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Kazimierz Wierzynski, ten wybitny "Skamandryta", jeden z najswietniejszych polskich poet w XX 
wieku, autor "Czarnego poloneza", urodzil sie w Drohobyczu, gdzie jego ojciec, Andrzej Wirstlein 
(1853-1944) byl zawiadowca stacji.  

"Stryj, Drohobycz, Sambor i wszystko dokola tych miast bylo moja parcela - pisal po latach  
w swoim "Pamietniku poety" - nigdy nie przestane nalezec do rodzinnej mojej ziemi, tylko ze ta 
ziemia nie nalezy juz do mnie. Niebezpieczna rzecza dla Polaka jest urodzic sie na powierzchni, 
ktora moze przeleciec jastrzab zmieniajacy gniazdo"1.  
Jego ojciec mial niemieckie pochodzenie i niemieckie nazwisko Wirstlein, ktore zmienil na 
Wierzynski, gdy sie drugi raz ozenil. W powiecie drohobyckim bylo w ogole wielu Niemcow. Dla 
przykladu wedlug spisu z 1890 roku bylo ich 2314. Pod Drohobyczem, w kierunku na Stryj, byla 
dosc duza kolonia niemiecka Brigidau (Brygidyn) zalozona przez ewangelikow w 1783 roku. Mieli 
tam szkole parafialna i zbor ewangelicki z filiami w innych wsiach sasiadujacych z Drohobyczem - 
w Neudorf i Gassendorf. Dlugoletnim pastorem (1874-1913) byl tam Paul Kozdryn2. Jest to 
kolejny dowod, jakiz to byl wielonarodowosciowy tygiel ta Galicja.  
Ojciec Wierzynskiego zmienil nazwisko pod wplywem swych synow - Bronislawa, Hieronima i  
Kazimierza - uwazajacych sie za polskich patriotow, chcacych zatrzec swe niemieckiebkorzenie. 
Ojcu bylo to obojetne. Dal temu wyraz, gdy jakis nacjonalista zaatakowal go w miejscowej prasie. 
Odpowiedzial z przekasem: "Czy Wierzynski, czy Wirstlein - to jest alles Wurst - jedna kielbasa, 
wszystko jedno"3.  
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Dodam tylko artykul z Wyborczej dotyczacej tej ksiazki.  

Mieszkalem po wojnie w Zaglebiu Naftowym, ichciaz publika sie zmienila, atmosfera jednak nie  

Stanislaw Slawomir Nicieja  

Wydawnictwo MS, Opole  

O ile jednak Sopot z molem, Grand Hotelem i Monciakiem przejelismy po Niemcach, o tyle 
uzdrowisko Truskawiec zbudowalismy sami. Opowiada o tym ksiazka Stanislawa Niciei.  

Szyk i uroda Truskawca, przesliczne pensjonaty (glownie w stylu zakopianskim, choc w latach 
20. i 30. pojawily sie tez domy bauhausowskie), zadbana zielen parku i ulic staly tak naprawde na 
jednym zrodle: cuchnacej zgnilymi jajami szczawie Naftusi leczacej watrobe, kamice nerkowa, 
cukrzyce i skleroze. Zdroj w mineralnych bilo tam wiecej, ale to Naftusie znaly wyzsze sfery calej 
miedzywojennej Polski.  

Do 1870 r. zdroje truskawieckie byly wlasnoscia austro-wegierskiego skarbu panstwa, potem spolki 
akcyjnej, a w koncu, w roku 1928, wieloletni prezes spolki Rajmund Jarosz wykupil caly zdroj. Nikt 
jednak nie krzyczal o nomenklaturowym uwlaszczeniu sie, bo Jarosz spijal zdrojowe zyski po to, by 
Truskawcowi przydac europejskiego blichtru. Jak juz zbudowal dla kuracjuszy basen solankowo-
siarkowy, to wielkosci zeglownego jeziora, glebokosci 9 metrow, a piasek na plaze przywiozl znad 
Baltyku. Kapitalista byl oswieconym i wrazliwym; latem 1928 r. oparl sie naciskom, by zamknac 
wystawe obrazow Brunona Schulza godzaca w koltunskie poczucie obyczajnosci, a co roku po cichu 
dawal darmowe bilety dla biednych Zydow z Drohobycza.  
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Bywanie w Truskawcu bylo przed wojna towarzyskim obowiazkiem. Wzieci aktorzy - Majewska, 
Dymsza, Bodo - mijali sie z sanacyjnymi generalami i politykami. Slawni sportowcy -Walasiewiczowna, 
Kusocinski, Konopacka - pijali naftusie wespol z Witkacym, Zegadlowiczem, Makuszynskim, 
Tuwimem, Slonimskim, Schulzem. Na deptakach widywano Kiepure i prezydenta Wojciechowskiego, 
w kawiarniach spiewal Mieczyslaw Fogg z chorem Dana, a do tanca przygrywaly na dancingach 
slynne big-bandy Henryka Golda i Jerzego  Petersburskiego. Mial Truskawiec i mroczny epizod - w 
1931 r. dwaj ukrainscy terrorysci zakradli sie do pensjonatu i zastrzelili senatora Tadeusza Holowke.  

Kazdy mogl powiercic  

Tuz obok sielskich pejzazy i wielkoswiatowego szyku Truskawca plonelo pieklo Boryslawia. 
Przed wojna bylo to trzecie pod wzgledem powierzchni - po Warszawie i Lodzi - miasto w Polsce. 
Wyroslo blyskawicznie na ropie naftowej. Z Boryslawia pochodzilo trzy czwarte wydobycia ropy w 
II RP. Nie obowiazywaly tam zadne zasady, zadne ograniczenia, wiercic szyby naftowe mogl 
kazdy - i wszedzie. Wieze wiertnicze staly wiec jedna przy drugiej (bylo ich w sumie ponad 1500), 
wtulone miedzy ziemne i zelazne zbiorniki na rope naftowa, oplecione rurociagami.  

Goraczka czarnego zlota sciagala tu powaznych kapitalistow i typy spod  ciemnej gwiazdy. Wszyscy 
wiercili i marzyli, ze wlasnie z ich szybu trysnie czarny gejzer. Taki jak z odwiertu Waclawa 
Wolskiego - gigantyczny jak na boryslawskie warunki strumien dawal 50 wagonow dziennie - tak 
wiele, ze wlasciciel, nie mogac wywiezc tego bogactwa, przegrodzil jeden z jarow ziemnym walem i 
na przedmiesciu stworzyl jezioro czystej ropy.  

Leopold Staff, ktory odwiedzil Boryslaw w 1904 r., w liscie do kolegi pisal z przejeciem, ze byl w 
przedsionku dantejskiego piekla. Ulice w Boryslawiu przypominaly solne bagna, w ktorych 
brodzily konie z sierscia do polowy tulowia wypalona przez solanke. W slonym blocie lyskaly 
tluste plamy ropy.  

Nad tym bagniskiem ukladano drewniane chodniki. Miasto cuchnelo wyziewami nafty, wstrzasaly 
nim eksplozje gazow w szybach, dlawil je dym pozarow. Na przelomie XIX i XX w. technika 
gaszenia szybow stala nisko. Bywalo, ze odwierty plonely i po kilka miesiecy, nocami oswietlajac 
Boryslaw apokaliptyczna luna.  

Szalenstwo ropy unioslo tez Drohobycz, choc tej czesci kresowego trojmiasta  udalo sie zachowac 
bardziej cywilizowany charakter. Szyk i bogactwo kamienic reprezentacyjnej ulicy Stryjskiej, 
budowanych wedle najnowszych mod, zainspirowaly Schulza do napisania "Ulicy Krokodyli".  

Zwyciezcy w wyscigu po czarne zloto tarzali sie w prawdziwym zlocie. Pyszne kamienice i wille 
budowali na miejscu, ale tez w Truskawcu, we Lwowie, w Wiedniu nawet. Przez dworzec w 
Drohobyczu naplywala rzeka luksusowych mebli, dziel sztuki, wytwornych win i kreacji. Drohobycz 
byl bodaj najbardziej zmotoryzowanym miastem przedwojennej Polski, po jego brukach mknely 
wtedy sportowe bugatti i harleye-davidsony.  

Prof. Nicieja, autor pamietnego "Cmentarza Lyczakowskiego we Lwowie", opisujac losy wielkich 
drohobyckich i boryslawskich nafciarzy, rekonstruuje uniwersalny klimat epoki wielkiego, naglego 
bogacenia sie, gdy lawina latwych pieniedzy odkrywa najpiekniejsze i najciemniejsze strony 
ludzkiej natury, gdy bajecznie bogaci filantropi sasiaduja z moralnie zdegradowanymi, ktorzy 
musza placic za wszystko, a za namiastki milosci i przyjazni zwlaszcza. Tak bylo podczas 
kalifornijskiej goraczki zlota, naftowej w Pensylwanii, kauczukowej w dorzeczu Amazonki.  

Boryslaw i Drohobycz byly pieklem nie tylko z powodu boschowskich krajobraz w. Byly pieklem 
dla wyzyskiwanych, glodnych, zawsze czarnych od ropy robotnikow. Na samym dnie byli 
boryslawscy lebacy, w znakomitej wiekszosci Zydzi. Z kaluz, przydroznych rowow, z zaolejonej 
rzeki Tysmienicy za pomoca pedzli z konskiego wlosia wychwytywali resztki ropy. Potem rope te  
wyciskali rekoma do wiadra.  

Koncem niezwyklego mikroswiata kresowego trojmiasta byla wojna. Najpierw we wrzesniu 
Luftwaffe zbombardowala i spalila panstwowa rafinerie Polmin - przed wojna najwieksza i 



najnowoczesniejsza w Europie. Polmin plonal przez trzy tygodnie. Odbudowany przez hitlerowcow 
zostal obrocony w perzyne przez amerykanskie bombowce w czerwcu 1944 r. Na te rafinerie 
Boryslawia i Drohobycza, w ktorych udzialy mial kapital amerykanski, nie spadla ani jedna bomba.  

Sowieci wywiezli, wymordowali polskie elity kresowego trojmiasta. Hitlerowcy wymordowali 
drohobyckich i boryslawskich Zydow. Jednymi z nielicznych, ktorzy ocaleli, sa wynalazca i pisarz 
Wilhelm Dichter oraz byly ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss. Rodzine Weissa ukrywala 
Polka, ktorej syn, funkcjonariusz ukrainskiej policji, bral udzial w mordach na mieszkancach getta.  

Po wojnie pol wieku wladzy sowieckiej zniszczylo wszystko - procz resztek przedwojennej 
spolecznosci takze architekture i ducha kresowego trojmiasta.  
Piekne przedwojenne wille burzono dziesiatkami pod budowe betonowych blok w. Basniowa 
epopeja nieba splecionego z pieklem skonczyla sie.  

 


