Mieczysław Metler

Pocztówka ze Stryja
Chociaż z Kresami nie łączyły mnie w owym czasie więzi rodzinne, to jednak już w wieku chłopięcym ziemie te i ich historia fascynowały mnie ogromnie. Opowieści rodziców, ciotek i wujków
o obronie Wilna, Lwowa i innych miast, o bohaterskiej postawie,
także moich rówieśników, o Orlętach Lwowskich, o harcerkach
i harcerzach, o Polskich Termopilach w Zadwórzu, o odpieraniu najazdów hord tatarskich i czambułów tureckich, wreszcie o pięknych
grodach, zamkach i pałacach znajdujących się na wschodnich obrzeżach Rzeczypospolitej wywoływały kolorowe wizje oraz zajmowały
znaczny obszar mojej wyobraźni. Dopełnieniem tego tajemniczego
nastroju były opisy Antoniego Ossendowskiego, Józefa Weyssenhoffa, Stanisława Vincenza i innych pisarzy, a także fotografie w
różnych albumach, szczególnie w tomach sławnej, przedwojennej serii wydawniczej „Cuda Polski”, przedstawiające unikatowe walory
przyrodnicze Ziem Kresowych.
Do dziś pamiętam dreszcz i jakieś dziwne, elektryzujące uczucie, gdy na letnich obozach – nad jeziorem Brzeźno w 1948 r., a później w Jarosławcu nad Bałtykiem w 1949 roku – śpiewaliśmy podczas wieczornych apeli z autentycznym przejęciem słowa tradycyjnej
pieśni harcerskiej. Z sentymentem przypomnę po latach jej pełny
tekst:
Płonie ognisko i szumią knieje,
Drużynowy jest wśród nas.
Opowiada starodawne dzieje,
Bohaterski wskrzesza czas.
O rycerzach spod kresowych stanic,
O obrońcach naszych wschodnich granic* ,
*

Z powodów politycznych wprowadzono na przełomie lat 40. i 50. w drugiej zwrotce zmianę „wschodnich” na „polskich”, a po zlikwidowaniu z inicjatywy Jacka Kuronia tradycyjnego, polskiego harcerstwa – utwór ten,
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25. Warszawska Drużyna Harcerzy na letnim obozie nad jeziorem
Brzeźno (lipiec 1948). Siedzę trzeci z prawej w pierwszym rzędzie

A ponad nami wiatr szumny wieje,
I dębowy huczy las.
Płonie ogień jak serca gorący,
Rzuca w niebo iskry gwiazd.
Jedna przeszłość i przyszłość nas łączy,
Szumi wokół senny las.
W blasku iskier jawi się historia,
Tyle zdarzeń miało barwę ognia.
Przy ognisku zasiadły wspomnienia,
Dziejów kraju uczą nas.
(A dokoła jak Polska szeroka,
Płoną ognie młodych serc.)
wraz z wieloma innymi, został całkowicie wykreślony ze śpiewnika młodzieżowych pieśni i piosenek.
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Już do odwrotu głos trąbki wzywa,
Alarmując ze wszech stron,
Staje wiara w ordynku szczęśliwa,
Serca biją w zgodny ton.
Każda twarz się w uniesieniu płoni,
Każdy laskę krzepko dzierży w dłoni,
A z młodzieńczej się piersi wyrywa,
Pieśń potężna pieśń jak dzwon.
Gaśnie ognisko i szumią drzewa,
Spojrzyj weń ostatni raz.
Niech ci w duszy radośnie zaśpiewa,
To, co zawsze łączy nas:
Wspólne troski i radości życia,
Serc harcerskich zjednoczone bicia.
I ta przyjaźń najszczersza na świecie,
Co na zawsze łączy nas.
Można powiedzieć, że migające światła ogniska i tworzące się
leśne cienie przybierały postaci naszych hetmanów i rycerzy. Ogień
oświetlał także biało-czerwoną flagę zawieszoną na maszcie, która
niedługo później, po odczytaniu dziennego rozkazu, miała być uroczyście opuszczona podczas wieczornej modlitwy harcerskiej:
Idzie noc, słońce już
Zeszło z gór, zeszło z pól, zeszło z mórz
W cichym śnie, spocznij już
Bóg jest tuż, Bóg jest tuż…
Każdy z nas – harcerzy 25 WDH (Warszawskiej Drużyny Harcerzy) imienia Stanisława Żółkiewskiego przy renomowanej szkole
Wojciecha Górskiego – był gotów stanąć z młodzieńczym entuzjazmem na każde wezwanie do obrony naszych stanic na Kresach Rzeczypospolitej. Tak, jak stanęła młodzież harcerska do walki o wolność stolicy Polski w Powstaniu Warszawskim. Te same postawy cechowały znakomitą większość moich szkolnych i pozaszkolnych kolegów. Wpływały na to głównie patriotyczne wychowanie rodzinne
10
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Książeczka służbowa Związku Harcerstwa Polskiego

w latach wojny oraz szkolne w pierwszych latach powojennych
(w wielu przypadkach nauczała, chociaż poważnie uszczuplona podczas wojny oraz okupacji niemieckiej i sowieckiej, przedwojenna
kadra pedagogiczna). Duże znaczenie miały również bardzo częste,
bliższe lub dalsze, związki rodzinne i towarzyskie mieszkańców
Centralnej Polski z mieszkańcami ziem kresowych. Czy w powojennych warunkach politycznych i geograficznych postawy takie były
realne i rozsądne? Czy też były przejawem polskiego romantyzmu? –
to już zupełnie inna sprawa. W każdym razie o wielu elementach toczącej się w Polsce machiny zmian, wydarzeń i represji jeszcze nie
wiedzieliśmy. Tymczasem trwała agonia Rzeczypospolitej, a nad
polskim harcerstwem gromadziły się czarne chmury.
Wśród różnych nazw geograficznych, brzmiących niecodziennie, a nawet egzotycznie dla warszawiaka jak np. Czarnohora, Czeremosz, Horyń, Kołomyja (Kołomyja nie pomyja, Kołomyja miasto
– a Marija jest dziewczyna jak pszeniczne ciasto! – mawiał któryś
KRESOWE STANICE
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z moich wujków), Pokucie, Prut, Słucz czy Worochta – moje szczególne zdziwienie budziła nazwa Stryj. Skąd i dlaczego STRYJ? Indagowani w tej sprawie rodzice i kuzyni nie potrafili wyjaśnić mi jej
pochodzenia. Choć niektórzy próbowali nawiązywać do nazwy rzeki
wpadającej do Dniestru. Niestety, „Encyklopedia od A do Z” Trzaski, Everta i Michalskiego oraz wielotomowa „ULTIMA THULE”
z przedwojennej subskrypcji zostały zrabowane wraz z obrazem
Chełmońskiego „Przed karczmą” i innymi cennymi przedmiotami
z naszego mieszkania przy ulicy Siennej 45 po Powstaniu Warszawskim. Przyjąłem zatem, z konieczności, czyjąś dowcipną radę, aby
nazwę tego zacnego, kresowego miasta tymczasowo utożsamiać
z moim stryjem, kpt. pilotem Edwardem Metlerem. Trafiła zresztą na
podatny grunt, gdyż jeszcze w latach okupacji wyobrażałem sobie
stryjka jak zestrzeliwuje jeden po drugim niemieckie Messerschmitty, albo zrzuca bomby na Berlin. Bo cóż innego mógłby robić w Anglii? Niedługo po wojnie jego matka, a moja babcia – Leokadia Waleria Metler z Chmielewskich – otrzymała z Anglii zawiadomienie
o śmierci syna. Wśród nielicznych, przekazanych wówczas pamiątek
największą, rodzinną wartość stanowiły 3 bruliony pamiętnika –
dziennika, Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari wraz z dyplomem
podpisanym przez gen. Władysława Sikorskiego, Krzyż Walecznych
z trzema okuciami (nadany czterokrotnie) oraz metalowy, automatyczny ołówek, nadpalony i uszkodzony podczas ostatniego lotu
stryja.

Mój Krzyż Harcerski
(seria LXXIX nr 770)
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Kpt. pilot Edward Metler
w czasie krótkiego urlopu
na trasie między Taunton
i Torquay /21.03.1941/

O swoim stryju wzmiankowałem już na łamach KRESOWYCH
STANIC przy okazji innych artykułów o charakterze wspomnieniowym. W artykule pt. Spotkanie aliantów [Kresowe Stanice Nr 4/2008
(43)] m.in. poinformowałem Czytelników, że: „Kpt. pilot Edward
Metler z Dywizjonu Bombowego 300 Ziemi Mazowieckiej, po 36 lotach bojowych w swoim Wellingtonie nad Niemcami, m.in. Bremą,
Hamburgiem, Kilonią, Kolonią, Lubeką, Essen, Mannheim i Duisburgiem, został odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari i czterokrotnie Krzyżem Walecznych. Zginął śmiercią lotnika
w 1943 roku. Spoczywa wśród kolegów w Inverness w Szkocji w pobliżu swojej ostatniej bazy wojennej RAF w Dalcross”.
Brać polskich lotników bombowych postanowiła nagradzać kolegów, którzy trzykrotnie bombardowali to samo niemieckie miasto
specjalnym dyplomem jego „honorowego obywatela”. W ten sposób
stryj został honorowym obywatelem Hamburga, Kilonii, Essen
KRESOWE STANICE
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i Bremy, a brakowało mu tylko po jednym locie bojowym, aby do tej
listy dopisać Duisburg, Kolonię i Mannheim. Trzeba jednak pamiętać, że w wielu wspomnieniach lotniczych naloty na Niemcy i przeżycia załóg bombowych opisywane są szczególnie dramatycznie
i porównywane do wizyt w piekle. Zmasowany ogień licznych baterii dział przeciwlotniczych, na trasie i wokół celu, kierowany urządzeniami nasłuchowymi, radarem oraz snopami świateł potężnych
reflektorów, balony zaporowe i nowoczesne myśliwce nocne powodowały bardzo duże straty w dywizjonach bombowych. Na tle takich
wspomnień moje zainteresowanie wojennymi losami stryja było
i jest nadal bardzo żywe i wszędzie tam gdzie mogę, staram się dawać temu wyraz.

Pocztówka ze Stryja. Awers

Po latach zapomniałem o dylemacie z nazwą miasta Stryj, chociaż źródeł encyklopedycznych, naukowych i popularnych jest obecnie, nie tylko w internecie, bez liku. Sprawa odżyła dopiero przed
Bożym Narodzeniem 2010 roku i stanowi poniekąd clou tego artykułu. Otóż pewnego grudniowego wieczoru, przeglądając portal aukcyjny Allegro, zwróciłem uwagę na ofertę przedwojennej, świątecznej kartki pocztowej. Przedstawiała ona nocną scenę gdzieś
14
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w zaśnieżonym terenie podgórskim oraz rodzinę góralską zmierzającą wśród smreków do widocznego w oddali regionalnego kościółka.
Rewers kartki nie był ujawniony. Nie kolekcjonuję pocztówek, chociaż hobby kolekcjonerskie, głównie filatelistyczne, nie jest mi obce
jeszcze z czasów młodości. W latach szkolnych zbieraliśmy i wymienialiśmy między sobą wszystko, co się dało. Być może nastrój
zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz modernistyczne ujęcie
tematu kartki, przypominającej nieco
prace (nomen omen) Zofii Stryjeńskiej, miały wpływ na jej kupno.
Poczta doręczyła przesyłkę. Obejrzałem sympatyczny widoczek. Odwróciłem kartkę i… zaczęły się emocje.
Na pocztówce był naklejony popularny, sowiecki znaczek pocztowy
w zielonym kolorze za 15 kopiejek
z napisem (cyrylicą) Poczta CCCP
oraz widokiem uzbrojonego „krasnoNa poczcie w Stryju: znaarmiejca” w hełmie. Natomiast znaczek sowiecki, stempel jeszczek ten został ostemplowany wycze polski
raźnym, tradycyjnym, polskim, wirnikowym
stemplem
pocztowym
z napisem: STRYJ – 2 i datą nadania
30 XII 39. Tuż obok widniał okrągły
odcisk stempla urzędu pocztowego
przyjmującego przesyłkę we Lwowie,
ale już w języku rosyjskim i w sowieckiej formie. W górnej części stempla
był napis CCCP, pod nim miniaturka
pięcioramiennej gwiazdy z wpisanym
sierpem i młotem, po obu stronach
napisy cyrylicą LWOW i LWIW oraz
data 31 1939 12. Na tle tego odkrycia Na poczcie we Lwowie:
treść zwyczajowych życzeń noworocz- stempel sowiecki
nych wysłanych ze Stryja przez panią
KRESOWE STANICE
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Jadwigę De (nazwisko nieczytelne) do pani Wandy Bobrańskiej (?),
mieszkającej we Lwowie przy ulicy Nabielaka 12 na parterze, miała
w tym momencie nieco mniejsze znaczenie. A więc po latach powróciła do mnie nazwa STRYJ i to w zupełnie przypadkowych okolicznościach jako autentyczne świadectwo historii naszej Ojczyzny!

Pocztówka ze Stryja. Rewers

O przebiegu obrony Lwowa przed Niemcami i kontrowersyjnej
decyzji gen. Władysława Langnera poddania miasta Sowietom wiedziałem dość dużo z licznych lektur. Nieobce mi są także losy polskiej ludności Lwowa dotkniętej sowieckimi represjami oraz środowiska literacko-artystycznego usiłującego, często niezbyt godnie,
przystosować się do nowych warunków. Natomiast o losach mieszkańców Stryja we wrześniu 1939 r. nie wiedziałem dosłownie nic. Za
pomocą nieocenionego internetu zgromadziłem w krótkim czasie
sporo wiadomości. Przede wszystkim w sprawie intrygującej nazwy
miasta. Otóż Stryj jest najprawdopodobniej starodawną nazwą oznaczającą strugę, strumień. Od niepamiętnych czasów płynęła rzeka
Stryj, a nad nią zostało założone miasto o tej samej nazwie. Pierwsze
wzmianki sięgają końca XII wieku. Polscy królowie nadawali miastu
kolejne przywileje: Władysław Jagiełło – nadał w 1431 r. prawa
16
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miejskie, Kazimierz Jagiellończyk
– w 1460 r. prawa magdeburskie,
Zygmunt I Stary, Zygmunt II August, Stefan Batory, a następnie
Zygmunt III Waza – różne przywileje handlowe oraz cechowe. Z najazdami Tatarów, Kozaków, Turków i Wołochów niszczącymi miasto uporał się Jan Sobieski, który
przez pewien czas sprawował
urząd stryjskiego starosty (!). Godność tę piastowali także Jan Tarnowski, Stanisław Koniecpolski,
Mikołaj Sieniawski, Stanisław
stempel
pocztowy
i Kazimierz Poniatowscy. Później Polski
STRYJ na znaczku austriackiej
nastąpiły rozbiory i miasto Stryj
poczty o wartości 20 grajcawraz z całą Małopolską Wschodnią
rów z wizerunkiem Franciszka
weszło w skład cesarstwa austriacJózefa
kiego, aż do odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 r. po I wojnie światowej.
W II Rzeczypospolitej Stryj był siedzibą powiatu w województwie stanisławowskim i znaczącym węzłem komunikacyjnym. Ludność miasta i powiatu stryjskiego stanowiła mieszankę narodowościową, dość typową dla terenów Wschodniej Galicji. Przed napaścią
Niemiec na Polskę w blisko 40-tysięcznym mieście niemal połowę
mieszkańców stanowili Polacy. Żyło tu również 14 tysięcy Żydów,
kilka tysięcy Ukraińców, kilkuset Niemców, kilkudziesięciu Węgrów
oraz grupy Rosjan, Ormian i Bułgarów. Ze Stryja pochodziło lub
związanych było z tym miastem wielu znanych Polaków. Na liście
prezentowanej w Wikipedii znajdują się m.in.: Irena Grabowska
(rzeźbiarka, malarka), Jan Kociniak (aktor), Józef Koffler (kompozytor), Kornel Makuszyński (prozaik), Andrzej Nosowicz (inżynier,
budowniczy nowoczesnych linii kolejowych), Kazimierz Nowak
(podróżnik), Zofia Rudnicka (prawnik, członek Rady Pomocy Żydom „Żegota”), Julian Stryjkowski (pisarz), Zygmunt Szendzielarz
KRESOWE STANICE
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„Łupaszka” (major WP i AK, żołnierz wyklęty), Stanisław Wasylewski (dziennikarz) i Kazimierz Wierzyński (poeta). Do gimnazjum
w Stryju uczęszczał światowej sławy lotnik, posiadacz kilku rekordów szybowcowych, pilot w 316 Warszawskim Dywizjonie Myśliwskim w Wielkiej Brytanii, generał pilot Tadeusz Góra. Przez pewien
czas mieszkał w Stryju Jędrzej Edward Moraczewski, pierwszy premier II Rzeczypospolitej, jeden z przywódców PPS.

Widok rynku w Stryju z początku XX w.

W miejscowym garnizonie stacjonowały dwie duże jednostki
wojskowe: 53 Pułk Piechoty i 1 Pułk Artylerii Motorowej. Obie też
aktywnie działały na rzecz miejscowej społeczności. Jednostka motorowa kontynuowała znakomite tradycje 1 Pułku Artylerii Górskiej,
sformowanego w 1918 roku przez podhalańczyka gen. Andrzeja Galicę. Swoje święto pułk obchodził 16 września, w rocznicę bitwy pod
Dytiatyniem w 1920 roku, w której wzięła bohaterski udział jego
czwarta bateria (Marszałek Józef Piłsudski nadał jej prawo noszenia
tytułu „Bateria Śmierci”).
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Stryj – ulica 3-go Maja
Najważniejszym symbolem pułku artylerii, poza odznaką
i czarno-szmaragdowym proporczykiem noszonym na kołnierzach
kurtek, był sztandar ufundowany przez społeczeństwo województwa
stanisławowskiego i wręczony pułkowi 22 listopada 1938 roku (na
ostatniej stronie okładki KRESOWYCH STANIC). Na sztandarze
widniał czerwony krzyż z datami bitew i nazwami miejscowości: Kijów (7.V-10.VI.1920) Warszawa (13-16.VIII.1920), Dytiatyń
(16.IX.1920) i Grodno (20-26.IX.1920). W białym tle pomiędzy ramionami krzyża umieszczone były tarcze herbowe z wizerunkami
Matki Boskiej Kochawińskiej i św. Barbary, odznaką pułkową oraz
herbem miasta Stryj. W centralnej części sztandaru wpisany został w
złotym, laurowym wieńcu – złoty napis: HONOR I OJCZYZNA.
Drzewce sztandaru wieńczył srebrny orzeł ze złotą koroną. Po mobilizacyjnej reorganizacji pododdziały pułku opuściły tradycyjne miejsce zakwaterowania w Stryju i uczestniczyły w wojnie obronnej
1939 r. w składzie większych jednostek operacyjnych.
Bojowe tradycje kontynuował w pełni zmotoryzowany i wyposażony w nowoczesny sprzęt pułk artylerii polskiej, odtworzony
KRESOWE STANICE
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w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, w składzie Pierwszej
Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.
Młodsi i starsi mieszkańcy Stryja korzystali z dobrze zorganizowanej sieci instytucji oświatowych i kulturalnych. W mieście istniało 30 szkół, w tym – 15 powszechnych, 9 gimnazjów, 2 seminaria
nauczycielskie, 4 szkoły zawodowe oraz wiele przedszkoli, burs
i ochronek. Aktywnie działały liczne towarzystwa o charakterze kulturalnym, politycznym, wyznaniowym, zawodowym, sportowym
i charytatywnym. W samym mieście istniały liczne obiekty przemysłowe, młyny, warsztaty naprawcze taboru kolejowego, magazyny
składowe i spedycyjne, przedsiębiorstwa transportowe oraz urządzenia techniczne związane z rozwojem transportu kolejowego. Pracowało tam również kilkanaście zakładów ceramicznych oraz mleczarskich, rzemieślniczych, ogrodniczych oraz wiele restauracji, kawiarni, sklepów, hoteli i pensjonatów. Wyraźnie odczuwano w atmosferze miasta obecność w odległości około 30 km ośrodków przemysłu
naftowego w Drohobyczu i Borysławiu.
Dużą sympatią kibiców cieszyła się
drużyna piłki nożnej Stryjskiego Klubu Sportowego „Pogoń” Stryj, utworzonego w 1906
roku. Sympatii tej nie zmniejszyły nawet porażki (0:3 i aż 0:11!) w 1936 r. w meczach ze
słynną „Cracovią” o wejście do polskiej ekstraklasy.
Piękne karty zapisały w Stryju związki
skautowskie i harcerskie. Jeszcze pod zaborem austriackim, a przed formalnym utworzeniem Polskiego Harcerstwa (słynnym rozkazem Andrzeja Małkowskiego ogłoszonym 22 maja 1911 r. we
Lwowie), w I Gimnazjum w Stryju we wrześniu 1910 r. upowszechniane były ćwiczenia skautowe. Korzystano z angielskich doświadczeń lorda Baden-Powell’a. W czasie I Wojny Światowej polscy
skauci i skautki nieśli pomoc rannym, ubogim i uchodźcom, a po odzyskaniu niepodległości samych harcerskich drużyn żeńskich
Logo Stryjskiego
Klubu Sportowego
„Pogoń”
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Sztandar Hufca Harcerek „Stryj” ufundowany w 1933 r.

powstało w mieście aż osiem! Po wybuchu II Wojny, w latach okupacji niemieckiej i sowieckiej, harcerki i harcerze z hufców w Stryju
organizowali w konspiracji tajne nauczanie oraz aktywnie współdziałali z polskim podziemiem niepodległościowym.
Z niezwykle interesującej, obecnie unikatowej, książki Leszka
Jana Szulca pt. „Takie małe miasto Stryj 1934-1944” (Wyd. AVE,
Warszawa, 2003 r.) dowiedziałem się, że „Podziały narodowościowe, wyznaniowe i zawodowe do 1936 roku nie powodowały rażących problemów we współżyciu mieszkańców miasta.”. W kolejnych
latach zaczęły jednak wyraźniej występować antagonizmy narodowościowe. Były one inspirowane dwoma nurtami: wpływem komunistycznej propagandy i oddziaływaniem nacjonalistycznej, nazistowskiej doktryny. Ułatwiały je, niestety, trudne warunki ekonomiczne, odczuwane szczególnie dotkliwie na Wschodzie Rzeczypospolitej.
We wrześniu 1939 r. Polska krwawo walczyła z agresją Niemiec, a rzeka Stryj wyznaczała jedną z polskich linii obronnych na
Wschodzie Rzeczypospolitej. Torując drogę oddziałom lądowym
oraz w celu zastraszenia ludności samoloty Luftwaffe przeprowadziły 12 września ciężkie bombardowanie miasta Stryj. Dla uniknięcia
dalszych strat dowództwo polskie wycofało z miasta stacjonujący baKRESOWE STANICE
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talion piechoty z oddziałem policji, pozostawiając jedynie warty
przed wojskowymi obiektami. Tymczasem w nocy uzbrojone grupy
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) liczące kilkaset osób
opanowały miasto, korzystając z zamętu wywołanego przez miejscowych kryminalistów i zwolnionych więźniów, usiłujących rabować pozostawione bez dostatecznego dozoru mienie. Anarchia
w mieście została opanowana dopiero po interwencji przybyłych następnego dnia oddziałów wojska polskiego, głównie batalionu marszowego 49. pułku piechoty. Walki z Ukraińcami w Stryju trwały
kilka dni.

Stryj. Przekazanie miasta Sowietom przez niemieckich sojuszników (źródło: Internet IPN)

Nad ranem 17 września ruszyła przez wschodnią granicę nawała bolszewicka, łamiąc zawarte z Polską porozumienie o nieagresji.
Wobec przygniatającej przewagi wroga sztab Wojska Polskiego wydał wieczorem z Kołomyi rozkaz nakazujący sformowanej Grupie
Bojowej „Stryj” natychmiastowy odwrót na Węgry. W najbliższych
dniach padły Kołomyja, umocniony rejon Soroki, mosty na rzece
Dniestr, Stanisławów, przeprawy na rzece Stryj oraz zagłębie naftowe w Borysławiu. Tymczasem (18 września) wojska niemieckie zagarnęły w trakcie prowadzonej ofensywy również Stryj i zgodnie
z tajną umową pomiędzy Ribbentropem i Mołotowem przekazały go
Sowietom.
22

KRESOWE STANICE

Jeszcze we wrześniu rozpoczęły się, przy aktywnej współpracy
osób pochodzenia żydowskiego i ukraińskiego, sowieckie, masowe
aresztowania Polaków w Stryju, podejrzewanych o działalność patriotyczną. Na początku listopada 1939 r. Stryj wraz z rozległymi obszarami wschodniej Polski został na podstawie sfingowanych wyborów wcielony pod nazwą Zachodniej Ukrainy do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. W latach 1940-1941 prowadzone
były masowe deportacje Polaków z miasta i okolic na Syberię i do
Kazachstanu. Biologiczne i materialne straty polskiej ludności były
ogromne.
W ten sposób toczyło się koło historii, które można odczytać
na świątecznej pocztówce wysłanej w dniu 30 grudnia 1939 roku ze
Stryja do Lwowa z życzeniami „wielu jasnych i szczęśliwych dni
w Nowym (1940) Roku”. Mając na uwadze ówczesne okoliczności
życzenia te zawierają w podtekście swoją dramatyczną wymowę, a
na temat późniejszych losów nadawcy i adresata pocztówki możemy
jedynie snuć domniemania. Dobrze byłoby mieć nadzieję lub jakiś
sygnał, że obie panie wraz z ich bliskimi przeżyły straszne lata wojny oraz sowieckiej, niemieckiej i nawet… słowackiej (!) okupacji.
Ze względu na wstydliwe tajemnice przeszłości, przykrywane
często po wojnie mrokiem poprawności politycznej, w Polsce ukrywano fakt udziału Słowacji, jako sojusznika Niemiec, w agresji na
nasz kraj. Tymczasem w napaści Niemiec na Polskę w 1939 r. oraz
w ataku na Związek Sowiecki w czerwcu 1941 r. w ramach operacji
Barbarossa wzięły udział silne jednostki wojsk słowackich.
W wydawanym u nas od niedawna i cieszącym się od samego
początku uznaniem wielu czytelników, tygodniku Uważam Rze (nr
20/2011) ukazał się interesujący artykuł pt. „1941 Słowacy zajmują
Lwowszczyznę”. Wiele faktów z tamtych czasów odsłania w nim historyk Słowackiego Instytutu Pamięci Narodu z Bratysławy – Martin
Lacko. Okazuje się, że tzw. szybka grupa słowackich wojsk zmotoryzowanych, działająca w składzie 17 armii niemieckiej, 1 lipca
1941 r. zajęła Drohobycz, a następnego dnia Stryj i w rejonie Sambora połączyła się z dowództwem oraz głównym zgrupowaniem armii
KRESOWE STANICE
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słowackiej. Nic dziwnego, że po terrorze i okrucieństwach sowieckich, ludność polska przyjmowała Słowaków z sympatią, a nawet witała ich oddziały w uroczystym, przyjaznym nastroju. Sprzyjały temu
nie tylko podobieństwo mundurów polskich i słowackich oraz hymnu słowackiego do melodii „Boże coś Polskę”, lecz przede wszystkim poprawne zachowanie żołnierzy słowackich w stosunku do Polaków. Zwracała również uwagę religijność Słowaków, zszokowanych zbrodniami dokonanymi przez komunistów na tych terenach
oraz zbezczeszczeniem miejscowych kościołów. Z artykułu dowiadujemy się, że najlepszą pamięć po sobie słowaccy żołnierze pozostawili w Stryju, gdzie stacjonowali do późnej jesieni 1941 roku.
Dowodem sympatii, jaką zdobyli Słowacy jako „mniejsze, okupacyjne zło”, był masowy udział Polaków w pogrzebie 15 żołnierzy słowackich, którzy utonęli w czasie niespodziewanej, październikowej
powodzi.
W następnych latach Stryj dzielił znany los polskich Kresów.
Obecnie w 65-tysięcznym mieście na Ukrainie zamieszkuje prawie
całkowicie ludność rdzennie ukraińska. Polaków jest około tysiąca.
Część z nich działa w Towarzystwie Kultury Polskiej im. Kornela
Makuszyńskiego. Istnieją ponadto 7-klasowa szkoła polska (sobotnia) oraz I Stryjska Drużyna Harcerska „Górska rzeka”, należąca do
Harcerstwa Polskiego na Ukrainie. Miejscem niedzielnych spotkań
Polaków jest również odrestaurowany niedawno, a ufundowany
w XV wieku, kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny.
W latach 70. moje wirtualne związki z Kresami wzmocniły
więzy rodzinne. Moją żoną została Krystyna Boczkowska, warszawianka, lecz po ojcu z kresowych, wołyńskich rodów Boczkowskich
i Chołodeckich, osiadłych przed wiekami między Horyniem i Słuczą.* A o mieście Stryj, o którym od niedawna wiem znacznie więcej, chociaż w nim nie byłem, myślę ze szczególnym sentymentem,
także za sprawą niezwykłej kartki pocztowej.
*

Krystyna i Mieczysław Metlerowie Wołyńskie gniazdo KRESOWE
STANICE Nr 2/45 (2009) str. 54-72
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