
SP1 w Drohobyczu – mieście Schulza 

               15 września 2018  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa 

Tischnera w Starym Sączu wraz z rodzicami i nauczycielami wizytowali Drohobycz - 

rodzinne miasto Brunona Schulza - wybitnego europejskiego artysty reprezentującego elitę 
kulturalną i twórczą ówczesnej Polski. Jednym z celów wycieczki do powojennego miasta 
było zapoznanie się z życiem autora „Sklepów cynamonowych”.         

               Starosądecka młodzież - podróżując drohobyckim szlakiem pisarza, malarza, 

rysownika, grafika - poznała posesję, na terenie której urodził się najsłynniejszy na świecie 
polski pisarz żydowskiego pochodzenia. Na trasie wędrówki uczestników eskapady znalazły 

się także: gimnazjum oraz dom, w którym zamieszkał autor „Sanatorium pod Klepsydrą”. 
Podczas wizyty na terenie drohobyckiego Rynku uczniowie SP1 odwiedzili jeden z 
najcenniejszych dla Polaków zabytków -  kościół farny pod potrójnym wezwaniem: 

Najświętszej Marii Panny, Świętego Krzyża i św. Bartłomieja. Z zainteresowaniem 
zwiedzono świątynię, w której znajdują się neobarokowe ołtarze będące darem ojców 

bonifratrów z Krakowa - przekazane farze w 1989 roku. Po zwiedzeniu świątyni ufundowanej 
przez króla Władysława II Jagiełłę, młodzi pasjonaci nauki i podróży mieli okazję zobaczyć 
nietypową kopalnię soli oraz barokową cerkiew pod wezwaniem św. Jura wpisaną w 2013 

roku na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.  

              Podczas spaceru ulicami Brunona Schulza i jego szkolnego kolegi gen. Stanisława 
Maczka oraz poety Kazimierza Wierzyńskiego wychowankowie oddali hołd Patriocie – 

wieszczowi narodowemu Adamowi Mickiewiczowi, któremu pomnik ufundowała 
społeczność miasta z okazji 100 rocznicy insurekcji kościuszkowskiej w 1894 roku. 

Przystanek na szlaku wędrówki stanowiła willa przedwojennego burmistrza i prezydenta 
Drohobycza, posesja, w której podczas okupacji hitlerowskiej mieściło się więzienie polskich 
ofiar NKWD oraz słynna „Ulica Krokodyli”. Wspominano także wojenne losy Macieja 

Aleksego Dawidowskiego „Alka” – bohatera lektury „Kamienie na szaniec”, członka 
„Szarych Szeregów”, podporucznika AK, uczestnika „Akcji pod Arsenałem”,  urodzonego w 

Drohobyczu w 1920 roku. 

              Poznając miasto Brunona Schulza, autora cyklu grafik „Xięga Bałwochwalcza”, 
współtwórcy dziedzictwa kultury światowej, uczniowie SP1 zaznajomili się także z postacią 
Jurija Drohobycza - Jerzego Kotermaka, drohobyczanina, w czasach rządów Kazimierza 

Jagiellończyka i jego następcy Jana Olbrachta nadwornego medyka władców Polski, 
profesora astrologii i medycyny UJ, którego studentem był Mikołaj Kopernik. Uczestnikom 

patriotycznej wycieczki zaprezentowano także historią Bertholda Beitza – niemieckiego 
Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, doctora honoris causa UJ oraz gen. Stanisława 
Maczka - polskiego patrioty, legendarnego wyzwoliciela holenderskiej Bredy i belgijskiej 

Gandawy w 1944 roku. 

              Wizyta w Drohobyczu przeniosła uczniów do czasów II wojny światowej. Młodzież 
poznała wielu bohaterów narodu polskiego oraz miejsca, w których toczyło się ich codzienne 

życie. Wyjazd na Ukrainę uświadomił uczestnikom wycieczki, jak ciężko było utożsamiać się 
ze swoją ukochaną Ojczyzną podczas Holocaustu. 
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