
ODCZYT PROFESORA STANISŁAWA MALARSKIEGO 
NA TEMAT „MOJE LWOWSKIE WSPOMNIENIA. 

LWÓW I KRESY WSCHODNIE”1

WPROWADZENIE

Lwów posiadał bardzo bogate środowisko naukowe, kulturalne i artystyczne. Ist-
niało wiele instytucji reprezentujących różnorodne nurty artystyczne. Były we Lwo-
wie opera i operetka. Istniała bogata sieć kawiarni artystycznych i sal koncertowych, 
liczne muzea a także takie placówki kulturalne, jak: Teatr Lalek, Teatr Ludowy, filhar-
monia i stały cyrk. We Lwowie był Uniwersytet im. J. Kazimierza, działała nowocze-
sna Politechnika Lwowska. 

Miejscem, gdzie gromadziła się lwowska bohema – artyści, poeci, ludzie teatrów, 
kompozytorzy, wybitni ludzie nauki – była restauracja przy ul. Akademickiej pro-
wadzona przez Zofię Teliczkową. W lokalu tym spotykali się przedstawiciele świata 
kultury i sztuki, różnych środowisk artystycznych i naukowych. Tworzyli tam środo-
wisko „szkoły szkockiej”, ówczesnych wybitnych ludzi kultury i nauki, w tym nauk 
ścisłych, matematyków i fizyków. „Szkocka” była restauracją elegancką, jej firmowym 
daniem były flaczki. Uczestnikiem „Szkockiej” był m.in. prof. Stefan Banach, znany 
z elegancji (chodził we fraku), miłośnik tańca, który był filarem „lwowskiej szkoły 
matematycznej”. Fama „Szkockiej” rozprzestrzeniała się w całej Europie, dzięki niej 
Lwów porównywany był do Wiednia – stolicy ówczesnej Galicji, a niektórzy z twór-
ców kultury i sztuki europejskiej nazywali to miasto „Polskim Paryżem”. 

Ważną rolę w rozwoju życia artystycznego i kulturalnego Lwowa i Kresów Wschod-
nich odgrywało Radio Lwów i  jego audycja „Na wesołej lwowskiej fali”. W czerw-
cu 1938 r. w ramach uroczystości zakończenia roku szkolnego miałem okazję, jako 
uczeń szkoły podstawowej i członek chóru szkolnego, wystąpić w ww. programie ra-
diowym i spotkać się tam z dwoma popularnymi konferansjerami lwowskiego radia 
– Tońciem i Szczepciem prezentującymi żargon i folklor lwowskich batiarów. 

LWÓW: SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 1939 R.

Z końcem sierpnia 39 roku przewidywaliśmy nadchodzące dla nas dramatycz-
ne wydarzenia związane z  zapowiedzią wojny. Panowała atmosfera gorączkowych 
przygotowań na najgorsze. Sposobili nas do tego rodzice, a razem z sąsiadami po-

1  Odczyt miał miejsce w dniu 13 lutego 2017 r. na uroczystości jubileuszu pracy naukowo-dydaktycznej 
w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.
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dejmowali różnorodne przygotowania na czas działań wojennych. Robiło się gorącz-
kowe zakupy żywności – mąki, kaszy, cukru, konserw mięsnych, co zupełnie opróż-
niło sklepy i hurtownie. Z różnych tkanin robiło się torby i worki na przechowanie 
żywności. Od rolników kupowało się warzywa, kapustę i  ziemniaki, gromadząc je 
w komórkach i piwnicach. Kupowało się oleje roślinne,  a w kamionkowych garach 
gromadziło się smalec z topionej słoniny. Każda rodzina sposobiła się jak mogła na 
zbliżające się dramatyczne wydarzenia wojenne.  

W połowie sierpnia został zmobilizowany ojciec, który wcielony został do garni-
zonu wartowniczego wojskowych magazynów amunicji i materiałów wybuchowych 
w  północnej części Lwowa – Hołosku. Był to przydział mobilizacyjny wyjątkowo 
niebezpieczny, ponieważ wiadomo było, że przy licznych, dobrze uzbrojonych eska-
drach lotnictwa niemieckiego Luftwaffe – magazyny broni i  amunicji zostaną tam 
zbombardowane  w pierwszej kolejności, a pozbawione obrony przeciwlotniczej zo-
staną zniszczone z zapasami broni i amunicji z załogą garnizonu wartowniczego.  

W ostatnich dniach sierpnia ojciec przesłał nam przez przygodny patrol wojsko-
wy wiadomości o miejscu pobytu i trochę żywności i konserw. Byliśmy w domu sa-
motni w naszym małym mieszkaniu na Skniłowie – w pobliżu lotniska – w trójkę: 
brat Władek najstarszy z  nas (urodz. w  1928 r.), ja jako średni (urodz. w  1931 r.) 
i najmłodszy Michał (urodz. w 1933 r.).

Ponieważ matka w ostatnich dniach sierpnia została zmobilizowana (była pielę-
gniarką) do służb medyczno-sanitarnych, byliśmy w mieszkaniu sami. Starszy brat  
z pomocą sąsiadki gotował nam ziemniaki, kapuśniak i różne zupy, a chleb okazyjne 
otrzymywaliśmy od matki z jej przydziałów.  Z końcem sierpnia i z początkiem wrze-
śnia 1939 r. była piękna pogoda. Nie było chmur ani deszczu. Całymi dniami wraz 
z braćmi zajmowaliśmy się gromadzeniem warzyw i owoców, a jabłka w te słoneczne 
i ciepłe dni były wyjątkowo dorodne.

Przed południem – przed skromnym obiadem – przebywaliśmy na rozległych 
łąkach w pobliżu lotniska, mieliśmy koce, kompoty i owoce, graliśmy tam w piłkę 
i w karty, wypoczywając w nieświadomości tego, co nas czeka, a przeczucia mieliśmy 
najgorsze. Pierwszego września usłyszeliśmy w wiadomościach radiowych (mieliśmy 
małe radio „kryształkowe” bez zasilania prądem i bez skali polskich radiostacji), że 
Niemcy napadły na Polskę i rozpoczęła się wojna.  Z niepokojem oczekiwaliśmy na 
rozwój wydarzeń, bo mieliśmy świadomość, ze mimo dużej odległości Lwowa od 
granic z Niemcami wkrótce i do nas dotrą działania wojenne i związane z nimi nie-
szczęścia. 

Przebywając w pobliżu lotniska, w następnych dniach przeżyliśmy pierwsze wo-
jenne wydarzenia i dramaty. Ponieważ dopisywała pogoda, całymi dniami przebywa-
liśmy z kolegami w pobliżu lotniska, obserwując wzmożony ruch – przyloty i odloty 
samolotów, przemarsz wojska i dowożenie amunicji, broni i zbiorników z benzyną. 
Ruch wokół lotniska narastał. Mając wiele wolnego czasu, całymi dniami przebywa-
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liśmy na obrzeżach lotniska –  od strony wschodniej, ponieważ tam ze wzgórz Wólki 
i Wysokiego Zamku mieliśmy dobry widok na całe miasto z przebiegającą od półno-
cy na południe szosą w stronę granicy z Rumunią. W ostatnich dniach sierpnia ruch 
na tej szosie znacznie się ożywił. Duże kolumny samochodów, głównie pojazdów 
wojskowych i  autobusów, a  w ostatnich dniach sierpnia samochodów osobowych. 
Kolumny limuzyn rządowych i samochodów prywatnych zmierzały w stronę granicy 
z Rumunią – do przejścia granicznego w Zaleszczykach przez most na Prucie. 

Po wybuchu wojny i rozpoczęciu działań wojennych, w połowie września, kiedy 
Niemcy doszli do Wisły i  zdobyli Warszawę, wojska polskie przeformowały się na 
obronę terenów wschodnich, sposobiąc się do odparcia zapowiadanej inwazji wojsk 
radzieckich na Polskę oraz na ochronę szlaków transportowych z Warszawy na Lwów, 
a dalej do granicy z Rumunią i Węgrami dla ochrony konwojów opuszczających Pol-
skę, ochronę polskich dygnitarzy rządowych, generalicji oraz członków ich rodzin.

Polskie jednostki wojskowe z garnizonu lwowskiego zostały przemieszczone do 
armii generała Kutrzeby broniącej południowo-wschodnich obszarów Polski. 

Mój ojciec z żołnierzami garnizonu został włączony do formacji tej armii i uczest-
niczył w walkach wokół Tomaszowa Lubelskiego. Po przegranych bitwach, kapitula-
cji naszych wojsk i internowaniu naszych żołnierzy przez wojska Wehrmachtu, ojciec 
ze swoimi oddziałami został okrążony i znalazł się w niewoli niemieckiej. 

Wzięci do niewoli jeńcy maszerowali do obozu jenieckiego pod Lublinem, a oj-
ciec wraz z kilkoma żołnierzami jako ranny przekazany był do obozu jenieckiego wo-
zem konnym konwojowanym przez żołnierzy niemieckich. Nocą w czasie przejazdu 
do Lublina ojciec wraz z kilkoma żołnierzami, korzystając z nieuwagi konwojenta, 
zeskoczył z wozu i uciekł do pobliskiego lasu. Mimo późniejszych poszukiwań ojciec 
z kolegami zbiegł w głąb lasu i orientując się w terenie, przemykał dniami i nocami 
w stronę Lwowa. Po drodze dzięki pomocy naszych wieśniaków dostał coś do zje-
dzenia, pozbył się munduru wojskowego i obuwia, zdobył lnianą sukmanę, kapelusz 
znaleziony na polach – zdjęty ze stracha na ptactwo, pozyskał łapcie z łyka. Wędrując 
tak wraz z kompanami dniami i  nocami, chronili się przed żandarmerią niemiecką, 
nocując w stogach zbóż i siana, ukrywając się w zagajnikach i lasach. Po kilku dniach 
tych trudnych i  niebezpiecznych przepraw ojciec z  przyjaciółmi dotarł do Lwowa 
i nocą nad ranem aby nie dać się schwytać żandarmerii niemieckiej, dotarł do nasze-
go mieszkania na Skniłówku. 

W jednym z pierwszych dni października ktoś zapukał do drzwi naszego mieszka-
nia. Po otwarciu drzwi dostrzegliśmy mężczyznę chudego i zmizerowanego, w kapocie, 
w wytartym kapeluszu i w łykowych łapciach. Był to nasz ojciec, który po wielu perype-
tiach i przygodach szczęśliwie dotarł do domu cały i zdrowy. Znaleźliśmy się wreszcie 
razem i razem podjęliśmy trud naszego życia rodzinnego w tak trudnych nowych wa-
runkach – bez środków do życia, a rodzice bez pracy i środków utrzymania.
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Po kapitulacji naszych wojsk i rozwiązaniu formacji pomocniczych służb medycz-
nych i sanitarnych nasza matka z końcem września wróciła do nas i po blisko miesią-
cu samotniczego i wręcz sierocego życia nasza trójka znalazła się pod jej opieką. Star-
szy brat Władysław, wówczas 12-letni, okazał się być dobrym opiekunem, zajmował 
się nami, organizując nasze życie domowe z przyrządzaniem posiłków i dbałością 
o znośne warunki bytowe całej naszej trójki. Wiele pomocy uzyskiwaliśmy w  tym 
czasie od naszych sąsiadek i sąsiadów, którzy w miarę możliwości starali się pomagać 
w sporządzaniu posiłków, uzyskaniu pieczywa i innej żywności. 

W  okresie poprzedzającym moją edukację szkolną – w  1935 r. miałem okazję 
obserwować uroczystości żałobne związane z pogrzebem Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. W maju 1935 r. po śmierci Marszałka wyjechałem do Krakowa wraz z ojcem, 
który był członkiem delegacji legionistów z okręgu lwowskiego. Ojciec, biorąc udział 
w pochodzie, wziął mnie „na barana”, dzięki czemu z wysokości jego ramion ogląda-
łem pochód żałobny w Alejach Trzech Wieszczów, z tysiącami uczestników delega-
cji niosącymi wieńce i bukiety kwiatów. Wcześniej oglądałem zdejmowanie trumny 
z wagonu kolejowego i jej przenoszenie na lawetę armatnią pokrytą kirem i setkami 
wieńców i bukietów. Po odprowadzeniu trumny na Wawel oglądałem uroczystości 
pożegnalnego ceremoniału wojskowego połączonego z oddaniem salw honorowych. 
Po powrocie opowiadałem o tym szczegółowo rodzinie, sąsiadom i moim kolegom. 

A  TERAZ O  MOJEJ EDUKACJI SZKOLNEJ W  OKRESIE DZIAŁAŃ 
WOJENNYCH I OKUPACJI. NAUKA SZKOLNA W OKRESIE 1939-1944

  
W okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej – do czerwca 1939 r. koń-

czyłem edukację szkolną w polskich szkołach. W następnych latach odbywałem edu-
kację w różnych szkołach, a mianowicie:

1. Nauka w Szkole Powszechnej I stopnia (podstawowej) na przedmieściu Lwo-
wa w dzielnicy Skniłówek Mały. W szkole tej uczęszczałem w roku szkolnym 1937/38 
do klasy pierwszej.

Rok szkolny zakończył się w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej, 
a naukę ukończyłem w czerwcu 1938 r., uzyskując świadectwo za I półrocze z grud-
nia 1938 r. z ogólną oceną b. dobrą (zał. nr 1).

2. Do klasy drugiej uczęszczałem w roku szkolnym 1938/39, uzyskując świa-
dectwo za I półrocze z ogólną oceną b. dobrą (zał. nr 2). 

3. Z  uwagi na mobilizację i  zawieszenie działalności administracji szkolnej 
w związku z przygotowaniem się do działań wojennych nie uzyskałem świadectwa 
ukończenia roku szkolnego 1938/39. 

W  1938 r. ukończyłem Szkołę Powszechną I  st., uzyskując 22 grudnia 1938 r. 
świadectwo ukończenia drugiej klasy z oceną b. dobrą.
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Po agresji Związku Radzieckiego na Polskę (17 września 1939 r.) i wprowadzeniu 
na Kresach Wschodnich administracji radzieckiej uczęszczałem do różnych szkół.

Późną jesienią 1939 r. zaczęto uruchamiać szkolnictwo. Zostałem zapisany do 
szkoły w pobliżu Rogatki Gródeckiej obok ul. Kulparkowskiej.

Dzięki zapobiegliwości rodziców zostałem wyposażony w  obuwie filcowe (tzw. 
walonki), odzież – bawełniane kurtki i  spodnie pikowane watą (tzw. watowanki), 
a także niezbędną w tamtejszym surowym klimacie czapkę – „uszatkę”. Mimo silnych 
tej zimy mrozów, chodziłem do szkoły, ucząc się w języku ukraińskim, a język polski 
miałem wpisany na świadectwie jako język obcy.

Uczęszczałem do tej szkoły (w systemie radzieckiej 10-latki) niedługo – do czerw-
ca 1941 r. – do rozpoczęcia inwazji niemieckiej na Związek Radziecki.

4. Na podstawie świadectwa za I półrocze, po wkroczeniu do Lwowa wojsk ra-
dzieckich we wrześniu 1939 r. i rozpoczęciu organizacji szkolnictwa Ukraińskiej SRR 
(w systemie dziesięciolatki) rozpocząłem naukę w klasie drugiej z językiem ukraiń-
skim i rosyjskim w Niepełnej Szkole Średniej nr 82, uzyskując świadectwo z promo-
cją do następnej klasy (rok szkolny 1939-40 – oceny – dobra i b. dobra (zał. 3a i 3b). 

5. W  roku szkolnym 1940-41 uczęszczałem do klasy III w  Niepełnej Szkole 
Średniej nr 82 z językiem: ukraińskim, polskim i rosyjskim, uzyskując oceny dobre 
i b. dobre, z promocją do klasy IV (zał. 4 a i 4b). 

6. W  1943 r. po rozpoczęciu działań wojennych między Niemcami a  Związ-
kiem Radzieckim i włączeniu Lwowa wraz z województwem lwowskim do Rzeszy 
Niemieckiej (w ramach Generalnego Gubernatorstwa) kolejny rok nauki 1942/43 
rozpocząłem w szkole niemieckiej nr 15 we Lwowie (zał. 5).

Mimo przerw powodowanych działaniami wojennymi ukończyłem V  klasę                
(w szkole nr 15) w roku szkolnym 42/43 uzyskując promocję do klasy VI z ocenami 
dobrą i b. dobrą (zał. 6). 

W  latach 1943-44 w  okresie okupacji niemieckiej, w  czasie ferii wakacyjnych, 
urządzaliśmy z  kolegami szkolnymi ryzykowne wyprawy do magazynów wojsko-
wych na terenie starej cegielni w Skniłowie, niedaleko drogi prowadzącej do lotni-
ska. W czasie przerw w służbie strażników wykradaliśmy amunicję – ręczne granaty 
„handgranaten” oraz głowice pocisków przeciwlotniczych do głuszenia ryb w wyro-
biskach cegielni oraz w stawie tej części Bogdanówki (staw Franca, kąpielisko „Świ-
teź” i in.).

Złowione ryby znacznie poprawiały nasze zaopatrzenie żywnościowe, a  także 
umożliwiały sprzedaż, uzupełniając nasze skromne dochody.

Wiosną 1943 oraz w połowie 1944 r. mieliśmy w szkołach dłuższe – wielotygo-
dniowe i  miesięczne przerwy, w  czasie których wraz z  kolegami organizowaliśmy 
różne zajęcia. Penetrowaliśmy pobliskie lotnisko – jego składy i magazyny pozysku-
jąc dla naszych rodzin żywność i  odzież z  zapasów wojskowych, co w  warunkach 
braku żywności  i głodu pozwalało przetrwać trudne okresy w 1943 i 1944 r. 
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W okresach wolnych od zajęć szkolnych pomagaliśmy rodzicom w uprawianiu 
drobnego handlu. Pozyskiwaliśmy od znajomych rolników z okolic Lwowa, Złoczo-
wa  i Stanisławowa poszukiwane we Lwowie (który liczył ok. 500 000 mieszkańców) 
produkty zbożowe – mąki i kasze, tłuszcze zwierzęce i roślinne (różne oleje z rzepaku 
i słonecznika),  a także poszukiwane produkty mięsne.

Pośredniczyliśmy w handlu cukrem z pobliskiej cukrowni, a także w sprzedaży al-
koholu – głównie samogonu produkowanego w większości gospodarstw domowych.

Trudne chwile przeżywaliśmy z rodziną w kwietniu 1944 r. W okresie Świąt Wiel-
kanocnych lotnictwo radzieckie wzmogło naloty i bombardowania Dworca Główne-
go i przyległego Dworca Czerniowieckiego – dworca towarowego, na którym maga-
zynowane były niewielkie niemieckie rezerwy wojskowe – broni i amunicji, a także 
zapasy żywności i odzieży na potrzeby wojska. 

W czasie jednego bombardowania zaginął patrol niemiecki stacjonujący na waż-
nym węźle komunikacyjnym – skrzyżowaniu Rogatki Gródeckiej z  ulicą Gródec-
ką biegnącą w stronę Lewandówki i ulicy Kulparkowskiej do lotniska w Skniłowie. 
Żandarmeria niemiecka stwierdziła zaginięcie kilku żołnierzy z patrolu wojskowego  
i wszczęła poszukiwania. Zatrzymany został jako podejrzany mój ojciec i kilku męż-
czyzn zamieszkałych w naszym budynku. Groził im sąd wojenny i rozstrzelanie za 
spowodowanie zaginięcia żołnierzy. Na szczęście podczas przeszukania terenu pobli-
skich zabudowań zajezdni tramwajowej znaleziono hełmy i broń zaginionych, a tak-
że ich szczątki i części odzieży wojskowej. Okazało się, że w czasie bombardowania 
żołnierze schronili się w wykopywanym w ziemi schronie, obserwując bieg wypad-
ków. Jedna z radzieckich bomb lotniczych eksplodowała przy ich schronie. Wybuch 
bomby spowodował ich śmierć i wyrzucenie ich szczątków i broni. Dzięki wyjaśnie-
niu sprawy ojciec i zatrzymani sąsiedzi zostali wypuszczeni na wolność i szczęśliwie 
uniknęli sądu polowego i rozstrzelania.

Dużą rolę odgrywał handel tytoniem i  papierosami własnej roboty z  tytoniu 
kupowanego od znajomych zamieszkałych na wsi. Znaczną część tych produktów 
nabywali funkcjonariusze milicji z pobliskiego komisariatu na Rogatce Gródeckiej. 
Dzięki tym znajomościom uzyskaliśmy wcześniej wiadomość (w lutym 1945 r.), że 
nasz ojciec jako legionista służący przed wybuchem wojny w oddziale żandarmerii 
i garnizonie wartowniczym magazynów broni i amunicji na Hołosku znalazł się wraz 
z rodziną na liście przewidzianych do zsyłki na Syberię.  W ciągu kilku dni w lutym 
1945 r. rodzice wyrobili dla całej rodziny kartę repatriacyjną – uzyskaliśmy ją 7 lute-
go 1945 r. (karta nr 1367, wagon 19, wyjazd 7 lutego 1945 r.) 

Z  uwagi na termin transportu repatriacyjnego i  wyznaczony na 7  lutego 1945 
r. termin wyjazdu, w trybie przyśpieszonym uzyskałem w dniu 5 lutego 1945 r. za-
świadczenie szkolne o uczęszczaniu w I półroczu roku szkolnego 1944/1945 do klasy 
VII w systemie dziesięcioletniej szkoły z ogólną oceną dostateczną (szkoła średnia nr 
82 w Lwowie) (zał. 7).
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REPATRIACJA – POWRÓT DO POLSKI

POŻEGNANIA – ROZSTANIE ZE LWOWEM

Po wybuchu działań wojennych w  1944 r. pomiędzy Związkiem Radzieckim 
a Niemcami i wkroczeniu do Lwowa wojsk radzieckich w czerwcu 1944 r. nowe wła-
dze po wprowadzeniu administracji radzieckiej rozpoczęły działania przeciwko tzw. 
wrogom nowej władzy.

Wzmożoną działalność rozpoczęły służby specjalne – NKWD i KGB, zbierając 
informacje potrzebne do wszczynania represji przeciwko uznanym za wrogów wła-
dzy radzieckiej. Zbierane były dokumenty i informacje, a także prowadzone były wy-
wiady i przesłuchania podejrzanych. 

Po kilku miesiącach rozpoczęły się represje wobec podejrzanych Polaków i  ich 
rodzin oraz przygotowania do zsyłki na Sybir osób uznanych za wrogów władzy 
radzieckiej. Chodziły pogłoski, że szykują się transporty na Sybir, do Workuty, do 
Semipałatyńska (nad Bajkał), Nowosybirska i  innych obozów pracy przymusowej 
i represji. Pogłoski te nasiliły się w grudniu 1944 r. oraz na początku 1945 r., a mieli-
śmy o tym informacje od zaprzyjaźnionych funkcjonariuszy milicji i KGB, z którymi 
rodziny utrzymywały kontakty, dostarczając im samogon i różne produkty.   

W ostatnich dniach stycznia 1945 r. do rodziny naszej dotarły złe wiadomości. 
Jeden z  funkcjonariuszy komisariatu milicji na Rogatce Gródeckiej (u wylotu ul. 
Kulparkowskiej) przekazał matce poufną wiadomość. Matka miała z  nim kontak-
ty, gdyż był on nabywcą samogonu i  wódek nielegalnie pędzonych przez naszych 
krewnych i znajomych ze wsi. Matka dostarczała na wieś różne możliwe do nabycia 
towary przemysłowe i spożywcze (odzież, obuwie, herbatę, mydło, środki czystości), 
przywoziła też do Lwowa samogon, tytoń liściasty i produkty spożywcze. Nasz zna-
jomy funkcjonariusz przekazał nam poufną informację, że NKWD i radzieckie służ-
by specjalne zbierają informacje o Polakach powiązanych z Armią Krajową i pod-
ziemnym ruchem oporu. Poinformował, że NKWD posiada informacje o moim ojcu 
legioniście, który był żołnierzem podziemia AK oraz o  bracie Władysławie, który 
w  porozumieniu z  ojcem został łącznikiem jednego z  oddziałów AK we Lwowie. 
Obaj w lipcu 1944 r. w okresie walk o Lwów pomiędzy żołnierzami Armii Czerwo-
nej i  niemieckiego Wehrmachtu uczestniczyli w  działaniach wojskowych swoich 
formacji i ponad tydzień nie było ich w domu, gdyż przebywali w ośrodkach kon-
centracji oddziałów AK. Radzieckie służby specjalne w jakiś sposób dowiedziały się 
o tym i zakwalifikowały naszą rodzinę do wywiezienia w głąb Związku Radzieckiego.  
Te wiadomości nie mogły budzić wątpliwości, że sprawy mają się bardzo kiepsko 
i trzeba natychmiast podjąć działania, bo mieliśmy wiadomość, że transport ze zsyłką 
przewidziany jest na połowę lutego. 
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Po otrzymaniu tej wiadomości rodzice w  pierwszych dniach lutego zgłosili się 
do polskiej placówki repatriacyjnej we Lwowie domagając się umożliwienia wyjazdu 
do Polski możliwie najbliższym transportem. Rodzice wyrobili kartę ewakuacyjną 
w dniu 2 lutego 1945 r. z datą wyjazdu do Polski 7 lutego (zał. 8a i 8b). Z uwagi na 
szybki termin transportu, systemem gospodarczym, z pomocą sąsiadów wykonali-
śmy dużą skrzynię, wykorzystując starą szafę i załadowaliśmy do skrzyni niezbędny 
sprzęt domowy, uzupełniając ją odzieżą, pościelą, obuwiem całej naszej pięciooso-
bowej rodziny. Ojciec wynajął na datę wyjazdu furmankę konną, na którą załado-
waliśmy skrzynię, wokół niej rozmieściliśmy worki i torby z podręcznym sprzętem 
i żywnością. W dniu wyjazdu – po załadowaniu skrzyni na furmankę – ruszyliśmy 
w drogę na pobliski Dworzec Towarowy żegnani przez grono przyjaciół. 

Był to dzień deszczowy i pochmurny. Ubrani w różne okrycia – kurtki i płaszcze 
otoczyliśmy furmankę z bagażem i ruszyliśmy na dworzec żegnani przez sąsiadów 
i krewnych. Wyglądało to jak kondukt pogrzebowy. I tak w strugach deszczu doje-
chaliśmy do bocznicy dworca, gdzie czekały na nas wagony towarowe. Przy bramie 
dojazdowej na dworzec i przy rampie załadunkowej przy bocznicy, przed zadasze-
niem stał ociekający deszczem skrzypek, żegnając nas smutną melodią poloneza 
Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny”. Towarzyszyła nam też popularna pieśń lwowia-
ków ze słowami: „W dzień ponury i deszczowy szeregami idą z góry, szeregami lwow-
skie dzieci, idą tułać się po świecie…” i dalej „może będę ciężko ranny i dostanę krzyż 
drewniany. Może uda się, że powrócę zdrów i zobaczę Lwów kochany…”

Po rozładowaniu części bagażu ojciec wraz z innymi mężczyznami z naszego wa-
gonu zainstalował piecyk żeliwny, od którego wyprowadzona była na dach blasza-
na rura kominowa. Mieliśmy też skrzynię z opałem, kanistry z wodą, pojemnik na 
popiół i odpadki. Wieczorem po uruchomieniu piecyka, odgrzaniu posiłków i za-
gotowaniu herbaty czekaliśmy na parowóz, który późną nocą dołączony został do 
wagonów naszego transportu. Przykryci odzieżą i kocami oczekiwaliśmy na odjazd, 
który nastąpił nad ranem, kiedy to grupy krewnych i znajomych żegnały swoich bli-
skich z życzeniami spotkania się w Polsce. W grupach żegnających odjeżdżających 
rodaków byli również przedstawiciele Stowarzyszenia Polaków, np. Julian Cyryl Stel-
machów, który w styczniu 1924 r. uzyskał nadane przez gminę miasta Lwowa prawo 
„swojszczyzny” – przyznawane zasłużonym obywatelom urodzonym we Lwowie. 

Nasz transport wyruszył zgodnie z planem i po blisko trzech miesiącach z licz-
nymi postojami, w dniu 15 maja dotarł do Opola, co potwierdziły pieczątki służb 
repatriacyjnych i kolejowych zamieszczone na karcie repatriacyjnej. Nasz transport 
repatriacyjny przemieszczał się na terytorium Polski, kiedy jeszcze trwały działania 
wojenne. Na Ziemiach Zachodnich do początku maja 1945 r. trwały intensywne 
działania wojenne (kapitulacja „Festung Breslau”) wokół Raciborza i Nysy. W tej sy-
tuacji nasz transport miał wielotygodniowe postoje na bocznicach stacji kolejowych 
(Przemyśl, Kraków, Rzeszów, Łazy i inne). Dłuższe były postoje w Rzeszowie i Kra-
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kowie – w punkcie repatriacyjnym przy kościele na Łobzowskiej – naprzeciw Domu 
Weteranów. Oczekiwaliśmy tam kilka tygodni na wyzwolenie kolejnych obszarów 
Ziem Zachodnich: Górnego Śląska, Opolszczyzny, Dolnego Śląska, aby transport 
mógł zmierzać dalej na Zachód. W tym czasie poznałem Kraków – jego dzielnice: 
Śródmieście, Wawel, Kazimierz, Łobzów, Czerwony Prądnik. Byłem też w opuszczo-
nych obiektach więzienia przy ul. Montelupich, a także w obozie koncentracyjnym 
w Płaszowie. 

Miałem też epizod filmowy. Wojskowa Kronika Filmowa nagrywała wiele filmów 
dokumentalnych związanych z działaniami wojennymi wokół Krakowa i wyzwala-
niem miasta przez oddziały Armii Czerwonej pod dowództwem marszałka Koniewa. 
W kwietniu 1945 r. poszukiwano statystów do scen wyzwalania Krakowa – wypiera-
nia Niemców z kolejnych dzielnic Krakowa. Brałem udział w kilku scenach ulicznych 
– zrywania z budynków flag niemieckich i wywieszania flag polskich. Uczestniczy-
łem też w scenach otwierania i rozbijania niemieckich magazynów z żywnością, wy-
noszeniem paczek z kocami, pościelą, różną odzieżą i środkami czystości. Skromne 
honoraria otrzymywaliśmy w paczkach z żywnością i innymi produktami. 

Transport nasz był początkowo kierowany do Gdyni, ale koniec wojny – po kapi-
tulacji Rzeszy 8 maja 1945 r. – zastał nas po różnych perypetiach pod Częstochową. 
Broniły się jeszcze na Śląsku i Opolszczyźnie garnizony niemieckie w Raciborzu, Nysie 
oraz silnie broniona przez Niemców twierdza Wrocław („Festung Breslau”).  Z Często-
chowy do Opola jechaliśmy kilka dni, a 15 maja nad ranem transport nasz zatrzymał 
się na bocznicy towarowej u wylotu obecnej ulicy Katowickiej. Przez całe dnie i noce 
ulicą tą przechodziły tysiące obywateli radzieckich wracających do swojego kraju. Szli 
pieszo z małym dobytkiem na wózkach dziecięcych lub rowerach. Kiedy transport się 
zatrzymał przy bocznicy, mój ojciec z kilkoma kompanami wyszedł na zwiady w stronę 
dworca Opole Wschód. My z braćmi siedzieliśmy na progu wagonu, czekając na jego 
powrót. Po blisko dwóch godzinach nasz ojciec powrócił, otarł spocone czoło, zdjął 
czapkę „maciejówkę” i zwrócił się do nas słowami: „Chłopcy, tu zostajemy”. Dziś oj-
ciec wraz z żoną Karoliną spoczywają w grobie rodzinnym na cmentarzu komunalnym 
w Opolu-Półwsi. Niech spoczywają na wieki wieków. Amen. 

POSŁOWIE

Wspomnienia te napisałem również ku pamięci tak życzliwych mi kolegów z ławy 
szkolnej (gimnazjum i liceum w Opolu):

•	 Leona Smilgisa z Wilna,
•	 Mariana Kaczarewskiego z Wileńszczyzny,
•	 Andrzeja Łyżwińskiego – żołnierza AK i powstania warszawskiego, 
•	 Witolda Kokota – zdemilitaryzowanego żołnierza Armii Andersa.
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Zaprzyjaźnieni z sobą siedzieliśmy przez kilka lat w jednej ławce w II Państwo-
wym Gimnazjum i Liceum w Opolu.

Zaprzyjaźniony byłem także z 
•	 Janem Seredyką, który po ukończeniu studiów na Wydziale Historii Uniwer-

sytetu Wrocławskiego, po kolejnych awansach był współorganizatorem Uniwersytetu 
Opolskiego, wieloletnim profesorem i rektorem tej Uczelni;

•	  Jerzym Antczakiem, który po rozpoczęciu nauki w naszej szkole przeniósł się 
do Łodzi do Wyższej Szkoły Filmowej, po ukończeniu której, jako wybitny absolwent 
„Filmówki”, podjął działalność artystyczną, stając się twórcą filmowym i osiągając suk-
cesy i rozgłos światowy. Był on, jak to się mówi w gwarze szkolnej, „zakolegowany” 
ze Zbigniewem Sufinem, który po ukończeniu studiów był przez wiele lat profesorem 
filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. 

Z wybitnych uczniów i absolwentów naszej szkoły należy również wymienić Zdzi-
sława Czeszejko-Sochackiego, który po ukończeniu studiów prawniczych podjął pracę 
w adwokaturze, a jako wybitny członek palestry przez wiele lat był dziekanem Izby Ad-
wokackiej w Opolu. W późniejszych latach pełnił zaszczytną funkcję prezesa Naczelnej 
Izby Adwokackiej w Warszawie. 

Chciałbym na zakończenie dodać, że mieliśmy wówczas silną motywację do na-
uki. Na naszych oczach polska inteligencja była niszczona, przez wojnę i okupację 
niemiecką, a później przez władze komunistycznego państwa, przez represje i zsyłki 
do ośrodków pracy przymusowej. Widzieliśmy potrzebę kształcenia nowych kadr dla 
stworzenia wolnego państwa, dla jego administracji i wymiaru sprawiedliwości, dla 
różnych gałęzi gospodarki, finansów, dla kultury i oświaty. Mieliśmy ambicję służyć 
państwu i społeczeństwu, nadrobić opóźnienia w rozwoju cywilizacyjnym, zabiegać 
o szybki rozwój wśród państw europejskich. Mimo biedy i niedostatku chcieliśmy 
swą wiedzą i  pracą nadrobić opóźnienia spowodowane wojną i  okupacją, wnieść 
swój wkład w odbudowę i rozwój demokratycznego państwa polskiego. Wydaje się, 
że moi koledzy ze szkoły i studiów i ja, w dużym stopniu, w miarę talentów i możli-
wości, spełniliśmy te oczekiwania, wnosząc swój wkład w rozwój cywilizacyjny Polski 
w okresie  powojennym.

Wspomnienia te napisałem również ku pamięci i pokrzepieniu serc tysięcy lwo-
wian, którzy tu – na Ziemiach Zachodnich i  Północnych – znaleźli swą ojczyznę, 
nowy dom dla siebie, swoich rodzin, dla nowych pokoleń Polaków – patriotów z ko-
rzeniami kresowymi. Kończę te wspomnienia lwowskim pozdrowieniem „ta joj”.  

W  zakończeniu chciałbym przedstawić jeszcze moją osobistą prośbę związa-
ną z  tematem mojego odczytu. W aglomeracji górnośląskiej zamieszkuje wielu re-
patriantów z  rodowodem lwowskim. Tu przecież po 1945 r. przybyły, osiedliły się 
i  podjęły pracę dziesiątki tysięcy lwowiaków z  lwowskich środowisk naukowych 
i  artystycznych. Tu nadal mieszkają tysiące Ślązaków i Zagłębiaków o  rodowodzie 
lwowsko-kresowym, tysiące ich dzieci i wnuków. Właśnie dlatego zwracam się do 
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Władz Naszej Uczelni mającej w swej nazwie piękne słowo „Humanitas” o rozważe-
nie możliwości stworzenia w naszej bibliotece ogólnodostępnego dla mieszkańców 
całego Górnego Śląska, lwowiaków i ich potomków  zbioru bibliotecznego „Leopolis” 
o tematyce lwowsko-kresowej. Wiele rodzin o korzeniach lwowsko-kresowych posia-
da w swych biblioteczkach różne książki i czasopisma związane z tą problematyką i z 
pewnością przekaże te rozproszone dotąd książki naszej bibliotece do nowego lwow-
skiego księgozbioru. Na początek ja również przekażę z moich prywatnych zbiorów 
kilka pozycji. Myślę również, że Nasza Uczelnia w ramach działalności dydaktycz-
nej mogłaby podpowiadać naszym studentom opracowywanie biografii wybitnych 
lwowiaków, twórców ze świata kultury i nauki szczególnie powiązanych ze Śląskiem 
i Zagłębiem, jako tematów prac zaliczeniowych, licencjackich czy magisterskich. 

Chciałbym jeszcze raz w  zakończeniu serdecznie podziękować organizatorom, 
twórcom i  uczestnikom pięknej i  wzruszającej dla mnie uroczystości. Jeszcze raz 
dziękuję w lwowskim bałaku – „ta joj”. 
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Załącznik 1
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Załącznik 2
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Załącznik 3a
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Załącznik 3b
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Załącznik 4a



GLOSY, OPINIE, KOMENTARZE 513

Załącznik 4b
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Załącznik 5
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Załącznik 6
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Załącznik 7
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Załącznik 8a
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Załącznik 8b
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WYSTĄPIENIE JUBILATA, PROF. DR. HAB. STANISŁAWA 
MALARSKIEGO, W DNIU 13 LUTEGO 2017 R. 

NA UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZU PRACY NAUKOWO-
-DYDAKTYCZNEJ W WYŻSZEJ SZKOLE HUMANITAS 

W SOSNOWCU (CURRICULUM VITAE)

Szanowny Magnificencjo! Szanowni Dziekani i Dyrektorzy instytutów! Drodzy 
Pracownicy Uczelni! Drodzy Studenci i Goście!

Dziękuję serdecznie za tak piękną, wzruszającą i w pełni mnie satysfakcjonującą 
uroczystość jubileuszową. 

Kiedy wkracza się w podeszłe lata – wiek stosowny do zadumy nad przeszłością – 
nadszedł moment właściwy, by spojrzeć wstecz, ogarnąć miniony czas, wrócić wspo-
mnieniami do tego, co było i przeminęło. Historia mojego pokolenia była wyjątkowo 
bogata. Były to lata ważnych wydarzeń historycznych: odzyskania niepodległości po 
okresie zaborów, budowania samodzielnego bytu państwowego, tworzenia jego or-
ganizacji i struktur, formowania jego administracji i instytucji. Były to lata sporów 
o kształt polityczny Polski, o ustrój polityczny, o podział ról w sterowaniu państwem, 
o  kompromisy i  wpływy na funkcjonowanie jego mechanizmów i  instytucji. Po 
okresie pokojowego rozwoju w latach międzywojennych nadeszły trudne lata wojen 
i konfliktów zbrojnych. Dane mi było w stosunkowo niedługim czasie przeżyć sześć 
konfliktów wojennych:  

I.  W 1938 r. Polska uczestniczyła w agresji Niemiec na Czechosłowację – zajęła 
Zaolzie, przyczyniając się do rozpadu Czechosłowacji i powstania odrębnych repu-
blik – Czech i Słowacji, zdominowanych i okupowanych przez Niemcy.

II.  Wybuch wojny w 1939 r. – agresja Niemiec na Polskę, rozpoczęcie działań 
wojennych 1 września 1939 r., okupacja Polski.

III.  Agresja, napaść Związku Radzieckiego 17 września 1939 r., działania obron-
ne Polski.

IV.  Porozumienie Niemiec ze Związkiem Radzieckim w sprawie rozbioru Polski 
i  podziału jej terytorium na strefy wpływów (23 sierpnia 1939 r. zawarcie układu  
Ribbentrop-Mołotow o nieagresji). 

V.  22 czerwca 1941 r. – wybuch wojny radziecko-niemieckiej. 
VI.  Styczeń 1945 r. – ofensywa radziecka – walki do kapitulacji 8 maja 1945 r. 

Przez cały okres tych wydarzeń wojennych przebywałem wraz z  rodziną we 
Lwowie. Te wydarzenia obejmowały rozległe obszary państwa polskiego, powodu-
jąc ogromne straty gospodarczo-społeczne, kulturowe i regres cywilizacyjny.  W tak 
trudnych i zmiennych warunkach rozpocząłem edukację szkolną, w poszczególnych 
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latach okresu 1939-1945 kończąc szkoły podstawowe we Lwowie, a następnie po re-
patriacji 7 lutego 1945 r. do Polski, kończąc gimnazjum i liceum w Opolu i rozpo-
czynając w 1950 r. studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Tam uzyskałem licencjat, magisterium, doktorat i habilitację. Następnie zaś 
powołanie na docenta PAN w Instytucie Śląskim w Opolu i nominację na profesora 
Uniwersytetu Opolskiego. 

Dorobek naukowy tego okresu obejmuje: około 20 publikacji książkowych, po-
nad 200 artykułów, recenzji i programów naukowych, wypromowanie ponad 5000 
licencjatów i  magistrów prawa, administracji i  zarządzania, udział w  przewodach 
doktorskich i  habilitacyjnych na różnych uczelniach, wpis do Złotej Księgi Nauk 
Ekonomicznych, Prawnych i Ścisłych (2005 r.).

Kończąc te refleksje, chciałbym sparafrazować słowa poety Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego: „…Jestem u kresu drogi, drogi przed nami pędzą bez wytchnienia, 
chciałbym i ja swój ślad na drogach ocalić od zapomnienia…”. 

Chciałbym wyrazić wdzięczność Władzom Uczelni, w których pracowałem, upra-
wiałem wieloletnią pracę naukowo-badawczą i  wyrazić specjalne podziękowania 
władzom Naszej Uczelni w Sosnowcu, za stworzenie mi możliwości wielu lat pracy 
w warunkach statusu emerytowanego profesora. Dzięki temu przez wiele lat mogłem 
nadal przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie, współpracować z pracownikami 
naukowo-dydaktycznymi oraz z wieloma rocznikami naszych studentów, chętnych 
do studiowania prawa i administracji oraz nauk o zarządzaniu. Jeszcze raz dziękuję 
wszystkim za owocną i życzliwą współpracę.


