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Gwiazdy – gdzieś wysoko na niebie, błyszczą swoim nieprzerwanym blaskiem, 

kusząc każdego, kto na nie spojrzy. Czasami ich tajemniczy ogień trwa 

nieprzerwanie, a czasami gasną owiane cichym podmuchem lub spadają trącone 

palcem niewidocznego bóstwa… 

Człowiek – istota słaba i próżna, czasem zapragnie zabłysnąć jak niebiańska 

gwiazda i poczuć powiew jej ciepła. Czasem się to udaje i jej tajemniczy ogień grzeje 

nas nieprzerwanie. Niekiedy stajemy się gwiazdami, ale nasz blask trwa ułamki 

niebiańskich sekund, po czym spala nas doszczętnie… 

Niniejsza opowieść będzie o takiej właśnie gwieździe – narodzonej równo  

110 lat temu, a zabłysłej na lwowskim niebie Roku Pańskiego 1930. Czy ogrzeje ją 

ciepło własnego blasku i uwieczni po wsze czasy w ludzkiej pamięci, czy też spadnie 

w mroczną otchłań zapomnienia?  
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*** 

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie (Личаківський цвинтар) – wśród tysięcy 

grobów odnajdujemy jakże niepozorny grobowiec pewnej rodziny.  

 

Nie jest to grób Marii Konopnickiej, choć leży w tej samej alei zaledwie parę 

kroków dalej… Przy grobie w ten chłodny wczesno jesienny dzień widzimy rodzinę 

pochowanych tam osób. Choć od ostatniego pochówku minęły już prawie ćwierć 

wieku, pamięć o zmarłych w tej rodzinie nie zaginęła. Przyjechali z Polski – Lwów już 

dawno temu przestał być ich domem… Skoro już Drogi Czytelniku wiesz, że to nie  

o Konopnickiej będzie wspomnienie, to zapewne zapytasz – o kim ta opowieść? 
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Jak widać po datach grób ten z początku XX wieku – skromny, ale dostojny  

w swojej prostocie. Widzimy na nim płyty nagrobne z dwoma nazwiskami: Höflinger  

i Krasuski. Jako pierwszy został w tym grobie pochowany Jan Höflinger (1856-1903) 

– postać niezwykle znana we Lwowie, choćby z racji słodkości, które w tym pięknym 

mieście przez lata produkował. Jan był właścicielem lwowskiej Fabryki Cukrów,  

a w zasadzie Fabryki Cukrów i Czekolady. Zmarł we wtorek 11 VIII 1903 roku, 

przeżywszy zaledwie 47 lat. Pochodził z rodziny o niemieckich korzeniach. 

Ta opowieść jednak nie o nim… 

   

 

 

 

Po lewej stronie od Jana, a więc od serca, tablica nagrobna 

wspominająca o Tekli Höflingerowej zmarłej 19 V 1908 roku – 

żyła lat 58. Kim była Tekla? Tak naprawdę nosiła dwa imiona 

– Tekla Luiza i wywodziła się z rodu Cwill. Była kobietą 

słynącą we Lwowie z elegancji i szyku – to oczywiście żona 

Jana. Jednak ta opowieść również nie o niej będzie… 

 

 

Po prawej stronie od Jana kolejna tablica z nazwiskiem Höflinger. 

Odnajdujemy na niej Tadeusza urodzonego w 1882 roku, a zmarłego 29 IV 1951 
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roku. Na tej samej tablicy poniżej wspomnienie o Władysławie Höflingerowej zmarłej 

dwadzieścia lat później – 2 VII 1971 roku. Byli to 

oczywiście małżonkowie… 

 

Tadeusz był jedynym synem wspomnianych 

wcześniej Jana i Tekli de domo  Cwill. Urodził się we 

Lwowie 2 X 1882 roku i tam pozostał do dni swoich 

ostatnich. Postać opisana szczegółowo w Wikipedii – 

przez całe swoje życie piastował wiele zaszczytnych 

funkcji, zarówno na niwie przemysłowej, rozrywkowej jak 

i edukacyjnej oraz artystycznej Lwowa. Przez kilka lat 

był nawet prezesem klubu piłkarskiego Czarni Lwów.  

Po ojcu przejął Fabrykę Cukrów i Czekolady, a sam 

założył Fabrykę Konserw we Lwowie.  

 

Z ciekawostek można dodać, zasłużył się również dla Czechosłowacji, 

ponieważ w 1932 roku zostaje odznaczony najwyższym czeskim  odznaczeniem 

nadawanym wyłącznie cudzoziemcom za wybitne zasługi w dziedzinach kultury, 

przemysłu, handlu i wojskowości zdobyte przy współpracy innych państw z Republiką 

Czechosłowacką. Order nadawał prezydent republiki według rekomendacji swej 

kancelarii – Krzyżem Oficerskim Orderu Lwa Białego. W Gazecie Lwowskiej  

z 2 IV 1932 roku (nr 75) czytamy:   

 

Tadeusz ożenił się z Władysławą de domo Kania – młodszą o pięć lat 

rodowitą lwowianką. W małżeństwie tym urodziły się cztery córki, co dla 

podtrzymania rodu nie było zjawiskiem wymarzonym. Najstarsza – Krystyna, rodzi 

się w 1909 roku, Zofia w 1911, Irena w 1914 i najmłodsza Hanna w 1918 roku.  

Na zdjęciu poniżej Władysława Höflinger z czterema córkami. 
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Niestety Tadeusz i jego żona Władysława również nie będą tematem tej 

opowieści… 

Powróćmy zatem do opisywania kolejnych osób pochowanych w grobowcu 

Höflingerów na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Na dolnej tablicy nagrobnej 

wspomina się o dwóch osobach noszących nazwisko Krasuski – o Jerzym zmarłym 

w 1982 roku i Krystynie zmarłej w 1996 roku. Z podanych lat urodzeń można 

przypuszczać, że to matka i syn. Dopiero w tym miejscu Drogi Czytelniku 

dochodzimy do właściwego tematu tejże opowieści… 
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*** 

W jednym ze styczniowych numerów 

warszawskiego Expressu Porannego z 1930 roku 

zamieszczono dosyć ciekawą wzmiankę: „Krystyna 

Hoeflingerówna. Wzrost więcej niż średni. Włosy 

ciemne, oczy czarne, wielkie wyraziste. Cera 

prześliczna. Twarz pełna życia i temperamentu. Lat 20. 

Ukończyła gimnazjum S.S. Urszulanek i obecnie jest 

słuchaczką Akademii Eksportowej. Zapalona 

sportsmenka, brała kilkakrotnie nagrody w wyścigach 

konnych. Wybrana w ubiegłym roku Królową karnawału 

we Lwowie, uważana jest w swojem mieście rodzinnem 

za jedną z najpiękniejszych panien.”  

 

Kim była ta kobieta przecudnej urody, opisywana w gazetach dalekiej 

Warszawy?  

Odpowiedź staje się oczywista – Krystyna zrodzona we Lwowie dnia  

25 VII 1909 roku, najstarsza córka Tadeusza i Władysławy de domo Kania 

Höflingerów, pośmiertna mieszkanka Domu na łyczakowskim cmentarzu,  

z małżeństwa Krasowska. Nie bez znaczenia dla dalszej treści jest wspomnienie  

o urodzie naszej bohaterki…  

Pewnego dnia latem 1929 roku, w jednym ze lwowskich zakładów 

fotograficznych młodziutka Krystyna postanowiła zrobić sobie zdjęcie. Nie wiadomo 

czemu wybrała sobie zakład o nazwie „Pracownia nowoczesnej fotografii Hennera” 

na rogu Zimorowicza, należącą do Marcina Jaegera. Jeszcze na długo przed 

narodzeniem Krystyny pracownia ta miała we Lwowie wielką sławę. Jej właścicielem 

był wówczas Jakub Henner – słynny fotograf rodem z Przemyśla używający tytułu 

„c.k. nadwornego fotografa”.  

 

 

Ponoć miało to być zdjęcie maturalne – przynajmniej 

tak zostało zapamiętane w opowieściach rodzinnych. Strój 

Krystyny faktycznie może świadczyć, że charakter zdjęcia 

miał być bardziej urzędowy, formalny, legitymacyjny…  
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      Czy tego dnia powstało jednak to jedyne zdjęcie? Być może powstały 

również inne zdjęcia, bardziej nowoczesne i ukazujące piękno tej młodej kobiety.  

Być może również te zdjęcia... 

    

 

 

Faktem jest, że jedno z tych zdjęć niedługo później ukazuje się w jednej  

z warszawskich gazet w związku z organizowanymi drugimi już wyborami Miss 

Polonia 1930, a właściwie Miss Polonija – bo taka wówczas była prawidłowa nazwa 

tego konkursu. Eliminacje do wyborów Najpiękniejszej Polki, w wieku 18-25 lat, 

niezamężnej i nieskazitelnego prowadzenia się” ogłosiły redakcje dwóch 

warszawskich gazet – Expressu Porannego i Kuriera Czerwonego.  Na przyszłą miss 

czekało już zaproszenie z Paryża na konkurs Miss Europy. Do redakcji dwóch 

wymienionych gazet napłynęły tysiące zgłoszeń z fotografiami młodych kobiet 

uważających się za piękne. W jednym ze styczniowych numerów Expressu 
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Porannego zamieszczono specjalny dodatek z fotografiami 60 kandydatek na 

najpiękniejszą Polkę, a pozostałe 10 zaprezentowano na łamach gazety.  

 

Jako czwarta od lewej Krystyna Höflinger, oznaczona numerem 4 i zapisana 

ówczesnym zwyczajem przedstawiania nazwisk młodych niezamężnych kobiet, jako 

Hoeflingerówna. W gazecie widzimy zdjęcie wykonane w Pracowni nowoczesnej 

fotografii „Hennera” Marcina Jaegera we Lwowie. To ponoć maturalne zdjęcie stało 

się wizytówką młodej lwowianki w konkursie piękności. Gdy cała sprawa się wydała – 

bo przecież utrzymanie tego w tajemnicy było raczej niemożliwe, ojciec Krystyny 

człowiek nader spokojny i zrównoważony wpadła w szał. Relacje z tego wydarzenia 

dosyć aktywnie opisywały gazety lwowskie – przecież dwie lwowianki znalazły się na 

czołowych miejscach piękności polskich. O całej sprawie dowiedział się z gazet, a nie 

od córki i to go najbardziej zabolało. Czytając codzienną prasę dowiedział się,  

że jego córka uzyskała 2 964 głosy i przeszła do ścisłego finału „Miss Polonji”…  

 

Nie mógł zrozumieć dlaczego jego najstarsza latorośl ukrywała to przed nim  

i nie chciał słuchać tłumaczeń, że to jakieś nieporozumienie. Krystyna utrzymywała, 
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że nie zgłaszała się do konkursu, a zdjęcie wysłał zapewne fotograf…Czy ta 

opowieść młodej Krystyny była prawdą? Czy można uwierzyć, że doświadczony 

fotograf będący już w mocno leciwym wieku tak się zauroczył urodą swojej klientki, 

że bez jej zgody wysłał zgłoszenie i zdjęcie? 

Powyższe wydaje się raczej mało wiarygodne. To zapewne sama Krystyna 

być może dla żartu, a być może z pełną rozwagą postanowiła spróbować swoich sił 

w konkursie piękności. Była skromną dziewczyną, więc zapewne nie liczyła na 

powodzenie. Stało się jednak inaczej…  

Między 19, a 28 stycznia 1930 roku czytelnicy mogli głosować na 

poszczególne kandydatki. Poprzez prowadzone plebiscyty mieli wyłonić 45 

uczestniczek, a na koniec 15 finalistek, które miały stanąć przed powołanym do tego 

celu znamienitym jury. W jego składzie znalazła się pisarka Zofia Nałkowska pełniąca 

rolę przewodniczącej, dyrektor teatru Arnold Szylman, dramaturg Wacław Grubiński, 

malarze Tadeusz Pruszkowski, Stanisław Szreniawa-Rzecki i Władysław Skoczylas, 

rzeźbiarze Henryk Kuna i Edward Witting oraz aktor Janusz Osterwa.  

W pierwszym głosowaniu Krystyna  Höflingerówna zdobyła 1 337 głosów. 

Zofia Batycka – również lwowianka zajęła miejsce czwarte zdobywając 1 080 głosów.  

W drugim głosowaniu Krystyna w dalszym ciągu prowadzi zdobywając 3 469 

głosów. Jej konkurentka ze Lwowa zajmuje ledwie piąte miejsce zdobywając 2 188 

głosów.  W ostatnim plebiscytowym głosowaniu Krystyna wygrywa bezapelacyjnie 

zdobywając 6 528 głosów, a jej konkurentka Zofia Batycka zdobywa trzecie miejsce  

i 5 895 głosów.  

W plebiscycie ogólnopolskim z 24 stycznia ogółem padło 27 698 głosów. 

Pierwsze miejsce zajmuje Krystyna Höflingerówna zdobywając 2 964 głosów. Drugie 

miejsce z ilością 2 449 głosów zajmuje Kamila Protassewiczowna z Rohotnej  

w województwie nowogrodzkim. Trzecie miejsce zajmuje Larysa Winkowska  

z Poznania zdobywając 2 086 głosów czytelników.  

W dniu 26 I 1930 roku zakończył się plebiscyt warszawski, który wygrała 

bohaterka tej opowieści. Jej konkurentka ze Lwowa zajęła trzecie miejsce, a więc 

zdaniem warszawiaków mogła zostać co najwyżej drugą wicekrólową… 
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Krystyna Höflingerówna była więc czołową kandydatką na Miss Polonję 1930. 

W ten sposób z 70 kandydatek wyłonionych z 5 000 zgłoszonych pozostało  

15 finalistek noszących tytuł Gwiazd Piękności i 5 rezerwowych (kolejność według 

zdobytych głosów): 

Krystyna Höflingerówna z Lwowa,  

Krystyna hr Skarbek z Warszawy, 

Larysa Winkowska z Poznania, 

Sława Malczewska z Warszawy, 

Zofia Batycka z Lwowa, 

Kamila Protassewiczówna z Rohotnej w woj. nowogrodzkim, 

Jadwiga Łuczakówna z Warszawy, 

Halina Kalinowska z Warszawy, 

Danuta Bobowska z Krakowa, 

Lidia Goebel z Warszawy, 

Jadwiga Karlewska z Warszawy, 

Józefa Reczko z Warszawy, 

Elżbieta Chamska z Białegostoku,  

Zofia Kajzerówna z Włocławka 

Alina hr. Ryszczewska z Warszawy 

Jak widać ścisłe grono stanowiły warszawianki. Dwie finalistki wycofały się  

z konkursu (Chamska i Ryszczewska) – zostały zastąpione przez dwie rezerwowe 

(Maria Nowicka i Jadwiga Zemełówna, obie z Warszawy). Do tego momentu ocenie 

podlegały jedynie zdjęcia kandydatek, a nie one same.  

W dniu 28 I 1930 roku w warszawskim Hotelu Polonia piętnaście Gwiazd 

Piękności staje już osobiście przed zacnym jury. Kandydatki prezentują się  

w wieczorowych sukniach, trzymając w dłoniach bukiety kwiatów. Pojawiają się  

w wielu odsłonach – pojedynczo, w kilkuosobowych grupach, parami, a następnie 

wszystkie razem. Na zdjęciu poniżej zacne jury i finalistki – czwarta od prawej to 

Krystyna Höflingerówna… 
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Krystyna pomimo druzgocącego zwycięstwa w plebiscytach czytelników nie 

zdołała osiągnąć podium. Tytuł i koronę Miss Polonija 1930 zdobyła lwowianka  

22-letnia Zofia Batycka, tytuł I Wicemiss 22-letnia warszawianka Sława Malczewska, 

a tytuł II Wicemiss 19-letnia Larysa Winkowska z Poznania. Krystyna musiała 

zadowolić się jedynie honorowym tytułem Gwiazdy Piękności…  

 Od tamtych czasów upłynęło już 89 lat. Powody przegranej Krystyny 

Höflingerówny – a było ich wiele, wydają się bardziej oczywiste niż wówczas.  

Być może o najważniejszym z nich wspomniał tuż po ogłoszeniu werdyktu jeden  

z jurorów – Władysław Skoczylas. Opisując nową królową piękności, stwierdził:  

„Pani Batycka zyskuje przede wszystkiem ogromnie przy osobistem widzeniu. 

Fotografja bowiem nie dawała żadnego pojęcia o walorach jej urody.  

Nie przywiązując większej wagi do reprodukcji fotograficznej, gruntownie zmieniłem 

zdanie, widząc osobiście p. Batycką. Uważam, że ze względu na swoją 

reprezentacyjną postawę, będzie najodpowiedniejszą do wyznaczonej jej misji”.  

Być może Krystyna ten urok i czar zapisała tylko na zdjęciu…  

Po ostatnim warszawskim plebiscycie mieszkańców Lwowa rozpierała duma – 

potwierdziła się przecież opinia o wyjątkowych walorach piękności mieszkanek 

lwiego grodu. Lwowskie gazety aż kipiały od komunikatów w rodzaju: „Vivat Miss 

Polonja vivat Iwowianki. A więc Lwów odniósł zwycięstwo w zawodach 

najpiękniejszych cór Polski o zaszczytny tytuł Miss Polonji! Bez wątpienia po calem 

mieście naszem rozejdzie się radosna wieść o wyroku jury warszawskiej, dzięki 

której nasz gród ukochany znajdzie się na ustach wszystkich nie tylko w Polsce, ale 

w całej Europie i nawet Ameryce, bo wszak konkursy piękności stanowią obecnie 

wypadek pierwszorzędnego znaczenia w całym świecie cywilizowanym. Ale jeśli miła 

jest nam ta nowa sława, jeśli jesteśmy z niej dumni, to musimy przypomnieć, że sąd 

jury warszawskiej był tylko potwierdzeniem całej prawdy znanej nie od dziś w całej 

Polsce. Dawno już bowiem było ustalonym pewnikiem, że o ile Polki w ogóle mają 

sławę najpiękniejszych kobiet w świecie, o tyle wśród wszystkich miast Polski Lwów 

wiedzie prym: posiada najwięcej pięknych kobiet, a wśród tych piękności są też 

najpiękniejsze w całej Polsce…” 

Gdyby jedna lwowianka została miss wiadomym było, że drugą z nich pominą 

„chociażby najbardziej na wyróżnienie zasługiwała. Odegrały tutaj rolę przede 

wszystkiem względy regionalne, aby nie wzbijać lwowianek zanadto w dumę” – takie 

komentarze pojawiały się w prasie.  

Po zakończonym konkursie zwycięstwo Batyckiej, a przegraną Krystyny 

skomentowano w następujący sposób: „[…] gdy ostatnia chwila przechyliła szalę na 

korzyść panny Batyckiej, a panna Höflingerówna znalazła się tylko w rzędzie gwiazd 

pierwszego blasku, to z przebiegu konkursu każdy logicznie myślący wyprowadzi 

wniosek, że i ta druga Iwowianka ma prawo uważać się za królową, która tylko ze 

względu wysokiej polityki nie dostąpiła aktu koronacyjnego. Jasne są bowiem 

motywy jury, która wybierając Iwowiankę na królową, nie mogła pominąć Warszawy  
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i Poznania przy obiorze wicekrólowych.” Jak widać nie uroda decydowała o wyniku 

konkursu… 

Konkurs piękności był ciekawy nie tylko ze względu na wydarzenia z nim 

związane, ale również niektóre rywalki  naszej bohaterki. Jedną z nich była 

arystokratka z hrabiowskim tytułem Krystyna Skarbek wywodząca się z herbu 

Awdaniec, która w późniejszych latach wsławiła się, jako polska agentka brytyjskiej 

tajnej służby Kierownictwa Operacji Specjalnych (Special Operations Executive) oraz 

wywiadu brytyjskiego SIS (Secret Intelligence Service)znanego także pod 

kryptonimem MI6 (Military Intelligence section 6).  

Nader ciekawą postacią była również kolejna arystokratka – polska hrabianka 

herbu Pobóg Alina Rzyszczewska, która była wicemiss pierwszego oficjalnego 

konkursu piękności w 1929 roku.  Pomimo, że znalazła się w ścisłym finale,  

z przyczyn nieznanych wycofała się z konkursu i została zastąpiona inną 

uczestniczką.  

Nie sposób pominąć również zwyciężczyni tego konkursu Zofii Batyckiej – 

pochodzącej tak jak Krystyna ze Lwowa.  Była córką znanego adwokata, studentką 

warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Biegle znała kilka języków obcych 

(angielski, włoski, francuski i niemiecki), uczyła się muzyki i śpiewu, była również 

początkującą wówczas aktorką. Wielkiej kariery filmowej co prawda nie zrobiła grając 

jedynie w sześciu filmach. Tuż po zakończeniu warszawskiego konkursu wzięła 

udział w Miss Europe i została wicemiss. W 1931 roku została Miss Paramount. 

Marzyła się jej wielka aktorska sława w Hollywood, ale po dwuletniej tam obecności 

nie zagrała w żadnym filmie.  Była wielką miłością słynnego polskiego śpiewaka Jana 

Kiepury. Poznali się oni w 1928 roku w Truskawcu i tuż przed konkursem myśleli 

nawet o ślubie. Wygrana i pęd do filmowej kariery Zofii wygasił gorące uczucie. Jej 

sen o karierze się nie ziścił. Dożyła późnej starości umierając w samotności  

i zupełnym zapomnieniu 9 VI 1989 roku.  

Poniżej trzy piękności z 1930 roku – hrabianki: Skarbek, Rzyszczewska oraz 

panna Batycka.  
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Z dramatycznych wydarzeń związanych z konkursem piękności z 1930 roku należy 

wymienić próbę samobójczą jednej z uczestniczek. W warszawskich gazetach 

wówczas napisano: „W środę (29 stycznia) o g. 10 rano zamieszkała przy ul. Polnej 

22-letnia Irena Wierzbicka, wystrzałem z rewolweru usiłowała pozbawić się życia.  

W stanie ciężkim pogotowie przewieziono ją do szpitala Dzieciątka Jezus. Powodem 

zamachu samobójczego p. Wierzbickiej było podobno niewybranie jej na miss 

Polonję.” 
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*** 

Niedługo po konkursie piękności Krystyna poznała Wasilija (Bazylego) 

Władysława Kokuszkina – ponoć spokrewnionego z carskim rodem Romanowów. 

Pobrali się na początku 1931 roku. Pod koniec tego samego roku w Liėge w Belgii 

rodzi się ich córka – Barbara Zofia.  Małżeństwo nie trwało jednak długo – Wasilij 

okazał się hulaką i hazardzistą i jak mawiano w rodzinie jajek Fabergé nie miał,  

ale majątek teścia trwonił…Ich krótkie pożycie zaowocowało zrodzoną córką lecz 

skończyło się rozwodem – niezwykle kosztownym rozwodem, który pochłonął 

niemały kapitał ojca Krystyny.  

 

Około 1937 roku wówczas 29-letnia Krystyna poznaje 

pewnego oficera – porucznika Jerzego Krasuskiego. 

Połączyło ich być może zamiłowanie do koni. Jerzy służył  

w 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, który stacjonował we 

Lwowie w koszarach przy ulicy Łyczakowskiej 76. Służył  

w tym pułku od 1931 roku, czyli po ukończeniu Szkoły 

Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu (30 lokata). 

Początkowo młodszy oficer, potem dowódca plutonu  

w szwadronie CKM. Znakomity jeździec, reprezentujący  

z powodzeniem barwy pułku na licznych zawodach 

konnych.  Z pułku odszedł do dalszej służby 13 V 1937 roku. 

Na zdjęciu poniżej por. Jerzy Krasuski podczas zawodów eliminacyjnych 

Podolskiej Brygady Kawalerii w 1937 roku, w Trembowli. 

 

Kolejne lata służy, jako dowódca plutonu w 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III 

Sobieskiego.  



W blasku gwiazd, Lwów Anno Domini 1930 

17 

 

Jerzy i Krystyna Pobrali się 5 III 1938 roku w parafii Ewangelicko-

Reformowanej w Wilnie. Z ich aktu ślubu dowiadujemy się, że Krystyna była 

wyznania ewangelicko-reformowanego, a Jerzy był katolikiem. O samym Jerzym 

zapisano, że był synem Jana i Stanisławy z Orzęckich zrodzonym na ziemi 

wołyńskiej 24 XI 1904 roku. Ślub oficera wymagał wówczas zezwolenia Ministerstwa 

Spraw Wojskowych – Jerzy uzyskał je 16 II 1938 roku. Po datowaniu wniosku 

złożonego przez Jerzego (44898/37) można założyć, że decyzje o małżeństwie 

zapadły już w 1937 roku. 
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Jerzy stał się ojczymem dla córki Krystyny z pierwszego małżeństwa. 

Natychmiast po ślubie Jerzy i Krystyna w imieniu nieletniej Barbary Zofii wystąpili do 

Urzędu Wojewódzkiego Lwowskiego z wnioskiem o zmiana nazwiska rodowego 

dziecka z Kokuszkin na Krasowska. O fakcie tym dowiadujemy się z urzędowego 

ogłoszenia.  

 

Ich jedyny syn, noszący po ojcu imię Jerzy urodził się 15 XII 1939 roku. 

Miesiąc wcześniej pułk Jerzego w ramach Kresowej Brygady Kawalerii brał udział  

w kampanii wrześniowej. W dniu 11 IX 1939 roku w lesie pod Psarami pułk został 

otoczony przez niemieckie siły i po ciężkiej bitwie praktycznie przestał istnieć. Część 

ułanów trafiła do niewoli, a niewielkiej grupie udało się dołączyć do 22 Pułku Ułanów 

Podkarpackich – z tego pułku przeżyło zaledwie trzech oficerów… 

Czy Jerzy Krasuski ojciec przeżył wojnę? Zapewne tak się nie stało… 

Pozostała po nim wdowa z córką z pierwszego małżeństwa i synem Jerzym powrócili 

do Lwowa. Tam Krystyna weszła w powojenne realia stając się obywatelką 

Ukraińskiej Republiki Socjalistycznej, wychowała i wykształciła swoje dzieci.  

W dalszym ciągu pozostawała piękną kobietą, ale kolejny raz za mąż już nie 

wyszła… 
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Córka Basia od dziecka uwielbiała muzykę – zamiast bawić się w sposób 

typowy dla małej dziewczynki potrafiła godzinami wygrywać na pianinie przeróżne 

etiudy. Zapewne działo się to pod wielkim wpływem i udziałem dziadka Tadeusza 

Höflingera, który sam grał i komponował, a z wnuczką uwielbiał spędzać swój wolny 

czas – nie tylko wspólnie z nią grając na pianinie, ale także na długich wycieczkach  

i podróżach. 

     

Mała Basia wyrosła na piękną Barbarę, dziedzicząc po matce nietuzinkową 

urodę i artystyczną duszę.  

 

Okres powojenny dla rodziny Höflingerów i Krasuskich stał się początkiem 

złych czasów. Do 16 VIII 1945 roku Lwów był stolicą województwa lwowskiego  

II Rzeczypospolitej. Po konferencji jałtańskiej wszystko się zmieniło. Przyszli sowieci 

wprowadzając nowe porządki, ustrój i wszechobecny terror. Tadeusz Höflinger, jako 

były przemysłowiec, przedstawiciel lwowskiej elity staje się w oczach nowych władz 

wrogiem ludu. Niemieckie nazwisko i pochodzenie udokumentowane w czasie wojny 

stało się przekleństwem. Radzieckie państwo dla takich jak on miało tylko jedną karę 

– Syberia…  



W blasku gwiazd, Lwów Anno Domini 1930 

20 

 

Z zesłania powrócili po latach – jedynym miejscem, które znali był ich 

ukochany Lwów, w którym musieli zacząć swoje życie od przysłowiowego zera. 

Zamieszkali u swojej córki Krystyny, która jako jedyna z rodzeństwa pozostała we 

Lwowie. Nic nie było już ich – stracili cały swój dobytek, godność i wiarę w lepsze 

czasy. Z tego okresu pochodzi poniższe zdjęcie, gdzie widzimy małżonków 

Höflingerów z wnukami: Basią i Jurkiem Krasowskimi. Widzimy ich w roboczych 

kufajkach, które w owym czasie było ich najlepszym ubraniem. W ich oczach widać 

smutek i żal po czasach, które bezpowrotnie odeszły… 

 

Okres powojenny nie był dla Basi Krasuskiej usłany różami, ale jednak mimo 

wszystko pozostała wierna swojej pasji, która z czasem stanie się jej zawodem  

i jedynym źródłem utrzymania. Ukończyła Konserwatorium i uczyła gry na pianinie  

w szkole muzycznej.  Wyszła za człowieka podobnego sobie – aktora, komika  

o nazwisku Fiodorow lub Fiedorow. Zamieszkali w Stanisławowie (obecnie Iwano-

Frankowsk) oddalonym od Lwowa około 130 kilometrów. Barbara była tam bardzo 

cenioną pianistką. Byli bezdzietnym małżeństwem. Jej mąż zmarł dosyć szybko, 

pozostawiając Barbarę zupełnie samą i z dala od rodziny.  

 

Po śmierci męża Barbara podupadła na zdrowiu,  

a jej sytuacja materialna  stawała się z każdym mijającym 

rokiem coraz gorsza. Przez długie lata żyła w skrajnej biedzie 

znajdując jedynie pocieszenie w modlitwie. Była niezwykle 

częstym gościem polskiego kościoła w Stanisławowie (Iwano-

Frankowsku) – do tego stopnia częstym, że jak pewnego dnia 

się tam nie pojawiła, to wzbudziła zaniepokojenie 

opiekujących się kościołem Sióstr Urszulanek. Gdy 

zaniepokojone tym faktem odwiedziły ją w domu okazało się, 

że jest skrajnie wyczerpana, a wręcz umierająca. Siostry 

zabrały Barbarę do siebie na parafię – przeżyła tam jeszcze 

rok. Zmarła w 2018 roku przeżywszy 87 lat.    
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Jerzy Krasuski, syn Krystyny wykształcił się na inżyniera, a później ukończył 

też studia magisterskie. Swoje życie spędził we Lwowie, tam też się ożenił. 

 

Pracował, jako inżynier w jednej z lwowskich fabryk.  W swoim życiu był 

idealistą, który trzymał się określonych zasad. Pewnego dnia nie chciał się zgodzić 

na wprowadzenie w fabryce jakiś rozwiązań technicznych, które jego zdaniem miały 

zagrażać ludzkiemu zdrowiu. Ponoć niedługo później – 11 XII 1982 roku, przydarzył 

się Jerzemu tragiczny w skutkach wypadek. Wypadł z okna budynku ginąc na 

miejscu. Nikt nie wierzył w jego przypadkową lub samobójczą śmierć. Przez lata 

uważano, że było to nieudowodnione morderstwo. Przeżył równo 43 lata. 

Krystyna Krasuska nie mogła pogodzić się ze śmiercią swojego jedynego 

syna. Każda matka bardzo boleśnie odczuwa utratę dziecka, bo przecież Jurek mimo 

sowich ponad 40-lat, dalej był jej jedynym i ukochanym Jureczkiem – owocem 

szczęśliwego małżeństwa i wspomnieniem po mężu, który odszedł równie tragicznie. 

Nie mogła sobie również poradzić z niepewnością, jaka rodziła się w jej głowie – jak 

naprawdę zginął jej syn. Nieszczęśliwie wypadł z okna, zrobił to celowo i świadomie, 

czy został zamordowany? Do ostatnich swoich dni chodziła na Cmentarz Łyczkowski, 

gdzie grób dwóch pokoleń jej przodków Höflingerów – tam też spoczął jej syn.  

Pomimo, że Krystyna nie żyje już od kilkunastu lat, to jedna z długoletnich 

opiekunek cmentarza bardzo dobrze ją zapamiętała. Gdy w 2018 roku grób 

odwiedziła rodzina z Polski powiedziała, że była to bardzo dystyngowana, 

inteligentna i zawsze skromnie ubrana Pani. Stawała przed grobem, jakby zastygła w 

zadumie i modlitwie. Patrząc na nagrobne tablice uśmiechała się, jakby do swoich 

bliskich leżących w tej mogile. Taką właśnie Krystynę uwieczniono na zdjęciu 

wykonanym niedługo po śmierci syna. Prawa dolna tablica jeszcze pusta i czekająca 

na wykucie imienia swojej pani… 
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Krystyna Krasuska I voto Kukuszkin de domo Höflinger,  córka Tadeusza 

Mariana i Władysławy zmarła we Lwowie 14 XII 1996 roku. Przeżyła 87 lat, dwie 

wojny światowe, dwóch swoich mężów i syna. Czy jej życie było szczęśliwe i pełne 

czaru Gwiazdy Piękności z 1930 roku?  

   

 



W blasku gwiazd, Lwów Anno Domini 1930 

23 

 

Na koniec tej opowieści to, co w zasadzie powinno znaleźć się na samym 

początku, ale nie było możliwe ze względu na zachowanie odpowiedniej fabuły. 

Krystyna Maria Höflinger urodziła się 24 VII 1909 roku we Lwowie przy ulicy 

Teatralnej 8. Ochrzczona została w Bazylice Lwowskiej o wiele później – 9 X 1910 

roku. Chrztu udzielił ks. Jakub Głąb, a rodzicami chrzestnymi byli trojga imion Józef 

Julian Marian Gliżewski – działacz Ligi Przemysłowej i Zofia Lewicka. W akcie 

wymienieni zostali również rodzice i dziadkowie dziecka z obu stron. Ojciec Höflinger 

Tadeusz Marian (dwojga imion) syn Jana i Tekli Cwil. Matka Władysława, córka 

Władysława Kani i Karoliny Hołowiey. Akt został zapisany w księgach metrykalnych 

Bazyliki Lwowskiej pod numerem 27.  

 

 

*** 

Z czterech sióstr Höflinger tylko Krystyna pozostała we Lwowie. Zofia wyszła 

za pochodzącego ze Lwowa Zbigniewa Tołłoczko, jednak tuż po wojnie zamieszkała 

w Cieszynie. Irena po mężu Konopacka i Hanna po mężu Latosińska jeszcze  

w latach 40-tych XX wieku wyjechały ze Lwowa. Początkowo zamieszkały w Brazylii, 

a później na stałe w Argentynie, gdzie dzisiaj żyją ich potomkowie: Pedro Latosiński  

i cztery córki Ireny – Maria Laura, Ewa, Magda, Jagusia…  

 

 


