliwiało mu również radio, które miał w celi. Śledził sytuację polityczną, a nawet sporządzał dla AK aktualne komunikaty.
21
W. Szetelnicki, Zapomniany lwowski bohater…, s. 167–169; G. Chajko, Arcybiskup Bolesław Twardowski…, s. 172; J. Wołczański, Interwencja abpa Bolesława Twardowskiego i abpa Adama Stefana Sapiehy w 1944
roku na rzecz ratowania Polaków przed napadami nacjonalistów ukraińskich [Materiały źródłowe], „Nasza
Przeszłość” 2008, t. 109, s. 207–238. O wizycie u Metropolity Szeptyckiego zob. s. 207, 220–221.
22
W. Szetelnicki, Zapomniany lwowski bohater…, s. 189–208, rozdział Owoc cierpień i ofiary; I. Tokarczuk, Od Zbaraża…, s. 112–115.
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prawdziwe nazwisko. Biografowie prof. Frankla zestawili wykaz jego bogatego dorobku
naukowego, ale chyba największym osiągnięciem tego cichego bohatera trudnych czasów jest to, że dzięki jego formacji duchowej, odwadze i poświęceniu istniał Tajny Wydział Teologiczny UJK, który umożliwił wyświęcenie wielu kapłanów w latach totalnej
pogardy dla człowieka, podczas wojny i okupacji Lwowa przez Sowietów i Niemców.
W małym orszaku pogrzebowym szli ojcowie reformaci oraz kilka osób w cywilnych
ubraniach. Rodzina, ks. prof. Jan Nowicki jako przedstawiciel duchowieństwa świeckiego i ks. dr Stanisław Bizuń, który reprezentował Seminarium. Jedyny nekrolog zamieszczono w prasie podziemnej. Podkreślono w nim, że
gorliwy kapłan, duszpasterz młodzieży akademickiej, zmarł wskutek cierpień odniesionych w więzieniu niemieckim23.

Drugi bohater, ks. prof. Władysław Komornicki, nie miał nawet tak cichego pogrzebu, nie istnieje też jego grób. Zginął od niemieckiej kuli w 1941 roku na Wzgórzach
Wuleckich w gronie profesorów lwowskich uczelni oraz ich rodzin, a prochy rozsypane
zostały w 1943 roku nad Lasem Krzywczyckim. W zeznaniach świadków zgromadzonych przez Zygmunta Alberta przewija się spostrzeżenie, że szedł na śmierć w sutannie.
Zauważono też, że niektóre osoby kreśliły znak krzyża, może więc i on przed śmiercią
zdążył udzielić absolucji towarzyszom niedoli24.
Ks. Komornicki miał 30 lat, ks. Frankl 41. To była epoka młodych bohaterów, młodych uczonych, którym wrogowie nie pozwolili rozwinąć możliwości. Mit III Rzeszy
przeminął, natomiast wykształceni przez małą garstkę pracowników nauki polskiej księża służyli społeczeństwu przez długie lata i służą nadal, jak na przykład arcybiskup senior z Przemyśla Ignacy Tokarczuk.

Sytuacja Polaków i uczelni polskich na Kresach Wschodnich
po zakończeniu II wojny światowej
Rektorem Seminarium Duchownego po śmierci prof. Stanisława Frankla został mianowany ks. dr Stanisław Bizuń. W lipcu 1944 roku trwały we Lwowie i okolicy walki
niemiecko-sowieckie (21–31 VII). W akcji „Burza” uczestniczyły również oddziały AK,
pomagające Armii Czerwonej pokonać Niemców. Po odniesionym zwycięstwie zostały
internowane i zlikwidowane przez Sowietów25.
Drugą okupację Lwowa władze rozpoczęły od reaktywowania Uniwersytetu Iwana
Franko. Wydział Teologiczny UJK nadal musiał więc pozostać w konspiracji.
22 listopada 1944 roku zmarł arcybiskup Bolesław Twardowski26. Nowym metropolitą Lwowa został arcybiskup Eugeniusz Baziak i jemu podlegały odtąd sprawy Semina23
Lwowski bohater…, s. 76–84. Ks. rektora Frankla ubrano w szaty liturgiczne przyniesione z Seminarium.
Ks. dr Jan Nowicki, prawnik-kanonista, wykładał prawo kanoniczne na konspiracyjnym Wydziale Teologicznym UJK (z wyjątkiem 1942/1943). Był rektorem w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1946–1950.
24
Kaźń profesorów…, s. 230. Opis aresztowania ks. Komornickiego, przebieg przesłuchań, egzekucji, również późniejszej ekshumacji i spalenia ciał tamże, s. 290–292, 348 oraz 202–208, 224–228, 232–233.
25
Kronika 2350 dni wojny…, s. 487–510: „Akcja «Burza» we Lwowie i okolicy 21–31 VII 1944”, s. 511–
594: „Druga okupacja sowiecka 26 VII 1944–5 II 1946”, s. 597–607: „Epilog 5 II–VI 1946”.
26
Arcybiskupa pochowano przy tłumnym uczestnictwie wiernych w krypcie kościoła Matki Boskiej
Ostrobramskiej na Łyczakowie. Gdy Sowieci zamienili tę świątynię na kino, grobowiec został uszkodzony.
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rium. W związku ze zbliżającym się końcem II wojny światowej i konferencją w Jałcie
wzmagały się naciski władz sowieckich na Polaków, aby w ramach repatriacji przenosili się za San i opuścili Lwów, który nie wszedł w granice powojennej Polski. Lwowiacy
jednak stawiali opór, nie chcieli wyjechać. Ażeby ich do tego zmusić, Sowieci przeprowadzali aresztowania i wywózki w głąb Kraju Rad. 4 stycznia 1945 roku podczas takiej
akcji zaaresztowany został ks. rektor Stanisław Bizuń27, co ponownie zakłóciło proces
dydaktyczny w Seminarium Duchownym.
W dniach 25–30 sierpnia przebywał we Lwowie Stanisław Grabski, przedstawiciel
Krajowej Rady Narodowej z apelem, aby polscy profesorowie jechali na Ziemie Odzyskane przez Polskę, ponieważ w Poczdamie zatwierdzone już zostały zachodnie granice
kraju. Nastąpiła wówczas masowa ekspatriacja uczelni lwowskich (1945–1946) w trosce
o zachowanie lwowskiej odrębności28.
W zdobytym 6 maja 1945 roku Wrocławiu prof. Stanisław Kulczyński rozpoczął organizowanie Uniwersytetu Wrocławskiego na bazie przybyłego ze Lwowa Uniwersytetu
Jana Kazimierza. Gdy dołączyła do tego również Lwowska Politechnika, 24 sierpnia 1945
roku ukazał się dekret o powołaniu Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. W jego
strukturach nie przewidziano jednak Wydziału Teologicznego29.
W tej sytuacji arcybiskup Baziak zadecydował w październiku 1945 roku, że Seminarium Duchowne wyjedzie ze Lwowa do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie znajdzie lokum u oo. berndardynów.
Przede wszystkim jednak podjął starania o wykupienie z więzienia przy ul. Łąckiego
ks. rektora Bizunia. Transakcja udała się. Adwokat wpłacił 25 tysięcy rubli i ks. Bizuń
odzyskał wolność (7 VI 1945). Ponieważ był chory, dołączono go do transportu repatriantów jadącego do Krakowa. Tam zamieszkał i mógł się leczyć30.
Klerycy ostatniego roku przeżyli jeszcze swoje wielkie dni. Dziesięciu z nich otrzymało święcenia z rąk arcybiskupa Baziaka w kościele seminaryjnym, dwóch 13 maja,
ośmiu 21 września 1945 roku. W ten sposób żegnali się z miastem, archidiecezją oraz
swoim hierarchą31. Stanowili ostatnią grupę studentów Tajnego Wydziału Teologicznego, którzy otrzymali święcenia we Lwowie.

W 1948 r. trumnę przeniesiono więc do podziemi katedry lwowskiej, gdzie znajduje się do dziś. Podczas
balsamowania zwłok arcybiskupa wyjęto jego serce i umieszczono w srebrnej urnie. Złożono ją, wedle ostatniej woli zmarłego, w kościele karmelitanek bosych we Lwowie, w pobliżu cudownego obrazu Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy. W 1946 roku karmelitanki zostały zmuszone do opuszczenia Lwowa. Osiedliły się
w Niedźwiadach koło Kalisza i tam obecnie, w kaplicy za klauzurą, znajduje się obraz Matki Boskiej oraz
srebrna urna z sercem arcybiskupa Twardowskiego. Zob. G. Chajko, Arcybiskup Bolesław Twardowski…,
s. 409, il.; T. Kukiz, Madonny kresowe i inne obrazy sakralne z Kresów w diecezjach Polski (poza Śląskiem),
cz. 2, Warszawa 2001, s. 168–175. W 1991 roku papież Jan Paweł II osobiście ukoronował lwowski wizerunek.
27
Kronika 2350 dni wojny…, s. 550; L. Podhorodecki, Dzieje Lwowa, Warszawa 1993, s. 246.
W dniach 3–8 I 1945 miała miejsce największa fala aresztowań inteligencji. W głąb ZSRR wywieziono
17300 osób, w tym 21 profesorów, wielu księży, lekarzy, inżynierów, artystów. Zob. M. Kulczyńska, Lwów –
Donbas, Warszawa 1988.
28
Kronika 2350 dni wojny…, s. 575; S. Kalbarczyk, Polscy pracownicy nauki ofiary zbrodni sowieckich w latach II wojny światowej. Zamordowani, więzieni, deportowani, Warszawa 2001, s. 218–220.
29
J. Draus, Uniwersytet Jana Kazimierza…., s. 168, 175; J. Konopińska, Tamten wrocławski rok 1945–1946.
Dziennik, Wrocław 1987.
30
Kronika 2350 dni wojny…, s. 569; S. Bizuń, Historia krzyżem znaczona…, s. 265–300; R. Dzwonkowski,
Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRR 1939–1988, Lublin 2003, s. 125.
31
W. Szetelnicki, Zapomniany lwowski bohater …, s. 189–208 (rozdział Owoc cierpień i ofiary).
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77 księży wychowanych i wykształconych na Wydziale Teologicznym UJK, działającym w latach 1939–1945 w konspiracji, miało w swoich biogramach wpisane daty
święceń z lat wojny i miejsce tych święceń – Lwów. Jest to dziś koronny dowód istnienia Tajnej Uczelni mimo tego, że w 1939 roku Uniwersytet Jana Kazimierza został przez
Sowietów zlikwidowany. Jego pięć wydziałów, wraz z Teologicznym, pracowało nieprzerwanie aż do chwili ekspatriacji z Kresów Wschodnich ludności polskiej w 1945 roku.
Pod naciskiem sowieckich władz Metropolitalne Seminarium Duchowne musiało
opuścić Lwów. Wraz z nowym rektorem, ks. prof. Janem Stepą, 15 października 1945
roku wyjechał ze Lwowa transport składający się z 7 wagonów. Wiózł alumnów wraz
z dobytkiem seminaryjnym i osobistym księży przełożonych, sióstr boromeuszek i kleryków. Do Kalwarii przybyli 20 października 1945 roku32.
Arcybiskup Eugeniusz Baziak wraz z duchowieństwem wyjechał ze Lwowa w ostatnim możliwym terminie, dopiero 26 kwietnia 1946 roku. Ten transport liczył 10 wagonów. Hierarcha zmuszony został do opuszczenia stolicy metropolitalnej i wyjazdu z terytorium ZSRR. Zamieszkał w Lubaczowie, na ostatnim skrawku dawnej archidiecezji33.
Arcybiskup, opuszczając Lwów, zabrał z kaplicy seminaryjnej zabytkowy obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który od 1900 roku patronował studentom teologii we
Lwowie. Przywiózł ten obraz w 1946 roku do Kalwarii Zebrzydowskiej34.
Po osiedleniu się Lwowskiego Seminarium Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej
studenci kończący naukę otrzymywali odtąd święcenia w rozmaitych diecezjach Polski.
Łącznie w latach 1946–1948 przybyło siedmiu nowych księży pochodzących ze Lwowa35.
Gdy Wacław Szetelnicki gromadził materiały do swojej książki o ks. prof. Franklu, okazało się, że czterej alumni lwowscy, którzy podczas wojny przebywali z dala od diecezji,
w latach 1940–1941 przyjęli sakrament święceń kapłańskich w Lourdes i w Brzozowie.
Z posługą rektora prof. Frankla łączy więc ten badacz 88 wyświęconych kapłanów, „którzy wyszli spod jego ręki”.
Jeden z najwybitniejszych wychowanków ks. rektora Frankla, arcybiskup przemyski
Ignacy Tokarczuk, napisał wstęp do książki Szetelnickiego wydanej w Rzymie w 1983
roku. Postuluje w nim, aby w uznaniu dla charyzmy, męczeństwa i heroizmu w czasie
wojny oraz zasług dla Kościoła podjąć starania o beatyfikację tego „cichego bohatera”.
Powrócił do owej myśli w roku 2000, gdy zgromadził w Przemyślu wszystkich żyjących
jeszcze wtedy wychowanków Tajnego Wydziału Teologicznego UJK na sesji naukowej.
Jest to pierwszy sygnał, że przekazywanie wiedzy przez profesorów w warunkach eks32

Kronika 2350 dni wojny…, s. 579.
31 III 1946 zamknięto rzymskokatolicką Kurię Metropolitalną. W Wielkanoc abp Baziak odprawił w katedrze lwowskiej ostatnią mszę św. pontyfikalną. Wyjeżdżał z dworca Lwów-Kleparów. Miał „honorową
eskortę” oficerów NKWD, którzy go tak pilnowali, że nie mógł się z nikim pożegnać na dworcu ani pobłogosławić tych, którzy się tam licznie zebrali. Zob. Kronika 2350 dni wojny…, s. 602; R. Gansiniec, Notatki
lwowskie (1944 –1946), Wrocław 1995, s. 163–164; W. Szetelnicki, Arcybiskup wygnaniec Eugeniusz Baziak
metropolita lwowski, Kraków 1989, s. 100–101. Diecezja w Lubaczowie istniała do 1992 roku. Wówczas papież Jan Paweł II przeprowadził nowy podział diecezji w Polsce. Fragment dawnej diecezji lwowskiej włączony został do diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Zob. G. Chajko, Arcybiskup Bolesław Twardowski…, s. 412.
34
W 1950 roku władze polskie zlikwidowały Metropolitalne Seminarium Lwowskie w Kalwarii Zebrzydowskiej. Alumnów rozwieziono do Krakowa, Lublina, Częstochowy i Nysy. Obraz Matki Boskiej umieszczono w Seminarium Krakowskim, potem w Lubaczowie i w Seminarium w Lublinie. W 1999 roku przeniesiony został do Lwowa. Jest tam w Seminarium Duchownym w Brzuchowicach. Zob. T. Kukiz, Madonny
kresowe i inne obrazy sakralne z Kresów w diecezjach Polski (poza Śląskiem), cz. 1, Warszawa 2000, s. 230–235.
35
Przyjmowali święcenia w Tarnowie, Katowicach, Lubaczowie i Kalwarii Zebrzydowskiej. Por. W. Szetelnicki, Zapomniany lwowski bohater…, s. 189–208 (rozdział Owoc cierpień i ofiary).
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tremalnych zyskało wysoką społeczną akceptację. Tajne szkolnictwo akademickie oraz
troska o naukę były formami przeciwstawiania się eksterminacji narodu polskiego po
1939 roku przez Sowietów i Niemców. Badacze historii stawiają więc na równi opór intelektualny, zbrojny i polityczny Polaków przeciwko obydwu okupantom 36.
Wychowani i wykształceni w latach wojny księża Lwowskiego Seminarium od razu
włączeni zostali do pracy, głównie na Ziemiach Odzyskanych. Udali się tam wraz z rzeszą repatriantów zdążających na zachód.
Gdy w Jałcie i Poczdamie zostały po wojnie ustalone nowe granice Polski, mieszkańcy Kresów Wschodnich zostali zmuszeni do opuszczenia swoich miast i wsi. Dwoma
strumieniami płynęły te masy wygnańców. Z Małopolski Wschodniej, z Podola i Wołynia kierowane były przez Kraków i Katowice na Śląsk i Ziemię Lubuską. Z Polesia i Wileńszczyzny przez Białystok, Toruń, Bydgoszcz, Poznań podążały na Pomorze, aż po
Szczecin. Powojenny exodus Polaków objął około 1 700 000 osób 37.
Ruchem tym kierowała władza administracyjna, Państwowy Urząd Repatriacyjny
(PUR). Natomiast przemieszczanie się na Zachód duchowieństwa kresowego regulowały
władze kościelne. W związku z tym Konferencja Episkopatu Polski 27 czerwca 1945 roku
powołała Centralny Referat Przydziału Placówek Duszpasterskich dla Ziem Zachodnich.
Na południu kraju działał on pod jurysdykcją katowickiego biskupa Stanisława
Adamskiego. W Katowicach wysiedleni z Kresów Południowo-Wschodnich księża
otrzymywali na piśmie skierowanie do pracy w odpowiedniej parafii na Śląsku. Ks. Józef Krętosz w swym artykule poświęconym tej problematyce ocenia, że w owym tłumie
wychodźców przemieściło się wówczas przez Katowice na zachód około 600 kapłanów38.
Czekały tam na nich zniszczone przez wojnę wsie, miasta i kościoły. Należało wszystko podnieść z ruiny. Zasługi owych przybyszów są wysoko oceniane w licznych publikacjach z „pionierskich” lat, zwłaszcza w książkach biskupa Urbana, który nazwał ich
trud „kapłańską siejbą”39.
36
Ufundowana wówczas tablica pamiątkowa została umieszczona w kaplicy narodowego Sanktuarium
w Kałkowie Godowie. Dziękowali nią ks. profesorowi Franklowi za umożliwienie studiów w latach wojny i za
dar kapłaństwa. Zob. S. Turkowski, Ksiądz Stanisław Frankl (1903–1944), „Semper Fidelis” 2008, nr 2, s. 18–
21; E. Makulski, Kałków-Godów. Narodziny Sanktuarium, Wrocław 2006. Por. też: Lwowski bohater… We
wstępie abp Tokarczuk ponawia myśl o beatyfikacji. Także B. Gralak, Szkolnictwo wyższe…, Zgierz 2010, s. 3.
37
Ekspatriacja ludności polskiej z Kresów Wschodnich zajętych przez ZSSR miała kilka etapów. Jeszcze za
okupacji niemieckiej przyjechali do Generalnej Guberni Polacy uciekający przez rzeziami ukraińskimi. Ich
liczba nie jest znana. W 1944 roku do Polski Lubelskiej z tych samych powodów przyjechało 117 212 osób.
Ekspatriacja z lat 1945–1948 wyniosła 1 503 263 osoby. Dodatkowa ekspatriacja miała miejsce w latach 1958
i 1959. Przyjechało wtedy do Polski 257 000 osób. W ten sposób licząc, łączna ilość wysiedlonych wynosi
1 760 263 (plus uciekinierzy do GG). Zob. M. Pawłowiczowa, Etapy wyniszczania Polaków i ich kultury po
roku 1939, [w:] Ludobójstwa i wygnania na Kresach, red. A. Peretiatkowicz, Katowice–Oświęcim 1999, s. 53.
38
J. Krętosz, Katowice na drodze exodusu duchowieństwa lwowskiego na „Ziemie Zachodnie” w 1945 roku,
[w:] Vobis Episcopus vobiscum Christianus. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi, Katowice 2004, s. 47–58. Księża, którzy przybywali do Katowic wraz z parafianami,
kierowani byli bezpośrednio na Ziemie Odzyskane. Tamże, s. 50. Przybyszom indywidualnym pomagano
w znalezieniu pracy. Krętosz zamieszcza nazwiska 62 księży starających się o zatrudnienie w diecezji katowickiej (tamże, s. 52–57). Nie został przyjęty wówczas ks. Mieczysław Marszalik (św. 1939 w czasie wojny).
We Lwowie był on sekretarzem abpa Twardowskiego. Pracę w diecezji katowickiej otrzymało tylko 23 księży. Zob. J. Krętosz, Duchowieństwo archidiecezji lwowskiej na terenie diecezji katowickiej po 1945 r., „Śląskie
Studia Historyczno-Teologiczne” 2004, t. 37, z. 2, s. 202–215. Tu wykaz oraz obszerne życiorysy 23 księży
ze Lwowa, którzy zatrzymali się w Katowicach.
39
W. Urban, Duszpasterski wkład księży repatriantów archidiecezji wrocławskiej w l. 1945–1970, Wrocław
1970; tenże, Duszpasterska siejba kapłanów-repatriantów na Ziemiach Odzyskanych w l. 1945–1970, Wrocław 1972.
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Dużym wyróżnieniem dla Katowic było to, że ks. dr Michał Rękas przeniósł tu ze
Lwowa założoną w 1930 roku Krajową Centralę Apostolstwa Chorych. Kierował nią
w latach 1945–196440. Jego bliskim współpracownikiem był ks. dr Jan Szurlej, który
przybył do Katowic ze Lwowa już w 1946 roku i tu pozostał. Prymas Polski mianował
go w 1964 roku, po śmierci ks. Rękasa, kolejnym Sekretarzem Generalnym Centrali
Apostolstwa Chorych – na tym stanowisku pracował do 1982 roku. Ponadto w latach
1960–1977 wykładał teologię moralną w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Ks. Jan Szurlej otrzymał święcenia kapłańskie we Lwowie 29 czerwca 1940 roku,
był więc jednym z wychowanków Tajnego Wydziału Teologicznego UJK działającego
tam pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Frankla41.
Znane są ponadto nazwiska jeszcze trzech innych młodych księży, którzy wykształceni w konspiracyjnym Seminarium Lwowskim, po wojnie związali swoje losy z Katowicami. Wyodrębnił ich w swym artykule ks. Krętosz na podstawie daty otrzymania święceń
kapłańskich i nazwał „wojennymi neoprezbiterami”. To ks. Bolesław Biliński (święcenia
6 VI 1943), zatrudniony jako wikary w Bielszowicach, ks. Kazimierz Suchecki (święcenia 15 XI 1942), który otrzymał pracę w Dąbrówce Wielkiej, oraz ks. Ignacy Tokarczuk
(święcenia 21 VI 1942), wikary w katedralnej parafii Chrystusa Króla 42
Informacje o tym, w jakich okolicznościach znaleźli się ci młodzi lwowscy księża
w Katowicach, zawiera autobiograficzna praca arcybiskupa Ignacego Tokarczuka Od
Zbaraża do Przemyśla43. Oto jej fragment:
Nadszedł nareszcie tak bardzo upragniony dzień końca wojny. Ogłoszono ten fakt
całemu światu 8 maja 1945 roku. Dla wielu narodów był dniem prawdziwej radości,
niestety dla świadomej części Polaków był to dzień smutku i przygnębienia. Już w lipcu
1944 roku dowiedzieliśmy się, co będzie ze wschodnią częścią Polski, a po dniu klęski
hitlerowskich Niemiec i porozumień politycznych mocarstw było już pewne, że należeć
będzie do Rosji. Rozpoczęły się więc przymusowe wywózki Polaków i aresztowania. Sam
nie wiedziałem, co robić i udałem się po radę do profesora Grabskiego z Londynu, który akurat w tym czasie przyjechał do Lwowa. Radził wyjechać, opuścić ten teren i ocalić najlepszą, jak mówił, substancję narodu, której nie zdołano wymordować. Trzeba,
twierdził, zabezpieczyć się przed zesłaniem na Sybir i do Kazachstanu.
Po tej rozmowie zarejestrowałem się w Urzędzie Repatriacyjnym i tam otrzymałem
odpowiednią kartę z datą wyjazdu i numerem wagonu… Pojechałem do Katowic, gdzie
40
J. Krętosz, Rękas Michał, [w:] Słownik medycyny i farmacji Górnego Śląska, t. 1, Katowice 1993, s. 327
i n.; S. Michałowski, Rękas Michał (1889–1964), [w:] Słownik biograficzny katowickiego duchowieństwa katolickiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 348.
41
J. Krętosz, Księża Michał Rękas i Jan Szurlej – sekretarze generalni Apostolstwa Chorych, [w:] Udział
lwowian w życiu społecznym Górnego Śląska, Katowice 1991, s. 105–107; J. Szurlej, Pięćdziesiąt lat posługi
Apostolstwa Chorych ludziom chorym i cierpiącym w Polsce, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” t. 12,
s. 13–37.
42
Biogramy Lwowiaków zob.: J. Krętosz, Duchowieństwo archidiecezji lwowskiej…, s. 202–203: ks. Bolesław Biliński, s. 210–211: ks. Kazimierz Suchecki, s. 213–214: ks. Ignacy Tokarczuk, s. 211–213: ks. Jan
Szurlej. W latach 1946–1956 był on kapelanem szpitala przy ul. Francuskiej. W 1952 r. obronił pracę doktorską na UJ.
43
I. Tokarczuk, Od Zbaraża… Na s. 146–164 rozdział Lwów–Katowice. Cytaty pochodzą ze s. 156–159.
Ks. dr Michał Rękas był dobrze znany młodym kapłanom lwowskim, ponieważ należał do grona nauczycieli akademickich. Wykładał na Tajnym Wydziale Teologicznym teologię fundamentalną, gdy trzeba było
zastąpić uwięzionego rektora ks. prof. Frankla. Odwiedzał go też w więzieniu i w szpitalu. Jak widać z przytoczonej wypowiedzi pamiętnikarskiej ks. Tokarczuka, sprawował nad „wojennymi neoprezbiterami” pieczę
również na wygnaniu, gdy znaleźli się w nowym środowisku. Zob. także: A. Garbarz, Działalność duszpastersko-społeczna arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, Rzeszów 2006, s. 88–91: Praca ks. Tokarczuka na Śląsku.
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był już ks. Michał Rękas ze Lwowa. Chciałem się poradzić, co robić dalej. Ks. Rękas przyniósł mi aplikatę z Kurii katowickiej na wikariusza przy parafii Chrystusa Króla (obecnie katedra). Proboszczem tej parafii był ks. Rudolf Adamczyk. W Katowicach byłem 10
miesięcy. Z tego okresu wyniosłem bardzo bogate doświadczenia i szereg przyjaźni…
Za moim przykładem w katowickiej diecezji zaczęli pracować koledzy: Bolesław Biliński i ks. Kazimierz Suchecki. Pierwszy po kilku latach przeniósł się do diecezji opolskiej, drugi do wrocławskiej. W trójkę spotykaliśmy się od czasu do czasu, wspominając nasze lwowskie czasy…
W kilka miesięcy po moim przyjeździe do Katowic, przywieziono oficjalnie ze Lwowa abpa Eugeniusza Baziaka, na którego cześć ks. biskup Adamski wystawił kolację, na
którą zaprosił wszystkich lwowiaków. Skorzystałem wówczas z okazji i za pośrednictwem
ks. M. Rękasa poprosiłem ks. Arcybiskupa o pozwolenie na dalsze studia na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Pozwolenie otrzymałem, trudno było w takich okolicznościach odmówić, to prawda. Najważniejsze jednak, że mogłem myśleć o przyszłości…
Z Katowic wyruszyłem na studia do Lublina. Była połowa 1946 roku.

Wynika z tego, że spośród siedemdziesięciu siedmiu wyświęconych w konspiracji we
Lwowie alumnów tylko ks. dr Jan Szurlej związał się po wojnie na stałe z Katowicami.
Tutaj współpracował z ks. doktorem Michałem Rękasem, a po jego śmierci prowadził
Apostolstwo Chorych. Instytucja ta, o lwowskich korzeniach, istnieje i działa owocnie
w Katowicach do dnia dzisiejszego. Tu od 1946 roku mieści się też redakcja miesięcznika „Apostolstwo Chorych”, który ukazywał się w latach 1929–1939 we Lwowie.
Ks. Michała Rękasa przypomina grobowiec na cmentarzu przy ul. Francuskiej,
a ks. dra Jana Szurleja okazała tablica pamiątkowa ku jego czci. Ci dwaj przybysze ze
Lwowa zostawili na Śląsku swój trwały ślad.

Zusammenfassung
Zwei Lemberger Professoren, derer man gedenken sollte:
Władysław Komornicki und Stanisław Frankl
Die beiden im Titel erwähnten Priester und Professoren waren mit der Theologischen Fakultät der Johann-Kasimir-Universität in Lemberg verbunden. Während des Krieges nahmen beide ihre Tätigkeit an
der Geheimen Theologischen Fakultät der Universität auf, die 1939 im Erzbischöflichen Priesterseminar
in Lemberg gegründet wurde, wo S. Frankl Rektor war.
Unter Lebensgefahr setzte eine kleine Gruppe der didaktischen Mitarbeiter das konspirative Unterrichten auch während der Besatzung Lembergs durch die Deutschen fort, die die polnische Intelligenz diskriminierten. 1941 exekutierten sie Professoren der Lemberger Hochschulen, darunter Dr. W. Komornicki.
Aufgrund der Anzeige eines Spitzels wurde Prof. S. Frankl 1942 verhaftet. Er starb 1944 „wegen des im
deutschen Gefängnis erlittenen Leids“, wie in einem Bulletin der polnische Heimatarmee AK festgehalten
wurde. Beide starben im Dienst der Wissenschaft und dank u.a. ihrer aufopferungsvollen Arbeit konnte
die Geheime Theologische Fakultät 88 Priester ausbilden.
Nachdem in Jalta und Potsdam die neuen Grenzen unseres Landes bestimmt wurden, mussten ca. 1,7
Mio. Polen die Ostgebiete, genannt Kresy, verlassen. Sie gingen nach Westen, in die sog. Wiedergewonnenen
Gebiete. Unter den Expatrianten, die in den Jahren 1945–1946 Kattowitz passierten, waren ca. 600 Priester
aus den südlichen Woiwodschaften. In den Transporten fuhren auch, zusammen mit ihren Pfarrgemeinden, die „Neugeweihten des Krieges“ aus Lemberg. Vier von ihnen wurden in Kattowitz eingestellt und einer, Jan Szurlej, blieb hier bis zum Lebensende. Er arbeitete mit dem Priester Dr. Michał Rękas zusammen,
der die Landeszentrale für Krankenapostolat von Lemberg nach Kattowitz überführte.

K s. D a m i a n B e d n a r s k i
Uniwersytet Śląski

Tradycje lwowskiego duszpasterstwa w Katowicach.
Ksiądz Michał Rękas i ksiądz Jan Szurlej
Wstęp
W 2009 roku ukazał się Słownik biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji katowickiej 1922–2008. Został on przygotowany przez grupę historyków Kościoła, którym
przewodził ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor. Wnikliwego czytelnika może zastanawiać, że
wśród ponad 800 biogramów śląskich duchownych brakuje życiorysów księży Michała
Rękasa i Jana Szurleja. To nie przeoczenie, ale redakcyjny zamysł spowodował, że nie
znaleźli się w owym kompendium. Podstawowym i jedynym kryterium zamieszczenia
biogramu był fakt inkardynacji duchownego do (archi)diecezji katowickiej1. Zarówno
ks. Rękas, jak i ks. Szurlej, choć przez wiele lat gorliwie pracowali w Katowicach nie spełniają tego wymogu. Niewątpliwie jednak ślady ich działalności do dzisiaj są widoczne
nie tylko w Apostolstwie Chorych, ale w szerzej rozumianym duszpasterstwie prowadzonym przez lokalny Kościół.

Pochodzenie i wykształcenie
Ks. Michał Rękas urodził się 28 września 1895 roku we wsi Łany Polskie, należącej
do parafii Kamionka Strumiłowa w województwie tarnopolskim2. Był synem rolnika
Józefa i Marii z domu Łysko3. Jego rodzice byli zamożnymi rolnikami. Ojciec – Józef
1
Słownik biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji katowickiej 1922–2008, red. J. Myszor, Katowice
2009. We wprowadzeniu ks. J. Myszor pisze: „[…] podstawowym i jedynym kryterium [zamieszczenia
biogramu w Słowniku – przyp. DB] był fakt inkardynacji do archi(diecezji) katowickiej duchownego posiadającego przynajmniej święcenia diakonatu […]”, tamże, s. VII. Są biogramy obydwu księży w innych
słownikach. Biogram ks. Michała Rękasa: Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX
i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 348–349 (S. Michałowski); Słownik Polskich Teologów [dalej:
SPTK] 1981–1993, t. 7, red. L. Grzebień, Warszawa 1983, s. 27–33 (J. Mandziuk). Biogram ks. Jana Kantego Szurleja: Słownik biograficzny katolickiego…, s. 420–421 (J. Mandziuk) oraz SPTK 1981–1993, t. 8, red.
J. Mandziuk, Warszawa 1995, s. 568–569 (J. Mandziuk).
2
Archiwum Apostolstwa Chorych, Teczka: Dokumenty ks. Michała Rękasa [dalej: AApChor.], Testimonium Baptismi wystawione 6 VII 1906.
3
AApChor., Świadectwa urodzenia i chrztu rodziców Michała Rękasa. Jego ojciec Józef ur. się 19 III
1870 r., był synem Jana Rękasa i Marianny Kosarewicz; matka Maria ur. się 15 X 1875, jej rodzicami byli
Bazyli Łysko i Antonina Łytwyn (z rodziny grekokatolików).

Tradycje lwowskiego duszpasterstwa w Katowicach. Ksiądz Michał Rękas i ksiądz Jan Szurlej

35

Rękas – przez długi czas pełnił funkcję wójta w Łanach Polskich4. Ochrzczony został
6 października 1895 roku w parafii Wniebowzięcia NMP przez ks. wikariusza Antoniego Górawskiego. Podstawową edukację zdobył w miejscowych szkołach w Łanach Polskich i Kamionce Strumiłowej5, a następnie w latach 1906–1914 uczył się w Państwowym VII Gimnazjum Męskim im. Tadeusza Kościuszki typu nowoklasycznego, przy
ul. Sokoła 2. Zakład powstał w 1905 roku przez usamodzielnienie się filii III gimnazjum.
Jego dyrektorami byli Franciszek Terlikowski (1905–1910), a potem dr Benon Janowski
(1910–1919). Najlepsze oceny otrzymywał z przedmiotów humanistycznych6. Egzamin
dojrzałości zdał z odznaczeniem 12 czerwca 1914 roku7.
W 1915 roku wstąpił do Seminarium Duchownego we Lwowie8. 14 października
1915 roku został włączony do grona studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Lwowskiego9. Dziekanem Wydziału był wówczas ks. Adam Gerstmann, profesor teologii pastoralnej i moralnej, rektor UJK w latach 1927/28 i 1932/33. Innymi jego wykładowcami byli: ks. Jakub Demitrowski (socjologia chrześcijańska), ks. Kazimierz Wais
(filozofia chrześcijańska), ks. Szczepan Szydelski (teologia fundamentalna), ks. Tytus
Teodozy Hałuszczyński (biblista), ks. Tytus Myszkowski (biblista), ks. Józef Komarnicki (biblista), ks. Franciszek Lisowski (teologia dogmatyczna), ks. Mieczysław Tarnawski (historia Kościoła), ks. Stanisław Narajewski (teologia moralna), ks. Błażej Jaszowski
(prawo kanoniczne), ks. Józef Boczar (katechetyka), ks. Władysław Żyła (historia sztuki
kościelnej) oraz ks. Ignacy Grabowski (prawo kanoniczne)10. Większość z nich posiadała
tytuł profesora. Trzech spośród nich należało do tzw. opcji ukraińskiej (Hałuszczyński,
Komarnicki, Myszkowski).
W trakcie studiów, w roku akademickim 1918/1919, pełnił funkcję prezesa Koła Odczytowego Kleryków Seminarium Duchownego im. Piotra Skargi we Lwowie. Była to
seminaryjna agenda Towarzystwa im. Piotra Skargi. Koło powstało w 1916 roku, a jego
celem miało być animowanie i propagowanie akcji popularno-odczytowej poza zajęciami uniwersyteckimi11. Zebrania odbywały się nieregularnie, od 1 do 3 razy w miesiącu.
Jeden z kleryków referował określony temat, po czym otwierano dyskusję. W roku prezesowania ks. Michała Rękasa odbyło się 12 zebrań Koła, na których referaty wygłosiło
10 prelegentów. Trzej z nich byli duchownymi (ks. Stanisław Szurek, ks. Ignacy Chwirut,
ks. Jakub Demitrowski), a pozostali klerykami. Tematyka dotyczyła przeważnie problematyki historii Kościoła oraz zagadnień społecznych 12. Michał Rękas wygłosił odczyt
podczas pierwszego spotkania 21 października 1918 roku pt. „Program ideowo-organizacyjny Koła” oraz 9 marca 1919 roku pt. „Jakie są szczególniejsze zadania, które katolicyzm u nas w Polsce wolnej teraz i w przyszłości ma do spełnienia?”13.
4

W. Durda, Chrześcijańska postawa wobec cierpienia według idei Apostolstwa Chorych, Kraków 1998, s. 20.
AApChor., Wykaz stanu służby. Pięć stopni szkoły powszechnej: dwa stopnie szkoły powszechnej w Łanach Polskich i trzy szkoły powszechnej w Kamionce Strumiłowej.
6
AApChor., Świadectwo roczne z VIII klasy z 26 V 1914 r.
7
AApChor., Świadectwo dojrzałości z 12 VI 1914 r.
8
AApChor., Pismo z Konsystorza Metropolitalnego obrz. łac. we Lwowie z 23 IX 1915, sygn. L. 1678:
„Wzywamy Pana abyś z powodu rozpoczynającego się roku szkolnego w Uniwersytecie tutejszym stawił się
w Naszem Seminarjum duchownem dnia dziewiątego października b.r. […]”.
9
AApChor., Index lectionum.
10
Tamże.
11
Archiwum, Biblioteka, Muzeum Metropolii Lwowskiej ob. łac. w Krakowie [dalej: ABMMLK], Odpis
Kroniki Seminarium, s. 26.
12
Tamże.
13
Tamże.
5
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Należał również do Koła Abstynentów Studentów Teologii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie14. Celem nadrzędnym organizacji było wykształcenie i przygotowanie
członków do przyszłej pracy społeczno-wychowawczej w społeczeństwie 15.
Będąc już duszpasterzem, w 1929 roku, uzyskał dyplom magistra teologii na podstawie pracy: „Fizjologiczna teoria uczuć”16. Jego promotorem był ks. dr Jan Stepa z katedry filozofii chrześcijańskiej. Zaznaczyć warto, że ks. Michał Rękas należał do grona
czterech pierwszych magistrów teologii po uzyskaniu przez uczelnię prawa przyznawania tego stopnia17. Do dyplomu magistra teologii dołączono wykaz uzyskanych stopni w ramach studiów. Większość ocen to, za wyjątkiem pedagogiki z katechetyką oraz
wstępu do Pisma Świętego Starego Zakonu i egzegezy, celujący. Z tych przedmiotów
otrzymał ocenę dobrą18.
Początki życia ks. Jana Szurleja wiążą się z niewielką wioską Słoboda Konkolnicka
w powiecie rohatyńskim (woj. stanisławowskie). Tutaj przyszedł na świat 15 października 1914 roku w rodzinie Antoniego i Bronisławy z domu Kwiatkowska19. Chrzest przyjął
w kościele parafialnym p.w. Marii Magdaleny w Konkolnikach20. Podczas polsko-ukraińskiej wojny o Galicję Wschodnią w maju 1919 roku cudem uniknął śmierci, stojąc już
wraz z rodziną pod murem, gdzie mieli zostać rozstrzelani21. Do szkoły powszechnej
uczęszczał w Bołszowcach, a następnie uczył się w VI Gimnazjum Klasycznym im. Stanisława Staszica we Lwowie22. Mieściło się ono przy ul. Łyczakowskiej 37. Zakład ten
powstał w 1901 roku z filii V gimnazjum. Dyrektorem szkoły był w tych latach: Włodzimierz Bursztyński (1923–1930), a następnie Stanisław Buzach (1930–1939). W 1936
roku Jan Szurlej wstąpił do Seminarium Duchownego we Lwowie i jednocześnie został
studentem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza23.
Po zajęciu Lwowa przez wojska sowieckie, 22 września 1939 roku, sytuacja na Uniwersytecie zmieniła się. Co prawda z początkiem października rozpoczęły się zajęcia
na uczelni, ale zaniechano uroczystej inauguracji roku akademickiego, połączonej dotąd z nabożeństwem religijnym. Odbyło się ono w niemal konspiracyjnych warunkach
w seminarium duchownym z udziałem prawdopodobnie wyłącznie wykładowców i słuchaczy Wydziału Teologicznego. Jeszcze gorzej zaczęło się dziać po przejęciu władzy na
uczelni przez Mychajłę Marczenkę, młodego pracownika naukowego Instytutu Historii Nauk USSR. Coraz szersze kręgi zataczał proces ukrainizacji uczelni, który niósł ze
sobą usuwanie ze stanowisk polskich profesorów, dyskryminację Polaków przy naborze w szeregi studentów, a w końcu doprowadził do zmiany nazwy uczelni. Od 8 stycz14
Jednodniówka Koła Abstynentów Studentów Teologii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie wydana
z okazji 30-lecia istnienia Koła, Lwów 1937, s. 9.
15
Z. Hałuniewicz, Sprawozdanie z 10-lecia Zarządu Związku Księży Abstynentów, [w:] Księga zbiorowa
z okazji 10-lecia Księży Abstynentów (1907–1917), Lwów 1917, s. 6.
16
AApChor., Dyplom magistra teologii z 13 VI 1929, sygn. L. 448 ex 1928/29.
17
J. Wołczański, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1939, Kraków 2002,
s. 449.
18
AApChor., Dyplom magistra teologii z 13 VI 1929, sygn. L. 448 ex 1928/29.
19
ABMMLK, Zespół: Akta personalne duchowieństwa, Teczka: ks. Jan Szurlej, Curriculum vitae (sporządzone 13 II 1971).
20
Osada Słoboda Konkolnicka należała do parafii św. Marii Magdaleny w Konkolnikach. Zob.: Schematyzm Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 1925, s. 174.
21
J. Buszman, Służył cierpiącym, „Tygodnik Powszechny” 1983, nr 8, s. 7.
22
ABMMLK, Zespół: Akta personalne duchowieństwa, Teczka: ks. Jan Szurlej, Curriculum vitae (sporządzone 13 II 1971).
23
Schematismus archidioecesis leopoliensis ritus latini MCMXXXVII, s. 21.
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nia 1940 roku patronem Uniwersytetu w miejsce Jana Kazimierza został Iwan Franko.
W tym samym czasie w wyniku reorganizacji struktur uczelni zlikwidowano Wydział
Teologiczny. 30 października 1939 roku ówczesny dziekan Wydziału Teologicznego
ks. Adam Gerstmann24 otrzymał z rektoratu nakaz następującej treści:
Stosownie do ustawodawstwa radzieckiego dotyczącego rozdziału Kościoła od państwa i szkoły od Kościoła, należy zlikwidować teologiczny fakultet na lwowskim państwowym uniwersytecie jako taki, który nie odpowiada duchowi uczelni, która powinna
służyć na korzyść pracujących. Wszystkich studentów, profesorów i pracujący personel
wydziału teologicznego należy uważać za zwolnionych z posady25.

Likwidacja fakultetu teologicznego stała się faktem. Pojawił się on na nowo w strukturach Tajnego Uniwersytetu we Lwowie w latach 1941–1944.
Ks. Jan Szurlej kończył swoje studia w takich trudnych warunkach. Po latach przywoływał postaci swoich wielkich profesorów, do których grona należeli m.in. ks. Stanisław
Frankl26 oraz ks. Piotr Stach27. Pierwszy z nich był dogmatykiem, a według ks. Szurleja
miał opinię przysłowiowego mola książkowego. Niektórzy nazywali go dogmatycznym
szaleńcem. […] Był bardzo wymagający. Dogmatykę trzeba było umieć i to na blachę.
Był surowy w stawianiu stopni, ale też bardzo sprawiedliwy. Student musiał umieć i rozumieć, jeśli ktoś umiał, a nie rozumiał – leżał. Tym, którzy uczęszczali do niego na
seminarium, stawiał szczególne wymagania, często mówił: »Panie, w dogmatyce nie
ma plewy«. Uczył pracy naukowej i korzystania ze źródeł, elaboraty ostro oceniał, niejednokrotnie przekreślał, ale zniechęconych podnosił na duchu własnymi przeżyciami
z czasów studenckich […]28.

Natomiast ks. Piotr Stach prowadził wykłady z Nowego Testamentu. Ks. Szurlej zapamiętał, że
wykłady prowadził zawsze interesująco, urozmaicał je ciekawymi dygresjami. Na seminariach uczył samodzielnej pracy naukowej. […] Ks. Stach miał umysł niezwykle analityczny, cecha nieodzowna dla biblisty egzegety. Był zresztą człowiekiem, który wymagał
przede wszystkim dużo od siebie, miał więc prawo wymagać i od innych. Bardzo przestrzegał tzw. uczciwości naukowej. […] Był rzadko spotykaną osobowością, można by
bez przesady rzec, że jednorazowym i nie dającym się powtórzyć wydaniem człowieka,
naukowca-racjonalisty i krytyka o dziecięcej wierze29.

Posługa w archidiecezji lwowskiej
Michał Rękas w święto Wniebowstąpienia Pańskiego 29 maja 1919 roku przyjął
święcenia prezbiteratu w bazylice lwowskiej z rąk arcybiskupa Józefa Bilczewskie24
Ks. Adam Gerstmann (1873–1940) kierował Wydziałem Teologicznym przez 6 kadencji i dwukrotnie
był rektorem Uniwersytetu Lwowskiego (1927–1928 i 1932–1933). P. Hemperek, Gerstmann Adam, [w:]
Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin 1989, kol. 1022.
25
J. Wołczański, Wydział Teologiczny…, s. 576.
26
W. Szetelnicki, Zapomniany lwowski bohater ksiądz Stanisław Frankl (1903–1944), Rzym 1983.
27
L. Grzebień, Stach Piotr, [w:] SPTK, t. 7, red. L. Grzebień, Warszawa 1983, s. 154–155.
28
Archiwum Akt Własnych ks. J. Wołczańskiego [dalej: Archiwum ks. Wołczańskiego], J. Szurlej, Profesor uniwersytetu z dyscypliną [Katowice 1964], s. 4, rps.
29
Archiwum ks. Wołczańskiego, J. Szurlej, Pogrzeb-jubileuszem, [b.m.w.] 1961, s. 2–3, mps.
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go30. Przez 26 lat, aż do 1945 roku, pracował duszpastersko w swej macierzystej diecezji. Natomiast ks. Jan Szurlej po otrzymaniu święceń kapłańskich 29 czerwca 1940 roku
z rąk biskupa Eugeniusza Baziaka tylko przez sześć lat, i to lat niełatwych, bo związanych z okupacją, mógł pozostać i posługiwać na ziemi lwowskiej.
Kapłańska praca ks. Michała Rękasa rozpoczęła się od zastępstw wakacyjnych w Podwołoczyskach (1–21 VIII 1919)31 oraz Tarnopolu (22 VIII–20 IX 1919)32. Od 1 października 1919 roku był wikariuszem w parafii Wniebowzięcia NMP w Złoczowie33.
Jako katecheta posługiwał w miejscowych szkołach powszechnych. Udzielał lekcji religii w wymiarze ponad 14 godzin tygodniowo w charakterze nieetatowego nauczyciela
religii34. Był również kapelanem szpitala zakaźnego. Posługując chorym na tyfus, zaraził się tą chorobą i kilka tygodnia spędził w szpitalu jako pacjent35. Podczas toczących
się w okolicach Złoczowa zaciętych walk w ramach wojny polsko-bolszewickiej zastępował kapelana szpitali wojskowych (1 X 1919–30 X 1920)36. Tutaj także zaprzyjaźnił
się z ks. dr. Janem Kwiatkowskim i gdy ten podczas wojny ukraińskiej został aresztowany, złożył najpierw za niego okup zebrany przez wiernych, a potem zgłosił się do
więzienia, by za kolegę odsiedzieć wyznaczoną karę. Strażnicy więzienni wypuścili
obu37.
Po dwóch latach, 1 września 1919 roku, został przeniesiony na stanowisko wikarego
w bazylice katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP we Lwowie38. Mianowany został także
sekretarzem kapituły metropolitalnej39. Od 1 września 1921 do 15 października 1924
roku był prefektem w Żeńskim Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego przy ul. Chorążczyny40. 20 czerwca 1923 roku arcybiskup Bolesław Twardowski mianował go prefektem
seminarium lwowskiego. Czynił to, jak napisał w dekrecie
mając na oku chęć z jaką Wielebność Twoja chcesz się oddać studiom teologicznym,
oraz pilność i sumienność, z jaką spełniałeś powierzone ci dotąd obowiązki 41.

Niestety choroba pokrzyżowała wszystkie te plany. Tylko przez piętnaście miesięcy pracował w seminarium, a studiów nawet nie rozpoczął. Nadal pozostał prefektem Gimnazjum im. Słowackiego do połowy października42. Od połowy października do końca
listopada 1924 roku przebywał na urlopie zdrowotnym43. Następnie został kapelanem
szpitalnym w Rodatyczach, w placówce prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej44. Pracował tutaj do końca stycznia 1926 roku, a potem znów udał się na
kilkumiesięczny urlop zdrowotny. Kuria wypłacała mu pieniądze na leczenie45. 1 wrze30
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śnia 1926 roku został kapelanem Krajowego Zakładu dla Umysłowo Chorych w Kulparkowie46.
W pierwszym roku był zatrudniony na okres próbny. Wraz z posadą przysługiwały
mu pobory VIII stopnia służbowego szczebla „A” (dla samotnego) urzędników państwowych oraz mieszkanie służbowe w Zakładzie47. Wyrażając zgodę na podjęcie tej posługi,
arcybiskup Twardowski pisał do niego:
[…] Ufamy, że Wielebność Twoja mimo słabego zdrowia, będziesz przy pomocy Bożej duszpasterzem według serca Bożego nie tylko dla chorych, ale także, że gorliwie pracować będziesz nad liczną służbą Zakładową […]48.

18 września 1926 roku złożył przysięgę urzędnika państwowego49. Po roku ubiegał się
o zatwierdzenie jego nominacji na stałe. Prosił także o zaliczenie lat służby na innych
stanowiskach oraz podwyższenie stopnia uposażenia z VIII na VII stopień50. Został mianowany etatowym pracownikiem pismem z 12 października 1927, ale nie zmieniono
stopnia służbowego51. 20 grudnia 1929 roku został odznaczony Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości52.
Pracował tutaj przez siedem lat. W połowie sierpnia 1933 roku arcybiskup Twardowski odwołał go ze stanowiska kapelana Zakładu w Kulparkowie53 i mianował administratorem kościoła św. Łazarza54. Nowe stanowisko miał objąć 20 sierpnia 193355. Kościół,
zbudowany w XVIII wieku z fundacji bezdzietnego małżeństwa pochodzenia włoskiego, znajdował się na Przedmieściu Halickim, na wzgórzu nad ul. Kopernika. Położony
poza murami miejskimi, otoczony murem, miał charakter obronny. Na początku mieścił się przy nim szpital. Gdy jego administratorem został ks. Rękas, mieścił się przy
nim przytułek dla starców56.
W 1930 roku pełnił funkcję sekretarza Synodu Archidiecezjalnego57. W dowód uznania zasług dla diecezji, został mianowany kanonikiem kapituły lwowskiej (24 XI 1931)58.
7 listopada 1933 roku arcybiskup Twardowski zlecił mu obowiązki redaktora „Gazety Kościelnej” w miejsce ks. Aleksandra Pechnika, który ze względu na chorobę musiał
zawiesić swoją aktywność59. Było to pismo Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Kapłanów,
które na swoich łamach zamieszczało artykuły na tematy filozoficzno-teologiczne, pracy i życia kapłana, roli Kościoła w kulturze, historii i dziejów Kościoła oraz informacje
AApChor., Kuria do Rękasa z 5 V 1926 (w sprawie subwencji na leczenie). Urlop najpierw miał trwać do
końca czerwca, potem przedłużony został do końca sierpnia.
46
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o działalności Akcji Katolickiej60. Ks. Rękas opublikował w tym czasopiśmie kilkadziesiąt
artykułów, podejmujących szerokie spektrum zagadnień życia duszpasterskiego. Wiele z nich dotyczyło uwrażliwienia duchowieństwa na problemy osób chorych. 1 lutego
1935 roku zwrócił się do arcybiskupa Bolesława Twardowskiego z prośbą o zwolnienie
go z obowiązków redaktora „Gazety Kościelnej”. Stało się to po śmierci ks. Pechnika:
Brak zdrowia i czasu, oraz brak odpowiednich zdolności i warunków do prowadzenia redakcji skłaniają mnie do przedłożenia tej prośby i umożliwienia oddania redakcji
„Gazety Kościelnej” osobie najodpowiedniejszej61.

Podczas okupacji organizował wieloraką pomoc potrzebującym. Troszczył się o chorych62, opiekował się uchodźcami63, tworzył tzw. „kuchnie głodnych”64 oraz koordynował
akcję wysyłania paczek żywnościowych dla wysiedlonych65. Nie mógł mieszkać wówczas
przy kościele św. Łazarza, ale wynajmował prywatne mieszkanie pod Cytadelą66. Często
jego mieszkanie było kryjówką dla duchownych, którzy musieli chronić się przed aresztowaniem67. Kontaktował się z duchownymi i świeckimi, którzy w różnych miejscach
ukrywali się przed hitlerowcami (m.in. spotykał się z ks. Stanisławem Franklem, pełniącym funkcję rektora seminarium lwowskiego podczas okupacji)68. Pertraktował z Niemcami w sprawie uwolnienia uwięzionych Polaków 69. Angażował się jako wykładowca
w potajemną działalność seminarium duchownego, a podczas licznych kazań, konferencji i rekolekcji podnosił na duchu setki lwowian umęczonych długotrwałą wojną:
[…] wchodził na ambony lwowskich świątyń Pańskich i wieszczował, że po narodowym
„wielkim piątku” przyjdzie „zmartwychwstanie” […].

Jego działalność była śledzona przez hitlerowców i przez pewien czas musiał się nawet
ukrywać, gdyż groziło mu aresztowanie i wysłanie do obozu koncentracyjnego. Dużą
rolę w jego ocaleniu odegrał ks. Kazimierz Romaszkan, duchowny obrządku ormiańskiego70.
Jan Szurlej otrzymał święcenia kapłańskie potajemnie 29 czerwca 1940 roku w kaplicy
św. Józefa w katedrze obrządku łacińskiego we Lwowie z rąk biskupa Eugeniusza Baziaka71. Został skierowany do pracy wikariuszowskiej w rodzinnej parafii w Konkolnikach
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(IX 1940–XII 1943). Później posługiwał jako kapelan sióstr karmelitanek we Lwowie
(styczeń–kwiecień 1944). Przez kilka miesięcy był administratorem parafii w Janowie
pod Lwowem (maj–wrzesień 1944), a następnie kapelanem sióstr felicjanek przy ul. Janowskiej we Lwowie (październik 1944–marzec 1946). Od kwietnia do czerwca 1946
roku pełnił funkcję wikarego w parafii św. Anny we Lwowie72. Pracując we Lwowie z narażeniem życia włączał się w aktywnie w walkę z okupantem jako członek Armii Krajowej. Ci, którzy się z nim wówczas zetknęli, zapamiętali go także jako „pełnego ciepła
i dobroci serca gorliwego duszpasterza”73.

Apostolstwo Chorych
Będąc kapelanem szpitala w Kulparkowie ks. Michał Rękas zainteresował się powstałym w 1925 roku w Holandii Apostolstwem Chorych.
Niezwykle uzdolniony, chłonny intelektualnie, dzięki dobrej znajomości kilku języków obcych74,

już około 1926 roku zapoznał się z ideą ruchu. Wkrótce potem zwierzył się ze swojego
pragnienia przeniesienia organizacji na grunt polski swemu metropolicie arcybiskupowi
Bolesławowi Twardowskiemu. Pod koniec 1928 roku wysłał go on do Bloemendaal, by
mógł z bliska przyjrzeć się działalności twórcy apostolstwa, ks. Wawrzyńca Willenborga.
Po powrocie do Polski ks. Rękas, z błogosławieństwem metropolity lwowskiego, utworzył
Apostolstwo Chorych i zaczął organizować środowisko sprzyjające rozwojowi dzieła.
Miałem sposobność w czasie wakacji br. [tj.1929] bliżej poznać i przypatrzeć się, co
katolicy w Austrii, Szwajcarii, w Niemczech robią w tej dziedzinie75.

12 maja 1930 roku został oficjalnie erygowany sekretariat Apostolstwa Chorych we Lwowie. Arcybiskup Twardowski napisał w dokumencie:
Z radością udzielamy swego pozwolenia na wprowadzenie Dzieła Apostolstwa Chorych. Dzieło to ma za cel uczynić z chorych apostołów przez przyjęcie, znoszenie i ofiarowanie cierpień za Kościół i dla zbawienia dusz76.

Centrala Apostolstwa Chorych w Holandii zatwierdziła lwowski sekretariat 12 maja
1930 roku77. Parę tygodni później, 24 czerwca 1930 roku, dzieło zatwierdziła Konferencja Episkopatu Polski i zwróciła się do Stolicy Apostolskiej o ogólnokościelne zatwierdzenie Apostolstwa Chorych78. Charyzma ks. Rękasa sprawiła, że w krótkim czasie or72
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ganizacja przeniknęła do diecezji w całym kraju. Z jego inicjatywy 31 października 1930
roku rozpoczęto nadawać w Radiu Lwowskim specjalne audycje dla chorych. Tego dnia
po raz pierwszy w eter popłynęły słowa: „Drodzy chorzy”, bo w ten sposób rozpoczynał
swoje audycje ks. Rękas. Tłumaczył:
[…] Radjo jest właśnie po to powołane, by pójść wszędzie do chorych i by im zanieść
na swej fali wieści dobre, kojące, radosne, by im nieść radość i miłość, muzykę i śpiew,
dobre słowo, pomoc pożądaną79.

Później (od 7 V 1931) były one transmitowane na całą Polskę80. Na mocy rozporządzenia Naczelnej Dyrekcji Polskiego Radia od 24 maja 1933 roku rozmowy z chorymi
nadawano w każdy piątek od godz. 16:00 do 16:15 i tak było aż do wybuchu drugiej
wojny światowej.
Od 1929 roku wydawał i rozprowadzał w nakładzie 20 000 miesięcznik „Apostolstwo
Chorych”. Był on swoistym medium, poprzez które ks. Rękas nie tylko kontaktował się
z chorymi, ale tworzył wspólnotę wzajemnego wsparcia. Pismo inicjowało szereg akcji
społecznych, np. przepisywanie książek dla niewidomych, czy radiofonizację szpitali
i zakładów dla chorych81. Podczas powodzi, która nawiedziła w 1935 roku niemal całą
Rzeszowszczyznę na apel ks. Rękasa przygotowano osiem dużych transportów odzieży
i 50 000 zł. Ogólnopolski Komitet Pomocy Ofiarom Powodzi złożył mu za akcję „Radio dla Powodzian” specjalne podziękowania i został odznaczony Złotym Krzyżem
Zasługi82. Ciekawostką jest to, że to właśnie on w 1934 roku wprowadził do radia koncert życzeń83. Za pośrednictwem sekretarza Apostolstwa Chorych dotarło do samotnych chorych w całej Polsce w latach 1930–1938: 358 aparatów radiowych, 875 detektorów, 1551 słuchawek, 641 głośników. Oprócz tego ofiarowano radia wielu szpitalom,
sanatoriom, klinikom uniwersyteckim, świetlicom dla bezrobotnych i przytułkom dla
starców, szkołom, sierocińcom, a nawet więzieniom. W tym czasie udzielono pomocy
12 444 chorym84.
Ks. Rękas wykorzystywał każdą okazję, by propagować idee dzieła. Drukował liczne artykuły dotyczące zagadnień apostolstwa chorych w tygodnikach i miesięcznikach.
Będąc wyśmienitym mówcą, często wygłaszał konferencje i rekolekcje w różnych środowiskach. Współpracował z Polskim Towarzystwem Szpitalnictwa w Warszawie. Został
zaproszony do wygłoszenia referatu na temat związków Apostolstwa z medycyną i polskim szpitalnictwem. Akcji patronował warszawski metropolita kardynał Aleksander
Kakowski. Na wniosek Towarzystwa ks. M. Rękas uczestniczył w III Międzynarodowym
Kongresie Szpitalnictwa w Belgii w 1933 roku85.
12 sierpnia 1934 roku papież Pius XI ostatecznie zaaprobował Apostolstwo Chorych86. W roku następnym ks. Rękas został przyjęty na audiencji prywatnej przez papieża i ofiarował mu album ilustrujący rozwój i działalność Apostolstwa Chorych w Polsce.
Za jego zgodą jako pierwszy Polak przemawiał do rodaków za pośrednictwem Radia
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Watykańskiego87. Znając kilka języków obcych, wygłaszał referaty na różnych kongresach. Wygłosił referat na kongresie Pax Romana w Salzburgu w 1937 roku. Relacjonował
przez radio przebieg Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie w 1938 roku. W tym
samym roku brał udział w Kongresie Radiofonii Katolickiej w Hilversum i w Międzynarodowej Katolickiej Konferencji Radiowej w Poznaniu88.
Ostatni list miesięczny wydrukował w sierpniu 1939 roku89. Podczas okupacji zawieszono działalność Apostolstwa Chorych. Wznowiona została już w nowych warunkach
w Katowicach.

Ze Lwowa do Katowic
Zmiany geopolityczne, jakie dokonały się po II wojnie światowej, wymusiły na wielu duchownych pracujących w archidiecezji lwowskiej wyjazd na zachodnie ziemie
polskie. Przeprowadzona w latach 1945–1948 ekspatriacja polskiej ludności z terenów
wcielonych do ZSRR objęła 1 500 000 osób. Najwięcej Polaków wysiedlono z zachodniej
Ukrainy, a więc z terytorium archidiecezji lwowskiej i diecezji łuckiej. Seminarium duchowne wraz z klerykami i przełożonymi zostało przeniesione tymczasowo do Kalwarii
Zebrzydowskiej. Kuria arcybiskupia została zamknięta, a na wiosnę 1946 roku miasto
opuścił arcybiskup metropolita Eugeniusz Baziak. Podobny los spotkał wielu profesorów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza oraz katechetów pracujących w szkołach archidiecezji lwowskiej. W sumie prawie 600 duchownych katolickich,
nie licząc zakonników, zaczęło szukać nowego miejsca, gdzie mogliby osiąść i kontynuować działalność duszpasterską90.
Ks. Rękas, który również został zmuszony do opuszczenia Lwowa, próbował się
wpierw skontaktować z arcybiskupami miast, w których znajdowały się niezniszczone
po wojnie radiostacje – Krakowa i Poznania – ale obaj odmówili przyjęcia sekretariatu Apostolstwa Chorych91. Tymczasem decyzją Konferencji Episkopatu Polski (27 VI
1945) powstał w Katowicach Centralny Referat Przydziału Placówek Duszpasterskich
dla Ziem Zachodnich92. Już 11 lipca 1945 roku ks. Rękas zwrócił się z prośbą do biskupa
Stanisława Adamskiego o przyjęcie go wraz z biurem i personelem Apostolstwa Chorych. W przesłanym curriculum vitae pisał:
Mam 50 lat, 26 lat kapłaństwa, stopień magistra teologii, zdrowie średnie. Mogę pracować jako kapelan szpitalny, wikary, proboszcz, pomocnik w biurach Caritas czy biu87

Życiorys ks. Michała Rękasa, „Apostolstwo Chorych” 1965, nr 9, s. 5–6.
Tamże.
89
C. Podleski, Apostolstwo Chorych, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, R. 27/28: 1994–95, s. 332.
90
Zob. J. Krętosz, Katowice na drodze exodusu duchowieństwa lwowskiego na „Ziemie Zachodnie” w 1945 r.,
[w:] Vobis episcopus vobiscum christianus. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi w dwudziestolecie posługi biskupiej w archidiecezji katowickiej oraz w siedemdziesiątą
rocznicę urodzin, red. W. Myszor, A. Malina, Katowice 2004, s. 47–58; tenże, Duchowieństwo archidiecezji
lwowskiej na terenie diecezji katowickiej po 1945 r., „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, R. 37: 2004,
z. 2, s. 200–216.
91
Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach [dalej: AAKat.], Zespół Akta Rzeczowe [dalej: ARZ] 2049,
Rękas do Adamskiego z 11 VII 1945.
92
J. Krętosz, Duchowieństwo archidiecezji lwowskiej na terenie diecezji katowickiej po 1945 r., „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, R. 37: 2004, z. 2, s. 201.
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rach wydawnictw prasowych, piszę biegle na maszynie, oprócz polskiego i łaciny znam
francuski, niemiecki, angielski, czytam także ruski, włoski, rosyjski […] Chciałbym bardzo móc jeszcze pracować, wykorzystać doświadczenie zebrane dotąd, oddać sił resztę
dla wielkiej sprawy Kościoła w Polsce 93.

Ks. Romuald Rak wspominał, że ordynariusz bez wahania podyktował telegram zapraszający ks. Rękasa na Śląsk, a dopiero potem konferował z biskupem Bieńkiem na temat znalezienia odpowiednich pomieszczeń dla dzieła. Kiedy biskup Bieniek bezradnie
rozkładał ręce i twierdził, że brakuje wolnych lokali, bo zajmują je liczni ekspatrianci
czekający na dalszy transport na Zachód, biskup Adamski powiedział:
Dla ks. Rękasa musi się znaleźć miejsce94.

No i znalazło się.
W liście z 9 sierpnia 1945 roku biskup Adamski zaprosił ks. Rękasa do Katowic:
Proszę przybyć do Katowic, a pomówimy o sprawie i możliwościach. Sądzę, że może
nawet uda się uzyskać możliwości kontynuowania w radiu katowickim tego, coście robili dawniej we Lwowie.

Pytał także, ilu jeszcze księży musi opuścić Lwów, bo jako odpowiedzialny za ich przyjęcie i rozlokowanie w różnych częściach Polski chce im przygotować odpowiednie
miejsce pracy:
Niechaj zgłaszają się do mnie po przybyciu do Katowic, będę ich mógł kierować do
administratora apostolskiego na nowych terenach95.

Gdy tylko ks. Rękas otrzymał list biskupa Adamskiego wysłał telegram z krótkimi słowami:
Dziękuję za łaskawość. Przyjazd wkrótce zgłoszę96.

W kolejnym liście, we wrześniu 1945 roku prosił, by znaleziono mu dwupokojowe
mieszkanie (dla niego i dla służącej)97. Pod koniec miesiąca najprawdopodobniej znalazł się w Katowicach98. Zamieszkał w lokalu przy ul. Plebiscytowej, przy probostwie
budującej się katedry. W kolejnych miesiącach pośredniczył w korespondencji biskupa Stanisława Adamskiego i wysiedlonego ze Lwowa arcybiskupa Eugeniusza Baziaka.
Gdy na początku 1946 roku nastał kryzys w kwestii ekspatriantów przygotował analizę
sytuacji i przekazał ją biskupowi Adamskiemu. Nad memorandum ks. Rękasa dyskutowano podczas dwóch posiedzeń Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski, a podczas
zebrania plenarnego w Częstochowie w dniach 22–24 maja 1946 roku również zajęto się
tą kwestią. W opublikowanym po konferencji komunikacie biskupi napisali:
93

AAKat., ARZ 2049, Rękas do Adamskiego z 11 VII 1945.
R. Rak, 50-lecie działalności „Apostolstwa Chorych” w Polsce. Przemówienie wprowadzające do sympozjum, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, R. 12: 1979, s. 7.
95
AAKat., ARZ 2049, List Adamskiego do Rękasa z 9 sierpnia 1945.
96
AAKat., ARZ 2049, Telegram Rękasa do Adamskiego z 22.08.1945.
97
AAKat., ARZ 2049, Telegram Rękasa do kurii w Katowicach z września 1945.
98
AApChor., Rozkaz z 19.09.1945. Urzędnik Państwowego Urzędu Repatriacyjnego reprezentujący Punkt
Etapowy w Mikulczycach nakazał „podstawić jeden samochód ob. Rękas Michał dla przewiezienia jego
rzeczy do Katowic”.
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[…] Przesunięcie się setek tysięcy Polaków z kresów rodzimych na Ziemie Odzyskane, powszechny brak środków do życia oraz inne przyczyny stworzyły dla nich przejściowo trudne warunki życia. Episkopat wziąwszy to pod uwagę uzgodnił odpowiednie
sposoby duszpasterskiego i dobroczynnego działania, aby tym rzeszom ułatwić przezwyciężenie trudności […]99.

Towarzyszył metropolicie lwowskiemu podczas jego wizyty w Katowicach na wiosnę
1946 roku. Efektem tych odwiedzin było podjęcie podczas konferencji dekanalnych zagadnienia problemu włączenia ludności napływowej w życie wspólnot lokalnych Kościoła na Górnym Śląsku. Ks. Rękas konsultował się w tej sprawie z kolegium profesorów lwowskiego seminarium duchownego, które znalazło swoją nową siedzibę w murach
klasztoru bernardyńskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Sugerował, że należy wykorzystać nadarzającą się okazję, by jeden z księży pochodzących z archidiecezji lwowskiej
mógł podzielić się tym
[…] co księża i wierni nasi przynoszą na te tereny: jaki katolicyzm, jakie obrządki, nabożeństwa, zwyczaje, pieśni, jakie cechy dodatnie i ujemne religijne, regionalne, narodowe?
Co księża i wierni nasi tu zastali, jak widzą Śląsk, jego katolicyzm? Jakie były dotąd stosunki – objawy dodatnie i ujemne? Przyczyny tarć jakie z obu stron? Jak ułożyć wzajemne stosunki na przyszłość: duchowieństwa wobec siebie, wiernych wobec siebie […]100.

Kontynuował swe dzieło. Zwrócił się do władz administracyjnych z prośbą o zgodę
na wydawanie drukowanych listów miesięcznych do chorych. Nie tracąc czasu, przygotowywał swe listy na powielaczu. Zgodę otrzymał po roku i we wrześniu 1946 roku ukazał się pierwszy powojenny numer miesięcznika „Apostolstwo Chorych”. Drukowany
był w Katolickiej Drukarni w Katowicach w nakładzie 10 000 egzemplarzy. Postarał się
także, by nadal docierać do chorych za pośrednictwem fal radiowych. Podobne trudności napotkał, próbując wznowić audycje radiowe dla chorych. Jego podanie w tej sprawie skierowane do Naczelnej Dyrekcji Polskiego Radia w Warszawie zostało odrzucone.
Rozgłośnia Katowicka rozpoczęła nadawanie tych audycji w październiku 1945 roku we
własnym zakresie. W lecie 1946 zezwolono na nadawanie piętnastominutowych audycji dla chorych z Katowic na wszystkie rozgłośnie w piątek o godz. 16:30101. Taki stan
trwał do 1949 roku, gdy całkowicie odebrano ks. Rękasowi możliwość kontaktowania
się z chorymi za pośrednictwem radia102.
W latach pięćdziesiątych nieustannie musiał zabiegać u władz państwowych o możliwość wydawania pisma dla chorych103. Trudny do wyjaśnienia jest jego udział w Komisji
Duchownych i Świeckich Działaczy Katolickich w Stalinogrodzie oraz Komisji Intelektualistów i Działaczy Katolickich w Stalinogrodzie w okresie wygnania biskupów katowickich z diecezji104. Nigdy nie został „księdzem-patriotą” i nie był członkiem Okrę99
Komunikat z plenarnej Konferencji Episkopatu Polski z 24 V 1946, [w:] Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945–1974, Paryż 1975, s. 39.
100
ABMMLK, Zespół: Akta personalne duchowieństwa. Teczka ks. Michała Rękasa. List Rękasa do kolegium profesorów Lwowskiego Seminarium Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej z 17 V 1946.
101
AApChor., Sprawozdanie Apostolstwa Chorych za czas: 1 X 1945 do 31 III 1947.
102
J. Wołczański, Rękas Michał, [w:] Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, t. 3, red.
R. Bender, Lublin 1995, s. 18.
103
AAKat., ARZ 622, Rękas do Klepacza z 08.09.1954.
104
AIPN BU0648/163, T. 7, Komisja Duchownych i Świeckich Działaczy Katolickich przy Froncie Narodowym w Stalinogrodzie (1953–1954); AIPN BU 0648/167, T. 2, Składy osobowe Komisji Intelektualistów
i Działaczy Katolickich przy PKOP. Dane z maja 1953 r.
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gowej Komisji Księży przy ZBoWiDzie w Katowicach105. Być może jego udział w tych
gremiach podyktowany był uzyskaniem zgody na ciągłe wydawanie „Apostolstwa Chorych” i kontynuowanie działalności silnie rozwiniętego dzieła?
W podobnych okolicznościach przybył do Katowic ks. Jan Szurlej. Już we Lwowie
wspierał on ks. Rękasa w organizowaniu akcji pomocy dla chorych, ubogich i uchodźców. 7 października 1946 roku zwrócił się do kurii katowickiej z prośbą o łaskawe przyjęcie go do pracy w katowickiej diecezji w charakterze kapelana szpitalnego i katechety106. Już parę dni później, 11 października, został przydzielony do pomocy ks. Rękasowi,
który pracował w szpitalu przy ul. Francuskiej107. Miał także zostać katechetą w Męskiej
Szkole Zawodowej w Katowicach108. Niestety z powodu braku wolnych etatów nie został zatrudniony w szkole109. Przygotowywane przez kurię wykazy księży katechetów
informują, że uczył on religii w roku szkolnym 1949/1950 w szkole przy ul. Gen. Sikorskiego 20110.
W lutym 1949 roku dyrektor szpitala przy ul. Francuskiej chciał się pozbyć ks. Szurleja. Zdecydowanie w obronie kapelana stanęła kuria diecezjalna. Co do zarzutów wobec księdza, jakoby naruszał wolność sumienia pacjentów napisano:
Przeprowadzone zaś przez nas natychmiastowo dochodzenie w tej sprawie nie wykazały żadnego zaniedbywania obowiązków u ks. J. Szurleja. Przeciwnie stwierdzono,
że ks. Szurlej opiekował się chorymi z pełnym poświęceniem i w niejednym wypadku
przyczynił się swoim osobistym i duszpasterskim oddziaływaniem na psychikę chorych
do przyspieszenia procesu wyleczenia. W ani jednym wypadku nie wykazano mu też
naruszenia wolności sumienia chorych.

Nie zgadzano się na usunięcie kapelana ze szpitala, powołując się na konstytucję państwową111.

Ksiądz Rękas a proces beatyfikacyjny
arcybiskupa Józefa Bilczewskiego
Warto poświęcić trochę miejsca zaangażowaniu ks. Rękasa w początkowej fazie procesu beatyfikacyjnego metropolity lwowskiego obrządku łacińskiego. Początki kapłaństwa
ks. Michała Rękasa były związane z pasterską posługą w archidiecezji lwowskiej arcybiskupa Józefa Bilczewskiego. Z jego rąk przyjął święcenia kapłańskie, on wyznaczał mu
pierwsze placówki duszpasterskie. Gdy podczas II wojny światowej, 2 lipca 1944, zainicjowano jego proces beatyfikacyjny, został członkiem komitetu zajmującego się tą sprawą112.
105
J. Żurek, Ruch „księży-patriotów” w województwie katowickim w latach 1949–1956, Warszawa–Katowice 2009, s. 76.
106
AAKat., ARZ 2050, Obcy Księża 2050, k. 295.
107
AAKat., ARZ 2050, Wikariusz generalny do Szurleja z 11.10.1946, sygn. VO-3533/46.
108
AAKat., ARZ 2050, Wikariusz generalny do Szurleja z 12.10.1946, sygn. VO-3544/46.
109
AAKat., ARZ 2050, Kuratorium w Katowicach do kurii katowickiej z 15.01.1947.
110
AAKat., ARZ 2148, Spis katechetów diecezji katowickiej (stan z 8 XI 1949) oraz Spis katechetów diecezji katowickiej (stan z 8 V 1950).
111
AAKat., ARZ 2051, Kuria do Dyrekcji Ubezpieczalni Społecznej w Katowicach z 28.02.1949.
112
Abp Józef Bilczewski zmarł w opinii świętości w 1923 roku. Podczas Synodu Archidiecezji Lwowskiej
w 1930 r. przedłożono abp. Twardowskiemu prośbę o ożywienie w Rzymie starań o beatyfikację jego po-
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Mianowano go postulatorem113. Parę dni później zwrócił się do swego przyjaciela z Krakowa, o. Jacka Woronieckiego, by ten przysłał mu Codex pro postulatoribus114. Komitetowi przewodził ks. Stanisław Szurek, któremu ks. Rękas został dodany do pomocy.
W związku z niepewną przyszłością archidiecezji 26 kwietnia 1945 roku kontaktował
się z metropolitą krakowskim, arcybiskupem Adamem Sapiehą, któremu przesłał komplet zebranych dotychczas dokumentów dotyczących sługi Bożego:
Najpokorniej proszę J. Ekscelencję w imieniu Władzy, która mi to zleciła, by raczył
łaskawie przyjąć tę przesyłkę i wydać zlecenie Kurii celem zabezpieczenia tych aktów
do czasu, gdy można będzie normalnie sprawę załatwić przez urzędowe pisma z Kurii
Lwowskiej115.

Dokumenty te ks. Rękas odebrał od kanclerza kurii krakowskiej ks. Stefana Mazanka
30 sierpnia 1948 roku116. Po zamieszkaniu na terenie diecezji katowickiej nie zaprzestał
zajmowania się sprawą procesu beatyfikacyjnego arcybiskupa Bilczewskiego. Pozostawał w nieprzerwanym kontakcie z ks. Stanisławem Szurkiem. 24 stycznia 1946 roku pisał do niego:
W sprawie beatyfikacji Arcybiskupa Bilczewskiego przychodzą mi myśli takie: trzeba koniecznie w jakiś sposób zdobyć resztę materiałów drukowanych we Lwowie, tj.
broszurek większych i mniejszych. Gdyby Ojciec miał jakieś możliwości podania tej
wiadomości do Lwowa i zobowiązania tam kogoś do wynalezienia tam tych zasobów
i przesłania tutaj. Do każdego listu do chorych dołączam jedną małą książeczkę, mam
ich mało, a większych „Na ścieżkach modl.[itwy] Arcypasterza” już tylko kilka. I to jest
tragedia, bo przydałyby się bardzo do propagandy117.

Z kolejnego listu można wywnioskować, że udało się zdobyć większą liczbę obrazków
arcybiskupa Bilczewskiego. Proponuje też zorganizować
[…] jakąś naradę co do dalszych losów tej akcji – czekam na zlecenia – w sytuacji obecnie gruntownie innej, niż poprzednio […]118.

Zbierał także świadectwa o łaskach, jakie nadsyłali mu chorzy. Opublikował dwa artykuły przypominające postać sługi Bożego: Arcybiskup o wielkim sercu w „Tygodniku
Katolickim” oraz Niezapomniany Arcypasterz w „Gościu Niedzielnym”119. W międzyczasie wyłonił się problem kompetencji: arcybiskup Baziak opuścił Lwów, zatrzymał się
przednika. Ostatecznie proces beatyfikacyjny rozpoczęto dopiero w czasie II wojny światowej. Zob. F. Płaczek, Sługa Boży Józef Bilczewski, [w:] Polscy święci, t. 7, red. J. R. Bar, , Warszawa 1985, s. 292.
113
J. Wołczański, Rękas Michał, [w:] Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, t. 3, red.
R. Bender, Lublin 1995, s. 18.
114
ABMMLK, Zespół: Akta personalne duchowieństwa. Teczka ks. M. Rękasa, List do Szurka z 12 VII
1944.
115
ABMMLK, Zespół: Akta personalne duchowieństwa. Teczka ks. M. Rękasa, List Rękasa do Sapiehy
z 26 IV 1945.
116
ABMMLK, Zespół: Akta personalne duchowieństwa. Teczka ks. M. Rękasa, List Rękasa do Sapiehy z 26
IV 1945. Odręczny dopisek na liście: „Otrzymałem akta z powrotem w Krakowie od x. Kanclerza Mazanka
d. 30.8.48”.
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ABMMLK, Zespół: Akta personalne duchowieństwa. Teczka ks. M. Rękasa, List do Szurka z 24 I 1946.
118
ABMMLK, Zespół: Akta personalne duchowieństwa. Teczka ks. M. Rękasa, List do Szurka z 24 VII
1946.
119
Zob. M. Rękas, Arcybiskup o wielkim sercu, „Tygodnik Katolicki” 1948, nr 3, s. 120 oraz M. Rękas, Niezapomniany Arcypasterz, „Gość Niedzielny” 1948, nr 16, s. 127.
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w Lubaczowie, a później osiadł w Krakowie. W końcu Kongregacja Rytów upoważniła
Kurię Metropolitalną w Krakowie do prowadzenia sprawy120. W zaistniałej sytuacji komitet, do którego należał ks. M. Rękas przestał istnieć. W prowadzonym w następnych
latach procesie beatyfikacyjnym świadectwo ks. M. Rękasa dołączone zostało do przygotowywanego positio121 dotyczącego heroiczności cnót arcybiskupa Bilczewskiego122.

Praca w diecezji katowickiej
Dobrze uformowani i solidnie wykształceni na lwowskiej uczelni, ciągle kontynuowali swą edukację. Obaj zdobyli tytuł doktora. Ks. Michał Rękas dyplom magistra
teologii uzyskał jeszcze we 1929 roku we Lwowie na Uniwersytecie Jana Kazimierza.
Po wojnie, kiedy mieszkał już w Katowicach i zaadaptował się w nowej sytuacji, był zachęcany przez swojego przyjaciela ks. prof. Aleksego Klawka, by podjął studia doktoranckie w Krakowie. Wahał się i radził w tej kwestii swego dawnego ojca duchownego
ks. Stanisława Szurka:
[…] Pracy coraz więcej, X. Klawek namawia, bym próbował teraz w Krakowie robić
doktorat. Czy na stare lata się uda? Co ważniejsze: czy bieżące prace, czy zdobywanie
doktoratu? […]123.

Na jakiś czas odłożył podjęcie decyzji w tej sprawie. Ale ciągle przygotowywał do druku
liczne artykuły oraz publikacje dotyczące nie tylko zagadnień związanych z apostolstwem
chorych (choć tych było najwięcej), ale również dotyczące zagadnień eklezjologicznych.
Dla użytku kapłanów lwowskich jeszcze podczas okupacji przetłumaczył na język polski124, a później poddał szczegółowej analizie encyklikę Piusa XII Mystici Corporis Christi125. Zdecydował się na studia doktoranckie dopiero w 1950 roku po zlikwidowaniu
w 1949 roku audycji radiowych dla chorych126. Podjął je na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W przygotowanym na tę okoliczność życiorysie napisał o sobie:
120
S. Ryłko, Dzieje procesu beatyfikacyjnego abp. Józefa Bilczewskiego, [w:] Błogosławiony Józef Bilczewski
arcybiskup metropolita lwowski obrządku łacińskiego, red. J. Wołczański, Kraków 2003, s. 158.
121
Positio (Positio super virtutibus) – dokument lub zbiór dokumentów wykorzystywanych podczas procesu beatyfikacyjnego lub kanonizacyjnego. Gromadzi dokumenty zebrane podczas diecezjalnego dochodzenia w sprawie heroiczności cnót sługi Bożego. Positio jest następnie przedstawiane komisji historycznej
i teologicznej powoływanej przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych.
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ABMMLK, Zespół: Akta personalne duchowieństwa. Teczka ks. M. Rękasa, List Rękasa do Szurka z lipca 1946.
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AAKat., ARZ 2049, Rękas do Adamskiego, k. 490.
125
ABMMLK, Zespół: Akta personalne duchowieństwa. Teczka ks. M. Rękasa, Rękas do Szurka z 13 XI
1947: „Mam też przygotowany materiał do pracy De Corpore Christi Mystico, byłoby aktualne. Proszę
o rady w tym kierunku, czy te tematy nie są już może przez kogoś innego opracowywane”. Opublikował
m.in.: Encyklika o Ciele Mistycznym w Kaznodziejstwie, „Współczesna Ambona” 1946, nr 4, s. 450–455;
nr 5, s. 579–583; nr 6, s. 719–723; 1947, nr 2, s. 138–142; nr 4, s. 446–449, Nowoczesne pojęcie Kościoła na
tle Encykliki Papieża Piusa XII „Kościół, mistyczne ciało Chrystusa”, Londyn 1946; Chorzy w życiu Kościoła
na podstawie Encykliki Piusa XII „Mystici Corporis”, Kraków–Katowice 1947.
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AApChor., Uwagi ks. Rękasa do wykazu prac pisemnych i drukowanych z 31 X 1950, s. 2: „Zlikwidowanie radiowych audycyj dla chorych w czerwcu 1949 dało mi więcej czasu na pogłębienie naukowej pracy
w dziedzinie duszpasterstwa chorych i nauki o Ciele mistycznym Chrystusa”.
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[…] Przed wojną był członkiem Polskiego Towarzystwa Teologicznego, miał tam referat o książce Dr A. Carrella: Człowiek istota nieznana – w świetle katol. teologii. Przed
wojną i teraz głosił referaty na kursach dla duchowieństwa z zakresu duszpasterstwa
chorych i o treści encykliki „Mystici Coporis” […]127.

31 października 1950 roku został przyjęty w poczet doktorantów na Uniwersytecie
Warszawskim. Dziekanem był wówczas ks. Jan Czuj. Brał udział w seminariach z teologii moralnej szczegółowej, ogólnej i etyki. Prowadzili je ks. prof. dr hab. Stanisław Huet
i ks. prof. dr hab. Zygmunt Kozubski128. 17 stycznia 1951 roku zwrócił się do dziekanatu
Wydziału Teologii z prośbą o dopuszczenie do egzaminu doktorskiego i złożył pracę pt.
„Duszpasterstwo chorych jako problem teologii pastoralnej” 129. 13 kwietnia 1951 roku
uzyskał stopień doktora teologii130. Został promowany na Wydziale Teologii Katolickiej
Uniwersytetu Warszawskiego 19 października 1951 roku131.
Ks. Jan Szurlej w roku 1950 ukończył Wydział Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
z tytułem magistra teologii za rozprawę pt. „Osobowość kapelana szpitalnego jako spowiednika”. Dwa lata później na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora z zakresu teologii moralnej na podstawie dysertacji: „Przerywanie ciąży jako problem moralny” 132.
Obaj księża byli wykładowcami. Ks. M. Rękas już podczas okupacji prowadził w latach 1942–1943 wykłady w tajnym lwowskim seminarium duchownym. W zastępstwie
zmarłego ks. Franciszka Koniecznego zajmował się dogmatyką i medycyną pastoralną133.
Otrzymawszy misję kanoniczną w styczniu 1955 roku został na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie adiunktem i prowadził wykłady z teologii pastoralnej (zagadnienia związane z duszpasterstwem chorych)134. Natomiast ks. J. Szurlej przez pewien czas
prowadził zajęcia zlecone na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a przede wszystkim
wykładał w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie w latach 1960–1977135. Prowadził zajęcia z propedeutyki teologii oraz z teologii moralnej, zajmując się szczególnie
ważnym jej działem – traktatem de poenitentia136.
Posiadali wielojęzyczną, bogatą bibliotekę podręczną. Wiele publikowali. Ks. Rękas
jest autorem ponad 50 prac naukowych oraz około 200 artykułów137. Ks. Szurlej pisał do
„Gościa Niedzielnego”138, a niezwykle ważny artykuł dotyczący reformy sakramentu chorych ukazał się w „Śląskich Studiach Historyczno-Teologicznych”139. Są autorami dwóch
haseł w Encyklopedii katolickiej, ks. Rękas napisał o apostolstwie chorych140, a ks. Szurlej
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J. Mandziuk, Szurlej Jan, [w:] SPTK, t. 8, red. J. Mandziuk, Warszawa 1995, s. 568.
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T. Czakański, Formacja intelektualna i działalność naukowa w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w latach 1924–2001, [w:] Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne 1924–2004, red. J. Kupny, Katowice
2004, s. 200.
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Zob. Bibliografia przedmiotowa w SPTK, s.
138
Zob. Bibliografia przedmiotowa w SPTK, s.
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J. Szurlej, Reforma sakramentu chorych, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, T. 7: 1974, s. 289–299.
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wraz z ks. R. Rakiem o duszpasterstwie chorych141. Ten drugi przygotował również obszerny artykuł podsumowujący pięćdziesięciolecie działalności tego dzieła w Polsce142.
On również opiekował się byłymi więźniarkami z Ravensbrück, organizując dla nich
dni skupienia i spotkania na Jasnej Górze143. Z nimi również odbył pielgrzymki do Rzymu (1975), Lourdes (1976), La Salette i Fatimy (1978) oraz do Wilna (1980)144.
Ks. Szurlej przez wiele lat był zatrudniony jako kapelan szpitala przy ul. Francuskiej145.
Często prowadził rekolekcje i głosił liczne konferencje dla kapelanów szpitalnych oraz
duszpasterzy parafialnych, których miał uwrażliwiać na problemy osób chorych146.
W 1964 roku, po śmierci ks. M. Rękasa, biskup Herbert Bednorz protegował go na
jego następcę:
Proponuję jako kontynuatora tego wielkiego i dla całości życia katolickiego w Polsce
doniosłego dzieła ks. dr. Szurleja, kapłana diecezji lwowskiej, zamieszkałego w Katowicach. Ks. dr Szurlej stykał się często z śp. ks. dr. Rękasem, zna więc ducha tego dzieła
i mógłby mu przewodniczyć. Kapłan ten posiada wielki zapał i wleje w dzieło Apostolstwa Chorych nowy, ożywczy prąd […]147.

Jego kandydatura została zaakceptowana przez kardynała Stefana Wyszyńskiego i został
sekretarzem Apostolstwa Chorych148. W latach siedemdziesiątych współtworzył audycje
dla chorych transmitowane przez Radio Watykańskie149. Gdy po wydarzeniach sierpniowych w 1980 roku Polskie Radio zaczęło transmitować msze św. dla chorych raz jeden,
w pierwszą niedzielę 1981 roku, udzielono zgody na wygłoszenie kazania ks. Janowi
Szurlejowi150. Kolejnej szansy nie otrzymał, gdyż treść homilii, w której m.in. krytykował cenzurę, blokującą wydawanie „Apostolstwa Chorych”, została negatywnie oceniona
przez czynniki państwowe i stała się nawet przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia
Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Episkopatu 2 marca 1981 roku151.
15 października 1971 roku został mianowany kapelanem Jego Świątobliwości152.
141
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Testament i śmierć
Ks. M. Rękas był powszechnie szanowany w środowisku lwowskim. Do grona jego
przyjaciół należeli m. in. ks. Tadeusz Fedorowicz153 i ks. Stanisław Szurek. Ks. Fedorowicz, po wojennej zawierusze, która zaprowadziła go do Kazachstanu, w kilku listach
zapytuje starych znajomych, czy nie wiedzą, gdzie się podział ks. M. Rękas154. O tym
jak bardzo mu imponował duszpasterz chorych napisał w liście do ich wspólnego znajomego Stefana Swieżawskiego:
Dużo jeszcze by trzeba pracy, by móc stanąć obok takich jak ks. Korniłowicz, Rękas,
Stepa itd. […]155.

Drugi z wymienionych przyjaciół, ks. Stanisław Szurek, przed wojną był ojcem duchowym seminarium lwowskiego i wykładowcą teologii pastoralnej, a po wojnie wraz z seminarium przeniósł się do Kalwarii Zebrzydowskiej. Ks. Rękas prowadził z nim ożywioną korespondencję, nazywając go swoim „ojcem duchowym”, a sam siebie określał
mianem „Łazarza lwowskiego”156.
Dnia 9 grudnia 1957 roku nastąpił u ks. M. Rękasa wylew krwi do mózgu, powodujący paraliż lewej strony ciała. Po pół roku, gdy zaczął odzyskiwać sprawność ciała, nastąpił powtórny wylew krwi do mózgu oraz zawał serca. W 1962 roku niedowład lewej
strony ciała pogorszył jego stan zdrowia157. W ostatnich miesiącach swego życia msze
św. sprawował za zgodą władz kościelnych w swoim mieszkaniu158. Pomagał mu w tym
okresie ks. Karol Picha159. W swoim testamencie ks. Rękas napisał prosto:
moje zadanie było służyć chorym160.

Pozostał temu wierny do ostatnich dni. Zmarł 15 lutego 1964 roku po długiej i ciężkiej
chorobie161. Pochowany został na cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach. Na jego
grobie umieszczono napis:
Byłem chory, a odwiedziliście mnie162.

Ks. Szurlej zmarł nagle 30 grudnia 1982 roku w drodze z kamienicy kurialnej przy
ul. Powstańców 21 do katedry katowickiej, gdzie od wielu lat codziennie odprawiał po153
Ks. Tadeusz Fedorowicz (1907–2002), kapłan archidiecezji lwowskiej; w 1940 r. dobrowolnie wyjechał
do Kazachstanu, by pracować wśród zesłańców z Polski; po wojnie pracował w Zakładzie dla Ociemniałych w Laskach. O swojej przyjaźni z ks. M. Rękasem napisał w autobiograficznej książce Drogi Opatrzności, Lublin 1998 oraz świadczą o tym jego listy opublikowane w książce pt. Pełny wymiar. Listy przyjaciół,
wpr. A. Dobrowolski, Tarnów 2002.
154
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J. Kobylnicki, Ksiądz Michał Rękas, „Tygodnik Powszechny” 1964, nr 12, s. 5.
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S. Michałowski, Rękas Michał, [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX
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ranną mszę św.163 W pogrzebie wziął udział ks. prałat Stanisław Cały, delegat biskupa
Mariana Rechowicza z Lubaczowa, któremu podlegali księża lwowscy164. Został pochowany na tym samym cmentarzu, co jego poprzednik165. Na wiosnę 1983 roku jego rodzina wystąpiła do biskupa Bednorza z prośbą o wyrażenie zgody na ekshumację zwłok
i przeniesienie do Kłodzka. Występująca o zgodę siostra ks. Jana Szurleja motywowała
swą prośbę wolą zmarłego wyrażoną dwa lata przed śmiercią166. Na cmentarzu w Katowicach przy ul. Francuskiej upamiętniono grób ks. Szurleja zawieszeniem tablicy na
tamtejszej kaplicy167.

Zakończenie
Archidiecezja lwowska i diecezja katowicka przed II wojną światową były terenami
pogranicza wschodniego i zachodniego Rzeczypospolitej Polskiej. To wymagało wzmożenia wysiłków zmierzających do pokojowego współistnieniem różnych narodowości,
mniejszości etnicznych, językowych i wyznaniowych. Diecezje te miały wybitnych pasterzy. We Lwowie najpierw był nim arcybiskup Józef Bilczewski, po nim biskup Bolesław
Twardowski, a podczas okupacji biskup Eugeniusz Baziak. Natomiast w Katowicach rządy sprawował biskup Stanisław Adamski. Propagowali oni i popierali styl duszpasterstwa
reprezentowanego przez ks. Rękasa i ks. Szurleja, zaangażowanego, nastawionego na
problemy społeczne, zwróconego ku człowiekowi choremu i potrzebującemu pomocy.
Duchowni, których sylwetki zostały przedstawione, wywodzili się z archidiecezji
ulokowanej na pograniczu łacińsko-bizantyjskim. Ludność polska obrządku łacińskiego stanowiła mniejszość w stosunku do ludności obrządku greckokatolickiego. Arcybiskup Bilczewski wobec faktu słabo rozwiniętego stanu parafialnego musiał zmierzyć
się z tym trudnym zadaniem, by zapewnić odpowiednią opiekę duszpasterską wiernym
żyjącym na tym terenie. Trzeba było zwiększyć liczbę kapłanów, rozbudować sieć parafialną i wybudować wiele kościołów. W jednym ze swoich listów pisał:
Jako jeden z najważniejszych środków odrodzenia ducha społeczeństwa uważam budowę kościołów i kaplic, tworzenie nowych parafii i zakładanie ochronek w miastach
i po wsiach168.

To dzieło kontynuował arcybiskup Bolesław Twardowski169.
Biskupi reagowali na potrzeby społeczne. Galicja była jednym z najbardziej zaniedbanych pod względem gospodarczym i społecznym krajów Europy. Świadomi roli, jaką
Kościół może odegrać na polu uświadomienia społecznego, biskupi katoliccy organizowali kursy nauki społecznej, kursy Akcji Katolickiej, zapraszali z wykładami do se163
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minarium lwowskiego znanych społeczników (wśród nich był ks. Stanisław Adamski),
podjęli te tematy podczas Synodu Archidiecezjalnego (1930 roku). Również popieranie
działalności Apostolstwa Chorych wpisywało się w szeroki nurt zaangażowania w życie
społeczne Kościoła na Kresach Wschodnich170.
W tym kontekście trzeba patrzeć na życie i działalność księży Rękasa i Szurleja. A oni
dobrze się czuli zarówno w swojej małej ojczyźnie, jak i na Śląsku. Ks. Rękas pamiętał
o swej diecezji. Arcybiskup Baziak pisał do niego w styczniu 1948 roku z Lubaczowa:
Z całego serca dziękuję za pamięć o potrzebach Kurii Metropolitalnej i naszego Seminarium duchownego. Troska naszych Kapłanów o tę najdroższą cząstkę archidiecezji,
jaką są alumni, to wielka pociecha w obecnej smutnej naszej doli. Dzięki solidarności
lwowskich Księży trwa Seminarium duchowne w Kalwarii Zebrzydowskiej już trzeci rok
i dotąd nie zabrakło chleba. […] Niech Bóg wynagrodzi Księdzu za Jego ofiary hojną
łaską i błogosławieństwem w duszpasterskiej pracy […]171.

W testamencie ks. Szurlej napisał:
[…] dziękuję za udzielenie mi azylu w Diecezji Śląskiej, którą kochałem jak rodzoną
lwowską […]172.

Znamienne jest również i to, że choć związali się z Katowicami, nie prosili o inkardynację do tej diecezji. W sensie prawa kanonicznego pozostali wierni Lwowowi. Nigdy
o nim nie zapomnieli.

Zusammenfassung
Die Traditionen der Lemberger Seelsorge in Kattowitz.
Die Priester Michał Rękas und Jan Szurlej
Die Lemberger Priester Michał Rękas und Jan Szurlej kamen nach dem 2. Weltkrieg nach Oberschlesien
und wurden in die Geistlichkeit der Kattowitzer Diözese inkardiniert.
Michał Rękas wurde am 28. September 1895 in dem Dorf Łany Polskie geboren, das zur Pfarrgemeinde
Kamionka Strumiłowa in der Woiwodschaft Tarnopol gehörte. Nach dem Abschluss seines Studiums an der
Theologischen Fakultät der Lemberger Universität und nach der Priesterweihe (1919) arbeitete er als Vikar,
Katechet, Präfekt des Lemberger Priesterseminars und später als Krankenhausseelsorger. Er bekleidete auch
viele andere Posten in der Diözese. In den zwanziger Jahren begann er das Werk des Krankenapostolats zu
propagieren und widmete dieser Sache den Rest seines Lebens. Nach Kattowitz kam er im September 1945
und hier fand er Bedingungen vor, die die Fortsetzung seines Werks begünstigten. Er starb im Jahre 1964.
Jan Szurlej wurde am 15. Oktober 1944 in dem Dorf Słoboda Konkolnicka im Kreis Rohatyn geboren.
Nach der Priesterweihe, die er 1940 heimlich empfing, arbeitete er als Vikar in seiner Heimatgemeinde und
diente später Ordensschwestern als Kapelan. 1946 bat er den Kattowitzer Bischof um die Aufnahme in die
schlesische Geistlichkeit. Er widmete sich der Arbeit des Katecheten und der Krankenhausseelsorge. Nach
dem Tod von M. Rękas übernahm er die Pflichten des Sekretärs der Landeszentrale für Krankenapostolat mit Sitz in Kattowitz und wurde Redakteur der Zeitung „Apostolstwo Chorych” („Krankenapostolat“).
Er starb am 30. Dezember 1982.
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Uniwersytet Śląski

Kresowe rodowody kadry Uniwersytetu Śląskiego
Jesienią 1945 roku przez Katowice przejeżdżały – w długiej podróży na Zachód –
kolejne transporty opuszczających swą „bliższą” ojczyznę mieszkańców Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Niektóre eszelony miały specyficzny skład. Na ziemie
zachodnie udawali się nimi uczeni z Uniwersytetu Jana Kazimierza (UJK), Politechniki
Lwowskiej (PL), Ossolineum, Akademii Handlu Zagranicznego czy Akademii Medycyny Weterynaryjnej. Gdy 8 listopada 1945 roku jeden z takich transportów, składający się z 23 wagonów, przewożących około 400 osób – pracowników lwowskich uczelni
z rodzinami – ani pierwszy, ani ostatni na tym szlaku, stanął na katowickim dworcu,
tutejsza prasa tak przedstawiała los pasażerów:
W czasie tygodniowej podróży ze Lwowa nie otrzymali żadnej pomocy żywnościowej. Po raz pierwszy w Bochni tamtejsi kolejarze samorzutnie zorganizowali posiłek dla
repatriantów. Dopiero w Katowicach otrzymali wieczorem i wczoraj skromny posiłek.
Przed wagonami stoją olbrzymie paki z rzeczami i książkami. Bezcenne dzieła mokną
na deszczu i gniją w błocie. Jak się okazuje, 8.11. wieczorem, konwojenci kazali wyładować cały bagaż, bo wagony miały odjechać. Tymczasem stoją w tym samym miejscu
do chwili obecnej. Profesorowie lwowscy musieli spędzić całą noc pod gołym niebem.
[…] Wczoraj PUR [Państwowy Urząd Repatriacyjny – przyp. autora] własnymi samochodami przewiózł część profesorów lwowskich do miast blisko położonych. Dla zamierzających udać się do Gdańska i Wrocławia podstawiono wagony normalnotorowe1.

W deszczowym listopadzie 1945 roku przesądzona już była decyzja, że to nie Katowice stanowiły oczekiwany kres podróży. Zapadł już ostateczny werdykt w sprawie rozbicia
lwowskiego środowiska naukowego, choć przed taką perspektywą długo starano się bronić. Pogodzenie się z koniecznością ekspatriacji Polaków ze Lwowa od początku rodziło
pytanie o możliwość zachowania wspólnoty akademickiej. Trwanie środowisk naukowych Lwowa nawet poza Lwim Grodem, ale jednak jako Uniwersytetu Jana Kazimierza
czy Politechniki Lwowskiej uznawano za poważny argument na wypadek pojawienia
się szansy na kolejną zmianę granic. Wyrażano przekonanie, że zachowanie zwartości
dawnych lwowskich struktur akademickich podtrzymuje nadzieje na powrót Polaków
do Lwowa 2. Skądinąd ten argument w oczach władz przemawiał właśnie za rozparcelowaniem środowiska. Jeszcze bardziej oczywista wydawała się konieczność utrzymania
spoistości struktur akademickich ze względów naukowych. Szczegółowy opis znaczenia
i potencjału lwowskiego ośrodka naukowego wymyka się możliwościom pojedynczego
1

„Trybuna Robotnicza” nr 258 z 10 listopada 1945, s. 4.
W. J. Bąba, Początki Politechniki Śląskiej, t. 1, Gliwice 2010, s. 140–155; E. Malec, Genius loci Lwowa –
we Wrocławiu?, „Semper Fidelis” 1998, nr 2, s. 30.
2
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autora i znacznie wykracza poza ramy jednej książki3. Dla przykładu, można wymienić
dziedziny nauki, które we Lwowie rozwinęły swoje „szkoły”: lwowska szkoła matematyczna (ze Stefanem Banachem, Hugonem Steinhausem), lwowsko-warszawska szkoła
filozoficzna (Kazimierz Ajdukiewicz, Roman Ingarden twórca fenomenologii), lwowska
szkoła antropologiczna Jana Czekanowskiego, szkoła historii gospodarczej (Franciszek
Bujak, Stefan Inglot), historii państwa i prawa (Oswald Balzer, Władysław Abraham).
Świetnie rozwinęła się lwowska szkoła chemiczna (Edward Sucharda, Adolf Joszt), a w jej
obrębie lwowska szkoła chemii organicznej (z Romanem Małachowskim, Kazimierzem
Klingiem, Stanisławem Pilatem), ośrodek inicjujący polską biochemię, skupiony wokół
Jakuba Parnasa. Z Uniwersytetem Jana Kazimierza związany był Polak z wyboru, kandydat do nagrody Nobla, wynalazca szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu Rudolf
Weigl. Lwów był ogniskiem nauk prawnych, z tak wybitnymi ich przedstawicielami, jak
Juliusz Makarewicz, współautor Kodeksu Karnego z 1932 roku, pomnika polskiej myśli
prawniczej, czy reprezentanci prawa cywilnego: Roman Longchamps de Bérier i Kazimierz Przybyłowski. Wreszcie z lwowskim ośrodkiem naukowym związane są nazwiska wybitnych filologów oraz językoznawców (Tadeusz Sinko, Juliusz Kleiner, Tadeusz
Lehr-Spławiński, Kazimierz Nitsch), przyrodników (Henryk Arctowski), geografów
(Eugeniusz Romer).
W trosce o zachowanie dotychczasowych struktur akademickich, co owocowałoby utrzymaniem warsztatów pracy naukowej, kontynuowaniem prowadzonych badań
w ustabilizowanych, doświadczonych zespołach – przedstawiciele środowiska lwowskiego niechętnie brali pod uwagę perspektywę zasilenia istniejących, mających swoje
tradycje uczelni, takich jak Uniwersytet Jagielloński, nawet mimo obietnicy utworzenia odrębnych lwowskich sekcji. Oczywiście, osiedlenie w Krakowie mogło dla wielu
osób stać się okazją do stabilizacji życiowej po wojennej tułaczce, atrakcyjne były warunki pracy naukowej w mieście, którego substancja materialna stosunkowo niewiele
ucierpiała w latach wojny. Szansę zachowania struktur UJK i PL zdawało się stwarzać
przeniesienie uczelni lwowskich albo na ziemie nowe, które Polska uzyskała na mocy
werdyktu zwycięskich mocarstw, albo tam, gdzie przed wojną nie powstały ośrod3
J. Draus, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1946. Portret kresowej uczelni, Kraków 2007;
rec. A. Redzik, Uniwersytet Jana Kazimierza zasłużył na lepszy portret, „Rocznik Lwowski” 2007, s. 237–249.
Na temat roli i wkładu środowiska lwowskiego w rozwój badań naukowych w Polsce zob. m.in.: W. Trzebiatowski, Rola lwowskich przedstawicieli nauk chemicznych w środowisku wrocławskim, Wrocław 2005;
Z. Jerzmanowska, Roman Małachowski i jego lwowska szkoła. Z dziejów Katedry Chemii Organicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza, Warszawa 1992; G. Brzęk, Lwów i Wilno. O dwu zgaszonych w 1939 roku ogniskach polskiej zoologii, Lublin 1995; A. Redzik, Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939–1946,
Lublin 2006; tenże, Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, Warszawa 2009; tenże,
Lwowska szkoła dyplomatyczna. Zarys historii Studium Dyplomatycznego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930–1939), „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2006, t. 6, nr 5, s. 121–149;
A. Lityński, Wydział Karny Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczypospolitej: dzieje prac nad częścią ogólną kodeksu, Katowice 1991; M. Pyter, Lwowska szkoła historii prawa kościelnego, „Roczniki Teologiczne KUL”,
T. 49 (2002), z. 4, s. 107–128; taż, Prawo kanoniczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w latach
1918–1939, „Roczniki Nauk Prawnych KUL” 2000, z. 2, s. 5–36; Lwowsko-kresowe korzenie wyższych uczelni
Lublina, red. W. Stążka, Lublin 2000; Lwowskie środowisko naukowe w latach 1939–1945. O Jakubie Karolu Parnasie, red. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Warszawa 1993; W. Wojtkiewicz-Rok, Rola Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Jana Kazimierza w kształtowaniu polskiego modelu nauczania medycyny. Studia medyczne UJK
w latach 1920–1939, Wrocław 1996; Stefan Banach. Niezwykłe życie i genialna matematyka, red. E. Jakimowicz i A. Miranowicz, Gdańsk 2007; R. Duda, Lwowska szkoła matematyczna, Wrocław 2010; Ludzie Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie i Uniwersytetu Wrocławskiego. Materiały z konferencji odbytej 15
grudnia 1995, red. K. Matwijowski, „Śląski Kwartalnik Historyczny »Sobótka«”, R. 1997, nr 3–4, s. 241–347.
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ki akademickie. Władze polityczne sprzyjały osiedleniu się lwowskich profesorów na
tzw. Ziemiach Odzyskanych, we Wrocławiu, Gliwicach, Gdańsku, licząc na ich udział
w „repolonizacji”, w zagospodarowywaniu nabytków na Zachodzie i widząc w ich pracy
czynnik przyspieszający budowę infrastruktury społecznej w środowiskach ludzi wyrwanych z dotychczasowej ojcowizny, przeświadczonych o niestabilności warunków politycznych, poranionych dotkliwie traumatycznymi przeżyciami wojennymi. Znaczna
część uczonych chętnie zatrzymałaby się jednak gdzieś blisko przedwojennej granicy
zachodniej, wobec niepewności, jaką rodziły pogłoski o możliwości wybuchu kolejnego konfliktu, obaw związanych z tak drastycznymi, bezprecedensowymi w cywilizacji
europejskiej przeobrażeniami – masowymi przesiedleniami ludzi i radykalnym przesunięciem granic. To właśnie mogło być atutem Katowic jako miejsca reaktywacji naukowej działalności ośrodka lwowskiego. Starania o powołanie wyższej uczelni w tym
mieście trwały zresztą od okresu przedwojennego4. Sprzed wojny też datowało się zacieśnienie, wcześniej także dostrzegalnych, więzi kulturalnych Lwowa i Śląska. Wystarczy
choćby wskazać kultywowanie w okresie międzywojennym pamięci o udziale kadetów
lwowskich w III powstaniu śląskim, rolę Lwowa jako miejsca studiów Górnoślązaków,
a także związki Śląska Cieszyńskiego z Uniwersytetem Lwowskim, których uosobieniem
może być postać prof. Józefa Buzka pochodzącego ze Śląska Cieszyńskiego, autora projektu statutu organicznego województwa śląskiego5. Innym symbolem więzi naukowo-kulturalnych Lwowa i Śląska jest osoba Romana Lutmana, absolwenta UJK, inicjatora
i organizatora badań humanistycznych w województwie śląskim6.
Wiosną 1945 roku zawiązał się w Katowicach Obywatelski Komitet Przygotowawczy Uniwersytetu Śląskiego. Wśród 34 jego członków znaleźli się uczeni reprezentujący kresowe – wschodnie i śląskie środowiska naukowe, działacze społeczni, urzędnicy.
Przewodniczącym został dr Józef Lisak, dyrektor Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach, a w skład komitetu wchodzili m.in. Kornel Michejda
– profesor Wydziału Medycznego Uniwersytetu Wileńskiego, Tadeusz Bigo – profesor
Wydziału Prawa UJK, prof. Wiktor Bross z Wydziału Lekarskiego UJK, Roman Ingarden – profesor Wydziału Humanistycznego UJK oraz dr Józef Pieter z Instytutu Pedagogicznego w Katowicach. W Memoriale w sprawie założenia uniwersytetu w województwie
śląsko-dąbrowskim, sygnowanym przez komitet znalazł się postulat natychmiastowego
utworzenia uniwersytetu w oparciu o uczonych, „którzy wskutek wydarzeń wojennych
zostali pozbawieni dotychczasowych warsztatów pracy”. W czerwcu członkowie Obywatelskiego Komitetu Przygotowawczego Uniwersytetu Śląskiego do swej idei starali
4
S. Fertacz, Na drodze do uniwersytetu. Problemy szkolnictwa wyższego na Górnym Śląsku w latach 1922–
1945, [w:] „Mądrość zbudowała sobie dom…” Uniwersytet Śląski 1968– 2008. Dzieje, dokumentacja, źródła,
red. A. Barciak, Katowice 2008, s. 28–35; tenże, Początki szkolnictwa wyższego na Górnym Śląsku, [w:] Katowice w 143 rocznicę uzyskania praw miejskich. W 40-lecie powstania Uniwersytetu Śląskiego – Szkolnictwo
i nauka na Górnym Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2009, s. 295–300.
5
M. W. Wanatowicz, Śląsk i Pomorze w świadomości społeczeństwa polskiego w okresie międzywojennym,
[w:] Górny Śląsk i Pomorze. Dwa symbole niezależności Drugiej Rzeczypospolitej, red. M. Mroczko, Bytom
1996.
6
Roman Lutman, absolwent UJK, organizator pomocy dla Śląska w lwowskim środowisku akademickim, uczestnik akcji plebiscytowej i III powstania śląskiego, pracownik lwowskiego archiwum w 1928 r.
przeniósł się na Śląsk, powołany na stanowisko kierownika Biblioteki Sejmu Śląskiego. Sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, od 1934 r. był dyrektorem Instytutu Śląskiego. W czasie wojny w Krakowie
kontynuował w konspiracji badania śląskoznawcze, a zaraz po wojnie uczestniczył w reaktywacji Instytutu
Śląskiego. Szerzej zob. W. Zieliński, Roman Lutman – historyk i organizator nauki polskiej na Śląsku, „Zaranie Śląskie” 1973, z. 4, s. 775–793.
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się przekonać Ministra Oświaty, Stanisława Skrzeszewskiego7. O fiasku tych wysiłków
przesądziły przesłanki polityczne i dziś nie można – jak to dzieje się w przypadku politechnik w Gliwicach i Wrocławiu, czy Uniwersytetu Wrocławskiego – stawiać Uniwersytetu Śląskiego wśród uczelni z dumą podkreślających w swej działalności bezpośrednie kontynuowanie tradycji środowisk akademickich Lwowa. To nie w Katowicach
ostatecznie odtwarzano lwowskie katedry, to nie tu utytułowani lwowscy profesorowie
wyciągali ze sfatygowanych w podróży waliz nadbitki swoich prac, skrypty Uniwersytetu czy Politechniki Lwowskiej, by choć tymczasowo zmniejszyć braki podręczników
akademickich. Tym niemniej powojenna wędrówka ludów na Śląsku owocowała głębokimi konsekwencjami. Jak koła na wodzie, rozchodzące się coraz drobniejszą falą, coraz
szerzej, tak do Katowic i okolicznych przemysłowych ośrodków przybywali i odciskali
ślad na śląskiej i zagłębiowskiej ziemi ludzie, którzy we Lwowie zdobyli wykształcenie
i zaczynali dojrzałe życie. Ci, których młodość na zawsze pozostała związana z Kresami Wschodnimi, wreszcie osoby, które w dokumentach osobistych miały i do dziś mają
nazwy miast, miasteczek i osad galicyjskich, podolskich, choć całe ich życie w zasadzie toczyło się poza Kresami. Nie mogło zabraknąć więc osób ze Lwowem i – szerzej
– z Kresami związanych w podejmowanych w latach czterdziestych próbach powołania
instytucji naukowych oraz w działaniach animowanych przez takie ośrodki, jak Instytut
Śląski, Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku, Towarzystwo Miłośników Książki. Na
szczególne podkreślenie zasługuje aktywność wspomnianego wcześniej Romana Lutmana. Reaktywowany Instytut Śląski rozpoczął intensywne badania naukowe, do 1948
roku zdążył wydać ponad 200 publikacji, w tym 58 książek. Lutman został też prezesem
Towarzystwa Przyjaciół Nauk8.
Powołanie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach w roku 1950 9 otwierało
nowy etap udziału osób związanych z Kresami w tworzeniu zrębów nauki katowickiej. Zapotrzebowanie na nauczycieli przedmiotów ścisłych zmuszało do otwarcia takich kierunków jak matematyka, fizyka i chemia. To zarazem oznaczało sięgnięcie „po
sąsiedzku” po kadrę Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Tą drogą w drugiej połowie lat
pięćdziesiątych pozyskano do współpracy profesorów i adiunktów z lwowskimi korzeniami, bez których Wydział Matematyki Fizyki i Chemii WSP zapewne nie mógłby się
rozwinąć10. Z kolei późniejsze powołanie Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach stanowiło o zadzierzgnięciu więzów z Górnym Śląskiem grona uczonych dojeżdżających z Krakowa.
Dopiero rok 1968 przyniósł organizację Uniwersytetu Śląskiego. Bez wątpienia dwa
dziesięciolecia za późno, by ukształtowane zespoły naukowców, skupionych wokół
lwowskich mistrzów i nauczycieli znalazły w nim warsztat pracy, szczepiąc bezpośrednio lwowskie tradycje. Wydawać się mogło, że ośrodek, w którym władze polityczne
7
Memoriał w sprawie założenia uniwersytetu w województwie śląsko-dąbrowskim, Katowice 1945; A. Jarosz, Wokół planów powołania w 1945 roku Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, „Gazeta Uniwersytecka”
2005, nr 3/133; Wyrósł z dobrego drzewa… Uniwersytet Śląski 1968–1998. Fakty, dokumenty, relacje, red.
A. Barciak, Katowice 1998, s. 198–208.
8
W. Zieliński, Roman Lutman…, s. 784.
9
Po wojnie w 1945 r. powołano w Katowicach Wyższą Szkołę Pedagogiczną, po czym w roku następnym
przeniesiono ją do Łodzi. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach 1950–1968, red. A. Jarosz i A. Jendrysik, Katowice 1971, s. 12–13.
10
S. Fertacz, Na drodze do uniwersytetu…, s. 44–45. Autor słusznie zauważa, że zmiana stosunku do
kwalifikacji pracowników WSP wiąże się z falą odwilży w 1956 r. W początkowym okresie pracownikami
WSP byli głównie urlopowani nauczyciele szkół średnich, a względy polityczne odgrywały w doborze kadry znaczącą rolę.
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chciały widzieć przeciwwagę dla zbyt tradycyjnych wartości przypisywanych UJ, z definicji niezbyt pasował do kultywowania pamięci o Kresach utraconych, wykreślanych
z publikacji przez cenzurę, wycieranych nawet z dowodów osobistych, w których jako
miejsce urodzenia wpisywany był Związek Radziecki, a przecież obszarach tęsknot, niewymazanych ani z pamięci ludzi, ani z pejzażu polskiej kultury. Rodzinne korzenie, indywidualne rodowody pracowników mogły odcisnąć się na śląskiej uczelni rozmaicie,
tylko w nielicznych dziedzinach nauki poprzez kontynuację dorobku którejś z lwowskich szkół. Niekiedy świadectwem kresowego pochodzenia była tematyka podejmowanych badań. W wielu wypadkach związek z Kresami trudny jest do uchwycenia tam,
gdzie w kolejnym pokoleniu decydował już nawet nie zapis w metryce urodzenia, a lojalność wobec kresowych rodzinnych tradycji. Summa summarum przecież wpływ osób
z kresowymi rodowodami na powstanie i działalność Uniwersytetu Śląskiego okazuje
się wcale niemały.
Warto przypomnieć uczonych tworzących Wydział Prawa UŚ. Szczególne miejsce
przypada tu profesorowi Mieczysławowi Sośniakowi. Już na etapie prac przygotowawczych do powołania Filii UJ w Katowicach, na początku 1966 roku koncepcja otwarcia studium prawniczego przybrała postać przemyślanego projektu jego autorstwa 11.
W październiku tego roku odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego na Filii UJ, a począwszy od roku 1966/67 uruchomiono w Katowicach dzienne studia prawa. Katowickim oddziałem Wydziału Prawa UJ kierował doc. dr Mieczysław Sośniak
jako prodziekan Wydziału Prawa UJ12. Należy podkreślić, że przez osobę prof. Sośniaka, a również i innych przybywających tu nauczycieli akademickich, katowicki Wydział
Prawa stał się poniekąd dziedzicem Katedry Prawa Cywilnego UJK. Był bowiem Mieczysław Sośniak przedstawicielem najmłodszego pokolenia studentów UJK, a w latach
1942–1944 tajnego uniwersytetu, uczniem profesora Kazimierza Przybyłowskiego, którego naukowa droga – od studiów po tytuł profesora zwyczajnego – wiązała się właśnie
z Uniwersytetem Lwowskim13. Z Przybyłowskim, dziekanem Tajnego Wydziału Prawa UJK, współpracował Sośniak i zasłużył na pochlebną opinię promotora dotyczącą
jego roli współorganizatora kompletów tajnego nauczania na poziomie akademickim14.
11
A. Lityński, U początków Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, [w:] Z dziejów prawa,
cz. 2, red. A. Lityński, Katowice 1999.
12
Profesor Mieczysław Sośniak urodził się w 1920 r. we Lwowie. W 1938 r. wstąpił na Wydział Prawa
Uniwersytetu Jana Kazimierza w rodzinnym mieście. Studia prawnicze kontynuował w trybie tajnym. Po
wojnie uzyskał tytuł magistra praw oraz posadę asystenta w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył też studia filozoficzne na Wydziale Humanistycznym pod kierunkiem profesora Romana Ingardena. W 1965 r. przyjechał do Katowic organizować Wydział
Prawa w filii UJ i kierował nim jako prodziekan. W 1968 roku objął funkcję pierwszego dziekana Wydziału Prawa i Administracji nowo utworzonego Uniwersytetu Śląskiego. Dziekanem wydziału był również od
1986 do 1990 r. W latach 1972–1981 kierował Instytutem Prawa Sądowego a następnie, po reorganizacji,
Katedrą Prawa Cywilnego. Wykładał na uczelniach zagranicznych oraz dwukrotnie w haskiej Akademii
Prawa Międzynarodowego. Zmarł 13 września 1991 r. Archiwum UŚ. Akta osobowe zmarłych pracowników [dalej: Archiwum UŚ. Akta prac.] Sygn. 11/S; A.Z., Listopadowe „wypominki”. Patroni naszych auli,
„Gazeta Uniwersytecka” 1992, nr 2. Szerzej zob. „Non omnis moriar”. Zmarli pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1968–2008, red. A. Barciak, Katowice 2008, s. 333.
13
H. Witczak, A. Kawałko, Kazimierz Przybyłowski (1900–1987), [w:] Profesorowie prawa Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. S. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008, s. 399–411.
14
Ostatni egzamin zdawał 13 czerwca 1944 r. Uzyskany we Lwowie tytuł magistra prawa został potwierdzony w 1946 r. na UJ. Archiwum UŚ. Akta prac. Sygn. 11/S, k. 25. Prof. Kazimierz Przybyłowski napisał
o swym uczniu i – ówcześnie – młodszym asystencie: „Mieczysław Sośniak wyróżniał się już w czasie swych
studiów uniwersyteckich, zaczętych na Wydziale Prawa UJK we Lwowie przed wojną a kontynuowanych
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Zainteresowania naukowe pierwszego dziekana Wydziału Prawa UŚ pozostają kontynuacją i rozwinięciem badań i prac jego lwowskiego mistrza, pod którego kierunkiem
pracował zresztą po wojnie w Krakowie. Mieczysław Sośniak uznany został za jednego
z najwybitniejszych polskich cywilistów. Specjalizował się w zagadnieniu winy na gruncie rodzimego prawa cywilnego, poważny dorobek posiadał także w dziedzinie prawa
przewozowego, prawa zobowiązań i prawa międzynarodowego prywatnego. Nie koniec
na tym. Wybitnym uczniem prof. Przybyłowskiego, już w Krakowie, był Maksymilian
Pazdan. Po ukończeniu studiów pracował jako asystent przy Katedrze Prawa Cywilnego
i Prawa Międzynarodowego Prywatnego. Po obronie rozprawy doktorskiej i uzyskaniu
stopnia doktora nauk prawnych, kontynuował pracę jako adiunkt. W 1974 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. W 1968 roku profesor przeniósł
się do Katowic15. Zatem dwaj wybitni uczniowie profesora Przybyłowskiego przenosili
na Uniwersytet Śląski doświadczenia szkoły lwowskiej w zakresie badań nad prawem
prywatnym i kolizyjnym. Powszechnie uważa się prof. Pazdana za twórcę nowoczesnej
szkoły prawa prywatnego w Polsce i prawa prywatnego międzynarodowego. Jak konkluduje Wojciech Popiołek:
prace badawcze, pola zainteresowań, ogromna wiedza prawnicza i doświadczenie wyniesione z praktyki prawniczej, pozwoliły profesorowi na podjęcie najtrudniejszego zadania: przygotowania projektu ustawy Prawo prywatne międzynarodowe. Jest to ukoronowanie studiów i badań, prowadzonych w ramach – stworzonego przez niego – ośrodka
badawczego. Tworząc autorski projekt tej ustawy osiągnął w nauce prawa prywatnego
międzynarodowego to, co było wcześniej udziałem jego wielkiego mistrza prof. Kazimierza Przybyłowskiego16.

Jeśli jednak brać pod uwagę nie tylko kontynuację, rozwijanie badań szkoły nauk
prawnych, zapoczątkowanych we Lwowie, ale spojrzeć także na osobiste korzenie rodowe – to kresowe koligacje prawników Uniwersytetu Śląskiego okazują się nad wyraz rozległe. Rzecz to niewątpliwie delikatna i bardzo osobista, ocena na ile miejsce urodzenia
traktowane jest jako przypadkowy kaprys losu, na ile zobowiązanie, istotne w ciągu całego życia. Tego historyk często odgadnąć nie potrafi. Zaskakująco liczna grupa uczonych
UŚ w swych metrykach urodzenia ma datę przesądzającą, co prawda, o tym, że już nie
w lwowskiej Alma Mater mogli usłyszeć uroczyste Gaudeamus igitur, ale zarazem zapisano w tych metrykach miejsce przyjścia na świat położone wiele setek kilometrów na
wschód od Górnego Śląska, któremu służyli, prowadząc badania i promując młodszych
i ukończonych w okresie tajnego nauczania. Należał do tej grupy studentów, którzy nie tylko pilnie sami
się kształcili, ale nadto pomagali mi przy organizowaniu tajnego nauczania (nawiązując kontakty z kolegami)”. Tamże, k. 207.
15
W strukturach Uniwersytetu Śląskiego prof. Maksymilian Pazdan pełnił funkcję prodziekana, dziekana,
prorektora oraz rektora UŚ. Był wiceprzewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, członkiem
Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych, członkiem Komisji Ekspertów, powołanej przez ministra handlu zagranicznego i gospodarki morskiej dla opracowania projektu kodeksu handlu zagranicznego. Uczestniczył w przygotowaniu projektu ustawy o szkolnictwie wyższym. Przewodniczył Komisji do
Spraw Reformy Prawa Górniczego i Geologicznego. Od 22 października 1996 r. był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Wchodził w skład Rady Naukowej Instytutu Badania Prawa Sądowego przy
Ministrze Sprawiedliwości oraz Rady Międzyuczelnianego Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności
Intelektualnej w Krakowie. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie.
16
W. Popiołek, Zaszczytny tytuł Profesora Honorowego UŚ dla prof. zw. dr. hab. Maksymiliana Pazdana,
„Gazeta Uniwersytecka”; Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red.
L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Katowice 2005, s. 5–11.

60

Joanna Januszewska-Jurkiewicz

adeptów nauki. Oto przybyły z Wrocławia doc. Michał Staszków, dziekan Wydziału Prawa i Administracji w latach 1970–1971 i 1976–197817, urodził się w Słobódce, w powiecie
czortkowskim na Kresach, choć to Wrocław był miejscem jego studiów. Obok zainteresowań problematyką historyczno-prawną rozwijał badania na Uniwersytecie Śląskim
dotyczące kwestii związanych w znacznym stopniu z charakterem i potrzebami przemysłowego regionu, aspektów prawnych postępu technicznego, wynalazczości, racjonalizacji18. Miejscem urodzenia związany ze Lwowem był także
profesor prawa prowadzący ważne i wynikające z potrzeb Górnego Śląska pionierskie badania – Antoni Agopszowicz, dziekan
Wydziału Prawa i Administracji w latach 1981–1982. Jego uniwersytecka edukacja związana była już przed wojną z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i tajnym nauczaniem na
poziomie akademickim w Warszawie, gdzie zresztą jako oficer AK
w szeregach Batalionu „Kiliński” uczestniczył w powstaniu warszawskim. Wcześniej był także żołnierzem września 1939 roku19.
Na Uniwersytecie Śląskim związał się z Katedrą Prawa Górniczego, szczególnie ważną z uwagi na specyfikę regionu, będąc
inicjatorem jej powstania i długoletnim kierownikiem, a następnie poświęcając swą uwagę bardzo aktualnej – wobec przemian Antoni Agopszowicz
ustrojowych – problematyce prawa samorządu terytorialnego20.
Z Wrocławia przybyła do Katowic Oktawia Górniok, urodzona
w Brodach, w województwie tarnopolskim. Tam spędziła okupację i uczęszczała na komplety tajnego nauczania w zakresie II i III
klasy gimnazjum. Po wojnie ukończyła we Wrocławiu Liceum dla
Dorosłych, utrzymując się z udzielanych korepetycji. Podczas studiów zainteresowała się prawem karnym, a jej naukowym mentorem był twórca wrocławskiej szkoły prawa karnego i kryminologii prof. Witold Świda. Wrocław był więc miejscem kontynuacji
badań prowadzonych w innym kresowym ośrodku nauk prawnych – Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, na którym prof.
Świda pracował w latach 1924–1939. Z Uniwersytetem Śląskim
w Katowicach prof. Oktawia Górniok związała się w 1971 roku.21
Oktawia Górniok
Kierowała Zakładem Prawa Karnego, Kryminologii i Prawa Penitencjarnego (później Katedrą Prawa Karnego i Kryminologii).
W latach 1982–1983 była dziekanem Wydziału Prawa i Administracji22. Badała zjawiska
przestępczości gospodarczej w okresie transformacji, zajmowała się zasadami stanowie17
Michał Staszków związany był z UŚ od 1968 r. Kierował Zakładem Prawa Rzymskiego, Zakładem Prawa Wynalazczego i Ochrony Patentowej, był dyrektorem Instytutu Historii Państwa i Prawa, dyrektorem
Instytutu Nauk Prawno-Ustrojowych. Pełnił także funkcję prodziekana.
18
Szerzej zob. „Non omnis moriar”…, s. 337–338.
19
„Non omnis moriar”…, s. 11–12.
20
Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Antoniego Agopszowicza, red. R. Mikosz, Katowice 2000, s. 5–6.
21
Znamienne, że dziekan WPiA UWr. prof. Jan Kosik, sprzeciwiając się przejściu doc. Górniok z Wrocławia do Katowic, napisał w opinii, że cieszy się ona na wydziale „wyjątkowym uznaniem jako człowiek
i pracownik naukowo-dydaktyczny”. Archiwum UŚ. Akta prac. Sygn. 16/G, k. 236.
22
Wśród wielu funkcji pełnionych przez prof. Oktawię Górniok wymienić należy członkostwo w kolegium Najwyższej Izby Kontroli oraz Komitetu Nauk Prawnych PAN, a także pełnioną przez dwie kadencje
funkcję prezesa Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego. Szerzej zob. „Non omnis moriar”…, s. 110–111.
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nia i stosowania prawa karnego gospodarczego23. W jej życiorysie nie tylko wpis w metryce, ale także aktywność w organizacjach chroniących pamięć Kresów Wschodnich,
w Kole Przyjaciół Brodów, świadczy o wadze kresowych korzeni24.
Związki osób pozbawionych „bliższej” ojczyzny na Kresach z Uniwersytetem Śląskim
symbolicznie uosabia prof. Adam Lityński, urodzony we Lwowie w pierwszym roku wojny, zmuszony jako dziecko do opuszczenia rodzinnego miasta i od 1945 roku zamieszkały w Katowicach, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, z katowickim wydziałem
prawa związany od 1966 roku, a więc jeszcze od czasów Filii UJ. Był autorem pierwszego
doktoratu obronionego na Wydziale Prawa UŚ. Wiele lat później został prodziekanem
Wydziału Prawa zwolnionym z tej funkcji z powodów politycznych w stanie wojennym,
i z tych samych przyczyn zablokowany w awansie profesorskim aż do czasów Okrągłego
Stołu. Był wreszcie kierownikiem Katedry Historii Prawa, po upadku systemu komunistycznego stał się autorem prac poświęconych historii prawa Polski Ludowej i Związku
Radzieckiego, posiadaczem Lauru Studenckiego, przyznanego przez studentów doceniających jakość wykładów i osobowość profesora25.
Pośród czterech wydziałów, które utworzono na Uniwersytecie Śląskim w pierwszym
roku jego istnienia, był Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii. W gronie jego organizatorów również nie zabrakło ludzi wywodzących się z Kresów. Obok pierwszego dziekana, wywodzącego się z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Augusta Chełkowskiego, we władzach dziekańskich zajmował miejsce doc. Marian Langner.
Przeszedł on do nowo powołanego uniwersytetu z katowickiej WSP, z którą związany
był od 1955 roku. Miejscem jego urodzenia był Lwów26. Jednym z pionierów wydziału
był prof. Andrzej Pawlikowski, urodzony w Michalewicach, w województwie lwowskim,
w rodzinie pielęgnującej tradycje uczestnictwa w powstaniu styczniowym, a zarazem
związanej z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, którego dobrami administrował
ojciec Andrzeja. Podczas okupacji sowieckiej spędzonej we Lwowie młody chłopiec stracił ojca, deportowanego przez władze sowieckie. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu
stopnia doktora na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
(promotorem był prof. R. S. Ingarden – jedna z jakże wielu lwowskich znakomitości na
wrocławskiej uczelni) pracował na stanowisku adiunkta w Instytucie Fizyki. Z katowickim ośrodkiem naukowym Andrzej Pawlikowski związał się już w 1964 roku, zatrudniony w nowo utworzonym Studium Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie od samego początku uczestniczył w organizacji Wydziału Matematyki,
Fizyki i Chemii, mianowany kierownikiem Zakładu Fizyki Teoretycznej w Instytucie
Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1966–1968 Pawlikowski wspólnie z profesorem
Janem Łopuszańskim, wrocławskim fizykiem urodzonym we Lwowie, napisali pierwszy
w języku polskim nowoczesny podręcznik fizyki statystycznej27. Był prof. Pawlikowski
inicjatorem corocznych konferencji naukowych z dziedziny fizyki teoretycznej Inter23

Archiwum UŚ. Akta prac. Sygn. 16/G, k. 70.
W notce biograficznej zamieszczonej w pracach ofiarowanych profesor Oktawii Górniok znalazło się
stwierdzenie, że pochodzenie z Kresów „zwykła podkreślać oraz za ważne dla osobowości swej i losów poczytywać”. Notka biograficzna. Na podstawie rozmowy przeprowadzonej z Jubilatką, [w:] Problemy nauk penalnych. Prace ofiarowane Pani Profesor Oktawii Górnik, red. L. Tyszkiewicz, Katowice 1996, s. 5.
25
Prof. zw. dr hab. Adam Lityński: http://www.wszins.tychy.pl/upload/adm/adamlitynski.pdf – dostęp we
wrześniu 2011 r.; Profesor od efektów specjalnych, „Gazeta Uniwersytecka” 2009, nr 9; A. Lityński, Początki
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, „Gazeta Uniwersytecka” 2004, wydanie specjalne.
http://gazeta.us.edu.pl/node/242701.
26
„Non omnis moriar”…, s. 201–202.
27
J. Łopuszański, A. Pawlikowski, Fizyka statystyczna, Warszawa 1969.
24
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national Conference of Theoretical Physics28, które organizuje Wydział od 1975 roku.
W okresie 18 lat kierowania Zakładem Fizyki Teoretycznej wypromował 16 doktorów.
Spośród tego grona 9 osób uzyskało stopień doktora habilitowanego, 5 tytuł naukowy
profesora, w tym 2 osoby tytuł profesora zwyczajnego.
Kierując Zakładem Fizyki Teoretycznej aż do roku 1986 stał się Ojcem Katowickiej
Fizyki Teoretycznej

– lapidarnie podsumowali działalność naukową profesora Michał Matlak i Władysław
Borgieł29. Andrzej Pawlikowski był represjonowany w stanie wojennym i internowany w maju 1982 roku w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborze. Został zawieszony
w obowiązkach nauczyciela akademickiego.
Z WSP w Katowicach, a następnie od 1968 roku z UŚ związany był astronom i znakomity popularyzator nauki, doc. Józef Sałabun, postać o niesłychanie barwnym, ciekawym życiorysie. Urodzony w Galicji Wschodniej, w Nowym Mieście koło Dobromila,
czynnie uczestniczył w dwóch wojnach. Jako ochotnik walczył w zmaganiach polsko-bolszewickich w 1920 roku. W 1925 podjął studia w zakresie fizyki i astronomii na
UJK. Po ich ukończeniu pracował na Kresach jako nauczyciel w szkołach średnich, m.in.
w Seminarium Nauczycielskim we Lwowie. Zmobilizowany w 1939 roku, jako oficer
rezerwy, wziął udział w obronie Lwowa i cudem uniknął śmierci w egzekucji z rąk sowieckich. Okres okupacji spędził w Generalnej Guberni, uczestniczył w tajnym nauczaniu, był oficerem Narodowej Organizacji Wojskowej (później AK) pseudonim „Grom”.
Po wojnie zamieszkał w Bytomiu, był represjonowany. Uczył fizyki w szkołach średnich,
a na początku 1956 roku został dyrektorem nowo utworzonego Planetarium Śląskiego.
Funkcję tę sprawował do śmierci w 1973 roku. W strukturze UŚ Józef Sałabun był docentem w Katedrze Fizyki Doświadczalnej, a w latach 1970–1972 kierował Zakładem
Astronomii Obserwacyjnej. W Planetarium działała pracownia astrofizyczna zakładu,
w której wykształciło się kilkudziesięciu astrofizyków. Doc. Sałabun przez kilka kadencji był prezesem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii30.
Niepowetowaną stratą dla polskiej nauki było tragiczne uszczuplenie w latach wojny, a potem rozproszenie wspaniałej lwowskiej szkoły matematycznej. Opodal Katowic,
w Gliwicach wykładał na Politechnice Śląskiej były asystent w Katedrze Matematyki Politechniki Lwowskiej, jeden z najmłodszych współpracowników Stefana Banacha i Stanisława Mazura doc. Kazimierz Szałajko31. Niektórzy uczeni z lwowskiej szkoły znaleźli się
w Poznaniu i Wrocławiu, niektórzy za granicą. W katowickiej WSP począwszy od 1951
28
Profesor Andrzej Pawlikowski był jednym ze współorganizatorów Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Przyczynił się do zorganizowania Biblioteki Instytutu Fizyki. W 1969 r. uzyskał na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie stopień doktora habilitowanego za pracę pt. O wyznaczaniu wektora namagnesowania w magnetyku anizotropowym. W latach 1972–1973 pełnił funkcje zastępcy dyrektora ds. dydaktyczno-wychowawczych w Instytucie Fizyki a następnie wicedyrektora Instytutu. W 1976 r. otrzymał tytuł
profesora. Był przewodniczącym Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego, członkiem
Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Fizyki, wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie. M. Matlak,
W. Borgieł, Krótkie wspomnienie o Profesorze Andrzeju Pawlikowskim, wybitnym uczonym i wychowawcy,
twórcy Fizyki Teoretycznej na Uniwersytecie Śląskim, „Gazeta Uniwersytecka” 2006, nr 8.
29
Tamże.
30
M. Droń, Józef Sałabun – Pan od astronomii, „Życie Bytomskie” z 28 maja 2011, http://www.zyciebytomskie.pl/podakcja.php?id=40&gakcja=1 [dostęp: wrzesień 2011 r.].
31
K. Szałajko, Matematyka lwowska w czasie ostatniej wojny. Wspomnienia, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Matematyka – Fizyka”, R. 1995, z. 76, s. 218–228.
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roku długie lata pracowała jako adiunkt i wykładowca absolwentka Wydziału Filozoficznego UJK, uczennica Stefana Banacha i Hugona Steinhausa mgr Maria Zajączkowska.
Po ukończeniu studiów matematycznych zaczęła studiować fizykę teoretyczną. Przed
wojną była nauczycielką w szkołach średnich we Lwowie, Przemyślu i Stanisławowie.
W latach okupacji brała udział w tajnym nauczaniu. Śmiertelnie zagrożona z powodu
żydowskiego pochodzenia musiała się ukrywać i opuścić Lwów. Po wojnie zamieszkała w Katowicach, podjęła pracę w szkolnictwie, później w WSP. Przeszła następnie do
pracy na UŚ, wnosząc znaczny wkład w rozwój dydaktyki matematyki. Położyła także
duże zasługi w pracach Polskiego Towarzystwa Matematycznego i popularyzacji matematyki wśród uczniów szkół średnich32.
Trudny do przecenienia wkład w tworzenie środowiska matematycznego na Śląsku
wniósł urodzony w Stanisławowie, choć w okresie nauki szkolnej i studiów związany
już z Poznaniem, prof. Jerzy Mikusiński, członek Rady Naukowej UŚ, pełniący wiele
funkcji w organach Polskiej Akademii Nauk. Od 1966 roku kierował Oddziałem Instytutu Matematyki PAN w Katowicach. Jego szerokie zainteresowania obejmowały analizę rzeczywistą i zespoloną, równania różniczkowe i funkcyjne, analizę funkcjonalną,
teorię liczb, algebrę i geometrię, algebraiczne ujęcie rachunku operatorowego, a pojęcie
operatorów Mikusińskiego jest szeroko znane w świecie matematycznym. Przez wiele
lat prowadził w Katowicach seminarium środowiskowe na temat funkcji uogólnionych
i teorii zbieżności33.
Fenomen, jakim był wspaniały rozwój nauk chemicznych we
Lwowie, pozwolił na szczodre wyposażenie w kadrę powojennych
środowisk wrocławskiego i gliwickiego34. Także Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ skorzystał z tego bogactwa. Do grona ostatnich studentów Politechniki Lwowskiej należał prof. Ludomir Tokarzewski, choć tytuł inżyniera zdobył już w Gliwicach
w 1945 roku. Doświadczenia zawodowe zbierał na placówkach
naukowo-badawczych związanych bezpośrednio z przemysłem
chemicznym m.in. w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu
i Zakładach Azotowych w Tarnowie. Od 1956 roku związany był
z WSP w Katowicach, gdzie pełnił m.in. funkcje dziekana i prodziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz prorekLudomir Tokarzewski tora. Na Uniwersytecie Śląskim kierował Katedrą Technologii
Chemicznej, a w latach 1981–1986 pełnił obowiązki dyrektora
Instytutu Chemii. Był także członkiem Komitetu Nauk Chemicznych PAN w Katowicach35. Wspomniany wcześniej doc. Marian Langner specjalizował się w dydaktyce chemii i kierował Zakładem Dydaktyki Chemii36.. W Terszakowie koło Lwowa urodził się
prof. Jan Paściak. W latach wojny jako oficer Narodowej Organizacji Wojskowej (później
AK) działał w ruchu oporu, był trzykrotnie aresztowany, następnie uwięziony w obozie koncentracyjnym. W latach 1945–1949 ukończył studia chemiczne na UJ. Pracował
32
Maria Zajączkowska (Felicja Maria Teresa Kohn) ur. 22 marca 1909 r. w Wiedniu, zm. 3 stycznia 2003 r.
w Katowicach. Archiwum UŚ. Akta prac. Sygn. 11/Z; Pół wieku matematyki na Górnym Śląsku, red. K. Skórnik, Katowice 2003, s. 40–41.
33
Pół wieku matematyki…, s. 27–29.
34
W. Trzebiatowski, Rola lwowskich przedstawicieli nauk chemicznych…; W. J. Bąba, Początki Politechniki
Śląskiej…, s. 388–394.
35
„Non omnis moriar”…, s. 360–361.
36
Archiwum UŚ. Akta prac. Sygn. 5/L; „Non omnis moriar”…, s. 202.
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m.in. w WSP w Opolu. Po habilitacji na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, od 1970 roku
rozpoczął pracę w Instytucie Chemii UŚ. Był kierownikiem Zakładu Chemii Fizycznej
i Samodzielnej Pracowni Polarograficznej37.
Początki Wydziału Wychowania Technicznego UŚ ściśle wiążą się z osobą prof. Mariana Janusza. Jako jeden z nielicznych w gronie współtwórców UŚ nie tylko urodził się
we Lwowie i uzyskał w tym mieście wyższe wykształcenie, ale jeszcze we Lwowie podjął pracę naukowo-dydaktyczną. W latach 1928–1939 przeszedł kolejne szczeble od zastępcy asystenta do adiunkta. Pracował także w Państwowej Szkole Technicznej, a pod
władzą radziecką w 1945 roku był adiunktem Lwowskiego Instytutu Politechnicznego.
Od 1946 związał się z Politechniką Śląską, gdzie był organizatorem Katedry Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów, dziekanem Wydziału Budownictwa Przemysłowego
i Ogólnego, a w latach 1955–1959 prorektorem. Położył olbrzymie zasługi dla zorganizowania Wydziału Wychowania Technicznego WSP w Katowicach. Po utworzeniu UŚ
był organizatorem i pierwszym dziekanem Wydziału Wychowania Technicznego (1968–
1970) oraz kierownikiem Zakładu Mechaniki. Jego elegancja, uprzejmość, szarmancki
stosunek do studentek, nadal trwają w ciepłych wspomnieniach dawnych wychowanków i licznych anegdotach38. Następcą prof. Janusza na stanowisku dziekana Wydziału
Techniki w latach 1970– 1972 był doc. Sławomir Wilk. We Lwowie ukończył Gimnazjum Humanistyczne im. Jana Kochanowskiego i rozpoczął studia w dziedzinie fizyki na
UJK, by następnie przenieść się na Wydział Mechaniczny PL. W szeregach ochotniczej
Kompanii Harcerskiej uczestniczył w obronie Lwowa w 1939 roku. W okresie okupacji związany był z ruchem oporu i tajnym nauczaniem. Uczył przedmiotów ścisłych na
poziomie szkoły średniej. Ukończył studia i podjął pracę na PŚ w Gliwicach, gdzie uzyskał stopień doktora39. Pracował w WSP w Katowicach, a później do 1974 roku na UŚ.
Z Wydziałem Wychowania Technicznego związał się od początku jego istnienia
doc. dr Tadeusz Świerz, pochodzący z Borysławia, absolwent Politechniki Lwowskiej.
Od 1933 roku był asystentem w Mechanicznej Stacji Doświadczalnej PL. Odbył praktykę
w Hucie Batory na Górnym Śląsku. W 1946 roku został adiunktem w Katedrze Meta37
„Non omnis moriar”…, s. 274–275. Prof. Paściak, w 1983 r. mianowany profesorem zwyczajnym, był
członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego i członkiem Komitetu Chemii Analitycznej PAN.
38
Prof. Marian Janusz urodził się 2 lutego 1905 we Lwowie. W 1923 r. ukończył gimnazjum matematyczno-przyrodnicze, a potem studia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej (uzyskał
dyplom inżyniera dróg i mostów). Na PŚ był m.in. kierownikiem Katedry Teorii Konstrukcji na Wydziale
Budownictwa i Architektury. W latach 1946–1956 pracował równocześnie na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej. W 1965 r. mianowany profesorem zwyczajnym. W Gliwicach zorganizował Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej i Oddział Towarzystwa Wiedzy
Powszechnej. Niekwestionowane zasługi organizacyjne prof. Janusza znalazły szczególnego rodzaju potwierdzenie w zachowanym w Archiwum UŚ kwestionariuszu na wyjazd zagraniczny z wczesnego okresu pracy
w WSP. W rubryce „Ocena polityczna”, zamiast zwykłej w takich okazjach lakonicznej formuły o pozytywnym ustosunkowaniu się kandydata do politycznej rzeczywistości, znalazło się stwierdzenie: „zainteresowanie, wielki osobisty wkład w organizowaniu i kierowaniu Sekcji WT należy uznać za czynnik politycznie pozytywny”. Można się domyślać, że opiniujący wolał odnieść się do niekwestionowanych rezultatów
pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej profesora, niż wypowiadać się – nawet w mało znaczących,
rutynowo używanych formułach – o jego przekonaniach politycznych. Akta prac. Sygn. 6/J, k. 183; „Non
omnis moriar”…, s. 131–132.
39
Doc. Sławomir Wilk (1920–2001). W związku z reorganizacją Wydziału Techniki UŚ w 1974 r. podjął
pracę na Politechnice Częstochowskiej. Był autorem kilku podręczników w tym wielokrotnie wznawianej
Termodynamiki Technicznej. Będąc na emeryturze, włożył wiele wysiłku i starań w upamiętnienie obrony
Lwowa w 1939 r. R. Węgrzynowicz, E. Susłowski, Śp. Sławomir Wilk (1920–2001), „Semper Fidelis” 2001,
nr 2, s. 49–50.
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loznawstwa PŚ. Od 1966 pracował w WSP w Katowicach. W latach 1968–1972 był prodziekanem Wydziału Wychowania Technicznego UŚ (od 1971 roku Wydział Techniki),
od 1969 organizował i pełnił obowiązki dyrektora Instytutu Mechaniki40. Do młodszej
generacji należała prof. Maria Tokarzewska, absolwentka lwowskiego Gimnazjum im.
Królowej Jadwigi. Rozpoczęte we Lwowie w okresie wojny studia chemiczne zakończyła
na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Pracowała w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu, specjalizując się w zakresie polimerów winylowych, zajmowała się m.in. syntezą
polimerów o zwiększonej odporności termicznej. Od 1965 roku była wykładowcą WSP,
w 1968 zatrudniona została jako docent, następnie profesor na UŚ. Była organizatorką
i kierownikiem Zakładu Technologii Tworzyw Sztucznych na Wydziale Wychowania
Technicznego41.
Z województwa stanisławowskiego pochodził, urodzony w Śniatyniu, prof. Andrzej
Zawadzki. W 1936 roku ukończył studia na Wydziale Ogólnym Politechniki Lwowskiej.
Przed wojną pracował w szkolnictwie średnim, będąc też asystentem PL. Także w latach
okupacji był nauczycielem. Po wojnie pracował na PŚ w Gliwicach a od lat sześćdziesiątych w katowickiej WSP. W latach 1969–1972 był dyrektorem Instytutu Wychowania
Technicznego UŚ. Prowadził zajęcia z geometrii wykreślnej42.
Wspominane dotąd wydziały kształciły młodą inteligencję w dyscyplinach bezwzględnie potrzebnych w szybko rozwijającym się regionie, z licznymi przedsiębiorstwami, z rzeszami młodzieży oczekującej możliwości zatrudnienia w wielkim przemyśle, w biurach projektowych, w administracji. Jednak pożądany przez wielu Wydział
Humanistyczny mógł w niektórych środowiskach budzić mieszane uczucia. Miał tego
świadomość prof. Ireneusz Opacki, gdy pisał:
Społeczeństwo było bez tradycji uniwersyteckiej, stechnicyzowane, o mentalności
kształtowanej przez kulturę regionu przemysłowego. Uniwersytet ze swoją dominacją
humanistyki nie był tu zjawiskiem poczuwanym w szerokich kręgach społecznych jako
„swoje” i choć przez pewne kręgi elit, skądinąd dość szczupłe, był od wielu dziesięcioleci pożądany, to dla szerszej społeczności stanowił ciało dość egzotyczne i obce. Tym
bardziej, że była ta humanistyka tworzona przez uczonych siłą rzeczy w zdecydowanej
większości napływowych. I tu trzeba było wiele zmienić, jeśli uczelnia miała autentycznie wrosnąć w tradycje społeczności regionu, jeśli miała być postrzegana jako uczelnia
autentycznie „własna”, uznana za prawdziwie „swoją”43.

W skład powołanego w pierwszym roku istnienia UŚ Wydziału Humanistycznego
od 1969 roku wchodziły Instytuty: Filologii Polskiej, Historii, Pedagogiki i Psychologii
oraz Nauk Społecznych. Współorganizatorem Instytutu Historii na Wydziale Humanistycznym UŚ był w 1969 roku prof. Stefan Maria Kuczyński, urodzony w Bogusławiu
(dawny powiat kaniowski). Studiował na Uniwersytecie Warszawskim filologię polską,
40
Tadeusz Świerz ur. w 1903 r. Z odznaczeniem zdał maturę w Gorlicach, choć musiał codziennie pokonywać kilkanaście kilometrów w drodze do szkoły. Po studiach rozpoczął pracę w Mechanicznej Stacji
Doświadczalnej, został w niej kierownikiem laboratorium wytrzymałości. Cieszył się opinią doskonałego
pedagoga o wszechstronnym przygotowaniu teoretycznym i praktycznym. Dokończył studia na PŚ, tam
też doktoryzował się w 1961 r. Archiwum UŚ. Akta prac. Sygn. 206/S, k. 2–8.
41
Maria Tokarzewska z d. Szczupaczyńska ur. w1922 r. we Lwowie, zm. w 1987 r. w Katowicach. W 1948 r.
uzyskała dyplom mgr. inż. chemii, w 1963 r. doktoryzowała się, a w 1967 habilitowała. W 1976 r. została
mianowana profesorem nadzwyczajnym nauk technicznych w zakresie chemii i technologii tworzyw sztucznych Archiwum UŚ. Akta prac. Sygn. 2/T; „Non omnis moriar”…, s. 359.
42
Archiwum UŚ. Akta prac. Sygn. 71/Z, k. 3–15.
43
Podolski czarnoziem – na Śląsku?, „Gazeta Uniwersytecka” 2001, nr 8.
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prawo i historię, w 1932 uzyskał doktorat pod kierunkiem Oskara Haleckiego. Z Kresami Wschodnimi pozostawał stale blisko związany, czy to pracą w szkolnictwie średnim
w Równem44, czy tematyką badań nad średniowiecznymi dziejami ziem Litwy i Rusi.
Po habilitacji w 1937 roku wykładał na Uniwersytecie Warszawskim. Brał udział w tajnym nauczaniu w okresie okupacji. W latach 1946–1948 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Śląsk”
wydawanego w Jeleniej Górze. Od 1955 roku pracował jako profesor na Uniwersytecie Łódzkim, a od 1969 do 1982 roku na Uniwersytecie Śląskim. Pełnił funkcję kierownika Zakładu Historii
Starożytnej i Średniowiecznej. W latach 1972–1974 był dyrektorem Instytutu Historii. Jego naukowe zainteresowania skupiły się
na problematyce łączącej sprawy ziem utraconych i odzyskanych
po wojnie: dziejach Kresów Wschodnich, dynastii Jagiellonów,
zmaganiach polsko-krzyżackich. W pamięci studentów pozostał
przykładem umiejętnego łączenia różnych sfer pracy historyka,
którą sam charakteryzował jako badanie historii, jej nauczanie Stefan Maria Kuczyński
i popularyzację45.
Do nieco młodszej generacji historyków UŚ należał prof. Michał Komaszyński, urodzony w 1924 w Potoku Złotym k. Buczacza. Uczęszczał do gimnazjum w Tarnopolu. Naukę przerwała mu
wojna i wywiezienie w 1942 roku na roboty przymusowe do Niemiec. Stamtąd po wojnie trafił do Francji, gdzie po ukończeniu
polskiego liceum studiował w uniwersytecie w Lille. Studia kontynuował w Toruniu. Na dłużej związał się z Wrocławiem, gdzie
uzyskał habilitację. Na Uniwersytecie Śląskim podjął pracę w 1972
roku. Był kierownikiem Zakładu Historii Nowożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego. Śladem życiowych wędrówek profesora były podejmowane zagadnienia badawcze: dzieje
Wrocławia, stosunki polsko-francuskie, ale umiłowanym obszarem badań stały się polityka, dwór i rodzina Jana III SobieskieMichał Komaszyński
go, można rzec, w pewnym sensie krajana prof. Komaszyńskiego. Dostrzegali i doceniali to studenci profesora, albowiem – jak pisał o Komaszyńskim
prof. Adam Kersten –
posiadanie własnej pasji badawczej jest […] nieodzownym warunkiem przekazywania
wiedzy innym46.

Z Kresami Południowo-Wschodnimi związana była doc. Julia Radziszewska. Szkołę
średnią ukończyła w Zaleszczykach i tam w latach wojny pracowała jako nauczycielka.
W latach 1942–1944 uczestniczyła w tajnym nauczaniu. W 1938 roku podjęła studia historyczne na UJK, przerwane przez wojnę. Ukończyła je na UJ w Krakowie w 1946 roku,
a w 1949 uzyskała stopień doktora filozofii. Zajmowała się w swych badaniach połu44

Archiwum UŚ. Akta prac. Sygn 14/K, k. 19.
A. Krupska, In memoriam. Profesor Stefan Maria Kuczyński, „Kronika Katowic”, t. 2, red. T. Falęcki,
Katowice 1986, s. 7.
46
Archiwum UŚ. Akta prac. Sygn. 29/K, s. 333; Szerzej zob. A. Skrzypietz, Szkic do portretu Profesora
Michała Komaszyńskiego, [w:] Z dziejów XVII i XVIII wieku. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi
Michałowi Komaszyńskiemu, Katowice 1997, s. 7–13.
45
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dniowym pograniczem Królestwa Polskiego i na podstawie rozprawy Studia z dziejów
Spisza uzyskała w 1969 roku stopień doktora habilitowanego. Już w 1958 roku podjęła
pracę w WSP w Katowicach jako adiunkt, potem docent, a od 1969 roku na Wydziale
Humanistycznym w Instytucie Historii UŚ. Z Zakładem Historii Starożytnej i Średniowiecznej, już w ramach Wydziału Nauk Społecznych UŚ, związana była do przejścia na
emeryturę47.
Z odległych ziem północno-wschodnich przybył najpierw do Wrocławia, potem do
Katowic prof. Stanisław Michalkiewicz (1925–1985), urodzony w ziemi kowieńskiej,
w powiecie wędziagolskim. Po wojnie pracował we Wrocławiu, w Zakładzie Historii Śląska PAN, potem na Uniwersytecie Wrocławskim. Znakomity i zasłużony badacz historii
Śląska do pracy na Uniwersytecie Śląskim przeszedł w 1978 roku. Był dyrektorem Instytutu Historii w latach 1984–198548. Profesor skupiał swoje badania na gospodarczych
i społecznych dziejach Śląska w szerokich ramach czasowych.
Polonistyka na UŚ rozwijała się początkowo w ramach Wydziału Humanistycznego i dziedziczyła bardzo znaczny i wartościowy dorobek WSP. Bez wątpienia wielkie znacznie dla jej rozwoju
miało powstanie w 1973 roku Wydziału Filologicznego. Składał
się on początkowo z dwóch Instytutów: Filologii Polskiej i Filologii Obcych. Z organizacją wydziału łączył się przyjazd z Lublina
doc. Ireneusza Opackiego, bo właśnie Śląsk to jego
druga po Podolu, niezapomnianym „kraju lat dziecinnych”, ziemia rodzinna – kraj wczesnej młodości49.

Prof. Leonard Neuger, jego bliski współpracownik, tak charakteryzował Opackiego:

Ireneusz Opacki

Był człowiekiem kilku epok: ukształtowany był przez przedwojenne Kresy (okolice
Lwowa, zatem mniej od Litwy idylliczną krainę), potem, w czasie wojny, przez środowisko AK-owskie. Mówił o tym mało, choć był dumny z roli, jaką jego ojciec odegrał
w AK. Mówił o tym dużo, bo przecież Juliusz Słowacki, przynajmniej ten, o którym pisał i wykładał, był poetą tych Kresów i tej Polski, która Opackiemu była najbliższa. Ale
też dzięki romantykom, AK i własnemu temperamentowi, był człowiekiem czynu, człowiekiem wielkich wizji. Działać i spełnić się przyszło mu jednak w epoce innej. I zupełnie gdzieś indziej (to zresztą los wielu kresowiaków): na Śląsku i w Lublinie, a potem
już tylko na Śląsku50.

Dalej, myśląc o tym spełnieniu, Neuger mówił, że Opacki
zostaje w swoich uczniach i słuchaczach. Bo przecież stworzył, oczywiście nie on sam,
jedną z najlepszych polonistyk51.

Był profesor Opacki wybitnym genologiem, znawcą literatury romantycznej i literatury XX wieku, a w strukturze UŚ twórcą i kierownikiem (1974–2003) Zakładu Teorii Literatury, dyrektorem Instytutów Literatury i Kultury Polskiej oraz Nauk o Literaturze,
47
48
49
50
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prodziekanem Wydziału Filologicznego, dziekanem Wydziału Radia i Telewizji, prorektorem UŚ w latach 1981–198252. Te wielkie zasługi i zaangażowanie w sprawy śląskiej
uczelni, a zarazem Górnego Śląska, i Zagłębia, nie przesłaniały pamięci o stronach rodzinnych. Ojciec Ireneusza, Józef Opacki wybitny wychowawca, harcmistrz, działacz
Polskiego Państwa Podziemnego, miłośnik Podola pisał przed wojną, że obcowanie
z ziemią rodzinną
porusza myśli i wynosi ducha na wyżyny. Nic tak nie porusza duszy do głębi, jak ojczysty krajobraz53.

Syn, znając uczucia ojca, rozumiał jego tęsknotę za pozostawioną ziemią, imperatyw
wierności
krainie „swojej” nie tylko dlatego, że ojczystej. Także dlatego że „osobistej”. Tej, do której odczuwa się jednostkowe, „prywatne” przywiązanie. Tej, o której „prywatnie” się
marzy54.

Pisał o wielkich poetach romantycznych, a przecież musiał mieć w oczach i własnego
ojca, gdy z taką empatią ukazywał w romantycznej poezji tęsknotę
człowieka, który na tej konkretnej ziemi się urodził, z nią, konkretną, czuje się związany
i do niej, konkretnej, chce wrócić55.

Profesor doceniał też wagę utrwalania pamięci o utraconych Kresach, apelując:
[…] ogarnia człowieka przerażenie – jak szybko, na naszych oczach, znikają możliwości udokumentowania prawdy. Odchodzi już pokolenie, które w tamtych czasach było
pokoleniem dojrzałym, mogącym odpowiedzialnie zaświadczyć o faktach, do starości
zbliża się moje pokolenie, które tamte czasy zachowało w pamięci dziecinnej […]. Ostatni to już czas, by zebrać wiarygodne relacje56.

Przykładem uczonej, która harmonijnie łączyła starania o upamiętnienie dziejów
polskości na Kresach i pracę naukową nad historią kultury Śląska, nad dziedzictwem
piśmiennictwa polskiego na Śląsku jest prof. Maria Pawłowiczowa pochodząca ze Stanisławowa. Lata okupacji spędziła w Mielcu, uczestniczyła w tajnym nauczaniu, konspiracyjnie zdała maturę w 1943 roku. Była sanitariuszką i żołnierzem AK. Po studiach
w WSP w Katowicach pozostała na uczelni i zajmowała się historią książki na Śląsku.
Na Uniwersytecie Śląskim pracowała w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej. Na emeryturze pozostaje wierna misji dokumentowania dziejów obecności
i tragedii Polaków na Kresach i biografii zasłużonych Polaków, w tym duchownych archidiecezji lwowskiej57.
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Początki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska wiążą się z powołaniem w 1969
roku samodzielnego Instytutu Biologii. Jego fundamenty budował, wraz z entomologiem z UW prof. Przemysławem Trojanem, doc. Jerzy Chmielowski. Od 1971 roku aż
do powołania Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w 1973 roku prof. Chmielowski
był dyrektorem Instytutu Biologii. W latach 1973–1978 stał na czele Instytutu Biochemii i Mikrobiologii, przekształconego w Instytut Biologii Molekularnej. Po reorganizacji wydziału prof. Chmielowski kierował Instytutem Ekologii Regionów Uprzemysłowionych, stale pozostając w gronie pionierów Wydziału i uczonych wytyczających nowe
kierunki jego rozwoju. Droga życiowa profesora prowadziła ze Lwowa, przez Kraków do
Gliwic, gdzie skończył studia chemiczne. Zasługi oraz sukcesy naukowe i organizacyjne
prof. Chmielowskiego na katowickiej uczelni mogłyby przesłonić wspomnienia o mieście, z którego pochodził, o rodzinnej ziemi. Tymczasem to właśnie profesor upomina
się o pamięć o Lwowie i jego fenomenie, pisząc:
Wielu już nie pamięta o twórcach prężnego ośrodka naukowego w przedwojennym
Lwowie. Ci, którzy pamiętają mają obowiązek przypominać o profesorze Jakubie Parnasie– biochemiku, Stefanie Banachu – matematyku i wielu innych, którzy nadali środowisku lwowskiemu wymiar europejski. Należał do nich przede wszystkim profesor
Rudolf Weigl, twórca szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu. […] Jako jedyny Polak był dwukrotnie nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny
– której nigdy nie dostał z różnych powodów. Austriak z urodzenia, Polak z wyboru,
w którym szczególne koleje życia, a potem klimat polskiej kultury ukształtowały poczucie narodowe i patriotyzm. Który mówił o sobie w chwilach ciężkiej próby w czasie okupacji niemieckiej: „Ojczyznę wybiera się jeden raz – ja dokonałem tego w 1918 roku”58.

Esej prof. Chmielowskiego o zasługach lwowskiego środowiska naukowego dobitnie
ukazuje poczucie obowiązku odczuwanego przez generację tych, którzy zmuszeni do
opuszczenia Lwowa, nigdy się tej swojej „bliższej” ojczyzny nie wyrzekli, lojalności wobec ziemi rodzinnej i ludzi tworzących niepowtarzalną substancję Kresów Rzeczypospolitej.
Kolejną osobą o kresowym rodowodzie, kładącą podwaliny pod rozwój nauk biologicznych na UŚ był prof. Kazimierz Czechowicz. Urodził się w Tarnopolu w rodzinie
od pokoleń związanej z Podolem. Przerwaną wybuchem wojny naukę kontynuował na
tajnych kompletach. Był żołnierzem Armii Krajowej. Po wojnie zamieszkał w Bytomiu,
gdzie ukończył liceum ogólnokształcące. W latach 1947–1951 studiował biologię na
Uniwersytecie Wrocławskim. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął we wrocławskiej
Akademii Medycznej, gdzie zdobywał kolejne stopnie naukowe: doktorat w 1962 roku
i habilitację w 1971. W roku 1975 po przeniesieniu się do Katowic zorganizował Katedrę
Histologii i Embriologii Zwierząt na Uniwersytecie Śląskim. Przez kilka kadencji pełnił
funkcję Prodziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska59.
Warto jeszcze wspomnieć o doc. Marii Bolechowskiej z Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Pochodziła Gródka Jagiellońskiego i była uczennicą znanego lwowskiego gimnazjum im. Królowej Jadwigi. Przerwaną przez wojnę edukację kontynuowała w trybie
tajnym i konspiracyjnie zdawała we Lwowie egzamin maturalny. W latach 1942–1944
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była łączniczką w Armii Krajowej. Po wojnie znalazła się w Katowicach. Od 1950 roku
związana była z WSP. Po habilitacji w 1970 pracowała jako docent na Uniwersytecie Śląskim. Była kierownikiem Zakładu, potem Katedry Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej, pełniła obowiązki prodziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii 60.
Udział osób z kresowymi rodowodami w gronie współtwórców UŚ, wśród organizatorów poszczególnych zakładów, instytutów i wydziałów, ich ranga i zasługi są trudne
do przecenienia, chociaż nie przesłaniają, oczywiście, wkładu budujących uniwersytecką wspólnotę Górnoślązaków, Cieszyniaków, mieszkańców Zagłębia, przybyłych z innych ośrodków naukowych. Przedwojennych nauczycieli akademickich w tym gronie
nie było wielu, znacznie więcej tych, którym wojna przerwała edukację gimnazjalną lub
akademicką i wzbogaciła życiorysy o służbę wojskową, walkę w szeregach AK, udział
w tajnym nauczaniu, niekiedy więzienie czy deportację. Wspólną cechą wielu przywołanych tu biografii była determinacja, z jaką młodzi wygnańcy z Kresów realizowali aspiracje do kształcenia się. Szacunek dla nauki, dla wykształcenia był silnie zakorzeniony wśród elit kresowych. I zapewne w tym upatrywać należy fenomenu tak znacznego
odsetka osób pochodzących z Kresów wśród kadry naukowej Uniwersytetu Śląskiego.
Opuścili oni strony rodzinne z konieczności, na Ziemiach Zachodnich nie szukali ani
przygody, ani kariery. Charakterystyczny jest przykład działacza Państwa Podziemnego,
Józefa Opackiego, który jeszcze w połowie 1945 roku starał się przeciwdziałać rejestrowaniu się ludności polskiej z Czortkowa w komisjach repatriacyjnych, a tropiony przez
NKWD deklarował, że jeśli przyjdzie mu wyjechać na „ten nieszczęsny Zachód” – to
jako jednemu z ostatnich61. Głębokie przywiązanie do ziemi rodzinnej nie przeszkodziło
jednak wygnańcom odbudowywać tego, co im zabrano, na ziemi śląskiej. Można sądzić,
że pomogły im doświadczenia z Kresów, tolerancja i przyzwyczajenie do sąsiadowania
odmiennych kultur, ale zarazem brak kompleksów, poczucie własnej wartości, szacunek
dla dorobku i dziedzictwa własnej kultury.
Śląska społeczność akademicka wiele zawdzięcza przybyszom z Kresów, którzy utraciwszy swą prywatną ojczyznę, potrafili rzetelnie, często z entuzjazmem wznosić gmach
mądrości, pracować nad wykształceniem młodych śląskich elit, rozumiejąc, że wspólnota uniwersytecka na Górnym Śląsku powinna bezwzględnie służyć tej ziemi i zaspokajać jej potrzeby.

Zusammenfassung
Ostpolnische Abstammung des Kaders der Schlesischen Universität
Im Jahre 1945 startete ein Kreis bestehend aus polnischen Wissenschaftlern, Sozialaktivisten und Vertretern der Verwaltung Bemühungen um die Errichtung einer Universität in Kattowitz. Man hoffte darauf, dass
sich die neue Hochschule auf Gelehrte würde stützen können, die zum Verlassen der polnischen Ostgebiete und insbesondere des wichtigen akademischen Zentrums aus der Zeit der Zweiten Polnischen Republik
– Lemberg – gezwungen wurden. Politische Gründe entschieden darüber, dass es zur Verwirklichung des
Wunsches nach der Gründung einer Universität in Oberschlesien erst mehr als zwanzig Jahre später kam.
Obwohl das Lemberger wissenschaftliche Milieu geteilt wurde und verschiedene Hochschulen verstärkte,
60
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insbesondere in Breslau, Gleiwitz und Danzig, so beteiligte sich doch eine beträchtliche Gruppe von Wissenschaftlern aus den Ostgebieten der Zweiten Republik am Aufbau der Schlesischen Universität am Ende
der sechziger und zu Beginn der siebziger Jahre. Sie übten einen großen Einfluss auf den Charakter vieler
Institute aus, in der ersten Phase vor allem an den Fakultäten: für Rechtswissenschaften und für Technik
der Schlesischen Universität. In großem Maße trugen sie an der Schlesischen Universität zur Entwicklung
folgender Wissensbereiche bei: Polonistik, Geschichte, Physik, Chemie sowie Biologie. Die aus den Ostgebieten stammenden Angestellten der Schlesischen Universität gehörten meistens zu einer Generation, deren Kindheit und Jugend in die Kriegszeit fielen, und die durch die Nachkriegsverschiebung der Grenzen
ihrer Heimat beraubt wurden. Eine Eigenschaft dieser Generation war das nachdrückliche Streben nach
Bildung, trotz aller Hindernisse, die der Krieg und die Nachkriegsumstände verursachten.

Lechosław Jóźków
Śląska Izba Lekarska

Lwowianie w lecznictwie Górnego Śląska
Wstęp
W XIX wieku, mimo rozbiorów, ukształtowały się wielkie ośrodki polskiej nauki. Bazę
dla nich stanowiły uniwersytety, powołane do życia przez królów polskich, w Krakowie w 1364 roku przez Kazimierza Wielkiego, w Wilnie w 1578 przez Stefana Batorego
i we Lwowie w 1661 przez Jana Kazimierza. Uniwersytet Warszawski powstał w roku
1816, kiedy Warszawa i całe Królestwo Kongresowe były częścią imperium rosyjskiego. Do roku 1918 na ziemiach polskich istniały tylko te cztery uniwersytety, w których
kształcono lekarzy. Wydział Lekarski Uniwersytetu Lwowskiego, w latach 1918–1939
noszącego nazwę Uniwersytetu Jana Kazimierza, powstał w 1894 roku.
Aktywność środowisk lekarskich przejawiała się m.in. w wydawaniu pism, które
stanowiły jednocześnie czynnik integrujący te środowiska. Pierwsze pismo lekarskie
wydano w Krakowie. Już w roku 1862 ukazał się tam pierwszy numer „Przeglądu Lekarskiego”, następnie w Warszawie w roku 1866 „Gazeta Lekarska” i we Lwowie w roku
1906 „Tygodnik Lekarski”. Te trzy pisma połączono w roku 1922 w jedno pod tytułem
„Polska Gazeta Lekarska”, a do redakcji przystąpiły dodatkowo ośrodki lekarskie w Łodzi i w Wilnie.
Tematyka niniejszego opracowania została ograniczona do środowiska lwowskiego,
a w szczególności do jego związków z Górnym Śląskiem zarówno w okresie międzywojennym, jak i po roku 1945. Wykorzystano w nim dorobek badawczy i publicystyczny dra Krzysztofa Brożka, a ponadto prof. dra Jerzego Zielińskiego, dra hab. Alojzego
Czecha i wielu innych.

Okres międzywojenny
Pierwsza wojna światowa zakończyła się w roku 1918. Kraje Europy Zachodniej mogły przystąpić do odbudowy zniszczeń wojennych i tworzenia pokojowego życia. Dla
Polski wojna trwała jeszcze przez cztery lata, bo granice państwa wymagały obrony,
jako że zaborcy, Prusy i Rosja, nie zamierzali zrezygnować z terenów zajętych w czasie
rozbiorów.
Walki toczyły się na wszystkich krańcach nowo powstałego państwa. Na zachodzie
powstanie wielkopolskie i powstania śląskie, na wschodzie obrona Lwowa i Kresów
Wschodnich, na południu obrona Śląska Cieszyńskiego. Poszczególne regiony udzielały
sobie wzajemnej pomocy moralnej, materialnej i poprzez udział w walkach zbrojnych.
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Już w czasie powstań śląskich do pomocy powstańcom przybyli lekarze z Małopolski
Wschodniej oddelegowani z Wojska Polskiego. I tak, już w marcu 1921 roku, dowództwo Okręgu Generalnego Lwów delegowało kilku lekarzy i studentów medycyny. Byli
to kapitan podlekarz Jan Górny (1893–1980), kapitan podlekarz Jan Chrapek-Chortyński (1891–?), kapitan lekarz Antoni Wilkowski (1895–1941), podporucznik lekarz Jerzy
Dziopiński (1893–1961).
Doktor Jan Górny pochodził z Wielkopolski. Ukończył medycynę we Lwowie w roku
1923. Był jednym z organizatorów sanitariatu powstania śląskiego, a podczas walk szefem sanitarnym grupy operacyjnej walczącej pod Górą św. Anny. Po powstaniu pozostał w Katowicach, gdzie pracował jako laryngolog.
Doktor Jan Chrapek-Chortyński był komendantem kolumny sanitarnej nr 2 i szpitala polowego w Jastrzębiu-Zdroju, doktor Antoni Wilkowski komendantem kolumny
sanitarnej nr 3 i szpitala polowego w Żorach, a po wojnie lekarzem rejonowym w Zabrzu-Mikulczycach.
Trzecie powstanie śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku, a już następnego
dnia wraz z ochotnikami z różnych regionów przybyli studenci medycyny ze Lwowa. Byli
nimi Jan Adamiak (1897–?), Józef Heller (1896–1982) i Jan Peter (1891–1963). Decyzję
o pomocy medycznej powstańcom podjęto podczas wiecu, który odbył się w auli Uniwersytetu Jana Kazimierza.
Po powrocie do Lwowa Jan Adamiak opiekował się grupą Górnoślązaków, którzy
znaleźli schronienie we Lwowie, a po wojnie zamieszkał we Wrocławiu. Doktor Józef
Heller dyplom otrzymał we Lwowie w 1922 roku, po 1945 roku przebywał w Warszawie, a w roku 1949 był konsultantem naukowym organizującej się Śląskiej Akademii
Medycznej.
We Lwowie powstały liczne komitety mające na celu udzielanie pomocy powstańcom.
Utworzono czołówkę chirurgiczną pod komendą doktora Kazimierza Wiewiórskiego
(1891–?), która działała pod Górą Św. Anny.
Ponadto w powstaniu śląskim brała udział doktor Wanda Barańska-Szaynou (1896–
1971), lekarz sportowy we Lwowie i doktor Jan Koch (1892–?), lekarz dentysta ze Lwowa.
W okresie międzywojennym wielu lekarzy ze Lwowa osiedliło się na Śląsku. Wśród
nich znaleźli się:
– Adam Apathy (1902–1991) urodzony we Lwowie, pediatra. Dyplom uzyskał we Lwowie w 1927 roku. Pracował w Szpitalu Powszechnym we Lwowie, a od roku 1930
w Pszczynie. Po wojnie w Bytomiu, m.in. w Szpitalu Dziecięcym im T. Boya-Żeleńskiego jako ordynator Oddziału Gruźliczego, a ponadto w Poradni Dziecięcej i Państwowej Szkole Baletowej.
– Jadwiga Czerner (1898–1995) urodzona w województwie lwowskim, pediatra.
Dyplom uzyskała we Lwowie w 1927 roku. Uczestniczyła w Obronie Lwowa i Przemyśla w 1918 roku. Od roku 1927 pracowała w Świętochłowicach, Chorzowie i Rudzie Śląskiej, gdzie organizowała pierwsze Stacje Opieki nad Matką i Dzieckiem. Od
roku 1945 w Bytomiu, w Szpitalu Dziecięcym.
– Marian Drozd (1904–1987) urodzony w Przemyślu, ginekolog-położnik. Dyplom
uzyskał we Lwowie w 1928 roku. Pracował w Klinice Ginekologiczno-Położniczej
Uniwersytetu Jana Kazimierza, a od roku 1931 w Kasach Chorych w Katowicach
(Szopienice). Po wojnie w służbie zdrowia w Katowicach. Był członkiem Śląskiego
Automobilklubu.
– Roman Drozd (1906–1985) brat Mariana, urodzony w Przemyślu, stomatolog. Dyplom otrzymał we Lwowie w 1931 roku. Po praktyce w Klinice Stomatologicznej Uni-
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wersytetu Jana Kazimierza od roku 1932 w Katowicach. Uczestnik wojny w 1939 roku,
aresztowany we Lwowie przez Sowietów, więziony na Syberii, następnie w Wojsku
Polskim na froncie włoskim. Po powrocie do kraju od 1947 roku w kolejowej służbie
zdrowia w Katowicach.
Władysław Marian Dziedzic (1903–1984) urodzony w Zbarażu, ginekolog-położnik.
Dyplom uzyskał we Lwowie w 1932 roku. Pracował w Klinikach Uniwersytetu Jana
Kazimierza, a od roku 1935 w Orzeszu i w Katowicach. Więzień obozu koncentracyjnego, po wyzwoleniu w Dąbrowie Górniczej i ponownie w Katowicach. Poza pracą
zawodową zajmował się rysowaniem pejzaży Kresów.
Józef Gargas (1905–1939) chirurg. Dyplom uzyskał we Lwowie w 1931 roku, praktyki
odbywał w Sosnowcu i w Katowicach. Asystent w Szpitalu Miejskim w Katowicach,
dyrektor Szpitala w Tychach. W latach 1936–1939 był sekretarzem Towarzystwa Lekarzy Polskich na Śląsku. Zginął w Przemyślu w czasie bombardowania.
Stanisław Hilewicz (1883–1959) urodzony w powiecie lwowskim, chirurg. Dyplom
uzyskał we Lwowie w 1928 roku. Pracował w Dąbrówce Wielkiej i w Siemianowicach
Śląskich. W latach 1933–1939 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim jako kierownik Referatu Wychowania Fizycznego i Higieny Szkolnej Wydziału Oświecenia Publicznego.
Sybirak. Po wojnie zamieszkał w Wielkiej Brytanii.
Maciej Jaroch (1899–1940) urodzony w powiecie przemyskim. Dyplom otrzymał we
Lwowie w 1926 roku. Następnie był lekarzem wojskowym i lekarzem ogólnym. Od
roku 1933 pracował w Świętochłowicach. Posłany do wojska w 1939 roku został zamordowany w Charkowie.
Leonard Lisiecki (1899–1969) internista. Dyplom uzyskał we Lwowie w 1924 roku.
Uczestnik obrony Lwowa i wojny polsko-rosyjskiej, powstaniec wielkopolski. Od roku
1926 w Czerwionce, lekarz kopalni „Dębieńsko”, działacz PCK. Po roku 1945 odbudowywał służbę zdrowia w Rybniku, współpracował z Głównym Instytutem Górnictwa i Instytutem Medycyny Pracy w Zabrzu.
Edmund Paweł Malinowski (1892–1940) lekarz ogólny. Dyplom uzyskał we Lwowie
w 1924 roku. Po praktyce w Szpitalu Powszechnym we Lwowie przeniósł się na Śląsk
i pracował w Chorzowie i Bielszowicach (obecnie Ruda Śl.). Lekarz kolejowy i Kas
Chorych w Katowicach. Zmobilizowany w 1939 roku jako kapitan Wojska Polskiego
został zamordowany.
Kazimiera Maria Marxen (1896–1981) urodzona w województwie tarnopolskim, psychiatra i pediatra. Dyplom uzyskała we Lwowie w 1925 roku. Uczestniczka Obrony
Lwowa w 1918 roku. Pracowała w Klinice Neurologiczno-Psychiatrycznej Uniwersytetu Jana Kazimierza. Od roku 1925 pracowała w Śląskim Zakładzie Psychiatrycznym
w Lublińcu, podczas wojny w Krakowie. Od roku 1945 ordynator Wojewódzkiego
Szpitala Neuropsychiatrycznego (nazwa obecna).
Szymon Mielnik-Kośmiderski (1911–1978) internista. Dyplom uzyskał we Lwowie
w 1936 roku. Po studiach pracował w Państwowym Zakładzie Higieny w Katowicach, w kasach chorych, a po wojnie w Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w Katowicach.
Stanisław Mirecki (1895–1940) okulista. Dyplom uzyskał we Lwowie w 1924 roku.
Uczestnik powstania wielkopolskiego. W latach 1925–1927 w Klinice Okulistycznej
Lecznicy Brackiej w Katowicach, a następnie w Chorzowie. Sekretarz Towarzystwa
Lekarzy Polskich na Śląsku, powołany do wojska w 1939 roku, internowany i zamordowany w Katyniu.
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– Maria Laura Mromlińska (1904–1998) urodzona we Lwowie, radiolog. Dyplom
uzyskała we Lwowie w 1929 roku. W latach trzydziestych w Katowicach, pracowała
w szpitalu w Sosnowcu. Po wojnie w Katowicach.
– Zdzisław Mromliński (1904–1939) rentgenolog, specjalista chorób płuc. Dyplom
otrzymał we Lwowie w 1929 roku. Uczestnik obrony Lwowa w 1918 roku. Tam pracował do roku 1936, następnie zamieszkał w Katowicach, gdzie objął stanowisko naczelnego lekarza Śląskiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego. Poległ w czasie wojny
w 1939 roku.
– Adam Rezacz (1895–1944) psychiatra. Dyplom uzyskał we Lwowie w 1926 roku.
Od roku 1927 w Śląskim Zakładzie Psychiatrycznym w Lublińcu, a następnie w Rybniku jako ordynator. W roku 1944 aresztowany przez gestapo i rozstrzelany w Jaśle.
– Wojciech Starzewski (1902–1962) urodzony we Lwowie, ginekolog-położnik. Dyplom
uzyskał w Krakowie w 1927 roku. Po pracy w szpitalach krakowskich w 1938 roku został ordynatorem szpitala w Sosnowcu. Od roku 1951 w Śląskiej Akademii Medycznej
jako kierownik Kliniki Ginekologiczno-Położniczej.
– Adam Szebesta (1893–1973) neurolog. Dyplom otrzymał we Lwowie w 1923 roku.
Uczestnik I wojny światowej i obrony Lwowa w 1918 roku, a także wojny polsko-sowieckiej. Pracował w wojskowej służbie zdrowia we Lwowie, a od roku 1930 w Katowicach. Działacz PCK. Brał udział w ekshumacji oficerów polskich w Katyniu. Po wojnie neurolog w Katowicach. Patron ulicy w Katowicach-Murckach.

Okres powojenny
Skutki II wojny światowej były dla państwa polskiego i Polaków tragiczne. Polska
utraciła prawie połowę swojego terytorium, w tym dwa wielkie ośrodki naukowe: Lwów
i Wilno.
Olbrzymie straty poniosło środowisko lekarskie. W 1945 roku okazało się, że zabrakło 38,5% lekarzy w stosunku do roku 1938, co w liczbach bezwzględnych oznaczało
5 tysięcy lekarzy i 2 tysiące stomatologów. Do tej pory nie są znane losy tych 7 tysięcy
lekarzy, wiadomo tylko, że ponad 800 zginęło w Katyniu.
Począwszy od roku 1945 nastąpiła na szeroką skalę ekspatriacja Polaków z terenów
włączonych do Związku Radzieckiego. Trwała ona z przerwami do 1958 roku. W tym
czasie przesiedlono około 3 milionów Polaków, którzy osiedlili się na tak zwanych Ziemiach Odzyskanych, głównie na Górnym i Dolnym Śląsku.
Jeszcze w okresie okupacji niemieckiej lekarze lwowscy związali się z terenem Górnego Śląska. Wśród nich warto wymienić dra Józefa Garbienia (1896–1954), znanego
piłkarza „Pogoni” lwowskiej, który jako student grał w lwowskiej drużynie w propagandowych meczach z drużynami niemieckimi w Katowicach i Bytomiu w okresie plebiscytu na Śląsku. W roku 1939 dr Garbień walczył w wojnie obronnej, był więźniem
w Krakowie, gdzie opiekował się współwięźniami, a potem szefem sanitarnym Okręgu
Śląskiego Armii Krajowej. Od roku 1945 był dyrektorem szpitala w Chorzowie.
Na Górnym Śląsku osiedlili się i podjęli pracę w lecznictwie między innymi:
– Jan Bażowski (1900–1978) dyplom lekarza uzyskał w roku 1929 we Lwowie. Był lekarzem domowym Ubezpieczalni Społecznej i w Szpitalu Powszechnym we Lwowie.
Po wojnie w Zabrzu organizator lecznictwa ambulatoryjnego. Przez 32 lata był kie-
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rownikiem Przychodni Rejonowej, a także długoletnim skarbnikiem Koła Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego w Zabrzu.
Aleksander Bielski (1895–1980) urodzony we Lwowie, lekarz chorób wewnętrznych.
Dyplom uzyskał w 1922 roku w Wiedniu, nostryfikowany we Lwowie w 1924 roku. Po
wojnie w Bytomiu, organizator i wieloletni kierownik Przychodni Reumatologicznej
oraz Zakładu Fizykoterapii. Zasłużony działacz kultury fizycznej, członek Zarządu
Klubu Sportowego „Polonia” Bytom.
Adam Borowicz (1906–1973) urodzony w Stryju, lekarz internista. Dyplom uzyskał
w 1931 roku we Lwowie. Pracował w Szpitalu Miejskim w Stryju. W 1939 roku deportowany na terytorium ZSRR, od roku 1945 w Bytomiu. Kierownik Przychodni
Rejonowej w Bytomiu.
Ludwik Brzeski (1896–1949) lekarz chorób wewnętrznych we Lwowie. Od roku 1945
w Bytomiu, organizator i kierownik Przychodni Przeciwgruźliczej w tym mieście.
Tadeusz Ceypek (1904–1990) urodzony we Lwowie, otolaryngolog. Dyplom otrzymał we Lwowie w 1931 roku. Obrońca Lwowa w 1918 roku. Do roku 1946 pracował
we Lwowie w Klinice Uniwersytetu Jana Kazimierza, był też członkiem AU. W roku
1946 osiedlił się w Zabrzu, pracował w Klinice Uniwersytetu we Wrocławiu, a od roku
1950 w ŚAM. Profesor zwyczajny. Posiadał wszechstronne zainteresowania, m.in. był
członkiem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Śląskiego Automobilklubu.
Adam Ćwikliński (1898–1990) urodzony w Horodence, legionista. Dyplom uzyskał
w 1926 roku we Lwowie. Był kierownikiem Miejskiego Ośrodka Zdrowia i Opieki
Społecznej we Lwowie. Od 1945 roku w Bytomiu, naczelnik Wydziału Zdrowia i kierownik Poradni Medycyny Pracy.
Zbigniew Tadeusz Drzewski (1916–1996) urodzony w Nowym Targu, ftyzjatra i torakochirurg. Dyplom otrzymał we Lwowie w 1941 roku. W latach 1941–1945 asystent w Szpitalu Kolejowym we Lwowie, po wojnie w latach 1945–1947 w Katowicach. W latach 1955–1985 ordynator i wicedyrektor Sanatorium Przeciwgruźliczego
w Bystrej Śląskiej, konsultant w Wojewódzkiej Przychodni Przeciwgruźliczej w Katowicach oraz członek Międzynarodowej Unii Przeciwgruźliczej.
Tadeusz Dwernicki (1908–1955) urodzony w Borysławiu, otolaryngolog. Dyplom
uzyskał we Lwowie w 1935 roku. Pracował w Klinice Uniwersytetu Jana Kazimierza
i w szpitalach lwowskich, od roku 1945 w Bytomiu. Ordynator w Szpitalu nr 1 w Bytomiu, lekarz Opery Śląskiej w Bytomiu.
Stanisław Jakub Dynia (1909–1972) urodzony w Drohobyczu, ginekolog-położnik,
seksuolog. Dyplom otrzymał we Lwowie w 1936 roku. Pracował w klinikach Uniwersytetu Jana Kazimierza i w Szpitalu Powszechnym we Lwowie. Po wojnie w Rzeszowie, następnie w Krośnie, a od roku 1964 w Klinice Położniczej i Chorób Kobiecych
Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Pionier seksuologii w regionie górnośląskim.
Jerzy Dziopiński (1893–1961) dyplom otrzymał w 1925 roku we Lwowie. W 1921
roku w Dowództwie Obrony Plebiscytu w trzecim powstaniu śląskim, po wojnie od
roku 1945 pracował w Zabrzu-Mikulczycach.
Bolesław Filasiewicz (1886–1979) urodzony w Cieszynie. Dyplom uzyskał w roku
1914 we Lwowie. Po wojnie dyrektor szpitali w Kluczborku, Namysłowie, następnie
kierownik Ośrodka Zdrowia w Libiążu. Pracował jako lekarz ponad 60 lat.
Władysław Flint (1899–1956) urodzony we Lwowie. Dyplom uzyskał w 1926 roku we
Lwowie, tam też pracował jako urolog. Od 1945 roku w Zabrzu. W roku 1947 zorganizował jedną z pierwszych przychodni urologicznych na Górnym Śląsku.
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– Kazimierz Fritz (1896–1979) urodzony w Drohobyczu, dyplom uzyskał w roku 1925
we Lwowie. Lekarz wojskowy m.in. w Stanisławowie i we Lwowie. Od roku 1945
w Chorzowie, organizator lecznictwa ambulatoryjnego i szpitalnego w Chorzowie,
inicjator budowy Domu Lekarza.
– Albin Garbień (1894–1967) brat Józefa, urodzony w Łańcucie. Dyplom uzyskał
w 1922 roku we Lwowie. Legionista, obrońca Lwowa w 1918 roku, więzień obozów
koncentracyjnych. Po studiach asystent Kliniki Położniczo-Ginekologicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza, w latach 1933–1954 w Cieszynie. Po wojnie m.in. redaktor
„Śląskiej Gazety Lekarskiej” (od roku 1948 „Medycyna Pracy”).
– Józef Gawliński (1912–1976) urodzony w Nadwórnej koło Stanisławowa, ginekolog-położnik. Dyplom uzyskał w roku 1939 we Lwowie. Od roku 1945 w Koźlu, ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.
– Mieczysław Filip Głowiński (1899–1965) urodzony w Bydgoszczy, ginekolog-położnik. Dyplom uzyskał w roku 1934 we Lwowie. Pracował w Rybniku, następnie
w Będzinie, a od roku 1945 w Bytomiu jako ordynator. W latach 1953–1955 dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego w Siemianowicach Śląskich. Utworzył pierwszy na Śląsku Oddział Ciąży Powikłanej i Oddział Wcześniaków. Od roku 1955, a następnie 1962 profesor I. Kliniki Położnictwa i Ginekologii
Śląskiej Akademii Medycznej. Redaktor pism lekarskich „Ginekologia Polska” i „Endokrynologia Polska”.
– Edward Hanke (1895–1975) urodzony w Bytomiu, reumatolog. Dyplom otrzymał
w 1921 roku we Lwowie. Uczestnik powstań śląskich. Od roku 1924 lekarz Kasy Chorych w Chorzowie, członek Zarządu Śląskiej Izby Lekarskiej. W roku 1945 komisaryczny przewodniczący Śląskiej Izby Lekarskiej. Od roku 1948 ordynator w Szpitalu
Miejskim w Chorzowie.
– Leopold Jaburek (1901–1960) urodzony w Krośnie, neurolog. Dyplom uzyskał we
Lwowie w 1928 roku, następnie pracował w Klinice Neurologiczno-Psychiatrycznej
Uniwersytetu Jana Kazimierza. W latach 1945–1947 w Szpitalu Ubezpieczalni Społecznej w Katowicach, potem we Wrocławiu.
– Mieczysław Jankowski (1896–1978) urodzony w Zborowie, stomatolog, chirurg szczękowy. Dyplom otrzymał we Lwowie w 1925 roku, doktorat w 1928 roku. Do roku
1939 pracował w Klinice Stomatologicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza, po wojnie
osiedlił się w Zabrzu. Od roku 1948 kierownik Oddziału Stomatologicznego Śląskiej
Akademii Medycznej, jeden z organizatorów tej uczelni, w latach 1955–1966 kierownik Katedry i Kliniki Stomatologicznej, profesor zwyczajny.
– Maksymilian Jonas (1888–1979) chirurg-ortopeda i jego żona Celestyna z domu
Heller (1887–1957) ginekolog-położnik. Lekarze ze Lwowa. Po roku 1945 pracowali w Zabrzu.
– Jan Jurek (1905–1999) chirurg i radiolog. Dyplom uzyskał we Lwowie w 1934 roku.
Pracował w Wilnie i na Wołyniu. Walczył w 1939 roku, podczas okupacji pracował
w Knurowie, był żołnierzem Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej. Po wojnie
w Katowicach, organizator Szpitala Urzędu Bezpieczeństwa w Katowicach i inspektor Ubezpieczalni Społecznej. Poseł na sejm, działacz Stronnictwa Ludowego w Katowicach. Odznaczony Orderem Virtuti Militari.
– Klaudiusz Karowiec (1893–1961) urodzony we Lwowie, chirurg. Dyplom uzyskał we
Lwowie w 1917 roku. W latach 1923–1945 pracował w Szpitalu Powszechnym w Stryju jako ordynator Oddziału Chirurgii. Od 1945 roku w Zabrzu, ordynator Oddziału
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Chirurgii Szpitala w Zabrzu. Współorganizator I. Kliniki Chirurgii Śląskiej Akademii Medycznej.
Klemens Kauczyński (1892–1947) dermatolog ze Lwowa. Od roku 1945 w Bytomiu,
ordynator Oddziału Skórno-Wenerycznego w Szpitalu Miejskim oraz kierownik Przychodni Przeciwwenerycznej w Bytomiu.
Maria Kawecka (1904–1960) urodzona w Przemyślu, ginekolog-położnik, cytolog.
Dyplom uzyskała we Lwowie w roku 1930. Pracowała w Klinice Ginekologiczno-Położniczej Uniwersytetu Jana Kazimierza, następnie w Szpitalu Powszechnym w Przemyślu. Od roku 1945 w Gliwicach, w Instytucie Onkologii. Pionier cytodiagnostyki
onkologicznej i hormonalnej w Polsce.
Juliusz Czesław Kępski (1911–1993) higienista i epidemiolog. Dyplom uzyskał we
Lwowie w 1939 roku, pracował w Szpitalu Zakaźnym we Lwowie. Uczestnik powstania warszawskiego, od 1946 roku w Katowicach. Komisarz do Walki z Epidemiami
w Województwie Śląskim, inspektor sanitarny, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W latach 1946–1948 w Obywatelskim Komitecie Przygotowawczym Akademii Lekarskiej w Bytomiu-Rokitnicy.
Klemens Kiryłowicz (1911–1979) chirurg. Dyplom uzyskał we Lwowie w 1939 roku.
Pracował jako wolontariusz w Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza
kierowanej przez prof. Tadeusza Ostrowskiego. Od roku 1945 w Szpitalu Powiatowym
w Koźlu, następnie jako ordynator Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.
Ryszard Kmicikiewicz (1911–1992) urodzony we Lwowie. Dyplom otrzymał we Lwowie w 1939 roku. Po roku 1945 lekarz internista w Zabrzu.
Julian Kochanowski (1896–1970) urodzony w województwie tarnopolskim. Dyplom
otrzymał we Lwowie w 1929 roku. Pracował w Klinice Chorób Dziecięcych Uniwersytetu Jana Kazimierza, a podczas okupacji w Instytucie prof. Weigla. Od 1946 roku
w Gliwicach, kierownik Poradni Przeciwgruźliczej dla Dzieci.
Husyn Krumholc (1892–1967) lekarz ogólny w Kołomyi. Dyplom otrzymał we Lwowie w 1920 roku. Po roku 1945 lekarz rejonowy w Katowicach, współzałożyciel Koła
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Katowicach.
Marian Krzyżanowski (1892–1966) urodzony w Tarnopolu, pediatra. Dyplom otrzymał we Lwowie w roku 1928. Lekarz Państwowej Pomocy dla Funkcjonariuszy we
Lwowie i lekarz szkolny, także lekarz zdrojowy w Iwoniczu. Podczas okupacji niemieckiej w ruchu oporu Armii Krajowej we Lwowie. Od roku 1946 w Bytomiu, pracował
w Szpitalu Dziecięcym im. dra Tadeusza Boya-Żeleńskiego, następnie w Katolickim
Domu Matki i Dziecka. Założyciel Poradni Przeciwgruźliczej w Bytomiu.
Kazimierz Kurkiewicz (1920–1991) ginekolog-położnik, urodzony we Lwowie, gdzie
otrzymał dyplom w roku 1947. Od roku 1958 w Gliwicach, pracował w Przychodni
Rejonowej nr 5.
Wacław Franciszek Kuśnierczyk (1908–1997) urodzony w Śniatyniu, laryngolog.
Dyplom otrzymał we Lwowie w 1932 roku. Pracował w Klinice Otolaryngologicznej
Uniwersytetu Jana Kazimierza, od 1951 roku w Śląskiej Akademii Medycznej w Klinice Laryngologii w Zabrzu, a następnie w Katowicach. W latach 1974–1979 kierownik tej Kliniki, profesor nadzwyczajny.
Janina Marynowska-Kuśnierczyk (1906–1999) żona Wacława, laryngolog. Dyplom
uzyskała we Lwowie w 1934 roku.
Izydor Jonas Kurzrok (1893–1955) neurolog. Dyplom uzyskał we Lwowie w 1921
roku. Pracował w Szpitalu Powszechnym i w Ubezpieczalni Społecznej we Lwowie.
Kapitan Wojska Polskiego, uczestnik wojny polsko-sowieckiej w 1920 roku, a następ-
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nie kampanii wrześniowej. Po wojnie w Bytomiu, organizator Oddziału Neurologicznego Szpitala Miejskiego w Bytomiu.
Jadwiga Kurzrok (1899–?) żona Izydora, lekarz przemysłowy. Dyplom uzyskała we
Lwowie w 1926 roku.
Janusz Limanowski (1919–2007) urodzony we Lwowie, ginekolog-położnik. Studia
rozpoczął we Lwowie w 1937 roku, dyplom uzyskał w 1943. W latach 1944–1947
w II Armii Wojska Polskiego. Od roku 1948 w Chorzowie. W latach 1955–1985 ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Miejskiego w Świętochłowicach. Wykładowca w Państwowej Szkole Felczerskiej w Chorzowie i Liceum Medycznym w Świętochłowicach.
Klara Nieświatowska (1896–1972) lekarz pediatra we Lwowie, lekarz wojskowy w Armii Andersa, ordynator szpitali dla polskich dzieci w Kazachstanie. Odznaczona Krzyżem Monte Cassino. Po wojnie dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Higieny Szkolnej
w Katowicach, organizator medycyny szkolnej.
Stanisław Podolecki (1902–1964) dyplom uzyskał we Lwowie w roku 1929. Lekarz
domowy Ubezpieczalni Społecznej we Lwowie. Po wojnie adiunkt w Klinice Chorób
Wewnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej.
Władysław Powroźny (1912–2011) lekarz dermatolog. Dyplom otrzymał we Lwowie
w 1937 roku. Ordynator Oddziału Dermatologii Szpitala Miejskiego w Katowicach.
Szpital nosił imię prof. dr. med. Romana Leszczyńskiego, który był profesorem Uniwersytetu Jana Kazimierza.
Tadeusz Pragłowski (1903–1983) urodzony we Lwowie, lekarz medycyny sądowej.
Dyplom uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1934 roku. W kwietniu 1943 roku
brał udział w pierwszej ekspertyzie sądowo-lekarskiej przy badaniu grobów katyńskich. Po wojnie osiedlił się w Katowicach, organizator wielu prosektoriów. W 1952
roku był założycielem Zakładu Medycyny sądowej w Zabrzu. W roku 1968 Rada Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej złożyła wniosek o nadanie mu tytułu profesora, ale ówczesne władze nie wyraziły na to zgody.
Feliks Presser-Turski (1909–1999) urodzony we Lwowie, lekarz publicznej służby
zdrowia. Dyplom uzyskał w Poznaniu w 1935 roku. Podczas okupacji pracował we
Lwowie jako lekarz sanitarny, następnie w Warszawie. Uczestnik powstania warszawskiego. Po wojnie w Bytomiu, kierował Wydziałem Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach, zaangażowany w powstanie Śląskiej Akademii Medycznej.
Emil Kazimierz Pyzik (1898–1974) urodzony w województwie lwowskim. Dyplom
otrzymał we Lwowie w 1926 roku. Lekarz chorób zakaźnych, lekarz wojskowy, m.in.
w Katowicach. Od roku 1951 ordynator Oddziału Zakaźnego Szpitala nr 6 w Katowicach.
Stanisław Roszak (1896–1974) urodzony w Poznaniu, pediatra. Dyplom uzyskał we
Lwowie w 1923 roku. Powstaniec wielkopolski. Asystent w Klinice Pediatrii Uniwersytetu Jana Kazimierza, w latach 1927–1968 (z przerwami) naczelny lekarz Szpitala
Miejskiego dla Dzieci w Katowicach.
Czesław Sadliński (1912–1997) urodzony w województwie tarnopolskim, chirurg.
Dyplom uzyskał we Lwowie w 1936 roku. W latach 1936–1944 w Szpitalu Powszechnym we Lwowie, 1944–1947 w II Armii Wojska Polskiego. Od 1947 roku w Zabrzu,
w Szpitalu Ubezpieczalni Społecznej. Od 1950 roku w Śląskiej Akademii Medycznej,
od 1972 roku kierownik III. Kliniki Chirurgicznej w Bytomiu. Profesor w Śląskiej
Akademii Medycznej, w latach 1969–1975 prorektor.
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– Paweł Skrowaczewski (1878–1960) lekarz laryngolog. Dyplom uzyskał we Lwowie
w 1902 roku. Tam pracował do roku 1939. Po wojnie zamieszkał w Opolu. Był członkiem Sądu Dyscyplinarnego Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.
– Aleksander Smerek (1895–1963) urodzony we Lwowie. Dyplom uzyskał we Lwowie
w 1924 roku. Lekarz w Miejskim Ośrodku Zdrowia i Ubezpieczalni Społecznej we
Lwowie. W okresie okupacji lekarz w Szpitalu Zakaźnym. Więzień obozów w Oświęcimiu i Mauthausen. Po wojnie w Bytomiu, działacz Związku Byłych Więźniów Politycznych, następnie długoletni kierownik Przychodni Rejonowej w Zabrzu. Z drem
Smerekiem zetknąłem się osobiście właśnie w Szpitalu Zakaźnym we Lwowie, kiedy
zachorowałem na dur brzuszny, mając zaledwie 8 lat. Ponowne spotkanie nastąpiło
już w Bytomiu w 1946 roku.
– Władysław Sowiński (1899–1971) chirurg-ortopeda, uczeń prof. Adama Grucy we
Lwowie. Po wojnie wieloletni dyrektor Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich.
– Tadeusz Smulikowski (1903–1985) urodzony we Lwowie, ginekolog-położnik.
Dyplom otrzymał we Lwowie w 1929 roku. Pracował w Berlinie i Lwowie, po wojnie w Opolu i w Katowicach. Członek Sądu Dyscyplinarnego Śląskiej Izby Lekarskiej
w Katowicach.
– Stefan Ślopek (1914–1995) bakteriolog i immunolog. Dyplom otrzymał we Lwowie
w 1939 roku. Podczas okupacji pracował w Instytucie prof. Rudolfa Weigla we Lwowie. Od 1949 roku profesor Śląskiej Akademii Medycznej, jej rektor w latach 1953–
1954.
– Jan Śmieszek (1902–1958) urodzony we Lwowie, gdzie otrzymał dyplom w 1928 roku.
Przez 8 lat pracował w Klinice Chirurgicznej prof. Tadeusza Ostrowskiego. W latach
1936–1944 dyrektor szpitala i ordynator chirurgii w Dolinie (woj. stanisławowskie).
Od roku 1946 w Bytomiu, dyrektor szpitala i ordynator oddziału chirurgiczno-ginekologicznego, adiunkt w Klinice Ortopedycznej prof. Mariana Garlickiego w Bytomiu. W 1954 roku objął funkcję dyrektora szpitala w Krynicy.
– Roman Tarnawski (1910–1982) ginekolog-położnik. Dyplom otrzymał we Lwowie
w 1938 roku. Lekarz Kasy Chorych we Lwowie, po wojnie w Katowicach.
– Anna Tarnawska z d. Klucznik (1913–1992) dyplom uzyskała we Lwowie w 1939 roku.
Po wojnie lekarz rejonowy w Katowicach.
– Stanisław Totuszyński (1909–1983) urodzony w Stryju, dermatolog. Dyplom otrzymał we Lwowie w 1937 roku. W latach 1956–1980 dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Katowicach.
– Emil Valis (1912–1985) urodzony w województwie stanisławowskim. Studiował we
Lwowie, dyplom otrzymał w Polskim Wydziale Lekarskim w Edynburgu w 1943 roku.
W roku 1947 wrócił do kraju. Uruchomił w Katowicach Stację Przetaczania i Konserwacji Krwi. Pracował w Szpitalu w Chorzowie, później w Szpitalu Ubezpieczalni
Społecznej w Katowicach.
– Otto Feliks Westrych (1910–1969) urodzony we Lwowie, lekarz chorób płuc. Dyplom
otrzymał we Lwowie w 1936 roku. W latach 1936–1939 pracował w Szpitalu Powszechnym we Lwowie, po wojnie w Krakowie. Od roku 1953 w Katowicach, dyrektor Wojewódzkiej Poradni Przeciwgruźliczej, następnie od 1963 roku w Warszawie.
– Mieczysław Wyspiański (1908–1985) dyplom otrzymał we Lwowie w 1938 roku.
Lekarz wojskowy w bitwie pod Monte Cassino. Organizator i długoletni kierownik
przychodni akademickiej na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.
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– Tadeusz Marian Zabiega (1897–1975) urodzony w Sądowej Wiszni pod Lwowem, lekarz chorób zakaźnych, epidemiolog. Dyplom uzyskał w roku 1925 we Lwowie. Pracował w Turce i Dolinie, a po wojnie w Koźlu.
– Władysław Zaleski (1904–1984) urodzony w Brzeżanach, stomatolog. Dyplom uzyskał we Lwowie w 1929 roku. Od roku 1941 w Sosnowcu, następnie od 1945 roku inspektor w rejonie Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza. Od 1956 roku kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Śląskiej Akademii Medycznej.
– Władysław Zderkiewicz (1909–1969) chirurg, ortopeda. Dyplom otrzymał we Lwowie
w roku 1938. Uczestnik kampanii wrześniowej. W latach 1947–1952 był asystentem
w Klinice Ortopedycznej w Warszawie (u prof. A. Grucy), a następnie w Bytomiu,
w Klinice Ortopedycznej Śląskiej Akademii Medycznej, a także kierownikiem Wojewódzkiej Przychodni Ortopedycznej w Bytomiu.
Trudno ustalić, ilu Lwowian młodszego pokolenia ukończyło studia medyczne po
wojnie i zasiliło śląskie środowisko lekarskie. Warto wymienić przynajmniej kilku:
– Zbigniew Cygan (1929–1967) urodzony we Lwowie, analityk. Dyplom uzyskał w ŚAM
w 1953 roku. Pracował w ŚAM w Katedrze i Zakładzie Chemii Fizjologicznej. W czasie studiów był przewodniczącym Studenckiego Koła Naukowego.
– Józef Juzwa (1922–2010) urodzony w Zaleszczykach. Dyplom uzyskał w ŚAM w 1955
roku. Pełnił funkcję lekarza górniczej służby zdrowia w Bytomiu.
– Roman Martyka (1922–1973) urodzony we Lwowie, internista. Dyplom uzyskał
w Krakowie w 1948 roku. Organizator i ordynator oddziału chorób wewnętrznych
w Rydułtowach.
– Zbigniew Mielnik (1931–1981) urodzony we Lwowie. Dyplom otrzymał w ŚAM
w roku 1955. W Bytomiu od 1945 roku. Pracował w Szpitalu Urazowym w Piekarach
Śląskich. Sportowiec, lekarz klubowy „Polonii” Bytom.
– Aleksander Olejniczak (1931) urodzony we Lwowie. Dyplom uzyskał w ŚAM w 1955
roku. W Bytomiu od 1945 roku. Pracował w Szpitalu nr 2 w Bytomiu i górniczej służbie zdrowia. Zawodnik drużyny piłkarskiej „Polonia” Bytom, mistrz Polski w 1954
roku. Przez okres 10 lat lekarz klubowy.
– Jerzy Sałabun (1934) urodzony we Lwowie. Syn Józefa, organizatora i patrona Planetarium Śląskiego, w Bytomiu od 1945 roku. Studiował na Politechnice Śląskiej, a następnie w ŚAM, gdzie otrzymał dyplom w 1964 roku. Specjalista w dziedzinie medycyny
przemysłowej, organizacji służby zdrowia i epidemiologii. Pełnił m.in. funkcje dyrektora ZOZ w Tarnowskich Górach, kierownika Pogotowia Ratunkowego, dyrektora
Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, a także był wiceprezydentem Bytomia.
– Jerzy Stanik (1930–1982) urodzony we Lwowie, górnik-ratownik. Dyplom uzyskał
w ŚAM w 1964 roku. W Bytomiu od 1945 roku. Zginął w czasie akcji ratowniczej
w 1982 roku.
– Wiktor Weigl (1921–1985) urodzony we Lwowie, syn Rudolfa, profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza. Po wojnie w Zabrzu jako lekarz rejonowy.
Przedstawiono tutaj niewielką ilość lekarzy lwowskich, którzy po wojnie, począwszy od roku 1945, pracowali w lecznictwie na Górnym Śląsku. Warto zauważyć, że gdy
w roku 1939 we Lwowie jeden lekarz przypadał na 294 mieszkańców (przy średniej krajowej 2700), to w roku 1991 pierwszeństwo przejęły Katowice, gdzie jeden lekarz przypadał na 196 mieszkańców (przy średniej krajowej 480).
Nie ulega wątpliwości, że jest to zasługa lekarzy przybyłych nie tylko z Kresów
Wschodnich na Śląsk, ale także funkcjonowania Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego).
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Śląska Akademia Medyczna
W maju 1945 roku zawiązał się w Katowicach Obywatelski Komitet Przygotowawczy
Uniwersytetu Śląskiego, którego celem było możliwie jak najszybsze uruchomienie tak
bardzo potrzebnej dla Śląska uczelni. Wśród członków Komitetu znalazł się rodowity
Lwowianin, prof. dr Stanisław Laskownicki. Urodził się i wychował we Lwowie, gdzie
ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Był synem Bronisława,
założyciela i naczelnego redaktora gazety „Wiek Nowy”.
Uczestniczył w I wojnie światowej jako lekarz w armii austriackiej. Po powrocie do
Lwowa podjął pracę w Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza, którą kierował prof. Ludwik Rydygier, jeden z najwybitniejszych chirurgów w historii polskiej medycyny. W Klinice Chirurgicznej pracował przez cały okres międzywojenny, okres okupacji sowieckiej i niemieckiej, ale zagrożony przez nacjonalistów ukraińskich, podobnie
jak prof. Adam Gruca opuścił Lwów i ostatecznie zamieszkał w Krakowie. W okresie
międzywojennym należał do najbardziej znanych polskich urologów.
Mimo że Komitet skupiał wybitne autorytety naukowe w wielu dziedzinach, do powołania uniwersytetu nie doszło.
W roku 1946 zrodził się pomysł utworzenia akademii społeczno-lekarskiej z wydziałami ekonomicznym, prawnym i medycznym. Akademia miałaby powstać na bazie powołanej przed wojną w Katowicach wyższej uczelni, to znaczy Wyższego Studium Społeczno-Gospodarczego.
W grupie inicjatywnej znaleźli się lwowianie, byli pracownicy Uniwersytetu Jana Kazimierza: doc. dr Wiktor Bross i prof. dr Zdzisław Steusing.
Do powołania tej uczelni nie doszło, ponieważ Ministerstwo Oświaty wydało opinię negatywną, a z poparcia wycofał się wojewoda śląsko-dąbrowski. Jednakże prace,
zmierzające do powołania uczelni lekarskiej, nie poszły na marne, jakkolwiek stracono
co najmniej 2 lata. Ostatecznie jesienią 1948 roku uruchomiono w Bytomiu-Rokitnicy
Akademię Lekarską, która w roku 1950 otrzymała nazwę Śląskiej Akademii Medycznej.
Udział lwowian w tworzeniu tej uczelni i w jej początkowej działalności można nazwać
decydującym. Pierwszym dyrektorem administracyjnym Akademii został dr med. Marian Geissler, a zastępcą przewodniczącego Komisji do spraw Planowania Przestrzennego prof. dr Franciszek Groër.
Tu warto przedstawić prof. Groëra jako jedynego spośród aresztowanych w lipcu 1941
roku przez gestapo lwowskiego profesora, który cudem uniknął rozstrzelania na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie. Znając życiorys profesora, gestapo uznało go za Niemca
pracującego we Lwowie.
Prof. Groër tak opowiedział o swoim przesłuchaniu na gestapo:
Pytanie: Pan się nazywa Franz von Groër?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie: Pan ukończył niemiecki uniwersytet we Wrocławiu?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie: Więc jest Pan Niemcem?
Odpowiedź: Nie, jestem Polakiem.
Pytanie: A Pańska żona?
Odpowiedź: Jest Irlandką.
Na tym przesłuchanie zakończono, a po jakimś czasie profesora zwolniono.
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Na przykładzie postawy prof. Groëra wobec śmiertelnego zagrożenia można stwierdzić, że polskość Lwowa była bardzo mocna i atrakcyjna dla cudzoziemca, który tam
mieszkał i działał.
Nie jest to przykład odosobniony. Wymieniony wcześniej prof. Ludwik Rydygier
(1870–1920) był z pochodzenia pruskim junkrem. Mieszkając i pracując najpierw
w Krakowie, potem we Lwowie, całkowicie się spolonizował. Przed I wojną światową
był generałem – lekarzem Armii Polskiej, uczestniczył w obronie Lwowa w 1918 roku
i został pochowany na cmentarzu Łyczakowskim (symboliczny grób na Cmentarzu Orląt Lwowskich).
I może jeszcze jeden przykład. Profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza, biolog, prof.
dr Rudolf Weigl (1893–1957) z pochodzenia Austriak, wychowany przez ojczyma – inżyniera we Lwowie, również uznał narodowość polską za swoją. Wezwany przez gestapo w celu podpisania oświadczenia przynależności do narodu niemieckiego nie tylko
odmówił, deklarując narodowość polską, ale na groźby odpowiedział, że „jako biolog
wie, ci się z nim stanie”. Prof. Weigl, kierując Instytutem Badań nad Durem Plamistym,
był twórcą szczepionki przeciwko tej chorobie i dlatego był Niemcom bardzo potrzebny.
Na podstawie zebranych materiałów udało się ustalić w miarę pełną listę Lwowian,
którzy współtworzyli Śląską Akademię Medyczną, organizowali zakłady, katedry i kliniki oraz kierowali nimi przez wiele lat.
Oto ona:
– Prof. dr Franciszek Groër (1887–1965) – prorektor,
– Prof. dr Mieczysław Jankowski (1896–1978) – prodziekan Wydziału Lekarskiego,
– Dr Marian Puchalik (1904–1978) – kierownik Katedry Fizyki,
– Prof. dr Tadeusz Chorążak (1901–1977) – rektor,
– Prof. dr Stefan Ślopek (1914–1995) – rektor,
– Prof. dr Marian Garlicki (1908–2002) – rektor,
– Prof. dr Józef Japa (1910–2006) – prorektor,
– Prof. dr Tadeusz Ceypek (1904–1990) – prorektor,
– Prof. dr Czesław Sadliński (1912–1997) – prorektor,
– Prof. dr Jerzy Zieliński (1914–2000) – prorektor.
Lista pracowników naukowo-dydaktycznych wywodzących się ze środowisk lwowskich:
– Dr fil. Marian Wolańczyk (1888–1961) – kierownik biblioteki,
– Prof. dr Stanisław Prebendowski (1911–1964) – chemia ogólna,
– Prof. dr Kazimierz Spett (1920–1978) – biochemia,
– Prof. dr Stefan Ślopek (1914–1995) – mikrobiologia,
– Prof. dr Feliks Milgrom – mikrobiologia,
– Prof. dr Jerzy Szaflarski (1910–1976) – mikrobiologia,
– Prof. dr Marian Garlicki (1908–2002) – ortopedia,
– Prof. dr Gabriel Wejsflog (1908–1992) – ortopedia,
– Prof. dr Tadeusz Chorążak (1901–1977) – dermatologia,
– Prof. dr Józef Japa (1910–2006) – interna,
– Prof. dr Tadeusz Ceypek (1904–1990) – laryngologia,
– Prof. dr Tadeusz Kuśnierczyk (1908–1997) – laryngologia,
– Prof. dr Klaudiusz Ciubra (1914–1998) – higiena,
– Prof. dr Czesław Sadliński (1912–1997) – chirurgia,
– Prof. dr Zbigniew Tabeński (1913–1992) – chirurgia,
– Prof. dr Stanisław Cwynar (1906–1984) – psychiatria,
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Prof. dr Zofia Kalinowska – lingwistyka,
Prof. dr Bohdan Romanowski (1909–1988) – radiologia,
Prof. dr Adolf Erb – stomatologia,
Prof. dr Władysław Zaleski (1904–1984) – stomatologia,
Prof. dr Witold Łobzowski (1907–1990) – organizacja lecznictwa,
Prof. dr Jerzy Zieliński (1914–2000) – urologia,
Płk. Marian Strzelecki – studium wojskowe,
Prof. dr Artur Chwalibogowski (1899–1964) – pediatria,
Prof. dr Mieczysław Głowiński (1899–1965) – ginekologia,
Prof. dr Józef Heller (1896–1982) – biochemia,
Prof. dr Jan Masny (1911–1993) – interna,
Prof. dr Roman Wawryk (1920–1999) – ginekologia,
Prof. dr Adam Wolański (1919–1975) – ginekologia,
Prof. dr Władysław Zderkiewicz (1909–1969) – ortopedia.
Wielu Lwowian młodszego pokolenia, którzy studiowali w Śląskiej Akademii Medycznej, uzyskało na tej uczelni stopnie i tytuły naukowe. Byli to m.in.: Tadeusz Chruściel, Danuta Zawada-Rogalowa, Jarema Czaplicki, Leszek Ilewicz, Stanisław Scheller,
Antoni Karasiński.
Powołanie i zorganizowanie działalności Śląskiej Akademii Medycznej stanowiło
przeniesienie dorobku wielu pokoleń lekarzy, którzy przekazali swoim następcom tradycje lwowskiej medycyny.

Zakończenie
Przedstawiono tutaj sylwetki lekarzy wywodzących się ze środowisk lwowskich, którzy pracowali na Górnym Śląsku, gdzie stanowili około 30% środowiska lekarskiego.
Na szczególną uwagę zasługuje udział lwowskich lekarzy w utworzeniu Śląskiej Akademii Medycznej, obecnie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzięki ich działaniom
Śląsk pozyskał uczelnię, której absolwenci stanowią podstawę służby zdrowia na terenie Górnego Śląska.

Zusammenfassung
Die Lemberger im Gesundheitswesen Oberschlesiens
In dem Artikel wird die Tätigkeit der Ärzte und Zahnärzte dargestellt, die aus Lemberg stammten und
dort ausgebildet wurden, die aber in Oberschlesien lebten und arbeiteten. Die Anfänge dieser Kontakte reichen bis in die Zeit des 3. Oberschlesischen Aufstandes zurück, als die aus Lemberg abgeordneten Militärärzte sowie die sich freiwillig meldenden Studenten der Johann-Kasimir-Universität hierher kamen. In der
Zwischenkriegszeit siedelten sich viele Lemberger Ärzte in Oberschlesien an. Nach dem 2. Weltkrieg, im
Zuge der Expatriation der Polen aus den Ostgebieten und ihrer Zerstreuung auf dem ganzen Gebiet Polens,
kamen viele weitere Ärzte auch nach Schlesien. Sie bildeten ca. 30 Prozent aller Ärzte in Oberschlesien.
Besondere Beachtung wurde dem Beitrag der Lemberger bei der Gründung der Schlesischen Medizinakademie (heute Universität) geschenkt. Es wurden insbesondere die Verdienste von Prof. Stanisław Laskownicki, Prof. Wiktor Bross und Prof. Franciszek Groër hervorgehoben. Prof. Groër wurde im Juli 1941
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zusammen mit anderen Professoren von der Gestapo verhaftet, doch wurde er nicht erschossen, weil man
ihn für einen in Lemberg tätigen Deutschen befand. Während des Verhörs erklärte Prof. Groër entschieden, dass er Pole ist.
In dem Artikel wurde die möglichst vollständige Liste der in Lemberg ausgebildeten Ärzte dargestellt,
die sich nach 1945 in Oberschlesien niederließen, darunter auch dieser, die Lehrstühle und Kliniken der
Akademie organisierten und dank ihrer wissenschaftlich-didaktischen Tätigkeit Generationen von Ärzten ausbildeten. Auch dank ihrer Arbeit erreichte Oberschlesien eines der höchsten Werte bezüglich der
Anzahl von Ärzten pro Einwohner.

Stanisław Grossmann
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Katowicach

Politechnika Lwowska.
Alma Mater polskich politechnik
Przypisanie Politechnice Lwowskiej tytułu Alma Mater polskich politechnik wiąże
się z wydarzeniami, jakie nastąpiły po II wojnie światowej, kiedy to rozproszona kadra
tej uczelni tworzyła nowe politechniki w Krakowie, Gliwicach, Wrocławiu i Gdańsku.
W ciągu kilkudziesięciu lat przymusowego milczenia o Lwowie wiele spraw zatarło się
w naszej zbiorowej pamięci. Dotyczy to także faktu, że Politechnika Lwowska zasłużyła
sobie na tytuł macierzy polskich uczelni technicznych już znacznie wcześniej.
Politechnika Lwowska cieszyła się w społeczeństwie wielkim szacunkiem, co było
niewątpliwie uzasadnione jej rzeczywistymi zasługami, w tym także wysoką pozycją
społeczną jej absolwentów, lecz na jej prestiż musiał również wpływać fakt, że z grona
jej profesorów wywodził się prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki, wielokrotny premier, minister Kazimierz Bartel, a także ministrowie Jerzy Michalski, Jan Łopuszański, Witold Staniewicz, Witold Broniewski i Maksymilian Matakiewicz. Legenda
Politechniki Lwowskiej kultywowana była również w mojej rodzinie, zwłaszcza że mój
dziadek, ojciec oraz brat matki byli absolwentami tej uczelni, a dwaj ostatni także asystentami, a ja, studiując na Politechnice Śląskiej w latach pięćdziesiątych, byłem kształcony niemal wyłącznie przez profesorów i absolwentów Politechniki Lwowskiej. Stąd
też moje duże zainteresowanie publikacjami na temat tej uczelni, które ukazały się we
Wrocławiu na początku lat dziewięćdziesiątych1. Czuję się bowiem niemal świadkiem
minionych wydarzeń. W swojej pracy skupię się tylko na jednym ważnym, choć mało
znanym i zapomnianym aspekcie działalności tej uczelni, a także wspomnę o jej przedwojennych związkach ze Śląskiem.
W 1844 roku otwarto we Lwowie CK Akademię Techniczną przekształconą z czasem w Politechnikę Lwowską. Wiosna Ludów i klęski Austrii w wojnach z sąsiadami
spowodowały załamanie się systemu absolutystycznego w cesarstwie. Galicja otrzymała autonomię, wprowadzono język polski w sądownictwie, szkolnictwie i administracji.
W roku akademickim 1871/72 Akademia Techniczna we Lwowie przeszła na polski język wykładowy. Następował systematyczny wzrost ilości studentów uczelni, a rozluźnienie rygorów policyjnych w Austrii po 1900 roku pozwalało przyjmować studentów
obcokrajowców, co ułatwiało podejmowanie studiów przez Polaków z zaboru rosyjskiego, którzy w roku akademickim 1912/13 stanowili 31% ogółu studentów. Mając na
względzie fakt, że Polacy zza kordonu kończyli szkoły rosyjskojęzyczne, Politechnika
1
Z. Popławski, Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844–1945, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992; Z. Sroczyński, Politechnika Lwowska – macierz polskich politechnik 1844–1994, Wrocław 1997; Politechnika Lwowska
1844–1945, Warszawa 1993.
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wprowadziła dla swoich słuchaczy systematyczne wykłady z literatury polskiej. W 1919
roku utworzono Wydział Rolniczo-Lasowy Politechniki Lwowskiej. W roku akademickim 1938/39 uczelnia liczyła 3 606 studentów.
Politechnika w Warszawie została założona już w roku 1826 jako jedna z pierwszych
w Europie, czemu dawała podstawę prężnie rozwijająca się gospodarka w zaborze rosyjskim, zostawiająca daleko w tyle gospodarkę Galicji. Niestety powstanie listopadowe
przerwało działalność tej uczelni, a po jego klęsce car nakazał zamknięcie wszystkich
wyższych uczelni na terenie Królestwa Kongresowego. Dopiero w 1862 roku Aleksander Wielopolski zorganizował Instytut Politechniczny oraz Rolniczo-Leśny w Puławach.
Jednak po upadku powstania styczniowego i ten instytut został zamknięty. W 1897 roku
zawiązał się w Warszawie społeczny komitet dla reaktywowania politechniki, który zgromadził fundusze i doprowadził do wybudowania gmachu dla uczelni. W 1898 roku, ku
rozczarowaniu polskiego społeczeństwa, otwarto uczelnię państwową z rosyjskim językiem nauczania i nadano jej imię cara Mikołaja II. Dopiero po opuszczeniu Warszawy
przez wojska rosyjskie, z którymi ewakuowała się część wykładowców, podczas sprawowania władzy przez generał-gubernatora niemieckiego von Beselera, w 1915 roku
udało się wprowadzić na Politechnice Warszawskiej polski język wykładowy. Sytuacja
kadrowa uczelni nie była najlepsza. W okresie międzywojennym wielu pracowników
Politechniki Lwowskiej zasiliło jej kadry. Najwybitniejsi z nich to prof. Maksymilian
Tytus Huber i prof. Stefan Bryła. Pierwszy to światowa sława w dziedzinie mechaniki
technicznej i wytrzymałości materiałów, dwukrotnie wybierany rektorem Politechniki
Lwowskiej. Przeniósł się na Politechnikę Warszawską w 1928 roku. Prof. Bryła to specjalista w zakresie statyki budowli i konstrukcji budowlanych, pionier spawalnictwa, autor konstrukcji 14-piętrowego budynku przy ul. Żwirki i Wigury w Katowicach (1930).
W latach 1921–1934 profesor zwyczajny II Katedry Budowy Mostów Politechniki Lwowskiej. Od 1934 roku pracował na Politechnice Warszawskiej.
Politechnika Lwowska była więc po I wojnie światowej Alma Mater dla Politechniki
Warszawskiej.
Z przedstawionych wyżej faktów wynika, że Politechnika Lwowska była przez 44
lata (1871–1915) jedyną wyższą uczelnią techniczną z polskim językiem wykładowym.
Przejście z języka niemieckiego na polski oznaczało zastąpienie terminologii niemieckiej polską terminologią techniczną. Taka terminologia jednak praktycznie nie istniała.
Proces jej tworzenia opisuje profesor Politechniki Lwowskiej Władysław Wojtan w pracy wydanej w 1936 roku2.
Prowadzone we Lwowie prace nad słownikiem technicznym ogniskowały się głównie w Towarzystwie Politechnicznym (stowarzyszenie profesorów Politechniki założone w 1862 roku jako Towarzystwo Techniczne). Zaczątek działalności w tym zakresie
stanowiły tzw. „księgi terminologiczne” założone w 1877 roku do wpisywania wyrazów
przez członków Towarzystwa. W następnym roku w ramach Towarzystwa utworzono
Komisję Słownikową, która ustaliła zasady i metody, jakimi należy się kierować przy
zbieraniu i grupowaniu materiałów do słownictwa. Komisja działała w trzech sekcjach:
inżynierskiej, technologiczno-mechanicznej i budowniczo-architektonicznej. Komisja
w swej pracy starała się czerpać wyrazy z jak największej ilości źródeł. Były to, cytując
prof. Wojtana:

2
W. Wojtan, Historia i bibliografia słownictwa technicznego polskiego – od czasów najdawniejszych do
końca 1933 r., Lwów 1936.
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[…] nieliczne dzieła techniczne; „Słownik” Lindego; „Nomenklatura architektoniczna”
Podczaszyńskiego (Warszawa 1843); „Słownik górniczy” Łabęckiego; wykłady na Politechnice Lwowskiej i w innych polskich szkołach technicznych; nazwy przez lud używane, które powstały z rodzimych pierwiastków; wreszcie wyrazy techniczne z języka
chorwackiego i czeskiego.

Terminy przyjęte przez sekcje odczytywano na posiedzeniach Komisji, a po zaakceptowaniu przez nią, przedkładano do zatwierdzenia działającej we Lwowie Komisji Językowej krakowskiej Akademii Umiejętności. Komisja działała pod przewodnictwem prof.
Antoniego Małeckiego, językoznawcy i członka honorowego Towarzystwa Politechnicznego. Przedstawiony tryb postępowania tak komentuje prof. Wojtan:
Tym sposobem słownictwo to mogło być dokładnie rozpatrzone i starannie dobrane, zanim zostało ustalone – przyjęte zaś miało za sobą odpowiednią powagę, wchodząc w życie3.

Od 1879 roku przez kilka lat Komisja publikowała swe prace jako Materiały do słownika technicznego stanowiące dodatek do „Dźwigni”, a później do „Czasopisma Technicznego”, miesięcznika wydawanego przez Towarzystwo Politechniczne we Lwowie,
a także do warszawskiego czasopisma „Inżynieria i Budownictwo”. Chodziło o pobudzenie do dyskusji techników także z innych zaborów. Do 1886 roku ogłoszono ponad
6 000 wyrazów z różnych działów techniki. Na I Zjeździe Techników Polskich zwołanym
do Krakowa w 1882 roku trzy ośrodki, tj. krakowski, lwowski i warszawski opracowały
swoje referaty dotyczące metodologii opracowania i wydania polskiego słownika technicznego, co było zgodnym zamiarem wszystkich środowisk techników. W omawianym
okresie powstawały liczne słowniki branżowe. Ze sprawozdania Komisji Słownikowej
Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie za czas od 1894 do 1899 roku można się np.
dowiedzieć, że prof. Juliusz Bykowski zgromadził około 10 000 wyrazów z technologii
mechanicznej i budowy maszyn, zaś prof. Wiktor Syniewski i inż. Józef Tuleja zebrali
po 400 wyrazów z gorzelnictwa.
Dopiero w 1913 roku ukazało się w Krakowie I wydanie ogólnotechnicznego Niemiecko-polskiego słownika technicznego, dzieła Karolów Stadtmüllerów (ojca i syna), zawierające 80 000 wyrazów. Wydanie II tego słownika (Warszawa 1923–1925) zawierało już
107 000 wyrazów. Słownik Stadtmüllerów wieńczy niejako 40-letni okres gigantycznej
pracy techników polskich zapoczątkowanej i zorganizowanej przez profesorów lwowskich, podjętej następnie przez ośrodki w Warszawie, Krakowie, a także w Poznaniu.
Precyzyjne słownictwo i ścisłe definiowanie pojęć to podstawa każdej nauki i rzecz
jasna obowiązuje również w całej rozciągłości w naukach technicznych. Tak więc stworzenie polskiego słownictwa technicznego niesłychanie ułatwiło start i późniejszą działalność przez następne dwie uczelnie techniczne – Politechnikę Warszawską w 1915
roku oraz Akademię Górniczą (później Akademię Górniczo-Hutniczą) w Krakowie.
Przedstawione osiągnięcia w zakresie tworzenia polskiej terminologii technicznej
miały jednak znaczenie szersze, wykraczające poza działalność naukową i techniczną.
Jak wiadomo wiek XIX, zwany nie na darmo wiekiem pary i elektryczności, przyniósł
nie tylko wspaniałe wynalazki i osiągnięcia techniczne, ale poprzez wdrożenie w szerokim zakresie tych osiągnięć wprowadził głębokie zmiany cywilizacyjne. Rozpowszechnienie kolei, samochodów, samolotów, tramwajów, elektryfikacji, telegrafu, czy telefo3
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nu sprawiło, że nie tylko specjaliści, lecz szeroka społeczność musiała natrafić na szereg
nowych niespotykanych wcześniej pojęć, które wymagały nazwania. Przedstawiona tu
działalność lwowskich profesorów, a później także licznych techników sprawiła, że te
nowe pojęcia zostały nazwane po polsku i do powszechnego obiegu wchodziły w formie
zgodnej z duchem języka polskiego.
Trzeba podkreślić, że działalność, o której tu mowa, była prowadzona w okresie, kiedy
w zaborze rosyjskim i pruskim władze działały w kierunku rugowania języka polskiego.
Szeroko znana jest patriotyczna postawa młodzieży stającej w obronie języka ojczystego
w kościele czy w szkole. Natomiast stosunkowo mało znane, nawet wśród techników, są
fakty dotyczące pozytywistycznej pracy techników polskich, a zwłaszcza ośrodka związanego z Politechniką Lwowską, dla stworzenia polskiego słownictwa technicznego. Źródeł tego zapomnienia należy upatrywać w objęciu cenzurą w PRL-u niemal wszystkiego,
co dotyczyło Lwowa i Kresów Wschodnich. Tym niemniej prof. Zenon Klemensiewicz
w swojej monumentalnej Historii języka polskiego4 przywołuje cytowaną tu pracę prof.
Władysława Wojtana i uznaje wiodącą rolę ośrodka lwowskiego w stworzeniu polskiej
terminologii technicznej.
Wiodąca rola Politechniki Lwowskiej w procesie tworzenia słownictwa technicznego
to trzeci powód dla uznania jej macierzą polskich politechnik.
W okresie międzywojennym we współpracy ze śląskim przemysłem, z uwagi na jego
charakter na czoło wysuwa się krakowska Akademia Górnicza, ale współpraca z Politechniką Lwowską ma również istotne znaczenie. Wymienię trzy dziedziny takiej współpracy.
1. W lipcu 1922 roku po ostatecznym ustaleniu granicy polsko-niemieckiej, kiedy
władze polskie przejmowały przyznane Polsce terytorium, prof. Ignacy Mościcki
jako pełnomocnik rządu zażądał od niemieckiej dyrekcji przekazania chorzowskiej
fabryki związków azotowych. Niemieccy inżynierowie uchylili się od przekazania
zakładu, wywożąc do Bytomia dokumentację techniczną, w tym plany dalszej rozbudowy fabryki. W tej sytuacji prof. Mościcki przywiózł ze Lwowa swoich asystentów i w ciągu trzech tygodni uruchomiono zakład. Dużą pomoc okazali robotnicy
Ślązacy, którzy znaleźli ukryte w ostatniej chwili przez Niemców części aparatury,
co miało uniemożliwić jej rozruch.
2. Począwszy od 1898 roku działała przy Politechnice Lwowskiej Mechaniczna Stacja
Doświadczalna jako samodzielna jednostka organizacyjna. W latach trzydziestych
XX wieku powołano wiele jej oddziałów w całym kraju. Takie oddziały funkcjonowały w Katowicach, Hajdukach Wielkich i w Dziedzicach.
3. Stefan Czapliński w artykule pt. Politechnika Lwowska. Jej spadkobiercy i wychowankowie5 wymienia Hutę Zgoda w Świętochłowicach jako zakład zdominowany w latach 1925–1939 przez wychowanków Politechniki Lwowskiej. Jednym z wymienianych jest Stanisław Nycz, brat mojej matki. Wiem od dzieciństwa, że wujek budował
tam dźwigi dla Gdyni.

4

Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, Warszawa 1974.
S. Czapliński, Politechnika Lwowska. Jej spadkobiercy i wychowankowie. Materiały konferencji naukowej: Politechnika Lwowska – macierz polskich politechnik, Wrocław 25–26 września 1995.
5
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Zusammenfassung
Die Lemberger Technische Hochschule – die Alma Mater der polnischen Polytechniken
Es wurde nachgewiesen, dass die Bezeichnung „Alma Mater der polnischen Polytechniken“ für die Lemberger Technische Hochschule nicht nur mit der Anzahl der in Polen nach dem 2. Weltkrieg neuentstehenden Technischen Hochschulen begründet werden kann, die vom Lemberger wissenschaftlichen Kader
verstärkt wurden. Das Lemberger Polytechnikum verdiente sich diesen Namen bereits in der 2. Hälfte des
19. Jahrhunderts als führendes Zentrum bei der Bildung des polnischen technischen Fachwortschatzes sowie nach dem 1. Weltkrieg, als es das Warschauer Polytechnikum mit Fachkräften verstärkte. Es wurden
drei Beispiele für die Beziehungen der Lemberger Hochschule mit der schlesischen Industrie aus der Zwischenkriegszeit dargestellt.

Antoni Wilgusiewicz
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Katowicach

Lwowianie na Politechnice Śląskiej
Pracownicy i studenci Politechniki Lwowskiej, podobnie jak inni Kresowianie, po
17 września 1939 roku przeżywali wraz ze swoim miastem trudne chwile okupacji najpierw sowieckiej, a potem niemieckiej. Wiosną 1944 roku, kiedy pewny stał się powrót
władz sowieckich do Lwowa, niektórzy profesorowie zaczęli opuszczać miasto. Byli to
m.in. Stanisław Łukasiewicz (udał się do Częstochowy), Jan Ladenberger (do Krynicy),
Dezydery Szymkiewicz (do Krakowa). Niemcy, przygotowując się do ewakuacji, zdemontowali i wywieźli szereg urządzeń, wyrywając nawet ze ścian przewody miedziane,
rury ołowiane i instalacje gazowe (na Wydziale Chemii) 1.

Politechnika Lwowska. Lata międzywojenne

Tuż przed zajęciem miasta przez oddziały Armii Radzieckiej rozpoczęła się na jego
terenie akcja „Burza”. W jej ramach oddział Kedywu AK zajął gmach Politechniki, wywieszając na nim biało-czerwoną flagę (24 lipca 1944 roku). Epizod ten był ostatnim
w dziejach Politechniki Lwowskiej wyrazem jej polskiego charakteru. Wkrótce rozpoczęła ona działalność pod sowieckim kierownictwem jako Lwowski Instytut Politechniczny, a polscy profesorowie i studenci zaczęli być z niej eliminowani. Na początku
stycznia 1945 roku szereg profesorów i asystentów aresztowano, kierując do wyniszcza1

Politechnika Lwowska 1844–1945, praca zbiorowa, Wrocław 1993, s. 65.
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jącej pracy fizycznej m.in. w kopalni antracytu w Donbasie. Wywózki tej nie przeżyli
m.in. prof. Emil Łazoryk z Wydziału Architektonicznego oraz prof. Tadeusz Kuczyński
z Wydziału Chemicznego2.
Wkrótce przed tymi, którzy przetrwali trudne czasy wojny i obu okupacji, stanął – jak
przed innymi polskimi mieszkańcami Kresów – problem wyjazdu z rodzinnych ziem,
jak na ironię nazywany repatriacją. Do podjęcia takiej decyzji namawiał podczas wiecu w auli Politechniki znany przedwojenny polityk Stanisław Grabski, obecnie reprezentujący Krajową Radę Narodową. Biorąc pod uwagę całokształt sytuacji, uchwalono
przeniesienie w całości personelu naukowego do Gdańska i odtworzenie tam macierzystej uczelni pod nazwą Politechniki Morskiej. Władze w Lublinie, obawiając się takiego obrotu sprawy, zażądały jednak rozproszenia lwowskich uczonych między Kraków,
Wrocław, Gliwice i Gdańsk. W ten więc sposób 100-letnia tradycja Politechniki Lwowskiej stała się już tylko częścią zbiorowej pamięci. Pozostał jednak na miejscu przepiękny gmach Politechniki i cały jej majątek, przejęty przez władze sowieckie. Na pozostanie w rodzinnym mieście zdecydowali się też niektórzy profesorowie: Witold Aulich,
Adam Kuryłło, Jan Bagieński, Wilhelm Mozer, Gabriel Sokolnicki wraz z rodzinami3.
Droga do nowych miejsc pobytu była „drogą przez mękę”, co niejednokrotnie opisano w różnego typu wspomnieniach i relacjach. Pracownicy Politechniki opuszczali
miasto w czterech grupach.
Na przełomie maja i czerwca 1945 roku wyjechała grupa pod kierunkiem prof.
Edwarda Geislera, kierując się przez Kraków, Gliwice do Gdańska. Jesienią opuściły Lwów dwie kolejne grupy, przybywając na miejsce w pierwszej połowie listopada.
Ostatnia, utworzona przez zwolnionych z łagrów i więzień, kierowana przez prof. Włodzimierza Burzyńskiego, wyjechała w czerwcu 1946 roku do Krakowa i Gliwic. Oprócz
podstawowych sprzętów, ładowanych do drewnianych skrzyń, udało się przewieźć także książki i pomoce naukowe, a nawet rzeczy niedozwolone przez władze sowieckie jak
motocykl. Przybyłemu w ostatnim transporcie prof. Stanisławowi Fryzemu towarzyszyła krowa, która jemu i rodzinie pozwoliła przeżyć trudne lata okupacji. Zakwaterowana w garażu przy ulicy Kaszubskiej w Gliwicach stała się – podobnie jak sam profesor
– obiektem życzliwych anegdot do dziś wspominanych przez całe pokolenia studentów
i absolwentów Politechniki Śląskiej4.
Kilku wybitnych profesorów lwowskich po 1945 roku zasiliło także inne polskie uczelnie techniczne. Byli to m.in.: prof. Kazimierz Kopecki, wybitny specjalista w dziedzinie
ciepłownictwa i ekonomiki energetyki związany z Politechniką Gdańską, prof. Kazimierz
Idaszewski, wykładowca Politechniki Wrocławskiej, prof. Paweł Jan Nowacki, wybitny
specjalista w zakresie energetyki jądrowej (pracował na Politechnice Warszawskiej) oraz
prof. Stanisław Dzierzbicki, wykładowca Politechniki Łódzkiej5.
Największa jednak grupa lwowian zasiliła Politechnikę Śląską w Gliwicach, przy czym
należy dodać, że byli to nie tylko profesorowie i wykładowcy, pracownicy administracji, ale także młodzież studencka, która kontynuowała bądź dopiero rozpoczęła studia
techniczne.
W lutym 1945 roku powstała komisja organizacyjna, a 24 maja tegoż roku wydano
dekret o powołaniu Politechniki Śląskiej w Katowicach z tymczasową siedzibą w Krako2
3
4
5
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wie. Warto dodać, że mimo przemysłowego charakteru regionu, zarówno w jego części
polskiej, jak i niemieckiej do 1945 roku nie istniała żadna uczelnia akademicka o profilu
technicznym. Potrzeby polskiego przemysłu górniczo-hutniczego zaspokajała Akademia
Górniczo-Hutnicza w Krakowie, a w zakresie średniego personelu Śląskie Techniczne
Zakłady Naukowe w Katowicach. Pierwsze zajęcia nowo powołanej Politechniki odbyły się w Krakowie na terenie AGH, ale już nowy rok akademicki w październiku 1945
roku powitano w Gliwicach, w kilku budynkach przy ul. M. Strzody, oddanych na ten
cel przez władze miejskie (m.in. znane do dziś tzw. szara i czerwona chemia). Powstały
4 wydziały – Mechaniczny, Elektryczny, Inżynieryjno-Budowlany i Chemiczny. Pierwszym rektorem został prof. Władysław Kuczewski, który już przed wojną pracował na
Śląsku, a dziekanami wszystkich wydziałów naukowcy przybyli ze Lwowa. Studia trwać
miały cztery lata, a program ich oparto na programach dydaktyczno-naukowych Politechniki Lwowskiej6.

Profesorowie Politechniki Lwowskiej w 1925 roku

Warunki pracy i nauki w tych pierwszych powojennych latach były niezwykle trudne.
Wykłady, ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne odbywały się w różnych budynkach, prymitywnie wyposażonych i dość znacznie oddalonych od siebie. Brak było podręczników,
skryptów, a nawet materiałów piśmiennych i kreślarskich, a podstawowym narzędziem
pracy przyszłych inżynierów był suwak logarytmiczny. Równie trudne warunki panowały w domach akademickich i stołówkach, a także przy dojeździe na zajęcia na uczelni
środkami komunikacji miejskiej i koleją. Entuzjazm lat powojennych i możliwość nauki
powodowały jednak, mimo wszystkich ograniczeń ekonomicznych i politycznych, że
6
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Politechnika Śląska wychowała w tych latach wielu znakomitych inżynierów, zarówno
praktyków w przemyśle czy biurach projektowych, jak też naukowców, profesorów macierzystej Politechniki oraz innych uczelni w kraju i za granicą. Nie byłoby to możliwe,
gdyby nie niezmierna życzliwość i wyrozumiałość okazywana przez profesorów i ich
współpracowników, połączona z wysokimi wymaganiami merytorycznymi. Większość
pracowników uczelni wywodziła się z Politechniki Lwowskiej, a po nich kolejnym pokoleniem stali się ich uczniowie i wychowankowie, również w dużej liczbie wywodzący się ze Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich7. Warto w związku z tym przypomnieć niektóre przynajmniej sylwetki zarówno profesorów i wykładowców, jak też ich
wychowanków.

Powitanie lwowian w Gliwicach. W środku prof. Adolf Joszt

Jednym z profesorów lwowskich, którzy kontynuowali pracę naukową w Gliwicach,
od którego wypada rozpocząć, był prof. Adolf Joszt, rektor Politechniki Lwowskiej w latach 1936/1937 i 1937/38 (w maju tegoż roku na skutek choroby
zrezygnował z funkcji rektora). Profesor urodził się we Lwowie
17 marca 1889 roku. Po ukończeniu studiów na Wydziale Chemii
w roku 1913 został doktorem nauk technicznych, następnie profesorem, a od roku 1927 był kierownikiem katedry na Wydziale
Chemicznym. W roku 1918 uczestniczył w obronie Lwowa. Był
odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Po przyjeździe do Gliwic objął Katedrę Technologii Wody
i Ścieków, będąc jednym z organizatorów Politechniki Śląskiej.
Stanowisko to piastował aż do śmierci 16 marca 1957 roku. Jego
syn Kazimierz, urodzony we Lwowie, ukończył studia na Politechnice Śląskiej i pracował jako naukowiec w Instytucie Metali
Nieżelaznych w Gliwicach. Prof. Joszt był oceniany nie tylko jako
Adolf Joszt
7
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wybitny specjalista w swojej dziedzinie, ale także znakomity dydaktyk i humanista, wywierający wielki wpływ na studentów 8.
Następca prof. Joszta na stanowisku rektora, prof. Edward Sucharda, także został pracownikiem Politechniki Śląskiej, jednak w Gliwicach pracy nie podjął, przenosząc się do
Wrocławia. Tam organizował Politechnikę aż do przedwczesnej śmierci w 1947 roku9.
Wybitną postacią był również prof. Włodzimierz Burzyński. Urodzony w Przemyślu 29 kwietnia 1900 roku, po ukończeniu gimnazjum brał udział w walkach o granice
Rzeczpospolitej, w tym także w III powstaniu śląskim. W roku 1925 uzyskał na Politechnice Lwowskiej tytuł inżyniera budowy dróg i mostów, a w roku 1928 doktoryzował się. Jako profesor w ostatnim przed wybuchem wojny roku akademickim był dziekanem Wydziału Mechanicznego. W czasie jednej i drugiej okupacji Lwowa pracował
w instytucjach powołanych przez okupantów na miejsce Politechniki. 4 stycznia 1945
roku został aresztowany przez NKWD za obronę polskich studentów przed wcieleniem
do Armii Radzieckiej. W 1946 roku przybył do Gliwic w ostatniej grupie lwowskich
uczonych i objął Katedrę Mechaniki Technicznej na Wydziale Mechanicznym oraz Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów na Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym. W tym
samym roku został rektorem Politechniki. Zniszczone w sowieckim więzieniu zdrowie
spowodowało, że od 1949 roku ciężko chorował. Zmarł 17 lipca 1970 roku w Gliwicach.
Hołd oddała mu pośmiertnie Polska Akademia Nauk, wydając w 1982 roku dwa tomy
jego Dzieł wybranych10.
Równie zasłużoną i popularną postacią w dziejach obu politechnik był profesor Stanisław Ochęduszko. Urodzony 29
kwietnia 1899 roku w Lesku koło Sanoka
po ukończeniu gimnazjum i odbyciu służby wojskowej podjął studia na Wydziale
Mechanicznym Politechniki Lwowskiej.
Pracował tam jako asystent i adiunkt. Doktorat uzyskał podczas stypendium na Politechnice Monachijskiej w 1931 roku. Został
profesorem na macierzystym Wydziale,
zajmując się teorią maszyn cieplnych.
Kontynuował tę pracę w latach okupacji. W 1946 roku wraz z prof. Burzyńskim
przybył do Gliwic, gdzie podjął pracę zgodnie ze swoją specjalnością jako kierownik Katedry Teorii Maszyn Cieplnych (od
1947 roku był profesorem zwyczajnym).
Zorganizował pierwszy w Polsce Wydział
Mechaniczno-Energetyczny, którego w latach 1952–1955 był dziekanem. W latach
1956–1959 pełnił funkcję rektora, a w 1960
został wybrany członkiem korespondenProfesor Stanisław Ochęduszko
tem Polskiej Akademii Nauk. Był autorem
jako rektor Politechniki Śląskiej
8
9
10
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licznych prac naukowych i podręczników, wychowawcą wielu znakomitych termodynamików. Warto wspomnieć, że już w 1957 roku z jego inicjatywy na Wydziale powstała
nowa specjalizacja, energetyka jądrowa. Z okazji przejścia na emeryturę w 1969 roku
otrzymał doktorat honoris causa Politechniki Śląskiej. Niestety wkrótce potem zmarł.
Do dziś pozostał w środowisku technicznym postacią legendarną, przykładem nie tylko naukowca, ale i człowieka w pełnym tego słowa znaczeniu. Pamięć o nim jest kultywowana na Politechnice Śląskiej w różnoraki sposób, między innymi poprzez nazwanie
jego imieniem auli oraz ustanowienie honorowego medalu 11.

Medal Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) im. prof. Stanisława Fryzego

Podobne miejsce w pamięci tych, którzy spotkali go na swojej drodze, zajmuje wspomniany już wcześniej prof. Stanisław Fryze. Urodzony w Krakowie 1 grudnia 1885 roku,
stopień inżyniera uzyskał we Lwowie w roku 1917, zaś doktora w roku 1923. W 1925
objął Katedrę Elektrotechniki Ogólnej Politechniki Lwowskiej. Stał się nie tylko wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie, ale także niezwykle popularnym wykładowcą.
Na jego wykłady przybywali nie tylko studenci, ale też inne osoby zafascynowane jego
sposobem przedstawiania trudnych, specjalistycznych zagadnień. We wrześniu 1939
roku na wiecu pracowników Politechniki miał odwagę wystąpić z pamiętnym, odważnym przemówieniem.
Nie żądajcie od nas dzisiaj objawów radości

– mówił. Podczas drugiej okupacji sowieckiej aresztowany i wywieziony do Donbasu,
powrócił do Lwowa, by wspomnianym już ostatnim transportem udać się do Gliwic.
Tu prowadził Katedrę Podstaw Elektrotechniki, będąc też dziekanem Wydziału Elektrycznego. Intensywnie rozwijał swoją katedrę, współpracując także z przemysłem.
W 1957 roku został członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Zmarł 3 marca
1964 roku w Gliwicach12.
11
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Kolejną z legendarnych postaci nazwać można prof. Tadeusza Malarskiego. Urodzony
w Dalowicach koło Miechowa 23 września 1883 roku, studiował na Wydziale Budowy
Maszyn, uzyskując tytuł inżyniera w 1907 roku, zaś doktora w roku 1920. W roku 1925
habilitował się z fizyki doświadczalnej, a od 1927 był profesorem fizyki na Wydziale
Rolniczo-Lasowym. Do Gliwic przybył jesienią 1945 roku, obejmując tam kierownictwo Katedry Fizyki. Od 1946 roku był profesorem zwyczajnym na Wydziale Elektrycznym. Dojeżdżał też do Krakowa, gdzie prowadził Katedrę Fizyki na Wydziale Komunikacyjnym AGH. Cieszył się opinią naukowca o niezwykle szerokich zainteresowaniach
i wspaniałej osobowości oraz umiejętności współpracy z innymi. Zmarł 8 marca 1952
roku w Gliwicach13.
Przedstawieni profesorowie to osoby, które podczas swojej pracy już we Lwowie,
a potem w Gliwicach cieszyły się ogromnym uznaniem nie tylko jako wybitni fachowcy,
uczeni i inżynierowie, ale także ludzie będący wielkimi autorytetami moralnymi i znakomitymi dydaktykami oraz wychowawcami młodzieży. Na potwierdzenie tych słów
warto przytoczyć wspomnienie jednego z ówczesnych studentów dotyczące przybycia
do Gliwic w 1946 roku profesorów Burzyńskiego, Ochęduszki i Fryzego.
[…] Tutaj, na Politechnice, w auli Wydziału Elektrycznego odbyło się ich powitanie.
Zebrani byli wszyscy studenci, witali z wielkimi owacjami […] Na zakończenie tego
spotkania jeden ze studentów wybiegł i powiedział: „Nie pozwolimy panom profesorom na piechotę iść do domu! Bierzemy na ramiona!” I Burzyński, i Fryze, i Ochęduszko. I nieśliśmy ich z tego Wydziału Elektrycznego na Kaszubską, gdzie dostali mieszkania14.

Scenę tę można skomentować krótko. Takie były czasy, tacy byli studenci, a przede
wszystkim tacy byli profesorowie…
Opowiadano o nich wiele anegdot, do których prowokowały ich niecodzienne osobowości, ale zawsze darzono ich ogromną sympatią i podziwem dla ich wiedzy i cech
charakteru. Tłumy słuchaczy wypełniały aulę Wydziału Elektrycznego podczas wielogodzinnych dyskusji naukowych prowadzonych przez profesorów Fryzego i Malarskiego. Ten pierwszy kontynuował swoje wykłady publiczne zainaugurowane we Lwowie,
a brały w nich udział – jak wiem ze wspomnień rodzinnych – także osoby bardzo dalekie
od wiedzy technicznej. Profesorowie nie stronili od towarzyskich spotkań. Tak np. ojciec mój, Władysław Wilgusiewicz wspominał, jak po egzaminie dyplomowym w grudniu 1951 roku prof. Fryze wziął udział w takim spotkaniu, zadziwiając wszystkim swoją
klasą jako człowiek o światowych manierach, niezwykle dowcipny, a przy tym bardzo
życzliwy dla swych wychowanków15.
Obok zaprezentowanych powyżej profesorów, których można nazwać pierwszoplanowymi, na Politechnice Śląskiej pojawiła się cała rzesza lwowian i Kresowian, często
uczniów i współpracowników wyżej wymienionych, którzy także zasługują na choćby
krótkie przypomnienie.
Za najwybitniejszego ucznia prof. Stanisława Ochęduszki uchodzi prof. Jan Szargut. Urodził się 9 września 1923 roku we Lwowie. W latach okupacji Lwowa uczył się
na Wydziale Mechanicznym Politechniki, a studia kontynuował w Gliwicach. Już podczas studiów pełnił rolę asystenta prof. Ochęduszki w Katedrze Teorii Maszyn Ciepl13
14
15
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nych. Od 1957 do 1993 roku był kierownikiem katedry, a następnie dyrektorem Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Od 1969 roku jest profesorem zwyczajnym,
a od 1976 członkiem PAN. W 1992 roku uzyskał doktorat honoris causa Politechniki
Częstochowskiej. Odznaczony wysokimi nagrodami i odznaczeniami, był wychowawcą wielu doktorów, a także kilkunastu profesorów nauk technicznych. Nadal jest czynny jako pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej. Zaangażował
się także w działalność gliwickiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich16.

Karta imatrykulacyjna studenta Władysława Wilgusiewicza
i jego indeks z podpisami m.in. profesorów Stanisława Fryzego i Michała Affanasowicza

Innym wybitnym uczniem prof. Ochęduszki był prof. Czesław Graczyk, urodzony
18 lipca 1923 roku we Lwowie. W latach 1940–1946 odbył studia w warunkach okupacyjnych, potwierdzając je zdobyciem dyplomu inżyniera po przybyciu do Gliwic w 1946
roku. Został pracownikiem naukowym uczelni, uzyskując stopień docenta w 1963 roku,
a profesora w 1974 roku. Był wybitnym specjalistą w dziedzinie pomiarów urządzeń
energetycznych i automatyki procesów energetycznych. Niestety, zmarł przedwcześnie
3 września 1981 roku17.
Współpracownikiem i następcą prof. Ochęduszki był prof. Witold Około-Kułak, urodzony 16 grudnia 1909 roku w Rosji. Studiował na Politechnice Lwowskiej, uzyskując
w 1939 roku tytuł inżyniera mechanika. W latach okupacji niemieckiej zatrudniony
w elektrowni lwowskiej, w 1944 roku wrócił do pracy na Politechnice jako współpracownik prof. Ochęduszki. W roku 1946 został jego współpracownikiem na Politechnice Śląskiej, wykładał także na Politechnikach we Wrocławiu i Gdańsku. W 1962 roku
został profesorem nadzwyczajnym. Pracował przede wszystkim w dziedzinie przepływu ciepła, ściśle współpracował z przemysłem. On także zmarł przedwcześnie w 1976
roku w Gliwicach18.
16
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Obok nich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej znalazła się liczna grupa
naukowców lwowskich. Prof. Zygmunt Ciechanowski, urodzony w 1873 roku w Bochni, w latach 1907–1944 związany był z Politechniką Lwowską. W latach 1945–1960 wykładał na Politechnice Śląskiej, gdzie zorganizował Katedrę Pomp i Silników Wodnych.
Wielką pasją profesora było taternictwo. Zmarł 6 lipca 1966 roku w Rabce. Jego uczniem
i następcą był prof. Maciej Zarzycki, urodzony w 1923 roku w województwie lwowskim,
który studia rozpoczął w 1942 roku na Politechnice Lwowskiej19.
Prof. Fryderyk Staub, urodzony 30 listopada 1899 roku we Lwowie, po ukończeniu
w 1916 roku szkoły realnej we Lwowie wstąpił do Legionów. Odznaczony został Krzyżem
Srebrnym Orderu Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. W 1926 roku został inżynierem na Wydziale Mechanicznym. Pracował w przemyśle, a od 1935 roku na Politechnice Lwowskiej. Od jesieni 1945 roku w Gliwicach, w 1949 roku mianowany profesorem
nadzwyczajnym metaloznawstwa, od 1957 roku zwyczajnym, w latach 1959–1962 był
prorektorem ds. naukowych. Zmarł w Gliwicach 11 stycznia 1982 roku20.
Prof. Władysław Rubczyński, urodzony w 1884 roku w Radziechowie niedaleko Lwowa, w latach 1903–1914 studiował na Politechnice Lwowskiej, a od 1945 do 1954 roku
związany był z Politechniką Śląską. Jest warte uwagi, że był jednym z pierwszych polskich pilotów, skończywszy podczas pobytu we Francji w 1909 roku kurs pilotażu. Posiadał także prawo jazdy z nr 1, wydane w 1918 roku. Za prace nad organizacją polskiego
lotnictwa w listopadzie 1918 roku otrzymał Krzyż Obrony Lwowa oraz Odznakę Orląt
Lwowskich. Na Politechnice Śląskiej z kolei zajmował się techniką pojazdów samochodowych. Zmarł w Krakowie w 1962 roku21.
Prof. Michał Affanasowicz, już w 1913 roku asystent w Katedrze Technologii Metali
Politechniki Lwowskiej, w rok później uzyskał tytuł inżyniera. Obok pracy zawodowej
pasjonował się harcerstwem. Był m.in. od 1923 roku komendantem Chorągwi Męskiej
ZHP w Krakowie, następnie do 1930 roku w Chorągwi Śląskiej ZHP . W lipcu 1945 roku
mianowany został profesorem nadzwyczajnym na Politechnice Śląskiej, gdzie pracował
do śmierci w roku 1949. Działał także i tu w harcerstwie (Krąg Starszoharcerski łączący
wykładowców i studentów)22.
Najbardziej znani uczniowie prof. Stanisława Fryze to profesorowie Tadeusz Zagajewski i Stefan Węgrzyn, jednocześnie
współtwórcy polskiej automatyki.
Prof. Tadeusz Zagajewski, zmarły w roku 2010 w sędziwym wieku niemal 98 lat,
znany jest nie tylko w środowisku technicznym, ale i humanistycznym jako ojciec wybitnego poety Adama. Jego syn,
urodzony jeszcze we Lwowie w 1945 roku,
a wychowany w Gliwicach, niejednokrotnie dawał wyraz swoim rodzinnym związNekrolog prof. Tadeusza Zagajewskiego
19
Politechnika Lwowska…, s. 342–344; W. Wilgusiewicz, Lwowianie…, s. 8; tenże, Energetycy kresowiacy…, s. 14.
20
Politechnika Lwowska…, s. 362–363.
21
Politechnika Lwowska…, s. 402–403; W. Wilgusiewicz, Lwowianie…, s. 8; tenże, Energetycy lwowiacy…,
s. 81–82.
22
Tenże, Lwowianie…, s. 8; pl.wikipedia.org/wiki/Michał Affanasowicz
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kom ze Lwowem, czego najbardziej znanym przykładem jest wiersz Jechać do Lwowa
dedykowany rodzicom
[…] i teraz tylko w pośpiechu
pakować się, zawsze, codziennie
i jechać bez tchu, jechać do Lwowa, przecież
istnieje, spokojny i czysty jak
brzoskwinia. Lwów jest wszędzie23

Prof. Tadeusz Zagajewski urodził się 16 grudnia 1912 roku we Lwowie. Studiował
na Wydziale Mechanicznym, w 1935 roku uzyskując tytuł inżyniera. Specjalizował się
w radiotechnice, w latach pierwszej i drugiej okupacji sowieckiej pełnił obowiązki asystenta lwowskiej Katedry Radiotechniki. W roku 1945 znalazł się w Gliwicach i rozpoczął pracę na Wydziale Elektrycznym, w 1946 roku uzyskując doktorat, a od 1947 roku
kierując Katedrą Radiotechniki. Od 1956 do1959 był prorektorem gliwickiej uczelni.
W 1964 roku przeniósł się na nowo utworzony Wydział Automatyki i był pierwszym
jego dziekanem. Od 1965 roku profesor zwyczajny, od 1976 roku członek rzeczywisty
PAN. Autor licznych publikacji naukowych, odznaczony i nagradzany za wybitne osiągnięcia naukowe, w 1992 roku otrzymał doktorat honoris causa Politechniki Śląskiej24.
Prof. Stefan Węgrzyn urodził się 20 maja 1925 roku w Krakowie, podczas okupacji
sowieckiej rozpoczął studia we Lwowie na Wydziale Elektrycznym. Przeniósł się następnie do Gliwic, gdzie w 1949 roku uzyskał tytuł inżyniera elektryka. Dwa lata później
przygotował i obronił doktorat pod kierunkiem prof. Stanisława Fryze. Doktorat z fizyki
z kolei uzyskał w roku 1960 na Uniwersytecie w Tuluzie (Francja). W roku 1964 obok
Tadeusza Zagajewskiego i kilku innych profesorów stworzył Wydział Automatyki (od
1971 roku także Informatyki) Politechniki Śląskiej. W tymże 1964 roku został jako najmłodszy profesor w Polsce członkiem PAN. Obecnie jest przewodniczącym Komitetu
Informatyki PAN. Niektórzy z jego wychowanków też już są obecnie członkami PAN.
To jeden z najwybitniejszych polskich uczonych, wykładający na wielu uczelniach zagranicznych. Posiada obok licznych odznaczeń 5 doktoratów honoris causa 25.
Na Wydziale Elektrycznym znalazła się duża grupa osób związanych ze Lwowem,
choć czasem trudno byłoby nazwać je lwowianami w potocznym tego słowa znaczeniu.
Przykładem takiej osoby jest prof. Franciszek Szymik, urodzony w 1914 roku w Cieszynie. W latach 1932–1938 studiował na Politechnice Lwowskiej, a w okresie okupacji pracował w lwowskiej energetyce. Po wojnie był jednym z organizatorów odbudowy sieci
elektroenergetycznych na Śląsku, na Politechnice Śląskiej objął jako profesor zwyczajny
Katedrę Sieci Elektrycznych, którą kierował w latach 1961–1976. W swojej specjalności
był autorytetem uznanym w kraju i za granicą, autorem pierwszego w Polsce podręcznika z tej dziedziny. Zmarł 11 marca 1979 roku i został pochowany w rodzinnym Cieszynie na cmentarzu ewangelickim26.
Rodowitym lwowianinem był prof. Antoni Plamitzer, urodzony 5 sierpnia 1916 roku.
Jego ojcem był wybitny uczony, długoletni profesor Politechniki Lwowskiej Antoni Karol, zmarły w 1954 roku w Krakowie. W latach 1934–1939 studiował na Wydziale Mechanicznym (Oddział Elektryczny) Politechniki Lwowskiej, a podczas okupacji pracował
23
24
25
26

A. Zagajewski, Jechać do Lwowa, Warszawa 2009, s. 37.
Politechnika Lwowska…, s. 396–397; W. Wilgusiewicz, Energetycy lwowiacy…, s. 96.
www.apw.ee.edu.pl/tresc/sylw/wegrzyn
W. Wilgusiewicz, Energetycy lwowiacy…, s. 89.
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we Lwowie m.in. w Zakładach Elektrotechnicznych. Wyjechał do Krakowa, a następnie
do Gliwic, gdzie prowadził wykłady z zakresu maszyn elektrycznych. W latach 1954–
1955 pełnił funkcję dziekana Wydziału Elektrycznego. Od 1966 roku pracownik Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu (obecnie Politechnika Opolska), od 1984 profesor.
Zmarł 5 października 2001 roku27.
Spośród pracowników naukowych Wydziału Chemicznego wymienić należy prof. Tadeusza Hoblera, urodzonego w Samborze w roku 1899. Walczył w Legionach. Następnie
ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Lwowskiej (1924 rok). Rozpoczął praktykę przemysłową, m.in. w Hucie Zgoda w Świętochłowicach i Fabryce Związków Azotowych w Chorzowie. Od 1938 roku był dyrektorem technicznym Fabryki Związków
Azotowych w Mościcach koło Tarnowa. Potem znalazł się we Lwowie, gdzie prowadził
wykłady z termodynamiki technicznej. Po wojnie przybył do Gliwic, gdzie został profesorem nadzwyczajnym w stworzonej przez siebie Katedrze Inżynierii Chemicznej.
Od 1954 roku członek PAN. Zorganizował Zakład Inżynierii Chemicznej i Konstrukcji
Aparatury PAN, wydał dwie monografie jako rezultat wieloletnich badań (tłumaczone na język rosyjski, angielski i czeski). Posiadał doktoraty honoris causa Politechnik
w Leningradzie i Gliwicach oraz wysokie odznaczenia państwowe. Zmarł w 1975 roku,
pochowany został w Tarnowie28.
Na zakończenie należałoby wspomnieć o przedstawicielu Wydziału Inżynieryjno-Budowlanego, prof. Eliaszu Zielskim. Urodził się w 1887 roku koło Zaleszczyk, w latach
1907–1914 studiował we Lwowie, uzyskując tytuł inżyniera mechanika. Podjął pracę na
Politechnice, prowadząc wykłady m.in. z zakresu wentylacji i ogrzewania budynków.
Podobnie jak wielu kolegów, przybył do Gliwic i tu od 1945 roku pracował na Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym. Organizował następnie Wydział Inżynierii Sanitarnej.
Na tym Wydziale działał do śmierci w 1953 roku, wychowując wielu znakomitych specjalistów w dziedzinie inżynierii sanitarnej. Jednym z nich był prof. Stanisław Majerski,
urodzony w 1919 roku w Przemyślu, student Politechniki Lwowskiej w latach 1938–1944,
od 1960 roku pracownik naukowy Politechniki Śląskiej. W uznaniu zasług w 2007 roku
został honorowym członkiem w Komitecie Inżynierii Lądowej PAN29.
Spośród licznej rzeszy studentów lwowian chciałbym symbolicznie wspomnieć o Janie Longchamps de Bérier, urodzonym we Lwowie 29 sierpnia 1928 roku. Po rodzinnej tragedii związanej z zamordowaniem przez hitlerowców ojca, prof. Romana Longchamps de Bérier (ostatniego rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza) i trzech starszych
braci mieszkał nadal we Lwowie, a następnie w Krakowie, gdzie zdał maturę. Podjął
studia na Politechnice Śląskiej i w roku 1952 został inżynierem elektrykiem. Zajmował
się problemami gospodarki energetycznej, publikując prace z tej dziedziny i uzyskując
doktorat w 1970 roku. Podobnie jak on wielu młodych ludzi pochodzących ze Lwowa
i Kresów, mimo trudnych wojennych losów i powojennych warunków niełatwego życia,
ukończyło studia i długie lata pracowało dla kraju, zasługując na uznanie i szacunek30.
Jak wynika z przedstawionych informacji, na Politechnice Śląskiej w pierwszych latach powojennych pracę podjęło ogółem 94 naukowców o lwowskim rodowodzie, z czego 41 profesorów, 33 adiunktów i 20 asystentów31.
27

W. Wilgusiewicz, Lwowianie…, s. 4; www.elektr.polsl.pl/poczet.php
Politechnika Lwowska…, s. 326–327.
29
W. Wilgusiewicz, Lwowianie…, s. 8–9; www.ee.put.poznań.pl/sekcjaKILiW
30
W. Wilgusiewicz, Energetycy lwowiacy…, s. 63.
31
Z. Kuczewski, Pracownicy Politechniki Lwowskiej, którzy w latach 1945–1949 podjęli pracę na Politechnice Śląskiej, za: W. Wilgusiewicz, Lwowianie…, s. 9.
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Ogromną zasługą tych ludzi było utworzenie w ciężkich powojennych warunkach
i w mieście bez tradycji szkół wyższych uczelni, która w krótkim czasie stała się jedną
z najlepszych w kraju. Jednocześnie działalność Politechniki zaważyła na powojennym
naukowo-technicznym charakterze miasta, wpływając na jego znaczenie w kraju32.

Chciałem przypomnieć sylwetki kilkunastu z nich, być może najbardziej znanych, choć
na pewno wszyscy zasługują na pamięć i szacunek. Ludzi tych cechowała wielka wiedza
fachowa, połączona z ogromną pracowitością i systematycznością. Wielu z nich było nie
tylko inżynierami, ale i humanistami w najlepszym słowa tego znaczeniu, otwartymi
na sprawy zarówno ojczyzny, jak i zwykłych ludzi, znakomitymi dydaktykami i wychowawcami młodzieży studenckiej. Politechnika Śląska i społeczeństwo polskie pamięta o ich zasługach, a 70. rocznica śmierci ich kolegów – lwowskich uczonych, w tym 8
profesorów Politechniki Lwowskiej, zamordowanych na Wzgórzach Wuleckich przez
hitlerowców jest dobrą okazją do utrwalenia tej pamięci.

Zusammenfassung
Die Lemberger an der Schlesischen Technischen Hochschule
Der auf folgenden Veröffentlichungen von Mag. Ing. Władysław Wilgusiewicz: Lwowianie na Politechnice Śląskiej (Die Lemberger an der Schlesischen Technische Hochschule), Katowice 2001, Energetycy Lwowiacy na Śląsku (Die Lemberger Energetiker in Schlesien), Katowice 1998, Energetycy Kresowiacy na Śląsku
(Die Energetiker aus den Ostgebieten in Schlesien), Katowice 1999, Politechnika Lwowska 1844–1945 (Das
Lemberger Polytechnikum 1844–1945), Wrocław 1993 sowie der Studie Gliwiccy kresowianie (Die Gleiwitzer Kresowianie) von Bożena Kubit, Gliwice 2010 basierende Vortrag erinnert an die Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter des Lemberger Polytechnikums, die sich in den Jahren 1945–1946 stark an der
Errichtung der Schlesischen Technische Hochschule beteiligten (es handelt sich um 94 Wissenschaftler,
darunter 41 Professoren); es wird die Jugend erwähnt, die zu dieser Zeit aus Lemberg und den Ostgebieten
nach Gleiwitz kam und hier ein technisches Studium aufnahm. Die Schüler der Lemberger Professoren
wurden später selbst sowohl zu Angestellten der Mutterhochschule, als auch zu geschätzten Spezialisten
im In- und Ausland. In dem Vortrag konzentrierte man sich auf den bekanntesten Gestalten, angefangen
beim Rektor des Lemberger Polytechnikums in der Vorkriegszeit, Prof. Adolf Joszt, über Prof. Stanisław
Fryze, dem Dekan der Fakultät für Elektrik an der Schlesischen Technischen Hochschule in den Jahren
1946–1948, Prof. Stanisław Ochęduszko, dem Rektor der Gleiwitzer Hochschule in den Jahren 1956–1959,
bis zum 2010 im Alter von fast 98 Jahren verstorbenen Prof. Tadeusz Zagajewski, dem Mitbegründer und
Dekan der Fakultät für Automatik an der Schlesischen Technischen Hochschule und Vater des herausragenden polnischen Dichters Adam Zagajewski. „Ein großer Verdienst dieser Menschen war die Gründung
einer Hochschule, die sehr schnell zu einer der besten landesweit wurde, unter den schweren Nachkriegsbedingungen und in einer Stadt ohne ähnliche Traditionen. Gleichzeitig war die Tätigkeit des Polytechnikums ausschlaggebend für den wissenschaftlich-technischen Nachkriegscharakter der Stadt [Gleiwitz] und
beeinflusste seine Bedeutung in Polen“. In dem Vortrag wurde auch auf die Persönlichkeitszüge der Lemberger Professoren hingewiesen – wie ihre Gelehrsamkeit und didaktisches Talent, Wohlwollen gegenüber
den Studenten, Patriotismus – die außer ihrem enormen Fachwissen zum großen Ansehen beitrugen, und
nach ihrem Tod – zum Einprägen in einer dankbaren Erinnerung. Diese Erinnerung wird nicht nur an
der Schlesischen Technischen Hochschule, sondern auch unter ihren Absolventen gepflegt (z.B. durch die
Verleihung von Medaillen ihrer Namen).

32

B. Kubit, Gliwiccy…, s. 98.
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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Udział lwowian w działalności Wyższego Studium
Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach
Początki Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych (WSNSG) sięgają czasów międzywojennych. Formalne jego zaistnienie wiąże się z decyzją Ministra Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego z 3 grudnia 1936 roku, akceptującą założenie
uczelni ekonomicznej o charakterze zawodowym w Katowicach. W pierwszym roku
Studium było jednowydziałowe; nauczanie na Wydziale Organizacji Przemysłowej rozpoczęto 11 stycznia 1937 roku w trybie trzyletnim. Po dwóch anonsach prasowych na
łamach „Polonii” (1936, nr 4376, s. 3 i 9) oraz ogłoszeniach zamieszczanych w siedzibie
uczelni przyjęto 56 słuchaczy. Wkrótce, bo w roku szkolnym 1938/1939 ruszyło kształcenie na Wydziale Administracji Publicznej1. Jako dwuwydziałowe Studium z perspektywą dynamicznego rozwoju funkcjonowało do przerwania swojej działalności spowodowanej wybuchem wojny.
Właścicielem uczelni było specjalnie w tym celu powołane Towarzystwo Popierania
Wyższych Studiów Nauk Społeczno-Gospodarczych, w skład którego wchodzili naczelnicy wojewódzkich struktur administracyjnych, menedżerowie wielkiego przemysłu
oraz delegat grona wykładowców przyszłego Studium. Przewodniczącym był dyrektor Oświecenia Publicznego Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego dr Tadeusz Kupczyński.
Na dyrektora (od 1947 rektora) mianowany został pomysłodawca i organizator uczelni dr Józef Lisak. Towarzystwo ustanowiło dla WSNSG organ programowo-kontrolny
w postaci kuratorium, do którego pozyskani zostali: wojewoda śląski Michał Grażyński, biskup katowicki Stanisław Adamski, marszałek Sejmu Śląskiego IV kadencji Karol
Grzesik oraz przedstawiciele związków przemysłowych Śląska i Zagłębia.
Jak wynika z przytoczonych faktów, Studium było dziełem miejscowych działaczy,
którzy w dużym zakresie brali na siebie ciężar zajęć dydaktycznych. Taki stan rzeczy
mógł wystarczyć na nauczanie zawodowe, ale aspiracje założycieli były dalej idące.
Do prowadzenia przedmiotów podstawowych poszukiwano przedstawicieli środowisk
naukowych, posiłkując się kadrą z Krakowa (etyka zawodowa – dr Marian Heitzman;
historia ustroju Polski – dr Adam Vetulani), Warszawy (ekonomia polityczna – mgr [po
wojnie prof.] Wacław Skrzywan) i Lwowa.

1
Por.: A. Czech, Józef Lisak i Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach, Katowice
1997, s. 50–57.
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Lwowscy prawnicy
Z lwowskiego ośrodka stałym współpracownikiem katowickiego Studium był prawnik dr Tadeusz Bigo (1894–1975), docent Uniwersytetu Jana Kazimierza, reprezentujący
dziedzinę prawa administracyjnego oraz w owym czasie inicjator i znawca prawa lotniczego w Polsce. Współpraca była wielotorowa. Nie tylko prowadził wykłady (w roku
akademickim 1938/1939 było to 75 godzin administracji i prawa administracyjnego
i 15 godzin wstępu do prawa politycznego), ale współtworzył program nauczania dla
Wydziału Administracji Publicznej, brał czynny udział w pracach Rady Wydziału, jak
również konsultował statut Studium, który to dokument uzyskał akceptację Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 17 kwietnia 1939 roku. Do tego
czasu obowiązywał tzw. statut skrócony. W okresie powojennym prof. Tadeusz Bigo był
zwolennikiem budowy silnego środowiska naukowego w Katowicach. Wspierał swoim
nazwiskiem założenie uniwersytetu, przyjmując członkowstwo Komitetu Założycielskiego2. Ale kiedy stało się jasne, że uniwersytet powstanie w zniszczonym Wrocławiu,
przyjął takie rozwiązanie, utrzymując początkowo bliskie więzy z katowickim WSNSG.
W roku szkolnym 1946/1947 przyjął całoroczny wykład z prawa administracyjnego. Był
proponowany na rok następny, ale powierzenie obowiązków dziekańskich na Wydziale Prawno-Administracyjnym we Wrocławiu uniemożliwiło jego kontynuację. Semestralny przedmiot – wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego dla słuchaczy III
roku Wydziału Organizacji Przemysłowej przejął dr Franciszek Longchamps de Bérier
(1912–1969), przed wojną pracownik naukowy lwowskiego Uniwersytetu, bliski współpracownik prof. Bigo we Wrocławiu.
Treść wykładu została przez sekcję wydawnictw „Bratniaka” opublikowana w postaci powielonego skryptu (Wybrane zagadnienia z nauki prawa administracyjnego, skrót
wykładów wygłoszonych przez F. Longchampsa w roku akademickim 1947/48 opracowany przy współudziale J. Mroczkówny, Bratnia Pomoc Studentów Wyższego Studium
Nauk Społeczno-Gospodarczych, Katowice 1947). Natomiast prawo administracyjne na
drugim Wydziale kontynuował dr Stanisław Wierzbiański (1897–1956), absolwent Wydziału Prawa i Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Jana Kazimierza z 1922 roku,
od roku 1923 pracownik wojewódzkiej administracji. W latach 1946–1948 dr Wierzbiański był prorektorem WSNSG.
O jednym jeszcze wybitnym prawniku ze Lwowa trzeba wspomnieć, mimo że jego
kontakt z katowickim Studium był przejściowy. Był nim Kamil Stefko (1875–1966),
profesor prawa cywilnego i postępowania procesowego Uniwersytetu Jana Kazimierza,
członek zespołów kodyfikacyjnych prawa II Rzeczpospolitej. Lata okupacji przetrwał
w Warszawie, zakończenia wojny doczekał w Częstochowie. Od kiedy stało się jasne, że
ośrodek akademicki będzie tworzony we Wrocławiu, prof. Kamil Stefko wspierał te zamierzenia, podejmując się organizacji Wydziału Prawno-Administracyjnego dla połączonych Uniwersytetu i Politechniki. Ale na przełomie lat 1945/1946 oprócz pracy organizacyjnej na Wydziale, którym kierował oraz wykładów w częstochowskiej Wyższej
Szkole Administracyjno-Gospodarczej, prowadził wykład z prawa cywilnego dla słuchaczy obydwu Wydziałów Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach. Trzeba zaznaczyć, że przy tym ogromie zajęć nie był to tylko wykład formalnie

2
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wypisany na planie studiów3. Był on realizowany w ilości 30 godzin semestralnie4, ku
wielkiej satysfakcji zróżnicowanego grona słuchaczy. Przebywając na katowickiej uczelni, doświadczony prawnik i pedagog być może spostrzegł, że w odradzającym się środowisku akademickim Wrocławia, które współtworzył, brak było tego rodzaju możliwości studiowania. Niewątpliwie przekonał się, że rozwiązanie prawno-organizacyjne
katowickiego Studium było interesujące i godne powielenia. Do niego też nawiązał 5,
powołując najpierw 28 lipca 1946 roku Towarzystwo Popierania Nauk Ekonomiczno-Handlowych we Wrocławiu, którego zadaniem było założenie uczelni ekonomicznej
(właścicielem katowickiego Studium było Towarzystwo Popierania Wyższych Studiów
Nauk Społeczno-Gospodarczych). Ustanowiono zarząd, w skład którego weszli prominentni reprezentanci władz województwa oraz innych znaczących instytucji, jak również kuratorium nadzorujące funkcjonowanie przyszłej szkoły, która, tak jak uczelnia
katowicka, powinna wyrastać z potrzeb regionu. Oficjalnie wpisu do rejestru stowarzyszeń dokonano 7 października 1946 roku. Pracami nad statutem zarówno Towarzystwa,
jak przyszłej szkoły, kierował zasłużony dla późniejszej Wyższej Szkoły Handlowej prof.
Tadeusz Bigo, biorący w okresie przedwojennym udział w dopracowaniu statutu uczelni w Katowicach.
Tadeusz Bigo, Kamil Stefko i Franciszek Longchamps to wybitni prawnicy kojarzeni
z osiągnięciami wrocławskiego środowiska naukowego6. Prawie w ogóle nie pamięta się
o ich katowickim epizodzie. Niewykluczone, że gdyby nie pochopna decyzja o likwidacji w 1948 roku Wydziału Administracji Publicznej, ich związki z katowicką uczelnią
zaowocowałyby trwalszymi dokonaniami.
Ale na tym nie kończą się związki katowickiego Studium z prawnikami o lwowskich
korzeniach. Także obecni w strukturach administracyjnych praktycy, angażowali się
w prace na jego rzecz. Przykładem może być Stanisław Wierzbiański, przybyły z początkiem lat dwudziestych do pracy w województwie śląskim. Urodzony 28 lutego 1897 roku
w Mościskach koło Lwowa, po zdaniu w 1915 roku egzaminu dojrzałości w Samborze,
zmuszony był pełnić długą służbę wojskową w armii austriackiej (1915–1918), a potem
polskiej (1918–1920). W ostatnim okresu pobytu w wojsku mógł rozpocząć studia na
Wydziale Prawa i Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie,
które ukończył w końcu 1922 roku ze stopniem doktora praw7. Do państwowej służby
administracyjnej wstąpił w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 15 stycznia 1923 roku i pozostawał w niej do września 1939 roku, przechodząc kolejno stanowiska praktykanta,
referendarza, radcy i naczelnika. Od samego początku pracował w Wydziale Samorządowym, dochodząc do szczebla naczelnika, po czym przeniesiony został na równorzędne
stanowisko szefa Biura Personalnego. Opublikował wtedy m.in. Gminną ordynację wyborczą dla Śląska (Katowice 1926), a także Prawo urzędników komunalnych (Katowice
1930). W 1925 roku organizował instytucję Kursów Administracyjnych dla pracowni3
Spis wykładów na rok akademicki 1945/6, WSNSG, Katowice 1945, s. 9. Podano w nim, że wykładowca
jest profesorem uniwersytetów we Lwowie i Wrocławiu, jak również s. 22 i 24 oraz 32 i 34, informujące, że
wykłady odbywają się co 2 tygodnie w soboty i poniedziałki, stwarzając tym samym czasową dogodność
w ich prowadzeniu.
4
Książeczka legitymacyjna nr 125 Alojzego Melicha studenta Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach.
5
Księga 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 26 i 29.
6
Por.: M. Podkowski, Tadeusz Bigo – wybitny uczony i wychowawca i J. Kordeczuk, Kamil Stefko – omnibus nauk prawnych, [w:] Wybitni prawnicy na przestrzeni wieków, red. M. Marszał i J. Przygodzki, Wrocław
2006.
7
W. Firek, Stanisław Wierzbiański, „Zaranie Śląskie” 1958, nr 1–2, s. 92–93.
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ków samorządowych, wkrótce zostając ich kierownikiem. Zdobył duże doświadczenie
w kształceniu doskonalącym. Był urzędowym egzaminatorem dla kandydatów do pracy administracyjnej w służbie państwowej i członkiem Śląskiej Komisji Prawniczej dla
prac legislacyjnych, prezesem Śląskiego Koła Prawników Administracyjnych, a także
zasiadał w komitecie redakcyjnym „Głosu Prawników Śląskich”.
Będąc wysokim urzędnikiem administracji wojewódzkiej, brał udział w pracach założycielskich WSNSG. Po uruchomieniu Studium uczestniczył w licznych zebraniach
Komisji Programowej obradującej pod kierunkiem naczelnika Wydziału Oświecenia
Publicznego dr Tadeusza Kupczyńskiego. W dyskusjach nad kolejnymi koncepcjami
programowymi dla Wydziału Administracji Publicznej zajmował ostrożne stanowisko,
początkowo nawet negując potrzebę jego uruchomienia i dowodząc, iż bardziej potrzebne jest szkolenie dokształcające niż podstawowe. Później był autorem jednej z wersji
programu dla tego Wydziału. W roku szkolnym 1938/1939 prowadził wykład z prawa
administracyjnego cz. I, określany inaczej jako administracja ogólna8, który przeznaczony był dla słuchaczy I roku Wydziału Administracji Publicznej.
Lata okupacji spędził w Krakowie, skąd już w lutym 1945 powrócił do Katowic, obejmując w Urzędzie Wojewódzkim stanowisko naczelnika Wydziału Ogólnego. Zanim to
nastąpiło na zlecenie wojewody A. Zawadzkiego zorganizował strukturę Wydziału Społeczno-Politycznego. Wniósł także duży wkład w reaktywowanie Towarzystwa Przyjaciół
Nauk na Śląsku, które odtworzyło się w nowym składzie personalnym. Był członkiem redakcji „Śląsko-Dąbrowskiego Przeglądu Administracyjnego”, publikując w latach 1946–
1949 kilka artykułów i przyczynków. Przede wszystkim jednakże powrócił do Wyższego
Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych, zostając w 1946 roku mianowany zastępcą
dyrektora, a od 1947 prorektora, którym był do 1948 roku. Oprócz prawa administracyjnego, prowadził wykład na temat ustroju samorządu terytorialnego, który w okresie
przedwojennym przypisany był dr Marianowi Dworzańskiemu, kierownikowi takiegoż
Wydziału w Urzędzie Wojewódzkim Śląskim.
1 kwietnia 1949 roku został usunięty z funkcji naczelnika Wydziału Ogólnego i skierowany do pracy w Biurze Regionalnym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, później przemianowanej na Wojewódzką Komisję Planowania Gospodarczego.
W roku następnym musiał zaprzestać nauczania. Praca w nowej dziedzinie planistyki
regionalnej okazała się wdzięcznym obszarem twórczości. Choć został szeregowym projektantem, mógł służyć zespołowi swoim doświadczeniem i znajomością problematyki
regionu. Z tego okresu zachowały się niepublikowane studia analityczne: Sieć urządzeń
komunalnych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (1950) i Studium rozmieszczenia
instytucji administracyjnych i administracyjno-gospodarczych na obszarze GOP (1951).
Wiele jego opracowań było wykorzystanych w planie rozwoju Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego. W 1951 roku przeniesiony został do nowoutworzonej przy Miastoprojekcie Katowice Pracowni Planu Regionalnego. Pełnił tam funkcję kierownika zespołu
programowego. Na wiosnę 1956 roku powołany został uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej na członka Rady Naukowo-Ekonomicznej. Trzy miesiące później,
29 lipca 1956 roku, zmarł.
W 1945 roku przybył ze Lwowa do Katowic związany z kolejnictwem dr praw Michał
Łytwak (1884–1956), w latach 1945–1949 prowadzący wykład taryfy kolejowe.

8
Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych (W.S.N.S.-G.) Katowice. Prospekt, Katowice [b.d.w.],
s. 10.
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Lwowscy ekonomiści
Po prawnikach, którzy zaznaczyli swój wkład w rozwój Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych, czas najwyższy więcej uwagi poświęcić wykładowcom powiązanym z szeroko pojętymi naukami ekonomicznymi. W szczególności chodzi o przypomnienie dokonań dwóch postaci: Emila Piotra Ehrlicha oraz Stanisława Schaetzela.
Pierwszy z nich był ściśle związany z profesją nauczycielską, ale dalece przekraczał ramy zwyczajowo przyjęte dla tego zawodu. Emil Piotr Ehrlich urodził się dnia
12 września 1901 roku w Litwinowie, powiat Podhajce w województwie tarnopolskim9.
Do szkoły powszechnej oraz gimnazjum klasycznego uczęszczał w Brzeżanach. Tam
w 1919 roku otrzymał świadectwo dojrzałości. Po ochotniczym udziale w kampanii
wojennej, jesienią 1920 roku wyjechał do Wiednia, zapisując się na studia w Akademii
Eksportowej. Niemal w tym samym czasie założona w 1898 roku uczelnia zmieniła nazwę na Hochschule für Welthandel. Uczęszczał nadto jako wolontariusz na uniwersyteckie wykłady z nauki o państwie (staatswissenschaften). Egzamin dyplomowy tzw. dipl.
Kfm (dyplomowany kupiec) zdał w dniu 18 marca 1924 roku. W czasie studiów odbył
służbę wojskową, zakończoną w stopniu kaprala rezerwy.
Po próbach pracy w przemyśle od 1928 roku rozpoczął trwającą niemal całe dojrzałe
życie działalność pedagogiczną. W roku szkolnym 1928/1929 był nauczycielem Szkoły Handlowej w Stryju. W roku 1929/1930 kierował Szkołą Handlową w Czortkowie.
W latach 1930–1932 był zatrudniony jako nauczyciel w Liceum Handlowym w Stryju.
W 1932 roku przeniósł się do Lwowa, gdzie do 1937 roku nauczał w Państwowej Szkole
Ekonomiczno-Handlowej. W latach 1937–1939 kierował lwowskim Ośrodkiem Metodycznym dla Nauk Komercyjnych. Z tym zajęciem związane było redagowanie „Biuletynu Wiedzy Handlowej”. Współpracował także z działem ekonomicznym dziennika
„Gazeta Poranna”. Kierował Stowarzyszeniem Naukowym Komercjalistów „Ognisko”.
W latach trzydziestych Ehrlich rozpoczął znaczącą działalność publikacyjną, pisząc
na użytek słuchaczy – często wespół z dr Stefanem Górniakiem, także nauczycielem
w Szkole Ekonomiczno-Handlowej, a po wojnie także krótko wykładowcą WSNSG10
– liczne podręczniki i pomoce do nauczania. Najczęściej dotyczyły problematyki handlowej. Spod pióra tej pary autorskiej wyszły następujące opracowania: Kapitał, obroty i rentowność sklepu detalicznego jako środki zapłaty. Zasadnicze wiadomości (Lwów
1937; II wyd. Wrocław 1947); Obsługa klienta w sklepie detalicznym (Lwów 1937; II wyd.
uzup. Wrocław 1948); Jak sprzedawać towary? (Lwów–Warszawa 1938; reprint Warszawa 1990); Technika handlu hurtowego (Lwów–Warszawa 1938); Wybrane zagadnienia
prawne kupca detalicznego (Lwów–Warszawa 1938); Zawody i instytucje pomocnicze handlu (Lwów–Warszawa 1938). Ale ukazały się także samodzielnie napisane podręczniki:
Gdzie zakładać sklepy? (Lwów 1937); Jak sprzedawać? (Lwów 1938) z hasłem przewodnim: „tak jest, sprzedawać znaczy służyć klientowi” oraz ze 150 fotografiami ilustrującymi najbardziej charakterystyczne, tak pozytywne, jak negatywne sytuacje pojawiające
się w procesie sprzedaży; Domy towarowe (Lwów 1938) także bogato ilustrowana edycja, omawiająca zjawisko powstania, organizacji i rozwoju domów towarowych, przedsiębiorstw wielosklepowych oraz domów wysyłkowych. Dwa ostatnie tytuły ukazały się
9
Dane biograficzne wg Archiwum AE w Katowicach, teczka sygn. 000309 (nowa numeracja); Archiwum
PTE w Warszawie, dokumentacja o sygn. B-50 (bez paginacji).
10
Więcej o Stefanie Górniaku w: A. Czech, Współpraca od samych początków – związki uczelni Katowic
i Wrocławia. Dokończenie, „Biuletyn AEforum” grudzień 2009, nr 30, s. 40–41.
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w serii wydawniczej Ludzie i praca jako tom III i IV. Posiadały niewątpliwie duże walory
przekazu wiedzy i umiejętności handlowych.
Po udziale w kampanii wrześniowej powrócił do Lwowa i od jesieni 1939 roku był
inspektorem w Wydziale Handlu Rady Miasta Lwowa. Przyjął także ofertę współpracy
z utworzonym na bazie przedwojennej Akademii Handlu Zagranicznego Instytutem
Handlu Radzieckiego, z którym współpracę podjął także wykładowca w zakresie korespondencji handlowej tejże Akademii11, wspomniany już dr Stefan Górniak. Okupacja
niemiecka zastała Ehrlicha we Lwowie. Imał się handlu wyrobami skórzanymi. Z początkiem 1942 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie kilka miesięcy był buchalterem
w firmie Manfreda Milke. Od jesieni 1942 roku do sierpnia 1944 roku był zatrudniony
w firmie Karpathen-Öl A.G. z centralą we Lwowie i szybami wydobywczymi w Borysławiu. Ehrlich pracował w biurze, pełniąc obowiązki kierownicze średniego szczebla.
Warto nadmienić, iż dyrektorem ekonomiczno-handlowym tej spółki był przysłany
z Meklemburgii niespełna 30-letni dr Berthold Beitz, który uratował od niechybnej
śmierci setki Żydów, zatrudniając ich jako niezbędnych w firmie fachowców12. Ehrlich
miał także styczność z ruchem oporu. Później, aż do opuszczenia Lwowa w maju 1945
roku pracował w radzieckiej firmie Ukrgaz w Borysławiu. Był delegatem Związku Patriotów Polskich na rejon Drohobycz.
Ekspatriowany trafił do Jeleniej Góry, gdzie do jesieni 1945 roku był dyrektorem ekonomiczno-handlowym Zjednoczenia Papierniczego. We wrześniu 1945 przeniósł się do
Gliwic. Na polecenie Departamentu Kadr Ministerstwa Przemysłu i Handlu zorganizował Państwowy Instytut Administracji Przemysłowej. Instytut działał do 1950 roku,
a Ehrlich był jego dyrektorem. Równolegle od początku roku akademickiego 1945/1946
wykładał w Wyższym Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach. Z uczelnią związany był przez sześć lat, przejawiając dużą aktywność wspartą niezwyczajną
pomysłowością.
Zajęcia w katowickim Studium rozpoczął od wykładu analiza i patologia bilansów dla
III roku Wydziału Organizacji Przemysłowej13, a od następnego roku prowadził organizację obrotu gospodarczego14, którego uzupełnieniem było jeszcze seminarium. Niebawem, bo już w roku 1946/1947, doszło do utworzenia Centralnego Studium Kontroli
Ekonomicznej, dwusemestralnego szkolenia prowadzonego na zlecenie Ministerstwa
Przemysłu i Handlu. Emil Piotr Ehrlich został kierownikiem tego Studium15, gdzie wykładał część ogólną organizacji i techniki rewizji oraz wspomnianą już analizę i patologię bilansów oraz organizację obrotu gospodarczego16.
W 1948 roku w Wyższym Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych doprowadził do
utworzenia Wydziału Handlowego, którego został dziekanem. W ten sposób katowicka uczelnia prowadziła nauczanie na trzech wydziałach, jakkolwiek trwało to krótko,
gdyż dobrze prosperujący Wydział Administracji Publicznej został poddany likwidacji.
Niebawem ten sam los spotkał dopiero co powstały Wydział Handlowy. Z chwilą przekształcenia Studium w Państwową Wyższą Szkołę Administracji Gospodarczej w 1949
roku los Wydziału Handlowego był przesądzony. Sytuacja polityczna była niesprzyjają11
R. Domaszewicz, Akademia Handlu Zagranicznego 1939–1945, [w:] Lwowskie środowisko naukowe
w latach 1939–1945, Warszawa 1993, s. 102.
12
S. S. Nicieja, Kresowe trójmiasto, Opole 2009, s. 146.
13
Spis wykładów na rok akademicki 1945/6, WSNSG, Katowice 1945, s. 7 i 16.
14
Spis wykładów na rok akademicki 1946/7, WSNSG, Katowice 1946, s. 13 i 32.
15
Ibidem, s. 81.
16
Ibidem, s. 82 i 79; Spis wykładów na rok akademicki 1947/48, WSNSG, Katowice 1947, s. 76–77.
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ca. Zakończyła się tzw. „bitwa o handel”, skutkująca upaństwowieniem nawet drobnego
handlu detalicznego. W przygotowaniu była reforma unifikująca programy kształcenia
na studiach ekonomicznych. Nauka o handlu i sprzedaży w tym się nie mieściła. Negatywna atmosfera wokół Wydziału narastała. W poufnej opinii na temat Ehrlicha jako
wykładowcy wytykano, że treść jego zajęć odpowiada przedwojennej problematyce obrotu gospodarczego, a nie wymogom nowej rzeczywistości, ponadto w trakcie wykładu
często jakoby uciekał się do improwizacji. Zauważono też, że jako dziekan rekomendował do grona wykładowców osoby, które ze względu na nieprawomyślną postawę trzeba
było po I semestrze zwolnić. W dodatku stale utrzymywał towarzyskie stosunki z reakcyjnymi profesorami takimi jak Stanisław Schaetzel i Edward Rose17.
Tak więc bieg dziejów sprawił, że organizator i twórca Wydziału Handlowego stał
się jego mimowolnym likwidatorem. Nauczanie na tym Wydziale zostało zakończone
w roku szkolnym 1951/1952, a słuchaczy odgórnie przeniesiono na Wydział Finansowy już wtedy Wyższej Szkoły Ekonomicznej. W ostatnim roku pracy na uczelni, a zarazem pierwszym jej funkcjonowania pod szyldem WSE, Emil Piotr Ehrlich był dziekanem likwidowanego Wydziału Handlowego, zarazem pierwszym dziekanem dopiero co
utworzonego Wydziału Finansowego. Otrzymał roczny kontrakt profesorski w zakresie
organizacji i techniki handlu. W roku następnym kontraktu nie wznowiono. Na krótko
w latach 1952–1953 był kierownikiem Ośrodka Metodycznego dla szkół ekonomicznych
w Gliwicach, jednostki podległej Ministerstwu Oświaty. W późniejszych latach związał
swoje losy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, kierując w nim od kwietnia 1953
roku, na przemian w oddziale katowickim i w warszawskiej centrali, Dyrekcją Szkoleń
Ekonomicznych18. Doprowadził do wydania większości swoich lwowskich opracowań,
dokonując nieznacznych, ale widocznych uzupełnień, umożliwiających ich publikowanie w warunkach narzucanej gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Był konsultantem wielu przedsiębiorstw i zjednoczeń, zwłaszcza branży chemiczno-kosmetycznej, współpracownikiem w latach siedemdziesiątych Ośrodka Postępu Technicznego w Katowicach,
sporadycznie wykładowcą na studiach podyplomowych uruchamianych w Wyższej
Szkole Ekonomicznej. Stale aktywny, chlubił się tym, że mimo formalnie przysługującej mu emerytury, obca była mu myśl przejścia w stan emerytalnego spoczynku. Zmarł
nagle 19 listopada 1976 roku w Wiedniu. Pochowany został w Gliwicach na centralnym
cmentarzu komunalnym przy ul. Kozielskiej.
Pochodzącym z Kresów Południowo-Wschodnich, wyraziście zaznaczającym swoją obecność na katowickiej uczelni ekonomicznej, był także Stanisław Schaetzel. Urodził się 8 maja 1888 roku w Brzeżanach19, gdzie prawdopodobnie ukończył edukację na
szczeblu podstawowym i średnim. Studiował na Wydziale Prawa i Umiejętności Politycznych UJK, uzyskując stopień doktora praw. Specjalizował się w prawie gospodarczym. Po ukończeniu studiów pracował w Państwowym Urzędzie Naftowym, był dyrektorem w „Polminie” S.A., kierował także Krajowym Towarzystwem Naftowym. Zdobył
wysokie kompetencje związane z funkcjonowaniem przemysłu naftowego. Redagował
czasopismo „Przemysł Naftowy”. Był autorem 61 artykułów, poruszających istotne zagadnienia semantyczne, prawno-ustawodawcze, organizacyjne, ekonomiczne, a nawet
17
Opinia z 2 października 1949, w: Archiwum AE w Katowicach, sygn. 000309. Więcej na temat prof. dr
Edwarda Rose, docenta SGH przed wojną, zob. w: 50 lat Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach 70 lat społecznego ruchu ekonomistów na Górnym Śląsku, red. A. Czech, Katowice 1998, s. 100–105.
18
Szerzej zob.: A. Czech, Fala ze Lwowa, „Forum”, październik 2010, nr 31, zwłaszcza s. 44–46.
19
Wg Dr Stanisław Schaetzel, [w:] Sprawozdanie z działalności Oddziału PTE za lata 1948–1956, Katowice 1957, s. 103–104.
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historyczne dotyczące stanu i rozwoju tej branży przemysłu małopolskiego. Publikował
również w „Gazecie Handlowej”, „Przeglądzie Technicznym”, „Przeglądzie Ekonomicznym”, w wydawnictwach zbiorowych oraz prasie codziennej. Brał udział w obradach III
Światowej Konferencji Energetycznej w Waszyngtonie w 1936 roku, wygłaszając referat
na temat organizacji produkcji, przeróbki i dystrybucji ropy naftowej i produktów finalnych. Jego dorobek stanowił znaczący wkład w stan badań nad ekonomiką i organizacją przemysłu naftowego. Szczególnie znane były jego wysiłki zmierzające do wypracowania ścisłej terminologii w tej dziedzinie. Przez wiele lat pracował nad 5-języcznym
słownikiem przemysłu naftowego. Pierwsza redakcja została ukończona w 1941 roku,
ale maszynopis bezpowrotnie zaginął podczas zawieruchy wojennej.
Dogłębna znajomość realiów przemysłu naftowego sprawiła, że uczestniczył w gremiach wielu instytucji rządowo-gospodarczych. Brał udział w pracach Komisji Ankietowej ds. Badania Warunków i Kosztów Produkcji, powołanej przez ministra Przemysłu
i Handlu w 1927 roku w celu zbadania stanu ówczesnej gospodarki polskiej ze szczególnym naciskiem na zakres i skutki interwencjonizmu w przemyśle. Był członkiem Rady
Popierania Wiertnictwa Naftowego. Pełnił funkcję radcy lwowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Warto także przypomnieć, iż był konsulem honorowym Królestwa Danii
we Lwowie.
Nie sposób pominąć współpracy Schaetzela z lwowskim środowiskiem akademickim.
W 1925 roku powołany został na wykładowcę Politechniki Lwowskiej w przedmiocie
geografii i organizacji handlu ropą naftową i jej produktami. W 1935 roku objął wykłady z encyklopedii górnictwa ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu naftowego
w Wyższej Szkole Handlu Zagranicznego przemianowanej w 1937 roku na Akademię
Handlu Zagranicznego. Współpraca z lwowskimi uczelniami przerwana została jesienią 1939 roku.
Objęty exodusem ludności polskiej z Małopolski Wschodniej, trafił na ziemię śląską.
Osiadł w Gliwicach, oddając swoje zawodowe kompetencje i bogate doświadczenie na
usługi rozwijającego się w tym mieście przemysłu chemicznego. Od 1946 roku był organizatorem, później kierownikiem Wydziału Ekonomicznego Centralnego Zarządu
Przemysłu Chemicznego w Gliwicach. W 1949 roku powołany został na członka Rady
Naukowej Instytutu Chemii Przemysłowej. Z chwilą rozwiązania centralnych zarządów Stanisław Schaetzel przeszedł do pracy w gliwickim Oddziale Głównego Instytutu
Pracy, przemianowanego w 1951 roku na Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu,
uczestnicząc w pracach Zakładu Przemysłu Chemicznego. W zespołach, które wokół
jego osoby powstały, znalazło się wielu współpracowników, później uznanych specjalistów w dziedzinie ekonomiki i organizacji przemysłu chemicznego.
Tworzące się w czasie powojennym środowisko szkół wyższych na Śląsku nie mogło
pozostać obojętne na specjalistę o takich umiejętnościach. Początkowo przez krótki
czas był wykładowcą Politechniki Śląskiej oraz kooperował z Wydziałami Politechnicznymi w Krakowie. Od roku akademickiego 1946/1947 był wykładowcą prawa gospodarczego w Wyższym Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. Wspomniany wykład
prowadzony był dla słuchaczy II roku obydwu Wydziałów: Organizacji Przemysłowej
i Administracji Publicznej20. Po nagłej śmierci Zygmunta Rytla w grudniu 1947 roku
Stanisław Schaetzel został trzecim z kolei dziekanem Wydziału Organizacji Przemysłowej, sprawując tę godność do upaństwowienia Studium w 1949 roku. Z chwilą osiągnięcia wieku 65 lat udzielał się wyłącznie na niwie dydaktycznej. Należy także podkreślić,
20

Spis wykładów na rok akademicki 1947/48, WSNSG, Katowice 1947, s. 8.
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że Stanisław Schaetzel był równolegle wykładowcą i współpracownikiem Państwowego
Instytutu Administracji Przemysłowej w Gliwicach. Na szczególne uznanie zasługuje
jego praca społeczna w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym21. Należał – wraz z Ehrlichem – do dwudziestu członków-założycieli katowickiego oddziału PTE w 1948 roku.
Był członkiem władz, prelegentem, oddanym działaczem, m.in. inspiratorem i organizatorem Sekcji Gospodarki Materiałowej. Stanisław Schaetzel zmarł 5 kwietnia 1955 roku
w Katowicach i pochowany został na cmentarzu przy ul. Francuskiej.

Inni wykładowcy związani z WSNSG
Ze Lwowa i okolicy pochodzili dwaj wybitni humaniści, absolwenci UJK, którzy pracowali na Śląsku w okresie przed- i powojennym. Byli to: lwowianin dr Roman Lutman
(1897–1973), dyrektor Instytutu Śląskiego od chwili założenia w 1934 roku do likwidacji w 1948 roku oraz urodzony w Janowie Lwowskim dr Paweł Rybicki (1902–1988),
dyrektor Biblioteki Śląskiej w latach 1934–1947, nie licząc u obydwu okupacyjnej przerwy. Obydwaj mieli krótkotrwałe związki jako wykładowcy z katowicką uczelnią ekonomiczną. Pierwszy w okresie przedwojennym miał podjąć wykłady z wybranych zagadnień społeczno-gospodarczych, drugi wykładał socjologię dla słuchaczy Wydziału
Administracji Publicznej w latach 1946–1949. Wracając do migracyjnej fali lat powojennych, wraz z nią przybył do Katowic filozof dr Roman Kałuski (1905–1995), który w Technikum w Bytomiu był wicedyrektorem. W 1948 roku w Wyższym Studium
Nauk Społeczno-Gospodarczych prowadził naukę o Polsce i świecie współczesnym,
a po upaństwowieniu, już w Państwowej Wyższej Szkole Administracji Gospodarczej,
wprowadzał podstawy filozofii marksizmu-leninizmu do roku szkolnego 1949/195022.
W roku następnym został służbowo przeniesiony na stanowisko rektora Państwowej
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie. Wspomnieć trzeba także o pokoleniu, które zasilało szeregi braci studenckiej, przy czym tuż po wojnie było ono wiekowo zróżnicowane. Jerzy Michalski (1902–1984), pochodzący z Zarudzia w woj. tarnopolskim,
po służbie wojennej w armii polskiej i misji na Węgrzech, w latach 1945–1948 był studentem WSNSG, a od 1947 roku asystentem w seminarium ekonomiczno-statystycznym dr M. J. Ziomka. Był wieloletnim perfekcyjnym wykładowcą podstaw matematyki
i statystyki ekonomicznej23. Na założonym i kierowanym przez dziekana Ehrlicha Wydziale Handlowym studia w 1948 roku rozpoczął urodzony w Stryju Zbigniew Messner,
późniejszy profesor i rektor katowickiej Akademii Ekonomicznej. Kresowych studentów, jak również pracowników było znacznie więcej. Nie wiadomo, czy uda się jeszcze
dotrzeć do nich wszystkich.

21
Więcej zob.: A. Czech, Stanisław Schaetzel, „Biuletyn Naukowo-Informacyjny DOM EKONOMISTY”,
PTE Katowice, nr 1–2/21–22/1999, s. 44–46.
22
Więcej zob.: A. Czech, Nauczanie filozofii w dziejach Akademii Ekonomicznej (1937–1974), [w:] Filozof
wśród ekonomistów. Księga Pamiątkowa, Katowice 2006, s. 26–34.
23
Więcej zob.: A. Czech, Jerzy Michalski, „Biuletyn Naukowo-Informacyjny DOM EKONOMISTY”, PTE
Katowice, nr 2/26/2000, s. 39–46.
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Zusammenfassung
Der Beitrag der Lemberger zur Tätigkeit der Hochschule für Sozialund Wirtschaftswissenschaften (heute Wirtschaftsuniversität) in Kattowitz
Die Hochschule für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften – der Vorläufer der heutigen Wirtschaftsuniversität in Kattowitz – wurde zur Wende der Jahre 1936/1937 gegründet und bestand aus zwei Fakultäten.
Während die älteste Fakultät für Industrieorganisation in großem Maße auf einem Kader von Praktikern
basierte, erforderte die Fakultät für öffentliche Verwaltung einer schnellen Unterstützung durch wissenschaftliche Kreise. Aus diesem Grund waren Vertreter der Lemberger Wissenschaft von Anfang an unter
den Angestellten der Hochschule. Von der Johann-Kasimir-Universität reiste der Rechtswissenschaftler
Dozent Dr. Tadeusz Bigo hierher und aus dem Kader der Woiwodschaftsverwaltung übernahm die Vorlesungen Dr. Stanisław Wierzbiański, Absolvent der Fakultät für Rechts- und Politikwissenschaften an der
Lemberger Universität. Nach Ende der Kriegshandlungen waren beide weiterhin am Lehrbetrieb beteiligt,
hinzu kamen die herausragenden Rechtsgelehrten Prof. Kamil Stefko und Dr. Franciszek Longchamps sowie der Praktiker Dr. Michał Łytwak. Ein gelernter Jurist war auch der eng mit der Kattowitzer Hochschule
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zusammenarbeitende Dr. Stanisław Schaetzel, und ein besonderes Kapitel in dieser intensiven, wenngleich
nur kurzfristigen Kooperation schrieb Emil Piotr Ehrlich – die beiden hatten den Dekanposten in der sich
wandelnden Hochschulstruktur inne. Erwähnenswert ist auch, dass in einem kurzen Zeitraum weitere bekannte Zöglinge der Lemberger Universität zu den Mitarbeitern der Hochschule zählten: der Vertreter von
Geisteswissenschaften Dr. Roman Lutman, der Soziologe Dr. Paweł Rybicki und der Philosoph Dr. Stefan
Kałuski. Auch unter der Studentenschaft fanden sich nach 1945 zahlreiche aus den Ostgebieten stammende junge Menschen, von denen viele später zu langjährigen Angestellten der Hochschule in ihren weiteren
Strukturen wurden.

Ta d e u s z G r a b o w s k i
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Znaczenie lwowiaków
w tworzeniu śląskiego środowiska plastyków
70. rocznica śmierci wybitnych naukowców, rozstrzelanych przez gestapo na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie prowokuje nas, lwowiaków do bardzo tragicznych wspomnień. Ofiarami tej zbrodni byli ludzie nauki oraz członkowie ich rodzin i znajdujący się
w ich mieszkaniach goście. Między innymi znalazł się wśród nich student V roku Akademii Weterynarii, członek mojej rodziny. Jedyna rzecz, jaka po nim pozostała, to indeks.
Lwowiacy i mieszkańcy Kresów Południowo-Wschodnich szczególnie boleśnie odczuwają ten okres, gdyż w latach 1945–1946 byli zmuszeni do przesiedlenia z rodzinnych stron i pozostawienia całego dorobku wielu pokoleń. Przewożeni w towarowych
wagonach trafili na tereny Dolnego i Górnego Śląska. Transporty te przybywały m.in.
do Wrocławia, Gliwic, Bytomia, Mikulczyc. Do wymienionych miast, a także do Katowic zjeżdżali artyści plastycy z różnych regionów kraju, ale przede wszystkim z Kresów
Wschodnich. Wśród repatriantów liczną grupę stanowili mieszkańcy Lwowa.
Po przyjeździe podjęli oni działania organizacyjne, których rezultatem było powołanie oddziałów Związku Polskich Artystów Plastyków w Katowicach, Gliwicach i Bytomiu. Im zawdzięczamy rozkwit szkolnictwa plastycznego, w tym uczelni wyższych,
działalność muzealniczą, rozwój środowisk życia twórczego i wystawienniczego. Lwowiacy znaleźli się w gronie nauczycieli akademickich organizującej się wówczas Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz wśród aktorów, śpiewaków, muzyków, scenografów,
tworzących Teatr Śląski w Katowicach i Operę Śląską w Bytomiu.
W 1945 roku na Śląsku zaczęło się rozwijać szkolnictwo artystyczne. Z inicjatywy
władz państwowych w Katowicach powstała szkoła średnia pod nazwą Państwowa Szkoła Sztuk Pięknych. Jej kadrę organizacyjną i dydaktyczną tworzyli m.in. Stanisław Marcinów, Aleksander Żak i Zbigniew Rzepecki. Dekretem ministra Kultury i Sztuki 30 marca 1946 roku powołana została do życia Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych
we Wrocławiu, której pierwszym rektorem został lwowiak, Eugeniusz Geppert, a wśród
pierwszych pedagogów znaleźli się Leszek Kaćma, Stanisław Dawski i Leon Dołżycki.
W roku 1947 otwarto w Katowicach oddział uczelni wrocławskiej, której kierownikiem
został Aleksander Żak, a wykładowcami malarstwa i rysunku Leon Dołżycki, Jerzy Bulak, Jan Dutkiewicz i Stanisław Krzyształowski, rzeźby Stanisław Marcinów, historii sztuki Józef Kluz, Andrzej Załuski i Bogumiła Rzecha, wszyscy Kresowianie, oraz Wanda
i Zbigniew Rzepeccy, którzy od początku powołania katowickiej uczelni wykładali historię sztuki i perspektywę malarską.
W 1952 roku katowicka uczelnia z oddziału Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we
Wrocławiu przekształciła się w Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
co w istotny sposób wpłynęło na wszechstronny program kształcenia artystycznego.
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Uczelnię tę ukończyli przybyli ze Lwowa i wschodnich terenów Polski: Jerzy Zimowski,
Tadeusz Wróblewski, Jan Lessaer, Bogdan Bartoszek, Jerzy Moskal, Bogdan Dackow,
Teresa Chełmińska, Wanda Nazar, Janusz Owen, Tadeusz Dorota, Anna Kruczkowska,
Anna Keyha, Zenon Moskwa, Krystyna Jędrzejowska, Kazimierz Kandefer, Zofia Acedańska, Krystyna Bojańska, Janina Nazarkiewicz.
W połowie lat pięćdziesiątych pedagogami tej uczelni zostali studenci: Tadeusz Grabowski, Roman Starak, Jerzy Handermander, Roman Nowotarski, Wojciech Krzywobłocki, którzy wprowadzili pewne ożywienie do środowiska artystycznego. Dominującą pozycję w regionie zajmowała grafika warsztatowa i projektowanie graficzne. Stworzone tutaj
środowisko grafików stało się obok warszawskiego najbardziej dynamicznym w Polsce.
Rozwijało się również średnie szkolnictwo artystyczne. W 1947 roku istniały w Katowicach dwa licea: Liceum Sztuk Plastycznych i Liceum Technik Plastycznych. Pedagogami w tych szkołach byli także Kresowianie: Stanisław Marcinów, Zygmunt Acedański, Jan Dutkiewicz, Jan Dębicki, Zbigniew i Wanda Rzepeccy, Krystyna Sieraczyńska,
Tadeusz Grabowski, Anna Keyha, Anna Kruczkowska-Pietrzykolan.
Kresowiacy związani z Gliwicami to m.in. artyści plastycy działający w instytutach
naukowo-badawczych, projektowych, czy w gliwickim oddziale Związku Polskich Artystów Plastyków tacy jak: Zygmunt i Irena Acedańscy, Marian Białkowski, Tadeusz Hizner, Janina Walas-Litwińska, Jan Lessaer, Jerzy Zimowski, Bogdan Bartoszek, Fryderyk
Hajder, Konstanty Teodorowicz, Kazimierz Paprocki, Janusz Kłosowski, Grażyna Klasa,
Wanda Ukleja, Władysław Ukleja, Alfred Towarnicki.
Swoje losy twórcze ze środowiskiem bytomskim związali Kazimierz Moździerz, odznaczony m.in. Medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, Janusz Owen, Bogdan
Laczko, Anna Kejcka, Ewa Wojtasiewicz.
Wśród artystów plastyków pochodzących ze Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w katowickim oddziale Związku Polskich Artystów Plastyków znaleźli się tacy twórcy jak Janusz Łonicki, uczestnik powstania śląskiego, czy Jan Dutkiewicz, Leon Dołżycki, Jerzy Moskal, którzy pełnili funkcje przewodniczących zarządu Związku Polskich
Artystów Plastyków. W tych latach zaznaczyło się wyraźnie wspólne dążenie młodego i starszego pokolenia artystów plastyków do stworzenia tutaj prężnego środowiska.
W 1954 roku w Katowicach powstało Wydawnictwo Śląsk, stwarzając warunki dla
rozwoju grafiki książkowej. Nastąpił rozkwit śląskiego plakatu, na co wpłynęło utworzenie w 1956 roku Wydawnictwa Artystycznego-Graficznego. Wielką zasługą tych wydawnictw było umiejętne związanie ze swoją działalnością dużej grupy plastyków śląskich,
absolwentów katowickiej ASP. Współpraca ta zrodziła takie zjawisko, jak powstanie znaczącego, drugiego po Warszawie centrum, w którym wydawano dużą ilość plakatów, organizowano środowiskowe i ogólnopolskie konkursy na plakat oraz coroczne wystawy,
promując najwybitniejszych artystów plastyków. Działalność Tadeusza Grabowskiego
i Jerzego Moskala spowodowała wybór Katowic na siedzibę ogólnopolskiego Biennale
Plakatu organizowanego od 1965 roku. Grafika plakatowa w województwie katowickim
rozwijała się szczególnie silnie i wielu artystów współpracujących stale z katowicką placówką zdobyło poważną ogólnopolską pozycję.
Z perspektywy 46 lat stwierdzić można, że okręg katowicki posiada znaczący wkład
w dorobek polskiej szkoły plakatu, a także wykształcił wybitnych grafików, projektantów z całego kraju oraz stale dochodzące, nowe pokolenie twórców plakatu. Wielu spośród nich do dzisiaj aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym województwa śląskiego.
Przypominając tragiczne wydarzenia sprzed lat, pamiętajmy o tych, którzy przyczynili
się do powstania prężnego środowiska plastyków na Śląsku.
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Tadeusz Grabowski

Zusammenfassung
Die Bedeutung der Lemberger bei der Bildung des Milieus schlesischer bildender Künstler
Die Lemberger und Bewohner der polnischen Ostgebiete wurden in den Jahren 1945–1946 dazu gezwungen, aus ihrer Heimat auszusiedeln. Unter ihnen waren auch bildende Künstler. Nach der Ankunft
in Schlesien trafen sie Vorkehrungen, deren Resultat die Gründung von Regionalbüros des Verbandes
der Polnischen Bildenden Künstler ZPAP in Kattowitz, Gleiwitz und Beuthen war. Sie entwickelten auch
das Schulwesen für bildende Kunst, Museumstätigkeit sowie beeinflussten den Entwicklungsprozess der
künstlerischen Kreise. Lemberger fanden sich auch unter dem Lehrkörper der Schlesischen Technischen
Hochschule in Gleiwitz sowie unter den Künstlern des Schlesischen Theaters in Kattowitz und der Schlesischen Oper in Beuthen.
1945 begann in Schlesien die Entwicklung des Kunstschulwesens. In Kattowitz entstand die Staatliche
Schule für Bildende Künste und 1946 wurde in Breslau die Staatliche Hochschule für Bildende Künste ins
Leben gerufen. Eine dominierende Bedeutung besaß hier die Kunstgrafik und das grafische Entwerfen, der
hiesige Grafikerkreis wurde neben dem Warschauer zum dynamischsten in Polen.
Es entwickelte sich auch das mittlere Schulwesen für Bildende Künste. 1947 gab es in Kattowitz das Lyzeum für Bildende Künste sowie das Lyzeum für Kunsthandwerk.
1954 entstand in Kattowitz der Verlag Śląsk (Schlesien) und 1956 – der Verlag für Kunst und Grafik. Dies
schuf Bedingungen für die Entwicklung von Buch- und Plakatgrafik. Kattowitz wurde auch zum Sitz der
allgemeinpolnischen Plakatbiennale, die seit 1965 veranstaltet wurde.
Aus der Perspektive der 46 Jahre kann man feststellen, dass der Kattowitzer Bezirk wesentlich zur Entwicklung der Polnischen Schule der Plakatkunst beigetragen und auch viele herausragende Grafiker herausgebildet hat. Denken wir an die Polen aus den Ostgebieten, die die Entwicklung des Milieus bildender
Künstler in Schlesien gefördert hatten.

Jolanta Szulakowska-Kulawik
Akademia Muzyczna w Katowiach

Lwowskie korzenie śląskiej muzycznej uczelni
w Katowicach
Inspirujący dla Śląska wpływ lwowskiego środowiska kulturalnego zaznaczył się również w sferze muzyki, a ściślej w kwestii powstania i pierwszych lat działalności Śląskiego Konserwatorium Muzycznego w Katowicach. Dotyczy to zarówno wybitnych osobowości grona pedagogicznego, jak i zasobów materialnych i ogólnej koncepcji uczelni.
Zawdzięczamy to przede wszystkim dwóm przybyłym ze Lwowa twórcom: kompozytorowi Witoldowi Friemannowi oraz teoretykowi i prawnikowi Adamowi Mitschy, którzy
stali u początków Konserwatorium. Przeszły i obecny kształt uczelni jest pochodną ich
niezwykłej aktywności i rozległej wiedzy. Powstaniu w Katowicach wyższej placówki
muzycznej patronował z daleka Karol Szymanowski.
Witold Friemann, romantyzujący kompozytor, przedstawiciel tego zachodniego kierunku kulturowego, przyjechał na Śląsk w grudniu 19281 roku zgodnie sugestią Adolfa
Chybińskiego, wielkiego polskiego muzykologa działającego we Lwowie, z założeniem
zorganizowania na tym terenie Konserwatorium Muzycznego2, które stało się pierwszą
śląską placówką nauczania na poziomie wyższym. Dokonało się to w 1929 roku. Wtedy
właśnie, we wrześniu odbył się koncert inauguracyjny. Uczelnia działała aż do wybuchu wojny w 1939 roku.
Dyrektorem uczelni po Witoldzie Friemannie, który w 1933 roku podał się do dymisji, był Faustyn Kulczycki, pierwszy powojenny rektor.
Na czele komitetu opracowującego prawne i materialne podstawy uczelni stał ówczesny wicewojewoda śląski Tadeusz Saloni. Decydujący głos merytoryczny należał do
wspomnianych twórców, którzy pracowali uprzednio w Konserwatorium Lwowskim
(Friemann od 1921 roku3, a Mitscha od ukończenia tam studiów4). Zasługą Adama Mit1
Witold Friemann (1889–1977) kompozytor i pianista, ur. w Koninie, student Konserwatorium Warszawskiego, uczeń Maxa Regera (1909–1914) w Lipsku, od 1921 r. we Lwowie jako wykładowca w Konserwatorium i na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza. Publicysta tamtejszego „Słowa Polskiego”, w l. 1934–1939
pracował w Polskim Radiu w Warszawie, od 1945 r. do końca życia w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach pod Warszawą. Autor obfitej twórczości, symfonicznej, obecnie zapomnianej, wskazuje się jedynie
na jego dorobek pieśniowy. Archiwa złożone są w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.
2
Od 1929 r. Państwowe Konserwatorium Muzyczne, od 1935 Śląskie Konserwatorium Muzyczne, por.:
O znaczeniu Śląskiego Konserwatorium Muzycznego w Katowicach, Katowice 1935; E. Hermach, 30 lat śląskiej uczelni muzycznej, [w:] Trzydzieści lat PWSM. 1929–1959, red. L. Markiewicz, Kraków 1960, s. 9–16;
Śląskie Konserwatorium Muzyczne, „Śląskie Wiadomości Muzyczne” 1938, nr 7, s. 52–53; Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Prospekt, tekst A. Rozlach, red. E. Łapka, Katowice 1989.
3
Adam Roman Mitscha, Witold Friemann. Życie i twórczość, Katowice 1980.
4
Adam Mitscha (1892–2002) prawnik, muzykolog, teoretyk, kompozytor, działacz muzyczny, publicysta,
ur. w Przemyślu, potomek muzycznej rodziny pochodzenia morawsko-czeskiego, studia na Uniwersytecie
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schy było ponadto zorganizowanie w Katowicach poważnej biblioteki muzycznej, która
zapoczątkowana została z jego własnych zbiorów. Do 1936 roku sprawował też funkcję
nieoficjalnego zastępcy dyrektora Faustyna Kulczyckiego i był właściwym twórcą merytorycznej koncepcji działu teoretycznego, wzorowanego na strukturze lwowskiej5.
Stworzył Państwową Komisję do egzaminu z muzyki i śpiewu, pełnił również funkcję
sekretarza „Śląskich Wiadomości Muzycznych” i faktycznie zarządzał tym bardzo specjalistycznym czasopismem muzycznym. Do jego uczniów przed wojną należeli m.in.
Michał Spisak i Jan Sztwiertnia.
Po wojnie był aktywny na polu działalności społecznej i był członkiem kadry zarządzającej uczelnią, jako pierwszy oficjalny prorektor (1945–1946), rektor (1947–1951),
dziekan Wydziału I (1951–1962) i kierownik Katedry Teorii. W 1946 roku z kursów muzycznych prowadzonych przez Spółdzielnię Muzyczną powołał do życia średnią szkołę
muzyczną w Katowicach im. Mieczysława Karłowicza. Odgrywał ważną rolę promotora śląskiego ruchu artystycznego zarówno amatorskiego, jak i zawodowego. Dyplomy
pod jego kierownictwem zdobyli m.in. Leon Markiewicz (1955), Józef Świder (1955)
i Zygmunt Folga (1959).
Uczelnia obejmowała trzy stopnie nauczania: niższy, średni – pierwsze w Polsce Liceum Muzyczne zespalające nauczanie przedmiotów ogólnokształcących i muzycznych
– oraz stopień wyższy. W 1930 roku na mocy zezwolenia marszałka Józefa Piłsudskiego
powstała pierwsza w Polsce Wojskowa Szkoła Muzyczna kształcąca kapelmistrzów dla
wojska. Działała także Szkoła Dramatu prowadzona przez Mieczysława Szpakiewicza.
Układ organizacyjny oparty został o siedem wydziałów6. Uczelnia zajęła budynek należący uprzednio do Sejmu Śląskiego i władz wojewódzkich, gdzie przedtem mieściła się
szkoła budowlana, a podczas I wojny światowej austriackie koszary.
Zasługi Witolda Friemanna jako organizatora i pierwszego dyrektora (do 1933 roku)
są niezaprzeczalne i fundamentalne. W ciągu kilku miesięcy należało ustabilizować
i przyjąć założenia uczelni od podstaw, zarówno od rudymentarnych kwestii materialnych, jak i wiodących tez dla dydaktyki i pracy artystycznej. W tej mierze Friemannowi
udało się wykonać niezwykle ważne zadanie, jakim było skupienie wokół nowopowstającej placówki wybitnych osobowości artystycznych pochodzących z różnych środowisk
Polski. Wszyscy oni prawie w komplecie powrócili po wojnie do Katowic.
Do tego grona należeli wyjątkowej fachowości nauczyciele przybyli na Śląsk z lwowskiej uczelni7, tworzący tym samym trzon uczelnianej edukacji – nauczanie teorii, komim. Jana Kazimierza we Lwowie i w tamtejszym Konserwatorium (uczeń m.in. W. Friemanna i A. Chybińskiego), dyplom z teorii i kompozycji w 1926 r., z muzykologii w 1927 r., doktor prawa od 1921 r. Brał
udział w obronie Lwowa, za co otrzymał Krzyż Obrony Lwowa z Mieczami i odznakę „Orląt” oraz medal
za wojnę z 1920 r. Pracował w Dyrekcji Kolei Państwowych we Lwowie w l. 1911–1922. Od 1923 r. wykładowca w Konserwatorium we Lwowie, od 1928 na Uniwersytecie, od 1929 w Katowicach. Tutaj pracował
jako recenzent i publicysta muzyczny, także jako wizytator śląskich szkół muzycznych (od 1935). Był jednym z nauczycieli, którzy ewakuowali majątek Uczelni we wrześniu 1939 roku.
5
J. Bauman, Adam Roman Mitscha, Katowice 1989.
6
I – Teorii, Kompozycji i Dyrygentury, II – Fortepianu, Organów i Harfy, III – Instrumentów Smyczkowych, IV – Instrumentów Dętych, V – Śpiewu Solowego, VI – Kształcenia Nauczycieli Muzyki i Śpiewu,
VII – Samodzielny Wydział Wojskowy (Wojskowa Szkoła Muzyczna) wraz z Liceum Muzycznym. Wzorem
uczelni lwowskiej, warszawskiej i poznańskiej działała Państwowa Komisja do spraw egzaminów końcowych dla wydziału VI.
7
O historii uczelni i śląskiego środowiska twórczego w okresie międzywojennym patrz: J. Bauman-Szulakowska, Polska kultura muzyczna na Śląsku Górnym i Cieszyńskim w latach 1922–1939, Katowice 1994;
M. Płomieński, O śląską nutę, Kraków 1997.
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pozycji, instrumentów smyczkowych i fortepianu. Jednym z nich był Marian Dorożyński , kompozytor, razem z Faustynem Kulczyckim założyciel, w 1930 roku, i komendant
Wojskowej Szkoły Muzycznej w latach 1937–19398. Następnie Józef Cetner, skrzypek,
Józef Drohomirecki, wiolonczelista, oraz Zofia Haniszewska-Gołkowska, pianistka,
uczennica Friemanna. Swoje miejsce znaleźli tu również Tadeusz Krotochwila, skrzypek,
absolwent Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu im. Jana Kazimierza
we Lwowie oraz Konserwatorium Muzycznego i śpiewak Jan Rangl.
Zarówno ożywcze idee, jak i procedury dydaktyczne, działalność tak dla ruchu amatorskiego, jak i zawodowego koncertowego, wreszcie nieustający zapał do pracy na
rzecz stworzenia całkowicie nowej placówki – wszystkie te walory wykorzystano dzięki
lwowskiemu doświadczeniu. Środowisko to, bogate zarówno w szeroko rozwinięty ruch
chóralny, jak i emanujące uprawianą tu nauką o muzyce, zainspirowało i wykształciło
wytrawnych artystów, którzy potrafili krzewić te myśli i czyny w innym otoczeniu. Istotnym jest fakt, iż to nie całkiem jeszcze dojrzałe centrum, ewoluujące zaledwie od paru
lat, zdobyło się na zorganizowanie edukacji muzycznej na stopniu wyższym.
Zasługi najwyższej próby należą do dwóch niezwykłych ludzi – Witolda Friemanna oraz Adama Mitschy, przyjaciół i oddanych sprawie muzyków, którzy nie szczędzili
trudu, czasu ani swej wiedzy, by doprowadzić do zrodzenia się na Śląsku muzycznego
centrum życia koncertowego, naukowego, publicystycznego, amatorskiego i edukacyjnego, jakim zaledwie po upływie dekady stało się katowickie Konserwatorium. Do takiej uczelni przyjechał na wykonanie swego „Stabat Mater” Karol Szymanowski i tutaj
polecił swego ucznia, Bolesława Szabelskiego, który odegrał znaczącą rolę w ukonstytuowaniu się na tej ziemi ważnej szkoły kompozytorskiej.
U zarania nowego ośrodka muzycznego stały lwowskie prądy i ludzkie dobre chęci
zespolone z wysokimi umiejętnościami. Jesteśmy za to wdzięczni i dowiaduje się o tym
kolejne już pokolenie naszych studentów.

Zusammenfassung
Die Lemberger Wurzeln der schlesischen Musikhochschule in Kattowitz
Der für Schlesien inspirierende Einfluss der Lemberger Kulturkreise machte sich auch im Bereich der
Musik bemerkbar, und insbesondere in der Geschichte des Schlesischen Musikkonservatoriums. Dies betrifft auch den Lehrkörper, den Materialbestand und das allgemeine Konzept der Hochschule. Ermöglicht
haben es die aus Lemberg gekommenen Witold Friemann und Adam Mitscha. Zum Schirmherr der in
Kattowitz entstehenden Musikhochschule wurde Karol Szymanowski.
1929 wurde das Musikkonservatorium ins Leben gerufen, die erste oberschlesische Hochschule überhaupt. Das Konservatorium war bis zum Kriegsausbruch im Jahre 1939 tätig.
Die Gründung einer neuen Einrichtung war dank der Nutzung der Lemberger Erfahrungen möglich.
Dieses Milieu inspirierte und bildete Künstler aus, die in der neuen Umgebung wirken konnten. Das noch
nicht ganz ausgereifte Zentrum wagte den Entschluss höhere Musikbildung zu organisieren. Wir sind dankbar dafür und jede nächste Generation unserer Studenten wird davon in Kenntnis gesetzt.

8
Marian Dorożyński. Ur. w Stryju w 1893 r., dyrygent, kompozytor, muzykolog, wojskowy, student
kompozycji M. Sołtysa we Lwowie oraz w konserwatorium praskim. Pracował w Warszawie (1934–1937),
w Stanisławowie i we Lwowie w Konserwatorium i na Uniwersytecie. Po wojnie przebywał w Londynie,
gdzie zmarł.

Andrzej Linert
Uniwersytet Jagielloński

Teatr śląsko-lwowski
Teatr katowicki w latach 1922–1936 nosił nazwę Teatr Polski. We wrześniu 1936 roku
zmienił ją na Teatr im. Stanisława Wyspiańskiego. Pod tą nazwą zainaugurował też swoją
powojenną działalność 2 kwietnia 1945 roku premierą Zemsty Aleksandra Fredry, pod
dyrekcją Karola Adwentowicza i Wilama Horzycy. Przez kilka pierwszych powojennych
miesięcy funkcjonował jako Teatr im. Stanisława Wyspiańskiego. Z chwilą przyjazdu do
Katowic 28 sierpnia 1945 roku przesiedlonego teatru lwowskiego otrzymał nazwę Teatr
Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego i od premiery Wesela Wyspiańskiego 6 października 1945 roku używa jej do dziś. Tak też funkcjonuje w świadomości społeczeństwa
Górnego Śląska i Polski już 66 sezon.
Warto zatem podkreślić, że za sprawą lwowiaków pojawiła się obecna nazwa katowickiej sceny i określony został jej wspólnotowy charakter. Pod nowym szyldem zapoczątkowana została powojenna próba poszukiwania nowych więzi społecznych,
komponowanych ze zbiorów symboli narodowych i patriotyczno-neoromantycznych.
Równocześnie wraz z pojawieniem się lwowiaków na scenie śląskiej zrodził się mit
utraconych Kresów Wschodnich. Niestety w powojennych warunkach politycznych
przymiotnik śląski w nazwie teatru nie był symbolem wolności Ślązaków. Pojawił się
on w chwili kolejnego bolesnego zniewolenia. Władza zarówno radziecka, jak i polska
traktowały rodowitych Ślązaków jako tanią silę roboczą. Internowani i wywożeni do
kopalń Dombasu, więzieni w obozach pracy przymusowej, ginęli w wyniku prowadzonych represji.1 Podobne, równie tragiczne były doświadczenia przesiedlonych lwowiaków. Tym samym nowa nazwa teatru katowickiego jesienią 1945 roku stała się synonimem wspólnego losu dwóch tragicznie doświadczonych społeczeństw kresowych. Oba
łączyło uczucie zniewolenia i poczucie paraliżującego lęku o los najbliższych. Zatem na
formowanie po wojnie charakteru teatru polskiego w Katowicach w pierwszej kolejności, poza obecnością grupy wybitnych artystów lwowskich, wpływ miały dramatyczne
uwarunkowania polityczne śląsko-lwowskie, w tym zwłaszcza tragiczne doświadczenia
powojenne obu kresowych społeczeństw. One to ostatecznie, w decydującym stopniu na
długie lata zdeterminowały dokonania teatru katowickiego, legły u podstaw uprawianej
tu polityki społecznej i określiły powojenny charakter miasta.
Podkreślmy, że w warunkach ograniczonej suwerenności politycznej Polski Ludowej,
dorobek kulturowy Ślązaków, Niemców i Żydów był programowo przemilczany. Polityka społeczno-kulturalna nowych władz państwowych skoncentrowana została na budowie od podstaw wyłącznie polskiego życia społeczno-kulturalnego. Jej założenia zakładały eliminację ze świadomości społecznej wielokulturowego rodowodu mieszkańców
1
Por. Z. Woźniczka, Z działalności polskiego i radzieckiego aparatu represji na Górnym Śląsku w 1945 r.,
[w:] Obozy pracy przymusowej na Górnym Śląsku, red. A. Topol, Katowice 1994, s. 60–76.
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Bronisław Dąbrowski na dworcu we Lwowie
w trakcie załadunku teatru polskiego.
Fot. Bronisław Stapiński

Scenograf Jan Dutkiewicz z żoną po prawej
i córeczką na dworcu we Lwowie w dniu wyjazdu
do Katowic 27 sierpnia 1945 roku. Fot. B. Stapiński

Moment załadunku zespołu teatru lwowskiego
27 sierpnia 1945 roku.
Fot. B. Stapiński

Maszynista teatru Józef Kaszuba z własną krową
w oczekiwaniu na transport na dworcu we Lwowie.
Fot. B. Stapiński

Widok załadowanego transportu teatru polskiego
na dworcu we Lwowie. Fot. B. Stapiński

Teatr lwowski w drodze do Katowic.
Fot. B. Stapiński

miasta. W efekcie utraciło ono dotychczasową tożsamość, przerwana została tradycja
i przez lata przemilczana była jego historia. Zerwane zostały dotychczasowe więzi wspólnotowe, budowane w oparciu o symbole religijne i narodowe oraz wspierane poprzez
patriotyczno-romantyczne mity, a rozpoczął się proces tworzenia nowego wspólnotowego kodu symbolicznego, formułowanego poprzez politykę kulturalną Polski Ludowej.
Ten dramatyczny wymiar społeczeństwa śląskiego, odczytywany dzisiaj m.in. w nazwie Teatru Śląskiego, w powojennej praktyce teatralnej ujawnił się zarówno w wymowie artystycznej przygotowywanych widowisk, jak i w niemożności manifestacji przeko-
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nań społeczno-politycznych wykonawców i realizatorów spektakli, a przede wszystkim
w niemożności prezentacji postaw zgodnych z zasadami ogólnoludzkiej etyki i głoszonymi w jej świetle poglądami.
Podejmowane na gruncie katowickim już w pierwszym półsezonie za dyrekcji Adwentowicza i Horzycy w 1945 roku inicjatywy teatralne zmierzały do budowy ideologicznie
zaangażowanego modelu życia społeczno-kulturalnego. Z chwilą przyjazdu zespołu teatru lwowskiego proces ów został wzmocniony poprzez kontynuowanie doświadczeń
teatralnych zdobytych we Lwowie w latach sowieckiej dominacji. Odwoływanie się do
tradycji rozumianej jako układ dominujących idei określających charakter uprawianego
teatru stało się z punktu widzenia politycznego obowiązującą praktyką.
Przesiedlenie na tereny Górnego Śląska lwowiaków, zrodziło wśród Ślązaków poczucie wspólnoty narodowej dwóch, od wieków istniejących w różnych organizmach politycznych, polskich społeczeństw kresowych. Narodził się mit utraconych ziem wschodnich. Wbrew intencjom władz politycznych mit ów w 1945 roku natrafił na Śląsku na
podatny grunt doświadczeń wynikających z przedwojennych losów Kresów Zachodnich. Wspólnota tragicznych doświadczeń okupacyjnych i powojennych mieszkańców
Lwowa i Katowic znalazła potwierdzenie w poczuciu ich wyobcowania w nowej sytuacji politycznej.
Przesiedlenie latem 1945 roku wraz z rodzinami ponad stuosobowego zespołu teatralnego ze Lwowa do Katowic było przedsięwzięciem nie tylko trudnym, ale przede
wszystkim wymagało przezwyciężenia dramatycznego dylematu związanego z opuszczeniem ukochanego miasta. Podjęta na konferencji jałtańskiej decyzja o przyznaniu
Lwowa Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej rozstrzygała wszelkie wątpliwości co do dalszego losu miasta. Jego mieszkańcy tak wspominali chwile, w których
decydowały się ich dalsze powojenne losy:
Do wyjazdu nikt nas oficjalnie nie zmuszał, nie było też żadnych oficjalnych zarządzeń – wszystko miało w zasadzie charakter dobrowolny. Natomiast oficjalnie propaganda nie pozostawiała cienia wątpliwości co do przynależności Lwowa i Kresów
Wschodnich. Owszem, zdarzały się naciski, ale nieoficjalne. „Kiedy wyjeżdżacie” – to
pytanie zadawali nam często; zarówno miejscowi Ukraińcy, jak i przyjezdni Rosjanie.
Po prostu czekali na nasze mieszkania. Wybór był jasny: pozostanie we Lwowie równało się przyjęciu radzieckiego obywatelstwa, co było nie do przyjęcia dla tych, którzy
przeżyli dwie sowieckie okupacje we Lwowie. Ludzie związani z działalnością podziemną, głównie z AK, mieli do wyboru wywózkę do łagrów, albo natychmiastową ucieczkę ze Lwowa2.

Ten stan rzeczy był konsekwencją stanowiska władz radzieckich, które szczególnie zabiegały o wyjazdy ludności polskiej z dużych miast, dążąc do ich depolonizacji. Władze
USRR zabiegały o możliwie szybkie i gruntowne usunięcie Polaków ze swojego terytorium. W konsekwencji w trakcie szeroko zakrojonych wywozów brak było odpowiednich środków transportu, w tym przede wszystkim wagonów. Oblicza się, że w latach
1944–1948 do Polski z terenów zachodnich obwodów USRR przesiedlono 787 674 osoby, w tym 742 453 (94,3%) Polaków, 33 105 (4,2%) Żydów oraz 12 114 przedstawicieli
innych narodowości.3
2

Z. J. Zieliński, cyt. za: E. Malec, Genius loci Lwowa – we Wrocławiu?, „Semper Fidelis” 1998, nr 2, s. 28.
W. Borodziej, S. Ciesielski, J. Kochanowski, Wstęp, [w:] Przesiedlenie ludności polskiej z kresów wschodnich do Polski 1944–1947, wybór, oprac. i red. S. Ciesielski, Warszawa 1999, s. 49.
3
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Wyjazd ze Lwowa okupiony był cierpieniem i goryczą utraty domu, mieszkania,
a wreszcie i ukochanego miasta, w murach którego pozostawały wspomnienia dzieciństwa i groby najbliższych. Były to w istocie dylematy, które powodowały bolesne i tragiczne w skutkach rozterki. Zorganizowany w porozumieniu z władzami USRR i władzami polskimi, pod auspicjami dyrekcji teatru lwowskiego wyjazd, w pewnym stopniu
łagodził uczucie niepewności, ponieważ stwarzał warunki minimum bezpieczeństwa
w zakresie transportu i aprowizacji. A jak były to sprawy ważne, świadczy poufne pismo dyrektora Biura Kontroli przy Prezydium Krajowej Rady Narodowej w Warszawie,
inż. Jana Grubeckiego, dotyczące kontroli punktu etapowego Katowice-Brynów i przeładunkowego Katowice-Ligota, przeprowadzonego od 9 do 14 sierpnia 1945 roku. Czytamy tam, iż:
na punkcie przeładunkowym Katowice-Ligota przebywa około 4000 repatriantów, jadących z zachodu i ze wschodu z województw: lwowskiego, stanisławskiego i tarnopolskiego. Repatrianci ci znajdują się w tragicznych warunkach, a mianowicie wyczekują
na załadowanie w dalszą drogę po 3 tygodnie pod gołym niebem, w strasznych warunkach sanitarnych, zawszeni, bez możliwości umycia się i uprania bielizny. Zdarzają się
wśród nich wypadki rodzenia dzieci pod gołym niebem oraz gwałcenia dziewcząt przez
żołnierzy w sowieckich mundurach4.

Członkowie Państwowego Polskiego Teatru Dramatycznego świadomi byli tego, że
opuszczając Lwów, decydowali się w istocie na ogromne niebezpieczeństwo, na tułaczkę za obiecaną wolną ojczyzną, na pozostawienie materialnego dorobku całego swojego życia na pastwę losu.
Sprawa tzw. „wyjazdu” lwowskiego zespołu teatralnego na Śląsk ważyła się dość długo. Władze radzieckiej Ukrainy początkowo zdawały się nie mieć jasnego w tej sprawie
stanowiska. Jednak po rozmowach w pierwszych miesiącach 1945 roku głównego pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji Władysława Wolskiego z pierwszym sekretarzem
KC Komunistycznej Partii Ukrainy Nikitą Chruszczowem zdecydowały, że w ramach
masowych wysiedleń ludności polskiej, przemieszczony zostanie również, działający
niezwykle prężnie od pierwszych powojennych tygodni, Państwowy Polski Teatr Dramatyczny we Lwowie. Jego dalszy żywot w wyniku braku jakiejkolwiek nadziei na powrót Lwowa do Polski, przy równoczesnym postępującym przesiedlaniu społeczności
polskiej, stał pod wyraźnym znakiem zapytania. Z dwojga złego władze sowieckie, mając do wyboru z jednej strony likwidację drogą administracyjną polskiej działalności teatralnej lub ewentualnie, jak pisano, „repatriację” zespołu, w porozumieniu z władzami
polskimi zdecydowały się na likwidację kłopotliwej obecności prężnie rozwijającej się na
terenie Lwowa polskiej placówki. Za decyzją przesiedlenia zespołu z punktu widzenia
władz sowieckich przemawiało ponadto i to, że jego wyjazd był dla wielu ociągających
się Polaków sygnałem, niemal argumentem, że skoro nawet ten istniejący od 1809 roku
teatr opuszcza miasto, to i oni powinni uczynić to samo.
Początkowo zakładano możliwość jedynie indywidualnych wyjazdów. Tymczasem
mianowanemu przez władze ukraińskie w lipcu 1944 roku na stanowisko kierownika artystycznego i dyrektora teatru Bronisławowi Dąbrowskiemu chodziło oto, aby uchronić
przed rozproszeniem zespół i kontynuować rozpoczętą pracę w Polsce i tym samym nie
zaprzepaścić jego dorobku, a także aby zabrać ze sobą sięgającą początków XIX stulecia
4
Przesiedlenie ludności polskiej w kresów wschodnich do Polski 1944–1947, wybór, oprac. i red. S. Ciesielski, Warszawa 1999, s. 276.
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dokumentację teatralną oraz bogatą i bezcenną dla kultury polskiej bibliotekę5. Ponadto zespołowy wyjazd umożliwiał zabranie dekoracji, kostiumów, peruk, narzędzi pracy
i rekwizytów, potrzebnych do natychmiastowego uruchomienia teatru w Katowicach.
Dodatkowo, w wypadku zorganizowanego transportu kolejowego całego zespołu, jego
członkowie mieliby możliwość zabrania ze sobą nieco większego bagażu prywatnego.
Argument, że wyjazd pod kierownictwem Bronisława Dąbrowskiego ocali dorobek
artystyczny teatru lwowskiego, miał charakter niemal wyłącznie propagandowy. Istota problemu tkwiła w przymusie opuszczeniu miasta. Dariusz Kosiński słusznie pytał:
Czy wobec masowej i planowej akcji wywózek Polaków, terroru i niszczenia polskości Kresów Wschodnich, teatr polski miał prawo działać?6

W pierwszych miesiącach 1945 roku w planach Państwowego Urzędu Repatriacyjnego miejscem docelowym dla zespołu lwowskiego miały być Katowice. Zalecenie stosowne do tej decyzji otrzymał od Władysława Wolskiego, wyjeżdżający w końcu marca
1945 roku do Lwowa na kolejne rozmowy z władzami USRR, Witold Świątecki, członek
delegacji Rządu Tymczasowego Rzeczpospolitej Polskiej. Tymczasem w Katowicach już
2 kwietnia Karol Adwentowicz i Wilam Horzyca uroczyście inaugurowali powojenny
sezon teatralny premierą Zemsty Aleksandra Fredry.
W tej sytuacji Ministerstwo Kultury i Sztuki rozpoczęło starania mające na celu skierowanie teatru do Opola lub Bytomia. Zwłaszcza ten ostatni, posiadający nie tylko bogatą tradycję teatralną, ale i piękny, wzniesiony w 1901 roku budynek teatralny, zdawał się
być najdogodniejszą bazą dla teatru lwowskiego. Niestety jego stan techniczny w pierwszych powojennych miesiącach przedstawiał żałosny widok. Przejęty w ostatnich dniach
wojny przez wojska radzieckie i następnie przez wiele miesięcy przez nie użytkowany, po
oddaniu w ręce administracji polskiej miał zniszczone wnętrza, zdewastowaną widownię, rozszabrowaną scenę, przeciekający dach i na domiar tego wszystkiego brak było
kurtyny. Mimo to decyzja o lokalizacji zespołu lwowskiego, jaka zapadła na szczeblu
Ministerstwa Kultury i Sztuki w kwietniu 1945 roku, zalecała skierować zespół do Bytomia. W ślad za tym Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w piśmie z 22 maja 1945 roku do Wydziału Kultury i Sztuki magistratu miasta Bytomia
przesłał odpowiednie zalecenia, mające na celu przygotowanie odpowiedniej bazy dla
przyjeżdżającego teatru. W odpowiedzi Zarząd Miejski w Bytomiu w piśmie z 5 czerwca odpowiedział, że jeśli teatr ze Lwowa zamierza osiedlić się Bytomiu, to musi liczyć
jedynie na swoje siły, ponieważ warunki finansowe miasta w żadnej mierze nie zezwalają na utrzymanie stałego zespołu teatralnego.7 Przewidywane były natomiast jedynie
gościnne występy teatru katowickiego.
Dąbrowski zdecydował się osobiście zbadać sytuację i 14 czerwca, po rozmowie z dyrektorem Departamentu Teatrów w Ministerstwie Kultury i Sztuki w Warszawie – Arnoldem Szyfmanem, przyjechał na Śląsk, gdzie był już wcześniej przybyły i badający
5
Por. A. Linert, Biblioteka teatru lwowskiego w świetle protokołu Naczelnej Izby Kontroli z 1951 r., [w:]
Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, red. M. Kocójowa, Kraków 2004, s. 364–369. Po latach zbiory biblioteki opracowała Barbara Maresz: Biblioteka Teatru Lwowskiego: inwentarz kolekcji egzemplarzy teatralnych (rękopisów, maszynopisów i druków) ze zbiorów Biblioteki Śląskiej w katowicach, cz. 1, sygnatury
BTLw 1 – BTLw 1500., t. 1, Katowice 2004; eadem: Biblioteka Teatru Lwowskiego: inwentarz kolekcji egzemplarzy teatralnych (rękopisów, maszynopisów i druków) ze zbiorów Biblioteki Śląskiej w Katowicach, cz. 1,
sygnatury BTLw 1 – BTLw 1500, t. 2 (indeksy), Katowice 2004.
6
D. Kosiński, Teatra polskie. Historie, Warszawa 2010, s. 315.
7
WAP, UWŚl, Wydział Kultury i Sztuki, t. 51.

Teatr śląsko-lwowski

125

warunki lokalowe w Bytomiu członek Rady Artystycznej zespołu lwowskiego – Alfred
Szymański. Obydwaj mogli też stwierdzić, że warunki lokalowe i finansowe Bytomia
były nie do przyjęcia. W tej sytuacji Dąbrowski podjął energiczne starania zmierzające
do zmiany decyzji o lokalizacji swojego zespołu lwowskiego. Dlatego zanim teatr przyjechał na Śląsk, prowadził dalsze rozmowy zarówno w Katowicach, jak i w Krakowie,
w wyniku których ostatecznie wiceminister Leon Kruczkowski pismem z 20 czerwca
1945 roku polecił Dąbrowskiemu przewiezienie zespołu do Katowic i powierzył mu stanowisko „dyrektora Teatru Śląskiego z siedzibą w Katowicach”8.
Dodajmy, że do ostatnich tygodni niewyjaśniona była sprawa, czy uda się przewieźć
na Śląsk cały majątek ruchomy teatru lwowskiego. Osobiste spotkanie Dąbrowskiego
z Wandą Wasilewską i Aleksandrem Kornijczukiem w pierwszych dniach lipca 1945
roku, a także złożona na ich ręce oficjalna prośba, w której szczegółowo wymienione
były elementy teatralnego majątku, prawdopodobnie sprawiły, że władze sowieckie wyraziły zgodę na ich wywóz i zapewniły warunki transportu. W ramach transportu każdy
członek zespołu miał prawo zabrać ze sobą bagaż o ciężarze 2 ton i w wyjątkowych wypadkach także meble, które miały być pakowane wraz z bagażem teatralnym. Udogodnienia te, przy równocześnie narastającej atmosferze beznadziejności i braku dalszych
perspektyw na polską działalność teatralną we Lwowie, sprawiły, że z ponad stuosobowego zespołu teatru lwowskiego „tylko nieliczni zrezygnowali z wyjazdu”9.
O dramacie wyjeżdżających nikt wprost nie pisał. Podjętej decyzji towarzyszyła
ogromna niewiadoma i rozpacz, na którą w wypadku zespołu teatru polskiego nakładała się wręcz surrealistyczna atmosfera rzekomej akceptacji istniejącego stanu rzeczy.
Dowodem tego był bankiet zorganizowany w Hotelu George’a przez władze sowieckie
dla całego zespołu w przeddzień opuszczenia Lwowa 26 sierpnia 1945 roku,
na którym to przyjęciu – jak pisał Dąbrowski – przedstawiciele miasta i Wydziału Sztuki życzyli nam sukcesów artystycznych w nowym miejscu pracy10.

W tej sytuacji śląskim władzom wojewódzkim w udziale przypadło zapewnienie
przybywającemu zespołowi lwowskiemu odpowiednich warunków lokalowych i materialnych. Ich realizacja nastręczała sporo kłopotów, mimo osobistego zaangażowania zarówno Aleksandra Zawadzkiego, jak i Jerzego Ziętka. Dla przybyłych 28 sierpnia,
po dwudziestu godzinach jazdy pociągiem, lwowiaków brakowało przede wszystkim
mieszkań.11 Był to powód do wielu pretensji kierowanych pod adresem Dąbrowskiego.
On sam ów moment przyjazdu tak wspominał:
Pociąg z zespołem teatru lwowskiego po dłuższej i uciążliwej podróży zatrzymał się
przy peronie katowickiego dworca. Wśród wrzawy i nawoływań wysiadających aktorów
i reszty personelu, rozdawaliśmy przydziały mieszkaniowe otrzymane od władz miasta.
Nie obeszło się przy tym bez zamieszania, pretensji i histerii12.
8
Cytuję za: B. Dąbrowski, Na deskach świat oznaczających. Wędrówka wśród kulis, t. 1, Kraków 1977,
s. 204.
9
Tamże, s. 210.
10
Jan Rybak pisze, że był to Hotel Inturist, w którym w trakcie spotkania zaprezentowany został program
artystyczny i odbył się bankiet. Por. „Czerwony Sztandar” 1945, nr 172, s. 2.
11
W formie zbeletryzowanej i dalekiej od prawdy historycznej drogę transportu PPTD do Polski opisał
A. Baumgardten, w powieści zatytułowanej Spotkanie z jutrem, Katowice 1962. Podobnie samo powitanie
na dworcu znacznie zmitologizował B. Dąbrowski w: Wielki przyjaciel i opiekun teatru, [w:] Wspomnienia
o Aleksandrze Zawadzkim, red. H. Rechowicz, Katowice 1971, s. 107–108.
12
B. Dąbrowski, Na deskach świat oznaczających. Kronika złudzeń, t. 2, Kraków 1978, s. 5.
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Niestety powód podenerwowania był w pełni uzasadniony. W Katowicach dla tak
licznego zespołu brak było odpowiedniej liczby mieszkań. Sytuację dodatkowo pogłębiało panujące na dworcu katowickim przepełnienie. Leszek Dzięgiel pisał:
Na dworcu kolejowym w Katowicach jest zawsze pełno nocujących i koczujących
repatriantów ze wschodu. […] To co mówią i piszą w gazetach o pomocy dla repatriantów to kłamstwo. Repatrianci, którzy przyjadą do Katowic, dostają tylko kawałek chleba
i trochę tłuszczu. Nocują na dworcu, sami muszą kupować sobie żywność u handlarzy
lub w pobliskich sklepikach. Tak więc dworzec jest zawsze zapełniony ludźmi, którzy
brudni, zgnębieni, nie mogą się nawet w nocy przespać, w obawie, aby jakiś bolszewik
nie ukradł im ostatniej walizki. Dworzec jest zabrudzony, nie można się poruszać czasem, aby nie nadepnąć komu na głowę lub nogi13.

Sytuacja ta była konsekwencją tego, że Katowice były miastem „etapowym” dla przesiedlanych ze Wschodu Polaków.
W pierwszych dniach pobytu w Katowicach początkowe, prowizoryczne schronienie
zespół znalazł w teatrze, w jego pomieszczeniach gospodarczych i technicznych, salach
prób, garderobach, w kulisach sceny i lożach. Z czasem dopiero przydzielane przez władze mieszkania, zasiedlane niejednokrotnie przez kilka rodzin naraz, pozwoliły przywrócić budynkowi teatru jego podstawową funkcję widowiskową. O skali przedsięwzięcia, z jaką przyszło zmierzyć się przybyłym lwowiakom, pośrednio świadczy lapidarny
zapis w protokole NIK-u z 1951 roku, w którym czytamy, że
w siatce lokalowej teatru, jak oświadczyła ob. Hes Sabina, sekretarka teatru, znajduje się
ponad 100 mieszkań przydzielonych pracownikom teatru. Wydatki na konserwację pomieszczeń ponoszą zainteresowani pracownicy teatru i sami regulują komorne do rąk
właściwej administracji domów14.

Owe sto mieszkań to była skala trudności, z jaką przyszło zmierzyć się władzom miasta, skazanym w 1945 roku na ich chroniczny brak. Zachowany zapis zdaje się potwierdzać skalę trudności organizacyjnych, z jakimi przyszło zmierzyć się Dąbrowskiemu.
Na szczęście dla zespołu jego lewicowa przeszłość i dobre kontakty z Leonem Kruczkowskim sprawiały, że przez miejscowe władze traktowany był z powagą i owe mieszkania stopniowo były przydzielane.
Wszystko to rodziło jednak rozczarowanie i poczucie osamotnienia przesiedlonych
artystów. Wyobcowani, w obcej i pozbawionej zabytkowych obiektów historycznych
przestrzeni miasta, zmuszeni byli aklimatyzować się w stanie stałego niedostatku, zagrożenia bezpieczeństwa i braku życiowej stabilizacji. Przyjechali z własnym bagażem
tradycji. Konfrontacja wschodu z czarnym i zadymionym miastem sprawiała, że nakładające się na wspomnienia ze Lwowa obrazy Katowic rozczarowywały i z trudem były
akceptowane. Zespół teatru opuszczał Lwów wielkomiejski, niezniszczony i kwitnący,
od stuleci kultywujący różnorodność kulturowo-wyznaniową, wielorakie tradycje i legitymujący się zróżnicowanym składem ludnościowym, w którym w ostatnich stuleciach
działali m.in. W. Bogusławski, A. Grottger, G. Zapolska, A. Fredro, R. Ingarden, a teatr
posiadał słynną kurtynę Siemiradzkiego i opromieniony był dodatkowo występami Heleny Modrzejewskiej oraz Ludwika Solskiego. Katowice były miastem przede wszystkim
niewielkim i bardzo młodym. Prawa miejskie nadał im 11 września 1865 król Prus Wil13
14

L. Dzięgiel, Lwów nie każdemu zdrów, Wrocław 1991, s. 281.
Protokół NIK z 24 marca 1951 r., s. 55 [w posiadaniu autora].
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helm I Hohenzollern. W 1945 roku liczyły zaledwie 90 000 mieszkańców. Były miastem
monokulturowym i pozbawionym wielkiej narodowej tradycji 15. Przed wojną były siedzibą dwóch zantagonizowanych społeczności i kultur, polskiej i pruskiej.
W efekcie stolica Śląska w porównaniu ze Lwowem nie budziła entuzjazmu. O panującej w mieście atmosferze jeden z przesiedleńców napisał:
Polakami ze wschodu władze się nie opiekują. Nad Katowicami ciąży łapa przemocy
bolszewickiej. Ludzie handlują jak we Lwowie. Dzieci też16.

Z kolei warszawski reporter „Gazety Ludowej” tak je opisał:
Gdzieniegdzie tylko sponad skłębionej powłoki rwą się ku górze dymiące wieże kominów, oślizgłe w wilgoci szyby kopalń lub słupy, na których porozwieszano gęstą sieć
drutów wysokiego napięcia. […] Katowice to miasto kontrastów. Obiecujące eldorado
i Szanghaj. Tylko z mieszkaniami krucho. […] To miasto niegościnne. Gość tu mile widziany na krótko i z forsą. Miasta śląskie ruchliwe, zapracowane nie nadają się do rozrywek17.

Katowice były przede wszystkim dużo mniejsze od Lwowa. Wszędzie można było stosunkowo szybko dojść pieszo. Odległe osiedla jeszcze nie istniały. Miasto legitymowało
się zaledwie 17. latami przynależności do państwowości polskiej. W centrum, w południowej stronie rynku straszyło 10 wypalonych i leżących w gruzach kamienic. Splądrowane i spalone przez wkraczających Rosjan, Katowice budziły grozę. Przybyłym jawiły
się jako prowincjonalne, przemysłowe miasto śląskie.
Wielokulturowy Lwów był miastem europejskim, wsławionym i definiowanym jako
semper fidelis – zawsze wierny Rzeczpospolitej. Aktorzy zmuszeni byli więc aklimatyzować się w stanie kulturowego dysonansu i dyskomfortu, jako ci, którym nie dane
było dochować Ojczyźnie wierności i z bronią w ręku walczyć o jej niepodległość. Złamani, z poczuciem braku życiowej stabilizacji, z największym trudem akceptowali zaistniałą sytuację, traktując ją w większości jako stan chwilowy, przejściowy. Kiedy więc
po dwóch latach członkom zespołu artystycznego Teatru Śląskiego nadarzyła się okazja
opuścić to miasto wraz z odchodzącym do Krakowa Dąbrowskim, spora część zespołu
z okazji tej skorzystała.
Sam Dąbrowski w chwili wyjazdu ze Lwowa miał czterdzieści dwa lata18. Po latach
przyznał, że wyjazd ze Lwowa i jego przygotowanie było dla niego jednym z najtrudniejszych zadań organizacyjnych. Przyjął bowiem wtedy na siebie odpowiedzialność za
dalsze losy zespołu lwowskiego i towarzyszących mu członów rodzin. Na Śląsk jechała
w tym pociągu prawdziwa „arka Noego” – całe rodziny, dzieci, mnóstwo rzeczy
i tzw. „betów” osobistych, a nawet psy i koty, których szczekanie i miauczenie mieszało
się z płaczem maluchów19.

Kim był ów aktor i reżyser, dysponujący zaledwie rocznym stażem na stanowisku dyrektora i kierownika artystycznego teatru lwowskiego?

15
16
17
18
19

Z. Woźniczka, Katowice – Stalinogród – Katowice. Z dziejów miasta 1948–1956, Katowice 2009, s. 30.
Tamże, s. 270.
Such, Czarne drogi Śląska. Polska nie w gębie, lecz w dłoni, „Gazeta Ludowa” 1945, nr 30, s. 4.
Por. K. Braun, Teatr polski 1939–1989. Obszary wolności – obszary zniewolenia, Warszawa 1994, s. 57.
B. Dąbrowski, Na deskach świat oznaczających. Wędrówka wśród kulis, t. 1, Kraków 1977, s. 210.
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Jego biografia jest znakomitym przykładem epickiej powieści o złożonych losach Polaków XX stulecia. Urodził się 11 listopada 1903 roku w Bielce, w Besarabii niedaleko
Kiszyniowa. Nauki pobierał do 1919 roku początkowo w rosyjskim, a potem polskim
gimnazjum w Kijowie, ale maturę zdał już w 1920 w Poznaniu20. Początkowo występował w teatrach amatorskich. Debiutował jako statysta jeszcze w Kijowie. Następnie był
słuchaczem wydziału dramatycznego Konserwatorium Muzycznego w Poznaniu, gdzie
równocześnie w latach 1921–1925 należał do zespołu Teatru Polskiego. Późniejsze jego
aktorskie losy sprawiły, że do chwili wybuchu wojny występował na scenach Warszawy,
Lwowa, Krakowa. W 1932 roku zdał reżyserski egzamin ZASP-u i powrócił do Lwowa,
gdzie do 1936 roku był aktorem i reżyserem Teatru Miejskiego. Równolegle w latach
1933–1935 prowadził lektorat wymowy na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.
Znany był ze swych lewicowych upodobań i sympatii. Latem 1934 roku gościł w Moskwie. Poznał wówczas czołowych ludzi teatru radzieckiego, m.in. Konstantego Stanisławskiego i Wsiewołoda Meyerholda, a także ich niektóre inscenizacje. Z kolei w maju
1936 roku brał aktywny udział w zorganizowanym przez lewicę Zjeździe Pracowników
Kultury we Lwowie. Udział w tej imprezie w konsekwencji sprawił, że zwolniony został z teatru lwowskiego i do chwili wybuchu wojny związany był z teatrami Poznania
i Łodzi. Na sezon 1939/40 początkowo zaangażowany został do Teatru na Pohulance
w Wilnie, ale po realizacji jedynej w tym mieście premiery w jego reżyserii, we wrześniu 1939 roku przeniósł się ponownie do Lwowa. Tam w latach 1939–1941 w Polskim
Teatrze Dramatycznym grał, reżyserował, a następnie wchodził obok Władysława Daszewskiego, Władysława Krasnowieckiego i Jana Kreczmara w skład kolegium zarządzającego teatrem. Po wkroczeniu w czerwcu 1941 roku Niemców do Lwowa początkowo
pracował jako ogrodnik, a następnie jako inkasent w gazowni miejskiej. Równocześnie
uczestniczył w konspiracyjnym życiu artystycznym Lwowa, brał udział w koncertach
i wieczorach literackich, a także w warunkach konspiracyjnych wystawił 3 czerwca 1944
roku Ich czworo Gabrieli Zapolskiej.
Po wkroczeniu do Lwowa Rosjan, objął powierzoną mu przez władzę sowiecką dyrekcję i kierownictwo artystyczne Państwowego Polskiego Teatru Dramatycznego we Lwowie. Cieszył się poparciem Wandy Wasilewskiej21. Ktoś może powiedzieć, że działalność
teatru polskiego we Lwowie w sezonie 1944/45 była przykładem kolaboracji, a pomoc
w organizacji jego przesiedlenia do Polski formą współpracy z okupantem sowieckim.
Pamiętać jednak należy, że jak w konsekwencji układu Sikorski–Majski z 30 lipca 1941
roku dziesiątki tysięcy Polaków opuściło sowieckie więzienia i obozy gułagów, ratując
się od czekającej ich nieuchronnie śmierci, tak w wyniku porozumienia Dąbrowskiego
z władzami USRR teatrowi wyjątkowo zagwarantowana została pomoc w organizacji
wyjazdu, w tym m.in. minimum bezpieczeństwa na trasie przejazdu.
W trakcie sezonu 1944/45 w Państwowym Polskim Teatrze Dramatycznym zrealizowanych zostało dziesięć premier, z których do najciekawszych należało Wesele S. Wyspiańskiego w reżyserii samego Dąbrowskiego. W dowód uznania dla jego zasług artystycznych, ale i także zabiegów organizacyjnych, w chwili gdy przygotowania do
przesiedlenia zespołu na Śląsk były niemal na ukończeniu, latem 1945 roku otrzymał
tytuł Zasłużonego Artysty USRR. W ten sposób zamknął na terenie Lwowa jeden z roz20
Por. Z. Jabłoński, Materiały do kroniki życia i twórczości artystycznej Bronisława Dąbrowskiego, [w:]
Bronisław Dąbrowski i jego teatr w 50-lecie pracy artystycznej, red. H. Vogler, Kraków 1972, s. 3–18.
21
Por. D. Poskuta-Włodek, Co dzień powtarza się gra… Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 1893–
1993, Kraków 1993, s. 176.
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działów swojego życia zawodowego jako artysta i człowiek teatru. Nie ulega wątpliwości, że jako kierownik teatru zmuszony był niemal każdego dnia podejmować trudne
decyzje, godzące sprzeczne interesy zespołu i teatru z wymaganiami władzy sowieckiej.
Będąc od niej zależnym i skazanym na współpracę, czuł zapewne, podobnie jak cały
zespół, dramat społeczeństwa polskiego. Istniejące dylematy i sprzeczności były nie do
przezwyciężenia.
To co było później udziałem Dąbrowskiego na stanowisku dyrektora i kierownika
artystycznego Teatru Śląskiego w latach 1945–1947, następnie Miejskich Teatrów Dramatycznych w Krakowie 1947–1950, Teatru Polskiego w Warszawie 1950–1955 i Teatru
im. Słowackiego w Krakowie 1955–1972, a także wieloletnia jego powojenna działalność
reżyserska, pedagogiczna, translatorska i wspomnieniowa, zapewniły mu znaczącą pozycję w życiu teatralnym kraju. Dla Śląska jego nazwisko jest jednak przede wszystkim
hasłem wywoławczym przesiedlonego w 1945 roku do Katowic zespołu lwowskiego
i przywiezionej wraz z nim bogatej biblioteki teatralnej22.
Podkreślmy, że pierwszych siedem premier jego zespołu w Katowicach to były lwowskie wznowienia, w tym przede wszystkim Wesele Wyspiańskiego, którym lwowiacy
otworzyli swoje śląskie sezony 6 października 1945 roku23. Jego wymowa ideowa była
przykładem owej wspomnianej na wstępie dwoistości i zniewolenia zespołu. Spektakl
przygotowany w warunkach sowieckiej Rosji (premiera 14 czerwca 1945), w reżyserii
Bronisława Dąbrowskiego, niejako z konieczności był kanwą do ukazania problematyki
walki o narodowe wyzwolenie spod okupacji hitlerowskiej24. Ukraiński lirnik Wernyhora był uosobieniem idei przymierza narodów, wyrazicielem legendarnej idei zmartwychwstania Polski za sprawą ludu.
Dając w ręce gospodarzowi złoty róg i rozkaz powstania, pozostaje już do końca jako
idea przymierza narodów słowiańskich,

pisał Dąbrowski na łamach lwowskiego „Czerwonego Sztandaru”25. Z kolei Zawisza
Czarny uosabiał moc plemion Słowian, która kruszy potęgę i pychę Krzyżaków. Reżyser, wbrew intencjom autora, w zespoleniu wysiłków inteligencji, chłopów i robotników w dziele odbudowy kraju widział szansę dla mających nastąpić w Polsce przemian
społeczno-politycznych. W scenie finałowej Jasiek na znak zgody trzymał w ręku odnaleziony złoty róg26. W powojennej historii teatru polskiego był to jeden z pierwszych
przykładów nadinterpretacji, by nie powiedzieć zakłamywania intencji ideowo-artystycznych dramatu narodowego w imię racji politycznych.
Z chwilą przesiedlenia zespołu lwowskiego do Katowic, Teatr Śląski stał się jednym
z największych w kraju. Za jego sprawą życie artystyczne miasta znacznie się ożywiło.
22
W 1945 r. liczyła ona 5 334 egzemplarze. Zawartość jej po przejęciu i zabezpieczeniu przez Bibliotekę
Śląską ze zbiorów biblioteki Teatru Śląskiego w 1978 r. opracowała B. Maresz: Biblioteka Teatru Lwowskiego:
inwentarz kolekcji egzemplarzy teatralnych (rękopisów, maszynopisów i druków) ze zbiorów Biblioteki Śląskiej
w Katowicach, cz. 1, sygnatury BTLw 1 – BTLw 1500, t. 1, Katowice 2004; Biblioteka Teatru Lwowskiego: inwentarz kolekcji egzemplarzy teatralnych (rękopisów, maszynopisów i druków) ze zbiorów Biblioteki Śląskiej
w Katowicach, cz. 1, sygnatury BTLw 1 – BTLw 1500, t. 2 (indeksy), Katowice 2004.
23
Por. A. Linert, Lwowskie wznowienia w pierwszym sezonie Bronisława Dąbrowskiego w Teatrze Śląskim
im. Stanisława Wyspiańskiego, [w:] Studia i materiały z dziejów województwa katowickiego w Polsce Ludowej, t. 9, Katowice 1975, s. 64–122.
24
Por. A. Linert, Powojenny sezon Państwowego Polskiego Teatru Dramatycznego we Lwowie, „Pamiętnik
Teatralny” 1974, z. 3–4, s. 476–488.
25
B. Dąbrowski, Odnalazł się „złoty róg”, „Czerwony sztandar” 1945, nr 72, s. 3.
26
Por. A. Grodziski, „Wesele” w teatrze katowickim, „Dziennik Zachodni” 1945, nr 235, s. 3.
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Sam zespół artystyczno-kierowniczy liczył 14 osób. W jego składzie obok Bronisława
Dąbrowskiego była nie tylko grupa uzdolnionych reżyserów: Stanisława Perzanowska,
Maryna Broniewska, Aleksander Bardini i Edward Żytecki, ale i plastycy: Stanisław Tenerowicz i Jan Dutkiewicz. Obok tego na liście pracowników Teatru Śląskiego w listopadzie 1945 roku odnajdujemy występującego w tzw. kwartecie wokalnym późniejszego
znakomitego śpiewaka operowego Andrzeja Hiolskiego oraz prozaika Aleksandra Baumgardtena. Trzon zespołu tworzyło 50 aktorów, w tym szereg indywidualności występujących na scenie lwowskiej w sezonie 1944/45 na czele ze Stefanią Michnowską, Teresą
Suchecką, Ireną Tomaszewską, Zdzisławą Życzkowską, Marianem Bieleckim, Romanem
Hierowskim, Józefem Leliwą, Kazimierzem Lewickim, Piotrem Połońskim, Tadeuszem
Surową, Tadeuszem Woźniakiem i Alfredem Szymańskim. Dodajmy, że zespół posiadał
ponadto 20 osobową orkiestrę i liczące łącznie około 80 osób pozostałe zespoły: techniczny, gospodarczy i administracyjny.
W sezonie 1946/47 skład ten został dodatkowo wsparty indywidualnością Andrzeja Pronaszki na stanowisku głównego scenografa oraz Wiesława Makojnika i objęciem
kierownictwa literackiego przez Ludwika Hieronima Morstina. Odnotujmy także, że
do współpracy jako reżyserów dyrektor teatru pozyskał m.in. Edmunda Wiercińskiego, Janusza Warneckiego i Henryka Szletyńskiego. Ponadto w Katowicach zespół aktorski dodatkowo wzmocniła Helena Rozwadowska, Tadeusz Kondrat oraz aktor, śpiewak
i reżyser Bolesław Mierzejewski. W sumie w pierwszych powojennych latach na Śląsku powstał jeden z kilku najlepszych zespołów teatralnych w Polsce. Podstawowy jego
trzon stanowili artyści lwowscy. Ich głos i dokonania z uwagą śledziła krajowa krytyka.
Niestety zgromadzony potencjał twórczy ze względu na panujące uwarunkowania polityczne nie został w pełni wykorzystany.
Dąbrowski na wstępie sezonu 1945/46 wystawił siedem sztuk przygotowanych jeszcze
we Lwowie. Obok Wesela zdecydował się m.in. na prezentację pierwszej sztuki radzieckiej Misja Mr Perkinsa do kraju bolszewików Aleksandra Kornijczuka. Natomiast w drugiej połowie sezonu wystawił podejmującą temat II wojny światowej, pełną uproszczeń
sztukę Jana Brzozy Stary dzwon. W tej sytuacji równowagi repertuarowej pod koniec
sezonu poszukiwał za sprawą Wieczoru Trzech Króli Williama Shakespeare’a, w której
to realizacji tekst wyraźnie ustępował takim środkom wyrazu jak zabudowa sceniczna
w opracowaniu Stanisława Jarockiego i muzyka Witolda Krzemińskiego. Literatura i jej
treści ideowe usytuowane zostały niejako w drugim planie, o czym świadczył brak wyraźnie zarysowanego bohatera, którym w tradycyjnych inscenizacjach przedwojennych
była Wiola lub Malwolio, bądź też Chudogęba. Krytyka teatralna spektakl katowicki klasyfikowała obok łódzkiej Elektry Jeana Giraudoux w reżyserii Edmunda Wiercińskiego na drugim miejscu wśród najwybitniejszych osiągnięć sezonu27. Do najciekawszych
osiągnięć aktorskich widowiska zaliczono postaci Błazna w wykonaniu Tadeusza Surowy i Andrzeja Chudogęby w interpretacji Tadeusza Konrada.
W pierwszym sezonie Dąbrowskiego w Katowicach uwagę zwracała ponadto ukazana w formie społecznej karykatury komedia Michała Bałuckiego Dom otwarty w reżyserii A. Bardiniego. Satyrycznie uformowane postaci, zaprezentowane jako karykatury
minionej epoki, tworzyły nastrój wesołości i pogody. Ich stylowe stroje, w opracowaniu
Władysława Daszewskiego, w swoim lekkim przeszarżowaniu były przede wszystkim
dowcipne, a indywidualizm bohaterów sprawiał, że każda z nich miała własną, małą,
27
W duchu tym pisali: S. W. Balicki, Odwiedziny teatralne, „Odrodzenie” 1946, nr 16–17, s. 23 oraz Z. Leśnodorski, „Wieczór Trzech Króli” Szekspira w teatrze katowickim, „Tygodnik Powszechny” 1946, nr 27, s. 7.
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śmieszną indywidualność. Pozostałe przedstawienia tego sezonu, komedia muzyczna
Władysława Krzemińskiego według Paula Armounda i Leopolda Marchanda Krawiec
w zamku oraz komedyjka Barryego Connersa Roxy, były przykładem lekkiej muzy, przygotowanej z myślą o sezonie letnim.
Osobnym zjawiskiem w tym czasie była działalność Małej Sceny Teatru Śląskiego.
Licząca 64 miejsca widownia, usytuowana na I piętrze przy ul. Wieczorka 4, otwarta została w maju 1946 roku. Początkowo przeznaczona była do realizacji wyłącznie
współczesnego repertuaru polskiego i europejskiego. Niestety doświadczenia pierwszych premier sprawiły, że wycofano się z tego pomysłu i w drugim sezonie Dąbrowskiego na Małej Scenie realizowany był już bez ograniczeń pełny repertuar dramaturgii
polskiej i powszechnej.
Charakteryzując najogólniej pracę teatru śląsko-lwowskiego w latach dyrekcji Bronisława Dąbrowskiego, podkreślmy, że starał się on tak kształtować jego profil, aby zachowując formę teatru repertuarowego, wypracować własne oblicze artystyczne. W pracy tej da się wyodrębnić zasadniczo trzy główne nurty zainteresowań repertuarowych.
Pierwszy dotyczył próby stworzenia stylu realizacji polskiej komedii obyczajowej. W założeniach teoretycznych styl ten miał się charakteryzować daleką od realizmu umownością, żartem i groteską. Stąd też wielość materiału komediowego, czego przykładem
były: Maż i żona A. Fredry w reżyserii Władysława Krzemińskiego, Grube ryby M. Bałuckiego w reżyserii Jerzego Leszczyńskiego, Pan Jowialski A. Fredry w reżyserii Henryka Szletyńskiego, Rozbitki Józefa Blizińskiego w reżyserii Janusza Warneckiego oraz
Szczęście Frania Włodzimierza Perzyńskiego w reżyserii Edwarda Żyteckiego z młodym
Tadeuszem Łomnickim w roli tytułowej.
Z kolei nurt drugi dotyczył współczesnej dramaturgii. Chodziło o poparcie, jakim teatr mógł służyć pisarzom współczesnym. Morstin, wypowiadając się na ten temat, pisał:
Będąc niejako ze szkoły Osterwy, jako kierownik literacki uważałem, że moim obowiązkiem w pierwszym rzędzie jest popierać twórczość rodzimą28.

O tym, że postulat ten realizowany był z oddaniem, świadczy sześć współczesnych premier w sezonie 1946/47, w tym m.in. przejmująco zrealizowane Dwa teatry Jerzego
Szaniawskiego w reżyserii Edmunda Wiercińskiego i scenografii Andrzeja Pronaszki,
przyjmowane jako próba rozrachunku z tragedią powstania warszawskiego.
Na marginesie dodajmy, że po tej bodaj najciekawszej w dziejach teatru polskiego inscenizacji Dwóch teatrów Dąbrowski spotkał się ze strony „Kuźnicy” z zarzutem, że sztuka była propagandowym uzupełnieniem realizmu irracjonalizmem, przy równoczesnym
zaakcentowaniu pogardy dla prawdy dostępnej większości29. Podobnie rzecz oceniła
„Trybuna Robotnicza”, stwierdzając wprost, że sam utwór Szaniawskiego był „społecznie szkodliwy”30. Idea sceny robotniczej, sceny zaangażowanej w zachodzące przemiany
polityczne i społeczne, przy równoczesnej rezygnacji z wartości wyrastających z idei narodowych, na rzecz prymitywnie pojmowanych idei klasowych, zapoczątkowała w latach czterdziestych wiele ujemnych i niepożądanych zjawisk. Narzucone i centralnie
opracowywane plany repertuarowe, przy równoczesnej eliminacji regionalnych potrzeb, wytworzyły zjawisko nazywane przez socjologów „kolonizacją kulturową” Śląska.

28
29
30

L. H. Morstin, Moje przygody teatralne, Warszawa 1961, s. 178.
M. Kierczyńska, Spór o realizm, „Kuźnica” 1947, nr 18, s. 14.
W. Warecki, Zły czar, „Trybuna Robotnicza” 1947, nr 39.
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M. Bałucki, Dom otwarty, scena zbiorowa,
reż. A. Bardini, scen. W. Daszewski,
prem. 4 VII 1946. Fot. B. Stapiński

A. Fredro, Mąż i żona, scena zbiorowa,
reż. W. Krzemiński, scen. W. Makojnik,
prem. 23 IX 1946. Fot. B. Stapiński

Tego rodzaju oceny nie dotyczyły zazwyczaj klasycznego repertuaru europejskiego.
Nie dziwi zatem fakt, że w Katowicach już w latach czterdziestych znaczącą pozycję
uzyskał wielki repertuar europejski, pomyślany jako trzeci nurt zainteresowań repertuarowych. Dlatego też na afiszach w tym czasie odnajdujemy sztuki Mikołaja Gogola,
Alfreda de Musseta oraz bliską romantykom twórczość Shakespeare’a, a obok tego dramaty Sofoklesa i Wyspiańskiego. Współczesność europejską reprezentował jedynie Jean
Anouilh i Bernard Shaw. Ogólnie można więc stwierdzić, że nurt wielkiej klasyki europejskiej był głównym kręgiem zainteresowań repertuarowych Dąbrowskiego.
Dobry poziom prezentowanych w latach 1945–1947 w Teatrze Śląskim widowisk,
wśród których dominowała przede wszystkim klasyka światowa i narodowa, był m.in.
wypadkową znakomitych inscenizacyjnych opraw plastycznych Andrzeja Pronaszki.
W sumie opracował ich w Katowicach osiem. W swoich wspomnieniach dotyczących
tego okresu pisał:
Wobec ówczesnego braku scenografów musiałem brać na siebie ponadludzkie wprost
zobowiązania, aby scenograficznie utrzymać teatry, w których pracowałem, na krwawo
zdobytym poziomie przedwojennym31.

Na stałe do historii teatru polskiego wpisały się dokonania Tadeusza Łomnickiego
w roli Błazna w Wieczorze Trzech Króli, Puka w Śnie nocy letniej Shakespeare’a, Chłopca
z Deszczu w Dwóch teatrach Szaniawskiego i w tytułowej roli w Szczęściu Frania Perzyńskiego. Wraz z odchodzącym do Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie Dąbrowskim Katowice opuściła m.in. grupa renomowanych artystów lwowskich. Fakt ten nie nastrajał
zbyt optymistycznie. W kraju narastały tendencje centralistyczne i coraz głośniej upominano się o sztukę politycznie zaangażowaną.
Efektem pracy Dąbrowskiego, Pronaszki, a także współpracy literackiej Morstina
było to, że teatr śląsko-lwowski w latach 1945–1947 utorował sobie drogę do grona najciekawszych placówek teatralnych w Polsce. Na jego przedstawienia organizowane były
zbiorowe wyjazdy autokarowe z Krakowa. Niestety w 1947 roku nastąpiła zmiana dyrekcji. Dotychczasowy zespół uległ rozproszeniu. Zawód aktora w 1947 roku miał jeszcze
charakter wolnego zawodu i wraz z Dąbrowskim Katowice opuściła, przenosząc się do

31

A. Pronaszko, Mój życiorys artystyczny, „Pamiętnik Teatralny” 1964, z. 1, s. 28–33.
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Krakowa, większość przybyłych ze Lwowa aktorów. Fakt ten w Katowicach nie nastrajał do optymistycznych prognoz.
Z zespołu lwowskiego w 1947 roku w całości niemal pozostał zespół techniczny, na
czele z wpływowym charakteryzatorem lwowskim, „królem” i „cesarzem” perukarzy,
legendarnym fryzjerem Tadeusza Pawlikowskiego, alfą i omegą zakulisowego życia teatralnego Teatru Śląskiego w latach 1945–1952 Tomaszem Rzeszutko oraz utalentowanym artystą – fotografem teatralnym Bronisławem Stapińskim (1913–1994). Zdjęcia tego
ostatniego dokumentujące pracę teatru cechował szczególny rodzaj wrażliwości estetycznej. Wyróżniała je przemyślana i logicznie zakomponowana całość obrazu. W swoich
technicznie nienagannych fotografiach umiejętnie wydobywał walory psychologiczne
postaci, a w scenach zbiorowych istniejącą dramaturgię napięć. W Katowicach do końca życia pozostał także scenograf, późniejszy profesor ASP w Katowicach Jan Dutkiewicz (1911–1985) oraz aktor, reżyser i pedagog Edward Żytecki (1893–1982), a także
kilkunastoosobowa grupa utalentowanych aktorów lwowskich na czele z Janiną Burke-Bielecką (1918–1982), Michaliną Dąbrowską (1906–2004), Eugenią Kwiatkiewiczową
(1881–1965), Stefanią Michnowską (1881–1962), Ireną Tomaszewską (1911–1963), Jerzym Bieleckim (1922–2010), Marianem Bieleckim (1875–1959), Romualdem Bojanowskim (1886–1970), Władysławem Brochwiczem (1901–1958), tancerzem, baletmistrzem
i pedagogiem Tadeuszem Burke (1903–1983), Romanem Hierowskim (1894–1974), Kazimierzem Lewickim (1883–1962), aktorem i radiowcem Zbisławem Pelc-Ichniowskim
(1912–1969), Piotrem Połońskim (1901–1979) i Zygmuntem Wilczkowskim (1877–
1964). Większość z nich w Katowicach zmarła, pozostawiając w dorobku teatru katowickiego trwały ślad swojej wielowiekowej lwowskiej tradycji. Wychowani na znakomitych wzorach z powodzeniem uprawiali grę zespołową. Wierni realistycznej sztuce
aktorskiej sceniczne środki wyrazu podporządkowywali idei opracowywanego dzieła
literackiego, nadając widowiskom Teatru Śląskiego walor psychologicznej głębi. Wielu z nich należało przez długie lata do ulubieńców widowni katowickiej i pod ich predyspozycje psychofizyczne planowany był repertuar. Swoje występy na scenie śląskiej
w większości zakończyli w latach siedemdziesiątych.
W tym miejscu warto dodać, że aktorem lwowskim był występujący w zespole katowickim w latach 1948–1966 Rudolf Zbrojewski. Aktorem, reżyserem teatralnym i telewizyjnym był także jego syn Zbigniew Zbrojewski. Współcześnie natomiast tradycję
lwowskiego środowiska aktorskiego w Katowicach kontynuuje Ryszard Zaorski, a od
1975 roku wychowanek Teatru Polskiego we Lwowie Jerzy Głybin. Zaliczany do ścisłego
grona najzdolniejszych artystów Teatru Śląskiego powszechnie przyjmowany i akceptowany jest już jako artysta śląski. O konotacjach lwowskich pisze się także w odniesieniu
do osoby dyrektora i kierownika artystycznego Teatru Śląskiego Tadeusza Bradeckiego. Urodzony po wojnie w Zabrzu, należy do tego pokolenia Ślązaków, których korzenie sięgają tradycji lwowskiej, dla których Śląsk stał się ich naturalną ziemią rodzinną.
Warto na zakończenie dodać, że nie tylko Teatr Śląski ma swoje korzenie lwowskie.
Równie liczna grupa aktorów lwowskich zatrudniona została do Teatru Nowego w Zabrzu w chwili jego powstania w 1959 roku. Byli to m.in. Krystyna Tworkowska, Maria
Kasprowicz, Jadwiga Wieczorkówna, Franciszek Hollikowski, Jerzy Statkiewicz i Jerzy
Szpaj z Podola. Przez lata dyrektorem i kierownikiem artystycznym teatru zabrzańskiego
był urodzony w Stanisławowie Mieczysław Daszewski32. Z kolei długoletnim dyrekto32
Por. A. Michniewski, Kresowianie w Zabrzu. Oswajanie nowej przestrzeni, „Semper Fidelis” 2000, nr 6,
s. 14.
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rem Teatru Zagłębia w Sosnowcu był występujący w latach 1925–1941 w Teatrach Miejskich we Lwowie Tadeusz Przystawski. Lwowiakiem był także przybyły w 1945 roku do
Katowic plastyk i dekorator wnętrz, twórca i założyciel Śląskiego Teatru Lalki i Aktora
„Ateneum” w Katowicach – Juliusz Glatty (1908–1984). Czy można zatem wyobrazić
sobie dzieje Katowic bez obecności ich wszystkich? Chyba tak, ale z całą pewnością byłoby to inne oblicze stolicy województwa.

Zusammenfassung
Das Schlesisch-Lemberger Theater
Die Studie bildet den Versuch die mit der Ankunft des umgesiedelten Lemberger Theaters in Kattowitz
am 28. August 1945 verbundene Problematik sowie die damit zusammenhängenden Bedingtheiten und
politischen Konsequenzen zu beschreiben. Den mit dieser Ankunft angefangenen Prozess der Suche nach
neuen gesellschaftlichen Bindungen, zusammengestellt aus Sammlungen nationaler, patriotisch-neuromantischer Symbole, unter Berücksichtigung der Mythologie der verlorenen polnischen Ostgebiete, zeigt der
Autor vor dem Hintergrund der schmerzhaften Peinigung der autochtonen Bevölkerung Oberschlesiens.
Interniert und in die Bergwerke im Donezbecken verschleppt, gefangen gehalten in Zwangsarbeitslagern,
starben die Oberschlesier infolge der durchgeführten Repressionen. Ähnlich und genauso tragisch waren
die Erfahrungen der umgesiedelten Lemberger. Beide Gesellschaften teilten dasselbe Schicksal der Peinigung und beide waren durch das Gefühl der lähmenden Angst um das Schicksal ihrer Nächsten verbunden.
Die Formung des Charakters des polnischen Theaters in Kattowitz nach dem Krieg wurde daher in erster
Linie, außer der Anwesenheit der Gruppe herausragender Lemberger Künstler, durch die dramatischen
Schlesisch-Lemberger politischen Bedingtheiten beeinflusst, darunter insbesondere durch die tragischen
Konsequenzen des Krieges für die beiden Grenzgesellschaften. In entschiedenem Maße bestimmten diese
schließlich für lange Jahre den Nachkriegscharakter der Stadt, wurden zur Grundlage für die hier betriebene Sozialpolitik und determinierten die Tätigkeit des Kattowitzer Theaters.
In der Konsequenz verlor die Stadt ihre bisherige Identität, ihre Tradition wurde unterbrochen und die
Geschichte über Jahre verschwiegen. Die bisherigen gemeinschaftlichen Bindungen, entstanden auf der
Grundlage religiöser und nationaler Symbole und unterstützt vom patriotisch-romantischen Imaginarium, wurden gebrochen, und es begann der Prozess der Herausbildung eines neuen symbolischen Kodes
der Gemeinschaft, formuliert durch die neue Kulturpolitik der Volksrepublik Polen. In dieser Situation ließ
die Umsiedlung der Lemberger nach Oberschlesien unter der einheimischen Bevölkerung das Nationalgemeinschaftsgefühl zweier seit Jahrhunderten in verschiedenen politischen Organismen existierenden polnischen Grenzgesellschaften entstehen. Es wurde der Mythos der verlorenen polnischen Ostgebiete geboren.
Die Gemeinschaft der tragischen Besatzungs- und Nachkriegserfahrungen der Einwohner von Lemberg
und Kattowitz fand ihre Bestätigung nicht nur im Gefühl der Entfremdung in der neuen politischen Lage,
sondern auch in der Tätigkeit des Schlesischen Theaters.

Grażyna Golik-Szarawarska
Uniwersytet Śląski

Lwowski rodowód Opery na Śląsku
po II wojnie światowej. Rekonesans badawczy
Konferencja naukowa w 70. rocznicę mordu hitlerowców na polskich profesorach
we Lwowie każe spojrzeć również na powojenne dzieje opery na Górnym Śląsku z racji jej lwowskich początków. Głównie za sprawą twórcy teatru operowego w Katowicach w 1945 roku Adama Didura, którego 65. rocznica śmierci przypadała w 2011
roku. Następnie z uwagi na lwowian, będących uczniami Didura, którzy pociągnęli za
Mistrzem i stanowili trzon śpiewaków nowo powstającej sceny operowej. Wreszcie ze
względu na ekspatriowanych w 1945 roku artystów i pracowników Opery Lwowskiej,
którzy pomogli Didurowi, przekonani o wartości jego artystycznej wizji.
Adam Didur (1873–1946) to najwybitniejszy bas – basso cantante – w dziejach wokalistyki polskiej, uznawany za jednego z czołowych śpiewaków basowych w dziejach
wokalistyki światowej, występujący w Operze Warszawskiej, La Scali, Royal Opera Covent Garden, Manhattan Opera House, Metropolitan Opera i wszystkich największych
scenach operowych świata. W Operze Lwowskiej śpiewał w latach: 1908, 1910 i 1926.
Po powrocie do kraju w roku 1933 osiadł we Lwowie, gdzie objął kierownictwo Opery. Po likwidacji sceny operowej prowadził tutaj stagione. W 1938 roku wyreżyserował
między innymi Straszny dwór, Fausta, Aidę i Toskę. Wykładał równocześnie w Lwowskim Konserwatorium1.

Ścieranie się dwóch koncepcji teatru operowego
na Górnym Śląsku
Dzieje teatru operowego na Górnym Śląsku po II wojnie światowej, z którymi na
trwałe związane jest nazwisko Adama Didura, zapoczątkowuje w niespełna dwa tygodnie po wyzwoleniu Katowic powołanie przez mjr Włodzimierza Stahla Śląskiego Teatru Muzycznego. Organizację placówki powierzono Stefanowi Gardy i Walentemu Śliwskiemu, bratu Mieczysława2. Zarówno inicjatywa Śliwskiego, jak i zasługi jego brata dla
ruchu muzycznego na Śląsku wykorzystane zostały do celów politycznych. Znajduje to
potwierdzenie w świetle postawionej przez Andrzeja Linerta tezy, że
1
Za: Adam Didur – biogram, [w:] Słownik biograficzny teatru polskiego 1765–1965, red. Z. Raszewski,
Warszawa 1973, s. 128–129.
2
B. Surówka, Ćwierć wieku Opery Śląskiej, [w:] Opera Śląska 1945–1970, red. T. Kijonka, Katowice 1970.
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myśl o powołaniu do życia opery na Śląsku musiała już dojrzeć wcześniej i to nie wśród
muzyków i artystów sceny, lecz w kręgu naszych władz wojewódzkich, późniejszych
fundatorów3.

Linert, powołując się na skierowany do niego list od Mariana Sobańskiego, pełniącego w tych powojennych miesiącach funkcję kierownika Referatu Teatralnego, podaje że
pełniący funkcję pełnomocnika Rządu wojewoda śląski gen. dyw. Aleksander Zawadzki oraz mjr Włodzimierz Stahl, pełniący funkcję dyrektora Urzędu Informacji i Propagandy uruchamiali Śląski Teatr Muzyczny, nie przewidując Walentego Śliwskiego jako
dyrektora placówki. W rozumieniu wymienionych decydentów już na tym wstępnym
etapie Śląski Teatr Muzyczny był
pomyślany jako pierwsza komórka organizacyjna dla mającej powstać w niedalekiej
przyszłości Opery Śląskiej4.

Już w marcu doszło do półoficjalnych kontaktów z krakowską grupą artystów operowych, którzy mieliby stanowić zespół i którzy 6 marca przybyli do Katowic w celu przeprowadzenia rozmów z władzami oraz negocjowania warunków pracy5.
Linert sięga do oficjalnych pism urzędowych dyrektora Departamentu Muzyki Mieczysława Drobnera z 26 marca, w których ten stwierdza w tonie arbitralnym udzielenie
Śliwskiemu pełnomocnictw jedynie w zakresie teatru dramatyczno-muzycznego i prosi
władze wojewódzkie o niedopuszczenie do organizacji przez niego przedstawień operowych oraz do sprawozdania Bronisława Ronty’ego, kierownika Referatu Muzycznego, pełniącego funkcję od 15 marca do 1 kwietnia, w świetle którego decyzją Ministerstwa Kultury i Sztuki w kraju powstanie tuż po wojnie tylko jedna opera w Poznaniu6.
Pojawia się tym samym wątek osobnego politycznego działania władz wojewódzkich
w Katowicach wbrew planom władz centralnych w kwestii polityki kulturalnej. Analiza konkretnych posunięć i decyzji w interesującym nas zakresie, głównie ze strony gen.
dyw. Aleksandra Zawadzkiego oraz ppłk Stahla, ale również gen. Jerzego Ziętka, oficera
I Armii WP i wicewojewody odpowiedzialnego za sprawy administracyjne, potwierdzać
się zdaje w pełni to przypuszczenie.
Polityka wymienionych decydentów wpisywała się – jak można ustalić – w kierunek
ówczesnej polityki kulturalnej, określany wtedy jako
umocnienie polskości Śląska i Opolszczyzny, ich integracji i repolonizacji

poprzez zorientowane ideologicznie w zgodzie z komunistycznymi dyrektywami inicjatywy kulturalne. Widać to jasno w świetle decyzji dotyczących Opery, Teatru i Konserwatorium w Katowicach oraz z uwagi na poruszany temat szkolnictwa muzycznego na
Górnym Śląsku i w Zagłębiu Śląsko-Dąbrowskim7. Utworzone 11 marca 1945 roku województwo śląsko-dąbrowskie spajało Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie i Śląsk Opolski. Nie jest obojętne dla przyszłych losów kultury w tym regionie, że nowo powstałe
3
A. Linert, Katowickie początki Opery Śląskiej, [w:] idem, Teatr Śląski w latach 1945–1949, Katowice
1979, s. 246.
4
Ibidem.
5
Ibidem, s. 247.
6
Idem, s. 245–246.
7
Zob. m.in.: F. Kulczycki, Życie muzyczne w kraju. Śląsk, „Ruch Muzyczny” 1945, nr 1, s. 21–22; W. Markiewiczówna, Życie muzyczne. Katowice, „Ruch Muzyczny” 1945, nr 2, s. 16–17; W. Markiewiczówna, Życie
muzyczne w kraju. Katowice, „Ruch Muzyczny” 1945, nr 4.
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województwo można było już wkrótce określić w oficjalnych wypowiedziach jako „bastion wpływów komunistów”, gdzie część katowicka oraz Zagłębie posiadało najwyższy
wzrost upartyjnienia w skali kraju. Z upływem czasu, w zaistniałej sytuacji, instytucje
kulturalne, prasa i polski Kościół na tych ziemiach z coraz większym trudem utrzymywały resztki niezależności8.
Bez tych uwag wstępnych trudno byłoby zrozumieć wydarzenia, które prowadziły do
powołania Opery Katowickiej przez Adama Didura w siedzibie Teatru im. Stanisława
Wyspiańskiego, przemianowanej stopniowo przez ówczesne władze wojewódzkie na
Operę Śląską i przeniesionej ostatecznie do Bytomia.
Adam Didur przybył do Katowic z Krakowa w połowie kwietnia 1945 roku, przyjąwszy propozycję organizacji teatru operowego w Katowicach oraz zatrudnienia we wznawiającym swą działalność przedwojennym Państwowym Konserwatorium Muzycznym
jako profesor śpiewu, a wkrótce dziekan Wydziału Wokalnego. Wstępne dwie rozmowy – jak ustalił historyk teatru katowickiego Andrzej Linert – prowadził z Didurem
w Krakowie Mieczysław Śliwski9. Nastąpiło to w połowie kwietnia, jak się zdaje pod
bezpośrednim wpływem spłynięcia na ręce kierownika Oddziału Teatralnego memoriału Karola Urbanowicza w sprawie uruchomienia na terenie województwa śląsko-dąbrowskiego Muzycznego Teatru Opery. Projekt ten również nie znalazł uznania u władz
wojewódzkich, posiadających jak było wcześniej powiedziane inne plany10.
W wypadku Aleksandra Zawadzkiego dostrzegalna staje się całkowita arbitralność
rządzenia opartego na silnym umocowaniu ideologiczno-politycznym, co potwierdzi
wkrótce jego wysoka nominacja do władz centralnych. W całej pełni oddaje ten stan
rzeczy sprawa nominacji Adama Didura. Ujawnienie jej charakteru zawdzięczamy nieoczekiwanie – w świetle wcześniejszych rocznicowych tekstów tego autora – długoletniemu dyrektorowi artystycznemu Opery Śląskiej w Bytomiu Tadeuszowi Kijonce.
W opracowaniu Pół wieku Opery Śląskiej podaje on, że były dwie urzędowe nominacje
dla Adama Didura i obie nie miały oficjalnego umocowania w Ministerstwie Kultury
i Sztuki. Fragment opracowania zatytułowany Historyczna premiera przynosi poza tym
konkretną datę pierwszej nominacji niepodaną dotąd w żadnych innych źródłach:
Oficjalnie Adam Didur otrzymał zadanie organizacji Państwowej Opery w Katowicach, jako kierownik powstającej sceny, z rąk wojewody generała Aleksandra Zawadzkiego 1 maja 1945 roku. Nie jest to jednak nominacja potwierdzona przez Ministerstwo
Kultury i Sztuki, którą oficjalnie z podpisem Aleksandra Zawadzkiego Adam Didur uzyska dopiero jesienią – z datą 7 listopada 1945 roku – gdy Opera Śląska stała się faktem
jako samodzielna instytucja: z własnym obiektem w Bytomiu11.
8
Sytuacja była wyjątkowo trudna po zerwaniu 12 listopada 1945 r. konkordatu. Przedwojenna część
Górnego Śląska należała do diecezji śląskiej na czele z ordynariuszem katowickim bp. Stanisławem Adamskim, Dolny Śląsk i Opolszczyzna wchodziły w skład archidiecezji wrocławskiej z metropolitą abp. Adolfem Bertramem. Dane za: E. Kaszuba, Dzieje Śląska po 1945 roku, [w:] M. Czapliński, E. Kaszuba, G. Wąs,
R. Żerlik, Historia Śląska, Wrocław 2002, wyd. II rozszerzone Wrocław 2007.
9
A. Linert, Katowickie początki Opery Śląskiej, s. 247.
10
Ibidem, s. 247.
11
T. Kijonka, Pod wodzą Adama Didura, [w:] Pół wieku Opery Śląskiej: księga jubileuszowa. Teatr z lat
1945–2000, red. T. Kijonka. Bytom 2001, s. 44. Rodzi się naturalne pytanie o dokument tej nominacji
z 1 maja i obecne miejsce jego przechowywania. Niestety teksty autora pozbawione są aparatu naukowego
w postaci przypisów lokalizujących źródła cytatów, zdarzają się w nich nieścisłości. Fakty, o których mowa,
potwierdził autor w swoim ostatnim tekście dotyczącym dziejów Opery Śląskiej Katowickie narodziny Opery Śląskiej. Historyczna premiera, „Śląsk” 2005, nr 6. Nie zweryfikował przy tym informacji na temat daty
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Drugi passus w pełni potwierdza podane ustalenia:
Natomiast oficjalne stanowisko dyrektora Opery Śląskiej – dokument ten podpisał
wojewoda Aleksander Zawadzki – zostało mu powierzone 7 listopada 1945 r., gdy ta
funkcjonowała już blisko 5 miesięcy. To, że tę nominację podpisał wojewoda, nie zaś,
zgodnie z procedurą, minister kultury i sztuki, także potwierdza niechęć władz stołecznych do uznania istnienia na Śląsku teatru operowego, choć to z kolei świadczy o wielkiej samodzielności urzędu wojewody12.

Początkowo dobre relacje Didura z Zawadzkim, potwierdzone we wspomnieniach
Tadeusza Bursztynowicza opublikowanych przez Marka Brzeźniaka13 przypisać przyjdzie – co potwierdza Kijonka – chęci pozyskania przez czynniki partyjne jego nazwiska i autorytetu dla przeprowadzenia własnych planów politycznych. W świetle badań
historyków Śląska działał tu zmysł pragmatyczny Aleksandra Zawadzkiego pozwalający mu początkowo szukać poparcia wśród osób spoza komunistycznego układu. Wojewoda w pierwszych latach „instalowania i umacniania władzy” uchodził za człowieka
otwartego na ludzi rozmaitych orientacji ideowo-politycznych, którzy mogli mu być
pomocni w realizacji jego własnych celów14. Hojne dotacje pieniężne dla opery, o których mówią opracowania jubileuszowe Opery Śląskiej, stanowić musiały w tym zamyśle
pewną rękojmię, budząc – jak można dziś domniemywać – w tamtych siermiężnych czasach zamierzone jak się zdaje kontrowersje. Na tym tle kontakty Didura z decydentami
oparte w kwestiach materialnych na zasadach honoru – o czym zachowano wspomnienie – zdają się w tej sytuacji niebywałe i anachroniczne w najlepszym słowa znaczeniu.
Współpraca Adama Didura z ówczesnymi władzami wojewódzkimi wpisuje się w sytuację po zakończeniu działań wojennych. Nie można zapominać, że we wczesnych latach czterdziestych wielu traktowało rządy komunistyczne jako sytuację przejściową, by
wkrótce dostrzec, co nie znaczyło pogodzić się, że są one faktami dokonanymi. Atmosferę tamtych lat i charakter działalności na rzecz kraju oddaje następująca konstatacja
historyka:
Wszystkie aktywne elementy, które przetrwały wojnę, takie jak Kościół i różne organizacje społeczne, a nawet prawicowe partie nacjonalistyczne i przedstawiciele arystokracji, chętnie włączały się w proces odbudowy kraju. Znajdowało to wyraz zarówno
w duchu pietyzmu, z jakim ratowano resztki dziedzictwa kulturowego i starannie odbudowywano historyczne stare miasta, jak i w odtwarzaniu przedwojennych instytucji
społecznych i kulturalnych. Wkrótce jednak stało się jasne, że władza nie zamierza pozwolić polskiemu społeczeństwu na odtworzenie swej struktury; nowy porządek społeczny miał być narzucony z góry, w myśl założeń Komitetu Centralnego partii, wcielany w życie przez partyjny aktyw i przez podległe partii organizacje, takie jak chociażby
Związek Młodzieży Polskiej (ZMP), związki zawodowe czy spółdzielnie. Grupy i organizacje usiłujące działać niezależnie od partii były nękane i cenzurowane, a władze poważnie ograniczały im dostęp do informacji i prawo publikacji. Nawet jeśli pozwalano
im wydawać gazety czy czasopisma, otrzymywały żałośnie niskie przydziały papieru.
To samo dotyczyło prywatnych wydawców, którzy ledwie wiązali koniec z końcem,
oficjalnej przyjęcia przez teatr nazwy Opera Śląska, przyjmując, że nastąpiło to 1 maja 1945 i zostało potwierdzone 7 listopada tegoż roku.
12
Idem, Katowickie narodziny Opery Śląskiej. Historyczna premiera…, s. 51.
13
M. Brzeźniak, Opera, której miało nie być, [w:] Od pierwszej „Halki”. Opera Śląska w latach 1945–1985.
Księga pamiątkowa Opery, red. T. Kijonka, Katowice 1985.
14
E. Kaszuba, Dzieje Śląska po 1945 roku…, s. 476.
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a w roku 1947 zostali ostatecznie wyeliminowani. Dostęp do informacji i możliwości
ich rozpowszechniania zostały stopniowo zmonopolizowane przez PZPR15.

Można chyba w pełni zaufać wspomnieniom Adama Mitscha, świadka czasów, gdy
odradzało się życie muzyczne w Katowicach, które oddają początkowy entuzjazm twórczej pracy artystów po zakończeniu działań wojennych na Górnym Śląsku:
Znowu wracam myślą do pamiętnej jesieni 1945 r. Niezapomniane były pierwsze
miesiące po wyzwoleniu z koszmarnej niewoli hitlerowskiej: miesiące pełne zapału,
energii czynu, twórczej inicjatywy. Każdy miesiąc, każdy tydzień otwierał nowe horyzonty, wyłaniały się inne, a stale ważne i naglące zadania. Z doniosłymi zagadnieniami
politycznymi, społecznymi, ekonomicznymi rywalizowały nie mniej ważne problemy
kulturalno-oświatowe, problemy sztuki i nauki 16.

Inicjatywa i poświęcenie Didura spotykały się ze zrozumieniem środowiska, sprzyjał mu „Dziennik Zachodni”, a powstającym pod jego opieką artystyczną spektaklom
operowym towarzyszyło zainteresowanie publiczności. Świadczy o tym wydźwięk wypowiedzi prof. M. Kosewskiego z 26 kwietnia 1945 roku O polską operę w Katowicach.
Jego piórem potwierdzona została konieczność funkcjonowania tworzącej się w Teatrze
im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach opery, jakkolwiek dostrzegał braki budynku w perspektywie potrzeb sceny muzycznej17.
Zagadnienie teatru operowego w Katowicach poruszył Ludomir Różycki, który opublikował na łamach „Trybuny Robotniczej” skłaniającą do myślenia, rzetelną, acz bardzo powściągliwą diagnozę istniejącego stanu rzeczy, podnosząc kwestię trudnych początków dzieła Didura:
Przeżywamy radosne chwile powszechnego zainteresowania operą. Popierana przez
czynniki miarodajne dzięki niezmordowanej, nieustępliwej, czujnej inicjatywie Adama
Didura – świetnego organizatora i kierownika artystycznego tej imprezy – opera w Katowicach zaczyna żyć, zaczyna działać.
Premierę nazwać można świętem muzyki w Katowicach.
Mamy więc obecnie w Katowicach trzy placówki muzyczne – orkiestrę symfoniczną,
zorganizowaną przez dyr. Niwińskiego, konserwatorium pod dyr. Kulczyckiego i operę
z Adamem Didurem na czele!
Ustalenie budżetu opery, wynalezienie odpowiednich scen na dalsze jej prowadzenie jest sprawą ważną, ale zasadniczym momentem najważniejszym jest podniesienie
poziomu muzycznego.
Wskrzeszenie opery wiąże się z zagadnieniem ostatecznego rozwiązania naszej kultury muzycznej na Śląsku18.

Uwagę przykuwają z drugiej strony dotyczące początków Opery Katowickiej tendencyjne artykuły, jakie pojawiły się na łamach „Trybuny Robotniczej” będące próbą ideologicznego zabarwienia wypowiedzi Didura, w tym jego tekstu na temat misji opery

15
A. Zamoyski, Polska. Opowieść o dziejach niezwykłego narodu 966–2008, przeł. M. Ronikier, Kraków
2009, s. 488–489.
16
A. Mitscha, Z moich wspomnień. Maszynopis. Biblioteka P.W.S.M. Katowice. Sygn. 1150, s. 20.
17
M. Kosewski, O polska operę w Katowicach, „Dziennik Zachodni” 1945, nr 72.
18
L. Różycki, „Halka” w Katowicach. (Pierwsze przedstawienie operowe w wyzwolonej Polsce), „Trybuna
Robotnicza” 1945, nr 112.
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opublikowanego w „Dzienniku Polskim” w Krakowie19 oraz kuriozalny „wywiad” z Didurem i Wiktorią Calmą stanowiący jedynie tendencyjną relację osoby ukrywającej się
za inicjałami D.W.20
Na tym etapie rozważań domaga się ustalenia przynajmniej w zarysie chronologia posługiwania się nazewnictwem opery na Śląsku. Zacząć należy od stwierdzenia,
że intencje samego Adama Didura zdają się jasne. Dążąc do stworzenia Opery Katowickiej, nawiązywał do chlubnych tradycji sceny muzycznej Teatru Polskiego w Katowicach, działającej od sezonu 1922/23 po sezon 1931/32 z jedyną przerwą w sezonie
1923/24. W ocenie długoletniego dyrektora Teatru Polskiego Mariana Sobańskiego repertuar sceny operowej w stolicy Województwa Śląskiego w dwudziestoleciu międzywojennym „postawił ją na drugim miejscu po Operze Warszawskiej”21. A był nawet
czas, kiedy czynniki miarodajne zastanawiały się nad likwidacją dwudzielności Teatru
Polskiego i zamknięciem działu dramatyczno-komediowego i dalszym rozbudowywaniem opery i operetki22. Nie bez kozery zatem Ludomir Różycki – przyjaciel Didura
– określił jego czyn mianem „wskrzeszenia opery na Śląsku”23. Można w tym miejscu
przypomnieć, że śpiewak w sezonach 1926/27 i 1927/28 występował gościnnie na scenie operowej Teatru Polskiego w Katowicach, co bez najmniejszej wątpliwości wpisuje się w liczne patriotyczne inicjatywy, w których uczestniczył lub którym patronował
w kraju i zagranicą24.
W tym miejscu czas na przypomnienie faktów ukazujących te przejawy artystycznej
działalności Adama Didura, które świadczą o jego nieustannie podsycanym patriotycznym i społecznym zaangażowaniu, co bez wątpienia ożywiało jego wysiłki zmierzające
do stworzenia teatru operowego na Śląsku.
19
Przeprowadzone przeze mnie wstępne kwerendy w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie wykazały brak
tekstu w opracowaniu mikrofilmowym dziennika.
20
-D.W.-, Przed otwarciem opery w Katowicach. Wywiad z Calmą i Didurem, „Trybuna Robotnicza” 1945,
nr 78.
21
M. Sobański, Teatr Polski na Śląsku 1922–1939. (Materiały i wspomnienia), do druku przygotował
A. Wydrzyński, Katowice 1963, s. 132.
22
Kwestie ideologiczno-polityczne obecne w decyzjach dotyczących opery na Śląsku miały związek z walką polityczną obejmującą sprawy kultury i instytucji kulturalnych Województwa Śląskiego rozgrywającą
się pomiędzy zwolennikami Wojciecha Korfantego oraz zwolennikami wojewody Michała Grażyńskiego.
T. Kijonka w opracowaniu Pół wieku Opery Śląskiej… podaje, że Korfanty wystąpił w obronie Opery Katowickiej i ustabilizowania jej przyszłości właśnie w stolicy województwa. Elżbieta Nawrat w książce Teatr
polski w Katowicach. O artystycznej działalności sceny dramatycznej w latach 1922–1939, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981, widzi te sprawy jako bardziej złożone i tłumaczy zamknięcie opery przez
Grażyńskiego wynikiem kryzysu ekonomicznego. M. Sobański w: Teatr Polski na Śląsku 1922–1939… konstatuje cofnięcie, w wyniku załamania kryzysowego gospodarki społecznej w 1931 r., subwencji dla sprawującego pieczę nad Teatrem Polskim – Towarzystwa Przyjaciół Teatru Polskiego, co skutkowało koniecznością
zamknięcia sceny muzycznej i wywołało tak gwałtowną reakcję publiczności, że drastycznie załamała się
frekwencja. W istotnej w niniejszym opracowaniu kwestii powołania Konserwatorium na Śląsku Korfanty był przeciwnikiem, a Grażyński zwolennikiem jego powołania (Zob. A. Mitscha, Działalność Śląskiego
Konserwatorium Muzycznego w Katowicach w latach 1929–1939. Wersja A. Biblioteka P.W.S.M. w Katowicach. Sygn. 1152.). Względy polityczne nadal miały poważne znaczenie przy powoływaniu do życia przez
Adama Didura Opery Katowickiej, co ukazuje niniejsze opracowanie. Dodać w tym miejscu można, że Jerzy Ziętek posiadający po wojnie moc decyzyjną w kwestii jej powołania zmieniał w dwudziestoleciu swe
polityczne sympatie, najpierw działając w ruchu Korfantego, by w 1926 roku zbliżyć się do Grażyńskiego.
23
L. Różycki, „Halka” w Katowicach…
24
To nie mogło być po myśli Aleksandra Zawadzkiego tępiącego środkami politycznymi wszelkie przejawy nawiązujące do ruchu autonomii Śląska żywego w 20-leciu. Por. E. Kaszuba, Dzieje Śląska po 1945
roku…
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Adam Didur, będący Kawalerem Krzyża Oficerskiego Polonia Restituta, wręczonego
mu w Nowym Jorku przez przedstawiciela polskiego poselstwa 24 kwietnia 1927 roku
na jubileusz 30-lecia pracy scenicznej, z dumą nie rozstawał się nigdy z jego miniaturą25.
Wśród licznych inicjatyw patriotycznych, w których brał udział, na szczególne podkreślenie zasługuje jego zaangażowanie w prace działającego w czasie I wojny światowej
Amerykańsko-Polskiego Komitetu Pomocy (American Polish Relief Committee) pod
honorowym przewodnictwem Marceliny Sembrich-Kochańskiej i przy współpracy Ignacego Paderewskiego26. Podkreślić trzeba ofiarowanie przez Didura honorariów z koncertu w Filharmonii Lwowskiej we wrześniu 1909 roku na tzw. Dar Grunwaldzki 27. Wśród
tych inicjatyw mieści się przekazanie dochodu z Lwowskiego przedstawienia Faworyty
w 1937 roku na Fundusz Obrony Narodowej28. Należy dodać do tego upowszechnianie
dzieł operowych polskich na scenach światowych.

Problem nazwy Opery na Górnym Śląsku po II wojnie światowej
Kwestia nazwy sceny operowej na Śląsku, a co za tym idzie koncepcji teatru muzycznego prezentowanej przez jej założyciela Adama Didura i tej odmiennej, motywowanej
względami ideologicznymi oraz wcielanej przez ówczesne władze polityczne województwa, ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia ostatniego okresu życia i działalności twórczej Adama Didura, którego życiorys, szczególnie ostatni okres – jak wiele na to
wskazuje – zmanipulowano dla potrzeb ideologii i polityki ze wszystkimi późniejszymi
konsekwencjami ciążącymi nad oceną i upowszechnieniem dorobku tych dziewięciu
miesięcy jego pracy w latach 1945–194629.
Przyjdzie stwierdzić, że brak konsekwencji w opracowaniach co do nazw Opera Katowicka i Opera Śląska może wynikać z braku wiedzy w tej drażliwej kwestii, a w wielu
wypadkach pozostaje w zależności od czasu historycznego i prezentowanej przez piszącego opcji ideologicznej.
Wszystko przemawia za tym, że celem Didura było stworzenie sceny operowej pod
nazwą Opera Katowicka, co znajduje potwierdzenie również w nominacji z 7 listopada
1945 roku. Andrzej Linert stwierdza, że dokument ten30, podpisany przez Aleksandra
Zawadzkiego
wyraźnie określa pełnienie obowiązków Dyrektora Opery Katowickiej31.

25
Wręczenie Orderu Wacław Panek łączy z premierą Strasznego dworu S. Moniuszki, która odbyła się
w Nowym Jorku. Za: W. Panek, Adam Didur i wokaliści polscy na scenach operowych świata przełomu XIX/
XX wieku. Studium muzykologiczno-biografistyczne, Wołomin 2010, s. 235–237.
26
Zob. W. Panek, Adam Didur i wokaliści polscy na scenach operowych świata przełomu XIX/XX wieku…
27
Ibidem.
28
Ibidem, s. 273.
29
Mieści się w tym kontekście niestety długoletni brak monografii życia i twórczości Adama Didura. Opublikowana ostatnio książka W. Panka Adam Didur i wokaliści polscy na scenach operowych świata przełomu
XIX/XX wieku. Studium muzykologiczno-biografistyczne nie poszerza wiedzy na temat ostatniego okresu
działalności Adama Didura.
30
WAP, UWŚl, Wydział Kultury i Sztuki, t. 60, s. 6.
31
A. Linert, Katowickie początki Opery Śląskiej…, s. 252–253.

142

Grażyna Golik-Szarawarska

Tym samym historyk uzmysławia nam, że litera nominacji pozostawała w zgodzie z wizją Didura, którego zamiarem było stworzenie Opery Katowickiej. Nie precyzuje tego,
jak należy ją interpretować z uwagi na podejrzany status prawny 32.
O zamiarach Adama Didura powołania opery w Katowicach w nawiązaniu do tradycji przedwojennej sceny operowej Teatru Polskiego w pełni świadczy również przygotowany i podpisany przez niego 28 kwietnia1945 roku Projekt budżetu miesięcznego
Państwowej Opery w Katowicach oraz wszystkie z zachowanych dokumentów dotyczących początków tej sceny33.
W obliczu motywowanego względami politycznymi stopniowego usuwania przez
władze wojewódzkie opery Didura z budynku Teatru im. Stanisława Wyspiańskiego
w Katowicach i wreszcie usytuowania stałej siedziby w Bytomiu, Didur nie ustępując,
jeszcze w dniu 9 listopada 1945 roku złożył w Urzędzie Bezpieczeństwa podanie w sprawie pieczęci o treści:
Opera Katowicka – Siedziba w Bytomiu34.

Batalia, której przebieg można w zarysie zrekonstruować, musiała mieć ostry przebieg, choć jej finał widziany z dzisiejszej perspektywy musiał być niekorzystny dla wizji
Adama Didura i stanowić dla niego osobiście cios. W sferze faktów 4 stycznia 1946 roku
gen. Zawadzki oficjalnie powołał Stowarzyszenie „Opera Śląska”, którego – jak wyraził
się Surówka – duszami zostali Jerzy Ziętek i Włodzimierz Stahl, od 1 marca 1953 roku
długoletni dyrektor Opery Śląskiej w Bytomiu. Trudne do utrzymania są w tym kontekście interpretacje Kijonki i Brzeźniaka, przyjmujących bez zastrzeżeń ówczesne oficjalne
wyjaśnienia władz, że celem Stowarzyszenia było gromadzenie społecznego wsparcia
dla teatru operowego35. Jedynie przyjęciem takiego stanowiska tłumaczyć można konstatację Brzeźniaka:
Gdy 1 września 1949 roku dokonano oficjalnej zmiany placówki, nie stało się właściwie nic szczególnego36.

Co do tego, że przez cały czas chodziło o realizację oficjalnych politycznych planów
utworzenia Opery Śląskiej, nie pozostawia wątpliwości miarodajna informacja rektora
PWSM w Katowicach Faustyna Kulczyckiego, który 15 stycznia 1946 roku, czyli zaraz
po śmierci Didura, podał do wiadomości publicznej rychłe powołanie stałej sceny już
pod tą oficjalną nazwą:

32
Zauważmy w tym kontekście, że nominacja z 1 września 1945 r. dyrektora Teatru Śląskiego Bronisława
Dąbrowskiego miała umocowanie ministerialne i wydana została jeszcze za trwającej kadencji dyrektorów
Adwentowicza i Horzycy. Kwestia politycznych manipulacji obejmujących Teatr Śląski, a wymierzonych –
jak wszystko na to wskazuje – w Operę Katowicką Didura nie będzie rozwijana na obecnym etapie badań
i zaznaczona jedynie w zakresie dyktowanym podtytułem Rekonesans badawczy.
33
W tym miejscu należy zaznaczyć, że wszystkie zachowane dokumenty związane z Operą Katowicką
jako realizacją wizji Didura operują tą właśnie nazwą. Mowa o nich w opracowaniu M. Brzeźniaka, Opera,
której miało nie być…, s. 31–72.
34
Ibidem.
35
Jeśli pamiętać, że staraniem Didura od zawsze było upowszechnienie sztuki operowej, w tym przez
obniżenie cen biletów – vide przedstawienia Halki po cenach minimalnych (Zob. -D.W.-, Przed otwarciem
opery w Katowicach. Wywiad z Calmą i Didurem, „Trybuna Robotnicza” 1945, nr 78) i liczne występy Opery Katowickiej w objeździe dla jak najszerszej publiczności.
36
Ibidem, s. 71.
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Na wiosnę zorganizowano na próbę operę katowicką. Po wystawieniu „Halki” St.
Moniuszki i „Toski” Pucciniego, tak władze wojewódzkie, jak i całe społeczeństwo domagać się zaczęło stałej opery.
Obecnie władze wojewódzkie postanowiły powołać do życia stałą Operę Śląską, przygotowania są w toku37.

Wymownym świadectwem wierności wizji Didura ze strony publiczności i jej sprzeciwu wobec decyzji czynników partyjnych w kwestii uprawomocnienia na początku
grudnia 1945 nazwy Opera Śląska i ustanowienia jej siedziby w Bytomiu zdają się brak
frekwencji na uroczystości oficjalnej oraz komplety na wszystkich przygotowanych pod
kierownictwem Adama Didura przedstawieniach:
Jakkolwiek fakt oficjalnej inauguracji opery nie spotkał się z należytym rozgłosem,
to jednak komplety publiczności na każdorazowym przedstawieniu były nie tylko dowodem celowości jej istnienia, lecz i najwymowniejszą nagrodą dla Zmarłego Mistrza,
za Jego olbrzymi wkład pracy i entuzjazm38.

Zupełnie nowy skłaniający do refleksji wątek dotyczący nastrojów społecznych panujących w omawianym okresie na Śląsku wnosi praca Krystyny Jackowiak na temat
historii budynku teatralnego w Bytomiu:
W tym okresie nikt jeszcze nie myślał o poważniejszym inwestowaniu w ten budynek,
skoro nie można było zaspokoić elementarnych potrzeb. Ba, nie było jeszcze wiadomo
jak będą przebiegać granice, a w świadomości zwykłych ludzi panowała opinia, że jest
tylko kwestią czasu wybuch kolejnej wojny i Bytom wróci do Niemiec39.

Należy mocno zaznaczyć, że upaństwowienie opery na Śląsku a wraz nim przyjęcie oficjalnej nazwy Państwowa Opera Śląska w Bytomiu nastąpi dopiero 1 września
194940. Udział Aleksandra Zawadzkiego, który funkcję wojewody śląskiego pełnił w latach 1945–1949 i przeniósł się do Warszawy, omawia w swych licznych opracowaniach
rocznicowych Tadeusz Kijonka, wspomina o tym w relacji historycznej Andrzej Linert.
Do tego czasu status teatru operowego, jego nazwa i siedziba były niepewne i ustalały
się one w toku politycznej walki.
Ostatni etap tworzenia przez Adama Didura sceny operowej pod nazwą Opera Katowicka zamyka 7 stycznia 1946 roku jego nagła i niespodziewana śmierć. Ostatnie – jak
się miało wkrótce okazać – chwile artysty podporządkowane były ratowaniu własnego
dzieła zagrożonego urzędową polityczną decyzją z 4 stycznia, w wyniku której powołano do życia Stowarzyszenie „Opera Śląska”.

37

F. Kulczycki, Życie muzyczne w kraju. Śląsk, „Ruch Muzyczny” 1946, nr 2, s. 22.
Paw, Ostatni wywiad z Adamem Didurem, „Dziennik Zachodni” 1946, nr 10.
39
K. Jackowiak, W zabytkowych murach teatru. Historia gmachu Teatru w Bytomiu, [w:] Pół wieku Opery
Śląskiej…, s. 19. Gruntownego komentarza historycznego potrzebują konstatacje autorki na temat tymczasowości tej lokalizacji Opery Katowickiej.
40
Nie wiem, kiedy wmurowano w holu Opery Śląskiej w Bytomiu tablicę pamiątkową o błędnych treściach: ADAM DIDUR / ( 1874–1946 ) / ŚWIATOWEJ SŁAWY ŚPIEWAK OPEROWY / WYBITNY PEDAGOG / W LATACH 1945–1946 / DYREKTOR / PAŃSTWOWEJ OPERY / ŚLĄSKIEJ / W BYTOMIU, której
zdjęcie znajdujemy w: Pół wieku Opery Śląskiej oraz zdjęcie 148, fot. J. Multarzyński, w: R. Gowarzewska-Griesgraber, „Śpiewajcie dalej, nie przerywajcie…” Konkursy Wokalistyki Operowej im. Adama Didura, [w:]
Adam Didur z Woli Sękowej pod Sanokiem. „Śpiewajcie dalej, nie przerywajcie…” Konkursy Wokalistyki Operowej im. Adama Didura. Festiwal im. Adama Didura w Sanoku, Kraków 2005, s. 114.
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7 stycznia odwiedził Didura Julian Lewański i on też odprowadzał Mistrza do samych
drzwi sali Konserwatorium, w której poprowadzić miał on swą lekcję: „Największą lekcję. Ostatnią”41. Didur umówił się jeszcze z Lewańskim – dziś wybitnym historykiem
teatru – na odczyt traktujący o jego drodze artystycznej „przez Metropolitain Opera do
Bytomia”42, który miał mieć miejsce 9 stycznia. Motywy, jakie kierowały Didurem, widać jasno w świetle przytoczonych przez Lewańskiego jego ostatnich słów:
Zbyt wiele lat byłem na scenie, żebym mógł żyć bez opery. I jeszcze na podeście
schodów szereg myśli, podanych z tą charakterystyczną żywością, o umiłowaniu sztuki,
o możliwościach dnia dzisiejszego – któż mógł przypuścić, że witraże na oknach Konserwatorium układają się już w czarne kwiaty43.

Do chwili obecnej nikt nie wspomniał o tym świadku, którego przemilczana relacja
dowodzi, że tuż przed śmiercią Adam Didur był w pełni sił i zdrowia. Rzuca ona nowe
światło na tamte wydarzenia i równocześnie otwiera krytyczny ogląd nielicznych zachowanych dokumentów prasowych z tego okresu44.

Artystyczna działalność Opery Katowickiej
i udział w niej lwowian
Dzieje teatru operowego na Górnym Śląsku po II wojnie światowej otwiera decyzja
Adama Didura o przeniesieniu się do Katowic. Wpływ na nią miały w opinii biografów
namowy ze strony będącego z nim w przyjaźni Ludomira Różyckiego, który w marcu
1945 roku mieszkał już na Śląsku i związał swe losy w tym czasie z Konserwatorium
w Katowicach.
Didur – artysta operowy światowego formatu przyzwyczajony wcześniej do życia na
szerokiej stopie, przeszedłszy po powstaniu warszawskim przez obóz w Pruszkowie a następnie wraz z Wiktorią Calmą znoszący trudy ukrywania się przed gestapo, po przybyciu do Katowic dzielił przez kilka miesięcy mieszkanie z życzliwą mu rodziną Ludomira
Różyckiego. Swoje, przydzielone mu mieszkanie na ul. Mielęckiego oddał na potrzeby
bezdomnych artystów lwowskich45. Mówi o tym Julian Lewański:
Mieszkanie Didura przy ulicy Mielęckiego w Katowicach zawsze robiło na mnie miłe
jakieś wrażenie – pełne życia, ruchu, niespodziewanie dźwięczące wielkim sopranem,
rozmowami; dom, którego treścią była praca, ale taka młoda, radosna, kolorowa46.

Opis współbrzmi ze słowami z „Dziennika Zachodniego”:
41

J. Lewański, Adam Didur i Opera Śląska, „Dziennik Zachodni” 1946, nr 13.
Ibidem.
43
Ibidem.
44
Dodajmy jeszcze w tym miejscu, iż wyraźnie, jak się zdaje, przychylny Adamowi Didurowi „Dziennik
Zachodni” stale i długo jeszcze po jego śmierci posługuje się na swych łamach nazwą Opera Katowicka
w Bytomiu.
45
Jedyna wiadomość dotycząca dotacji państwowej dla samego Adama Didura, którego podobnie jak
Adę Sari wymieniono jako beneficjenta z nazwiska, pochodzi z „Ruchu Muzycznego” 1945, nr 1 i brzmi:
„Ogłoszono listę muzyków, którzy otrzymali stałe zabezpieczenie ze strony państwa (zabezpieczenie wynosi 3000 zł miesięcznie).
46
J. Lewański, Adam Didur i Opera Śląska…
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Bowiem mieszkanie śp. Adama Didura służyło najmniej jego osobistym wygodom,
przede wszystkim zaś było i jest pomieszczeniem dla kilkunastu śpiewaków, stołówką,
miejscem zarówno prób, jak i noclegów 47.

Autorytet osobisty, artystyczny i pedagogiczny Adama Didura sprawił, że w tworzeniu
opery na Śląsku wspierali go artyści związani ze Lwowem. Pierwsi na Górny Śląsk przybyli jego uczniowie Tadeusz Bursztynowicz, który był utalentowanym tenorem i pełnił
funkcję wicedyrektora powstającej Opery Katowickiej w najtrudniejszym okresie od 14
czerwca 1945 roku48 oraz jego najbliższa uczennica i towarzyszka życia Wiktoria Kotulakówna Calma – sopran dramatyczny, pierwsza Halka w powojennych dziejach scenicznych opery Moniuszki49.
Dzieje Opery Katowickiej stworzonej na Śląsku z artystycznej inspiracji Adama Didura otwiera, jak należało się spodziewać, premiera Halki, która miała miejsce 14 czerwca 1945 roku. Udział wzięli liczni lwowianie. Przed tą pierwszą premierą 50 przybyli
bowiem do Katowic kolejni uczniowie Didura: Jadwiga Lachetówna – sopran dramatyczny51, Franciszek Arno – tenor, Lesław Finze – tenor lirico-spinto52. Wkrótce dołączył
do nich jeszcze Andrzej Hiolski – baryton. Reżyserii podjął się związany przez pewien
czas z teatrem lwowskim i debiutujący tam w 1909 roku partią Jontka wybitny tenor liryczny i bohaterski – Adam Dobosz. Do zespołu dołączyła również Olga Szamborowska – mezzosopran. Niespodziewanie w dniu premiery wystąpili w siedzibie opery, którą
był Teatr im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach Adam Kopciuszewski – baryton
47

Paw, Ostatni wywiad z Adamem Didurem…
Za: Kierownictwo i artyści Opery Śląskiej w XXV-leciu, [w:] Opera Śląska 1945–1970, red. T. Kijonka,
Katowice 1970. Z uwagi na rekonesans naukowo-badawczy podniosę jedynie w tym miejscu konieczność
pogłębienia, poszerzenia i weryfikacji w zakresie biogramów artystów i pracowników o lwowskim rodowodzie Opery Katowickiej za dyrekcji Adama Didura 1945–1946.
49
Wiktoria Calma doczekała się opracowania swej twórczości artystycznej w postaci pośmiertnego wspomnienia pióra Małgorzaty Pawińskiej zatytułowanego Addio Vittoria bravissima, „Trubadur” 2007, nr 2,
s. 8–11.
50
Stanisław Moniuszko, Halka. Kier. muz. Z. Dymek, insc. i reż. A. Dobosz, scen. E. Janicki, choreogr.
J. Fabian. Obsada premierowa: Stolnik – Henryk Paciejowski, Zofia – Olga Szamborowska, Janusz – Adam
Kopciuszewski, Jontek – Lesław Finze, Halka – Wiktoria Calma, Dziemba – Adam Didur, Góral – Adam
Dobosz, Szlachcic I – Adam Dobosz, Szlachcic II – Jan Pasławski, Dudziarz – Stefan Dobiasz. Liczba przedstawień: 91, widzów: 26 990. Za Z. Przybysz, Premiery 1945–1985, [w:] Od pierwszej „Halki”…, s. 276.
Warto przytoczyć w całości anons przedstawienia: „Halka” w Katowicach, który pojawił się na łamach
„Trybuny Robotniczej” 1945, nr 107:
„W czwartek dnia 14.6. o godz. 17.30 będzie miała publiczność katowicka możność usłyszenia, po blisko
6-ciu latach, nieśmiertelnego polskiego arcydzieła St. Moniuszki. W głównych partiach wystąpią: W. Calma i J. Lachetówna – Halka, Szamborowska – Zofia, L. Finze i Kamiński – Jontek, A. Hijolski – Janusz,
H. Paciejowski – Stolnik, A. Kopciuszewski – Ziemba (sic!). Orkiestra Związku Zawodowego Muzyków,
chór Śląskiego Teatru Muzycznego, balet pod kierownictwem Fabiana. Przygotował muzycznie i dyryguje
orkiestrą prof. Z. Dymek. Art. Kierownictwo – A. Didur. Bilety w Kasie Teatru.”
Opis bibliograficzny „Halki” w Operze Katowickiej, zamieszczony w: T. Kaczyński, Dzieje sceniczne
„Halki”, Kraków 1969, s. 149, rejestruje natomiast pełne obsady i zmiany, jakim podlegało wystawienie.
W opracowaniu tym pominięto milczeniem spektakl Opery Katowickiej. Żal budzi fakt pominięcia spektakli Opery Katowickiej w dziejach scenicznych tych oper w: P. Kamiński, Tysiąc i jedna opera, t. 1 i 2, Kraków 2008.
51
Jadwiga Lachetówna doczekała się opracowania Jacka Chodorowskiego zatytułowanego Jadwiga Lachetówna – Bursztynowicz, „Trubadur” 2006, nr 3, s. 13–14.
52
Lesław Finze doczekał się szkicu o swej twórczości ujawniającego szykany polityczne wokół tego artysty i jego żony Barbary Bittnerówny pióra J. Chodorowskiego zatytułowanego Lesław Finze (1918–1998),
„Trubadur” 2007, nr 2, s. 11–13.
48
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w zastępstwie chorego Hiolskiego i po raz ostatni pojawił się na scenie w roli Dziemby
sam Adam Didur, wywołując aplauz widowni. Wspomnieć się godzi, że wpierała przedsięwzięcie Didura Orkiestra Filharmonii Śląskiej na czele z prof. Janem Dworakowskim
pod batutą Zbigniewa Dymka53. Pod bezpośrednim wrażeniem premiery tymi słowy
pisał o przedstawieniu Ludomir Różycki:
Obsada i wykonanie opery było dla nas niespodzianką! Któż mógł przypuszczać, że
w tak krótkim czasie po trzech próbach orkiestrowych uda się zmontować tak piękne
przedstawienie. Co prawda w rolach głównych występowali artyści o wielkich talentach.
Tragiczny śpiew Halki zza sceny i nadzwyczajnie dosadna w uczuciach grozy aria Halki w ostatnim akcie zrobiła głębokie wrażenie. Calma rozporządza całą potrzebną siłą
ekspresji – siłą niemal demoniczną, uplastyczniając swym niezwykle pięknym głosem
fascynującą grą każde słowo libretta do najwyższego stopnia możliwości.
Finze w roli Jontka ujął swą partię lirycznie. Nie brakło innych, dramatycznych akcentów. Jest to wyjątkowo piękny głos, rozlewny, miękki, fascynujący szlachetnością
brzmienia.
Zofia Szamborowska w roli Zofii, Kopciuszewski w roli Janusza, Paciejowski w roli
Stolnika wykonali swoje partie głosowo i scenicznie bardzo dobrze. Adam Dobosz –
jeden z najbardziej znanych śpiewaków opery warszawskiej, odśpiewał swym zawsze
pięknym głosem partię wieśniaka.
Na specjalna uwagę zasługuje kapelmistrz Dymek. Jest to pierwszorzędna siła kapelmistrzowska. Dzięki niemu chóry, orkiestra brzmiały doskonale.
Zespół baletowy, zmontowany przez J. Fabjana, wykonaniem mazura, poloneza i tańców góralskich dopełniały całości, wzbudzając entuzjazm.
Niespodzianką był występ Didura w roli Dziemby. Obecność jego na scenie dodawała animuszu, werwy całemu zespołowi54.

Przedstawienie w Katowicach zagrano w czerwcu 8 razy, w lipcu 10 razy, w tym po
jednym przedstawieniu w Będzinie i Dąbrowie Górniczej, a w sierpniu Halka 5 razy pokazana była w Krakowie55. 25 grudnia 1945 roku przedstawienie transmitowane było
przez radio jako pierwsza po wojnie opera na antenie Polskiego Radia56.
15 września odbyła się również w Katowicach na scenie Teatru im. Stanisława Wyspiańskiego premiera Toski57. W obsadzie lwowianie: Calma – Toska, Finze – Cavaradossi, Hiolski – baron Scarpia. W spektaklu pojawił się wnuk Didura Adam Wiktor.
Spektakl reżyserował Filip Kuligowski, artysta przedwojennej Operetki Lwowskiej oraz
Polskiego Teatru Dramatycznego we Lwowie (1944–1945). Scenografię projektował Jan
Kosiński. Kierownictwo muzyczne powierzono Jerzemu Sillichowi – lwowianinowi,
który odtąd prowadził orkiestrę Opery Katowickiej wkrótce wzmocnioną przez muzyków lwowskich58.
53

Premiera Halki w Operze Katowickiej doczekała się rekonstrukcji pióra M. Brzeźniaka i T. Kijonki.
L. Różycki, „Halka” w Katowicach…
55
M. Brzeźniak, Opera, której miało nie być…, s. 41–42.
56
T. Kaczyński, Dzieje sceniczne „Halki”…, s. 149.
57
T. Kijonka twierdzi, iż afisz Toski, zawierając nazwę Opera Śląska, uprawomocniał tę nazwę. W toku
kwerendy nie udało mi się odnaleźć tego dokumentu.
58
Giacomo Puccini, Tosca. Kier. muz. J. Sillich, insc. i reż. A. Dobosz, scen. J. Kosiński. Obsada premierowa: Tosca – Wiktoria Calma, Cavaradossi – Lesław Finze, Baron Scarpia – Andrzej Hiolski, Cesare Angelotti – Adam Wiktor, Zakrystian – Adam Kopciuszewski, Spoletta – Adam Dobosz, Sciarone – Piotr Barski, Pastuszek – Olga Szamborowska. Liczba przedstawień: 42, widzów: 28 938. Za: Z. Przybysz, Premiery
1945–1985, [w:] Od pierwszej „Halki”…, s. 276.
54
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Na okres dramatycznych zmagań Adama Didura o utworzenie i utrzymanie opery
w Katowicach przypada bowiem tragedia ekspatriowanych artystów, pracowników i ich
rodzin z Opery Lwowskiej. Pod opiekuńczymi skrzydłami Didura próbują odnaleźć się
życiowo i artystycznie już w Bytomiu, gdzie przybyli 6 października 1945 roku. Przybyli w strasznych, nieludzkich warunkach w 8 wagonach towarowych, które ze Lwowa
wysłano 30 września59. Panują dwie opinie dotyczące osiedlenia się lwowian w Bytomiu.
Eugeniusz Szłapak, altowiolista i inspektor orkiestry wspomina, że pociąg kierowany był
do Szczecina i on razem z reżyserem Romualdem Cyganikiem udali się do Aleksandra
Zawadzkiego z prośbą o cofnięcie wagonów z Gliwic do Bytomia. Włodzimierz Harasymowicz chórzysta utrzymuje, że już we Lwowie wiedzieli, że kierują zespół do Bytomia, gdzie minister przydzielił im gmach60.
Wielu artystów przygarnął Didur w gmachu teatralnym w Bytomiu, zdewastowanym
przez kwaterujących w nim przez kilka miesięcy radzieckich żołnierzy oraz szabrowników61. Warunki były straszne i dla ludzi, i dla jakiejkolwiek działalności artystycznej.
Wymowny jest brak zgody dyrekcji Teatru Polskiego ze Lwowa na objęcie tego budynku i żądanie sceny Teatru im. S. Wyspiańskiego w Katowicach. Autorka opracowania na
temat historii gmachu teatralnego w Bytomiu Krystyna Jackowiak stwierdziła:
Wnętrze teatru przedstawiało żałosny widok: zdewastowana widownia, scena rozszabrowana, bez kurtyny i bez horyzontu, z cieknącym dachem. Wszędzie ślady zniszczeń i rabunku62.

Autorka wylicza, że brak było wszystkiego: mebli, instrumentów, pulpitów dla orkiestry, kostiumów, dekoracji. Magazyny teatralne świeciły pustką. Uświadomienie sobie
tego stanu rzeczy pozwala dopiero dostrzec heroizm Didura i artystów Opery Katowickiej w przygotowaniu w tak krótkim czasie i praktycznie z niczego wielkich wydarzeń
artystycznych w wyzwolonym kraju.
Nie ma cienia przesady w stwierdzeniu, że po przybyciu na Śląsk trzon Opery Lwowskiej staje się fundamentem Opery Katowickiej Adama Didura. Zespół wzmocnili soliści: Franciszka Denis-Słoniewska mezzosopran, Maria Popowicz, Zofia Czepielówna
sopran, Jan Malec baryton, Władysław Szeptycki tenor, Romuald Cyganik tenor. Jeszcze z teatrem Dąbrowskiego przyjechali Włodzimierz Hiolski-Lwowicz i Maria Wenzowa, którzy dołączyli do Didura. Był też z nimi Zbigniew Lipczyński chórmistrz Opery
Lwowskiej. Ze Lwowem związani też byli przybyli w późniejszym czasie do Bytomia
Olga Didur, Ryszard Żaba i solistka Operetki Lwowskiej Jadwiga Fontanówna. Spośród
ekspatriantów do zespołu baletowego doszli Janina Lechówna, Irena Górska, Danuta
Piątek, Gabriela Górecka.
59
Pewne pojęcie o tych strasznych wydarzeniach dają wspomnienia lwowian zanotowane przez M. Brzeźniaka Przyjazd Lwowiaków, [w:] Od pierwszej „Halki”… Dobrze byłoby w tym miejscu odwołać się również do zbioru: Skąd my tu? Wspomnienia repatriantów, red. K. Tyszkowska, wybór tekstów A. Kuczyński,
komentarz historyczny M. Czapliński, Wrocław 2008.
60
M. Brzeźniak, Przyjazd Lwowiaków…, s. 49.
61
Julian Lewański wspominał, że Didur ze szczególnym pietyzmem przechowywał w mieszkaniu na Mielęckiego adres wygnańców: „Czekałem chwilę w pokoju: na fortepianie pięknie wykonany adres od pracowników opery lwowskiej – podziękowanie za opiekę, pomoc i gościnę po przyjeździe na Śląsk – dziwnie
ciepłymi słowami, nic na tym kartonie mimo złotych ozdobników nie było oficjalnego”. J. Lewański, Adam
Didur i Opera Śląska…
62
K. Jackowiak, W zabytkowych murach teatru. Historia gmachu Teatru w Bytomiu, [w:] Pół wieku Opery
Śląskiej…, s. 17.
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Pojawiła się pedagog i korepetytorka prof. Helena Zalewska. Pracę korepetytorki solistów rozpoczęła Maria Szłapak. Pracę artystyczną podjął tancerz i pedagog baletu Tadeusz Burke. Korepetytorem baletu był Stanisław Linde. Orkiestrę wzmocnili muzycy
i chórzyści Opery Lwowskiej. Obok Jerzego Sillicha dyrygentem był Mieczysław Mierzejewski. Reżyserowali Romuald Cyganik i Adam Popławski. Scenografem był Stanisław Jarocki. Fachowe przygotowanie spektakli od strony technicznej zapewniali odtąd pracownicy obsługi sceny przybyli ze Lwowa: zespół techniczny objął Mieczysław
Raba, pracownią stolarską kierował Michał Basiuk, pracownią modelatorską – Tadeusz
Gryglewski, zespołem elektrotechnicznym – Tadeusz Stankiewicz, pracownią szewską
– Franciszek Sawicz, perukarską – Stanisław Stępniowski, zdobniczą – Maria Ochowicz,
malarnią – Jan Berger i Eustachy Janicki. Kierownictwo sceny objął Piotr Krawiec. Również garderobiani, wśród nich Edward Kaniewski, pracownicy administracji, bileterzy,
szatniarki pochodzili ze Lwowa. Kierowniczką widowni była Irena Prokopowicz-Wolnikowska63.
Nie wolno zapominać w kontekście tworzenia Opery Katowickiej zasług trwającego przy Didurze Ludomira Różyckiego. Pochodzący z Zagłębia Jerzy Garda, śpiewający przed wojną z Didurem i Kiepurą, który przybył na Śląsk we wrześniu 1945, od razu
nosił się z zamiarem dołączenia do zespołu, gdy na pytanie dziennikarza:
Czy przewiduje Pan także występy w operze katowickiej? – odpowiadał – Gościnne
występy moje w katowickiej operze są bardzo prawdopodobne. Didura znam od dawna
i przyjaźnię się z nim blisko. Uważam go za jednego z rzędu największych śpiewaków
świata. Jest to okoliczność prawdziwie dla Śląska szczęśliwa, że śpiewak o tak dużej klasie i tak dużym doświadczeniu, osiadł tutaj i tutaj pracuje64.

Za życia i działalności Adama Didura przygotowany i wystawiony został mający premierę 9 grudnia 1945 roku dyptyk Rycerskość wieśniacza Mascagniego i Pajace Leoncavalla. Reżyserowali Romuald Cyganik i Adam Dobosz. Kierownictwo muzyczne sprawował Jerzy Sillich65. Wszystkie wymienione przedstawienia operowe miały swe liczne
realizacje w objazdach.
Nie wolno pomijać w tym kontekście wysiłków związanych z pracą pedagogiczną
Adama Didura w Konserwatorium przemianowanym 1 września 1945 roku na Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Katowicach.
W świetle ustaleń dokonanych dla potrzeb niniejszego opracowania przyjdzie krytycznie odnieść się do mnożonych przed artystą przeszkód celem zapobieżenia realizacji jego artystycznych planów, a w następnej kolejności odsunięcia go od decyzji i od
pracy nad teatrem operowym na Śląsku, który był jego dziełem.
Nie sposób nie zauważyć, że plany Didura związane z Operą Katowicką obejmowały niezrealizowaną w Warszawie współpracę z Leonem Schillerem oraz pozyskanie
63
Informacje za: T. Kijonka, Pod wodzą Adama Didura, [w:] Pół wieku Opery Śląskiej…, s. 52 oraz
M. Brzeźniak, Przyjazd lwowiaków…
64
„Dziennik Zachodni” 1945, nr 226.
65
Pietro Mascagni, Rycerskość wieśniacza. Kier. muz. J. Sillich, insc. i reż. R. Cyganik, scen. J. Berżer. Obsada premierowa: Santuzza – Wiktoria Calma, Turridu – Franciszek Arno, Lucia – Irena Kuczyńska, Alfio
– Romuald Cyganik, Lola – Antonina Kawecka. Liczba przedstawień: 18. widzów: 12 402.
Ruggiero Leoncavallo, Pajace. Kier. muz. J. Sillich, insc. i reż. A. Dobosz, scen. E. Janicki. Obsada premierowa: Canio – Lesław Finze, Nedda – Jadwiga Lachetówna, Tonio – Romuald Cyganik, Beppo – Adam
Dobosz, Silvo – Andrzej Hiolski, Prolog – Andrzej Hiolski. Liczba przedstawień: 18, widzów: 12 402.
Za: Z. Przybysz, Premiery 1945–1985. [w:] Od pierwszej „Halki”…, s. 276.
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Baletu Feliksa Parnella. Jeśli o planach mowa, to projektował stworzenie Orkiestry Reprezentacyjnej Opery Katowickiej. Jeszcze za życia Didura pod jego artystycznymi auspicjami rodziła się koncepcja Traviaty Giuseppe Verdiego, której premiera odbyła się
już 19 lutego 1946 roku. Po premierze Halki podjął pertraktacje z Narodnim Divadlem
w Pradze66 w sprawie występów gościnnych, co przy jego rozległych koneksjach natury artystycznej owocować miało dalszymi formami kontaktów o charakterze międzynarodowym.

Śmierć Adama Didura. Testament Artysty
Adam Didur odszedł ukończywszy 72 lata w dramatycznych i nie do końca jasnych
okolicznościach. Wacław Panek pisze o jedynym świadku tej śmierci, jakim miał być
muzyk z orkiestry radiowej w Katowicach Paweł Podleśka67. Informację o nim uzyskał
Panek od Zenona Kellera po wojnie pełniącego funkcję kierownika Działu Muzycznego
w wojewódzkim Wydziale Kultury, później kierownika literackiego w Operze Śląskiej.
Przytoczona relacja Podleśki z tego, co się wydarzyło w sali konferencyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, gdzie był świadkiem śmierci Didura, razi
brakiem znajomości osób, z którymi się zetknął, w tym samego Didura, pierwszej osobistości świata muzycznego68.
Opublikowany tuż po śmierci Didura na łamach „Dziennika Zachodniego” Ostatni
wywiad z Adamem Didurem zawiera dwie niezwykłe w omawianym kontekście informacje. Po pierwsze dodaje mu lat, pisząc o doskonałej kondycji 79-letniego artysty i jego
wielkich planach oraz mówi o tym, iż dziennikarz sygnujący tekst Paw. nie myślał, że
w miesiąc po wywiadzie, a więc 13 stycznia 1946 roku
Opera Katowicka będzie uzupełniona słowami im. Adama Didura w hołdzie dla tego
Wielkiego Artysty i Polaka69.

W przytoczonym już tekście Juliana Lewańskiego roi się od zakamuflowanych odniesień i aluzji do ówczesnych okoliczności, wśród nich pojawia się uwaga pozwalająca
zrozumieć wątek dotyczący pogrzebu Didura. Otóż Lewański zaświadcza, iż podczas
pobytu w Nicei Didur uregulował swoje sprawy prywatne70, co bez wątpienia oznacza
rozwiązanie związku z drugą żoną Marguerite Vignon71. Tylko bowiem w tych okolicznościach możliwy był pogrzeb kościelny Adama Didura, jaki miał miejsce 9 stycznia
1946 roku. Ten z kolei fakt przemilczany został we wszystkich dostępnych opracowa66

Zanotował te plany Paw, Ostatni wywiad z Adamem Didurem…
W. Panek, Adam Didur i wokaliści polscy na scenach operowych świata przełomu XIX/XX wieku…,
s. 282–283.
68
Inną wersję śmierci ojca podano Mary Didur-Załuskiej, o czym świadczy zapis jej relacji w: Z. Waszczak, O Adamie Didurze – wspomnienia córki, „Profile” 1978, nr 12.
69
Paw, Ostatni wywiad z Adamem Didurem…
70
J. Lewański, Adam Didur i Opera Śląska…
71
Adam Didur pojął za żonę Marguerite Vignon – primabalerinę Opera Colon w Buenos Aires – po
śmierci pierwszej żony Angeli Aranda-Arellano, 21 grudnia 1928 roku. Za: W. Panek, Adam Didur i wokaliści polscy na scenach operowych świata przełomu XIX/XX wieku…, s. 237. Wnuk Didura we wspomnieniach spisanych przez A. Łojaka i opublikowanych na łamach „Dziennika Zachodniego” (zob. teczka Adam
Didur Biblioteka P.W.S.M. w Katowicach, Sygn. 1004) dodaje jeszcze, że Dziadek ofiarował również swej
drugiej żonie wspólną dotąd willę w Nicei.
67
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niach, które zgodnie podnoszą oficjalny charakter pogrzebu artysty. Trzeba to odnieść
do sytuacji politycznej, w której rozpoczynała się przybierająca latami dyskryminacja
polskiego Kościoła katolickiego na Śląsku ze strony rosnącego w siłę komunistycznego reżimu. W tym wypadku zastosowano szeroko później praktykowaną metodę przeinaczania faktów, podając, iż uroczystości pogrzebowe Adama Didura rozpoczęły się
w budynku Teatru Śląskiego, gdzie w holu, w którym zgromadziły się czynniki oficjalne
Katowic, wystawiono trumnę72.
W kwestii rekonstrukcji przebiegu pogrzebu twórcy Opery Katowickiej przywołajmy
w tym opracowaniu relację w „Dzienniku Zachodnim”, w której ujawniono odprawienie
mszy św. nad trumną ze zwłokami śp. Adama Didura73. Wedle tej relacji kondukt żałobny wyruszył z domu żałoby przy ul. Mielęckiego. W drodze do Kościoła Mariackiego
towarzyszył mu śpiew chóru „Echa”. W Kościele odprawiono mszę św. żałobną i egzekwie żałobne. Uroczystości żałobne połączone były z koncertem uczniów i przyjaciół
Adama Didura. Na organach grał prof. Bolesław Szabelski. Profesorowie Dworakowski
i Wolf wykonali duet na skrzypce i wiolonczelę. Śpiewali: Hiolski, Faryaszewska, Finze,
Cyganik i Arno oraz połączone chóry Opery i „Echa”.
Z Kościoła Mariackiego kondukt udał się
72
Wersję tę, utrwaloną w opracowaniach T. Kijonki, podtrzymuje w najnowszym opracowaniu dotyczącym biografii Adama Didura opublikowanym w 2010 r. W. Panek, Adam Didur i wokaliści polscy na scenach
operowych świata przełomu XIX/XX wieku… Autor, nie podając w przypisach źródła, powołuje się na wspomnienia Włodzimierza Hiolskiego-Lwowicza: „Trumna stała w hallu Teatru im. Wyspiańskiego – wspominał Włodzimierz Hiolski-Lwowicz, solista Opery Śląskiej z grupy lwowskich repatriantów. – Na górze zaś
przez otwarte okno słychać było dźwięki orkiestry operowej, grającej pod batutą Jerzego Sillicha. A pod
teatrem rynek zapełniony był tłumem ludzi. Stąd też powoli ruszył kondukt żałobny. Adam Didur spoczął
na cmentarzu przy ulicy Francuskiej”. W tym miejscu wspomnieć przyjdzie, że A. Panek jest w posiadaniu bezcennych dla biografa Adama Didura i historii teatru operowego, w tym opery na Śląsku rękopisów
Mary Didur-Załuskiej (Monografia Adama Didura oraz Zeszyt „Adam Didur”). Brak odwołania do tych
źródeł w kwestii pogrzebu Adama Didura budzi zdziwienie. Wydaje się ono uzasadnione w kontekście poruszanych w książce kwestii dotyczących heroicznej walki córki o dobrą pamięć ojca. Dodajmy, że w teczce:
Adam Didur, Biblioteka P.W.S.M. w Katowicach, Sygn. 1004, znajduje się kilka listów dokumentujących te
starania.
73
[Nieczytelny anagram nazwiska autora tekstu należy jeszcze odcyfrować.] Pogrzeb śp. Adama Didura,
„Dziennik Zachodni” 1945, nr 12.
Trudności badawcze nad analizowanymi tu tekstami z „Dziennika Zachodniego” nr 10, 12 i 13 każą
podzielić się uwagami na temat ich charakteru. Konieczność poddania analizie tekstów z 10 i 13 numeru
„Dziennika” nasunęła mi lektura opracowania R. Gowarzewskiej-Griessgraber „Śpiewajcie, nie przerywajcie… Konkursy Wokalistyki Operowej im. Adama Didura, cz. 3, [w:] Adam Didur z Woli Sękowej pod Sanokiem. „Śpiewajcie dalej, nie przerywajcie… Konkursy Wokalistyki Operowej im. Adama Didura. Festiwal
im. Adama Didura w Sanoku, Kraków 2005. Pojawiły się w nim dwa zdjęcia tekstów: Paw, Ostatni wywiad
z Adamem Didurem, datowany przez piszącą słusznie na 10 stycznia 1945 (nr 10) oraz Pogrzeb śp. Adama
Didura z przypisaną mu datą 13 stycznia 1945 (nr 13). Gruntowna kwerenda na potrzeby mojego opracowania przeprowadzona w Bibliotece Śląskiej w Katowicach wykazała, że mikrofilm MF 11195 w zbiorach,
na którym udostępniane są numery „Dziennika Zachodniego” z 1945 roku, zawiera nr 10 z tekstem Paw,
Ostatni wywiad z Adamem Didurem, datowany przez Gowarzewską-Griessgraber słusznie na 10 stycznia
1945, z najprawdopodobniej doklejoną obok szpaltą zawierającą tekst Pogrzeb śp. Adama Didura. Doklejka
zawierająca ten ważny tekst pochodzi z nr 12 pisma (numer strony oraz data dzienna i numer „Dziennika
Zachodniego” został zamazany). Ogląd nr 12, który wydaje się niekompletny, też jest utrudniony. Natomiast
nr 13 „Dziennika Zachodniego” na tym mikrofilmie brak. Podjęte starania dotarcia do oryginałów przyniosły wyniki zgoła nieoczekiwane. Odnaleziony nr 13 zawiera pierwszy raz omawiany tekst J. Lewańskiego. Nr 12 brak w zbiorach papierowych Biblioteki Śląskiej. Przy tej okazji pragnę serdecznie podziękować
P.T. Pracownikom Pracowni Zbiorów Śląskich Biblioteki Śląskiej, którzy służyli ofiarną pomocą w trudzie
ustalania i zdobywania danych.
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ulicami miasta pod Teatr im. Wyspiańskiego, przed którym zatrzymał się przez chwilę74.

Z teatru rozległy się dźwięki marsza żałobnego Fryderyka Chopina wykonywanego
przez orkiestry Filharmonii i Opery Katowickiej pod batutą Jerzego Sillicha. Dalej pochodowi kierującemu się na cmentarz przy ul. Francuskiej towarzyszyła orkiestra kolejowa. Nad grobem głos zabrał wojewoda śląski gen. Zawadzki. Po nim przemawiał wiceprezes zarządu głównego Związku Muzyków Polskich mgr Wroński. W imieniu uczniów
pożegnał mistrza Lesław Finze. W imieniu kolegów z Konserwatorium prof. Woytowicz.
W ostatniej drodze towarzyszył śp. Didurowi cały kulturalny świat Katowic. Pogrzeb
wielkiego artysty daleki był od wszelkiej oficjalnej pompy. Jeżeli spojrzało się na pełne
wzruszenia twarze zebranych, na łzy, które kręciły się w oczach wielu, czuło się z jak
serdecznym żalem społeczeństwo nasze żegnało tego człowieka, który swoim zapałem
i pracą w tak krótkim czasie tyle zrobił dla Śląska, a który przez swój wspaniały talent
pozostawił po sobie długą pamięć w całej Polsce, a także daleko poza jej granicami75.

Próba obiektywnej narracji historycznej uwzględnić musi wydarzenia wokół pochówku i grobu Adama Didura, których charakter rejestruje zmienny puls minionych
czasów i stanowi przyczynek do dziejów pamięci o twórcy Opery Katowickiej. W 1968
roku pojawił się w „Trybunie Robotniczej” artykuł Adolfa Dygacza zatytułowany Nad
zapomnianym grobem Adama Didura. Muzykolog i folklorysta, formułując potrzebę zadbania o formy pamięci o Didurze, opisywał stan, w jakim znajdował się w tych latach
grób wielkiego artysty:
Grób Adama Didura jest zaniedbany. Za podniszczonym, kamiennym obramowaniem stoi drewniany podniszczony krzyż z prymitywną tabliczką i równie prymitywnym napisem. Najbardziej jednak boli to, że ziemia w kamiennym obramowaniu grobu stanowi prawdziwe klepisko, nie rośnie w niej ani jeden kwiatek, ani jedna ozdobna
roślinka76.

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych stanął grobowiec, który stał się – co obrazują doniesienia regionalnej prasy i opracowania jubileuszowe – miejscem oficjalnych
uroczystości. W 30. rocznicę śmierci artysty Wydział Wokalistyki PWSM ufundował tablicę pamiątkową, czemu towarzyszyła uroczystość przy grobie z udziałem córki artysty
Mary Didur-Załuskiej, Bolesława Mierzejewskiego, ówczesnej dziekan doc. Michaliny
Growiec, grona pedagogów i młodzieży77. O kształtowanej tradycji odwiedzania grobu
74
W opracowaniu jubileuszowym tekst T. Kijonki zilustrowany został pierwszy chyba raz publikowanym
zdjęciem z następującym podpisem: „Nagła śmierć Adama Didura podczas zajęć w konserwatorium 7 stycznia 1946 roku. Trumnę wystawiono w hallu teatru katowickiego. Na zdjęciu – Wiktoria Calma; pierwszy
z prawej dyrektor katowickiego teatru Bronisław Dąbrowski. Adam Didur spoczywa na cmentarzu przy
ulicy Francuskiej”. T. Kijonka, Pod wodzą Adama Didura, [w:] Pół wieku Opery Śląskiej…, s. 55. Samo zdjęcie – podobnie jak wiele innych, w tym szeroko komentowane zdjęcie z premiery Halki z udziałem Didura
i Calmy, jak i fotografia Calmy nad grobem Didura – ponad wszelką wątpliwość w świetle przeprowadzonej dla potrzeb niniejszego opracowania kwerendy budzi liczne zastrzeżenia, począwszy od braku opisu
o charakterze bibliograficznym.
75
Pogrzeb śp. Adama Didura, „Dziennik Zachodni” 1945, nr 12. Kolejny tekst z „Dziennika Zachodniego”,
który winien być poddany gruntownej analizie. Znający topografię miasta bez trudu doczytają się wielkiej
manifestacji, w jaką musiał się przerodzić pogrzeb śp. Adama Didura.
76
A. Dygacz, Nad zapomnianym grobem Adama Didura, „Trybuna Robotnicza” 15/16.06.1968.
77
T. Marusarz, Z kraju i ze świata. XXX rocznica śmierci Adama Didura – uroczystości w katowickiej
PWSM, „Poradnik Muzyczny” 1976, nr 4.
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przez uczestników Ogólnopolskich Konkursów Wokalistyki Operowej im. Adama Didura w Bytomiu napisał Tadeusz Kijonka78.
Na koniec rozważań o charakterze rekonesansu badawczego musi zostać sformułowany postulat dalszych badań nad działalnością artystyczną Adama Didura na Górnym
Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w celu weryfikacji zaprezentowanych wyników oraz
pełnego opracowania ostatniego okresu jego twórczości i działalności na bazie gruntownej, uwzględniającej krytykę dotychczasowego stanu badań kwerendy bio- i bibliograficznej79. Opracowania życia i twórczości Adama Didura Wacława Panka, Józefa Kańskiego, Henryka Woźnicy80 mniej mówią o ostatnim okresie, przypadającym na 1945
rok i pierwszy tydzień roku 1946. Nadal aktualny pozostaje sformułowany przez Józefa
Kańskiego postulat kontynuowania pogłębionych badań
wobec nad podziw licznych »białych plam« w biografii naszego artysty81.

Obchodzimy w 2011 roku 65. rocznicę śmierci twórcy Opery Katowickiej i tym samym poczuwać się musimy do obowiązku oddania mu dziejowej sprawiedliwości, na
co zasłużył.
Zamiar utworzenia przez Adama Didura Opery Katowickiej wpisuje się w towarzyszące mu od chwili osiągnięcia pełni dojrzałości artystycznej dążenia do rewitalizacji
teatru operowego w ojczyźnie. Artysta, który nigdy nie zrezygnował z polskiego obywatelstwa, ani w trwającym od 1903–1907 okresie mediolańskim, ani nawet podczas
ćwierćwiecza pracy scenicznej w Metropolitan Opera (1908–1933), powracał w 1933
roku do kraju z myślą o pracy na rzecz Opery Warszawskiej. Ucieleśniać swe marzenia dane mu było we Lwowie. Jego plany mogły jednak nabierać pełniejszych kształtów
dopiero, gdy otrzymał w 1939 roku nominację na dyrektora sceny stołecznej. Zaawansowane prace podjęte przez Didura w Warszawie od maja 1939 roku przerwał wybuch
wojny. Działalność na rzecz Opery Katowickiej przyjdzie uznać z tej perspektywy jako
próbę wypełnienia jego zamierzeń artystycznych.

78
T. Kijonka, Zryw Śląski, [w:] V Ogólnopolski Konkurs Wokalistyki Operowej im. Adama Didura, Państwowa Opera Śląska, Bytom 25. IV – 2.V. 1994, s. 16–17.
79
Nie jest to zadanie łatwe. Niepokój budzi stan ogólnodostępnych archiwaliów dokumentujących życie
i twórczość artysty. Niezwykle szczupła zawartość dwóch teczek Adam Didur, Biblioteka P.W.S.M. Sygn.
1004, czy zdekompletowany do 3 stron materiał: Adam Mitscha, Z moich wspomnień, Sygn. 1150, nie obejmuje dokumentów, o których mówią jako o pozostających w archiwum katowickiej uczelni opublikowane
opracowania dotyczące ostatniego okresu twórczości Adama Didura. Dziękuję P.T. Pracownicom Archiwum
i Czytelni Akademii Muzycznej w Katowicach za pomoc w dotarciu do ocalałych archiwaliów po Adamie
Didurze. Istnieje potrzeba zajęcia się materiałami w zbiorach Katowickiego Oddziału IPN.
80
Godzi się wymienić: H. Woźnica, Adam Didur, Katowice 1988 oraz prace magisterskie powstałe pod
jego kierunkiem.
81
J. Kański, Adam Didur z Woli Sękowej pod Sanokiem, cz. 1, [w:] Adam Didur z Woli Sękowej pod Sanokiem…, s. 51.
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Zusammenfassung
Die Lemberger Herkunft der Oper in Schlesien nach dem 2. Weltkrieg
Eine Forschungserkundung
Der Lemberger Ursprung des Operntheaters in Oberschlesien hängt mit der Person von Adam Didur
(1873–1946) zusammen, eines der führenden Basssänger der Weltvokalistik, der mit dem Musikleben von
Lemberg verbunden war. 1945 geht Didur nach Kattowitz, wo er mit der Gründung der Kattowitzer Oper
beginnt, in Anknüpfung an die Tradition der Musikbühne des Polnischen Theaters in Kattowitz, die in der
Zwischenkriegszeit tätig war. Er wird von seinen nächsten Schülern unterstützt: von Tadeusz Bursztynowicz, dem Tenor und Vizedirektor der Oper sowie von der Sängerin und Lebensgefährtin Wiktoria Calma.
Bald gesellen sich andere hervorragende Künstler Lemberger Herkunft zu ihrem Meister: J. Lachetówna,
O. Szamborowska, F. Arno, L. Finze, A. Hiolski. Die künstlerische Arbeit wird von Adam Dobosz fortgesetzt.
Im Oktober 1945 wird das Ensemble durch herausragende Künstler und Mitarbeiter der Lemberger Oper
verstärkt, die nach Schlesien expatriiert wurden. Der Heroismus der Lemberger trägt Früchte in Form von
folgenden Premieren: „Halka“, „Tosca“ sowie des Diptychons „Cavalleria rusticana“ („Sizilianische Bauernehre“) und „Pagliacci“ („Der Bajazzo“). Didur wird von Ludomir Różycki und vielen herausragenden, mit
der Oper verbundenen Künstlern unterstützt. Im Hintergrund trägt Didur einen erbitterten Kampf um die
Erhaltung der eigenen künstlerischen Vision der Kattowitzer Oper, die sich vom ideologisch-politisch motivierten Konzept der Behörden der Schlesisch-Dombrowaer Woiwodschaft unterscheidet. Die Mission der
Errichtung einer Oper in Schlesien gehört somit zu den Bestrebungen Didurs, das nationale Operntheater wiederzubeleben. Nach der Rückkehr nach Polen im Jahre 1933 beabsichtigte er, diese Aufgabe in der
Warschauer Oper aufzunehmen. Doch die Verwirklichung seiner Träume war ihm in Lemberg vergönnt.
Seine Pläne nahmen eine reale Gestalt nach der Nominierung zum Direktor der Warschauer Oper, was
vom 2. Weltkrieg unterbrochen wurde. Die Tätigkeit für die Kattowitzer Oper stellt einen Versuch der Erfüllung seiner künstlerischen Vorhaben dar. Die Schlesische Oper in Beuthen hatte in ihren Anfängen ein
rühmliches Kapitel durch die Lemberger Künstler, unterstützt durch herausragende Individualitäten der
damaligen Musikwelt, die Adam Didurs Vision eines Operntheaters verwirklichten.

Edward Różycki
Uniwersytet Śląski

Z dziejów kontaktów Lwowa i Śląska
w przestrzeni kultury książki
Z problematyki związków Lwowa i okolic oraz Śląska warto zastanowić się, jakie więzy w przestrzeni kultury książki łączyły te odległe od siebie regiony. Dotyczy to ważnych
problemów produkcji książki ze szczególnym uwzględnieniem introligatorstwa na Górnym Śląsku, głównie po II wojnie światowej.
Do naszych czasów przetrwały i będą służyć następnym pokoleniom książki – skarby naszej kultury umysłowej – porządnie, a zwłaszcza trwale oprawione. Stąd nie bez
znaczenia są zasługi mistrzów, którzy trudnili się oprawą druków.
Kontakty, które łączyły Śląsk z Rusią Czerwoną, jej stolicą Lwowem oraz ziemiami
położonymi dalej na wschodzie sięgają dawnych wieków. Były to związki polityczne,
których najbardziej znanym wyrazem było panowanie księcia Władysława Opolczyka,
a także gospodarcze i kulturalne.
W średniowieczu dużą rolę w gospodarce i handlu oraz administracji Lwowa odegrały
rody przybyłe ze Śląska, głównie z Wrocławia.1 Na przestrzeni wieków kontakty nabierały coraz bardziej charakteru gospodarczego w zakresie handlu i rzemiosła. W świetle
dokumentów wiemy, że za czasów I Rzeczypospolitej do Lwowa przybywali rzemieślnicy i kupcy z takich miast Górnego Śląska jak Bielsko, Skoczów, Mikołów czy Żory2.
Droga do Lwowa z zachodniej części Śląska, bardziej rozwiniętego od czasów średniowiecza, prowadziła przez Górny Śląsk. Pośrednikiem w kontaktach Śląska ze Lwowem
był Kraków. Tranzytem przez Górny Śląsk na ziemie wschodnie dawnej Rzeczypospolitej szły różnego rodzaju towary, m.in. książki i surowce oraz wyroby do ich produkcji. Wśród nich głównie papier pochodzący z papierni śląskich oraz rzadziej narzędzia
drukarskie.
Śląscy fachowcy branży papierniczej pomagali na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej organizować produkcję papieru.
W pierwszej połowie XX wieku sytuacja diametralnie się zmieniła. „Lux ex Silesia”
– hasło obowiązujące od średniowiecza jeszcze przez długie wieki – jakby straciło swoje znaczenie w obliczu strasznej tragedii, jaką była II wojna światowa. Exodus ludności
polskiej ze wschodu, niespotykany w naszych dziejach na taką skalę, spowodował sytuację zgoła inną. Ze wschodnich terenów Rzeczypospolitej Polskiej przybyli mieszkańcy
Lwowa i Kresów zmuszeni opuścić tereny zamieszkałe przez przodków od wieków. Byli
1
Por. Ł. Charewiczowa, Handel średniowiecznego Lwowa, Lwów 1925. Toż w języku niemieckim: Der
Handel des mittelalterlichen Lembergs, Berlin 1941 (maszynopis powielany).
2
Zob. Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie 1388–1783, opr.
A. Janeczek, t. 1–2, Poznań–Warszawa 2005, nr 310, 3862, 3960, 4219, 4481.
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wśród nich pracownicy książki: drukarze, księgarze, bibliotekarze oraz introligatorzy.
Introligatorzy lwowscy po przymusowym wyjeździe i osiedleniu się w granicach okrojonego jałtańskim porozumieniem Państwa Polskiego w większości zatrzymali się na
Śląsku, głównie w miastach górnośląskich.
Lwów był jednym z większych ośrodków kultury książki w dawnej Rzeczypospolitej
oraz największym na terenach południowo-wschodnich. O jego znaczeniu w dziedzinie
kultury książki świadczy fakt, że zawodowe introligatorstwo istniało tu od XV wieku,
a do 1939 roku trudniło się nim ponad 250 mistrzów.
W XVII wieku równocześnie prowadziło swoje warsztaty od kilku do kilkunastu katolickich, prawosławnych (później greckokatolickich), ormiańskich i izraelickich rzemieślników. Nie mogąc utrzymać się jedynie z pracy rąk w swoim zawodzie, zajmowali
się szkatulnictwem, szklarstwem, wyrobem siodeł oraz handlem książkami.
Na początku XVIII wieku, kiedy Szwedzi złupili mieszkańców miasta, nastąpił upadek rzemiosła, ale po kilkudziesięciu latach sytuacja się poprawiła tak, że można było
organizować samodzielny cech, który powstał w 1740 roku.
Po zajęciu Lwowa przez Austrię nastąpił dalszy rozwój rzemiosła, o czym świadczą
działające w mieście warsztaty introligatorskie, średnio około 10 pracowni w tym samym czasie.
W latach 1900–1926 naukę w zawodzie introligatorskim podjęło 445 uczniów, co
świadczyło o dobrych prognozach na przyszłość. W tym czasie mistrzów tego rzemiosła było co najmniej 55. Wśród nich do najwybitniejszych należeli Stanisław Getritz
(1873–1931) i Kazimierz Legeżyński. Najwybitniejszym mistrzem do 1939 roku był
Aleksander Semkowicz (1885–1954)3, senator Rzeczypospolitej, bibliofil, dyrektor powojennego Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie, jeden ze znanych artystów introligatorów.
W artystycznych oprawach niektórych lwowskich mistrzów dawnych epok widoczne
są wpływy Wschodu i Zachodu, z przewagą zachodnich motywów. Upraszczając nieco,
można powiedzieć, że oprawy lwowskich mistrzów katolickich noszą wpływy południowych krajów, podobnie jak oprawy krakowskich rękodzielników, bowiem Lwów pozostawał pod silnym wpływem Krakowa i to – jak się wydaje – również w okresie po 1740
roku, czyli w czasie, kiedy w stolicy województwa ruskiego istniała organizacja cechowa4. Sposób oprawiania ksiąg i dekoracji okładzin przez lwowskich mistrzów wyznania
wschodniego na przestrzeni dziejów ulegały okcydentalizacji.
Dzieje introligatorstwa na Górnym Śląsku nie zostały w stopniu zadowalającym zbadane nie tyle z braku zainteresowań, ile z powodu szczupłości odpowiednich dokumentów.5 Dotyczy to zwłaszcza czasów najdawniejszych, o których niewiele wiemy. Można
jednak przypuszczać, że kultura książki tak na wschodnich, jak i na zachodnich tere3
O nim zob. Słownik pracowników książki polskiej, red. I. Treichel, Warszawa–Łódź 1972, s. 807–808
[dalej: SPKP].
4
A. Jędrzejowska, Książka polska we Lwowie w XVI wieku, Lwów 1928; E. Różycki, Z dziejów książki we
Lwowie w XVII wieku. Studia nad introligatorstwem i handlem książką, Katowice 1991; tenże, Z dziejów XIX
i XX-wiecznego introligatorstwa we Lwowie, [w:] Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny [MBP w Krakowie],
R. 1992, nr 3/171, s. 21 i n.; tenże, Książka polska i księgozbiory we Lwowie w epoce renesansu i baroku, Wrocław 1994, s. 91 i n.; A. Lewicka-Kamińska, Kraków. Oprawy (maszynopis w Dziale Rękopisów Biblioteki
Jagiellońskiej).
5
Na temat introligatorstwa górnośląskiego przed II wojną światową pisał E. Różycki, Z dziejów introligatorstwa w województwie śląskim (1922–1945), [w:] Książka polska na Śląsku w latach 1922–1945. Zarys
problematyki, red. M. Pawłowiczowa 1994; tenże, Introligatorstwo na Górnym Śląsku w okresie po II wojnie
światowej. Kartki z dziejów, [w:] W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej. Księga jubileuszowa de-
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nach Śląska stała na wysokim poziomie, zarówno w okresie średniowiecza, jak i w późniejszych czasach. Rozwijała się ona nie tylko w środowiskach kościelnych, zwłaszcza
zakonnych, ale również świeckich. W tych ostatnich głównie w dużych miastach.
Niewiele wiemy o kontaktach lwowskich introligatorów z górnośląskimi w dawnych
czasach. Że takie istniały w drugiej połowie XIX wieku, świadczy na przykład fakt pobytu w Katowicach introligatora ze Lwowa, Antoniego Drewniaka, który w 1887 roku
pracował u miejscowego mistrza Szperlinga.6
W XIX i w pierwszej połowie XX wieku oprócz prywatnych zakładów introligatorskich istniały introligatornie przy oficynach wydawniczo-drukarskich, podobnie zresztą jak we Lwowie.
O dobrze zorganizowanym rzemiośle świadczyła organizacja cechowa, która organizowała produkcję, dbała o wysoki poziom wyrobów, zajmowała się kształceniem adeptów sztuki introligatorskiej oraz sprawami bytowymi rzemieślników itp. i – co bardzo
ważne – przez wieki walczyła z partaczami.
Śląsk już wcześniej posiadał tradycje cechowe. Pierwszy cech powstał we Wrocławiu w 1584 roku, a od 1609 istniał w Nysie. Tam gdzie nie było organizacji cechowej,
na przykład w małych miejscowościach, mistrzowie należeli do cechu znajdującego się
w pobliskim większym mieście.
W Katowicach dopiero w 1936 roku staraniem Antoniego Dalewskiego (1892–1961),
Władysława Włodka z Katowic oraz Franciszka Spandlowskiego z Piekar Śląskich w celu
lepszej organizacji rzemiosła, a także by ukrócić działalność partaczy, którzy wykonywali prace na niskim poziomie, powstał Samodzielny Wojewódzki Cech.
Warto kilka zdań poświęcić zasłużonemu w sprawie powołania Cechu Introligatorskiego w Katowicach przybyłemu z Krakowa pod koniec 1932 roku Antoniemu Dalewskiemu7. W Krakowie w 1930/31 roku był podstarszym Cechu. Mistrz po przybyciu do
Katowic założył warsztat introligatorski przy ul. Marszałka Piłsudskiego 608. Był jednym
z inicjatorów powołania w Katowicach Cechu Introligatorów, który ukonstytuował się na
zebraniu w 1936 roku. Na nim starszym Cechu został wybrany A. Dalewski. Zmuszony
do wyjazdu z Katowic po wojnie wrócił do tego miasta i tu współpracował z przybyłymi ze Lwowa introligatorami9.
W Katowicach zajmował się m.in. oprawą książek głównie dla Biblioteki Sejmu Śląskiego, Urzędu Górniczego oraz osób prywatnych, w tym miejscowych bibliofilów. Na
zjazdach introligatorskich zabierał głos w sprawach nurtujących polskie rzemiosło, np.
dykowana Profesorowi Zbigniewowi Żmigrodzkiemu, red. K. Heska-Kwaśniewicz przy współpr. D. Pietruch-Reizes, Katowice 2004.
6
O nim zob. SPKP, s. 183.
7
Dalewski pisał do nieznanej osoby: „Będąc od 1919 r[oku] samodzielnym introligatorem w Krakowie
oprawiałem w 1922 r[oku] jednemu z moich klientów, bibliofilowi stare druki i różne książki XVI i XVII
wieku. Od tego klienta, którego nazwiska nie mogę sobie przypomnieć, otrzymałem za pracę i za jakąś dopłatą w 1922 albo w 1923 r[oku] rękopis H[ugona] Kułłątaja [!]. Przechowywałem ten rękopis z całym pietyzmem przez przeszło 10 lat, gdyż sam zawsze czułem się bibliofilem, czego dowodem może być m.in. mój
udział w Zjeździe Bibliofilów we Lwowie, gdzie jako członek Cechu Introligatorów w Krakowie reprezentowałem ten cech, który był członkiem Towarzystwa Bibliofilów. W 1932 r[oku] założyłem warsztat introligatorski w Katowicach. Klientem moim był m.in. ówczesny Marszałek Sejmu Śląskiego, p[an] Konstanty
Wolny. Jemu to w roku 1934 wręczyłem wspomniany rękopis jako dar dla Biblioteki Sejmu Śląskiego” (Odpis z kopii znajdującej się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku w posiadaniu rodziny A. Dalewskiego).
Zob. też E. Różycki, Z dziejów introligatorstwa…, s. 238, przypis 13.
8
„Polska Gazeta Introligatorska” 1933, R. VI, s. 27.
9
SPKP, s. 154; E. Różycki, Z dziejów introligatorstwa…, s. 238 i n.; tenże, Introligatorstwo na Górnym
Śląsku…, s. 276 i n.
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na Zjeździe Mistrzów Introligatorskich w Poznaniu w 1929 roku mówił krytycznie o stosunkach mistrzów poznańskich do swego zawodu10.
Czuł się bibliofilem, a w 1928 roku brał udział w Zjeździe Bibliofilów we Lwowie z ramienia krakowskiego Cechu Introligatorów należącego do Towarzystwa Bibliofilów.11
Dalewskiemu przyszło pracować – jak to sam podkreśla – w trudnych warunkach,
ponieważ musiał czterokrotnie w życiu otwierać warsztat introligatorski. Najgorszy okres
nastąpił za czasów stalinowskich, kiedy stracił maszyny potrzebne do wykonywania zawodu, tak że kilka lat przed śmiercią pracował na pożyczonych maszynach. Nie złamało
to tego dzielnego i zasłużonego mistrza introligatorskiego.
Po II wojnie światowej 17 czerwca 1945 roku, już w innych okolicznościach ustrojowych, na Górnym Śląsku została reaktywowana organizacja cechowa. Powstał Powiatowy Związek Cechów z siedzibą w Katowicach, prezesem którego został starszy Cechu Introligatorów Antoni Dalewski. Cech introligatorów razem z przedstawicielami
innych rzemiosł tworzył Związek Cechów Rzemiosł Grupy Usługowej, Papierniczej
i Poligraficznej.
Okres stalinowski w dziejach polskiej książki był jednym z najtrudniejszych w całej
jej historii. Trudności przeżywało również rzemiosło, w tym rękodzieło introligatorskie. Również w późniejszych czasach książka była prześladowana ze względu na treści,
które w sobie niosła.
Do cechu powojennego w Katowicach należeli również introligatorzy przybyli ze Lwowa. Z lwowskich introligatorów, którzy musieli wyjechać z miasta „zawsze wiernego”
kilku osiedliło się w różnych miastach kraju, większość jednak na Śląsku.
W Krakowie zamieszkali Józef Legeżyński i Eugeniusz Gadacz (zm. 1964), a Roman
Jakobi osiedlił się w Gdańsku. W Warszawie znalazł swoje miejsce Aleksander Semkowicz. Mistrz w okresie międzywojennym był zaprzyjaźniony z Antonim Dalewskim, od
którego otrzymał z dedykacją pięknie oprawioną w safian książeczkę. Było to jego opracowanie pt. Oprawa książek (Kraków 1926)12.
Na Dolny Śląsk przenieśli się Józef Zagórski (zm. w 1947 w Kłodzku), który zmienił
zawód i przed wojną był pracownikiem Miejskich Zakładów Elektrycznych we Lwowie
oraz Kazimierz Witski (ok. 1872–1949). Ten ostatni cechmistrz lwowski, który zmarł
w Złotoryi, przywiózł ze sobą lwowskie księgi cechowe, statut Cechu Lwowskiego z 1740
roku, insygnia, sztandar, skrzynkę (ladę) oraz inne dokumenty cechowe. Zostały one
przekazane w 1947 roku na Ogólnopolskim Zjeździe Introligatorów w Katowicach Cechowi Introligatorów w tym mieście jako depozyt. Odebrał te materiały Antoni Dalewski, a akt przekazania został wpisany do Księgi pamiątkowej połączonych Korporacji Introligatorów i innych, we Lwowie 1894.13
W Bytomiu, który przygarnął wielu lwowian, znaleźli się: chorąży cechu Mieczysław
Tomaszewski, współpracujący z nim w introligatorni Bernarda Połonieckiego we Lwowie Karol Tybura oraz Jan Maciulski i Konstanty Winiarski (zm. pod koniec lat czter10
„Kolega Dalewski z Krakowa wywodzi się nad uporządkowaniem stosunków zawodowych w Poznaniu, pojąć jednakowoż nie może o gnuśności introligatorów poznańskich, którzy nie czynią nic, aby rozgraniczyć prace pomiędzy introligatora a drukarza. Drukarstwu, jako przemysłowi, nie wolno uprawiać
introligatorstwa. Mówca wypowiada się przeciw wykonywaniu pracy introligatorskiej w różnych instytucjach, bądź to prywatnych lub rządowych. Tylko utworzenie cechu w Poznaniu może przynieść poprawę”.
„Polska Gazeta Introligatorska” 1929, R. II, s. 83.
11
Por. przypis 7.
12
Broszura oprawiona w safian czerwonego koloru w posiadaniu autora tekstu.
13
SPKP, s. 971.
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dziestych). Bytomscy introligatorzy kontynuowali tradycje lwowskie chociażby z tego
względu, że
prawo używania buławy cechmistrzowskiej na śląskich uroczystościach cechowych
zastrzeżono tam dla mistrza z Bytomia, b[yłego] członka zarządu i chorążego Cechu
Lwowskiego, Mieczysława Tomaszewskiego.14

Najwięcej introligatorów lwowskich zamieszkało w Gliwicach: Jan Fok, Antoni Sternal, Henryk Nowakowski, Kazimierz Stanisław Piechociński (zm. w latach czterdziestych
w Gliwicach), który był długoletnim kierownikiem zakładu introligatorskiego Książnicy-Atlas, Jan Ferenc, zasłużony kierownik firmy Połonieckiego. W Gliwicach był pracownikiem Introligatorni i Wytwórni Wyrobów Papierowych „Mewa”. Jednym z osiadłych
w tym mieście lwowskich introligatorów był Rudolf Górski (1889–1962), syn mistrza
Mikołaja (1863–1932), który oprócz zwykłych opraw restaurował oprawy zabytkowe.15
Syn Rudolf, który kierował pracownią ojca we Lwowie, po wojnie w Gliwicach prowadził nieduży warsztat introligatorski.
W Mikołowie otworzył warsztat introligatorski przybyły ze Lwowa Konstanty Lemański (zm. w 1961).
Jednym z najbardziej znanych lwowskich mistrzów osiadłych na Górnym Śląsku był
Jan Teodor Hewak (1877–1961)16 zamieszkały w Pszczynie. Nauki w zawodzie pobierał we Lwowie u różnych mistrzów, ale na czeladnika został wyzwolony w Miskolcu
na Węgrzech. Uczył się i pracował u wybitnych mistrzów lwowskich, o czym świadczą
wykonane przez niego oprawy luksusowe i bibliofilskie. Po wyjeździe do Polski, w latach 1946–1953 prowadził wraz z żoną (zm. w 1949 r.) nieduży warsztat w Pszczynie
przy ul. Matejki 12, który pomagał mu urządzić zaprzyjaźniony z nim jeszcze z czasów
lwowskich Dalewski. W tym mieście w 1947 roku otrzymał dyplom członka honorowego Cechu. Po zaprzestaniu działalności zawodowej zamieszkał w domu starców. Następnie wyjechał do Wrocławia, gdzie zmarł. Po jego śmierci materiały archiwalne związane
z jego osobą zostały przekazane do Biblioteki Jagiellońskiej.
Hewak był działaczem ruchu zawodowego. Jako cechmistrz lwowski od 1921 do 1930
roku był jednym z organizatorów I Zjazdu Mistrzów Introligatorskich we Lwowie, który
odbył się we wrześniu 1926 roku oraz uczestniczył w zorganizowaniu Cechu w Poznaniu
(1929). Był autorem szeregu artykułów dotyczących spraw introligatorstwa polskiego.
W księdze Cechu Lwowskiego przywiezionej ze Lwowa i znajdującej się dziś w Muzeum
Śląskim w Katowicach umieścił zapiski dotyczące działalności mistrzów lwowskich.
Aleksander Semkowicz poświęcił mu druczek bibliofilski odbity w pięćdziesięciu liczbowanych egzemplarzach pt. Legendy i dumki zawodowe dla lepiaczej braci lwowskiej
przeznaczone… (Lwów 1928)17, w którym umieścił w stylu humorystycznym, cechującym przedwojenne polskie bibliofilstwo, wymyśloną genealogię Hewaka. Tekst druczku,
który został poświęcony cechmistrzowi lwowskiemu, zaczyna się w następujący sposób:

14

Tamże.
Por. naklejkę na druku: Gasparo Contarini: De magistratibus et re publica Venetorum libri quinque.
Basel: apud H. Frobenium et N. Episcopium. 1544. 8o. Treść naklejki: „M. Górski introligator we Lwowie”.
Egz. w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. XVI.O.8709.
16
O nim zob. SPKP, s. 327–328.
17
Rzadki egzemplarz druczku (z numerem 4), pochodzący ze zbiorów A. Dalewskiego, w posiadaniu autora tekstu.
15
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Historia prawdziwa o rodzie introligatorskim szlachetnego Jana Ewangelisty Hewaka i niewiasty jego imieniem Pauli – w starych Pismach Starego i Nowego Testamentu
odnaleziona…

W broszurze zostały opublikowane wiersze Semkowicza napisane na cześć introligatorów, m.in. działających później na Śląsku Hewaka i Dalewskiego.18
Przywiezione ze Lwowa archiwalia i pamiątki lwowskiego Cechu Introligatorów, które dzisiaj znajdują się w Muzeum Śląskim w Katowicach, zawierają statut cechu, księgi
cechowe z okresu I Rzeczypospolitej, z czasów zaboru austriackiego oraz okresu przedwojennego.19 Świadczą o trudnych i skomplikowanych losach pracowników książki i samej książki polskiej.

Zusammenfassung
Aus der Geschichte der Beziehungen Lembergs und Schlesiens im Bereich der Buchkultur
(1. Hälfte des 20. Jhs.). Eine Erkundung
Die Beziehungen Lembergs und Umgebung mit Schlesien reichen bis ins Mittelalter zurück. Die Kontakte im Bereich der Buchkultur sind so alt wie die Wirtschaftsbeziehungen. Sie betrafen den Transfer verschiedener Waren und die Wanderungen von Menschen in den Osten. Das bekannte „Lux ex Silesia” bezog
sich auch (vielleicht vor allem) auf die Ostgebiete der alten polnischen Republik. Von Westen nach Osten
wurden Bücher und die zu ihrer Herstellung nötigen Rohstoffe transportiert, u.a. Papier, Druckwerkzeuge (seltener) und fachmännische Hilfe. Der 2. Weltkrieg, welcher immense Verluste im Bereich der Kultur
zur Folge hatte, traf auch die Bucharbeiter, u.a. die Buchbinder. Lemberg mussten in Richtung des im Zuge
des Jalta-Abkommens beschnittenen Landes Buchbinder verlassen, die sich in Oberschlesien niederließen
und zu Mitorganisatoren des buchbinderischen Handwerks der Nachkriegszeit wurden. Die meisten von
ihnen siedelten sich in Gleiwitz und Beuthen an.

18
Oto jeden z przykładów „poezji” lwowskich introligatorów-bibliofilów: DO ANTONIEGO DALEWSKIEGO Z UCZTY U HEWAKÓW/ Kochany Felicjanie/ Dostaniesz Ty lanie/ Że na tym weselu/ Gdzie
było nas wielu/ Ciebie bracie niestało/ A wszak było nie mało/ Jadła/ trunków, humoru/ (Nie mniej do
mnie rankoru)./ Ale zacna Twa żona/ Obok mnie posadzona/ Przez Cię osamotniona/ Ona, Ona, Ona,
Ona/ Pisać mi nie pozwoli/ (Z poety wytrąca roli)/ Pozdrawiam Cię serdecznie/ Ale przyjadę koniecznie/
Bym uściskał Cię serdecznie// TWÓJ ALEKSANDER 30. X. 1927. A. Semkowicz, Legendy i dumki zawodowe dla lepiaczej braci lwowskiej przeznaczone…, Lwów 1928, s. 13.
19
Muzeum Śląskie w Katowicach, MŚK/T/1–10. Zob. szczegółowy wykaz pamiątek lwowskich w: E. Różycki, Introligatorstwo na Górnym Śląsku…, s. 282, przypis 28; tenże, Z dziejów XIX i XX-wiecznego introligatorstwa…, s. 29.
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Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie

Śledztwo w sprawie zabójstwa profesorów polskich
wyższych uczelni, członków ich rodzin
oraz współmieszkańców we Lwowie w lipcu 1941 roku
W 2001 roku zapadła decyzja o przekazaniu Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie, jako właściwej rzeczowo i miejscowo,
śledztwa w sprawie zbrodni na lwowskich uczonych. Przedsięwzięte niezbędne czynności dowodowe wykazały bowiem istnienie okoliczności uzasadniających podjęcie na
nowo przedmiotowego śledztwa noszącego ówcześnie sygnaturę Ds. 275/65, umorzonego z datą 20 grudnia 1969 roku z powodu braku dostatecznych materiałów do sporządzenia aktu oskarżenia. Przesłankę podjęcia na nowo umorzonego postępowania stanowiło
złożenie przez Władysława Żeleńskiego w Archiwum Akt Nowych w Warszawie materiałów dotyczących zabójstwa lwowskich profesorów. Stanowiły je kopie dokumentów
procesowych zagranicznych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach,
w których wątkiem było zabójstwo profesorów lwowskich.
Już na etapie tych czynności pojawiła się konieczność przeprowadzenia dowodów
z zeznań świadków. Przesłuchany w drodze międzynarodowej pomocy prawnej Władysław Żeleński potwierdził fakt złożenia wszystkich zebranych przez siebie dokumentów
w Archiwum Akt Nowych. Przesłuchanie hrabiny Karoliny Lanckorońskiej okazało się
niemożliwe wobec znacznego pogorszenia stanu zdrowia i w konsekwencji śmierci tego
nader istotnego świadka. Powstał również Związek Potomków Lwowskich Profesorów
Zamordowanych przez Gestapo w Lipcu 1941 Roku, grupujący członków rodzin ofiar
zbrodni, których wiedza nie znalazła dotychczas udokumentowania.
Uzupełniono ponadto dokumentację śledczą o uzyskane od strony niemieckiej kopie
decyzji merytorycznych niemieckich organów wymiaru sprawiedliwości, których treści prezentują istotne ustalenia w zakresie okoliczności przedmiotowej zbrodni, dokonane po umorzeniu śledztwa o sygn. Ds. 275/65. Powyższe skutkowało podjęciem na
nowo, z datą 25 lutego 2003 roku umorzonego śledztwa w sprawie zabójstwa profesorów polskich wyższych uczelni, członków ich rodzin oraz współmieszkańców we Lwowie w lipcu 1941 roku. Postępowanie kontynuowane było pod nową sygnaturą S 5/03/
Zn. Przedmiotowy czyn wypełnia znamiona zbrodni zabójstwa określonej w art. 1 pkt 1
dekretu z 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz zdrajców
Narodu Polskiego (Dz.U. nr 69, poz. 377 z 1946 roku z późn. zm.), w którym zachowanie sprawców określono mianem brania udziału w dokonywaniu zabójstw, tak w formie
sprawstwa, jak też podżegania lub pomocnictwa. Dobrem chronionym tym przepisem
jest życie ludzkie w okresie okupacji nazistowskiej.
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Dążąc do ujawnienia prawdy, w toku śledztwa wyczerpano wszystkie dostępne środki dowodowe zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.
Z poczynionych ustaleń wynika, że we wczesnych godzinach rannych 30 czerwca
1941 roku Lwów został zajęty przez oddziały niemieckie: 98 i 99 pułk strzelców górskich,
a także batalion „Nachtigall”. Jednostka ta składała się z 300 zachodnio-ukraińskich żołnierzy, z niemieckim personelem ramowym, podlegającym wywiadowi. Do sztabu jednostki należał m.in. ówczesny porucznik dr Theodor Oberländer.
Jednostka zatrzymała się w mieście do wieczora 6 lipca 1941 roku. 1 lipca o godzinie 500 do Lwowa przybył także sztab grupy szturmowej C pod dowództwem dowódcy
brygady SS dr Rascha. Przynależne do grupy C komanda szturmowe przybyły do Lwowa około 2 lipca. Komanda szturmowe liczące około 200 funkcjonariuszy składały się
z członków Służby Bezpieczeństwa, policji porządkowej i dowódców Waffen SS. Przydzielano do nich również grupy volksdeutschów lub Ukraińców jako tłumaczy. Utworzone na początku ekspansji na ZSRR z rozkazu szefa Policji Bezpieczeństwa i Służby
Bezpieczeństwa Himmlera cztery grupy szturmowe wkraczały bezpośrednio za walczącym wojskiem na zajęte tereny, a do ich zadań należało polityczne zabezpieczenie okupowanych terenów. Podległe im komanda szturmowe jako organy wykonawcze o zmiennej liczbie posiadały daleko idące pełnomocnictwa. 2 lipca do Lwowa przybyło również
komando szturmowe specjalnego przeznaczenia, z.b.V, nie podlegające żadnej grupie
szturmowej, pozostające pod rozkazami dowódcy Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Krakowie generała brygady SS dr Eberharda Schöngartha. Członkiem
jego oddziału był m.in. Walter Kutschmann.
2 lipca 1941 roku zatrzymany został w miejscu pracy profesor Politechniki Lwowskiej,
były senator i premier Kazimierz Bartel, który uwięziony został w siedzibie lwowskiego
Gestapo, skąd żona uzyskała zgodę na przynoszenie mu obiadów. W tym czasie oficjalną
formą kontaktu były przekazywane przez profesora pisane w języku niemieckim kartki. Ponadto dwukrotnie przekazał on grypsy w języku polskim, z których wynikało, że
niepokoi go brak zainteresowania jego osobą, a także brak przesłuchań.
Nocą z 3 na 4 lipca 1941 roku małe oddziały składające się z oficera, kilku żołnierzy,
kierowcy oraz Ukraińców w roli tłumaczy i przewodników, zatrzymały w miejscach zamieszkania lub pobytu lwowskich uczonych, a w kilku przypadkach członków ich rodzin, współmieszkańców i gości. W mieszkaniach szczególnie bogato wyposażonych
pierwotnie zatrzymano jedynie mężczyzn, a po jakimś czasie pośpiesznie dokonano
zatrzymań przebywających tam kobiet, po czym mieszkania opieczętowano.
Zatrzymujący posługiwali się imiennymi listami, sporządzonymi z czasowym wyprzedzeniem, o czym świadczy usiłowanie zatrzymania zmarłych w czasie wojny profesorów, stosując zasadę zatrzymywania wszystkich dorosłych mężczyzn pozostających
w domu. Los zatrzymanych był z góry przesądzony, czego dowodzą cyniczne uwagi, iż
zabranie dodatkowej odzieży i przedmiotów, a nawet podanie lekarstw jest zbyteczne.
W trakcie zatrzymań dokonywano pobieżnych przeszukań mieszkań i rabunku drobnych, lecz cennych przedmiotów.
Zatrzymanych uczonych, członków ich rodzin, współmieszkańców i służbę przewieziono samochodami do Bursy Abrahmowiczów, gdzie, mimo z góry powziętego zamiaru stracenia, znęcano się nad nimi i poddawano przesłuchaniom. Około godziny 600,
z nieustalonych przyczyn zwolniony został jeden z profesorów i osoby ze służby. Z grupą uczonych i ich rodzin pozostała z własnej woli Katarzyna Demko oraz mąż gospodyni profesora Dobrzanieckiego, który z uwagi na nieznajomość języka niemieckiego
nie był w stanie wyjaśnić swego statusu. Oczekujący na dziedzińcu na zwolnienie pro-
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fesor widział wyprowadzanie poza teren bursy grupy uczonych niosących ciało, które
uznał za zwłoki Adama Ruffa, zastrzelonego podczas ataku epileptycznego. Druga widziana przez niego grupa pozostała na dziedzińcu pod ścianą budynku. Profesor słyszał
następnie odgłosy wystrzałów. Przebieg zdarzeń w Bursie Abrahmowiczów znany jest
z treści zeznań ocalałego uczonego oraz świadka należącego do służby profesora Tadeusza Ostrowskiego.
4 lipca 1941 roku, we wczesnych godzinach rannych, mały oddział egzekucyjny dowodzony przez funkcjonariusza SS rozstrzelał na stokach Wzgórz Wuleckich przyprowadzonych w to miejsce z Bursy Abrahmowiczów lwowskich uczonych i osoby wraz
z nimi zatrzymane: Antoniego Cieszyńskiego, Katarzynę Demko, Władysława Dobrzanieckiego, Jana Greka, Marię Grek, Jerzego Grzędzielskiego, Edwarda Hamerskiego,
Henryka Hilarowicza, Władysława Komornickiego, Eugeniusza Kosteckiego, Włodzimierza Krukowskiego, Romana Longchamps de Bérier, Bronisława Longchamps de
Bérier, Zygmunta Longchamps de Bérier, Kazimierza Longchamps de Bérier, Antoniego Łomnickiego, Stanisława Mączewskiego, Adama Mięsowicza, Witolda Nowickiego,
Jerzego Nowickiego, Tadeusza Ostrowskiego, Jadwigę Ostrowską, Stanisława Pilata, Stanisława Progulskiego, Andrzeja Progulskiego, Romana Renckiego, Marię Reymanową,
Stanisława Ruffa, Annę Ruff, Adama Ruffa, Włodzimierza Sieradzkiego, Adama Sołowija, Włodzimierza Stożka, Eustachego Stożka, Emanuela Stożka, Tadeusza Tapkowskiego, Kazimierza Vetulaniego, Kaspra Weigla, Józefa Weigla, Romana Witkiewicza
i Tadeusza Żeleńskiego-Boya.
Ciała rozstrzeliwanych upadały do wykopanego uprzednio dołu, w którym następnie
zostały zakopane. Przy egzekucji obecni byli obserwatorzy sprawiający wrażenie pasywnych widzów. Przebieg egzekucji, w różnych jej etapach, obserwowali z okien wstrząśnięci mieszkańcy okolicznych domów.
Rodziny straconych przez długi czas utrzymywane były w niewiedzy lub w przekonaniu, że ich bliscy żyją.
11 lipca 1941 roku zatrzymani zostali dwaj profesorowie Akademii Handlu Zagranicznego: matematyk Stanisław Ruziewicz i ekonomista Henryk Korowicz, których losy
od momentu zatrzymania nie są znane.
Tymczasem w więzieniu pozostawał nadal profesor Kazimierz Bartel, który od chwili
zatrzymania przebywał w siedzibie gestapo. Około 24 lipca 1941 roku profesor Bartel
przeniesiony został do więzienia przy ul. Łąckiego. Gdy 26 lipca żona przyniosła do siedziby Gestapo obiad, od funkcjonariusza o nazwisku Michaelis dowiedziała się o rozstrzelaniu męża. Wymieniony funkcjonariusz okazał wówczas depeszę, z treści której
wynikało, że profesor Bartel rozstrzelany został z rozkazu Himmlera.
Sprawcy, będąc świadomi nadchodzącej klęski, usiłowali zatrzeć ślady zbrodni.
W październiku 1943 roku tak zwane „brygady śmierci”, czyli „Sonderkommando 1005”,
otworzyły masowy grób ofiar egzekucji z 4 lipca 1941 roku i zniszczyły przez spalenie
znajdujące się w nim szczątki. Przy ciałach znajdowano dokumenty i przedmioty pozwalające wnioskować, że byli to lwowscy uczeni. W aktach śledztwa w sprawie członków hitlerowskiej załogi Obozu Janowskiego sygn. S 7/61 W-72 ujawniono przekłady
z języka rosyjskiego i ukraińskiego protokołów przesłuchań świadków, członków „Sonderkommando 1005”. Tokiem postępowania objęto ustalenia dotyczące wszystkich niemieckich funkcjonariuszy pozostających w zainteresowaniu śledztwa.
Wyrokiem Sądu Najwyższego Niemieckiej Republiki Demokratycznej z 29 kwietnia 1960 roku Theodor Oberländer skazany został w procesie zaocznym na karę dożywotniego więzienia i utratę obywatelskich praw honorowych na zawsze. Sąd uznał go
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za winnego udziału w przygotowaniu agresji hitlerowskich Niemiec na narody miłujące pokój i terrorystycznego ujarzmienia ich przez niemiecki militaryzm, współudziału
w mordowaniu ludności na okupowanych terenach, podżegania innych osób do mordowania ludności na okupowanych terenach oraz osobistego dokonania kilku morderstw.
Sąd powołał się na zeznania świadka utrzymującej, że widziała Theodora Oberländera na miejscu egzekucji i rozpoznała go w okresie powojennym na zdjęciu prasowym.
Zeznanie oraz identyfikacja, naznaczone emocjami i upływem czasu, nie mogły jednak
stanowić podstawy do sformułowania zarzutów.
Dowodów winy nie dostarczyły również prowadzone przeciwko Theodorowi Oberländerowi postępowania przed zachodnioniemieckimi organami wymiaru sprawiedliwości. Prokuratura przy Sądzie Krajowym w Bonn umorzyła postępowanie przeciwko
byłym oficerom batalionu „Nachtigall” Theodorowi Oberländerowi, Albrechtowi Herznerowi i innym żyjącym członkom batalionu o czyny karalne popełnione w okresie od
30 czerwca do 7 lipca 1941 roku we Lwowie, sygn. 8 Js 344/59 i 8 Js 393/60, nie znajdując żadnych punktów oparcia, że batalion „Nachtigall” wciągnięty został w jakiejkolwiek
formie do masowych zabójstw. Z ustaleń tego postępowania wynika, że zarządzona przez
dowódcę grup szturmowych, dr Rascha akcja aresztowań objęła prawie wszystkich profesorów polskich zatrudnionych we Lwowie oraz ich bliskich. Profesorów aresztował w ich
mieszkaniach mały oddział Służby Bezpieczeństwa, w nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku, na
podstawie listy sporządzonej jeszcze przed rozpoczęciem ekspansji na ZSRR. Dużą część
aresztowanych profesorów zastrzelono bezpośrednio po zatrzymaniu. Kilku profesorów
uwolniono. Profesor Bartel, były premier Polski, został stracony prawdopodobnie dopiero 26 lipca 1941 roku na specjalny rozkaz Hitlera. Aresztowanie i egzekucje profesorów polskich przeprowadziło jedno z komand szturmowych Służby Bezpieczeństwa,
przy czym nie można ustalić, które z czterech Einsatzkommando otrzymało to zadanie.
Jak wynika z aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego w Bonn, Theodor Oberländer zmarł 4 maja 1998 roku.
Na skutek skargi wdowy po profesorze Politechniki, Włodzimierzu Krukowskim,
wszczęte zostało postępowanie, którego przedmiotem było zamordowanie we wczesnych
godzinach porannych 4 lipca 1941 roku lwowskich nauczycieli akademickich oraz członków ich rodzin. Dochodzenie doprowadziło do ustalenia, że decyzję o mordzie podjęli
wspólnie SS-Brigadeführer dr Eberhard Schöngarth i Standartenführer Heim, przybyli do Lwowa 2 lipca 1941 roku na czele komanda SS do zadań szczególnych, złożonego
z 230 ludzi i z rozkazu Generalnego Gubernatora Hansa Franka oraz Naczelnego Dowódcy SS Heinricha Himmlera. Mord ten przeprowadzony został z pomocą nieustalonego co do składu, małego, liczącego 5–6 osób oddziału egzekucyjnego, rekrutującego
się z ochotników ukraińskich, co do których brak możliwości identyfikacji, oddelegowanego przez Schöngartha, Heima i Horsta Waldenburgera, należących do tegoż komanda.
W stosunku do pięciu osób dochodzenie musiało zostać z mocy prawa umorzone
wobec tego, że wszyscy sprawcy już nie żyją. Himmler popełnił samobójstwo, Frank
i Schöngarth zostali straceni na mocy wyroków, Heim zmarł w 1943 roku na raka, a Waldenburger zginął w 1942 roku z rąk partyzantów. Prokurator przy Sądzie Krajowym
w Hamburgu z datą 2 maja 1966 roku (sygn. 141 Js 12/65) powiadomił pokrzywdzoną
o umorzeniu postępowania. Za punkt wyjścia prokurator przyjął masakrę przeprowadzoną w więzieniach lwowskich przed nadejściem wojsk niemieckich, stwierdzając, że
skoro Schöngarth wyjaśnił strzelcom oddziału egzekucyjnego mającym zabić profesorów, że egzekucja będzie aktem represji i odpłatą za mord popełniony w więzieniach
na Ukraińcach i żołnierzach niemieckich „przez Żydów, komunistów i inteligentów”, to
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w powyższej sytuacji można uznać co najmniej za wątpliwe, by wykonawcy tego rozkazu działali z niskich, subiektywnych pobudek. Zważywszy jednak, że rozstrzeliwujący
nie zostali ustaleni, postępowanie w tym zakresie również zostało umorzone.
Były SS-Brigadeführer Eberhard Schöngarth i inni oskarżeni o to, że 21 listopada
1944 roku w Holandii, z pogwałceniem praw i zwyczajów wojennych, zaangażowani
byli w zabójstwo nieznanego lotnika sił sprzymierzonych, jeńca wojennego – wyrokiem Sądu Wojskowego w lutym 1946 roku uznani zostali za winnych i skazani na karę
śmierci przez powieszenie.
Hans Krüger skazany został wyrokiem z 3 i 6 maja 1968 roku przez Sąd Przysięgłych
Sądu Krajowego w Münster na wielokrotną karę ciężkiego dożywotniego więzienia za
dokonanie masowych morderstw w czasie, gdy był szefem Gestapo w Stanisławowie.
Karolina Lanckorońska przypadkiem, z lektury pisma, dowiedziała się o powyższym
procesie i sama zgłosiła się w charakterze świadka. Złożyła zeznania, iż aresztowana
w Stanisławowie, 12 maja 1942 roku, była przesłuchiwana przez Krügera, który poirytowany jej postawą i manifestowaniem polskości, grożąc umieszczeniem jej w obozie
koncentracyjnym w Ravensbrück, wyjawił, że we Lwowie o godzinie 400 rozstrzelał profesorów uniwersyteckich. Zginęło wówczas bez śladu 21 profesorów, a wszystko to jego
dzieło. 8 lipca 1942 roku Lanckorońska przewieziona została do Lwowa, gdzie przesłuchiwał ją komisarz do spraw polskich i politycznych Kutschmann. Wyczuwając jego
nieprzychylny stosunek do Krügera, przedstawiła mu oświadczenie Krügera odnoszące
się do polskich profesorów. Reakcją na tę wypowiedź było stwierdzenie poruszonego
Kutschmanna, iż to on miał doprowadzić drugą grupę profesorów i odmówił. Przewiezioną do Berlina 30 listopada 1942 roku przesłuchiwał sędzia SS Hertel, przed którym
leżał jej pisemny raport dotyczący tej sprawy. Sędzia wyraził opinię, że Krüger nie mógł
jej tego powiedzieć. W zakresie stanu faktycznego sąd ustalił, że zaraz po przybyciu do
Stanisławowa i przejęciu placówki Policji Bezpieczeństwa Krüger otrzymał od Schöngartha ogólnie wydany rozkaz przeprowadzenia – podobnie jak stało się to we Lwowie
– akcji przeciwko inteligencji, której celem było pozbawienie tutejszej ludności ich duchowej warstwy wiodącej. Ofiary Policji Bezpieczeństwa ze Stanisławowa pozbawiano
życia dokładnie tak, jak wcześniej profesorów i innych przedstawicieli inteligencji we
Lwowie, aby pozbawić tutejszą ludność ich warstwy przywódczej.
Starania o wytoczenie Krügerowi procesu w kontekście zeznań Karoliny Lanckorońskiej pozostały bezskuteczne wobec stanowiska prokuratury, która uznała, że skoro
Krügerowi wymierzono w Münster najwyższą karę, to jego ponowne ściganie za ujawnione przestępstwo jest niecelowe, gdyż ewentualne skazanie nie mogłoby już zaważyć
na jego losie. Przesłuchany 4 marca 1975 roku w charakterze świadka Hans Krüger zeznał w związku z zarzutami Karoliny Lankorońskej, która przytoczyła jego wypowiedź,
że jest to nieprawda. Nie wiedział rzekomo, jaką rolę przy egzekucji profesorów odgrywał Walter Kutschmann, który, mając zmienny charakter, był wówczas głównym
zakulisowym inspiratorem knowań przeciwko niemu i który spowodował wszczęcie
postępowania prowadzonego z powodu rzekomej niedyskrecji. Proces został jednak
umorzony po jego 10-miesięcznym pobycie w areszcie w Berlinie, po czym po odbyciu
urlopu wypoczynkowego został on awansowany, co świadczy o tym, że postępowanie
wykazało jego niewinność.
W Archiwum Federalnym w Berlinie ujawniono pismo szefa Policji Bezpieczeństwa
i Służby Bezpieczeństwa datowane na 15 czerwca 1944 roku do dowódcy Rzeszy SS z postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Sąd SS Policji z powodu ujawnienia
tajemnic państwowych. Z pisma wynika, że Hans Krüger oskarżony został o ujawnienie
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ściśle tajnych wydarzeń. Opowiedział on mianowicie polskiej hrabiance, kierowniczce
polskiego Komitetu Pomocy, że w nowo zajętych miejscowościach z zasady aresztowano
określoną liczbę Polaków, których następnie rozstrzeliwano, musząc liczyć się z tym, że
hrabianka powie o tym polskiej ludności. Postępowanie to zostało zawieszone Rozporządzeniem Sądu Policji i SS III w Berlinie z 5 czerwca 1943 roku. Dowódca Rzeszy SS
zezwolił na zawieszenie postępowania przygotowawczego, zarządzając jednak degradację służbową Krügera do stopnia poddowódcy szturmowego SS. Archiwum Federalne
w Berlinie nie dysponuje inni dokumentami z tego postępowania.
Kopia zaświadczenia Urzędu Meldunkowego w Monachium stwierdza, że Hans
Krüger zmarł 8 lutego 1988 roku.
Próby przesłuchania w charakterze świadka i wszczęcia procedury ekstradycyjnej zakończyła śmierć ukrywającego się w Argentynie Waltera Kutschmanna alias Pedro Ricardo Olmo, 30 sierpnia 1986 roku.
W toku postępowania prowadzonego przez prokuratora przy Sądzie Krajowym
w Hamburgu pod sygn. 147 Js 21/74 rozszerzono poszukiwania na wszystkie, dające się
jeszcze ustalić dowody po stronie niemieckiej. Wobec braku punktów, uzasadniających
dalsze wyjaśnianie sprawy, postępowanie zakończone zostało z datą 16 maja 1983 roku.
W notatce kończącej procedurę dochodzeniową przedstawieni zostali w kolejności alfabetycznej podejrzewani o udział w zbrodni, aby w ten sposób dać końcowy przegląd
działań organów ścigania, mających na celu dokonanie ustaleń w sprawie zamordowania lwowskich nauczycieli akademickich.
Nie żyje jedyny znany z nazwiska funkcjonariusz – Michaelis, który w dniu 26 lipca
1941 roku, powołując się na depeszę z rozkazem Himmlera, poinformował żonę profesora Kazimierza Bartla o jego rozstrzelaniu. Według zeznań córki profesora nie jest
pewne, czy będąca w szoku matka czytała treść depeszy, czy też poprzestała na przekazanej w formie ustnej informacji. Na tej podstawie nie można formułować kategorycznych wniosków o autorstwie rozkazu, który legł u podstaw zabójstwa profesora
Kazimierza Bartla. Zgromadzony materiał dowodowy nie dostarczył natomiast żadnych danych dotyczących sprawców biorących udział w czynnościach wykonawczych.
Zwraca jednak uwagę odmienność sytuacji dotyczącej czasu i okoliczności uwięzienia
tego uczonego i polityka.
Szczupłość materiału dowodowego nie zezwoliła na ustalenie sprawców i okoliczności śmierci profesorów Henryka Korowicza i Stanisława Ruziewicza. Oczywisty jawi się
jednak wniosek, że mimo obrania różnych terminów zatrzymania i zabójstwa, bez wątpienia chodzi o tę samą akcję wyniszczenia inteligencji.
Aresztowanie wszystkich kobiet, po uprzednim zatrzymaniu mężczyzn w mieszkaniach szczególnie bogato urządzonych, w których następnie dokonano grabieży cennych
przedmiotów i dzieł sztuki, wskazuje na motyw rabunkowy towarzyszący zabójstwom
Jadwigi Ostrowskiej, Marii Grek, Marii Reyman i Anny Ruff. Dowodów winy przeciwko Pieterowi Nicolaasowi Mentenowi nie dostarczyło jednak prowadzone przez Główną
Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce śledztwo, ani też postępowanie toczące się przed holenderskimi sądami. Fakt, iż Menten znał środowisko lwowskich elit,
z początkiem wojny niemiecko-radzieckiej przybył z Krakowa do Lwowa i był widziany
w mundurze SS, pozostając w zażyłych stosunkach z wysokimi niemieckimi funkcjonariuszami, a po śmierci małżeństwa Ostrowskich otrzymał ich mieszkanie i nabył jego
cenne wyposażenie, łącznie z pośrednimi dowodami, iż Menten uczestniczył w aresztowaniu profesorów nie są wystarczające do udowodnienia wymienionemu udziału
w przedmiotowej zbrodni.

166

Elżbieta Barnat-Lubas

Aresztowanie i zabójstwo profesorów lwowskich, członków ich rodzin i współmieszkańców, nie było akcją spontaniczną. Zarysowuje się bowiem związek między wyniszczeniem inteligencji polskiej w Krakowie, Lwowie i Stanisławowie. Na jedność tych działań
wskazywał gubernator Hans Frank w przemówieniu z 30 maja 1940 roku, zapowiadając,
że po doświadczeniach z zesłanymi do obozu koncentracyjnego profesorami krakowskimi, aby uniknąć dodatkowych kłopotów, należy w przyszłości przeprowadzać likwidację inteligencji polskiej „na miejscu” i „najprostszym sposobem”. O tym, że zbrodnia
na lwowskich uczonych była częścią przemyślanej akcji, nie posiadającej cech przypadkowości, świadczy posługiwanie się przy zatrzymaniach imiennymi listami. Autorstwo
i okoliczności sporządzenia list proskrypcyjnych nie zostały jednak ostatecznie dowiedzione. Nie ustalono klucza, według którego zestawiono listy. Zawodne okazały się
wszelkie kryteria, zwłaszcza że działalność polityczna, z wyjątkiem profesora Kazimierza Bartla, nie była domeną większości ofiar zbrodni. Traktowanie jako wiarygodnych
słów Waltera Kutschmanna, iż owej nocy miał przyprowadzić drugą grupę profesorów
oraz innych lwowskich osobistości według spisu i rozkazu tego nie wykonał, dowodzi
jedynie motywu ogólnego, to jest zamiaru likwidacji inteligencji lwowskiej, jak stało się
to w przypadku późniejszej zagłady inteligencji w Stanisławowie.
Najpoważniejsze dowody obciążają Hansa Krügera. Opierają się one w pierwszej kolejności na zeznaniu Karoliny Lanckorońskiej. Hans Krüger konsekwentnie nie przyznawał się do udziału w zabójstwie lwowskich profesorów i w żadnym z postępowań wina
nie została mu udowodniona. Nie została obalona bowiem hipoteza, że przyznając się
Karolinie Lanckorońskiej do rozstrzelania profesorów, próbował ją zastraszyć. Nie zachowały się akta prowadzonego przeciwko Krügerowi postępowania o ujawnienie tajemnicy, w których mógłby znaleźć potwierdzenie fakt jego udziału w zbrodni, zaś prowadzący to postępowanie sędzia już nie żyje.
Jeżeli chodzi o Waltera Kutschmanna stwierdzić wypada, że nie są znane pobudki
działania wymienionego, narażającego się wszakże na poważne konsekwencje służbowe.
Nie sposób dziś ustalić, czy kierowała nim wyłącznie niechęć do Krügera, realna wizja
interwencji wpływowych osób w sprawie uwięzienia Karoliny Lanckorońskiej, czy może
konflikt sumienia. Walter Kutschmann zmarł jako obywatel Argentyny i nie został nigdy przesłuchany w żadnym charakterze.
Mimo dowodów niewątpliwie obciążających wskazanych funkcjonariuszy nazistowskich, przy jednoczesnym braku innych punktów oparcia, w świetle zasad indywidualizacji odpowiedzialności karnej i domniemania niewinności, zgromadzony materiał
dowodowy nie stwarza podstaw do formułowania kategorycznych wniosków i w konsekwencji przypisania sprawstwa zabójstwa profesorów lwowskich, członków ich rodzin
i współmieszkańców określonym osobom. Dane dotyczące sprawców biorących udział
w czynnościach wykonawczych są natomiast tak ogólne, że identyfikacja określonych
osób jest już dzisiaj niemożliwa, zaś z samego faktu przynależności do określonego oddziału nie można wyciągać wniosku o uczestnictwie w zbrodni.
Poznanie procesowe opiera się na dowodzeniu, a skoro zebrany w niniejszej sprawie
obszerny materiał dowodowy nie dostarczył podstaw faktycznych i prawnych, by określonym osobom przedstawić zarzuty popełnienia zbrodni będących przedmiotem śledztwa, przeto podjęta została decyzja procesowa kończąca postępowanie.
Wszystkie podniesione wątpliwości co do bezpośredniego udziału w czynnościach
wykonawczych charakterystycznych dla znamion określonych w przepisie art. 1 pkt 1 dekretu z 31 sierpnia 1944 roku, a także, co do podżegaczy i pomocników, skutkowały decyzją o umorzeniu śledztwa wobec niewykrycia sprawców, z datą 22 czerwca 2006 roku.

Śledztwo w sprawie zabójstwa profesorów polskich wyższych uczelni, członków ich rodzin…

167

Zusammenfassung
Die Ermittlungen bezüglich der Tötung polnischer Hochschulprofessoren,
ihrer Familienmitglieder und Mitbewohner im Juli 1941
2001 wurde die Entscheidung darüber getroffen, die Zuständigkeit über die Ermittlungen bezüglich des
an den polnischen Hochschulprofessoren, ihren Familienmitgliedern und Mitbewohnern im Juli 1941 begangenen Verbrechens der Abteilungskommission zur Strafverfolgung von Verbrechen gegen das Polnische
Volk zu übertragen. Die Beweisführung wies das Bestehen von Umständen auf, die die Wiederaufnahme
des 1969 aus Mangel an den zur Erstellung der Anklageschrift nötigen Materialien eingestellten Verfahrens begründeten. Im Zusammenhang damit wurden die Ermittlungen 2003 wiederaufgenommen. Diese
Tat weist Tötungsmerkmale auf.
Die Festnahme und Tötung der Lemberger Professoren war keine spontane Aktion. Auf die Einheitlichkeit der Maßnahmen gegen die polnische Intelligenz in Krakau, Lemberg und Stanislau wies bereits Generalgouverneur Frank hin. Davon, dass es sich nur um den Teil einer durchdachten Aktion handelte, zeugt
auch die Verwendung von Proskriptionslisten bei den Festnahmen. Ihre Autorenschaft und Erstellungsumstände wurden jedoch nicht bewiesen.
Trotz der die angezeigten NS-Funktionäre belastenden Beweise bildet das gesammelte Beweismaterial,
beim Fehlen anderer Anhaltspunkte und angesichts der Prinzipien der Individualisierung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit sowie der Unschuldsvermutung, keine Grundlage zur Formulierung kategorischer
Schlussfolgerungen oder Zurechnung der Täterschaft bestimmten Personen. Weil die Täter nicht gefunden
werden konnten, wurden die Ermittlungen am 22. Juni 2006 eingestellt.

