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Szanownym i Drogim Cz³onkom,
Waszym Rodzinom i Sympatykom Towarzystwa serdeczne ¿yczenia pogodnych wi¹t Wielkanocnych, wype³nionych nadziej¹ budz¹cej siê do ¿ycia
wiosny, wielu £ask Zmartwychwsta³ego Chrystusa, Jego Pokoju, Mi³oci i
Dobra, a w Waszych sercach niech zawsze goci ciep³o, wzajemna ¿yczliwoæ, radoæ i pamiêæ o... naszych Rodakach na Wschodzie.
Z Weso³ym Alleluja.
Zarz¹d G³ówny
Towarzystwa Mi³oników Lwowa
i Kresów Po³udniowo-Wschodnich
oraz
Redakcja Semper Fidelis

Danuta liwiñska

gotowañ i oczekiwania Wielkiej Niedzieli tak w kociele, jak i w domu. W Wielk¹ rodê odprawiana jest
w kociele tzw. ciemna jutrznia, po której milkn¹
dzwony a¿ do rezurekcji. W Wielki Czwartek na pami¹tkê Wieczerzy Pañskiej we wszystkich domach jadano
postn¹ kolacjê. Wielki Pi¹tek  to przede wszystkim
Groby. Star¹ polsk¹ tradycjê stanowi odwiedzanie grobów Chrystusowych w kocio³ach. W Wielki Pi¹tek
w kuchni dalsze gotowanie i pieczenie oraz malowanie
jajek. Powszechna w Polsce tradycja malowania jajek
na wiêta Wielkanocne wywodzi siê ze spotykanego
ju¿ w czasach przedchrzecijañskich kultu jajka jako
symbolu odradzania siê zdrowia, witalnoci, dostatku i
pomylnoci. Zwyczaj ten znany by³ staro¿ytnym ludom
Egiptu, Persji, Rzymu i dalekich Chin. Pras³owianie
u¿ywali malowanych jajek jako rekwizytu kultowych
uroczystoci wiosennego zrównania dnia z noc¹. Zdobienie jajek mia³o gwarantowaæ dalsze istnienie wiata.
Popularne szlaczki symbolizowa³y nieskoñczonoæ i
niepoznawalnoæ wiata, kolory czerwony i bia³y wyra¿a³y szacunek dla duchów opiekuñczych, a zielony
mówi³ o odradzaniu siê przyrody.
U chrzecijan jajko sta³o siê symbolem Zmartwychwstania Jezusa i nowego ¿ycia. W Polsce malowanie
jajek ma ponadtysi¹cletni¹ tradycjê. Przez wieki w ró¿nych regionach naszego kraju wypracowano wiele
technik zdobienia jajek. Niektóre sposoby s¹ od stuleci
takie same: farbowanie jajek w naturalnych barwnikach, malowanie pêdzelkiem, piórkiem lub patykiem

Polska Wielkanoc
Zbli¿aj¹ siê najwiêksze w Kociele katolickim wiêta Wielkanocne, wiêta Zmartwychwstania Pañskiego,
a wraz z nimi zwyczaje i tradycje przekazywane w ka¿dym polskim domu z pokolenia na pokolenie. Ka¿de
nastêpne dodawa³o co nowego do dawnych, zakorzenionych obyczajów. Niektóre niezmienione pozosta³y
do dnia dzisiejszego. Bez nich zblad³by urok wi¹t.
wiêta Wielkiej Nocy maj¹ wiele cech podkrelaj¹cych
nasz narodowy charakter, nasz¹ polsk¹ serdecznoæ i
g³êbok¹ pobo¿noæ. Przygotowania do tych wi¹t kojarz¹ siê nam z budz¹c¹ siê do ¿ycia przyrod¹ i piêkn¹,
wiosenn¹, s³oneczn¹ pogod¹ i rozpoczynaj¹ siê du¿o
wczeniej. Ju¿ w pocie przygotowujemy siê duchowo,
bierzemy udzia³ w rekolekcjach, a w domach robimy
generalne, wiosenne porz¹dki. W kuchni kisimy
barszcz bia³y lub czerwony. Do dzisiaj wielkie znaczenie przywi¹zujemy do obrzêdów Wielkiego Tygodnia.
Rozpoczyna je procesja w Niedzielê Palmow¹  zwyczaj wprowadzony dla upamiêtnienia tryumfalnego
wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Jak ka¿e tradycja
wiêci siê palemki wielkanocne, zrobione najczêciej
z bukszpanu i ga³¹zek wierzbowych. Wierzbê od niepamiêtnych czasów uwa¿ano za rolinê mi³uj¹c¹ ¿ycie.
Palemkê wstawiamy do suchego wazonu lub za wiêty
obraz. Ca³y Wielki Tydzieñ up³ywa pod znakiem przy1

albo wyskrobywanie rylcem na skorupce motywu zdobniczego. Z up³ywem lat pojawia³y siê nowe sposoby
zdobienia jaj. Zaczêto stosowaæ naklejanki z papieru,
materia³u, w³óczki, sitowia itd., skorupki posypywano
kolorowymi koralikami, pra¿on¹ kasz¹ itp.
W Polsce jajko jest tradycyjn¹ potraw¹ wielkanocn¹.
Powszechnym zwyczajem jest dzielenie siê wiêconym
jajkiem podczas wi¹tecznego niadania. Pisanki natomiast s¹ g³ównie ozdob¹ wielkanocnego sto³u. Ale
jeszcze nie tak dawno przypisywano im magiczne znaczenie. Zwi¹zanych z nimi by³o wiele zwyczajów dzisiaj
ju¿ prawie zapomnianych. Powiêcone pisanki zakopane przed domem, chat¹ broni³y wstêpu z³ym duchom,
ukryte na polu zapewnia³y urodzajne plony. wiêconych jajek, jak i ca³ej wiêconki, nale¿a³o strzec jak
oka w g³owie przed zwierzêtami. Gdyby kawa³ek wiêconki zjad³a kura przesta³aby znosiæ jajka, a zaczê³aby
piaæ jak kogut, natomiast mysz po zjedzeniu wiêconki
zamieni³aby siê w nietoperza. Pisanki jako forma ludowej twórczoci artystycznej znalaz³y uznanie etnografów i miejsce w licznych muzeach sztuki ludowej. Natomiast w Ko³omyi znajduje siê specjalne muzeum powiêcone wy³¹cznie pisankom.
Wielka Sobota to dzieñ wiêconego. Dawniej rano
wiêcono wodê i ogieñ, a przez ca³y dzieñ potrawy.
W³anie wiêcenie potraw to stary, s³owiañski zwyczaj
pielêgnowany do dzisiaj w ka¿dym polskim domu, nale¿y do najmilszych polskich tradycji.
Dawniej Wielk¹ Sobotê koñczy³a msza rezurekcyjna. W czasie uroczystego nabo¿eñstwa zawsze zwyciêsko brzmi pieñ: Weso³y nam dzi dzieñ nasta³.
Wracaj¹c z rezurekcji we Lwowie wszyscy witali siê i
pozdrawiali s³owami: Chrystus Pan Zmartwychwsta³,
odpowiadano: Prawdziwie Zmartwychwsta³. W czasie
wi¹t wielkanocnych we Lwowie we wszystkich domach panowa³ wspania³y, radosny nastrój, ale ten pamiêtny, osobliwy nastrój udziela³ siê równie¿ lwowskiej
ulicy. To by³y m.in. s³ynne batiarskie kanonady z klucza.
Np. pod nadje¿d¿aj¹ce tramwaje z Górnego £yczakowa
do centrum miasta podstawiano na szynach ³adunki
kalichlorku. Nie pomog³y zarz¹dzenia policji lwowskiej
o zakazie strzelania na ulicach i placach Lwowa, zakazy sprzeda¿y wszelkich rodków s³u¿¹cych do strzelania, nie pomog³y kary grzywny i aresztu. Pomimo zakazów Lwów dalej strzela³ na chwa³ê Zmartwychwstania
Pañskiego.

W innych miastach mia³e baby
i mazurki,
ró¿ne jajka, obwarzanki i figurki.
Lecz od witu we Lwowie
tak wypada,
nic inszego  inu kanonada.
Kalichlorek, kalichlorek wszêdzie
grzmi,
k³ad¹ ci pod okno i pod drzwi.
W dzisiejszych czasach rezurekcja jest odprawiana
prawie we wszystkich kocio³ach w niedzielê rano. Po
powrocie z kocio³a zasiada siê ca³ymi rodzinami przy
wielkanocnym stole na uroczystym, wi¹tecznym niadaniu. Stó³ przykryty nie¿nobia³ym obrusem, przybrany baziami, bawinkiem, hiacyntami, w koszyku wiêconka, pisanki i ga³¹zki bukszpanu, na rodku sto³u
doniczka z owsem, a w nim bia³y baranek z czerwon¹
chor¹giewk¹.

Wystrza³owe obchody
Na Wielkanoc we Lwowie
pan wie?
 æmaga mylisz pan? Ja wiem,
pi³o siê/
Ja wiem, baranek, majeranek
I pisanki,
Ale na co narzeka³y Lwowianki?
Kalichlorek, kalichlorek proszê daæ,
bo na wiwat strzela lwowska braæ.
Aptekarze nie  £azarze wiedz¹ to,
¿e batiarskie to zwyczaje s¹.
I nie dziwiê im siê wcale,
zapchaj kapsle pod tramwaje!
Kalichlorek, kalichlorek ca³y dzieñ
strzela³ Lwów i g³uchy by³ jak pieñ.

Maria Konopnicka
Wielkanoc
Wielkanoc! Wielkanoc!
Wielka radoæ w sercu,
gdy st¹pasz po wiecie 
kwitn¹cym kobiercem.
Na stole pisanki
piêknie malowane.
Wród zieleni trawy
cukrowy baranek.
Bazie w wazoniku,
ciasta i wêdliny...
WIELKA NOC  i wielkie
spotkanie rodziny!
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Uroczyste niadanie rozpoczynamy od dzielenia siê
wiêconym jajkiem i sk³adania sobie najlepszych
¿yczeñ. W tych chwilach jak co roku nasze myli
biegn¹ ku naszym Rodakom rozsianym po wiecie,
g³ównie za Wschodni¹ Granic¹. ¯yczymy Im zdrowia,
lepszego, ³atwiejszego ¿ycia, opieki Zmartwychwsta³ego Jezusa i polskich w³adz oraz dobrej wspó³pracy i
¿yczliwoci w³adz miejscowych. Poniedzia³ek Wielkanocny jest dniem odwiedzin i spacerów, a tak¿e oblewania siê wod¹, któr¹ strumieniami polewaj¹ tylko
w niektórych wsiach. W domach miejskich spotykane
jest kropienie osób wod¹ koloñsk¹ lub inn¹ zapachow¹.
Z dawnych tradycji pozosta³o wiele do dnia dzisiejszego, a przede wszystkim radosny nastrój. Wielkanoc to
wiêta radosne, tak w Kociele, bo Pan Zmartwychwsta³, jak i w przyrodzie, bo budzi siê wszystko do
¿ycia, a ka¿dy dom polski bez wzglêdu na zasobnoæ
stoi otworem dla goci, przewa¿nie pe³en dobrego jad³a. Radosny duch wi¹t pozosta³ ten sam, pozosta³y
te¿ z dawnych czasów przepisy na smako³yki wi¹teczne.

1 ³y¿ka oliwki, 1 ³y¿eczka musztardy francuskiej, cukier,
sól, jedna ³y¿eczka szczypiorku, jedna ³y¿eczka koperku.
Sporz¹dzenie:
sa³atê zielon¹ op³ukujemy i osuszamy w papierowym rêczniku i rozrywamy na kawa³ki, i wk³adamy do
salaterki, dodajemy pokrojone w cz¹stki pomidory, pokrojone w plasterki ogórki, pokrojone w plasterki rzodkiewki, pokrojone w plasterki po wyjêciu pestki awokado i obraniu ze skórki. Wszystko lekko mieszamy, solimy do smaku, polewamy sosem z 1 ³y¿ki oliwy, soku
z cytryny, musztardy, 1 ³y¿ki wody, doprawionym sol¹ i
cukrem do smaku. Posypujemy posiekanym szczypiorkiem i koperkiem.

Nó¿ki cielêce w galarecie
Sk³adniki:
4 nó¿ki cielêce, 2 marchewki, 1 pietruszka, 1/2 selera, por, 3 cebule, z¹bek czosnku, listek laurowy,
4 ziarnka ziela angielskiego, 7 ziarenek pieprzu tureckiego, 1/4 ³y¿eczki cukru, 1 ³y¿ka ¿elatyny, cytryna,
natka pietruszki, sól, pieprz, zielona sa³ata.
Sporz¹dzenie:
oczyszczamy nó¿ki, parzymy wrz¹tkiem, wk³adamy
do rondla, dodajemy w³oszczyznê, cebule, czosnek,
korzenie, zalewamy wod¹, solimy i gotujemy na ma³ym
ogniu ok. 3 godziny. Miêkkie nó¿ki (odstaj¹ od koci)
wyjmujemy, rosó³ przecedzamy (powinno byæ ok. 1 litr
mocnego bulionu) i dodajemy do niego ³y¿kê namoczonej ¿elatyny i podgrzewamy, aby ¿elatyna siê rozpuci³a (nie gotujemy), doprawiamy do smaku sol¹ i ewentualnie pieprzem. Ostudzone nó¿ki kroimy w cienkie paseczki. Na dno ma³ych miseczek uk³adamy plasterki
marchewki, wlewamy niewielk¹ iloæ roso³u i dajemy
w ch³odne miejsce do stê¿enia. Nastêpnie na stê¿a³¹
galaretkê wk³adamy pokrojone w paseczki nó¿ki i zalewamy roso³em, odstawiamy do stê¿enia. Przed podaniem na stó³ pó³misek wyk³adamy liæmi zielonej sa³aty,
na niej uk³adamy galaretki wyjête z miseczek (miseczki
odwracamy dnem do góry, aby na górze by³a marchewka, przybieramy plasterkami cytryny i ga³¹zkami zielonej pietruszki.
Do takich galaretek podajemy chrzan albo cz¹stki
cytryn do wyciniêcia.

Domowy sos tatarski
Sk³adniki:
3 jajka zgotowane na twardo, 2 ³y¿ki musztardy sarepskiej, 3/4 szklanki oliwy, sok z cytryny, 2 korniszony,
5 marynowanych grzybków, 3 marynowane liwki,
2 ³y¿ki posiekanego szczypiorku, 1 ³y¿ka posiekanego
koperku, cukier, sól, bia³y pieprz.

Delikatny pasztet z cielêciny

Sporz¹dzenie:
¿ó³tka ucieramy z musztard¹, sokiem z cytryny. Powoli dolewamy oliwê (ma mieæ tak¹ sam¹ temperaturê
jak reszta sk³adników) i ucieramy, a¿ powstanie gêsty
majonez. Bia³ka jaj, korniszony, grzyby, liwki kroimy
w drobniutk¹ kosteczkê, szczypiorek i koperek siekamy. Wszystkie sk³adniki ³¹czymy z majonezem i doprawiamy sol¹, cukrem i pieprzem. Podajemy do jajek,
wêdlin i zimnych miês.

Sk³adniki:
50 dkg cielêciny bez koci, 80 dkg w¹tróbki cielêcej,
20 dkg s³oniny, szklanka mleka, 2 cebule, 2 marchewki,
1 pietruszka, 1/4 selera, 1/2 szklanki bulionu, 2 jajka,
3 ¿ó³tka, sól, pieprz, ga³ka muszkato³owa, mielone ziele
angielskie, 20 dkg pieczarek, 2 ³y¿ki mas³a, 3 ³y¿ki tartej bu³ki.
Sporz¹dzenie:
w¹tróbkê obieramy z b³on i moczymy w mleku przez
ok. 10  12 godzin. Do rondla wk³adamy cielêcinê, s³oninê, w plastry pokrojon¹ cebulê, pokrojon¹ marchewkê, pietruszkê, seler, pieczarki, podlewamy bulionem i
dusimy na ma³ym ogniu pod przykryciem ok. 60 minut.

Sa³atka wiosenna z awokado
Sk³adniki:
g³ówka zielonej sa³aty, pêczek rzodkiewki, 2 pomidory, 2 zielone ogórki, 1 awokado, sok z 1/2 cytryny,
3

Nastêpnie dodajemy w¹tróbkê i dusimy jeszcze przez
20 minut. Kiedy miêso przestygnie ca³oæ przepuszczamy dwukrotnie przez maszynkê, dodajemy ¿ó³tka, jaja,
korzenie i sól, dok³adnie mieszamy. Dwie mniejsze pod³u¿ne foremki smarujemy mas³em, obsypujemy bu³k¹
tart¹, wype³niamy mas¹ pasztetow¹, przykrywamy nasmarowanym mas³em pergminem lub foli¹ aluminiow¹.
Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i zapiekamy
przez ok. 60 minut w redniogor¹cym piekarniku.

nitk¹. Sma¿ymy na klarowanym male ze wszystkich
stron, podlewamy 2 ³y¿kami wody i chwilê dusimy na
ma³ym ogniu pod przykryciem do miêkkoci.
Mo¿na podawaæ na ciep³o i wówczas do wytworzonego sosu dodajemy albo 2 ³y¿ki posiekanego koperku,
albo 2 ³y¿ki startego chrzanu albo przyrz¹dzone grzybki
oraz 2 ³y¿ki gêstej mietany i doprawiamy sol¹, pieprzem i ewentualnie cukrem do smaku.
Mo¿na podawaæ n zimno, przekrojone na pó³ z dodatkiem sosu tatarskiego.

Zupa ze szparagów
(na drugi dzieñ wi¹t)

Wieprzowina na dziko

Sk³adniki:
30 dkg koci cielêcych, 2 marchewki, pietruszka,
por, 1/2 selera, cebula, 50 dkg szparagów (mog¹ byæ
ze s³oika), ³y¿eczka cukru, ³y¿ka mas³a, 2 ¿ó³tka,
1/2 szklanki gêstej mietany, sól, ³y¿ka posiekanego
koperku.

Sk³adniki:
1,5 kg wieprzowiny bez koci, sól, pieprz, cz¹ber,
³y¿ka smalcu.
Na marynatê:
1/3 szklanki soku z cytryny, 2/3 szklanki bia³ego
wytrawnego wina, 2 du¿e cebule, 1/2 ³y¿eczki cukru,
20 ziarenek ja³owca, 3 godziki, listek laurowy, 5 ziarenek ziela angielskiego, 10 ziarenek pieprzu tureckiego.
Na sos:
szklanka bulionu, 1/2 ³y¿eczki m¹ki, ³y¿ka mas³a,
2 ³y¿ki powide³ ze liwek.
Sporz¹dzenie:
sok z cytryny, wino, cukier oraz przyprawy zagotowujemy w rondlu. Miêso myjemy, osuszamy papierowym rêcznikiem i wk³adamy do kamiennego garnka.
Obk³adamy cebul¹ pokrojon¹ w plasterki, zalewamy
gor¹c¹ marynat¹, przykrywamy deseczk¹ i obci¹¿amy
np. kamieniem. Miêso w marynacie trzymamy 4 dni i
codziennie je przewracamy. Nastêpnie wyjmujemy
z marynaty, osuszamy, nacieramy sol¹, posypujemy
niewielk¹ iloci¹ pieprzu i cz¹bru i pozostawiamy na
3 godziny. Miêso z marynaty uk³adamy na wysmarowanym smalcem ¿aroodpornym naczyniu, obk³adamy cebul¹ z marynaty i wstawiamy do nagrzanego piekarnika, pieczemy powoli do ok. 90 minut, czêsto skrapiaj¹c
marynat¹ lub zimn¹ wod¹. W rondelku rozpuszczamy
mas³o, robimy bia³¹ zasma¿kê, rozprowadzamy przecedzon¹ marynat¹ i roso³em, dodajemy powid³a i dok³adnie mieszamy. Tak przygotowanym sosem polewamy pieczeñ i jeszcze chwilê zapiekamy. Podajemy pieczeñ pokrojon¹ w ukone plastry, a osobno w sosjerce
przecedzony sos.

Sporz¹dzenie:
z koci cielêcych, w³oszczyzny i cebuli gotujemy
rosó³. Osobno gotujemy szparagi w niewielkiej iloci
wody z dodatkiem mas³a i cukru. Wyjmujemy miêkkie
szparagi, odcinamy same g³ówki, wk³adamy do wazy,
a szparagi miksujemy i przecieramy przez sito. Przetarte szparagi, rosó³ i wywar, w którym gotowa³y siê szparagi ³¹czymy, zagotowujemy, doprawiamy sol¹, zaci¹gami ¿ó³tkami rozbitymi w mietanie, wlewamy do wazy
z g³ówkami szparagowymi i posypujemy koperkiem. Do
tej zupy mo¿na podaæ groszek ptysiowy.

Mazurek kruchy z konfiturami

Jaskó³cze gniazda (drobiowe)

Sk³adniki:
2 szklanki m¹ki, 15 dkg mas³a, 2 ³y¿ki cukru pudru,
2 ³y¿ki gêstej mietany, 3 ugotowane ¿ó³tka, 2 surowe
¿ó³tka, 1/5 laski wanilii ut³uczonej w modzierzu,
szczypta soli, mas³o do wysmarowania blaszki, konfitura z wini, d¿em winiowy, 5 dkg posiekanych bez ³upin
migda³ów, 5 dkg posiekanej, usma¿onej w cukrze skórki pomarañczowej.

Sk³adniki:
4 filety z piersi kurczaka, 4 cienkie plasterki szynki,
4 jajka, sok z cytryny, 2 ³y¿ki startego, ³agodnego sera
¿ó³tego, sól, pieprz, mas³o klarowane do sma¿enia.
Sporz¹dzenie:
piersi z kurczaka op³ukujemy, osuszamy, nacinamy
formuj¹c wiêksze p³aty, rozbijamy lekko t³uczkiem, kropimy sokiem z cytryny, oprószamy sol¹, pieprzem i
odstawiamy na godzinê. Jajka gotujemy na twardo, studzimy, obieramy, obtaczamy w tartym serze. Na p³atach piersi uk³adamy plasterki szynki, na nich jajka obtoczone serem, zwijamy i obwi¹zujemy bawe³nian¹

Sporz¹dzenie:
m¹kê siekamy z mas³em, dodajemy ¿ó³tka ugotowane i surowe, sól, cukier, mietanê, waniliê  wyrabiamy
ciasto. 3/4 ciasta dajemy do prostok¹tnej, wysmarowanej mas³em blaszki i pieczemy na jasny kolor. Po osty4

O lwowskiej, wielkanocnej babie

gniêciu placek smarujemy d¿emem winiowym, posypujemy posiekanymi migda³ami i skórk¹ pomarañczow¹, z reszty ciasta formujemy bardzo cieniutkie
wa³eczki i uk³adamy na d¿emie winiowym w wiêksz¹
kratkê. Wk³adamy do piekarnika na ok. 10 minut. Po
ostygniêciu w ka¿d¹ kratkê dajemy 3  4 wini z konfitury.

Rzadki dzi goæ umiech na twarzy,
Same d¹sy, same kwasy,
Kogo spotkasz ju¿ siê skar¿y:
Ciê¿kie czasy, ciê¿kie czasy!
Oj co le, to le mospanie!
A mnie porwa³a myl pusta,
Choæ raz w rok na
Zmartwychwstanie,
miech wywo³aæ wam na usta.

£atwy mazurek biszkoptowy
Sk³adniki:
ciasto:
5 jajek  ile zawa¿¹, tyle m¹ki (w tym: 50% tortowej,
50% ziemniaczanej), tyle cukru, skórka starta z 1/2 cytryny oraz mas³o do wysmarowania blaszki lub pergaminu,
lukier:
2 bia³ka, 2 ³y¿ki cukru pudru, 2 ³y¿ki soku z cytryny,
owoce:
10 suszonych moreli, 4 suszone liwki, 2 figi,
polewa:
1/2 gorzkiej czekolady, ³y¿ka mleka.

Ha³as, tartas, rwetes, wrzawa,
£oskot, ³omot jak w m³ockarni;
W izbie parno, cisk, kurzawa,
Drzwi wci¹¿ skrzypi¹ u spi¿arni.
Znosz¹ mas³a, jaj, sery,
M¹ki, cukry i korzenie;
Jak jest w domu dziewek cztery,
Jedna siê za drug¹ ¿enie.
Skrobi¹, myj¹, w piecach pal¹,
Wierc¹, t³uk¹, siej¹, wrzeszcz¹,
Ledwo domu nie rozwal¹
A¿ w piekarni belki trzeszcz¹!

Sporz¹dzenie:
¿ó³tka ucieramy z cukrem, dodajemy ubit¹ na sztywno pianê, wsypujemy m¹kê, start¹ skórkê z cytryny i
ciasto wylewamy na blachê wy³o¿on¹ nat³uszczonym
mas³em papierem pergaminowym. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika na ok. 15  18 minut. Bia³ka ucieramy z cukrem i sokiem z cytryny na g³adk¹ masê.
Ciasto po wyjêciu z piekarnika nie gor¹ce, ale jeszcze
ciep³e polewamy lukrem cytrynowym. Na nim uk³adamy
pokrajane w paski owoce. Polewê czekoladow¹ (z czekolady i mleka) jeszcze letni¹ wlewamy do torebki, cinamy róg torebki i czekolad¹ wykonujemy na mazurku
napis Weso³ego Alleluja!

Wszystko k³êbi siê jak w garnku,
Ledwo na g³owach nie chodz¹.
Co to jest, czy wir jarmarku?
Gdzie tam, to wiêta nadchodz¹.
Jejmoæ to jak Marek w piekle,
Torem czcigodnej Prababy,
¯wawo, ognicie, zaciekle,
Bije na Wielkanoc Baby.
Bije placki, jajeczniki,
Torty, mazurki, ko³acze,
Z tych powodów takie krzyki 
Jejmoæ przystêpuje do pracy.

Baba bez wyrabiania
Sk³adniki:
2 szklanki m¹ki, 3/4 szklanki cukru, 4 jajka, 1/2 kostki mas³a, 3/4 szklanki mleka, 6 dkg dro¿d¿y, 10 dkg
rodzynków, 10 dkg usma¿onej w cukrze skórki pomarañczowej, ³y¿eczka startej skórki cytrynowej, sól, mas³o do wysmarowania foremki.

Na zakoñczenie wiersz Jerzego Masiora:

Na Wielkanoc

Sporz¹dzenie:
jajka w ca³oci ubijamy z cukrem na parze, mas³o
topimy i przestudzamy. Ubite jajka, mas³o, pokruszone
dro¿d¿e i mleko mieszamy w misce na jednolit¹ masê.
Miskê przykrywamy i odstawiamy na kilka godzin (ok.
6). Nastêpnie do miski dodajemy przesian¹ m¹kê, skórkê cytrynow¹, rodzynki sparzone, osuszone i oprószone m¹k¹, drobniutko pokrojon¹, lekko oprószon¹ m¹k¹
skórkê pomarañczow¹. Wszystko razem mieszamy i
przek³adamy do wysmarowanej mas³em formy. Pieczemy ok. 35  40 minut w redniogor¹cym piekarniku
(180 stopni). Przy samym koñcu pieczenia zwiêkszamy
temperaturê do 180 stopni. Po wyjêciu z formy i ostudzeniu posypujemy cukrem pudrem.
Uwaga: babki zawsze wyjmujemy z formy po przestygniêciu, obracaj¹c foremkê do góry dnem.

Ile
Ile
Ile
Ile

to przez Corso panien falowa³o,
tam batiarni co wieczór biega³o,
z Kajzerwaldu widoków przelicznych.
mesztów zdartych w debrach okolicznych.

Ile
Ile
Ile
Ile

na Pasiekach nieba kikowania,
na Strzelnicy na hinter skikania,
na Legionów dzwonków tramwajowych,
tam... za wzgórzem krzy¿y, co dla Lwowa!

Ile miszkulancji u Mamy na wiêta,
Ile gwiazd nad Miastem  tyle zapamiêtaj,
Tyle Alleluja ¿yczy Weso³ego
Batiar z drugiej Budy, z placu Antoniego. G
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Karol Liwirski

Apel o wsparcie budowy pomnika Orlêtom lwowskim
Obroñcy Lwowa  1918 r.
wiony w Podgórzu, a potem na dziedziñcu Stra¿y Po¿arnej (dzi przy ulicy Westerplatte) czeka³ a¿ do 1921 r.
na ustawienie go na Wawelu. W roku 1940 zosta³
zniszczony przez Niemców, ale w 1960 r. zrekonstruowali go mieszkañcy Drezna. W ten sposób dwukrotnie
zasponsorowano krakowiakom pomnik bohatera zwi¹zanego nie tylko z histori¹ Polski, ale te¿ miasta i regionu (przysiêga na krakowskim Rynku, bitwa pod Rac³awicami). Kopia tego pomnika w 1978 r. stanê³a w Detroit (USA). Inny krakowski pomnik s³awi¹cy nasze
zwyciêstwo z 1410 roku  zwany pomnikiem Grunwaldzkim ufundowa³ znany na Kresach wielki m¹¿ stanu i artysta Ignacy Paderewski. Mo¿e czas na rewan¿?
Dawna stolica Polski jest wietn¹ lokalizacj¹ dla dzie³
artystów. Pomnik ³¹czy walory artystyczne z rol¹ edukacyjn¹, buduje wspomnienia, ucielenia wydarzenia
patriotyczne, stanowi atrakcjê turystyczn¹ dla chêtnych
ca³ego wiata w poznaniu historii Polski i utraconego
Lwowa. Za rok i kilka miesiêcy obchodziæ bêdziemy
100-lecie obrony Lwowa. W naszej wiadomoci jednym z fundamentalnych zdarzeñ na drodze do kszta³towania siê wolnej Polski by³y walki o Lwów miêdzy
Ukraiñcami a mieszkañcami miasta  g³ównie m³odzie¿¹  Obroñcami Lwowa. Wdziêcznoæ dla tego
pokolenia sta³a siê wa¿nym symbolem naszej to¿samoci narodowej. W rodowisku TPG Sokó³ z Krakowa
powsta³a inicjatywa wybudowania w tym miecie pomnika Obroñców Lwowa 1918 roku  Lwowskim Orlêtom. Lokalizacja  zakoñczenie ul. Retoryka przy zbiegu z ulic¹ Józefa Pi³sudskiego, nieopodal pomnik Czyny Legionowego doskonale harmonizuje z ide¹ pomnika dla najm³odszych Obroñców Lwowa.
Oddzia³ widnickiego zarz¹du i cz³onkowie
TMLiKPW w pe³ni wspieraj¹ piêkn¹ inicjatywê PTG
Sokó³  Kraków apeluj¹c do wszystkich Towarzystw i
Organizacji Kresowych oraz m³odzie¿y o wsparcie finansowe tego piêknego zamierzenia budowy pomnika.
Jestemy przekonani, ¿e dzia³aj¹c wspólnie zamierzony cel osi¹gniemy. Oto konto Komitetu Budowy Pomnika Orl¹t Obroñców Lwowa:
BP-84 1240 4650 1111 0010 6959 1948.

Zginêli abymy ¿yli wolni.
Jak uczono nas poznawaæ wiat i kochaæ Ojczyznê?
We Lwowie mama bra³a bajbusa za rêkê i pokazywa³a
najpiêkniejszy pomnik powiêcony dzieciom, które broni³y swego miasta  Cmentarz Obroñców Lwowa. Wêdruj¹c od mogi³y do mogi³y i s³uchaj¹c opowieci starszych uczylimy siê czym jest honor, patriotyzm, bohaterstwo. Dowiedzielimy siê kim by³ Jurek Bitchman,
Antoni Petrykiewicz, kto i dlaczego odznaczy³ miasto
Lwów krzy¿em Virtuti Militari.
W przestrzeni miasta inne pomniki te¿ s³u¿y³y naszej edukacji i by³y cile zwi¹zane z polsk¹ histori¹
np. króla Jana III Sobieskiego, hetmana Stanis³awa
Jab³onowskiego. Orlêta by³y jednak najwa¿niejsze.
Prócz Pomnika Chwa³y powiêcone im by³y: pomnik
na Persenkówce i przy Politechnice, a na budynkach
redut istnia³y krzy¿e Obrony Lwowa. Tamte znaki dawno zniknê³y  trudno nam dzi prowadziæ wnuki na odbudowany cmentarz Obroñców Lwowa. Na mocy
ustaleñ konferencji ja³tañskiej Lwów pozosta³ po drugiej
stronie granicy polskiej. Jestem przekonany, ¿e trzeba
upamiêtniæ m³odych bohaterów w przestrzeni publicznej powszechnie uczêszczanej, zw³aszcza przez turystów zagranicznych.
Warszawa uczci³a swoich powstañców z 1944 r. i
Lwowskie Orlêta  to Grób Nieznanego ¯o³nierza, Katowice Harcerzy  obroñców z 1939 r., Wroc³aw ma
piêkny pomnik Orl¹t Lwowskich na Sêpolnie, Lublin
 replikê Lwa z Panteonu Chwa³y pod Lubelskim zamkiem, a Kraków, to miasto tak silnie zwi¹zane ze Lwowem, czeka na rocznicê 100-lecia obrony miasta przez
dzielne lwowskie dzieci.
Krakowskie pomniki zna ka¿dy Polak, ale ich losy
nie s¹ powszechnie znane... Patrz Kociuszko na
nas.... Ju¿ wspominaj¹c wiersz  wiemy kto na spi¿owym koniu wita nas u bram Wawelu. Ten pomnik powsta³ z inicjatywy Towarzystwa im. Tadeusza Kociuszki. Wykonali go i sfinansowali wybitni artyci rzebiarze
ze Lwowa: Leonard Marconi i jego ziêæ Antoni Popiel.
Wykonany zosta³ z br¹zu w 1900 r.... i najpierw posta-

Apel o uczczenie Polaków  Ofiar rosyjskiego ludobójstwa 1937 roku
W tym roku (11 sierpnia) mija 80 rocznica wydania
przez J. Stalina i N. Je¿owa Rozkazu 00485 Akcji
Polskiej  wymordowania Polaków w ZSRR. Wed³ug
rosyjskiego Spisu Powszechnego z 1926 roku
 w ZSRR mieszka³o 782 tysi¹ce Polaków  g³ównie
z Kresów Wschodnich I Rzeczypospolitej, które po rozbiorach nie wróci³y do Polski, ale te¿ przesiedleñców i
migrantów z czasów rozbiorowych. W tzw. Bia³oruskiej

SRR mieszka³o w okresie miêdzywojennym 97 tysiêcy
Polaków, w Ukraiñskiej SRR 497 tysiêcy Polaków 
tam funkcjonowa³y pocz¹tkowo polskie gminy i rejony
narodowociowe, owiata i administracja w jêzyku polskim. I ono stali siê celem zaplanowanej eksterminacji
 a jedynym faktycznym kryterium by³o deklarowanie
polskiej to¿samoci narodowej. Akcja Polska  czyli
masowe aresztowania i rozstrzeliwania (pocz¹tkowo
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rozbijania g³ów m³otem) Polaków w ca³ym ZSRR za
rzekom¹ dzia³alnoæ kontrewolucyjno-szpiegowsk¹
by³a efektem zemsty za przegran¹ wojnê bolszewickopolsk¹, zacieniania wojskowej wspó³pracy rosyjskoniemieckiej i przygotowañ do agresji i ostatecznego
zniszczenia Polski w 1939 roku.
Zbrodnicza centrala w Moskwie katom z NKWD
w terenie wyznacza³a kontyngenty, ilu Polaków w kolejnych miesi¹cach powinno byæ wykrytych i zg³adzonych. Wed³ug Memoria³u aresztowano co najmniej
144 tysi¹ce Polaków, z których co najmniej 111091
okrutnie pozbawiono ¿ycia (dr Tomasz Sommer, autor
monografii Rozstrzelaæ Polaków. Ludobójstwo Polaków w Zwi¹zku Sowieckim  dokumenty z Centrali,
Dzieci operacji polskiej mówi¹. 45 relacji wiadków sowieckiego ludobójstwa z lat 1937  1938, Operacja
Antypolska NKWD 1937  1938. Geneza i przebieg ludobójstwa pope³nionego na Polakach w Zwi¹zku Sowieckim szacuje liczbê polskich Ofiar na 200 tysiêcy
zamordowanych). A cz³onków rodzin zsy³ano na Sybir i
stepy Kazachstanu  na powoln¹ eksterminacjê g³odem, nieludzk¹ prac¹, chorobami (wy zdies prijechali,
sztoby zdies padochli). Deportacje w mrozie, bez dachu nad g³ow¹, bez mo¿liwoci zdobycia po¿ywienia
 to inny rodzaj ludobójstwa.
Zg³adzono ponad 60% Polaków z Berdyczowa, Winnicy, P³oskirowa, Greczan, z tak zwanych polskich
okrêgów autonomicznych  Dzier¿yñszczyzny i Marchlewszczyzny. Tzw. Mord Katyñski w Kuropatach pod
Miñskiem, Bykowni pod Kijowem rozpocz¹³ siê ju¿
w 1937 roku.
Prof. Terry Martin z Uniwersytetu Harwardzkiego
obliczy³, ¿e w czasie tzw. Wielkiej Czystki w ZSRR 
Polacy byli 31 razy czêciej mordowani, ni¿ jakakolwiek inna grupa narodowociowa. I nie maj¹ ¿adnego
upamiêtnienia.

Najwy¿szy czas, by wolna Polska po 80 latach upomnia³a siê o Pamiêæ o setkach tysiêcy Rodaków, którzy
zgonêli tylko dlatego, ¿e byli Polakami. Najwy¿szy
czas, by Polskich Mêczenników w³¹czyæ do Panteonu
To¿samoci Narodowej. I zaprzestaæ stawiania pomników Marchlewskim, Dzier¿yñskim, wierczewskim
Walterom, Stefanom Michnikom, Pop³awskim  Gorochowom, Bermanom, Bierutom  wspólnikom ludobójców. I nadal liczni k³amcy katyñscy, wo³yñscy, owiêcimscy, ponarscy bezkarnie fa³szuj¹ historiê, bezczeszcz¹ godnoæ polskich Ofiar.
My, potomkowie skazanych na zag³adê Polaków
Kresowych, my, Ludzie dobrej woli  dla których Prawda Historyczna, Godnoæ Narodowa, Sprawiedliwoæ
nie s¹ pustymi has³ami  apelujemy do W³adz i Osób,
które Polskê stanowi¹, o godne uczczenie i upamiêtnienie polskich Ofiar Ludobójstwa sprzed osiemdziesiêciu
lat  tak w wymiarze Pañstwowym jak i Lokalnym.
Bêdziemy wdziêczni za informacjê o podjêtych dzia³aniach. Bêdziemy te¿ wdziêczni za pomoc dla nas
w ods³oniêciu i powiêceniu w dniu 11 sierpnia 2017
roku kolejnej Tablicy Pamiêci w Alei Pamiêci Narodowej w Parku Miejskim w ¯arach.
Z wyrazami szacunku i nadziej¹
na wspólne upamiêtnienie
Dr Krzysztof Kopociñski
Prezes Klubu Tarnopolan Towarzystwa Mi³oników
Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich w ¯arach
Cz³onek Zarz¹du G³ównego we Wroc³awiu
Dr Zbigniew Kopociñski
Prezes Stowarzyszenia Upamiêtnienia Ofiar
Zbrodni Ukraiñskich Nacjonalistów w ¯arach
Józef Tarniowy
Prezes Kresowego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Orl¹t Lwowskich w ¯arach.

Stanis³awa Potaczek z d. Garbicz

Wspomnienia
Urodzi³am siê 23 grudnia 1939 roku we wsi Romanowe Sio³o, powiat Zbara¿, województwo tarnopolskie.
Moja mama, Maria Garbicz, zajmowa³a siê domem.
Ojciec, Faustyn Garbicz, by stolarzem. Siostra W³adys³awa zmar³a maj¹c 8 lat i pochowana zosta³a na
cmentarzu w Romanowym Siole. Ju¿ po wojnie w 1946
roku urodzi³ siê mój m³odszy brat Edward. Rodzina
sk³ada³a siê jeszcze z babci Anny Fik.
Ojciec dla mieszkañców wsi oraz okolic wykonywa³
ró¿ne prace stolarskie. Mama z babci¹ zajmowa³y siê
prac¹ w domu, ogrodzie i w polu. Pracowa³y równie¿
u bogatych gospodarzy przy zbiorach zbo¿a i ziemniaków. Zgodnie z rodzinn¹ tradycj¹ rodzice zajmowali siê
pszczelarstwem. Mówili, ¿e dziêki tym pracowitym owadom mamy iód i du¿e zbiory owoców w sadzie. Utkwi³
mi w pamiêci widok ogródka pe³nego kwiatów oraz zapach bzu i kaliny. Swoje wspomnienia z domu rodzinnego zawar³am w wierszu Moja rodzinna wie kresowa.

Stanis³awa Potaczek w 1947 r.
22 marca 1944 roku mój ojciec, Faustyn Garbicz,
zosta³ powo³any do Wojska Polskiego. Trafi³ do I Samodzielnej Brygady Kawalerii, do II szwadronu 3. Pu³ku
u³anów. Z tego okresu wyranie pamiêtam p³acz mamy
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i babci, kiedy ¿egna³y go wyje¿d¿aj¹cego na front. Nie
rozumia³am wówczas co siê dzieje. Mia³am zaledwie
cztery i pó³ roku. Nied³ugo po tym, w nocy do domu
przyszli zamaskowani banderowcy. By³o ich szeciu.
Zabrali wszystkie rzeczy ojca i zachowywali siê bardzo
obcesowo.

dalami. Najcenniejszy z nich to Order Virtuti Militari,
otrzymany za bohaterskie czyny opisane przez Leszka
Moczulskiego w ksi¹¿ce Ostatnia szar¿a.
Moja rodzina przenios³a do Polski wszystkie zwyczaje, tradycje, wiarê, a tak¿e zabu¿añskie potrawy takie jak: barszcz, pierogi, kutiê, kaszê gryczan¹, zupê
z dyni. Rodzice kontynuowali hodowlê pszczó³. Jako
pami¹tki zachowali niektóre przedmioty: tarê do prania,
rêczny magiel czy sierp. Dbalimy o te sprzêty, mimo
¿e nie by³y cudem techniki. Stanowi³y dla nas wartoæ
emocjonaln¹, przypomina³y nam Kresy.

Stanis³awa Potaczek z siostr¹ W³adzi¹ i babci¹ Ann¹
Fik. Romanowe Sio³o, ok. 1943 r.
Zapowiedzieli, ¿e jeszcze przyjd¹. Pamiêtam, ¿e
towarzyszy³ nam strach i przera¿enie. Tej nocy mama
zabra³a parê ubrañ i kilka niezbêdnych rzeczy, wziê³a
mnie na rêce i uciek³ymy. Sz³ymy przez pola do odleg³ych o 2 km Ha³uszczyniec. By³a to wie, z której
pochodzi³a rodzina mojego taty. Mieszka³ymy tam
z mam¹ do sierpnia 1945 roku, kiedy to wyjecha³ymy
do Polski.

Od prawej: Stanis³awa Potaczek, ojciec Stanis³awy 
Faustyn, babcia Anna Fik, mama Maria i brat Edward
Rodzice mówili po polsku i po ukraiñsku. Te dwa
jêzyki jeszcze d³ugo siê ze sob¹ przeplata³y. Kiedy siê
k³ócili, to tylko po ukraiñsku, jak mówili aby jêzyka polskiego nie poniewieraæ. Bardzo têsknili za Podolem i

Stanis³awa Potaczek z mam¹ Mari¹, babci¹ Ann¹ Fik
i bratem Edwardem. Skorzynice ok. 1947 r.
Pod koniec lata 1945 roku, w wagonach z ma³ymi
okienkami i rozsuwanymi drzwiami, przyjecha³ymy do
wsi Henrykówek, któr¹ szybko przemianowano na Skorzynice. Wraz z nami, tym samym transportem, przyjecha³o wiele rodzin z Kresów. W listopadzie 1945 roku
przyjecha³a do nas babcia Anna. Wkrótce do rodziny,
w stopniu wachmistrza, do³¹czy³ mój tato. Za zas³ugi
w walce z okupantem odznaczony zosta³ wieloma me-

Stanis³awa Potaczek
kilkakrotnie odwiedzili rodzinny dom w Romanowym
Siole i grób ma³ej W³adzi.
Ukoñczy³am Szko³ê Podstawow¹ w Zbylutowie, do
której uczêszcza³am w latach 1947  1953. Skoñczy³am równie¿ Liceum Pedagogiczne w Lubomierzu, a nastêpnie Studium Nauczycielskie we Wroc³awiu kierunek
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biologia z wychowaniem fizycznym oraz nauczanie pocz¹tkowe w Centrum Kszta³cenia Nauczycieli w Kaliszu.
Przez 11 lat (od 1958 r.) pracowa³am w Szkole Podstawowej w Grodcu. Po przeprowadzce do Boles³awca w 1968 roku, rozpoczê³am pracê w Szkole Podstawowej przy ulicy Bankowej, w której uczy³am 20 lat. Po
przejciu na emeryturê, przez dwa lata pracowa³am
jako nauczyciel w boles³awieckim Domu Dziecka. Za
swoj¹ wieloletni¹ pracê otrzyma³am wiele dyplomów i
nagród. Wród nich by³y nagrody Kuratora, Ministra
Owiaty oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej i Z³oty
Krzy¿ Zas³ugi.
W 1963 roku wysz³am za m¹¿ za Kazimierza Potaczek. Mam dwoje dzieci. Dnia 4 lipca 1964 roku na
wiat przyszed³ syn Andrzej. Z zawodu jest lekarzem
weterynarii. Obecnie uczy przedmiotów zawodowych
w Technikum Weterynaryjnym w Boles³awcu. Dnia
7 czerwca 1967 roku urodzi³a siê córka Dorota, która
jest nauczycielem jêzyka polskiego. Pracowa³a w Ze-

spole Szkó³ Handlowo-Us³ugowych w Boles³awcu. Nastêpnie w 2000 roku wyjecha³a do Szwecji, do Värnamo. Tam zajmuje siê nauczaniem cudzoziemców jêzyka szwedzkiego oraz jest nauczycielk¹ jêzyka polskiego dla dzieci z polskich rodzin.
Gdy przesz³am na emeryturê rozpoczê³am pisanie
wierszy. Wiele z nich opisuje ¿ycie na Kresach. S¹ one
odzwierciedleniem mojej duszy, która têskni za ziemi¹
moich przodków i miejscem, w którym zosta³a moja siostra. W wierszach wspominam dzieciñstwo oraz dom
rodzinny. Wiêkszoæ z nich powiêci³am cz³onkom mojej rodziny oraz przyjacio³om. W 2009 roku w konkursie
og³oszonym przez Radio Wroc³aw z okazji Dnia Matki,
otrzyma³am nagrodê za wiersz Moja Mama.
Nie sposób jest wyrwaæ wszystkie korzenie z tej
urodzajnej podolskiej ziemi. Dziadkowie i rodzice odeszli  teraz na naszych barkach spoczywa kontynuowanie ich kulturowej spucizny. Moje wspomnienia, pamiêæ i têsknotê za Kresami zawar³am w wierszach. G

Karol Liwirski

Jak powsta³ cmentarz Obroñców Lwowa
Bêd¹c przy temacie historii Lwowa, przypomnijmy
raz jeszcze, ¿e Polska od momentu rozbiorów do 11
listopada 1918 roku by³a wymazana z map Europy. To
walki listopadowe Obroñców  Orl¹t Lwowskich  przyczyni³y siê do odzyskania Niepodleg³oci naszej Ojczyzny, a ten czyn zosta³ uwieñczony laurem zwyciêstwa i
sta³ siê polsk¹ legend¹. Nale¿y przypomnieæ, ¿e po listopadowych bojach okaleczone miasto stopniowo wraca³o do normalnego ¿ycia. Najliczniejsze skupiska grobów znajdowa³y siê przy szkole Sienkiewicza, w ogrodzie Jezuickim, w parku Stryjskim, przy politechnice.
W pierwszych dniach grudnia tego roku zrodzi³a siê
idea za³o¿enia osobnego cmentarza, b¹d kwatery na
£yczakowie, dla poleg³ych w bojach o miasto.
W lipcu 1919 roku z inicjatywy Marii Ciszkowskiej
za³o¿ono Stra¿ Mogi³ Polskich Bohaterów (SMPB). Ta
organizacja wyst¹pi³a z ide¹ budowy specjalnego
cmentarza-pomnika. Do najbardziej ofiarnych organizatorów nale¿eli ¿ona prezydenta Kazimierza Neumana
Wanda Mazanowska, genera³ Walerian Czuma, Kornel
Makuszyñski. Pierwszy projekt cmentarza opracowa³
prof. W³adys³aw Kubik, ostatecznie zatwierdzono projekt laureata konkursu studenta politechniki lwowskiej
 Rudolfa Indrucha. By³ on uczestnikiem walk roku
1918 oraz wojny z bolszewikami w 1920 r. Przedstawi³
on najpiêkniejszy projekt cmentarza Obroñców Lwowa.
Uwa¿a³, ¿e nale¿y stworzyæ panteon nosz¹cy w sobie
cechy monumentalnoci, który jednoczenie sw¹ urod¹
wyzwala³by swoisty magnetyzm chêci przebywania
w tym miejscu. Warto przypomnieæ, ¿ Indruch znakomicie wykorzysta³ w tym celu po³o¿enie, ³agodnie schodz¹ce w stronê Pohulanki zbocze wzgórza, sytuuj¹c
w najwy¿szym punkcie cmentarza okr¹g³¹ kaplicê, nieco ni¿ej katakumby, a jeszcze ni¿ej kolumnadê  Pomnik Chwa³y i koncentrycznie schodz¹ce groby. Realizacjê projektu rozpisano na wiele etapów. Budowê rozpoczêto od kaplicy mszalnej 26 czerwca 1922 r. Projekt

Indrucha przewidywa³ stworzenie g³ównego wejcia od
strony Pohulanki. Têdy mia³a przebiegaæ szeroka aleja
wysadzana drzewami. Zamkniêt¹ bramê wejciow¹ zaprojektowano w stylu klasycznym, zwieñczono na
szczycie rzeb¹ wielkiego kamiennego or³a, garn¹cego
pod swoje skrzyd³a m³ode orlêta. Tych elementów do
1939 r. nie zd¹¿ono zrealizowaæ. Ofiarnoæ spo³eczeñstwa by³ imponuj¹ca, szczególnie rodzice nie szczêdzili, aby swym poleg³ym dzieciom wznieæ pomnik, którym zachwycaæ siê bêdzie w przysz³oci Europa. Doæ
znacznie wspomagali finansowo sponsorzy krajowi i
zagraniczni oraz Polonia ca³ego wiata.
20 maja 1925 r. na tle potê¿nego muru oporowego
ods³oniêto pomnik Lotników Amerykañskich. Na p³ycie
nagrobnej umieszczono napis: Amerykanom poleg³ym
w obronie Polski w latach 1919  1925 z eskadry
T. Kociuszki. Przez wiele lat a¿ do 1932 r. trwa³a budowa monumentalnych katakumb. Arkady Katakumbowe sk³ada³y siê z 12 filarów ³¹czonych romañskimi
³ukami, na których umieszczono czêæ p³askorzeb stoj¹cych anio³ów z krzy¿em maltañskim na piersiach,
trzymaj¹cych koronê cierniow¹. W cieniu arkad umieszczono osiem krypt z tablicami, na których wpisano nazwiska i krótk¹ charakterystykê 72 obroñców Lwowa.
Budowa Pomnika Chwa³y trwa³a piêæ lat. Ostatecznie
nabra³a kszta³tu wielkiej ³ukowej kolumnady (12 kolumn), w rodkowej czêci wznosi³ siê ³uk tryumfalny,
przy którym wartê trzyma³y dwa du¿ych rozmiarów kamienne lwy, dzier¿¹ce w ³apach tarcze z napisami:
pierwszy Zawsze Wierni, drugi Tobie Polsko (w roku
2016 nieznani osobnicy postawili stare Lwy pod ³ukiem
tryumfalnym tam gdzie sta³y, nie uzgadniaj¹c  na pocz¹tku 2017 r. w³adze miasta Lwowa zasklepi³y je deskami). Nad sklepieniem ³uku, któremu zbieg³y siê obydwa skrzyd³a kolumnady napis Mortui Sund At Liberii
Vivamus czyli Umarli, abymy wolni ¿yli. Skrzyd³a
pomnika zamyka³y potê¿ne pylony. Na jednym z nich
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wyliczono miejsca bitew z czasów obrony Lwowa: Wólka, Szko³a Kadecka, Kozielniki, Góra Straceñ, ¯ó³kiewskie, Zamarstynów, Kleparów, Dworzec G³ówny, Szko³a
Sienkiewicza, Kulparków, Sokolniki, Zimna Woda, Rzêsna Polska. Na drugim pylonie wyliczono miejsca walki:
Winniki, Zubrza, Przemylany, Z³oczów, Tarnopol, Zbara¿. Równolegle do pomnika lotników, tylko przy prawym skrzydle pomnik Piechurów Francuskich, poleg³ych w czasie walk o Lwów. U stóp "Piechurów" widniej¹ napisy: Tu spoczywa szeregowy 57 Pu³ku Jean
Larget oraz 16 piechurów, którzy zginêli w obronie Polski. Natomiast na samej p³ycie wyryto napisy w jêzyku
polskim i francuskim: Bohaterskim Francuzom poleg³ym w obronie Rzeczypospolitej Polskiej. W rodku
p³yty znajdowa³a siê tarcza z br¹zu przedstawiaj¹ca
god³o Francji. Sam fakt ods³oniêcia pomnika mia³ miejsce na pó³tora roku przed wybuchem II wojny wiatowej. Ostatni¹ wielk¹ inwestycj¹ na cmentarzu by³a budowa 1500 mogi³ kamieniem granitowym. W 1939 r. po
dwudziestu latach budowy cmentarz Obroñców Lwowa
zbli¿y³ siê do swego ostatecznego kszta³tu. Dzia³ania
wojenne oszczêdzi³y £yczakowsk¹ Nekropoliê. Nie
by³o wiêkszych zniszczeñ, ale los cmentarza przes¹dzi³y postanowienia konferencji w Ja³cie i Poczdamie, na mocy których Lwów zosta³ poza granicami
Polski.
Rozpocz¹³ siê proces unicestwienia £yczakowskiego Santo Campo.
25 sierpnia 1971 roku na cmentarz wjecha³y czo³gi i
spychacze. Zburzono kolumnê za pomoc¹ metalowych
lin i czo³gów. Próbowano przewróciæ Pomnik Chwa³y,
ale fundamenty pylonów okaza³y siê tak mocne, i¿ zamiar sta³ siê niewykonalny. Ostrzelano z broni rêcznej
napisy na pylonach, nastêpnie spychacze wyrówna³y
teren tratuj¹c g¹sienicami ¿o³nierskie mogi³y. Usuniêto i
zniszczono pomniki, tarcze, patriotyczne napisy. Na
wyros³ej trawie wypasano krowy. Du¿¹ czêæ grobów

pokryto asfaltem wytaczaj¹c now¹ drogê. W tej czêci
cmentarza spoczywa³y zw³oki obroñców Lwowa zmar³ych po wydarzeniach lat 1918  1920, wród nich projektodawca ca³ej nekropolii  Rudolf Indruch. Na nic siê
zda³y protesty Polaków poza granicami Polski, Organizacji ONZ, Francji i Wielkiej Brytanii, ¿¹daj¹cych przestrzegania Konwencji Genewskiej. Prze³omowa data
w zatrzymaniu dewastacji cmentarza to 20 maja 1989 r.,
kiedy to polska firma budowlana Energopol z Krakowa w ramach kontraktu na budowê ruroci¹gu gazowego, na w³asne ryzyko przyst¹pi³a do prac porz¹dkowych na cmentarzu. W pracach tych wziêli udzia³ starzy mieszkañcy Lwowa, tam zamieszkali, jak równie¿
z Polski i spoza jej granic. Wspierali dzie³o odbudowy
czynie oraz finansowo. Od roku 1997 prowadzono rozmowy na temat Cmentarza Obroñców Lwowa, miêdzy
prezydentami Polski i Ukrainy. Niejednokrotnie dokonywano wielu ustaleñ w zakresie zakoñczenia budowy i
przekazania tego cmentarza. Mimo zbli¿enia polskoukraiñskiego koci¹ niezgody by³o przywrócenie ostatecznego wygl¹du tej nekropolii. Polacy chc¹ zachowaæ
go takim jaki by³, Ukraiñcy za nie zgadzaj¹ siê na
powrót wywleczonych lwów z tarczami, na odbudowê
kolumny  Pomnika Chwa³y, na powrót w dawne miejsce pomników Lotników Amerykañskich i Piechurów
Francuskich, na odtworzenie dawnych napisów na grobach i pomnikach nawet w z³agodzonej formie. Polegli
Bohatersko by³o nie do przyjêcia przez w³adze ukraiñskie, niektóre zosta³y pozytywnie za³atwione. Podobnie
z tablic¹ pami¹tkow¹, która przypomina³a datê 22 listopada 1920 r., kiedy do Lwowa przyby³ Józef Pi³sudski i
tu powiedzia³: Za zas³ugi poniesione dla polskoci tego
Grodu i jego przynale¿noci do Polski mianujê miasto
Lwów kawalerem krzy¿a Virtuti Militari. Nad wejciem
do Dworca G³ównego umieszczono napis Leopolis
Semper Fidelis. Sowiecki okupant 17 wrzenia 1939 r.
tê tablicê zlikwidowa³. G

Jerzy Duda

Kresowi bohaterowie Armii Krajowej
Cichociemny major Boles³aw Kontrym ¯mudzin
(1898  1953)
Dok³adnie, w po³owie lutego przypada 76 rocznica
wyl¹dowania na okupowanej, polskiej ziemi pierwszej
grupy cichociemnych. Noc¹ z 15 na 16 lutego 1941
roku z angielskiego samolotu wyskoczy³a pierwsza trójka z grona starannie wyselekcjonowanych, polskich
¿o³nierzy, stacjonuj¹cych w Wielkiej Brytanii, przed którymi postawiono zadanie wsparcia zbrojnej walki
w zniewolonym kraju. To by³a  w ocenie nastêpcy prezydenta Rzeczypospolitej Polski na wygnaniu genera³a
Kazimierza Sosnkowskiego  stra¿ przednia wyzwolenia Polski. Do grudnia 1944 roku do kraju z Anglii trafi³o 316 cichociemnych. Byli elit¹, organizowali czyn
zbrojny, dowodzili. Stale w ruchu, musieli sobie radziæ w ka¿dej sytuacji. Wielu z nich przesz³o do legendy polskiego pañstwa podziemnego, jednym

z najznakomitszych by³ major Boles³aw Kontrym
(1898  1953).
Wywodzi³ siê z kresowej rodziny o wielopokoleniowej tradycji walki o niepodleg³oæ Polski. Dziadek Tadeusz za udzia³ w Powstaniu Styczniowym zosta³ zes³any do Wiatki. Jego syn W³adys³aw dos³u¿y³ siê
w armii carskiej stopnia pu³kownika. Swojego syna Boles³awa wys³a³ w 1909 roku do Korpusu Kadetów w Jaros³awiu nad Wo³g¹. Tutaj rozpoczê³a siê niezwyk³a,
burzliwa kariera wojskowa majora. W 1915 roku za
udzia³ w zamieszkach na tle zniewagi jednego z kolegów zosta³ ze szko³y usuniêty.1) W tym samym roku
jako ochotnik wst¹pi³ do armii rosyjskiej, po ukoñczeniu
szko³y oficerskiej w Saratowie w 1917 roku stan¹³ na
czele oddzia³u konnych zwiadowców w pu³ku piechoty.
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W styczniu 1918 roku przeszed³ do I Korpusu Polskiego na Wschodzie, po rozbrojeniu pod Kaniowem dosta³
siê do niewoli niemieckiej, po ucieczce przedosta³ siê
do Wiatki, gdzie przebywa³a jego rodzina. Aresztowany
przez bolszewików zosta³ wcielony do Armii Czerwonej.
Ukoñczy³ Akademiê Sztabu Generalnego w Moskwie i
jako kombryg (dowódca brygady wojskowej) walczy³
z bia³ogwardzistami w Archangielsku i w republice
Komi, z Tuchaczewskim szed³ na Warszawê, z nim tak¿e t³umi³ krwawo powstanie ch³opskie na Kubaniu. Za
osi¹gniêcia bojowe otrzyma³ trzykrotnie Order Czerwonego Sztandaru.
Od 1922 roku datuje siê wspó³praca z Poselstwem
Polskim w Moskwie i pocz¹tek dzia³alnoci szpiegowskiej w Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Rad.
Zagro¿ony dekonspiracj¹ poprosi³ o przerzut do Polski. Po powrocie do kraju zosta³ zweryfikowany w stopniu porucznika. Od kwietnia 1923 roku swoj¹ karierê
zwi¹za³ pocz¹tkowo ze Stra¿¹ Graniczna, nastêpnie
z Graniczn¹ Policj¹ Pañstwow¹, s³u¿y³ na placówkach
w Baranowiczach, Szczuczynie, Nowogródku i Brzeciu nad Bugiem. W po³owie lat trzydziestych minionego wieku otrzyma³ nominacjê na stanowisko komisarza
w Wilnie.
We wrzeniu 1939 roku po wykonaniu misji dyplomatycznej  przewóz poczty dyplomatycznej do Zaleszczyk  powróci³ do Wilna. Internowany, zbieg³
z obozu jenieckiego na Litwie i poprzez Tallin, Rygê
drog¹ morsk¹ dotar³ do Sztokholmu, st¹d do Francji.
Jako dowódca kompanii batalionu Samodzielnej
Brygady Strzelców Podhalañskich uczestniczy³ w bitwie
pod Narwikiem.2) W 1940 roku przedosta³ siê do Wielkiej Brytanii, rozpocz¹³ s³u¿bê w I Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej. W 1942 roku jako wyró¿niaj¹cy
siê ¿o³nierz zosta³ skierowany na szkolenie dywersyjne
i spadochronowe w ramach kursu dla ¿o³nierzy cichociemnych.
Po zaprzysiê¿eniu, w nocy z 1 na 2 wrzenia 1942
roku zosta³ zrzucony do kraju, na placówkê Rogi ko³o
Grójca. Przez dowódcê Armii Krajowej skierowany do
Wachlarza sprawowa³ obowi¹zki dowódcy III Odcinka
obejmuj¹cego Polesie, od Brzecia nad Bugiem po
Dawidgródek. Wspólnie z porucznikiem Janem Piwnikiem Ponurym przygotowa³ i przeprowadzi³ w dniu
18 stycznia 1943 roku brawurow¹ akcjê odbicia jeñców
z wiêzienia w Piñsku. Rozbicie wiêzienia piñskiego
z punktu widzenia organizacyjnego nale¿a³o do najwiêkszych osi¹gniêæ polskiego podziemia. Wyrwanie
z miasta, w którym stacjonowa³ kilkutysiêczny garnizon
wiêzionych oficerów, wród nich legendarnego dowódcê Wachlarza dr. Alfreda Paczkowskiego Waniê by³o
wielkim wyczynem.
Po akcji piñskiej, zosta³ oddelegowany do dyspozycji Delegatury Rz¹du Rzeczypospolitej na Kraj. Zlecono
mu zorganizowanie Pañstwowego Korpusu Bezpieczeñstwa, czyli struktur podziemnej, polskiej policji.
Równolegle stworzy³ czterdziestoosobowy oddzia³ os³onowy Delegatury Rz¹du Sztafeta  Podkowa, do zadañ oddzia³u nale¿a³a likwidacja zdrajców, konfidentów
i kolaboracjonistów. Nie uda³o siê zrealizowaæ starannie przygotowanych planów rozbicia warszawskiego
wiêzienia Pawiak jak i obozu koncentracyjnego w Majdanku. Do legendy konspiracyjnej Warszawy przesz³o

natomiast zdobycie s³u¿bowego samochodu niemieckiego, nastêpnie jego zwrot, za uwolnienie kilku kobiet.
By³a to jednak akcja samowolna.
W Powstaniu Warszawskim dowodzi³ 4. kompani¹
w zgrupowaniu majora W³odzimierza Zawadzkiego
Bartkiewicza w dzielnicy ródmiecie Pó³noc  ulice:
Kredytowa i Królewska. W czasie zwyciêskich walk
o gmach PAST-y dwukrotnie ranny. Szybko powróci³
w szeregi walcz¹cych powstañców. Za wybitne osi¹gniêcia bojowe otrzyma³ Order Virtuti Militari i awans na
stopieñ majora.
We wniosku awansowym pu³kownik Edward Pfeiffer,
komendant Obwodu ródmiecie napisa³:  Od pocz¹tku Powstania jako dowódca kompanii i odcinka
sk³adaj¹cego siê z czterech kompanii spe³nia sw¹ ciê¿ka rolê na jednym z najwa¿niejszych odcinków walki
 ul. Królewska. Postaw¹ swoj¹ i prac¹ wród gruzów
wal¹cych siê domów, potrafi³ utrzymaæ tê pozycjê do
dzisiejszego dnia  wykazuj¹c bardzo du¿e zalety dowódcze i wychowawcze, bez których w naszych warunkach utrzymanie tej pozycji by³oby niemo¿liwe 
Z chwil¹ utworzenia Warszawskiego Korpusu Armii
Krajowej (20 wrzenia 1944 roku) zosta³ dowódc¹
III batalionu 36 pu³ku piechoty Legii Akademickiej
wchodz¹cego w sk³ad 28 Dywizji Piechoty im. Stefana
Okrzei.
Po kapitulacji oddzia³ów powstañczych przebywa³
w obozach jenieckich: Lamsdorf (£ambinowice), Fallingbostel, Bergen  Belsen, Gross  Born i Sandbostel, z tego ostatniego obozu zbieg³ w kwietniu 1945
roku. W maju tego¿ roku stan¹³ na czele kompanii
IX Batalionu Strzelców Flandryjskich 1. Dywizji Pancernej genera³a Stanis³awa Maczka. Zd¹¿y³ jeszcze wzi¹æ
udzia³ w walkach o twierdzê Wilhelmshaven, która podda³a siê polskim pancerniakom 5 maja 1945 roku.
D³ugo waha³ siê przed podjêciem decyzji o powrocie
do kraju. Dopiero po uzyskaniu zapewnienia swojego
brata Konstantego, genera³a Armii Czerwonej, stacjonuj¹cego w Olsztynie, s³u¿¹cego w Ludowym Wojsku
Polskim, ¿e nic mu nie grozi, postanowi³ powróciæ. Tak¿e syn majora W³adys³aw przebywaj¹cy w kraju przeprowadzi³ rozeznanie i zapewni³ ojca, ¿e mo¿e byæ bezpieczny.
Major powróci³ do Polski w maju 1947 roku. Podj¹³
pracê w Centralnym Zarz¹dzie Pañstwowego Przemys³u Roszarniczego (zajmuj¹cego siê wstêpn¹ obróbk¹
s³omy lnu i konopi). Po roku rozesz³a siê pog³oska, ¿e
ma rozpocz¹æ pracê w Ministerstwie Bezpieczeñstwa
Publicznego, jego bogate dowiadczenie wywiadowcze
mia³o byæ wykorzystane w nowych zupe³nie warunkach
spo³eczno  politycznych. Pog³oska sprawdzi³a siê, tyle
tylko, ¿e trafi³ do kazamatów bezpieki jako wiêzieñ, sta³o siê to w padzierniku 1948 roku. Zosta³ poddany
trzyletniemu okrutnemu ledztwu, jego oprawcami byli
najgorsi sadyci Edmund Kwasek i Adam Adamaszek.
wiadkowie, wspó³towarzysze wiêzienni wspominali,
¿e major by³ bity, w czasie ledztwa zakuwany w kajdany, przebywa³ w celi stale owietlonej, do której wlewano wodê. W nocy nêkano go pobudkami, ka¿¹c ubieraæ
siê, nastêpnie rozbieraæ.
Wyrokiem S¹du Wojewódzkiego dla Miasta Sto³ecznego Warszawy z 26 czerwca 1952 roku (zatwierdzonym przez S¹d Najwy¿szy) zosta³ skazany na karê
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mierci. Oskar¿ycielem majora by³ prokurator Prokuratury Generalnej Beniamin Wajsblech, ten sam, który
dwa miesi¹ce wczeniej skaza³ na karê mierci genera³a Emila Fieldorfa Nila. Rada Pañstwa nie skorzysta³a
z prawa ³aski. Major Boles³aw Kontrym zosta³ stracony
w Wiêzieniu Rakowieckim w Warszawie 2 (lub 20)
stycznia 1953 roku.
Pomiertnie uniewinniony i zrehabilitowany 3 grudnia 1957 roku postanowieniem tego samego s¹du,
w którym us³ysza³ wyrok mierci. W 1978 roku w kociele w. Krzy¿a w Warszawie ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ ku jego czci. Grób bohatera zosta³ odnaleziony po ponad pó³ wieku na £¹czce Cmentarza Pow¹zkowskiego w Warszawie, w miejscu gdzie w zbiorowych mogi³ach grzebano ofiary komunistycznych mordów.
Niezwyk³e by³o ¿ycie majora Boles³awa Kontryma
¯mudzina, burzliwe ale zawsze podporz¹dkowane
Ojczynie, s³u¿y³ Polsce wiernie do ostatnich chwil
swojego bohaterskiego ¿ycia. Warto pamiêtaæ o tym, ¿e
wszyscy cichociemni, którzy po 1945 roku pozostali
w kraju, lub podobnie jak major do niego powrócili byli
nara¿eni na represje w³adz komunistycznych. Szanta¿owano ich, inwigilowano, wystarczy wspomnieæ, ¿e
dwunastu z nich zamordowano po sfingowanych procesach, ponad trzydziestu trafi³o do sowieckich ³agrów.
Aby w pe³ni ukazaæ wk³ad cichociemnych w dzie³o
walki o wolnoæ Ojczyzny z r¹k okupantów warto przy-

toczyæ kilka cyfr. W Wielkiej Brytanii kurs cichociemnych ukoñczy³o 605 ¿o³nierzy, byli to najlepsi z najlepszych. Do Polski zrzucono 316, zginê³o 112 (w tym
m.in.: 9 podczas nieszczêliwych wypadków przy skoku, 10 za¿y³o truciznê po aresztowaniu przez Niemców0. w Powstaniu Warszawskim udzia³ bra³o 91
(18 sporód nich ponios³o mieræ). 221 otrzyma³o Krzy¿
Virtuti Militari, najwy¿sze polskie odznaczenie czasu
wojny.3)
Dzieje Polaków urodzonych na prze³omie XIX i XX
wieków, naznaczone by³y niewol¹, w tym uk³adzie niejako obowi¹zkiem stawa³a siê walka o niepodleg³¹,
woln¹ Ojczyznê. ¯ycie m³odych ludzi w wielu przypadkach przypomina³o dramat. To pokolenie Kamieni rzucanych na szaniec swoimi czynami trafia³o w najg³êbsze pok³ady narodowej wiadomoci buduj¹c szañce
ci¹g³oci naszego narodowego bytu.
Jedn¹ z niezwyk³ych kart tego pokolenia w dziejach
naszej Ojczyzny jest bohaterska historia cichociemnych, bohaterów walcz¹cych na wielu frontach o woln¹
i niepodleg³¹ Polskê.
Przypisy:
1) Joanna Wieliczko  Szarkowa: ¯mudzina historia niepospolita. Nasz Dziennik z 2 X 2014 roku. Str. 18
2) Andrzej Krzysztof Kunert: S³ownik biograficzny konspiracji
warszawskiej 1939  1944. Warszawa 1987 IW Pax. Tom II. Str. 93.
3) Patrycja Bukalska: Trzystu szesnastu. Cichociemni. Tygodnik Powszechny nr 13 z 27 III 2014. Str. 11.  G

Antoni Wilgusiewicz

Jeszcze w sprawie Cmentarza Janowskiego
W numerze 4/2016 Semper Fidelis ukaza³ siê artyku³ p. Magdaleny Dudek Jest taki cmentarz we Lwowie... Cmentarz Janowski. Ceni¹c zainteresowanie autorki i cz³onków Tarnowskiego Oddzia³u TMLiKPW tym
wci¹¿ ma³o znanym lwowskim cmentarzem trzeba jednak dokonaæ kilku sprostowañ i uzupe³nieñ dotycz¹cych treci zawartych w artykule.
Czy cmentarz ten le¿y na Kleparowie? Rzecz mocno dyskusyjna, choæ czêsto mo¿na spotkaæ takie
stwierdzenie. Po³o¿ony jest na tzw. Gruntach Pilichowskich, na po³udniowo-zachodnich zboczach Góry Kortumowej (Kortumówki), na zachód od ulicy Pilichowskiej
(obecnie Jeroszenki). Ulicê tê okrela siê jako zachodni¹ granicê Kleparowa ,który st¹d rozci¹ga siê na po³udniowo-wschodnich zboczach Kortumówki.Faktem jest
jednak, ¿e na zachód od Cmentarza Janowskiego znajduje siê stacja kolejowa LwówKleparów, sk¹d wywo¿ono ¯ydów do obozu zag³ady w Be³¿cu.
Z Kleparowem nie kojarzy Cmentarza znany autor
przewodników po Lwowie, Przemys³aw W³odek, który
opisuje go w tomie XIII swego dzie³a, zatytu³owanym
Janowskie.Uwa¿a on,¿e wspomniana stacja kolejowa
powinna nosiæ nazwê LwówLewandówka (s. 77)
Kolejnym nieporozumieniem dotycz¹cym cmentarza, aczkolwiek mocno ugruntowanym, jest okrelenie
Cmentarza Janowskiego jako cmentarza ubogich.
Wynika³oby z niego, ¿e ka¿dy zamo¿niejszy lwowianin
chowany by³ na Cmentarzu £yczakowskim, a biedniejszy  na Janowskim. Niew¹tpliwie, ten pierwszy jest

cmentarzem o ogromnej wartoci historycznej i artystycznej, a osoby tam pochowane to czêsto przedstawiciele zamo¿nych i znanych rodów lwowskich. Wynika
to przede wszystkim z faktu, ¿e chowano tam osoby
zamieszka³e w centrum miasta, a wiêc najczêciej zamo¿ne. Cmentarz Janowski by³ cmentarzem dzielnicowym, powsta³ym dla zachodniej czêci Lwowa  tak
np. wielu tam pochowanych to kolejarze i cz³onkowie
ich rodzin, licznie zamieszkuj¹cy dzielnicê przylegaj¹c¹
do dworca kolejowego. Znajduj¹ siê na tym cmentarzu
tak¿e groby osób zamo¿nych, o du¿ym presti¿u spo³ecznym  wród nich osób duchownych, jak ks. Antoni
Skalski, proboszcz kocio³a w. Marii Magdaleny, którego nagrobek pokazany jest na fotografii. Oczywicie,
najbardziej z nich znana jest postaæ w. Józefa Bilczewskiego. Grób, który obecnie znajduje siê na
Cmentarzu Janowskim, powsta³ w zwi¹zku z beatyfikacj¹ arcybiskupa w 2001 roku w miejsce oryginalnego, znacznie skromniejszego; niestety, autorka nie doda³a, ¿e nie zawiera on jednak szcz¹tków wiêtego. Po
jego kanonizacji zosta³y one przeniesione do archikatedry ³aciñs-kiej, gdzie znajduj¹ siê po prawej stronie od
o³tarza g³ównego i tam s¹ obiektem czci wiernych. Ekshumowano tak¿e szcz¹tki ojca Serafina Kaszuby, kapucyna, duchownego, urodzonego na Zamarstynowie,
który niez³omnie pe³ni³ pos³ugê wród katolików pozosta³ych na terenie Ukrainy po ekspatriacji. Zmar³ on
w 1977 roku i zosta³ pochowany niedaleko grobu arcybiskupa Bilczewskiego; obecnie jego relikwie znajduj¹
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siê w kociele kapucynów w Winnicy. Podobna sytuacja, aczkolwiek wynikaj¹ca z innych powodów dotyczy
wspomnianego w artykule Konstantego Wolnego, marsza³ka Sejmu l¹skiego, bliskiego wspó³pracownika
Wojciecha Korfantego. Po ewakuacji ze l¹ska przeby-

 umieszczenie wród nazwisk wybitnych Polaków pochowanych na Cmentarzu Janowskim W³adys³awa Kozaka, bezrobotnego, który pad³ przypadkow¹ ofiar¹ rozruchów na tle ekonomicznym to nieporozumienie; mo¿na go nazwaæ osob¹ znan¹, ale wybitnym Polakiem nie
by³ na pewno!
Zabójstwo Tadeusza Ho³ówki mia³o miejsce nie
w 1913, a w 1931 roku i dokonali go nie prawdopodobnie nacjonalici, a cz³onkowie OUN Dmytro Dany³yszyn i Wasyl Bi³as. Inn¹ jest rzecz¹, ¿e byæ mo¿e dzia³ali oni z inspiracji agentów sowieckich ulokowanych
w OUN; niemniej jednak s¹ dzi uczczeni pami¹tkowym obeliskiem w Truskawcu jako bohaterowie walki
z polsk¹ okupacj¹. Ironi¹ losu obaj, po wykonaniu na
nich wyroku mierci, zostali pochowani w³anie na
Cmentarzu Janowskim. Spoczywa tu tak¿e znana ukraiñska dzia³aczka nacjonalistyczna, Olga Basarab, która
pope³ni³a samobójstwo w lwowskim wiêzieniu (wed³ug
wersji ukraiñskiej zamordowana przez polsk¹ policjê).
Co do albumu dotycz¹cego Cmentarza Janowskiego  powsta³ on jako pierwszy efekt prac zespo³u profesora Ryszarda Tomczyka z Uniwersytetu Szczeciñskiego i nie jest to pierwszy tom, bogato ilustrowany,
ale po prostu album ukazuj¹cy najciekawsze nagrobki
Cmentarza Janowskiego. W³aciwe wydawnictwo obejmuj¹ce wszystkie zebrane materia³y dotycz¹ce Cmentarza Janowskiego i osób na nim pochowanych ma
ukazaæ siê w 2017 roku.
Na zakoñczenie, jako wnuk Jana Wilgusiewicza
pochowanego w 1941 roku na Cmentarzu Janowskim
pragnê wyraziæ wielk¹ satysfakcjê z tego, ¿e Cmentarz
ten coraz czêciej staje siê obiektem zainteresowania
nie tylko polskich przewodników i wycieczek, ale te¿
osób i organizacji pragn¹cych chocia¿ czêciowo uratowaæ jego zabytkow¹ substancjê i upamiêtniæ pochowanych tu Polaków. Przyk³adem mo¿e byæ piêkny pomnik ku czci zmar³ych w lwowskich szpitalach z ran
podczas II wojny ¿o³nierzy wêgierskich, który niedawno
ufundowa³ wêgierski konsulat we Lwowie. G

Fot. Natalia Partyka

Grób Jana Wilgusiewicza
wa³ on we Lwowie, tu zmar³ w roku 1940 i zosta³ pochowany w grobowcu ojców jezuitów. W roku 2012 jego
szcz¹tki zosta³y ekshumowane i ponownie pochowane
na cmentarzu przy ulicy Francuskiej w Katowicach,
w pobli¿u grobu Wojciecha Korfantego. Przy okazji

Bogus³awa Romaniewska

Jubileusz 650 lat nadania praw diasporze ormiañskiej
w Polsce
Polska, od stuleci, by³a pañstwem, w którym znalaz³o swoje miejsce wiele mniejszoci narodowych.
Szczególnie Kresy Wschodnie, dziêki swemu po³o¿eniu
i wiod¹cymi przez nie szlakami handlowymi, przyjê³y
licznych przybyszy z innych stron. Tak siê dzia³o, bo
ziemia kresowa przyjmowa³a i szanowa³a ka¿dego, kto
chcia³ jej s³u¿yæ, oddawaæ swe zdolnoci, trud pracy,
a kiedy trzeba by³o  stawaæ w jej obronie, a nawet powiêciæ swe ¿ycie.
Jedn¹ z mniejszoci, która szczególnie zaznaczy³a
swoj¹ obecnoæ na ziemiach Polski by³a diaspora ormiañska.
Pierwsze wzmianki o Armenii pochodz¹ jeszcze
sprzed nowej ery. W 302 r. n.e, dziêki w. Grzegorzowi
Owiecicielowi, Armenia przyjê³a chrzest. By³a wiêc
najstarszym pañstwem chrzescijañskim.

Z powodu przyjêcia wiary chrzecijañskiej, Armeniê
dotyka³a agresja ze strony innych pañstw, najazdy, zagrabianie terytorium, masakry i pogromy, co te¿ by³o
jednym z powodów ucieczki i osiedlania siê licznych
grup Ormian poza terytorium Armenii.
Apogeum cierpieñ, zbrodni pierwszego holocaustu
doznali Ormianie podczas I wojny wiatowej z r¹k
wczeniejszego zaborcy  Turcji.
Statystyki wskazuj¹, ¿e w wyniku tej zbrodni, niew¹tpliwie stanowi¹cej wzorzec dla Hitlera, czy Bandery,
liczba Ormian w Turcji spad³a z 2,1 miliona do 150 tys.
w 1922 r.
Powracaj¹c do historii osiedlania siê Ormian poza
terytorium w³asnego kraju, od VII w. powstawa³y kolonie ormiañskie na Bliskim Wschodzie, póniej w wielu
innych rejonach, a ju¿ w XI w. pierwsi Ormianie zaczêli
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przybywaæ na terytorium Polski. Szczególnie licznie
przybyli w XIV wieku na ziemie kresowe  na Podole,
Ziemiê Lwowsk¹, Bukowinê, na teren Pokucia, a nastêpnie do innych dzielnic Polski, g³ównie miast.
Przybywali szlakami handlowymi, jako kupcy przywo¿¹cy cenne towary.

przez dwa anio³y, zamieszczony jest tak¿e herb ziemi
kujawskiej.
W 1388 r. polski król W³adys³aw Jagie³³o potwierdzi³
przywileje dla Ormian, dziêki czemu mogli nadal swobodnie ¿yæ w Polsce.
Apostolski Koció³ Ormiañski kilkakrotnie zawiera³
uniê z Rzymem, która jednak nie by³a trwa³a, b¹d
obejmowa³a tylko czêæ ormiañskich chrzecijan.
W 1630 biskup eparchii* lwowskiej Apostolskiego
Kocio³a Ormiañskiego  Miko³aj Torosowicz wyzna³
publicznie katolick¹ wiarê w Kociele Karmelitów we
Lwowie i powtórzy³ ten akt piêæ lat póniej przed papie¿em Urbanem VII, potwierdzaj¹c jednoæ z Rzymem,
co stanowi³o pocz¹tek Katolickiego Kocio³a Obrz¹dku
Ormiañskiego w Polsce. Wspomniany wy¿ej, Sebastian
Klonowic tak opisuje religijnoæ lwowskich Ormian:
...Tu porzuciwszy macierzyste progi,
Domem osiedli armeñscy mê¿owie,
Wznieli swój koció³ obszerny i drogi,
I swym obrz¹dkiem modl¹ siê Jehowie....
Oprócz katedry we Lwowie, powsta³y liczne wi¹tynie ormiañskie w Kamieñcu Podolskim, Jaz³owcu,
Brze¿anach, Stanis³awowie, £ucku, Kutach n. Czeremoszem, niatynie, Tymienicy, ¯wañcu, Czerniow-

Figura Kazimierza Wielkiego  rzeba z 1380 r.
Poeta z XVI wieku Sebastian Klonowic w poemacie
Roksolania opisuje bogactwwo przywo¿onych przez
Ormian towarów:
...Owo w³osaci handlowni Ormianie
Przywo¿¹ towar ze Wschodu bogaty;
U nich tureckich kobierców dostanie,
U nich z³otog³ów i jedwab na szaty;
Wonny cynamon, co lubimy tyle,
Do ich towarów przywonych siê liczy;
Pieprz, trzcina, imbier i s³odkie daktyle,
Kwiat muszkatowy i szafran dziewiczy....

Grono polskich Ormian w Katedrze na Wawelu
cach na Bukowinie, £ycu, Zamociu i innych miastach.
Ormianie w polskich dziejach wystêpowali jako gorliwi polscy patrioci.
Z przesz³oci pochodzi³ pogl¹d, ¿e: jeden Ormianin
kocha swoj¹ drug¹ ojczyznê tak¹ mi³oci¹ jak dwóch
Polaków. Ormianie obok Polaków walczyli w wielkich
bitwach pod Grunwaldem, Wiedniem i innych.
W burzliwych dziejach historii Polski wielu z nich nie
szczêdzi³o swych si³ i ¿ycia w obronie ojczyzny.
Asymilowali siê w przybranej ojczynie, ale zachowali sw¹ odrêbnoæ w liturgii, tradycjach, kulturze, ukazuj¹c jej wspania³e walory. Nie tylko handel by³ domen¹
Ormian. Osiedlaj¹c siê w Polsce, na przestrzeni wieków zanaczyli swój wk³ad w rozwój wielu dziedzin gospodarki, nauki, zczególnie w naukach cis³ych, ale te¿
w dziedzinie kultury, sztuki, literatury, poezji, muzyki,
byli zatem wartociow¹ czêci¹ spo³ecznoci polskich
miast i miasteczek.
Wielu Ormian zdoby³o du¿e fortuny, a bogactwo
mieszczan, to bogactwo miast. Prowadzenie z nimi

W 1367 r. polski król Kazimierz Wielki nada³ prawa
ormiañskiej diasporze, a poniewa¿ miastem, do którego
przyby³a szczególnie liczna rzesza Ormian by³ Lwów,
dzia³o siê to poprzez wydanie dyplomu przywileju zezwalaj¹cego biskupowi ormiañskiemu Grzegorzowi na
osiedlenie siê Ormian we Lwowie, na budowê ormiañskiej wi¹tyni, a tak¿e nadanie innych przywilejów.
Od wydania tego dokumentu datuje siê formalne
przyjêcie diaspory ormiañskiej w Polsce.
W zbiorach Archiwum Narodowego w Warszawie
znajduje siê ten wa¿ny akt wydany przed 650 laty.
Wed³ug opisu dokumentu autorstwa profesora Uniwersytetu Jagielloñskiego, Krzysztofa Stopki, dokument zapisany jest na pergaminie, do³¹czona do niego
jest królewska pieczêæ wyciniêta w wosku, na pieczêci
widnieje postaæ króla na tronie trzymaj¹cego w rêce
ber³o i jab³ko, a t³o stanowi zas³ona podtrzymywana
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transakcji uwa¿ane by³o za ma³o ryzykowne, gdy¿ przy
du¿ej zaradnoci (co te¿ okrelano jako przebieg³oæ),odznaczali siê równie¿ uczciwici¹, w odró¿nieniu od innych mniejszoci.
Jak wspomina Stanis³aw Wasylewski w cyklu Cuda
Polski, podró¿nik Ulryk Wardum okreli³ Ormian jako
szlachetnych, i dumnych, i pañskich... Kupcy z nich
najwiêksi i najprzebieglejsi.
To w³anie Ormianie sprzeciwili siê lichwie, zak³adaj¹c tzw. banki pobo¿ne. Bank we Lwowie, pod nazw¹
Mons Pius (tzn. Góra Mi³osierdzia) w 1788 r. po³¹czy³
w jedn¹ instytucjê ormiañskie banki pobo¿ne w Brze¿anach, Horodence, £ycu, niatynie, Stanis³awowie i
Tymienicy. Do dzisiejszych czasów istnieje w Zau³ku
Ormiañskim we Lwowie altana i budynek z salami wyposa¿onymi w meble typowe dla historycznego banku.
Mieci siê tam restauracja równie¿ pod nazw¹ Mons
Pius.
Lista zas³u¿onych w ró¿nych dziedzinach dla Polski
Ormian jest d³uga i wci¹¿ wyd³u¿aj¹ca siê we wspó³czesnoci.
Wiê pomiêdzy Ormianami w Polsce przetrwa³a ponad szeæ wieków i mimo poniesienia przez nich

cmentarze na Kresach, a szczególn¹ opiek¹ objêto
cmentarz w tzw. Ma³ej Stolicy Ormian Kutach n. Czeremoszem.
20 stycznia bie¿¹cego 2017 roku przypada³a symboliczna, 650. rocznica formalnego ustanowienia praw
dla diaspory ormiañskiej w Polsce.
Uroczystoæ dla uczczenia tej szczególnej rocznicy
odby³a siê w Krakowie. Organizatorami byli: Edward
Mier  Jêdrzejowicz przedstawiciel mniejszoci ormiañskiej w komisji wspólnej Rz¹du i Mniejszoci Narodowych i Etnicznych w Polsce, Zarz¹d Ormiañskiego
Towarzystwa Kulturalnego w Krakowie, Zwi¹zek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza w Gliwicach, Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie, Towarzystwo Ormian Polskich we Wroc³awiu, Zwi¹zek Ormian Polskich w Gdañsku. Honorowym gociem by³, miêdzy innymi znakomitymi goæmi, JE Edgar Ghazaryan, Ambasador Republiki Armenii w Polsce.
W dniu Jubileuszu, w Katedrze na Wawelu, polscy
Ormianie z³o¿yli wieñce przy sarkofagach królewskich
W³adys³awa Jagie³³y i Kazimierza Wielkiego, oddaj¹c
ho³d królom, którzy stworzyli ich przodkom warunki do
¿ycia w przybranej ojczynie. Nastêpnie, w Auli Jagielloñskiej Collegium Maius wys³uchali z ogromnym zainteresowaniem prelekcji wyg³oszonej przez prof. UJ
Krzysztofa Stopkê o okolicznociach i znaczeniu dokumentu z 1367 roku.
Atrakcj¹ dla wszystkich uczestników uroczystoci
by³a mo¿liwoæ obejrzenia z bliska rzebionej w drewnie figury Kazimierza Wielkiego pochodz¹cej z ok.
1380 r., przy której wykonano pami¹tkowe zdjêcia.
Po prelekcji, w Uniwersyteckiej Kolegiacie w. Anny
mszê w. w rycie ormiañskim, w staroormiañskim jêzyku grabar, odprawi³ i wyg³osi³ homiliê proboszcz ormiañskokatolickiej parafii Polski po³udniowej pw. w.
Grzegorza Owieciciela, ksi¹dz Tadeusz Isakowicz-Zaleski.
Na zakoñczenie odby³o siê spotkanie towarzyskie.
Uroczystoci by³y piêknym dowodem pamiêci, uznania i wyra¿enia wdziêcznoci w³adcom kraju, który
przed wiekami ¿yczliwie przyjmowa³ przybyszy z dalekich stron dla budowania wspólnego dobra i potêgi.

Uczestnicy uroczystoci
podczas wyk³adu w Collegium Maius
ogromnych strat i wyniszczenia szczególnie podczas
II wojny wiatowej, a nastêpnie rozproszenia w wiecie
trwa nadal. Do grona polskich Ormian do³¹czyli Ormianie z tzw. nowej emigracji, którzy umieli sobie dobrze
poradziæ w nowej rzeczywistoci.
W Polsce dzia³aj¹ aktywnie ormiañskie stowarzyszenia oraz kilka parafii ormiañsko-katolickich. Wydawana jest prasa i biuletyny, dostêpne s¹ strony internetowe. Ukazuj¹ siê opracowania historyczne i wydawane
s¹ pozycje literaturowe. Organizuje siê wystawy, uroczystoci religijne, uroczystoci rocznicowe i inne powiêcone wa¿nym postaciom pochodzenia ormiañskiego.
W kilku polskich miastach, z inicjatywy Ormian, powsta³y pami¹tkowe chaczkary  kamienne p³yty z krzy¿ami ormiañskimi, ozdobionymi motywami akantowymi,
upamiêtniaj¹ce wa¿ne wydarzenia.
Fundacja Ormiañska z Warszawy  Armenian Fundation  corocznie organizuje dla m³odych potomków
Ormian obozy, podczas których m³odzie¿ porz¹dkuje

*  Odpowiednik zachodniej diecezji, we wschodnim chrzecijañstwie terytorium podleg³e metropolicie, a od V wieku biskupowi
Informacje historyczne oparto na referacie prof. Krzysztofa
Stopki, wyg³oszonym podczas uroczystoci rocznicowej.  G
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Historia lwowskiej matematyki
po³¹czon¹ z prostym stylem bycia, ale tak¿e zdecydowanymi wyborami moralnymi. Epizody mia³y ró¿ne formy (piosenka, dialogi, taniec) i przeplata³y siê w nich
ró¿ne jêzyki (polski, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiñski, angielski, jidysz, japoñski), daj¹c w sumie barwne
i poci¹gaj¹ce widowisko, w którym by³a i ufnoæ w si³ê
rozumu, i barwnoæ Lwowa, ale tak¿e dramatyczne
wybory (przejmuj¹ca rozmowa Stanis³awa Ulama i Banacha przed wyjazdem Ulama do Stanów), wrogoæ
(wyeksponowana postaæ ukraiñskiej bojowniczki Katariny Zariskiej, córki matematyka Mirona Zaryckiego, bliskiego szkole i Polakom  dzi oboje maj¹ ulicê we Lwowie) i straszn¹ okupacjê, najpierw sowieck¹, a potem niemieck¹. Nie wszystkie odniesienia w przedstawieniu by³y jasne, przemawia³o ono
jednak si³¹ sztuki i perfekcj¹ wykonania, do czego
przyczyni³a siê tak¿e oszczêdna, ale pomys³owa scenografia.
Nale¿a³oby sobie ¿yczyæ, by ten piêkny spektakl by³
zarejestrowany i pokazany jeszcze wiele razy, tak¿e
w innych miastach. Przed nastêpnymi przedstawieniami bardzo bym jednak doradza³ opracowanie towarzysz¹cego im tekstu t³umacz¹cego pokazywane epizody i
obcojêzyczne piosenki. G

Fenomen lwowskiej szko³y matematycznej dawno
temu przekroczy³ barierê rodowiska matematycznego,
o czym mog¹ wiadczyæ popularne o niej ksi¹¿ki i poematy. Ostatnio do³¹czy³ tak¿e teatr, z okazji Europejskiej Stolicy Kultury, jak¹ jest obecnie Wroc³aw, daj¹c
wietnie przez publicznoæ przyjête widowisko. We
wtorek 18 padziernika 2016 r., w sali wroc³awskiego
Impartu, odby³o siê premierowe przedstawienie opery
matematycznej pt. Paradoksalny rozk³ad sfery. Tekst i
muzykê napisa³ wroc³awski bard Roman Ko³akowski,
udzia³ za wziêli warszawscy i wroc³awscy aktorzy,
muzycy i tancerze. Treci¹ przedstawienia by³y dramatyczne dzieje lwowskiej szko³y matematycznej pokazane poprzez losy ich koryfeuszy Hugona Steinhausa,
który odkry³ Banacha i w³anie Stefana Banacha, najwybitniejszego polskiego matematyka. Steinhaus (w tê
rolê wcieli³ siê Andrzej Seweryn) wyg³osi³ d³u¿sz¹ oracjê na pocz¹tku o piêknie i tajemniczoci matematyki i
drug¹ podobn¹ na koñcu o tragicznych losach matematyków lwowskich, a w tych klamrach spinaj¹cych ca³e
przedstawienie pokazano nam kilkanacie scen  epizodów z ¿ycia Banacha (którego z kolei doskonale zagra³ Damian £ukawski) sk³adaj¹cych siê na panoramê
¿ycia Banacha, jego fascynacjê potêg¹ matematyki

UROCZYSTOCI W ODDZIA£ACH I KLUBACH TMLiKPW
Andrzej Szlichta

98. rocznica Obrony Lwowa i 10-lecie pomnika Orl¹t
Lwowskich w Czêstochowie
Tradycj¹ Czêstochowskiego Oddzia³u TMLiKPW
jest uroczyste obchodzenie ka¿dej rocznicy zakoñczenia zwyciêskiej obrony Lwowa w 1918 roku. Od dziesiêciu lat ta uroczystoæ odbywa siê pod pomnikiem
Orl¹t Lwowskich na Placu Orl¹t Lwowskich w dzielnicy
Raków w Czêstochowie. Tak te¿ by³o i teraz. 22 listopada 2016 roku o godzinie 12.00 rozpoczê³a siê uroczystoæ, nad któr¹ patronat honorowy sprawowa³ Prezydent Miasta Krzysztof Matyjaszczyk.
Pod pomnikiem zjawili siê cz³onkowie naszego Oddzia³u, poczty sztandarowe Urzêdu Miasta, naszego
Oddzia³ku, czêstochowskich szkó³ i organizacji. Licznie
uczestniczy³a m³odzie¿ szkolna szkó³ podstawowych i
rednich, w tym liczne klasy mundurowe, oczywicie
w mundurach i zwartym szyku. Wród naszych goci
byli: przewodnicz¹cy Rady Miasta Zdzis³aw Wolski,
senator Artut Warzocha, pose³ Tomasz Jaskó³a, ojciec
Genera³ Rospondek  paulin, kapelan organizacji niepodleg³ociowych, paulin ojciec brygadier Eustachy
Rakoczy kapelan organizacji kombatanckich, nasz
wielki przyjaciel i uczestnik naszych uroczystoci, Janina Pó³torak przedstawicielka Zarz¹du G³ównego na-

szego Towarzystwa i prezes Oddzia³u w Tychach, kapelan naszego Oddzia³u ks. Marek Olejniczak, dyrektorzy i nauczyciele czêstochowskich szkó³, przedstawiciele ró¿nych organizacji i instytucji. Uroczystoæ prowadzi³ p³k Stanis³aw Ujma. Oczywicie orkiestra odegra³a Hymn Pañstwowy (w trakcie uroczystoci wielokrotnie gra³a melodie patriotyczne). Okolicznociowe
przemówienia wyg³osili: prezes naszego Oddzia³u Ma³gorzata Deska, przewodnicz¹cy Rady Miasta Zdzis³aw
Wolski, senator A. Warzocha, o. Rakoczy, J. Pó³torak.
Wyst¹pienia nawi¹zywa³y do walki o Lwów, Lwowskich
Orl¹t i naszego pomnika. Z kolei p³k St. Ujma, w asycie m³odzie¿y mundurowej z Liceum Wojskowego i
Gimnazjum nr 19 im. Gen. Okulickiego (wicedyrektor
Magdalena Krzemiñska), poprowadzi³ Apel Poleg³ych.
Po nim nast¹pi³o sk³adanie kwiatów pod pomnikiem. Na
zakoñczenie wyst¹pi³a m³odzie¿ z Gimnazjum nr 21 im.
Orl¹t Lwowskich ze s³ownym monta¿em powiêconym
Bohaterskim Orlêtom. W trakcie tej uroczystoci przekazalimy m³odzie¿y i mieszkañcom dzielnicy przygotowan¹ ulotkê z krótkim kalendarium dotycz¹cym pomnika i rysem historycznym walk o Lwów.
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Ta uroczystoæ da³a wiele wzruszeñ naszym cz³onkom Towarzystwa, tak¿e mieszkañcom tej dzielnicy,
gdy¿ tu osiedli³a siê du¿a grupa repatriantów z Kresów.
M³odzie¿ s³uchaj¹c p³omiennych wyst¹pieñ naszych
Goci i wystêpu swoich kole¿anek i kolegów z Gimnazjum nr 21 mia³a lekcjê historii i patriotyzmu.
Dzieñ wczeniej  21 listopada w sali sesyjnej Urzêdu Miasta odby³o siê spotkanie m³odzie¿y czêstochowskich szkó³ z histori¹. Otó¿ Zarz¹d Oddzia³u przygotowa³ fotograficzn¹ wystawê (zas³uga naszej Prezes Ma³gorzaty Deski), powiêcon¹ historii powstania pomnika
Orl¹t Lwowskich i wszystkim uroczystociom, które

nej m³odzie¿¹ szkoln¹ sali (trzeba by³o dostawiaæ krzese³ka), Prezes Ma³gorzata Deska opowiedzia³a chronologiczny przebieg wydarzeñ zwi¹zanych z pomnikiem
pocz¹wszy od powstania myli o jego budowie, po tegoroczne uroczystoci zwi¹zane ze wiêtem Niepodleg³oci. Wszystko to poparte by³o wywietlanymi przeroczami. Z kolei m³odzie¿ Liceum im. J. S³owackiego
przedstawi³a sylwetki Obroñców Lwowa, którzy zginêli
w walce o Polski Lwów, s¹ pochowani na cmentarzach
czêstochowskich (pokazano zdjêcia Ich grobów), a nazwiska figuruj¹ na naszym pomniku. S¹ to: Stefan
Stetkewucz, Edward Gospoodarek, Zygmunt Dzierzbicki, Stanis³aw Skotnicki. Przedstawiono tak¿e sylwetki
innych obroñców Lwowa, którzy pochodzili z Czêstochowy, a oddali ¿ycie za Lwów, to m.in.: Leon Lewicki,
Remigiusz Niekrasz czy p³k Kazimierz Mastalerz. Opowieæ o naszych Bohaterach przeplatana by³a piêknymi
wierszami zwi¹zanymi tematycznie z Lwowem, Orlêtami i walk¹ o Niepodleg³oæ. To widowisko przygotowali
z m³odzie¿¹ mgr Marek Pociak i mgr Agnieszka Henel
(cz³onek naszego Oddzia³u). Po tych prezentacjach
zabrali g³os wiceprezydent R. Stefaniak i senator Artur
Warzocha. Mówili o Orlêtach i mi³oci Ojczyzny. Zabra³
g³os równie¿ senior naszego Oddzia³u, 92-letni Mieczys³aw Hrehorów, pochodz¹cy ze Z³oczowa. W ciekawy
sposób opowiedzia³ o swoich szkolnych i m³odzieñczych latach spêdzonych na Kresach w niepodleg³ej
Polsce i latach okupacji sowieckiej i hitlerowskiej i koniecznoci opuszczenia rodzinnych stron po zakoñczeniu wojny i osiedleniu siê w Czêstochowie. M³odzie¿ i
obecni nauczyciele z zaciekawieniem s³uchali pana
Mieczys³awa.
To spotkanie z m³odzie¿¹ by³o ciekaw¹ lekcj¹ historii i patriotyzmu. Te opisane dwa dni zakoñczy³y nasz
udzia³ w licznych uroczystociach zwi¹zanych ze wiêtem Niepodleg³oci i wy¿ej opisanymi naszymi uroczystociami. Mamy jeszcze Wieczornicê Lwowsk¹
(opowieci o Lwowie, wiersze, wspólne piewanie piosenek i chleb ze smalcem i kiszony ogórek!!!), wspó³
organizowany przez naszego wiceprezesa Andrzeja
Królicê i uroczysty Dzieñ Patrona w Gimnazjum nr 21
im. Orl¹t Lwowskich. Te¿ bêd¹ sympatyczne i wzruszaj¹ce momenty.

w ci¹gu dziesiêciu lat jego istnienia odbywa³y siê u jego
stóp. Na dziesiêciu fotoramach pokazano szeædziesi¹t
zdjêæ du¿ego formatu przedstawiaj¹cych kolejne etapy
zwi¹zane z budow¹ pomnika, pocz¹wszy od uchwa³y
Rady Miasta, dokument powiadczaj¹cy pobranie ziemi
z Cmentarza Orl¹t we Lwowie, akt erekcyjny i wmurowanie w fundamenty pomnika, etapy budowy, uroczystoæ ods³oniêcia pomnika i fragmenty ró¿nych uroczystoci, które odbywa³y siê przy nim. Na zdjêciach mo¿na zobaczyæ wiele osobistoci nie tylko naszego miasta, ale tak¿e p. Ryszarda Kaczorowskiego  ostatniego Prezydenta RP na Uchodstwie, polskich dzia³aczy
ze Lwowa, czy te¿ naszych zas³u¿onych cz³onków
Oddzia³u. Wystawê zlokalizowan¹ w Urzêdzie Miasta
uroczycie otworzyli Wiceprezydent Ryszard Stefaniak
w asycie Przewodnicz¹cego Rady Miasta Z. Wolskiego i Senatora RP A. Warzochy. W szczelnie wype³nio-
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15 Legnickie Dni Kultury Kresowej
Bliskie sercu Kresy...
14 X  23 X 2016 r. odby³y siê Legnickie Dni Kultury
Kresowej organizowane przez Stowarzyszenie Kulturalne Krajobrazy w Legnicy oraz Orodek Kultury i Sztuki we Wroc³awiu Instytucja Kultury Województwa Dolnol¹skiego. W ci¹gu dwóch tygodni odby³o siê wiele
imprez przypominaj¹cych barwn¹ i przebogat¹ kulturê
kresowych ziem i ich mieszkañców.
Stowarzyszenie Kulturalne Krajobrazy ukierunkowa³o swoj¹ dzia³alnoæ w kierunku pielêgnowania zbiorowej pamiêci o Kresach, podtrzymywaniu kontaktów
z naszymi Rodakami, którzy pozostali na obszarach
by³ych Kresów Wschodnich II RP  s¹ oni dzisiaj stra¿nikami pamiêci i gwarantuj¹ zachowanie polskiej kultury, mowy i tradycji, kultywuj¹cych czêstokroæ polskoæ
w czwartym i pi¹tym pokoleniu. Umacnianiu wiêzi z Rodakami i osobami pochodz¹cymi z Kresów s³u¿y miêdzy innymi organizacja projektu pn. Legnickie Dni Kultury Kresowej, które odby³y siê w padzierniku 2016 r.
po raz piêtnasty.
Koncerty kresowe pt. Polsko moja zorganizowano
w dwunastu miejscowociach w: Prochowicach, Lubinie, Chojnowie, Wo³owie, Jaworze, Mêcince, Rudnej,
Grêbocicach, Rzeszotarach (gmina Mi³kowice), Budziszowie Wielkim (gmina W¹dro¿e Wielkie), Trzebnicy,
Legnicy. Koncerty poprzedzi³y prezentacje i wyk³ady
znanego w szerokich krêgach pasjonatów i sympatyków kultury kresowej, koordynatora programu Warszawska Inicjatywa Kresowa w Domu Spotkañ z Histori¹ w Warszawie  Tomasza Kuby Koz³owskiego, autora kilkudziesiêciu prezentacji z cyklu Opowieci z Kresów powiêconych dziedzictwu kulturalno-historycznemu Ziem Wschodnich I i II Rzeczypospolitej. Bogata
prezentacja multimedialna i opowieci o zapomnianych
i nieznanych miejscach, postaciach oraz wydarzeniach
by³y tak¿e prezentowane poza koncertami w Boles³awcu  wspó³organizatorem by³o Towarzystwo Mi³oników
Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, oddzia³
w Boles³awcu. Autor spotka³ siê te¿ z czytelnikami
w Legnickiej Bibliotece Publicznej i Jaworskiej Bibliotece Publicznej. Spotkanie autorskie mia³o miejsce równie¿ w widnicy  zorganizowane przez Towarzystwo
Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich
oddzia³ w widnicy. Odby³o siê spotkanie z seniorami
w rodzie l¹skiej, wspó³organizatorem by³ miejscowy
Dom Kultury. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³o siê
spotkanie autora w Strzegomiu zorganizowane przez
Strzegomski Orodek Kultury. Tomasz Kuba Koz³owski
by³ te¿ gociem Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Ksiêcia Bolka I w Jaworze  przeprowadzi³ swoist¹ lekcjê
historii dla m³odzie¿y, zachêcaj¹c tym samym m³odych
ludzi do poznawania historii i kultury kresowej. Spotkanie w szkole zorganizowa³y nauczycielki bibliotekarze:
Jadwiga Matusiak, Joanna Okapiec. Wa¿nym punktem
programu 15 Legnickich Dni Kultury Kresowej by³y odprawione uroczyste msze w. w intencji Kresowian:
11 padziernika w Rogowie  liturgiê wzbogaci³y pieni
Ave Maria  Gaetano Donizettiego, Panis Angelicus

 Cesar Franck, zapiewane piêknie i przejmuj¹co
przez wybitnych artystów: Ewê Mikulsk¹  alt i Krzysztofa Machowskiego  tenora. piewu znakomitych artystów publicznoæ s³ucha³a w skupieniu podczas mszy w.
odprawionej 23 padziernika w Chojnowie w kociele
pw. w. Piotra i Paw³a, a tak¿e uroczystej liturgii w ko-

Koció³ w. Jana Chrzciciela w Legnicy. Tadeusz
Samborski wicemarsza³ek woj. dolnol¹skiego,
Janina Mazur  starosta legnicki
ciele pw. Jana Chrzciciela w Legnicy  szczeciñski
kwartet wokalny Sweet Four w sk³adzie: Krzysztof
Machowski  tenor, Alfred Schelenz  tenor, Adam Baran  baryton, Zdzis³aw Zawadka  bas, piewali Ave
Maria  Micha³ Lorenc, Signiore delle cime  Giuseppe
de Marzi, Pod Tw¹ Obronê  Wilhelm Troszel. Modlitwa
wiernych zosta³a odczytana przez cz³onków stowarzyszenia oraz artystów  w wymownych intencjach polecali Bogu zas³u¿onych kresowych poetów, patriotów,
bohaterów i ofiar dzia³añ narodowowyzwoleñczych.
We mszach w. uczestniczy³y poczty sztandarowe
stowarzyszeñ kulturalnych, szkó³, ZHP, zwi¹zków Kresowian, Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, gminnych i
powiatowych struktur PSL.
Koncerty kresowe i spotkania otwiera³ niestrudzony
dzia³acz kresowy dr Tadeusz Samborski  cz³onek zarz¹du województwa dolnol¹skiego, którego zas³ugi dla
Kresów s¹ cenione i szanowane. Inicjator wielu istotnych dla krajowych rodowisk kresowych i rodowisk
polskich na Kresach przedsiêwziêæ kulturalnych.
W przemówieniach odnosi³ siê do Kresów Wschodnich
 t³umacz¹c, ¿e to wschodnie pogranicze dawnej Polski, funkcjonuj¹ce w okresie miêdzywojennym i dawniej
jako czêæ polskiego terytorium pañstwowego, które
wyrokiem historii znajduj¹ siê obecnie w innych organizmach pañstwowych  fragmenty obszarów pañstwowych Ukrainy, Bia³orusi, Litwy. Tadeusz Samborski
mówi³ o przywracaniu pamiêci i prawdy o Kresach i tym
czym by³y dla Polski przez stulecia, mówi³ o wspania³ym tyglu etnicznym i religijnym, który by³ podstaw¹
naszej tolerancji i solidarnoci.
Osób ¿ywo pamiêtaj¹cych Kresy jest wród nas
coraz mniej, jednak wiedza i wspomnienie o nich wci¹¿
s¹ pielêgnowane. Ju¿ nieliczne osoby ze starszego
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pokolenia pamiêtaj¹ radosne dzieciñstwo na tamtej ziemi, pracê swoich rodziców. Wielu z nich we wspomnieniach, przekazywanych m³odszemu pokoleniu, ze
wzruszeniem powraca do miejsc, w których sta³y ich
domy i znajdowa³ siê dorobek ¿ycia kilku pokoleñ i groby przodków. Wspominaj¹, ¿e na ojcowinie wielu osobom uda³o siê prze¿yæ przeladowania, rzezie, przemoc i wysiedlenia. W obliczu powojennych zmian terytorialnych zostali zmuszeni do opuszczenia swoich rodzinnych domów. Strata by³a te¿ na tyle szczególna
poniewa¿ pamiêæ o kresowej ojcowinie w przestrzeni
publicznej by³a ponad 40 lat zakazana. Byli mieszkañcy
Kresów Wschodnich mieszkaj¹ obecnie w ró¿nych rejonach Polski, najwiêcej na Dolnym l¹sku. Legnickie
Dni Kultury Kresowej od lat gromadz¹ t³umy publicznoci z ró¿nych rodowisk, wród nich sporo m³odych
osób.

przedsiêwziêcia przez dyrektorów i pracowników
orodków kultury, prezydenta Lubina i Legnicy, burmistrzów miast oraz wójtów gmin. Wszyscy wykazali siê
du¿ym zaanga¿owaniem w realizacjê koncertów
w swoich miejscowociach i te czynniki decydowa³y
o wyj¹tkowoci imprezy i prawdziwej wielopokoleniowej
integracji mieszkañców. Frekwencja w ka¿dej miejscowoci, w której odbywa³y siê koncerty i spotkania by³a
wysoka. Szacujemy, ¿e bezporednio w Legnickich
Dniach Kultury Kresowej uczestniczy³o ogó³em
ok. 5000 osób.
W koncertach kresowych wyst¹pili: 30-osobowy Polski Narodowy Zespó³ Pieni i Tañca Lechici z Grodna
(Bia³oru). Zespó³ tworz¹ m³odzi ludzie, przede wszystkim uczniowie szkó³ rednich i studenci, których ³¹czy
zami³owanie do tradycyjnej kultury. Zaprezentowali widowiskowe tañce, piêkne piosenki, zwyczaje i obrzêdy.
Wspomnianym zespo³em kieruje Regina Zawadzka
 dowiadczony pedagog, animator kultury polskiej na
Bia³orusi oraz badacz tradycyjnego repertuaru polskiego z okolic Grodna. Podczas fina³owego koncertu Regona
Zawadzka zosta³a uhonorowana odznak¹ Przyjaciel
Dziecka przyznan¹ przez Zarz¹d G³ówny Towarzystwa
Przyjació³ Dzieci za krzewienie polskich tradycji i kultury.
Koncertowa³ 20-osobowy zespó³ Prialica  Bia³oruski Ludowy Zespó³ Taneczny z Grodna (Bia³oru), który
zachwyci³ publicznoæ energi¹ i rodzimym folklorem.
Podoba³ siê 20-osobowy Zespó³ Pieni i Tañca Kresy z Lubaczowa  zaprezentowali znakomit¹ formê,
wietn¹ choreografiê i niespotykane tañce lubaczowskie. Wraz z zespo³em gociem by³ wójt gminy Lubaczów Wies³aw Kapel.
Na program Kapeli Herbutów oraz program zespo³u
Deo Gloria z miejscowoci Sarny na Ukrainie z³o¿y³y
siê piosenki ludowe.
Wyst¹pili te¿ legniccy muzycy Ostatnie takie trio.
Oczarowa³y swoim koncertem Bliniaczki z Równego (Ukraina). Pochodz¹ce z polsko-ukraiñskiej rodziny Irena i Natalia Jewtuszok  dziewczêta piewa³y
wzruszaj¹ce piosenki i wyst¹pi³y we w³asnorêcznie haftowanych strojach.
Dope³nieniem widowiskowych wystêpów by³y piosenki, przywo³uj¹ce na myl wschód przedwojennej
Polski, które piewa³a Ida Tamara Zagórska  sopranistka, która posiada najrzadziej spotykany g³os kobiecy  sopran lirico-spinto, oraz piosenkarka Barbara
Twardosz-Drodziñska, która zapiewa³a takie utwory
jak: Wilno, Kupalinka czy Kraj rodzinny matki mej
 walory artystyczne tekstów wykonywanych utworów
z³o¿y³y siê na niepowtarzalny nastrój koncertów. Z recitalem i lwowskim humorem wyst¹pi³ aktor Stanis³aw
Górka. £adnie brzmi¹ce piosenki kresowe piewali solici Warszawskiej Opery Kameralnej: Ewa Mikulska
 kontralt, Krzysztof Machowski  tenor, przy akompaniamencie Andrzeja Mikulskiego  fortepian. Wysoki
poziom wykonywanych utworów i elegancja artystów
jak z przedwojennej Polski, prezentowa³ zespó³ S³odka
Czwórka w sk³adzie: Krzysztof Machowski  tenor, Alfred Schelenz  tenor, Adam Baran  baryton, Zdzis³aw
Zawadka  bas. Koncerty prowadzi³a z wdziêkiem Aurelia Sobczak  aktorka.
Koncerty kresowe cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem i uznaniem publicznoci, która po ka¿dej piosen-

Tadeusz Krzakowski  prezydent m. Legnicy, Tadeusz
Samborski  wicemarsza³ek woj. dolnol¹skiego
Poprzez uczestnictwo i przyjazdy na Dolny l¹sk
uczestnicy kresowych spotkañ pog³êbiaj¹ to¿samoæ
narodow¹  to potomkowie Polaków. Oni tam ¿yj¹ na
Wileñszczynie, Polesiu, Wo³yniu, Podolu, Ziemi
Lwowskiej, Stanis³awowskiej. Zapraszani solici i zespo³y bazuj¹ w swoim repertuarze na staropolskim jêzyku i staropolskich obyczajach, które w Polsce podlegaj¹ unifikacji. Stowarzyszenie Kulturalne Krajobrazy
utrzymuje kontakty z organizacjami spo³ecznymi i zespo³ami polskimi dzia³aj¹cymi na terenie Bia³orusi, Litwy, Ukrainy, Rosji. S¹ sukcesywnie zapraszani do
uczestnictwa w projektach, zwa¿ywszy, ¿e Ziemia Legnicka stanowi szczególn¹ przestrzeñ dla wytwarzania
i odtwarzania kresowych tradycji spo³eczno-kulturowych. W tegorocznej edycji 15 Legnickich Dni Kultury
Kresowej wziê³o udzia³ ponad 80 wykonawców, w tym
ponad 50 osób to m³odzie¿ z Ukrainy i Bia³orusi, która
przez kilka dni prezentowa³a swój dorobek artystyczny.
Tematyczna ró¿norodnoæ repertuaru, twórcza i inscenizacyjna praca, mistrzostwo wykonawców sprzyja³y
uznaniu przez publicznoæ i wspó³organizatorów koncertów. Muzyka i pieni zaprezentowane podczas realizowanych koncertów kresowych jednoczy³y i wyra¿a³y
poczucie to¿samoci narodowej i têsknoty za Macierz¹.
Dla mieszkañców Ziemi Legnickiej ka¿dy z tych kresowych koncertów stanowi³ okazjê do wzruszaj¹cych spotkañ z kultur¹ i sztuk¹ tworzon¹ przez Polaków i ich
przyjació³ na by³ych obszarach Rzeczypospolitej.
Wa¿n¹ wartoci¹ koncertów by³ fakt wspó³organizacji
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ce nagradza³a wystêpuj¹ce zespo³y i solistów gromkimi
brawami. By³y kwiaty i podziêkowania dla artystów i
organizatorów, sk³adane przez przedstawicieli samorz¹dów lokalnych.
Atrakcj¹ by³a te¿ kresowa biesiada w Starych Bogaczowicach (powiat wa³brzyski), zorganizowana przez
so³ectwo, które przy tej okazji goci³o zespó³ Prialica
oraz Bandurzystki. Du¿o Kresowian uczestniczy³o
w fina³owym koncercie w Legnicy, a koncert ten odby³
siê w Sali Mane¿owej Akademii Rycerskiej. Podczas
wszystkich koncertów towarzyszy³a wspania³a, ¿yczliwa i pe³na naturalnej spontanicznoci atmosfera,
³¹cznie ze wspólnym piewem, tañcami. W wielu miejscowociach wspó³organizatorzy koncertów podjêli zespo³y wymienit¹ gocin¹. Organizatorzy wrêczyli podziêkowania za ¿yczliw¹ wspó³pracê przedstawicielom
samorz¹dów oraz dyrektorom jednostek kultury i sponsorom.
Nagrany film z przebiegu koncertów kresowych
przez telewizjê DAMI by³ emitowany przez 2 tygodnie
na antenie telewizyjnej, która obejmuje obszar regionu
legnicko-lubiñsko-g³ogowskiego. To pozwoli³o poszerzyæ informacje o odbytym wydarzeniu oraz instytucjach wspieraj¹cych projekt.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Kulturalne Krajobrazy w Legnicy,
Orodek Kultury i Sztuki we Wroc³awiu, Instytucja Kultury Województwa Dolnol¹skiego.
Impreza pod Honorowym Patronatem Cezarego
Przybylskiego Marsza³ka Województwa Dolnol¹skiego, Jaros³awa Kalinowskiego Pos³a do Parlamentu Europejskiego. Re¿yseria i koncepcja artystyczna: Aurelia
Sobczak.
Koordynator artystów i zespo³ów zagranicznych:
Katarzyna Perz, kierownik projektu: Maria Ugniewska,
skarbnik Halina Makarewicz, zastêpcy kierownika projektu: Paulina Winnicka, Artur Dychowicz.
Wsparcie organizacyjno-logistyczne: Centrum
Kszta³cenia Ustawicznego i Jêzykowego Kadr w Legnicy, Zamek Piastowski, Legnickie Centrum Kultury, Dom
Spotkañ z Histori¹  Warszawa, Urz¹d Miasta Legnica,
Starostwo Powiatowe Legnica.
Dofinansowanie projektu: Legnicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna.
Patronat Medialny:
Telewizja Dami Legnica, Gazeta Legnicka, Zielony
Sztandar, e-legnickie pl., Konkrety, Ica.pl, Nowa Gazeta
Jaworska, Myl Polska, Radio Plus Legnica, 24 Tygodnik Legnica  Lubin, Chojnów.pl G

Barbara Smoleñska

Boles³awianie na uroczystoci ods³oniêcia pomnika
Adama Mickiewicza w Zbara¿u
Bliskie kontakty Boles³awca ze Zbara¿em w woj.
tarnopolskim na Ukrainie trwaj¹ ju¿ od 2012 roku. Boles³awianie, a szczególnie m³odzie¿ i nauczyciele z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych ka¿dego roku powiêcaj¹ 10 dni swoich wakacji na porz¹dkowanie zaniedbanych polskich cmentarzy w Zbara¿u i
Sieniawie ko³o Zbara¿a
Tym razem delegacja z Boles³awca, w sk³adzie:
Kornel Filipowicz  wiceprezydent, Kazimierz £omotowski  dyrektor MZGM i Barbara Smoleñska  koordynatorka dzia³añ w ramach akcji Mogi³ê pradziada
ocal od zapomnienia, zosta³a zaproszona na ods³oniêcie pomnika Adama Mickiewicza w Zbara¿u.
Renowacjê pomnika przeprowadzi³a Fundacja
MOSTY w 160 rocznicê mierci poety. Uroczyste ods³oniêcie mia³o miejsce dnia 29 sierpnia 2015 roku. W uroczystoci wziêli udzia³: Ambasador RP na Ukrainie
Henryk Litwin, Konsul Generalna RP w £ucku Beata
Brzywczy, Gubernator Obwodu Tarnopolskiego Dtepan
Barna, Przewodnicz¹cy Tarnopolskiej Rady Obwodowej Anatolij Kaczka, Mer Zbara¿a Roman Polikrowskij,
Kierownik Wydzia³u Ekonomicznego Ambasady RP
w Kijowie Bartosz Musia³owicz, Rzecznik Prasowy Ambasady RP w Kijowie Karol Jazowski, prezes Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiêbiorców Polskich
na Ukrainie Piotr Ciarkowski, prezes firmy Plastics
Ukraina Ireneusz Derek oraz gocie z Polski i z okolic
Tarnopola.

Udzia³ w uroczystoci delegacji z Boles³awca by³
swoistym wyró¿nieniem za dzia³ania w ramach akcji
Mogi³ê pradziada ocal od zapomnienia.
Pomnik Adama Mickiewicza zosta³ ufundowany
przez polsk¹ spo³ecznoæ Zbara¿a w 1898 roku,

29.08.2015  przemówienie mera Romana Polikrowskiego podczas ods³oniêcia pomnika A. Mickiewicza
w setn¹ rocznicê urodzin poety. Zosta³ wykonany
z drobnoziarnistego piaskowca. Od strony frontowej zachowa³o siê pole wype³nione medalionem z podobizn¹
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poety. Poni¿ej znajdowa³ siê oryginalny napis z 1898
roku. Od ty³u pomnika znajduje siê tablica z odtworzonym polskim napisem z okresu miêdzywojennego, wed³ug stanu, który uda³o siê odczytaæ latem 2015 roku.
Pomnik od pocz¹tku istnienia znajdowa³ siê w centrum miasta. W latach 1919  1920 by³ niszczony.
Pierwszy raz w czasie konfliktu polsko-ukraiñskiego
(lata 1918  1919), drugi raz w czasie wojny z bolsze-

tyczy polskich cmentarzy i miejsc czynu zbrojnego,
zwi¹zanego z histori¹ Rzeczypospolitej.
Profesor Mieczys³aw Szustakowski, wroc³awianin,
urodzony w Zbara¿u, przypomnia³ zebranym ¿yciorys
Adama Mickiewicza i podziêkowa³ wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób ratuj¹ polsk¹ kulturê na Kresach.
Nie zabrak³o równie¿ imiennego podziêkowania dla
Boles³awca za udzia³ w akcji Mogi³ê pradziada ocal od
zapomnienia. Nastêpnie Ambasador Henryk Litwin razem z przewodnicz¹cym Administracji Obwodowej Stepan Barn¹ dokonali ods³oniêcia pomnika.
Po z³o¿eniu kwiatów przed odnowionym pomnikiem
delegacje uda³y siê na konferencjê na zbarskim zamku
powiêcon¹ ochronie zabytków i wspó³pracy polskoukraiñskiej w zakresie dziedzictwa kulturowego i historycznego.
Po uroczystociach w Zbara¿u, zaproszonych goci
czeka³a fascynuj¹ca wycieczka na miejski cmentarz do
Zborowa, gdzie trwaj¹ prace renowacyjne przy Kaplicy
Wojska Polskiego. Od razu nasunê³a siê nam refleksja.
Mo¿e nie tak profesjonalnie, ale nasza boles³awiecka
m³odzie¿ równie¿ ma swój wk³ad w odnowê kultury
materialnej na Kresach.
Józef Pi³sudski tak mówi³ o Kresach:

29.08.2015  delegacja z Boles³awca sk³ada kwiaty
podczas uroczystoci ods³oniêcia
pomnika A.Mickiewicza.

Wszystkie narody, wszystkie pañstwa maj¹ swoje kresy.
Nieszczêliwy i zmienny jest los grodów i sió³ kresowych.
Gdy wicher siê zrywa, wstrz¹sa przede wszystkim posadami ich budowli.
Gdy chmura siê zbierze, ostry grad siecze przede
wszystkim w³anie ziem kresowych ³any.
Gdy grzmi¹ pioruny, przede wszystkim tu w wie¿yce i
domy uderzaj¹...
... A jednak g³êbokie jest w tem szczêcie.
I nie szczêcie z dumy wielkiego cierpienia i wielkiej
ofiary,
i nie szczêcie ze zwiêkszonej rozkoszy mocowania
siê z dol¹ i zwyciê¿ania w³asnemi si³ami losu, 
lecz g³êbokie szczêcie, rzewne i ciche, nawet dzieciêco naiwne, p³yn¹ce z wiary w idealne pierwiastki w³asnej kultury.
Przekuwaj¹c w czy te myli, uwa¿am, ¿e pamiêæ
o Kresach jest naszym obowi¹zkiem i mo¿e byæ wspó³czesnym wymiarem patriotyzmu.

wikami. Dwukrotnie wrzucono go do rzeki. Po wyparciu
bolszewików na wschód wojsko polskie odnowi³o pomnik, który uroczycie ods³oniêto w dniu 29 czerwca
1921 roku. Po II wojnie wiatowej pomnik przeniesiono
do Parku Miejskiego przy zamku w Zbara¿u.
 Ten pomnik pokazuje, ¿e mo¿emy wspólnie odtwarzaæ nasze dziedzictwo kulturowe. Cieszê siê z tak
licznej obecnoci na tej uroczystoci Polaków z kraju i
Ukrainy w Zbara¿u, miejscowoci, która zajmuje godne
miejsce zarówno w wiadomoci Polaków i Ukraiñców
 powiedzia³ przed symbolicznym ods³oniêciem pomnika polskiego wieszcza Ambasador RP Henryk Litwin.
Profesor Janusz Smaza z warszawskiej ASP, który
nadzorowa³ prace konserwatorskie, powiedzia³:  Opieramy siê na wartociach, które ³¹cz¹, a nie dziel¹ ludzi.
W tej kulturze jest nisza  kultura materialna. Od wielu
lat badamy i odnawiamy tê kulturê. Szczególnie to do-

Wielow¹tkowa wyprawa na Kresy z prezentami
wi¹tecznymi
Codziennoæ tworzy ludzi, buduje rodziny oraz wyzwala wiele cennych inicjatyw, których autorami s¹
m.in. cz³onkowie Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich Oddzia³ w Boles³awcu.
Ta codziennoæ zrodzi³a m.in. wyjazd w dniach
8  11 grudnia 2016 roku grupy boles³awian z Barbar¹
Smoleñsk¹  szefow¹ Towarzystwa Mi³oników Lwowa
i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, do Zbara¿a i okolic
ze wi¹tecznymi paczkami dla tamtejszych Polaków. To
jeden z elementów ca³orocznych dzia³añ, które realizowane s¹ w ramach akcji Mogi³ê pradziada ocal od

zapomnienia, a od tego roku dodatkowego impulsu dodaje podpisanie partnerstwa miêdzy Boles³awcem
a Zbara¿em. Paczki przygotowali cz³onkowie Towarzystwa, m³odzie¿ ze szkó³ i przedszkoli, boles³awieccy
kibice, harcerze oraz mieszkañcy ¯eliszowa. Na szczególne wyró¿nienie zas³uguje m³odzie¿ z Miejskiego
Zespo³u Szkó³ nr 1 oraz Zespo³u Szkó³ Handlowych i
Us³ugowych w Boles³awcu, która przygotowa³a najwiêcej paczek. Szczególnym prezentem by³y dwa obrazy
wiêtych. Pierwszy o wymiarach 92x131 cm przedstawiaj¹cy Matkê Bosk¹ Czêstochowsk¹, drugi o wymia21

rach 77x150 cm przedstawiaj¹cy Jezusa Mi³osiernego
Jezu Ufam Tobie. Ofiarodawc¹ by³ boles³awianin pan
Zygmunt Teterycz. Spotkanie, podczas którego wrêczone zosta³y prezenty, przygotowane zosta³o przez tworz¹ce siê Polskie Towarzystwo Kulturalno-Owiatowe
Zbara¿. Po przywitaniu delegacji z Boles³awca i
przedstawieniu s³owno-muzycznym w jêzyku polskim,
w którym wziê³o udzia³ ok. 30 dzieci, w. Miko³aj

Wyjazd z paczkami by³ efektem realizacji projektu
wi¹teczna paczka dla Polaków na Kresach wspó³finansowanego przez Gminê Miejsk¹ Boles³wiec. Pomoc
w realizacji projektów na Kresach uzyskuje Towarzystwo równie¿ od w³aciciela firmy Tomada, Którego kierowcy w trakcie wyjazdów nie ograniczaj¹ siê tylko do
prowadzenia samochodu, ale pracuj¹ równie¿ z wolontariuszami.
Ten wyjazd mo¿e siê te¿ staæ pocz¹tkiem szerszej
wspó³pracy boles³awian ze zbara¿anami. W wyjazdowej grupie znalaz³ siê bowiem komendant Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Bols³awcu, Grzegorz Kocon. To by³a
odpowied na proby Igora Wawerczaka, komendanta
Stra¿y Po¿arnej w Zbara¿u, który namawia³ Barbarê
Smoleñsk¹, by przywioz³a kiedy na Ukrainê przedstawiciela stra¿aków. Igor jest ziêciem Luby Kacza³owskiej, dyrektorki szko³y w Sieniawie. W szkole tej od
pierwszego roku (2012 r.) pobytu boles³awian w Sieniawie w ramach akcji Mogi³ê pradziada ocal od zapomnienia prowadzona jest podobna akcja ucz¹ca szacunku do przodków i dawnych mieszkañców Sieniawy.
Pani dyrektor dba o to, aby w wakacje na starym cmentarzu w Sieniawie z wolontariuszami z Boles³awca pracowali mieszkañcy Sieniawy (dzieci i ich rodzice).
Z Igorem spotykamy siê wiêc zawsze u Luby, gdy jestemy w Sieniawie.
Sprzêt, jakim dysponuj¹ zbarascy stra¿acy (ale dotyczy to zdecydowanej wiêkszoci Ukrainy) jest po prostu w op³akanym stanie. Igor stwierdzi³, i¿ niemal ka¿da
rzecz, któr¹ polscy stra¿acy chcieliby ju¿ wyrzuciæ, dla
nich bêdzie czym lepszym, ni¿ maj¹ w tej chwili. Boles³awiecki komendant zawióz³ do Zbara¿a drobne prezenty w postaci he³mów i pasów stra¿ackich. Byæ mo¿e
zawi¹zany kontakt pozwoli na wiêksz¹ pomoc. Wieæ
o potrzebach zbaraskich stra¿aków rozchodzi siê ju¿
po komendach ochotniczych stra¿y w naszym powiecie.
Wspó³praca ze stra¿akami z Polski i Ukrainy marzy³a mi siê od czasu kiedy przyjechalimy po raz drugi na
cmentarz w Sieniawie i zobaczylimy zniszczone przez
powalone drzewa nagrobki. Nie bylimy
w stanie wyci¹æ tych drzew, bo przekracza³o to nasze mo¿liwoci. A stra¿acy poradziliby sobie z tym. Porz¹dkowanie nekropolii na Kresach przez m³odzie¿ jest
ograniczone mo¿liwociami ludzkimi i
sprzêtowymi. S¹ pewne prace, których
m³odzie¿ nie mo¿e podj¹æ. Spotkanie komendantów w Zbara¿u zakoñczy³o siê
z³o¿eniem deklaracji wspó³pracy m.in.
podczas lipcowej pracy na cmentarzach
w powiecie zbaraskim.

Zbara¿, Miko³aj rozdaje paczki dzieciom.
(mieszkaniec Zbara¿a) razem z uczennicami z Boles³awca wrêczyli prezenty dzieciom i doros³ym. Obrazy
przekazane zosta³y dla ojca Dawida  proboszcza parafii rzymskokatolickiej pw. wiêtego Antoniego z Padwy w Zbara¿u. Odwiedzilimy równie¿ Maksymówkê,
miejscowoæ, z której wywodz¹ siê mieszkañcy ¯eliszowa. Zostalimy bardzo ¿yczliwie przyjêci w wielu
domach, a mieszkañcy zaprosili by³ych mieszkañców
Maksymówki i ich dzieci do odwiedzin latem. Poinformowalimy wtedy, ¿e grupa osób z ¯eliszowa przyjedzie w lipcu porz¹dkowaæ cmentarz w Maksymówce i
chcielibymy pracowaæ razem z mieszkañcami Maksymówki. Odpowied by³a pozytywna.

Zbara¿, wrêczenie obrazów
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Jak dosz³o do partnerstwa miast Boles³awiec  Zbara¿
Wieloletnie wyjazdy mieszkañców Boles³awca do
Zbara¿a i okolicznych wsi zaowocowa³y podpisaniem
porozumienia o wspó³pracy miasta Boles³awiec  Zbara¿. Wyjazdy te zwi¹zane by³y pocz¹tkowo z chêci¹
dotarcia do miejsc wa¿nych w historii rodzinnej, a póniej z udzia³em w akcji Mogi³ê pradziada ocal od zapomnienia. Od 2015 r. kontakty podjê³y tak¿e w³adze
obydwu miast.

Niemniej jednak w koñcu powiedzia³: Mieszka³em przy
ulicy Niskiej, a naprzeciwko mego domu mieszka³a
moja kole¿anka Adela £ysiuk. Wskaza³ mi równie¿ na
mapie miejsce urodzin swojej mamy, a mojej babci
Apolonii Osipa z domu D¹bek.
Pojechalimy samochodem, ale w Przemylu poradzono nam, abymy dalej pojechali autobusem, bo na
Ukrainie mo¿emy straciæ auto. Tak te¿ zrobilimy. Jakie¿ by³o nasze zdziwienie, gdy okaza³o siê, ¿e na
dworcu PKS kupilimy bilet do ukraiñskiego autobusu i
bylimy w nim jedynymi Polakami, gdy¿ pozostali pasa¿erowie byli Ukraiñcami. W Zbara¿u przywita³ nas ojciec Bernard  franciszkanin, proboszcz w tamtejszym
kociele w. Antoniego, a zamieszkalimy u jego s¹siadów  pañstwa Zamoroka. Zapocz¹tkowa³o to przyjañ
z t¹ rodzin¹, a ich syn uzyska³ nasz¹ pomoc w poszukiwaniu dokumentów niezbêdnych do wyrobienia Karty
Polaka. Gdy ju¿ mia³ Kartê Polaka zamieszka³ w naszym domu w Boles³awcu. Pomagalimy mu wtedy
w staraniach o kartê sta³ego pobytu, a nastêpnie o polskie obywatelstwo.
Podczas pierwszego pobytu w Zbara¿u w 2007 r.
poznalimy mieszkañców domu, w którym przed wojn¹
urodzi³a siê moja babcia, a do mierci mieszkali moi
pradziadkowie. Mieszka w nim teraz Ukrainka, której
rodzice przyjechali tu po wojnie z Jaros³awia i otrzymali
przydzia³ na ten dom. Bardzo serdecznie zaprosi³a nas
do mieszkania, opowiedzia³a mi o moim pradziadku,
który po wojnie pozosta³ w Zbara¿u i razem z ni¹ tu
mieszka³. Domu, w którym mieszka³ mój ojciec ju¿ nie
by³o. Pozosta³ tylko stodo³a, a naprzeciwko nadal
mieszka pani Adela £ysiuk, po mê¿u Humenna. Pozna³am te¿ Halinê Drozdowsk¹, u której w domu na zdjê-

2015 r.  wizyta m³odzie¿y ze Zbara¿a w Urzêdzie
Miasta w Boles³awcu
Zaczê³o siê od 2007 r., kiedy to razem z mê¿em
pojechalimy zobaczyæ miasto, w którym urodzi³ siê
mój ojciec  Micha³ Osipa. Ojciec próbowa³ zniechêciæ
mnie do wyjazdu. Na pocz¹tku nie wiedzia³am dlaczego. Póniej dowiedzia³am siê, ¿e dowiadczony wydarzeniami z czasów II wojny wiatowej, ba³ siê o mnie.

Grupa wolontariuszy przed wyjazdem na akcjê porz¹dkowania cmentarzy
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ciach ujrza³am wielu mieszkañców Boles³awca. Okaza³o siê, ¿e H. Drozdowska ma du¿¹ rodzinê w Boles³awcu i od czasu do czasu odwiedza Boles³awiec. Nastêpne dwa dni chodzi³am cie¿kami, którymi móg³ chodziæ
mój ojciec. Myla³am, ¿e muszê dobrze zapamiêtaæ te
miejsca, bo ju¿ wiêcej tu nie przyjadê. I zdarzy³a siê
rzecz niezwyk³a. Spotkalimy mieszkankê Zbara¿a,
która po krótkiej wymianie zdañ powiedzia³a: Dwa
domy dalej mieszka Pani rodzina. Czy by³a Pani ju¿
tam? Oczywicie nie wiedzia³am o ¿adnej rodzinie, ale
z grzecznoci poszlimy. Gdy doszlimy do wskazanego domu otworzy³a nam starsza pani, która po us³yszeniu mojego panieñskiego nazwiska  Osipa, wymieni³a
od razu imiona mojego ojca, cioci, wujka. By³am zaskoczona, ale jeszcze bardziej gdy przynios³a zdjêcia lubne moich rodziców i mojej cioci z wujkiem. Dowiedzia³am siê wtedy, ¿e moja babcia by³a drug¹ ¿on¹ mojego
dziadka, a rodzina, któr¹ pozna³am w Zbara¿u pochodzi od pierwszej ¿ony mojego dziadka.

2013 r.  uczniowie z Sieniawy w Boles³awcu
Po przyjedzie do domu postanowi³am dobrze poznaæ historiê mojej rodziny. W Archiwum Akt Dawnych
odszuka³am akty urodzenia mojego dziadka i jego rodzeñstwa. Dowiedzia³am siê z tych dokumentów, ¿e
dziadek urodzi³ siê w Sieniawie.
W 2008 r. pojechalimy ju¿ samochodem do Zbara¿a i Sieniawy. W Sieniawie spotka³am pani¹ Olgê, której mama mia³a nazwisko Osipa. Od razu powiedzia³a,
¿e jestemy rodzin¹  okaza³o siê, ¿e pradziadek Olgi
i mój dziadek byli braæmi. Cmentarz katolicki w Sieniawie oddalonej o 17 km od Zbara¿a, na którym jest pochowany Olgi pradziadek  Stefan Osipa i mój pradziadek  Antoni Osipa, by³ tak zaroniêty, ¿e trudno by³o
wejæ i odszukaæ nagrobki. A te nagrobki by³y bardzo
³adne; mo¿na powiedzieæ dzie³a sztuki kamieniarskiej.
Ju¿ wtedy pomyla³am, ¿e trzeba oczyciæ ten cmentarz  ale jak?
Nie musia³am d³ugo myleæ. Otrzyma³am w szkole
korespondencjê z informacj¹, ¿e dolnol¹ska m³odzie¿
uczestniczy w akcji Mogi³ê pradziada ocal od zapomnienia. Zadzwoni³am wiêc do koordynatora, redaktora TVP Wroc³aw Gra¿yny Or³owskiej-Sondej i w³¹czy³am siê z uczniami Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i
Zawodowych w Boles³awcu do tej akcji. Od 2012 r.
w lipcu ka¿dego roku na 10 dni jedzimy do Zbara¿a i
Sieniawy. Porz¹dkujemy cmentarz w Sieniawie, ale
24

nocujemy najczêciej w Zbara¿u. Od 2014 r. mer Zbara¿a wspiera dzia³ania m³odzie¿y na cmentarzu. Dba
aby m³odzie¿ przebywaj¹ca w Zbara¿u czu³a siê bezpiecznie. Wspiera te¿ dzia³ania tworz¹cego siê Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Owiatowego Zbara¿.
W lipcu 2016 r. w akcji porz¹dkowania cmentarzy Mogi³ê pradziada ocal od zapomnienia uczestniczyli równie¿ cz³onkowie boles³awieckiego oddzia³u Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich (TMLiKPW). Corocznie od 2012 r. boles³awiecka
m³odzie¿ zbiera znicze i ¿ywnoæ, z której robimy paczki wi¹teczne dla polskich rodzin zamieszka³ych na
Ukrainie.
Wspó³praca i kontakty ze Zbara¿em i okolicznymi
wioskami to równie¿ projekty wspó³pracy m³odzie¿y realizowane ze rodków prywatnych i rodków Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 2013 r. gocilimy w Boles³awcu tê m³odzie¿ z Ukrainy, która pomaga³a nam przy
porz¹dkowaniu cmentarza w Sieniawie. W 2015 r. realizowalimy w Boles³awcu projekt artystyczny z m³odzie¿¹ ze Zbara¿a. Wspólne dzia³ania m³odzie¿y zbli¿y³y nasz miasta i pog³êbi³y wiedzê o s¹siadach.
W celu zainteresowania m³odzie¿y histori¹ oraz
upamiêtnienia ludzi, którzy przybyli do Boles³awca
z Kresów II Rzeczypospolitej, powsta³a publikacja, której bohaterami byli Kresowiacy, a autorami biogramów
uczniowie boles³awieckich szkó³. Nie zabrak³o w publikacji równie¿ osób pochodz¹cych ze Zbara¿a i okolic.
Publikacja Ocaliæ od zapomnienia. Wspomnienia boles³awieckich Kresowian powsta³a z inicjatywy Gimnazjum Samorz¹dowego nr 2, a wydana zosta³a dziêki
wsparciu projektu przez Muzeum Ceramiki w Boles³awcu.
Czêste kontakty mieszkañców Boles³awca z mieszkañcami Zbara¿a i okolic spowodowa³y, ¿e zawi¹za³o
siê wiele przyjani. Podczas jednej z wizyt u mera Zbara¿a Romana Polikrowskiego us³ysza³am: Zbara¿ ma
partnerstwa z dwoma miastami w Polsce, ale z ¿adnym
z nich nie ma tak bliskich kontaktów jak z Boles³awcem. By³oby dobrze gdybymy mogli pójæ dalej i podpisaæ umowê partnersk¹. Bardzo siê ucieszy³am, bo nie
ukrywam, ¿e miasto to jest osobicie dla mnie bliskie.
Jest miejscem, w którym mieszkali moi przodkowie ze
strony ojca.
W 2015 r. za udzia³ mieszkañców Boles³awca
w akcji Mogi³ê pradziada ocal od zapomnienia w³adze
miasta zosta³y zaproszone na uroczystoæ ods³oniêcia
odnowionego pomnika Adama Mickiewicza w Zbara¿u.
W uroczystoci, która odby³a siê 29 sierpnia 2015 roku,
uczestniczyli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych
Boles³awca na czele z wiceprezydentem miasta Kornelem Filipowiczem oraz cz³onkowie boles³awieckiego
oddzia³u TMLiKPW  Bo¿ena Majewska i Barbara
Smoleñska.
Nastêpn¹ uroczystoci¹ w Zbara¿u, w której uczestniczy³y w³adze obydwu miast, by³o podpisanie listu intencyjnego w sprawie umowy partnerskiej miast.
W sk³ad delegacji boles³awieckiej wchodzili: prezydent
Boles³awca Piotr Roman, przewodnicz¹cy Rady Miasta
Jaros³aw Kowalski, naczelnik Wydzia³u Rozwoju i Promocji Miasta Tomasz Gabrysiak, rzecznik prasowy
Agnieszka Gergont. Na uroczystoæ przyjechali równie¿ cz³onkowie boles³awieckiego oddzia³u TMLiKPW:

Ryszard Drobnicki, Barbara Smoleñska (od 7 wrzenia
2015 r. prezes tego oddzia³u), Leon Smoleñski, Micha³
Tychoñ i Tadeusz ¯uk. Podpisanie listu intencyjnego
przez prezydenta Boles³awca i mera Zbara¿a odby³o
siê w zamku zbaraskim 7 maja 2016 r., w obecnoci
wielu mieszkañców Zbara¿a. Warto tutaj przypomnieæ,
¿e w 1649 r. zamek w Zbara¿u odegra³ swoj¹ najwa¿niejsz¹ rolê dziejow¹, staj¹c siê dla wielu pokoleñ Polaków symbolem zaciêtej obrony. Do dzi jest celem
wycieczek wielu Polaków.
Nastêpstwem tych wszystkich dzia³añ by³o podpisanie 20 sierpnia 2016 r. w boles³awieckim Ratuszu poro-

zumienia o partnerskiej wspó³pracy miêdzy miastami
Boles³awiec i Zbara¿. W ramach podpisanego porozumienia prezydent Boles³awca Piotr Roman i mer Zbara¿a Roman Polikrowski zadeklarowali wspó³pracê w nastêpuj¹cych sferach: ekonomia, transport, gospodarka
komunalna, samorz¹d terytorialny, ochrona przyrody
z uwzglêdnieniem zasad zrównowa¿onego rozwoju,
kultura i edukacja, wspó³praca m³odzie¿y. Deklaracja
dotyczy realizacji wspólnych projektów, w tym inwestycyjnych, sprzyjaj¹cych polepszeniu ¿ycia mieszkañców
Zbara¿a i Boles³awca.
26 sierpnia 2016 r. 7 cz³onków boles³awieckiego
oddzia³u TMLiKPW goci³o w Zbara¿u. By³a to robocza
wizyta, podczas której cz³onkowie Towarzystw z Boles³awca i ze Zbara¿a bli¿ej siê poznali i zaplanowali
dzia³ania na najbli¿sze miesi¹ce i przysz³y rok. Ponadto z tej podró¿y przywielimy film i ziemiê ze wsi
Maksymówka k. Zbara¿a, z której przyjecha³o wielu
cz³onków naszego Towarzystwa. Dnia 4 wrzenia 2016 r.,
podczas Festynu Kresowo-Kapucianego w ¯eliszowie
ziemia ta wsypana zosta³a do urny umieszczonej
w pami¹tkowym obelisku znajduj¹cym siê w centrum
¯elichowa. Urna z ziemi¹ symbolizuje miejsce, z którego przyjechali mieszkañcy ¯elichowa.
Na partnerstwo z miastem zza wschodniej granicy
boles³awieccy Kresowiacy d³ugo czekali, ale najwa¿niejsze, ¿e siê doczekali. G

20.08.2016  Ratusz, Sala lubów, podpisanie
partnerstwa miast Boles³awiec  Zbara¿
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Promocja Towarzystwa na Rynku w Gnienie
Telefon z biura Prezydenta Miasta. Pytanie czy Towarzystwo Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich uruchomi stoisko na Rynku w Gnienie
wród stoisk innych organizacji pozarz¹dowych promuj¹c swoj¹ dzia³alnoæ. Bez zastanowienia podj¹³em siê
sprawy. Pytaj¹c o bli¿sze sprawy organizacyjne powiedziano mi, ¿e Miejski Dom Kultury dostarczy jeden stolik i dwa krzes³a. Uzna³em, ¿e zbyt to ma³o aby urz¹dziæ solidne stoisko. Zwróci³em siê do szefa zaprzyjanionej restauracji, aby po¿yczy³ solidny stó³ i kilka krzese³ i mo¿e du¿y parasol. Nie wiedzielimy wszak jaka

bêdzie pogoda. Impreza planowana by³a na niedzielê.
Zd¹¿y³em wypo¿yczyæ samochód dostawczy do przewiezienia urz¹dzeñ, stolików na obrazy, szafy oszklonej, eksponatów. K³opot by³ z parasolem poniewa¿
dwóch silnych mê¿czyzn nie zdo³a³o udwign¹æ kamiennej podstawy. Dalimy spokój.
Na miejscu okaza³o siê, ¿e stoliki by³y ma³e, a krzes³a liche. Dobrze, ¿e zabezpieczy³em siê w porê. By³
³adny, s³oneczny dzieñ. Stoisk nie by³o wiele: Zarz¹d
Dzia³kowców, Klub Seniora, niepe³nosprawni, Zwi¹zek
Inwalidów Narz¹du Ruchu. ¯adnych organizacji, które
tak wiele mówi¹ o swojej dzia³alnoci. Widaæ
zorganizowanie stoiska nie by³o ³atwym przedsiêwziêciem. Przepraszam, wystawili siê cukiernicy sprzedaj¹c swoje wyroby, kawê i herbatê.
Nasze miejsce prezentowa³o siê wyj¹tkowo.
Pami¹tki z Kresów, zdjêcia z naszych wyjazdów, obrazy przywiezione z wypraw do Lwowa i
na Kresy, ksi¹¿ki o tematyce kresowej, medale i
odznaki okolicznociowe (w gablocie za szyb¹),
kalendarze. Sprzedalimy wszystkie dostarczone nam wczeniej Kalendarze Lwowskie. Byli
chêtni szczególnie na kupno obrazów. Niestety
nie by³y na sprzeda¿. Z magnetofonu p³ynê³y
piêkne lwowskie, kresowe piosenki i melodie.
Eksponaty pochodzi³y g³ownie z moich zbiorów.
Budzilimy spore zainteresowanie, chocia¿ na
rodku rynku przygrywa³y zespo³y muzyczne i
mo¿na by³o siedz¹c zobaczyæ i pos³uchaæ wystêpów. G

Ogólny widok stoiska
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98 rocznica Obrony Lwowa
w której nocowa³ baon kadrowy pod dowództwem kapitana Tatara Trzeniowskiego. Regularn¹ walkê o Lwów
rozpoczê³a za³oga Szko³y im. Henryka Sienkiewicza.
Byli s³abo uzbrojeni (...) Ruszyli do koszar, aby zdobyæ
tam broñ. By³a to istna wyprawa szaleñców (...) Jednym posiadanym rewolwerem po³o¿yli broni¹cego siê
wachmistrza. Napastnikom oddano 20 karabinów i
du¿¹ iloæ amunicji.
Szanowni Zebrani!!
Oddajemy dzi ho³d obroñcom Lwowa 1918 roku,
szczególnie tym najm³odszym nazwanymi Orlêtami (...)
Polskie zwyciêstwo w walkach o Lwów z lat 1918 
1920 mo¿na porównaæ ze zwyciêstwem powstañców

W listopadzie br. przypada 98 rocznica Obrony Lwowa. Rok ten to równie¿ 96 rocznica drugiej Obrony
Lwowa
Gnienieñski oddzia³ naszego Towarzystwa by³ organizatorem donios³ej uroczystoci. W niedzielê 6 listopada o godz. 11.00 na Skwerze Orl¹t Lwowskich przy
Pomniku Harcerskim zgromadzili siê uczestnicy uroczystoci. Obecni byli m.in.: Prezydent Miasta Gniezna
Tomasz Budasz ze swoim zastêpc¹ Micha³em Powa³owskim, przewodnicz¹cy Rady Miasta Gniezna Micha³
Glejzer z radnymi miasta, radni powiatu, gmin, prezes
gnienieñskiego Ko³a b. ¿o³nierzy Armii Krajowej Józef
sztuka, ks. kanonik dr Jan Szrejter, delegacje Stowarzyszeñ i Towarzystw, harcerze, m³odzie¿ szkolna,
cz³onkowie naszego oddzia³u, mieszkañcy Gniezna.
Poczty sztandarowe wystawili m.in.: Pañstwowa Stra¿
Po¿arna, b. ¿o³nierze AK, harcerze 44 Szczepu Krzemieñ, szko³y gimnazjalne. Wartê honorow¹ przy Pomniku pe³nili harcerze 44 Szczepu Krzemieñ.
Po odpiewaniu hymnu Polski wyst¹pi³ prezes Oddzia³u TMLiKPW. Powiedzia³em m.in.: (...)
W koñcu padziernika 1918 r. Polska nie by³a jeszcze wolna. Tutaj na Kresach Zachodnich Wielkopolanie
szykowali siê do powstania, które trwa³o 3 miesi¹ce.
Tam na ogromnych obszarach Kresów Wschodnich
trwa³a mordercza walka o powrót ziem do macierzy.
Walka i wojna trwa³y d³ugie cztery lata.
31 padziernika 1918 r. przed po³udniem Ukraiñcy
podjêli decyzjê w sprawie zbrojnego wyst¹pienia we
Lwowie. Przeforsowa³ j¹ Sotnik Dmytro Wytowski.
Os³abionych militarnie Polaków we Lwowie nale¿y zaskoczyæ. Pierwszego listopada 1918 r. o godz. 3.30 nad
ranem dowodzone przez mianowanego atamanem
Dmytra Wytowskiego wojska ukraiñskie rozpoczê³y zajmowanie miasta. Ukraiñcy obsadzili bez trudnoci
gmach Namiestnictwa, magistrat, koszary, cytadele,
Wysoki Zamek, gmach policji, pocztê g³ówn¹, dworce
kolejowe i rogatki miasta. Na rynku i g³ównych ulicach
ustawiono posterunki z karabinami maszynowymi (...)
Na wie¿y ratusza i innych budynkach pañstwowych
wywieszono chor¹gwie o ¿ó³to-niebieskich barwach (...)
Internowany namiestnik Galicji Austriak Karl Huyn
przekaza³ w³adzê Ukraiñcowi Wo³odymirowi Dekaczywiczowi, a ten Ukraiñskiej Radzie Narodowej. Komendantem miasta mianowano Myka³ê Marynowicza, dyrektorem policji Stepana Barana. By³ to ukraiñski zamach stanu (...) Polacy we Lwowie nie mieli wspólnego
dowództwa, nie odczuwali nawet takiej potrzeby. Polacy skupieni w POW, PKW czy PKP licz¹ca ok. 800
cz³onków nie przewidywali zbrojnego opanowania Lwowa przez Ukraiñców (...) Po zakoñczonych fiaskiem
rozmowach peowiacy zebrali siê w Domu Akademickim
 s³ynnym £ozimcu. £ozimiec by³ wype³niony m³odzie¿¹, gdy¿ nazajutrz mia³ siê rozpocz¹æ we Lwowie
Ogólnopolski Zjazd Akademicki. £ozimiec staje siê
jednym z trzech g³ównych punktów, sk¹d spontanicznie
wyjdzie kontrakcja m³odzie¿y polskiej. Dwa pozosta³e
to Dom Techników oraz Szko³a im. H. Sienkiewicza,

Przemawia Janusz Sekulski
wielkopolskich. Jedni walczyli o Kresy Wschodnie, drudzy o Kresy Zachodnie Rzeczypospolitej...
Naród domaga³ siê pe³nej prawdy o czynie Orl¹t
Lwowskich... Naszym obowi¹zkiem jest pamiêtaæ i broniæ tej prawdy (...) W wielopokoleniowych walkach Polaków o niepodleg³oæ trzytygodniowe walki o Lwów od
1 do 22 listopada 1918 r. nie mog¹ byæ kwalifikowane
jako krótki barwny epizod. Wesz³y one do historii Polski
i mitologii narodowej pod nazw¹ Obrona Lwowa. Przez
ponad szeæ stuleci Lwów by³ wielkim centrum kultury
polskiej i przez Polaków administrowany. Jako Polacy
mamy prawo mówiæ o obronie Lwowa w listopadzie
1918 r., gdy¿ nasi rodacy wyst¹pili wówczas przeciwko
ukraiñskiemu, wojskowemu zamachowi stanu. To nie
oni atakowali, ale zmuszeni byli do obrony. Nie siêgali
po cudz¹ w³asnoæ, lecz bronili swej ojcowizny, swoich
domów, ulic, szkó³, uczelni, fabryk i warsztatów (...)
Pocz¹tkowo bronili siê samotnie, bez ¿adnej pomocy,
której Polska, ledwo do ¿ycia powsta³a, daæ nie mog³a.
Wród obroñców Lwowa byli robotnicy i urzêdnicy,
ksiê¿a, kobiety, dzieci i starcy oraz ci najbardziej patriotyczni i ofiarni  gimnazjalici i studenci (...) Setki
z nich pad³o broni¹c swojej ojcowizny, toruj¹c drogê
odsieczy z g³êbi Polski. Legli póniej pospo³u na cmentarzu, który by³ jedn¹ z najwiêkszych wiêtoci Polski i
jedn¹ z najciekawszych osobliwoci na wiecie. Za ten
czyn, miêdzy innymi, pañstwo polskie odznaczy³o
Lwów  jako jedyne miasto polskie  krzy¿em Virtuti
Militari (...) Czyn Orl¹t to nies³ychanie wa¿ny moment
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wychowawczy, pedagogiczny dla ca³ych pokoleñ dzisiejszej i przysz³ej m³odzie¿y... Tak oto kilkunastoletni
gimnazjalista decydowa³ siê na udzia³ w prawdziwym
boju, gdzie p³aci siê krwi¹ i bólem. Nocami w przenikliwym wietrze, w listopadowej zadymce, w ka³u¿y b³ota,
zziêbniêty sta³ na placówce zasypywanej pociskami.
Na Cytadeli i Górze Stracenia, w Ogrodzie Jezuickim i
przy szkole im. H. Sienkiewicza, przed Sejmem i Politechnik¹, na Placu Bema i pod poczt¹ plami³ bruk
krwi¹, by³ nieustêpliwy: ofiarny i wielki duchem. Pocz¹tkowo niemal go³ymi rêkoma, potem karabinem czêsto
wy¿szym od siebie i bardzo ciê¿kim (...) walczy³ nie-

wy wypad 20 km w g³¹b rosyjskich pozycji (...) W czasie odwrotu zosta³ ciê¿ko ranny i dowództwo detachementu obj¹³ kapitan Boles³aw Zaj¹czkowski. Jemu to
pod Zadwórzem przysz³o pe³niæ rolê polskiego Leonidasa. Oddzia³ liczy³ niespe³na tysi¹c osób. Byli to przewa¿nie gimnazjalici i studenci. Zbli¿ali siê kawalerzyci Budionnego. Na wzgórzu dostrze¿ono wedetê konnicy Budionnego. Rozkaz dowódcy móg³ byæ tylko jeden: za wszelk¹ cenê zaj¹æ dworzec, wzgórze zadwórzañskie i zagrodziæ drogê do Lwowa. Bój trwa³ do zachodu s³oñca (...) a¿ wreszcie przyszed³ moment ostatecznej zag³ady posterunku (...) Od strony Z³oczowa
nadci¹gn¹³ nowy oddzia³ kawalerzystów Budionnego.
Polski oddzia³ otoczony zosta³ ze wszystkich stron.
Pociski armatnie rozbija³y skrzynki z nabojami (...) Polegli pierwsi: porucznik Dawidowicz, kapitan Obertyñski, por. Juszkiewicz, por. Demeter, podchor¹¿y Getman i wielu innych (...) Od nieustannego huku otêpia³y
zmys³y, rozgrzana broñ parzy³a rêce. mieræ sz³a szybciej ni¿ czas (...) Szeæ razy konnica bolszewicka rzuca³a siê do ataku, cofali siê wciekli (...) Kozacy krzyczeli do poddania. Kapitan Zaj¹czkowski wo³a  ch³opcy do ostatniego naboju. Batalion zmala³ do kilkudziesiêciu ludzi. Zabrak³o naboi. Dooko³a æma nieprzyjació³.
Co najmniej szeæ tysiêcy. Obroñcy nie mieli czym
strzelaæ. Kapitan Zaj¹czkowski nie poddaje siê. Podnosi do skroni rewolwer, strzela i pada martwy. Stoj¹cy
obok por. Morynowski wyrywa karabin, opiera kolbê
o ziemiê, nachyla siê, ci¹gnie cyngiel. Pada z okropnie
rozwalon¹ twarz¹. Zosta³o nie wiêcej ni¿ piêædziesiêciu
¿o³nierzy i dwóch podoficerów. ciniêci plecami nastawili gronie bagnety. Z wyciem triumfu wdzieraj¹ siê ze
wszystkich stron kozacy. Maj¹ rozwcieczone, dzikie
twarze. Pr¹ jeden przez drugiego, aby dostaæ nareszcie
mia³ków co zatrzymali ich tyle godzin. (...) nad zr¹bany stos trupów staje wysoki barczysty Jasiek Ba³yga 
straszy jak upiór, krzyczy wprost w oczy miertelnie
zachrypniêtym g³osem  Niech ¯yje Polska  Niech
¯yje Lwów. I pada na ziemiê pod ciosem dziesiêciu
szabel (...) Tak narodzi³ siê mit Polskich Termopil (...)
Czyn Zadwórzaków zosta³ uznany za decyduj¹cy dla
obrony Lwowa przed Armi¹ Czerwon¹. Podnoszono
przede wszystkim fakt, ¿e codzienne zmagania m³odzie¿y lwowskiej z konnic¹ Budionnego pod Zadwórzem umo¿liwi³y odwrót 13. dywizji do Winnik i Lwowa,
gdzie zajê³y pozycje obronne i skutecznie odpiera³y
ataki a¿ do za³amania siê ofensywy bolszewików pod
Warszaw¹, po Cudzie nad Wis³¹.
Apel Poleg³ych odczyta³ Marek Zbieranek.
W obronie Lwowa jako pierwsi stanêli najm³odsi
mieszkañcy, uczniowie szkó³ powszechnych, szkó³
rednich, szkó³ zawodowych, akademickich i innych
zak³adów naukowych, harcerze. 1421 obroñców nie
mia³o w czasie listopadowych walk osiemnastu lat. Stanowili oni jedn¹ czwart¹ polskiej si³y zbrojnej, która
wyst¹pi³a przeciwko ukraiñskiemu zamachowi stanu i
do odsieczy w dniach 21 i 22 listopada 1918 r. Synowie
i córki narodu polskiego, najlepsi synowie naszej ojczyzny, bohaterowie walk z ukraiñskim najedc¹ wzywam
Was do Apelu!
Wzywam Was poleg³ych w boju najm³odszych
obroñców Lwowa: Antoni Petrykiewicz lat 13, Jurek Bitschan lat 14 ...
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rzadko pod okiem rodziców, których chcia³ wyzwoliæ...
Legenda Lwowskich Orl¹t wyros³a na faktach prawdziwych. W miêdzywojennej Polsce pe³ni³a rolê podobn¹
do tej jaka æwieræ wieku póniej w czasie Powstania
Warszawskiego przypad³a ch³opcom z Zoki i Parasola. £yczakowska nekropolia przykrywa prochy 2314
obroñców Lwowa. 1421 obroñców nie mia³o w czasie
listopadowych walk osiemnastu lat.
Szanowni Zebrani!
Rok 2016 to 96 rocznica Drugiej Obrony Lwowa.
W sierpniu 1920 roku wydawa³o siê, ¿e do Warszawy
wkroczy Tuchaczewski, a do Lwowa Budionny ze Stalinem. W wojnie zbli¿a³ siê moment kulminacyjny, rozstrzygaj¹cy.
Zagro¿enie Lwowa ros³o z ka¿dym dniem. Zagony
czterech lotnych dywizji armii Budionnego licz¹ce
18 tysiêcy szabel z ciê¿kimi karabinami maszynowymi
na taczankach zapuci³y siê a¿ po ¯ó³kiew, Kulików,
Jaryczów na pó³nocy oraz Borys³aw i Stryj na po³udniu.
Budionny upar³ siê zdobyæ Lwów i rzuciæ na kolana
jego obroñców. (...) Gdy Tuchaczewski spostrzeg³, ¿e
Polacy mog¹ go zatrzymaæ pod Warszaw¹, za¿¹da³ od
Budionnego aby zaniecha³ marszu na Lwów i skupi³
jazdê ko³o W³odzimierza Wo³yñskiego jako odwrót dla
frontu. Budionny odrzuci³ tê sugestiê. Wyranie próbowa³ wówczas ze Stalinem zdobyæ chwa³ê zwyciêzców
zazdroszcz¹c jej Tuchaczewskiemu. Gdy wreszcie zrozumia³, ¿e Lwowa nie zdobêdzie skierowa³ armiê na pó³noc
w kierunku Zamocia, by³o ju¿ za póno. Pobita pod Wieprzem armia Tuchaczewskiego cofa³a siê w panice.
Nim jednak do tego dosz³o nad Lwowem zawis³o
miertelne niebezpieczeñstwo. Stoczono wiele krwawych bitew i potyczek (...) Bitwa pod Zadwórzem nie
by³a najwiêksza, ale mia³a niezwyk³¹ dramaturgiê (..)
8 i 9 sierpnia 1920 r. Abraham przeprowadzi³ brawuro27

Wzywam bohaterskich obroñców Góry Stracenia,
Szko³y im. Henryka Sienkiewicza, Domu Akademickiego £ozimiec, Szko³y Kadeckiej, Cytadeli Bema i Zamarstynowa. Wród poleg³ych wzywam najm³odszych:
szer. Franciszek Adamczak, u³an W³adys³aw Czapliñski ...
Wzywam Was harcerze  obroñcy Lwowa. Oddalicie swoje m³ode ¿ycie za Polskê zgodnie z przyrzeczeniem Mam Szczer¹ Wolê S³u¿yæ Bogu i Ojczynie.
Polegli harcerze lwoskich dru¿yn: Franciszek Maonowanda de Jana, Stanis³awa Langnerówna...
Wzywam Was sanitariuszki, kurierki, samarytanki
(...) Sporód kobiet spoczywaj¹cych na Cmentarzu
Obroñców Lwowa wzywam: Maria Dubielanka, Teodozja Dzieduszycka...
W obronie Lwowa w latach 1918  1920 walczyli
polscy i amerykañscy lotnicy, piechurzy francuscy (...)
Oddajemy im wszystkim dzisiaj nale¿ny ho³d, wzywam
do Apelu: kpt. Stanis³aw Bastyr, kpt. Mac Callun,
kpt. Charles Joullien...
Polegli za woln¹ Polskê.

Wstañcie wszyscy na apel, aby przekonaæ siê, ¿e
walczylicie w s³usznej sprawie, w obronie dopiero co
odradzaj¹cej siê polskiej pañstwowoci, za ziemie kresowe II Rzeczypospolitej od stuleci do Polski nale¿¹ce,
tak drogie ka¿demu Polakowi. Wykazalicie siê ogromnym patriotyzmem i zapisalicie z³ot¹ kartê w ksiêdze
dziejów narodu polskiego. Pozostañcie zawsze w naszej pamiêci.
Modlitwê za poleg³ych poprowadzi³ ks. kanonik Jan
Szrejter. W monta¿u s³owno-muzycznym wiersze
Edwarda S³oñskiego Przyni³a siê dzieciom Polska
oraz Stefana Rayskiego W Ho³dzie Bohaterom czyta³a Sylwia Brzeziñska nauczycielka Szko³y Podstawowej
nr 5 w Gnienie, pieñ Orlêta z muzyk¹ W³odzimierza
Korcza wys³uchano w wykonaniu zespo³u reprezentacyjnego ZHP Gawêda.
Delegacje bior¹ce udzia³ w uroczystoci z³o¿y³y
kwiaty i znicze przy Pomniku Harcerskim. Podziêkowa³em za udzia³ w uroczystoci. Na zakoñczenie odpiewano Rotê. G

Danuta liwiñska

25-lecie Oddzia³u TMLiKPW w Bydgoszczy
W dniach 26 i 27 listopada 2016 r. Oddzia³
TMLiKPW w Bydgoszczy obchodzi³ z polizgiem
z przyczyn technicznych swoje 25-lecie pod patronatem Rafa³a Bruskiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

dzie¿y. W hallu Pa³acu jako imprezy towarzysz¹ce zorganizowane by³y 2 wystawy: jedna Lwów w mojej pamiêci z piêknymi zdjêciami p. Józefa Zegarliñskiego,
artysty fotografika i druga 25 lat dzia³alnoci Oddzia³u
TMLiKPW w Bydgoszczy.
Sala wype³ni³a siê cz³onkami naszego Towarzystwa,
zaproszonymi goæmi, wród których byli przedstawiciele w³adz wojewódzkich, miejskich, Inspektoratu
Wsparcia Si³ Zbrojnych, kapelan naszego Towarzystwa,
Andrzej Kaminski prezes ZG TMLiKPW, cz³onkowie
Klubu TMLiKPW z Torunia, prezesi Stowarzyszeñ i
Zwi¹zków Kombatanckich i Kulturalnych, Harcerstwo,
Towarzystwo Gimnastyczne Sokó³, nasi przyjaciele i
sponsorzy oraz mieszkañcy Bydgoszczy. Nie zawiod³y
nas media, jak zwykle by³a Telewizja Bydgoska, Radio
Pomorza i Kujaw, redaktorzy miejscowych gazet. Przy
wchodzeniu na salê ka¿dy otrzymywa³ krótki folder
o dzia³alnoci naszego Towarzystwa.
Ca³oæ prowadzi³ Wies³aw Kamierczak, zaprzyjaniony z nami od wielu lat, zawodowy konferansjer, prowadzi wszystkie najwiêksze imprezy patriotyczne, tak
cywilne jak i wojskowe i nie tylko w Bydgoszczy, bo
nawet w Warszawie, a równie¿ festiwale i koncerty.
Prowadz¹c nasz¹ uroczystoæ m.in. przypomnia³ bardzo piêkny wiersz Mieczys³awa Opa³ka napisany na
25-lecie Towarzystwa Przesz³oci Lwowa we Lwowie.
Na wstêpie Prezes Oddzia³u powita³a wszystkich
zebranych.
Nastêpnie odpiewano na stoj¹co nasz hymn
W dzieñ deszczowy i ponury, który zaintonowali Tyligentne Batiary. Potem Wies³aw przypomnia³, ¿e
w 2016 r. Bydgoszcz obchodzi swoje 670 urodziny,
a Lwów 660. Tym dwóm miastom prawa miejskie nada³
król Kazimierz Wielki. Na salê weszli kelnerzy z szampanem na tacach i po rozdaniu kieliszków wszyscy

Powitanie zebranych przez Danutê liwiñska
 obok prowadz¹cy imprezê Wies³aw Kamierczak
W sobotê, 26 listopada, odby³a siê uroczystoæ
w odnowionej sali widowiskowo-teatralnej Pa³acu M³o28

obecni wypili na stoj¹co toast za pomylnoæ obydwu
miast, a Ada Zurawski z Jêdrkiem Jaworskim zapiewali toast w ba³aku lwowskim.
Po toacie scenê opanowali studenci ostatniego
roku Akademii Muzycznej piewaj¹c najbardziej znane
arie i duety z operetek. Bardzo zdolni, wystêpuj¹ na

Mojzesowicz-Bilewska  Prezes Zarz¹du ORTIS Wroc³aw, najwiêkszy nasz sponsor od lat, Joanna Busz 
Dyrektor Pa³acu M³odzie¿y, Andrzej Kaminski  Prezes
Zarz¹du G³ównego TMLiKPW i Anna Raczyñska  Dy-

Dr Jadwiga Mojzesowicz-Bilewska (pierwsza), Jan
Szopiñski  Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady Miasta
Bydgoszczy (drugi), dr Andrzej Kaminski  Prezes ZG
TMLiKPW (na koñcu) wród wyró¿nionych
grawertonami

Studenci Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
piewaj¹ arie operetkowe.
deskach operowych, a np. Justyna Gêsicka wygra³a ju¿
kilka miêdzynarodowych konkursów wokalnych, m.in.
w 2015 r. w Hiszpanii, a w 2016 r. we W³oszech. Zgromadzonym osobom bardzo siê podobali, by³y bisy. Podziêkowano im piêknymi kwiatami.
Krótkie sprawozdanie z dzia³alnoci Oddzia³u w minionych latach z³o¿y³a Danuta liwiñska przy jednoczesnym wywietlaniu na bardzo du¿ym ekranie zdjêæ

rektor Telewizji Bydgoskiej, która by³a z nami od samego pocz¹tku i przez wszystkie lata nasze imprezy, spotkania nagrywa³a i emitowa³a.
Z kolei Prezes Zarz¹du G³ównego wrêczy³ medale
25-lecia, które otrzymali w pude³kach i z tabliczkami
z podziêkowaniem: Urz¹d Marsza³kowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Magdalena Zdoñczyk 
Dyrektor Biura Kultury w Urzêdzie Miejskim, Wojciech
Mojzesowicz  sponsor, dr Andrzej Bogucki  Honorowy
Prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokó³ w Polsce,
hm Piotr Nawrocki  Komendant Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, Grzegorz Jakubczak  przedsiêbiorca,
sponsor, Wies³aw Kamierczak prowadz¹cy imprezê.
W dalszym ci¹gu Andrzej Kaminski wrêcza³ odznaki
25-lecia TMLiKPW. Otrzymali je: 18 zas³u¿onych cz³onków Oddzia³u Bydgoskiego, 3 osoby zas³u¿one dla Towarzystwa, Urszula Gulecka  redaktor Telewizji Bydgoskiej oraz Ada ¯urawski i Jêdrek Jaworski z Tyligentnych Batiarów.
Podziêkowania równie¿ otrzymali Prezesi Stowarzyszeñ, z którymi wspó³pracujemy, m.in.: Zdzis³aw Cisowski  Stowarzyszenie Pomocy Charytatywnej
Wschód, Jerzy Derenda  Towarzystwo Mi³oników
Miasta Bydgoszczy, Izabela Montowska  Rodzina Katyñska, Zenona Tomczak  Towarzystwo Operowe, Miros³aw Myliñski  Zwi¹zek Sybiraków, Alojzy G³adykowski  wiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy Armii Krajowej,
Bernard Gawroñski  Zwi¹zek Wiêniów Politycznych
Okresu Stalinowskiego. Wy¿ej wymienieni poza podziêkowaniami otrzymali Kalendarze Lwowskie na
2017 rok, a wszyscy, których odznaczono i którym
dziêkowano, po jednej ró¿y.
Nast¹pi³y wyst¹pienia, gratulacje ze strony Goci.
By³o du¿o kwiatów i prezentów oraz ¿yczeñ. By³y te¿
¿yczenia lwowskie, od serca, z poezj¹ Mariana Hemara.
Po tej czêci Wies³aw zaprosi³ na wystêp Tyligentnych Batiarów, którzy wprowadzili zebranych w lwowski klimat. S³uchalimy przedwojennych piosenek

Jan Szopiñski  Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady
Miasta wrêcza kwiaty Danucie liwiñskiej.
z omawianej dzia³alnoci, I nadszed³ czas na podziêkowania i odznaczenia.
Jako pierwsza podziêkowa³a Prezes Oddzia³u za
wieloletnie wsparcie i pomoc wrêczaj¹c piêkne grawertony, z napisami na jasnych tabliczkach ze zdjêciem
opery lwowskiej, wmontowanych w p³ytki drewniane.
Otrzymali je: Miko³aj Bogdanowicz  Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Rafa³ Bruski  Prezydent Miasta Bydgoszczy, Jan Szopiñski  Zastêpca Przewodnicz¹cego
Rady Miasta Bydgoszczy, Piotr Pubanz  Kierownik
Klubu Inspektoratu Wsparcia Si³ Zbrojnych, ks. dr Bronis³aw Kaczmarek  Kapelan Towarzystwa, dr Jadwiga
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lwowskiej ulicy, s³uchalimy piosenek napisanych
wspó³czenie, w ca³oæ ³adnie zebra³ Ada przeplataj¹c
batiarskim ba³akiem. Ogromnie podobali siê publicznoci i jak zwykle bi³y bisy. Na koñcu Ada rozdawa³ kalendarze na 2017 rok z podobiznami Tyligentnych Batiarów oraz Prezesa Andrzeja Kaminskiego i moj¹.
Po imprezie dla zaproszonych Goci oraz cz³onków
TMLiKPW odby³ siê bankiet.
Na drugi dzieñ, w niedzielê, 27 listopad odprawiona
zosta³a w koncelebrze przez naszego Kapelana Msza
w. w kociele wiêtej Trójcy, gdzie jest proboszczem.
Na pocz¹tku Danuta liwiñska krótko omówi³a dzia³alnoæ Towarzystwa i otrzyman¹ pomoc ze strony ks. dr.
Bronis³awa Kaczmarka na przestrzeni minionych lat.
W czasie Mszy w. Kapelan wyg³osi³ piêkn¹ homiliê
z cytowan¹ poezj¹ Henryka Zbierzchowskiego, Mariana Hemara, z wyj¹tkami z opowiadañ Kornela Makuszyñskiego.
Po rozpoczêciu Mszy w. Ada ¯urawski przy
akompaniamencie Jêdrka Jaworskiego na organach

zapiewa³ pieñ liczna Gwiazdo Miasta Lwowa, s³owa tej pieni roz³o¿one po ³awkach pomog³y zebranym
w³¹czyæ siê do wspólnego piewania. W dalszej czêci
Ada piewa³ pieni Jerzego Michotka. Tego dnia wychodzi³o Mu wszystko wspaniale, ludzie byli zachwyceni. Po popiesznym zjedzeniu poczêstunku przygotowanym przez ks. Bronis³awa Tyligentne Batiary udali
siê w drogê powrotn¹ do Bytomia.
W sumie uroczystoæ by³a udana, uczestnicy imprezy do dzisiaj j¹ wspominaj¹, a odbyæ siê mog³a dziêki
pomocy finansowej Urzêdu Miasta Bydgoszczy, Rodziny Mojzesowiczów, a tak¿e sponsorowania przez Grzegorza Jakubczaka grawertonów, plakietek z podziêkowaniami do medali, pomocy Pa³acu M³odzie¿y, Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, naszego Kapelana, nieodp³atnego, znakomitego prowadzenia imprezy przez
Wies³awa.
Wszystkim wy¿ej Wymienionym serdecznie z ca³ego serca dziêkujemy za ogromn¹ pomoc i wsparcie,
bez których nie by³oby uroczystoci. G

Józef ¯arski

Kostrzyñska droga do tablicy upamiêtniaj¹cej ludobójstwo na Kresach  Kalendarium
2 padziernika 2009 roku radny Micha³ Kunt (w ramach interpelacji) z³o¿y³ wniosek o ufundowanie w Kostrzynie nad Odr¹ tablicy upamiêtniaj¹cej ludobójstwo
dokonane przez nacjonalistów ukraiñskich na polskich
obywatelach na Kresach Po³udniowo-Wschodnich
II Rzeczpospolitej. Wniosek pozytywnie zaopiniowa³a
Rada Miasta Kostrzyn nad Odr¹ oraz burmistrz Andrzej
Kunt. Na tym zakoñczono dzia³ania w kadencji 2006 
2010. W kolejnej kadencji Rady Miasta Kostrzyna nad
Odr¹ (2010  2014), jej przewodnicz¹cy Tadeusz
£ysiak powróci³ do wniosku radnego M. Kunta. Wniosek
zosta³ ponownie zaakceptowany przez radnych i burmistrza miasta A. Kunta. Tym samym rozpoczê³a siê procedura dochodzenia do celu.
29 kwietnia 2011 roku radca prawny Izabela T¹kiel
przedstawi³a stanowisko prawne w sprawie zg³oszonego wniosku.
26 wrzenia 2011 roku na posiedzeniu Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Kostrzyn nad Odr¹ T. £ysiak przedstawi³ uzasadnienie do
projektu uchwa³y wyra¿aj¹cej zgodê na wykonanie tablicy upamiêtniaj¹cej ludobójstwo na Wo³yniu i Galicji
Wschodniej oraz propozycjê napisu, który mia³ byæ na
niej umieszczony. A. Kunt zaproponowa³, aby wnioskodawca przedstawi³ te¿ radnym informacje na temat lokalizacji pomnika, mapê terenu, szatê graficzn¹ tablicy,
treci napisu, kosztorys oraz termin os³oniêcia pomnika
wraz z tablic¹. Ustalono, ¿e wszystkie sprawy zwi¹zane z t¹ spraw¹ bêdzie poprowadzi³ Tadeusz £ysiak, inicjator projektu.
W sierpniu 2012 roku pe³na dokumentacja i opinia
Rady Miasta Kostrzyn nad Odr¹ by³a gotowa do wys³ania do Lubuskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp. z prob¹ o wyra¿enie zgody na realizacjê wniosku.
23 sierpnia 2012 roku T. £ysiak wys³a³ pierwsze pismo do Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Walk i Mê-

czeñstwa w Gorzowie Wlkp. o nastêpuj¹cej treci:
Zwracam siê z prob¹ o zaopiniowanie projektu uchwa³y Rady Miasta Kostrzyn nad Odr¹ w sprawie umieszczeni tablicy upamiêtniaj¹cej ofiary ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraiñskich na polskich
obywatelach na Kresach Po³udniowo-Wschodnich

II Rzeczpospolitej. W za³¹czeniu przedk³adam projekt
uchwa³y, która zawiera treæ napisu umieszczonego na
tablicy upamiêtniaj¹cej, projekt tablicy oraz uzasadnienie planowanego przedsiêwziêcia.
6 wrzenia 2012 roku przes³ano kolejne pismo potwierdzaj¹ce zabezpieczenie rodków finansowych na
realizacjê projektu przez Urz¹d Miasta w Kostrzynie
nad Odr¹ oraz uzupe³nienie do poprzedniego pisma
o nastêpuj¹cej treci: (...) informujê, ¿e Rada Miasta
Kostrzyn nad Odr¹ wyst¹pi³a z inicjatyw¹ uczczenia 70
rocznicy ludobójstwa ludnoci polskiej na Wo³yniu i
Kresach Po³udniowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej
Polskiej przez nacjonalistów ukraiñskich w latach 1943
 1947. Tablica upamiêtniaj¹ca ofiary ludobójstwa zo30

stanie umieszczona na g³azie-obelisku, który posadowiony jest przy ul. W³adys³awa Sikorskiego ( ) Wymieniona tablica jest zdezaktualizowana historycznie (nie
ma Polski Ludowej) oraz posiada b³¹d w nazwie miasta
Kostrzyn, a winno byæ Kostrzyn nad Odr¹. Rada proponuje wykorzystanie obelisku-g³azu w celu uczczenia
pamiêci pomordowanych 100 tys. obywateli polskich
przez nacjonalistów ukraiñskich.
19 wrzenia 2012 roku Lubuski Urz¹d Wojewódzki
w Gorzowie Wlkp. przes³a³ pismo do Rady Ochrony
Pamiêci, Walk i Mêczeñstwa w Warszawie z prob¹
o akceptacjê projektu tablicy.

skich na polskich obywatelach na Kresach Po³udniowoWschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.
11 lipca 2013 roku nast¹pi³o ods³oniêcie tablicy
upamiêtniaj¹cej ofiary ludobójstwa. W uroczystoci
uczestniczyli zaproszeni gocie m.in. Burmistrz Miasta
Andrzej Kunt, Starosta Gorzowski Józef Kruczkowski,
ks. proboszcz Wojciech B³aszczyk, radni powiatowi i
miejscy, dyrektorzy szkó³, instytucji kultury, prezesi za-

k³adów pracy, m³odzie¿ szkolna i przedstawiciele lokalnej prasy. Po przemówieniu Tadeusza £ysiaka tablica
zosta³a [powiêcona przez ks. W. B³aszczyka, a nastêpnie zosta³y z³o¿one kwiaty przez delegacjê obecnych na uroczystoci instytucji, stowarzyszeñ i zak³adów pracy. Warto w tym miejscu przytoczyæ fragment
okolicznociowego przemówienia Przewodnicz¹cego
Rady Miasta Kostrzyn nad Odr¹ Tadeusza £ysiaka:
Szanowni Pañstwo i drodzy gocie. Spotykamy siê, aby
ods³oniæ i powiêciæ tablicê upamiêtniaj¹c¹ ofiary ludobójstwa w 70 rocznicê rzezi na Wo³yniu i Kresach Po³udniowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej. W 2013 roku
przypada 70. rocznica mordów na Wo³yniu, których
apogeum by³ dzieñ 11 lipca 1943 roku. Dzieñ ten zosta³
nazwany Krwaw¹ Niedziel¹.
11 lipca 1943 roku cz³onkowie OUN i ich zbrojne
ramiê UPA, wspierani przez ukraiñskich ch³opów, napadli na dziesi¹tki wsi i osad polskich na Wo³yniu ( )
Zamordowano wówczas tysi¹ce niewinnych ludzi,
g³ównie kobiety, dzieci i starców, ksiê¿y i zakonnice.
( ) £¹cznie w latach 1939  1947 wymordowano na
Wo³yniu, Podolu, Polasiu, Podkarpaciu i Lubelszczynie przynajmniej 200 tys Polaków, a tak¿e dziesi¹tki tysiêcy obywateli polskich narodowoci ¿ydowskiej, rosyjskiej, armeñskiej oraz wielu Ukraiñców, którzy nie
popierali opêtañczej ideologii Stepana Bandery. Mordowano tak¿e tych Ukraiñców, którzy ratowali Polaków.
( ) Potêpiamy tê haniebn¹ zbrodniê ludobójstwa.
Nie mo¿na obci¹¿aæ zbrodni¹ ca³ego narodu ukraiñskiego, ale tych, którzy przyjêli szalon¹ ideologiê nienawici wobec Polaków i innych narodowoci. Mamy
wdziêcznoæ i pamiêæ o tych Ukraiñcach, którzy nara¿aj¹c swoje w³asne ¿ycie ratowali i pomagali swoim
s¹siadom. ( ) Dla dobra teraniejszoci, a zw³aszcza
dla przysz³oci, niezbêdne jest ujawnienie, opisanie i
nazwanie tego strasznego z³a, szczególnie tam, gdzie
siê ono dokona³o. Prawda i nasza pamiêæ mog¹ sprawiæ pojednanie narodów Polski i Ukrainy. ( )
Ksi¹dz Tadeusz Isakowicz-Zaleski pisze i mówi Nie
o zemstê, lecz o pamiêæ wo³aj¹ ofiary. Czeæ ich pamiêci! G

15 padziernika 2012 roku Wojewoda Lubuski
otrzyma³ odpowied z Krajowej Rady Ochrony Pamiêci,
Walk i Mêczeñstwa z Warszawy (dalej: ROPWiM).
Rada wysoko oceni³a inicjatywê samorz¹du kostrzyñskiego ze stanowiskiem zmiany w tekcie umieszczonym na tablicy. Zasugerowano, aby zamiast s³ów z r¹k
nacjonalistów ukraiñskich z OUN-UPA u¿yæ okrelenia
z r¹k nacjonalistów ukraiñskich.
30 padziernika 2012 roku zosta³o wys³ane odwo³anie do dyrektora Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Lubuskim Urzêdzie Wojewódzkim
w Gorzowie Wlkp. wobec decyzji ROPWiM w sprawie
korekty w napisie z tablic¹.
5 listopada 2012 roku Lubuski Urz¹d Wojewódzki
w Gorzowie Wlkp. wys³a³ ponownie pismo do ROPWiM
z uzasadnieniem: ( ) Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Kostrzyn nad Odr¹ proponuje zachowanie w treci napisu z r¹k nacjonalistów ukraiñskich z OUN-UPA.
Z informacji przeze mnie posiadanych wynika  pisze
Pawe³ Klimczak, dyrektor Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Cudzoziemskich LUW w Gorzowie Wlkp.  i¿ na
terenie województwa lubuskiego znajduj¹ siê obeliski,
na których znajduje siê treæ zgodna z propozycj¹
Rady Miasta Kostrzyna nad Odr¹, np. na cmentarzu
komunalnym w Gorzowie Wlkp. Treæ tego napisu uzyska³a akceptacjê ROPWiM. W zwi¹zku z powy¿szym
proszê o ponowne zaopiniowanie wniosku Rady Miasta
Kostrzyna (...)
22 listopada 2012 roku Tadeusz £ysiak otrzyma³
zgodê ROPWiM na umieszczenie na tablicy napisu
zgodnego z wczeniejsz¹ propozycj¹ Rady Miasta Kostrzyn nad Odr¹ ( ) z zachowaniem w jego treci s³ów:
z r¹k nacjonalistów ukraiñskich z OUN-UPA.
29 listopada 2012 roku zosta³a podjêta Uchwa³a
NR XXIII/185/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odr¹
w sprawie umieszczenia tablicy upamiêtniaj¹cej ofiary
ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraiñ31

Krystyna Chruszczewska

Lwowski listopad w Lublinie i na Lubelszczynie
Listopad dla Polaków
niebezpieczna pora,
Listopad nie pozwala
Zapomnieæ o Lwowie.

 Zamoæ  Szko³a Podstawowa nr 8  rok 1994
 Krasnystaw  Zespó³ Szkó³ nr 5  rok 2000
 Urzêdów  Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia
Ustawicznego i Zawodowego  2003
 Tomaszów Lubelski  Gimnazjum nr 1  rok 2006
 Radzyñ Podlaski Gimnazjum nr 1  rok 2014.
Oddaj¹c w rêce m³odzie¿y i ich opiekunów realizacjê tego ambitnego przedsiêwziêcia uczynilimy to
z zamys³em zintegrowania szkó³ spod znaku Orl¹t
Lwowskich z ich kolegami ze szkó³ lubelskich, przekazanie im wiedzy i pamiêci o ich rówienikach sprzed
bez ma³a 100 lat, o dzieciach lwowskich, które jak
mówi poeta:
Ponios³y w grony wir bitwy
zwyciêski parol swych snów
i os³oni³y przed wrogiem
w³asnymi piersiami Lwów.

Marian Hemar Listopad

Lwowski Listopad w Lublinie to tradycyjnie ju¿ organizowane dni pamiêci o Lwowie i jego obroñcach latach
1918  1919. Towarzystwo Mi³oników Lwowa i Kresów
Po³udniowo-Wschodnich zainaugurowa³o tegoroczny
cykl imprez i spotkañ w dniu 4 listopada.
W kociele p.w. NMP Zwyciêskiej odprawiona zosta³a Msza w. koncelebrowana w intencji Obroñców
Lwowa oraz m³odzie¿y i organizacji kultywuj¹cych pamiêæ o lwowskich bohaterach. Poczty sztandarowe:
Oddzia³u Lubelskiego TMLiKPW, 6 szkó³ im. Orl¹t
Lwowskich z Lublina i Lubelszczyzny odda³y honory
ziemi z cmentarza Orl¹t Lwowskich wype³niaj¹cej urnê
ufundowan¹ w roku 25-lecia istnienia TMLiKPW w Lublinie  umieszczon¹ w wi¹tyni NMP Zwyciêskiej.
Ks. Dariusz Bondyra  rektor kocio³a  kapelan
Oddzia³u Lubelskiego w podnios³ej i wzruszaj¹cej homilii ukaza³ najpiêkniejsze przyk³ady bohaterstwa Orl¹t
Lwowskich, zwracaj¹c uwagê na przes³anie patriotycznych wartoci p³yn¹cych od tamtej m³odzie¿y po obecny czas.
W drugiej czêci lwowskiego dnia odby³ siê koncert
Przyni³a siê dzieciom Polska. Tytu³ koncertu zaczerpniêto z wiersza Dzieci napisanego przez Edwarda S³oñskiego w listopadzie 1918 roku.
Do udzia³u w programie zaproszono m³odzie¿ z 6
szkó³ im. Orl¹t Lwowskich, którymi szczyci siê nasz
Oddzia³ jako ¿ywymi, wci¹¿ rozwijaj¹cymi siê pomnikami bohaterskiego Lwowa. A s¹ to szko³y: (wymieniamy
wg kolejnoci dat przyjmowania Patrona):

(E. S³oñski Dzieci)

Dyrekcje szkó³ im. Orl¹t Lwowskich, nauczyciele
prowadz¹cy zajêcia artystyczne, uczniowie  podjêli tê
propozycjê i zrealizowali j¹ piêknie.
W cis³ej wspó³pracy z organizatorami-pomys³odawcami w konsultacjach programowych i organizacyjnych
powsta³ ponad dwugodzinny program z udzia³em chórów szkolnych, recytatorów, wokalistów, grup muzycznych  ³¹cznie ponad 120 wykonawców!
Poszczególne szko³y zaprezentowa³y swoje programy, które  choæ ograniczone czasowo  z³o¿y³y siê
wspólnie na wzruszaj¹c¹, opracowan¹ artystycznie lekcjê patriotyzmu i wiernej pamiêci.
Wprowadzenia do tej swoistej lekcji dokona³ w krótkim rysie historycznym pan Krzysztof Szulej  dyrektor
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 5 w Lublinie.
W koncercie wyst¹pi³y kolejno szko³y:

4 listopada  Zarz¹d, w³adze miasta, m³odzie¿ z Radzynia Podlaskiego
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 z Urzêdowa  recytacja wiersza-motta  Dzieci,
 z Radzynia Podlaskiego   Semper Fidelis  obraz sceniczny w opracowaniu i re¿yserii pani Bo¿eny
P³atek,
 z Zamocia program pt. Jak Orlêta na lwowskich ulicach przygotowany przez panie  Agnieszkê
Frykowsk¹ i Ma³gorzatê Sawic,
 z Krasnegostawu  prezentacja wiersza, piosenki,
tañca wiate³ka pamiêci pod ³¹cznym tytu³em Jest
takie miasto co zwie siê Lwów w opracowaniu pañ 
Ma³gorzaty Dzik, Marty Ziarko i Joanny Wojtaszek,
 z Tomaszowa Lubelskiego  program s³owno-muzyczny Pod skrzyd³ami Orl¹t Lwowskich w opracowaniu pañ: El¿biety £asuchy i Ma³gorzaty KorzeniowskiejWit,
 z Lublina  miniaturki sceniczne o ³¹cznym tytule
To koledzy nasi co pozostali m³odzi przygotowane
pod kierunkiem pañ: El¿biety Surtal, Ma³gorzaty Poda³y, Renaty Fronczak, Ma³gorzaty D¹browskiej.
Scenografiê dla wszystkich prezentacji wykona³a
pani Ma³gorzata Szram z Radzynia Podlaskiego.
W fina³owej czêci koncertu uhonorowano wszystkie
szko³y realizuj¹ce program. Prezes Lubelskiego Oddzia³u TMLiKPW prof. Jan Buraczyñski, sekretarz Teresa Ziêcina i wiceprezes Henryk Ziêba wrêczyli dyrektorom adresy-podziêkowania, upominki ksi¹¿kowe:
W Lublinie bije serce Lwowa (wydawnictwo Oddzia³u
Lublin), Tajemnice lubelskiego kozio³ka Józefa Ziêby
ufundowan¹ przez Prezydenta Miasta Lublin.
Serdeczne podziêkowania i gratulacje z³o¿y³ równie¿ Prezes Honorowy Lubelskiego Oddzia³u  prof.
W³adys³aw St¹¿ka.
Zrelacjonowana powy¿ej uroczystoæ odby³a siê
w reprezentacyjnej Sali B³êkitnej Urzêdu Wojewódzkiego. Trzysta miejsc wype³nili uczniowie lubelskich szkó³
i wykonawcy-bohaterowie tego dnia. Realizacja ca³ego
przedsiêwziêcia by³a mo¿liwa dziêki nieocenionej pomocy Urzêdu Wojewódzkiego w osobach Pana Wojewody Przemys³awa Czarnka, Wicewojewody Roberta
Gmitruczuka i sekretarza Wojewódzkiego Komitetu
Ochrony Walk i Mêczeñstwa  Pana Waldemara Posiad³ego.
Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof ¯uk wspomóg³ organizatorów imprezy finansowo funduj¹c obiady
dla wykonawców koncertu i upominki promuj¹ce miasto.
Du¿ej pomocy udzieli³a pani Kurator Owiaty Pani
Teresa Misiuk, akceptuj¹c tak szeroki udzia³ m³odzie¿y
szkolnej  zarówno wystêpuj¹cej na scenie jak i wype³niaj¹cej widowniê.
Wojewoda Lubelski pe³ni³ honory domu. Witaj¹c na
wstêpie uroczystoci wszystkich goci podkreli³ wartoci p³yn¹ce z kultywowania pamiêci o szczytnych wydarzeniach historycznych zwi¹zanych ze Lwowem.
Osobisty udzia³ w imprezie Wojewody, Wicewojewody i
Kuratora Owiaty, a tak¿e przedstawiciela Prezydenta
Lublina wiadczy o przychylnoci dla Towarzystwa Mi³oników Lwowa dbaj¹cego o dobr¹ pamiêæ o miecie
Semper Fidelis i jego zwi¹zkach z Lublinem w przesz³oci i obecnie. Wszak Lwów zasila grono miast partnerskich Lublina.
Opisana wy¿ej inauguracja Lwowskiego Listopada
da³a pocz¹tek licznym wydarzeniom spo³eczno-kulturalnym upamiêtniaj¹cym Lwów w miastach Lubelszczy-

zny, gdzie zlokalizowane s¹ szko³y im. Orl¹t Lwowskich.
Wszystkie szko³y celebrowa³y Dzieñ Patrona uwiêcany msz¹ w. w miejscowych kocio³ach. Spotkania
spo³ecznoci szkolnej, wystêpy artystyczne m³odzie¿y
oraz tradycyjne ju¿ pasowanie na ucznia pierwszoklasistów, wype³nia³y te szkolne uroczystoci.
Dni Patrona poprzedzane by³y zazwyczaj intensywnym w dzia³ania okresem przygotowuj¹cym do obchodów. I tak np. w Krasnymstawie organizowano Bieg
Patrona oraz konkursy: plastyczny Portrety ludzi Lwowa, recytatorski Czar lwowskiej poezji, historyczny
Polska Troja. Obrona Lwowa 1918, plastyczny Per³y
architektury Lwowa  cztery pory roku.
Szko³a im. Orl¹t Lwowskich Zamociu uroczycie
obchodzi³a 25-lecie nadania imienia; to pierwsza szko³a
na Lubelszczynie, która da³a pocz¹tek i dobry przyk³ad innym miejscowociom, by podejmowa³y starania
o przyjêcie przez szko³y tak znakomitego patrona 
wzór dla dzisiejszej m³odzie¿y.
Skromniejszy jubileusz, bo 10-lecie Patrona obchodzi³a szko³a w Tomaszowie Lubelskim. Znakomicie
przygotowana uroczystoæ dostarczy³a wspania³ych
prze¿yæ uczestnikom gociom.
Nie przypadkiem chyba na trasie z Lublina do Lwowa  w Krasnymstawie, Zamociu, Tomaszowie Lubelskim  poprzez dzia³alnoæ szkó³ przerzucono most
pamiêci o dawnym Lwowie i Orlêtach.
W rodzinie szkó³ im. Orl¹t Lwowskich najm³odsz¹,
bo od roku 2014 jest Gimnazjum nr 1 w Radzyniu Podlaskim. Tam staraniem dyrekcji i w³adz samorz¹dowych
zorganizowane by³y imprezy lwowskie, trwaj¹ce przez
ca³y tydzieñ (13  20 listopada). W ci¹gu tych dni odby³y siê ciekawe przedsiêwziêcia:
 Drugi rodzinny spacer  Zorientuj siê na Polskê,
 konkurs recytatorski Kresowi piewcy ojczyzny,
 wystawa i lekcja pogl¹dowa przygotowana przez
Muzeum Si³ Powietrznych w Dêblinie Lotnicy spod bia³o-czerwonego i gwiedzistego sztandaru eksponuj¹ca
udzia³ lotników amerykañskich w obronie Lwowa.
 Dzieñ Patrona z Msz¹ w. i uroczystoci¹ w szkole,
 Fina³owa impreza lwowskiego tygodnia  w dniu
20 listopada spotkanie z prof. Stanis³awem Niciej¹, wystêpem kapeli ze Lwowa Lwowska Fala oraz laureatów konkursu Kresowi piewcy ojczyzny.
W podsumowaniu tegorocznego Lwowskiego listopada odnotujmy jeszcze tradycyjny ju¿ udzia³ szkó³
z pocztami sztandarowymi (Urzêdów, Krasnystaw, Zamoæ, Tomaszów Lubelski) w wyjedzie do Lwowa
w dniu 11 listopada, organizowanego co roku przez
Biuro Turystyczne Quand.
W szkolnej gazecie  Pi¹teczka wydawanej okazjonalnie w Zespole Szkó³ im. Orl¹t Lwowskich w Krasnymstawie czytamy:
Zrealizowalimy dziêki naszej lwowskiej wizycie
dwa priorytetowe cele. Pierwszy z nich to nasza pamiêæ o patronie, oddanie mu nale¿nego szacunku. Drugim celem osi¹gniêtym by³o pokazanie m³odzie¿y, i¿
dawne Kresy, Lwów nie jest tylko »zaginionym, odleg³ym wiatem«. Przekonalimy siê, ¿e we Lwowie
wci¹¿ bij¹ polskie serca, obecni s¹ Polacy, którzy stanowi¹ nierozerwaln¹ czêæ naszego dumnego narodu.
 Tomasz Marczewski. G
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Leszek Mulka

XI Olenicki Konkurs Recytatorski Poezji Lwowskiej
im. Mariana Hemara
Tegoroczny konkurs odbywa³ siê w atmosferze rocznicowej zwi¹zanej z 98. rocznic¹ Obrony Lwowa w listopadzie 1918 r. Zwyciêska Obrona Lwowa by³a istotnym elementem odzyskania niepodleg³oci, a dzieñ
11 listopada 1918 r., na pami¹tkê którego obchodzimy
wiêto Niepodleg³oci, by³ ju¿ 11 dniem krwawych walk
o Lwów zakoñczonych 22 listopada polskim zwyciêstwem.
W fina³ach konkursu wziê³o udzia³ 51 uczestników
z 11 olenickich szkó³. Prezentacje fina³owe odby³y siê
w dwóch kategoriach: szko³y podstawowe oraz gimnazja i licea. Ocenia³a je Komisja Konkursowa w sk³adzie:
Jerzy Woldañski  przewodnicz¹cy, Dorota Bilmon
 sekretarz, Barbara S³omka  cz³onek.
W kategorii szkó³ podstawowych: I miejsce zajê³a
Marcelina Kobiela z SP nr 8 za recytacjê wiersza Ma-

24 listopada 2016 r. w udekorowanej herbem Lwowa
sali Biblioteki i Forum Kultury w Olenicy m³odzi oleniczanie recytowali Hemara i innych lwowskich poetów.
Tam w³anie odby³y siê fina³y XI Olenickiego Konkursu
Recytatorskiego Poezji Lwowskiej i Kresowej im. Mariana Hemara, któremu patronuje Starosta Powiatu Olenickiego. Organizatorem konkursu jest Klub TMLiKPW
w Olenicy oraz Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej.
Celem konkursu jest szerzenie wród m³odzie¿y
wiedzy o Lwowie i Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej oraz o ich historycznym i kulturowym dziedzictwie.
Lwów i Kresy, tak nierozerwalnie zwi¹zane z histori¹
Polski, odegra³y w jej dziejach bardzo wa¿n¹ rolê. Wiele wydarzeñ historycznych zwi¹zanych z Kresami zosta³o utrwalonych w dzie³ach literackich, a konkurs jest
dobr¹ okazj¹ do ich przypomnienia.

Laureaci ze szkó³ podstawowych
(z lewej  Ma³gorzata Iwañska,
Naczelnik Wydzia³u Owiaty,
w rodku  Burmistrz Olenicy
Micha³ Ko³aciñski, z prawej 
Leszek Mulka, Prezes Klubu
TMLiKPW w Olenicy)

Fot: Iwona Pasek

Laureaci z gimnazjów i liceów

Fot: Iwona Pasek
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riana Hemara Dla braci lwowskich, II  Hubert Pietrzak-Rogala z SP nr 4 za recytacjê wiersza Mariana
Hemara Nie do wiary III  Kamila Gorczyca-Sozañska
z SP nr 8 za recytacjê wiersza Emmanuela Schlechtera
Ta, co pan buja. Wyró¿nienia otrzymali: Laura Junik i
Julia Rozdolska z SP nr 6 oraz Gabriela Wajerowska
z SP Gminy Olenica.
W kategorii gimnazjów i liceów: I miejsce zajê³a
Wiktoria Serwin z Gimnazjum nr 3 za recytacjê utworu
Józefa Wittlina Mój Lwów, II  Katarzyna Kaplita
z I LO za recytacjê utworu Józefa Wittlina Sól ziemi,
III  Wiktoria Junik z II LO za recytacjê utworu Kornela
Makuszyñskiego Umiech Lwowa. Natomiast wyró¿-

nienia otrzymali: Natalia Jezierska z II LO oraz Aleksander Kaczmarski i Zuzanna Kwietniowska, oboje
z I LO.
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe
oraz kalendarze lwowskie na rok 2017 ufundowane
przez Starostê Powiatu Olenickiego Wojciecha Kociñskiego. Natomiast nauczyciele przygotowuj¹cy uczniów
do konkursu otrzymali dyplomy z podziêkowaniami i
równie¿ kalendarz lwowski na rok 2017.
Po wrêczeniu nagród obecni na uroczystoci przedstawiciele w³adz samorz¹dowych i owiatowych Olenicy, nauczyciele i rodzice wys³uchali wystêpu laureatów,
nagradzaj¹c ich gor¹cymi oklaskami. G

Krzysztof Wochniak

Miêdzypowiatowy Konkurs Recytatorski W krêgu
poezji lwowskiej i kresowej w Potworowie
1 grudnia 2016 roku w Publicznym Gimnazjum im.
Orl¹t Lwowskich w Potworowie przeprowadzono Miêdzypowiatowy Konkurs Recytatorski W krêgu poezji
lwowskiej i kresowej skierowany do uczniów gimnazjów. Konkurs objêty by³ patronatem Mazowieckiego
Kuratora Owiaty  Pani Aurelii Micha³owskiej, Starosty
Powiatu Przysuskiego  Pana Mariana Niemirskiego,
Wójta Gminy Potworów  Pana Marka Klimka oraz Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich Oddzia³ w Radomiu. Po eliminacjach

sowych XIX i XX wieku, rozwijanie wra¿liwoci na piêkno poetyckiego jêzyka, ukazywanie historii i uroku Lwowa oraz Kresów Po³udniowo-Wschodnich, a tak¿e kultywowanie pamiêci o Orlêtach Lwowskich.
Uczniowie poprzez ró¿norodn¹ tematykê, nastrój i
dramaturgiê ukazywali ¿ycie, dokonania, prze¿ycia i

II miejsce

I miejsce
szkolnych, w konkursie wziêli udzia³ uczniowie z siedmiu gimnazjów: Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie, Publicznego Gimnazjum
nr 6 w Radomiu, Publicznego Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Odrzywole, Publicznego Gimnazjum im.
Jana Kochanowskiego w Przytyku, Publicznego Gimnazjum im. Lotników Polskich w Klwowie, Publicznego
Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie i
Publicznego Gimnazjum im. Orl¹t Lwowskich w Potworowie.
Organizatorom i uczestnikom przywieca³ cel, jakim
by³o propagowanie twórczoci poetów lwowskich i kre-

III miejsce
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emocje ludzi, którzy przeszli ju¿ do historii, ale ¿ywo
trwaj¹ w pamiêci wspó³czesnych. Udzia³ w recytatorskich zmaganiach na pewno by³ emocjonalnym prze¿yciem, doskona³¹ lekcj¹ historii niezwyk³ej i wzruszaj¹cej, bo pisanej wierszem i sercem.
Oto zwyciêzcy konkursu:
Pierwsze miejsce  Klaudia Waniewska z Publicznego Gimnazjum nr 6 w Radomiu, która recytowa³a
Balladê o pannie Franciszce Emanuela Schlechtera.
Drugie miejsce  Aleksandra £ochnicka z Publicznego Gimnazjum w Wieniawie za prezentacjê wiersza
Lwów" Józefa Relidzyñskiego.
Trzecie miejsce  Julia Kamiñska z Publicznego
Gimnazjum w Potworowie, która przedstawi³a wiersz
Pamiêci Jurka Bitchana Mariana Hemara.
Komisja konkursowa pod przewodnictwem Bogus³awa Stañczuka  Prezesa Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich Oddzia³ w Radomiu, z udzia³em Bogus³awa Sawaryna  lwowianina,
cz³onka towarzystwa, Renaty Strza³kowskiej  nauczycielki Szko³y Podstawowej w Wirze przyzna³a równie¿
dziewiêæ wyró¿nieñ: Izabeli Maci¹gowskiej z Gimnazjum w Odrzywole, która recytowa³a Zaproszenie,
przyjed do Lwowa Krystyny Angielskiej, Katarzynie
Drabik z Gimnazjum w Przytyku przedstawiaj¹cej
wiersz Listopad Mariana Hemara, Julii Bukarewicz
z Gimnazjum w Rusinowie prezentuj¹cej Piosenkê
o marzeniu ostatnim Mariana Hemara, Kindze Szymczak z Gimnazjum w Potworowie recytuj¹cej Lwów
Józefa Relidzyñskiego, Julii Mireckiej z Gimnazjum
w Rusinowie prezentuj¹cej wiersz Artura Oppmana
Orl¹tko, Wiktorii Majos tak¿e z Gimnazjum w Rusinowie za recytacjê wiersza Guziki Zbigniewa Herberta,
Natalii Jaworskiej z Klwowa przedstawiaj¹cej wiersz
wiêty Miko³aj Mariana Hemara, Karolinie Swêd

z Gimnazjum w Wieniawie recytuj¹cej By³em we Lwowie Wiktora Budzyñskiego oraz Julii Kamiñskiej z Wieniawy, która recytowa³a Rozmowê z ksiê¿ycem Mariana Hemara. Konferansjerami byli uczniowie klasy trzeciej Weronika Kalinowska i Patryk Manowiecki.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali liczne nagrody ksi¹¿kowe i rzeczowe, m.in. wydawnictwa albumowe z zakresu malarstwa, rzeby, historii, antologiê
poezji lwowskiej Moje serce zosta³o we Lwowie. Nagrody ufundowane przez patronów konkursu i Radê
Rodziców przy PG w Potworowie wrêczyli: Przewodnicz¹cy Rady Powiatu w Przysusze Krzysztof Wochniak,
Prezes TMLiKPW Oddzia³ w Radomiu Bogus³aw Stañczuk, Aleksander Sawaryn oraz sekretarz Urzêdu Gminy w Potworowie Tomasz Górka.
Po wrêczeniu nagród g³os zabra³ Aleksander Sawaryn, który podziêkowa³ organizatorom za utrwalanie
pamiêci o Lwowie i ziemiach II Rzeczypospolitej. S³owa
refleksji i podziêkowania skierowa³ do uczestników
konkursu prezes Bogus³aw Stañczuk. Organizatorzy
konkursu nauczyciele: Bogumi³a Podsiad³a, Aldona
Skrzyniarz, Lidia Wochniak i Dyrektor Gimnazjum
w Potworowie dziêkuj¹ uczniom, nauczycielom, jurorom i sponsorom za udzia³ w tym przedsiêwziêciu. G
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Helena Pawlak

X-lecie Wigilii Kultur i Narodów
Wigilia ta odby³a siê 11 grudnia 2016 roku w Gorzowie Wlkp. w Domu Kultury przy ul. Wawrzyniaka.
Jak zwykle imprezê zorganizowali przedstawiciele
Romów  pañstwo Ewa i Edward Dêbiccy.
Zostali zaproszeni wa¿ni notable oraz delegacje
mniejszoci narodowych, czyli: ¯ydzi, £emkowie, Górale Czadeccy, Towarzystwo Mi³oników Lwowa, Górale
z Dolnego l¹ska z Wo³owa w strojach ludowych, Mi³onicy Wilna i Ziemi Wileñskiej, Poleszuki. Wszyscy zostali kolejno przedstawieni wraz ze swoimi przysmakami regionalnymi wigilijnymi oraz przygotowan¹ kolêd¹
lub pastora³k¹. Opowiadali te¿ o tradycjach i obrzêdach
wi¹tecznych swojego regionu.
Konferansjerem artystycznym by³ zaproszony aktor
w stroju góralskim p. Jasku³a.
Po powitaniu wszystkich przez pañstwa Dêbickich
wyst¹pi³ zaproszony marsza³ek województwa dolnol¹skiego. Nastêpnie wiele ciep³ych s³ów powiedzieli gocie:
 pos³anka na Sejm  p. Krystyna Sibiñska,
 prezydent miasta  p. Jacek Wójcicki,
 marsza³ek lubuski  p. Gawlik.
Przeczytano te¿ ¿yczenia od wojewody  p. Edwarda Dajczaka.
Z Berlina przyby³ te¿ p. Brodowski, poeta i przewodnicz¹cy Polonii i przekaza³ pozdrowienia od Kresowiaków z Berlina. Przeczyta³ swó apokryf o narodzinach Chrystusa.

Imprezê uwietni³ wystêp zespo³u wokalno-muzycznego Zbrucz z Ukrainy z Tarnopola, zaproszony przez
pañstwa Dêbickich.
W³anie z nimi wszyscy zapiewali kolêdê Lulaj¿e
Jezuniu.

Oto nasza 10-osobowa delegacja z Towarzystwa
Mi³oników Lwowa przy zastawionym potrawami
regionalnymi stole
Gdy ksi¹dz pob³ogos³awi³ i powiêci³ pokarmy,
wszyscy prze³amali siê op³atkiem i czêstowali siê wzajemnie regionalnymi potrawami.
Do mi³ego spotkania za rok. G

Renata Muchorowska

Koncert Kolêd i Pastora³ek na dwa chóry
wiêta Bo¿ego Narodzenia ju¿ za nami, ale w salach widwiñskiego zamku rozbrzmiewaj¹ jeszcze echa
Koncertu Kolêd i Pastora³ek, który odby³ siê na zakoñczenie okresu bo¿onarodzeniowego 30.01.2017 r.
w widwiñskim Orodku Kultury Zamek. Licznie zgromadzona publicznoæ wys³ucha³a znanych i mniej znanych pieni wykonanych w ró¿nych jêzykach. W programie znalaz³y siê popularne kolêdy polskie, ale te¿
wenezuelska, angielskie, ukraiñska. Wzruszaj¹cym akcentem podczas koncertu by³o zadedykowanie jednej
z nich pt. Nowa radist sta³a Chórowi Aleksandrowa,
który tragicznie zgin¹³ w katastrofie lotniczej.
Dziêki odpowiedniemu doborowi repertuaru publicznoæ mog³a jeszcze raz oddaæ siê atmosferze wi¹tecznej zadumy np. nad losem Jezusa malusieñkiego
lub poczuæ radosne uniesienie, gdy Z nieba bli¿ej do
Tatr. S³owa kolêdy Raz w roku napawa³y otuch¹, ¿e
kto czuwa, a¿ siê otworzy niebo, by zmieniæ los,
a chyba najbardziej znana z polskich kolêd Bóg siê rodzi wycisnê³a z oczu ³zy wzruszenia i zabrzmia³a najg³oniej, bo zapiewali j¹ wszyscy zgromadzeni. T¹
pieni¹ zakoñczy³a siê kolêdowa podró¿, w któr¹ wyprawi³a s³uchaczy prowadz¹ca koncert pani Renata Radziusz (Cantus), ciekawie i dowcipnie zapowiadaj¹c

kolejne utwory i prezentuj¹c dokonania wykonawców.
W koncercie wyst¹pi³y widwiñski Chór Kameralny
Sonores i Kameralny Chór Mieszany Cantus z Po³czyna-Zdroju. Solistkami by³y p. Marzena Marko (Sonores)
oraz p. Natalia Nadolczak (Cantus), przy pianinie elektrycznym zasiadali na zmianê p. Olga Kurek (Cantus) i
p. Robert Uss (Sonores). Chór poprowadzi³ maestro
Boles³aw Kurek - urodzony we Lwowie, absolwent Pañstwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu; specjalista w zakresie emisji g³osu, pedagogiki
muzycznej i dyrygentury. Szczêliwy ten, kto mo¿e byæ
kompozytorem i wykonawc¹ zarazem  móg³by za
Chopinem powiedzieæ o sobie. Od lat sprawuje pieczê
nad dwoma chórami stawiaj¹c obu zespo³om wysokie
wymagania, dba o poziom artystyczny wykonañ. Chóry
bra³y udzia³ w wielu konkursach i festiwalach, wypracowa³y w³asne sukcesy i maj¹ na swoim koncie spore
osi¹gniêcia oraz liczne presti¿owe nagrody. Chór Cantus dzia³a od 1998 r. pod patronatem Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczpospolitej Polskiej. Wystêpowa³ w Niemczech, we W³oszech, gdzie mia³ zaszczyt zapiewaæ dla Papie¿a Jana Paw³a II, na Ukrainie, Litwie, w Czechach. M³odszy od niego chór Sonores obchodzi³ niedawno jubileusz 10-lecia. Objêty jest
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Wykonawcy: Chóry Sonores i Cantus oraz dyrygent  Boles³aw Kurek
patronatem 1. Skrzyd³a Lotnictwa Taktycznego w widwinie. Podobnie jak Cantus koncertowa³ w wielu miastach w kraju i za granic¹: na Ukrainie (Lwów, Drohobycz), Litwie. Dziêki ¿yczliwym staraniom dyrygenta
cz³onków obu chórów ³¹cz¹ wzajemna sympatia i zdrowe relacja, dlatego, jeli trzeba, potrafi¹ oni po³¹czyæ
si³y i piewaæ wspólnie, tak jak to mia³o miejsce podczas Koncertu Kolêd i Pastora³ek w widwinie przed
wdziêczn¹ publicznoci¹, któr¹ stanowili w wiêkszoci
studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz cz³onkowie Towarzystwa Kresowych Lwowa i Wilna. Chór Sonores ju¿ wczeniej bra³ udzia³ w uroczystociach organizowanych przez widwiñski Orodek Kultury Zamek,

TMWibKW, oraz TMLiKPW w Wieczorach Kolêd i Pastora³ek, piewa³ na mszach podczas Dni Kultury Kresowej, a tak¿e podczas Wieczorów Pieni Legionowych
i Partyzanckich z okazji wiêta Niepodleg³oci.
Co dwa chóry to nie jeden, mo¿na by rzec, parafrazuj¹c znane powiedzenie. I chyba co w tym jest, skoro
za kolêdowy koncert podziêkowano owacjami na stoj¹co. Lubimy piewaæ i umiemy s³uchaæ.
piew jest odpoczynkiem dla duszy i pocz¹tkiem
pokoju. Uspokaja tumult i wzburzenie myli, umierza
gniew. Przygotowuje ludzi do mi³oci, ³¹czy odstêpców,
godzi wrogów. (w. Augustyn) G

Teresa Osiñska, Maria £agutko

Bo nie³atwo byæ ze Lwowa gdzie nad Odr¹, gdzie
nad Wis³¹...
(Przedruk z Panoramy Powiatu widwiñskiego z lutego 2017 r.)
A chcia³oby siê dodaæ, ¿e nie³atwo byæ te¿ z Wilna.
16 listopada 2016 odby³ siê w naszej bibliotece wspomnieniowy wieczór. Na spotkaniu z licznie przyby³ymi
mieszkañcami Pani prezes TMWibKW Anna Teresiñska
i Pan prezes TMLiKPW Mieczys³aw Kostur z nostalgi¹
wspominali dawne czasy, a tak¿e w sposób interesuj¹cy opowiedzieli o tym, czym zajmuj¹ siê obecnie. Poprzez swoj¹ dzia³alnoæ d¹¿¹ aby zachowaæ od zapomnienia Kresy, czyli wschodnie pogranicze dawnej Polski, które rozumiane bywa jako obszar polskiej swojskoci, synonimem ma³ej ojczyzny Polaków poddanych wysiedleniom po II wojnie wiatowej z terenów,
które na skutek zmian granic znalaz³y siê poza Polsk¹.
W naszej gminie ¿yj¹ ludzie pochodz¹cy z tamtych
stron, g³ównie z wsi Krotoszyn ko³o Lwowa. Opowiedzieli oni pokrótce o swoich losach. Du¿o radoci sprawi³ swoim wystêpem zespó³ Leszczyna, prezentuj¹c

pieni lwowskie i wileñskie: Orl¹tko, Na Niemen,
Hymn Polonii... Bibliotekarz Maria £agutko przytoczy³a fragmenty wspomnieñ by³ych krotoszynian: Pana
Franciszka Cieliñskiego i Pani Walerii Marko, opis
kolêdowania w widwinie grupy krotoszyñskiej, której
przewodzi³ wujku Jacku (Pan Jacek Bernacki). Przedstawi³a tak¿e patrona ronda na skrzy¿owaniu ulic
Szczeciñskiej i Energetyków genera³a Romana Abrahama. To dziêki jego mediacji zbuntowany ostatni transport krotoszynian osiedli³ siê w widwinie i w okolicznych wsiach. W zbiorach GBP znajduje siê kilka ksi¹¿ek poruszaj¹cych tematykê Kresów, a tak¿e archiwalne numery Zwiastuna i Wieci widwiñskich z artyku³ami o tej¿e tematyce.
PS  16.11  to wiêto Matki Boskiej Co w Ostrej
wieci Bramie! G
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NOWA KSI¥¯KA
Jerzy Duda

Wszystkie barwy Wo³ynia
IX tom Kresowej Atlantydy Stanis³awa S. Niciei
Z dok³adnoci¹ przys³owiowego, szwajcarskiego zegarka pojawiaj¹ siê kolejne tomy Kresowej Atlantydy.
Historii i mitologii miast kresowych profesora Stanis³awa S³awomira Niciei, w tych dniach do r¹k czytelników
trafi³ tom dziewi¹ty. G³ówn¹ czêæ ksi¹¿ki powiêci³
Autor przepiêknemu Krzemieñcowi, rozs³awionemu
dzia³alnoci¹ Liceum Krzemienieckiego, powo³anego
do ¿ycia przez Tadeusza Czackiego, zmitologizowanemu przez jednego z naszych wieszczów, Juliusza S³owackiego.
Du¿o miejsca powiêci³ Profesor niatyniowi, o którym Zbigniew Cybulski powiada³, ¿e jest naj³adniejszym miastem Polski, a tak¿e miastom dalekiego Podola, na którym Polski nie ma ju¿ od ponad 200 lat,
chodzi tu g³ównie o Pików rodzinne miasto Jana Potockiego oraz o Martynówkê.
Krzemieniec le¿y na pograniczu Podola i Wo³ynia,
szczyci siê d³ug¹ histori¹, której pocz¹tku nikt do tej
pory nie ustali³, tak o tym napisa³ Tomasz August Olizarowski:

Naukê w Liceum podzielono na dwa etapy. Pierwszy
czteroletni, obejmowa³ g³ównie kszta³cenie jêzykowe.
Drugi, szecioletni etap, to by³a szko³a refleksji, uczono
w przedmiotowym bloku matematyki, fizyki, geografii,
przyrody, historii, prawa, wymowy i literatury. Du¿¹
wagê przywi¹zywano do wychowania fizycznego
w myl has³a in corpore sano, mens sana. Uczniowie
mieli do dyspozycji wzorowo wyposa¿one pracownie i
laboratoria z obserwatorium astronomicznym na czele
oraz bibliotekê opart¹ na licz¹cym piêtnacie tysiêcy
woluminów ksiêgozbiorze króla Stanis³awa Potockiego
oraz ksiê¿nej Teofili Sapie¿yny. Pracê podjêli w Liceum
wybitni nauczyciele, wród nich m. in. Alojzy Feliñski
autor s³awnej pieni Bo¿e co Polskê, najznakomitszy
polski historyk XIX wieku Joachim Lelewel, m³odszy
brat wieszcza Aleksander Mickiewicz, w przysz³oci
profesor kijowskiego Uniwersytetu, Euzebiusz S³owacki
ojciec Juliusza, uczony europejskiego formatu florysta
Willibald Besser. Maj¹c tak znakomit¹ kadrê wyk³adowców, Liceum zyska³o opiniê jednego z najwa¿niejszych
orodków polskiego ¿ycia kulturalnego na ca³ych Kresach Wschodnich. Wród wychowanków Liceum znaleli siê wybitni polscy poeci romantyczni Juliusz S³owacki, Antoni Malczewski, Maurycy Gos³awski. W ci¹gu jednego pokolenia w Krzemieñcu wyros³a plejada
znakomitych wychowanków, których dzie³a i czyny promieniowa³y na ca³y kraj. Znaczenie Krzemieñca w latach 1805  1831 kiedy dzia³a³o Liceum, zaczêto porównywaæ do roli odgrywanej w tym czasie przez polskie orodki intelektualne Wilna, Warszawy, Krakowa,
Lwowa i Pary¿a.
W 1831 roku na fali represji carskich po upadku
Powstania Listopadowego, Liceum Krzemienieckie zamkniêto, a jego bogaty ksiêgozbiór, zbiory muzealne,
wyposa¿enie pracowni przeniesiono wraz z czêci¹
kadry nauczaj¹cej do Kijowa, tworz¹c tam Uniwersytet
w. W³odzimierza.
Ale Krzemieniec s³awê niemierteln¹ zyska³ dziêki
Juliuszowi S³owackiemu.
Poeta urodzi³ siê 4 czerwca 1809 roku u stóp Góry
Królowej Bony. Jego ojcem by³ Euzebiusz S³owacki,
matk¹ Salomea z Januszewskich, córka zarz¹dcy dóbr
krzemienieckich. Krzemieniec we wspomnieniach
wieszcza by³ arkadi¹, synonimem domu rodzinnego i
najlepszych lat ch³opiêcych prze¿ytych z ukochan¹
matk¹:

W zacieniach dziejów gubi siê pocz¹tek
Krzemienieckiego tak zamku jak i grodu
Kiedy gród ten obra³ sobie ten zak¹tek?
Jest w dziejach domys³, lecz nie ma dowodu.
Zamek na górze, byæ mo¿e posadzi³
Knia Mcis³aw Chrobry albo Mcis³aw Stary
S³awê i chwa³ê miasta budowali, ksi¹¿êta ruscy, litewscy i polscy królowie. W 1536 roku przeszed³ na
w³asnoæ królowej Bony, która zadecydowa³a o przebudowie góruj¹cej nad miastem twierdzy a miastu nada³a
wiele przywilejów. Od tego czasu najwy¿sze  licz¹ce
407 metrów  z otaczaj¹cych miasto wzgórz nosi jej
imiê. W 1648 roku twierdza zosta³a zdobyta przez dowodz¹cego Kozakami Maksyma Krywonosa, rozkaza³
on zamek spaliæ, do dzisiaj pozosta³ on ruin¹ z resztkami murów okalaj¹cych dawny dziedziniec.
U stóp Góry Królowej Bony usytuowano najs³ynniejsz¹ w XIX wieku polsk¹ szko³ê redni¹, o poziomie
uniwersyteckim  Liceum Krzemienieckie zwane przez
wspó³czesnych Atenami Wo³yñskimi.
Twórc¹ uczelni by³ pochodz¹cy z pobliskiego Porycka, Tadeusz Czacki (1765  1813), historyk, dzia³acz
gospodarczy i owiatowy. W organizacji Liceum Krzemienieckiego pomóg³ pochodz¹cy z Wo³ynia ksi¹dz
Hugo Ko³³¹taj (1750  1812), jeden z najwybitniejszych
umys³ów swojej epoki, wspó³twórca Konstytucji 3 Maja.
Dostrzeg³ on w pomyle Tadeusza Czackiego wielk¹
szansê dla emancypacji polskiej kultury. By³ rok 1805,
od dziesiêciu lat pañstwo polskie nie istnia³o, rozszarpali je na trzy czêci s¹siedzi. W zamyle twórców Liceum mia³o byæ zal¹¿kiem przysz³ego uniwersytetu.

Je¿eli kiedy w tej mojej krainie
Gdzie po dolinach moja Ikwa p³ynie,
Gdzie góry moje b³êkitniej¹ mrokiem,
A miasto dzwoni nad srebrnym potokiem,
Gdzie konwali¹ rosn¹ce lewady
Biegn¹ na ska³y, pod chaty i sady 
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Jeli tam bêdziesz, duszo mego ³ona,
Choæby z promieni do cia³a wrócona 
To nie zapomnisz tej mojej têsknoty,
Która tam stoi jak archanio³ z³oty

w Krzemieñcu. Aktywnie dzia³a³a w Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. Latem 1939 roku bra³a udzia³ w wyprawie morskiej, wybuch wojny zasta³ j¹ w Belgii. Z wielkim trudem, przedzieraj¹c siê przez wojenne granice
dotar³a z powrotem do Krzemieñca. I tu chroni³a ludzi
przed banderowcami, jej zas³ug¹ by³a brawurowa akcja
uratowania kilkuset polskich sierot  dzieci, których rodzice padli ofiar¹ ukraiñskich bandytów. W 1944 roku
trafi³a do wiêzienia NKWD, pod zarzutem kolaboracji
z Niemcami. Po wojnie pracowa³a jako laborantka,
uczy³a potajemnie dzieci jêzyka polskiego, napisa³a
Elementarz Krzemieniecki  podrêcznik do nauki jêzyka polskiego. Po upadku komunizmu by³a wspó³za³o¿ycielk¹ Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej im.
Juliusz S³owackiego i inicjatork¹ utworzenia w Krzemieñcu muzeum jego imienia.
O miecie, roz³o¿onym u stóp Góry Królowej Bony
mo¿na opowiadaæ bez koñca. Warto jednak przenieæ
siê dalej, na pó³noc do Kisielina, wyrazicie wpisanego
w historiê Polski. Dwukrotnie, najpierw jako centrum
arianizmu w po³owie XVIII wieku. Ta siedziba braci polskich by³a niezwykle p³odna intelektualnie, w czasie
potopu szwedzkiego poparli oni króla szwedzkiego,
jako zdrajcy zostali usuniêci z granic Rzeczypospolitej.
Po raz drugi Kisielin zas³yn¹³ w czasie etnicznych czystek na Wo³yniu. 11 lipca 1943 roku mieszkañcy zgromadzeni w kociele i na plebanii podjêli heroiczn¹ walkê z bandytami spod znaku UPA. Budowle podpalono
wraz z znajduj¹cymi siê tam wiernymi. Ci, którzy znajdowali siê w kociele sp³onêli razem z wi¹tyni¹. Tylko
nielicznym, broni¹cym siê na plebanii uda³o siê ujæ
z ¿yciem. Wydarzenia te opisa³ w wydanej w 2011 roku
ksi¹¿ce By³o sobie miasteczko. Opowieæ wo³yñska.
W³odzimierz S³awosz Dêbski. Syn autora tego dzie³a,
urodzony w 1953 roku Krzesimir Dêbski, na trwa³e
wpisa³ siê w dzieje polskiej muzyki jako twórca Oratorium wo³yñskiego, a tak¿e muzyki do kilkudziesiêciu
filmów fabularnych, w tym m. in. niezwyk³ej dumki zdobi¹cej ekranizacjê Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza. Krzesimir Dêbski z uporem walczy o ujawnienie prawdy historycznej o rzezi wo³yñskiej, w napisanej
ksi¹¿ce Nic nie jest w porz¹dku. Wo³yñ  moja rodzinna historia pisze:  Do tej pory na Ukrainie rze wo³yñska nie zosta³a oficjalnie nazwana czystk¹, jakiej
ukraiñscy nacjonalici dopucili siê na Polakach Zbrodniarze z UPA uwa¿ani s¹ za bohaterów Prezydent Wiktor Juszczenko czci³ pamiêæ ubowców minut¹ ciszy, z kolei prezydent Petro Poroszenko
ustanowi³ dzieñ powstania UPA wiêtem narodowym .
Kolejnym, opisanym przez Profesora miastem jest
niatyn. Od najdawniejszych czasów s³yn¹³ z targów
koñskich, na które zje¿d¿ali Wêgrzy, Wo³osi, a nawet
Grecy. Wielkie dni prze¿y³ we wrzeniu 1939 roku,
przez miasto to przejecha³ z³oty poci¹g z 80 tonami
z³ota z zasobów Banku Polskiego, transportem tym kierowali pu³kownik Ignacy Matuszewski i major Henryk
Floyar-Rajchman. Wa¿n¹ rolê w organizacji transportu
odegra³a z³ota medalistka olimpijska z Amsterdamu
Halina Konopacka (1900  1989), ¿ona pu³kownika. Po
przekazaniu rz¹dowi polskiemu we Francji skarbu, bohaterowie tego niezwyk³ego przedsiêwziêcia nie znaleli uznania w oczach premiera, genera³a W³adys³awa

We wspó³czesnym Krzemieñcu zachowa³o siê wiele
pami¹tek po genialnym poecie. Ulica przy której urodzi³
siê nosi jego imiê. Przy tej ulicy stoi dom wzniesiony
przez Euzebiusza S³owackiego, odbudowany w 2002
roku sta³ siê siedzib¹ uroczycie otwartego muzeum
poety. Obok, ods³oniêto granitowy postument z popiersiem Juliusza S³owackiego, jego autorem jest ukraiñski
rzebiarz Wasilij Borodaj. Najcenniejsz¹ pami¹tk¹ po
poecie pozostaje, zachowany do dzi, w polskim kociele w Krzemieñcu, pochodz¹cy z 1910 roku pomnik
wieszcza z br¹zu, d³uta Wac³awa Szymanowskiego.
W Krzemieñcu urodzi³ siê Kazimierz Denek (1932
 2016) znakomity polski pedagog, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Niezwykle zatroskany o losy polskiej owiaty prze wiele lat organizowa³ seminaria Edukacja jutra, które gromadzi³y krajowa elitê pedagogów. Kolejnym  po 1991 roku  ministrom owiaty od Miros³awa Handkego po Krystynê
£yback¹ zarzuca³ brak wizji i konsekwencji, twierdzi³,
¿e maj¹ na sumieniu nieszczêsn¹ decyzjê o likwidacji
szkolnictwa zawodowego oraz wdro¿enie przekleñstwa edukacji: 3+3+3+3, w tym systemie na ka¿dym
etapie uczono tego samego od nowa. Uwa¿a³, ¿e wartociom podstawowym zagrozi³a bezmylnoæ, ³atwizna
i szukanie wszêdzie zabawy. Mo¿na z ca³ym przekonaniem napisaæ, ¿e prof. Kazimierz Denek ma niepodwa¿alny udzia³ w tym, ¿e po straconym æwieræwieczu
dzia³añ nieudolnych ministrów uda³o siê odbudowaæ
dawny, tak wietnie funkcjonuj¹cy system polskiej, narodowej owiaty, system podziwiany na ca³ym wiecie.
W Liceum Krzemienieckim w pracowni stolarskiej
zatrudniony by³ Augustyn Urbanik, ojciec wybitnego
polskiego matematyka, profesora i rektora Uniwersytetu Wroc³awskiego Kazimierza Urbanika (1930  2005).
Po zakoñczeniu II wojny wiatowej rodzina Urbaników
osiedli³a siê w Brzegu. Tutaj, ju¿ w czerwcu 1945 roku
rozpoczê³o dzia³alnoæ Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Boles³awa Chrobrego, uczniem tej szko³y zosta³ Kazimierz Urbanik. Wiele tej szkole zawdziêcza³, o swojej
nauczycielce matematyki Wandzie Kubrycht napisa³:
 by³a inspiratork¹ póniejszych studiów matematycznych na Uniwersytecie Wroc³awskim . W tym brzeskim Liceum zdominowanym przez Kresowian do legendy przeszed³ wony Józef Jarosiñski, który mawia³:
 Ja i dyrektor zadecydowalimy... Lekcje w szkole
odbywa³y siê na dwie zmiany, zdarza³o siê w tamtych
latach, ¿e wieczorem gas³o wiat³o elektryczne, wtedy
do klasy wchodzi³ wony i pyta³: Czy pani potrzebuje
wicy?, na to nauczycielka:  Potrzebujê dwóch. Ale
wony wchodz¹c do klasy móg³by czapkê zdj¹æ.. i
odpowied: Po co mam zdejmowaæ, ¿ebym zgubi³ .
Jedn¹ z najwa¿niejszych postaci powojennego
Krzemieñca by³a Irena Sandecka (1912  2010). Ktokolwiek przyje¿d¿a³ na prze³omie XX i XXI wieku do
tego miasta, nie móg³ pomin¹æ wizyty w jej domu
z widokiem na Górê Królowej Bony. Mieszka³a w pobli¿u Liceum, w dawnym dworku Willibalda Bessera.
Przed wojn¹ pracowa³a jako nauczycielka w Równem i
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Sikorskiego, jako zwolennicy marsza³ka Józefa Pi³sudskiego dostali swoiste wilcze bilety. Resztê ¿ycia spêdzili na emigracji. Têskni¹ca za Polsk¹ Halina Konopacka napisa³a:

ne kresowe rody opisane, to przecie¿ ponad tysi¹c
nazwisk-bohaterów, ka¿demu z nich Autor powiêca
swoj¹, wra¿liw¹ uwagê. Z tych skrawków rodzi siê opowieæ ukazuj¹ca Kresy Wschodnie we wszystkich barwach i kolorach. Mo¿na tylko sk³oniæ g³owê przed mistrzostwem narracyjnym i kompozycyjnym Profesora.
Na koniec uwaga, która nasuwa siê po lekturze kolejnego tomu Kresowej Atlantydy. W wielu ksi¹¿kach
Kresy Wschodnie prezentowane s¹ jako wartoæ samoistna, ¿yj¹ce w³asnym, czêsto jakby arkadyjskim
¿yciem, jakby stanowi³y oddzieln¹ krainê. Dzie³o Stanis³awa S³awomira Niciei utrwala natomiast obraz utraconych Kresów, jako niezwykle wa¿nej, mo¿e najwa¿niejszej ale integralnej czêci Rzeczypospolitej, tworz¹cej
wspólnie z reszt¹ kraju wielkoæ naszej Ojczyzny. I dlatego pamiêæ o tej utraconej ziemi tak czêsto jest bolesna.

Pl¹cz¹ siê, wij¹ siê szlaki wzd³u¿ i w poprzek krajów,
Wagon leci przez ciemnoæ p³on¹cym zarzewiem,
I szukam drogowskazu na ka¿dym rozstaju,
Bo wiem jak odejæ, lecz jak wróciæ  nie wiem
Ostatnia czêæ tomu powiêcona jest urodzonemu
w podolskim Pikowie, wybitnemu polsko-francuskiemu
intelektualicie Janowi Potockiemu (1761  1815), autorowi Rêkopisu znalezionego w Saragossie, arcydzie³u przet³umaczonemu na dwadziecia jêzyków.
O dziele tym Juliusz S³owacki napisa³:  Wszystkie
powieci naszej epoki nie s¹ warte tej, której ka¿da
strona mog³aby dostarczyæ Aleksandrowi Dumasowi
treci na osiem tomów. Jest to dzie³o znakomite 
Z ¿alem odk³ada siê tê ksi¹¿kê na pó³kê biblioteczn¹. Kolejna wêdrówka kresowa zakoñczona, kolej-
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Aleksander Czo³owski (1865  1944)
 luminarz lwowskiej historii i kultury (III)
W 150. rocznicê urodzin
zosta³y na zakup dzie³ sztuki dla miasta. W 1903 roku
z tej w³anie sumy zakupiono luby Jana Kazimierza
Jana Matejki, a w 1904 kolejne trzy obrazy.
W³aciwy pocz¹tek Galerii Miejskiej datuje siê od
przyjêcia daru z³o¿onego z 59 obrazów, rysunków i
szkiców malarzy polskich oraz obcych ofiarowanego
w 1905 roku przez Micha³a Toepfera. Za moment powstania tej galerii uwa¿a siê jednak rok 1907. Wtedy to
Gmina miasta Lwowa kupi³a od Jana Jakowicza z Sitkowic zbiór jego obrazów malarzy szko³y niemieckiej,
holenderskiej oraz francuskiej. To przes¹dzi³o o ostatecznej decyzji Rady Miasta w kwestii utworzenia Galerii Narodowej, która znalaz³a siê pod zarz¹dem Aleksandra Czo³owskiego. Galeria by³a pod jego bezporednim kierownictwem do czasu I wojny wiatowej,
a po przerwie, czyli od 1933 roku ponownie znajdowa³a
siê pod jego czujnym okiem. W latach 1915  1933
kustoszem galerii by³ Marceli Harasimowicz. Okres ten
stanowi³ pocz¹tek tworzenia siê miejskiej kolekcji malarstwa polskiego i obcego. Micha³ Toepfer w roku za³o¿enia galerii ofiarowa³ gminie kolejne 200 obrazów.
Tadeusz Rutowski jako wiceprezydent Lwowa
wspiera³ galeriê w miarê bud¿etowych mo¿liwoci miasta. Przyczyni³ siê te¿ do zakupu wielu dzie³ sztuki,
miêdzy innymi cyklu Polonia Artura Grottgera, wspó³czesnych obrazów polskich modernistów oraz dzie³
lwowskich twórców XVIII  XIX wieku. Zbiór galerii
doæ szybko siê powiêksza³. W 1910 roku w jej posiadaniu znajdowa³o siê ju¿ 600 obrazów, które zosta³y
nabyte drog¹ kupna, darowizn i depozytów. W 1912
roku galeria przyjê³a w depozyt cykl prac Artura Grottgera pt. Wojna, a w 1922 malarz i profesor Akademii
Lwowskiej Ludwik Kwiatkowski ofiarowa³ 66 swoich
prac, portretów i krajobrazów oraz 47 rysunków.

Zofia Nowak
Dzia³alnoæ na polu kultury,
sztuki i bibliotekarstwa
Do zbiorów miejskich, kierowanych przez Aleksandra Czo³owskiego nale¿a³a równie¿ Galeria Miejska
utworzona we Lwowie w 1907 roku. Jak ju¿ podkrelalimy, dr Czo³owski znalaz³ w osobie wiceprezydenta
Lwowa, Tadeusza Rutowskiego, opiekuna dzie³ sztuki i
zbiorów muzealnych. Nak³ady finansowe na zakup polskiej sztuki uwa¿a³ za swój narodowy obowi¹zek. Podobieñstwo zainteresowañ zapewne zbli¿y³o do siebie
te dwie osoby, które posiada³y ten sam cel, czyli ratowanie zabytków polskiej kultury.
Opinie o tym. kto by³ inicjatorem powo³ania Galerii
Miejskiej we Lwowie s¹ ró¿ne  jedni sk³aniaj¹ siê ku
osobie Tadeusza Rutowskiego, drudzy Aleksandra
Czo³owskiego. Trudno to rozstrzygn¹æ z braku jednoznacznych dokumentów, które wskaza³yby na okrelon¹ postaæ. Pewne jest jednak, ¿e obaj w znacznym
stopniu siê do tego przyczynili.
Pomys³y na za³o¿enie Galerii Miejskiej pojawia³y siê
ju¿ w XIX wieku. Tak¹ potrzebê widzieli zarówno artyci
(w 1861 roku Korneli Szlegel snu³ takie projekty na
³amach Dziennika Literackiego) jak i rodowisko intelektualne oraz dzia³acze samorz¹dowi. Pierwszym
w tym celu dokonanym krokiem by³ zakup przez Gminê
miasta Lwowa obrazu Jana Styki Polonia. Obraz zosta³
wystawiony na Powszechnej Wystawie Krajowej we
Lwowie w 1894 roku. Nastêpnie zawieszono go w sali
ratusza. Kolejnym posuniêciem by³o ofiarowanie
w 1902 roku 5 tysiêcy koron lwowskiej Radzie Miejskiej
przez W³adys³awa Dulêbê, polityka, a od 1889 roku
cz³onka Rady Miejskiej. Fundusze te przeznaczone
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Sylwia i Aleksander Czo³owscy oraz córka Stanis³awa z mê¿em
Jerzym Karczewskim w sanatorium w Truskawcu w 1939 r.
Pocz¹tkowo zbiory galerii przechowywane i eksponowane by³y w 16 salach Muzeum Przemys³u Artystycznego. Jednak jej rozwój hamowa³ brak odpowiedniego, oddzielnego gmachu. Czo³owski doskonale
o tym wiedzia³, poniewa¿ kierowa³ instytucjami o du¿ych zasobach i stale boryka³ siê z takim w³anie problemem. W 1910 roku Rada Miejska uchwali³a projekt
wybudowania Pa³acu Sztuki na potrzeby ekspozycyjne
galerii, a jego inicjatorem by³ Tadeusz Rutowski. Niestety wybuch wojny uniemo¿liwi³ realizacjê tego pomys³u. Na pocz¹tku lat trzydziestych dyrektor zbiorów
miasta Lwowa wyst¹pi³ z propozycj¹ nabycia odpowiedniego budynku dla galerii. Za najw³aciwszy uzna³
Pa³ac Dzieduszyckich przy ul. Kurkowej 15 wraz
z ogrodem i czynszow¹ kamienic¹, niegdy zwany Sobieszczyzn¹. Gdyby go zakupiæ, wówczas istnia³aby
mo¿liwoæ eksponowania obrazów jednoczenie w 40
salach. Niestety ¿aden z pomys³ów nie zosta³ zrealizowany i w rezultacie Galeria Miejska nie posiada³a w³asnego gmachu. Jej zbiory rozmieszczone zosta³y
w dwóch budynkach  mieszcz¹cym zbiory Boles³awa
Orzechowicza (przy ul. Ossoliñskich) oraz w Muzeum
Przemys³u Artystycznego (na ul. Hetmañskiej).
Zbiory galerii podzielono na dzia³y:
I  obrazy malarzy polskich,
II  obrazy malarzy obcych,
III  miniatury polskie i obce,
IV  rzeby,
V  medaliony polskie,
VI  br¹zy i plakiety.
Zbiory galerii, podobnie jak inne zabytki podlega³y
opracowaniu i konserwacji. W latach 1907  1908 zosta³ wydany katalog zbiorów Galerii Miejskiej. W jej
kolekcji znalaz³y swoje miejsce obrazy wybitnych malarzy: Józefa Che³moñskiego, Juliusza Kossaka, Stanis³awa Wyspiañskiego, Jacka Malczewskiego, Jana
Matejki (samych obrazów tego malarza galeria posiada³a oko³o 30, nie licz¹c szkiców i rysunków), Aleksandra Kotsisa, Artura Grottgera, Alfreda Wierusza-Kowalskiego i wielu innych, niektórych te¿ mniej znanych.

A ponadto lwowskich malarzy, jak Alojzy Rejchan, Marcin Jab³oñski, Karol Schweikart.
W posiadaniu lwowskiej galerii znajdowa³ siê równie¿, jak wy¿ej pisalimy, pokany zbiór dzie³ Jana
Matejki. W 1939 roku przypad³a setna rocznica urodzin
tego malarza. W ca³ej Polsce organizowano wystawy
powiêcone jego twórczoci. Tak te¿ by³o we Lwowie.
W 1939 roku odby³a siê wystawa prac Jana Matejki
z³o¿ona wy³¹cznie z w³asnych zbiorów galerii. Aleksander Czo³owski w dniu otwarcia ekspozycji wspomnia³
w swoim przemówieniu, ¿e to Lwów z³o¿y³ jako: pierwszy uznanie genialnemu malarzowi, mianuj¹c go
w 1869 r. za namalowanie Unii Lubelskiej obywatelem
honorowym Lwowa. Lecz na tem nie koniec. Z inicjatywy obywatelstwa lwowskiego obraz ten zosta³ zakupiony dla kraju i zawieszony w gmachu sejmowym we
Lwowie. Siêgaj¹c wspomnieniami wstecz przypomnia³,
¿e inny obraz tego malarza, czyli luby Jana Kazimierza, da³ galerii pocz¹tek. Podkrela³, ¿e Lwów tak siê
rozkocha³ w dzie³ach (Jana Matejki) i zapragn¹³ posi¹æ ich jak najwiêcej. Co te¿ skutecznie realizowano, gdy¿ na wystawie 1939 roku zaprezentowano
34 obrazy olejne i akwarele oraz 115 rysunków Jana
Matejki  wszystkie ze zbiorów w³asnych, co jeszcze
raz podkrelamy. Katalog wystawy opracowa³ kustosz galerii Jerzy Guttier, natomiast Czo³owski napisa³ do niego wstêp.
W 1891 roku Aleksander Czo³owski, obj¹wszy kierownictwo Archiwum Miejskiego, utworzy³ dzia³ biblioteczny na potrzeby tej instytucji. Gromadzono w nim
dzie³a dotycz¹ce przesz³oci Lwowa, problemów archiwizacji i przechowywania dokumentów. Z czasem zbiory dzia³u zaczêto udostêpniaæ, a ksiêgozbiór ten sta³
siê fundamentem biblioteki publicznej, po³¹czonej z bibliotek¹ Muzeum Przemys³u Artystycznego, zawieraj¹cej zbiory z zakresu historii sztuki i rzemios³a artystycznego. Godne podkrelenia jest to, ¿e dotychczas istnia³y jedynie prywatne biblioteki, a te dwie
wy¿ej wymienione utrzymywane by³y z funduszy
miejskich.
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Ksiêgozbiór biblioteki archiwalnej obejmowa³ najstarsze druki topograficzne oficyn lwowskich od 1571
roku, broszury, druki ulotne, czasopisma lwowskie, ród³a wydawnicze, dotycz¹ce dziejów Polski. W 1914
roku Gmina miasta Lwowa otrzyma³a w darze prywatn¹
bibliotekê W³adys³awa £oziñskiego ofiarowan¹ przez
generalnego spadkobiercê, Walerego £oziñskiego, bratanka kustosza Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie.
W 1916 roku Eugeniusz Barewicz, urzêdnik pocztowy,
ale przede wszystkim bibliofil, przekaza³ miastu swoj¹
bibliotekê sk³adaj¹c¹ siê z 10 000 dzie³ z dziedziny
prawa, polityki, historii i historiografii. W 1910 roku dyrektor teatru lwowskiego, pisarz i poeta Marian Gawalewicz odda³ swój ksiêgozbiór pod opiekê oraz pod zarz¹d archiwum i biblioteki archiwalnej  który do 1916
roku przechowywany by³ w gmachu teatru. Liczy³ 3547
tomów dzie³ historycznych i literackich.
Pozyskanie przez bibliotekê archiwaln¹ tych darów
znacznie powiêkszy³o jej ksiêgozbiór, a tym samym
zaistnia³a potrzeba jej naukowego opracowania, a tak¿e organizacji miejskich zbiorów bibliotecznych. Czas
wojny utrudnia³ jednak podjêcie takich dzia³añ. Powrót
Tadeusz Rutowskiego, wiceprezydenta Lwowa, z niewoli rosyjskiej przypieszy³ podjêcie odpowiednich kroków. Wyst¹pi³ on z inicjatyw¹ po³¹czenia ofiarowanych
zbiorów gminie z bibliotek¹ archiwaln¹, aby w ten sposób u³atwiæ korzystanie z tego zasobu badaczom i pracownikom naukowym. W 1917 roku (dok³adnie 31 X)
Gmina miasta Lwowa podjê³a uchwa³ê o po³¹czeniu
w jedn¹ ca³oæ ksiêgozbioru archiwalnego i podarowanych jej zbiorów bibliotecznych. Powsta³a wówczas jedna, odrêbna, samodzielna instytucja miejska nosz¹ca
nazwê Biblioteka Królewskiego Sto³ecznego Miasta
Lwowa. Liczy³a 25 tysiêcy tomów.
Biblioteka powiêksza³a swój zasób dziêki hojnoci
ofiarodawców, którzy przekazywali swoje ksiêgozbiory
lwowskiej gminie. Nale¿eli do nich: wiceprezydent Lwowa Tadeusz Rutowski  przed swoim zgonem ofiarowa³
zbiory naukowej biblioteki archiwalnej do zbiorów Biblioteki Publicznej. Zbiory Biblioteki Publicznej poddane zosta³y ponadto inwentaryzacji, skatalogowaniu i
opracowaniu oraz podzieleniu na dwa dzia³y: ksi¹¿ek i
czasopism. 21 XI 1938 roku w ramach obchodów dwudziestolecia obrony Lwowa zosta³a ona uroczycie
otwarta dla publicznoci.
Do 1937 roku biblioteka organizacyjnie by³a zwi¹zana z Archiwum Miejskim. Zwierzchnoæ nad ni¹ sprawowa³ Aleksander Czo³owski, po nim za funkcjê tê
obj¹³ Karol Badecki, natomiast bibliotekarzem by³ Stanis³aw Rachwa³.
Dr Czo³owski udziela³ siê równie¿ na publicznym
polu bibliotekarstwa. W 1928 roku na III Zjedzie Bibliofilów Polskich we Lwowie, który odby³ siê w dniach 26
 27 V, wyg³osi³ referat o Zniszczeniach wojennych bibliotek ma³opolskich. Przedstawi³ w nim straty poniesione przez polsk¹ kulturê w wyniku wojen, zw³aszcza
podczas tych ostatnich na obszarze Ma³opolski. Szkody ponios³y zarówno zbiory bibliotek miejskich, jak i
prywatnych. Autor podkrela³, ¿e ka¿dy dwór ziemiañski posiada³ mniejsz¹ lub wiêksz¹ bibliotekê i archiwum
rodzinne. Jak zauwa¿y³: ksi¹¿ka dla ziemianina polskiego by³a potrzeb¹ kultury, ród³em wiedzy i rozrywki,
zaspokojeniem osobowej ambicji.

Panorama Plastyczna Dawnego Lwowa
wg dra A. Czo³owskiego
Swoiste poruszenie wród mieszkañców Lwowa
wywo³a³ projekt budowy Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa. W okresie miêdzywojennym starano siê, by
Lwów porzuci³ nalecia³oci wiedeñskiego stylu. Dlatego
te¿ zajêto siê restauracj¹ zabytków miasta, wydobywaj¹c piêkno starych fortyfikacji i murów obronnych. Pomys³odawc¹ i twórc¹ projektu by³ asystent na Politechnice Lwowskiej, in¿ynier architekt Janusz Witwicki. Panorama przewidziana by³a dla upamiêtnienia jubileuszu
szeæsetlecia przynale¿noci Ziemi Czerwieñskiej do
Polski, które to obchody mia³y siê odbyæ w 1940 roku.
Panorama mia³a przedstawiaæ widok Lwowa z koñca XVIII wieku  jeszcze z fortyfikacjami i murami
obronnymi. Mia³a siê te¿ sk³adaæ z trzech czêci: modelu, obrazu i pawilonu: Model w postaci ko³a o rednicy 15 m, odtwarzaj¹cy teren ca³ego ródmiecia wraz
z przedmieciami z czasu drugiej po³owy XVIII wieku
wykonany w drzewie lipowym, w skali 1:200, stanowiæ
bêdzie orodek panoramy. Obraz olejny przedstawiaj¹cy otoczenie i dalsze okolice miasta, namalowany bêdzie dooko³a modelu na cianie wysokiej na 1,5 m. W
swoich za³o¿eniach pomys³ mia³ do spe³nienia cel naukowy, dydaktyczny i propagandowy. Pog³êbia³ równie¿
badania naukowe nad dziejami Lwowa. Koszt budowy
panoramy oszacowany zosta³ jako dosyæ wysoki. Pieni¹dze mia³y byæ uzyskane ze sprzeda¿y cegie³ek
 tablic spi¿owych i spo³ecznych darów. Okaza³o siê
jednak, ¿e op³ata by³a tak znaczna, ¿e potrzebne by³o
jeszcze dofinansowanie z bud¿etu miasta.
W 1937 roku powo³ano specjaln¹ Komisjê Rzeczoznawców pod przewodnictwem profesora Uniwersytetu
Lwowskiego dra Teofila Emila Modelskiego w celu zbadania podstaw naukowych do pracy nad panoram¹.
W sk³ad Komisji weszli: K. Badecki, A. Czo³owski,
W. Soliñski, Z. Hornung, £. Charewiczowa, S. £empicki,
T. Mañkowski, M. Osiñski, M. Gêbarowicz. Dok³adnej
analizie poddano stronê finansow¹ projektu, gdy¿ on
sam nie budzi³ ¿adnych zastrze¿eñ. Pieni¹dze spodziewano siê uzyskaæ ze sprzeda¿y wspomnianych tablic
spi¿owych oraz z kasy miejskiej. Budowa mia³a przebiegaæ w dwóch etapach. Najpierw zamierzano zbudowaæ ródmiecie, a w dalszej przysz³oci przedmiecia.
Utworzone specjalne Towarzystwo Budowy Panoramy
Plastycznej Dawnego Lwowa zobowi¹za³o siê do wyposa¿enia i utrzymania lokalu, si³ pomocniczych, zorganizowania budowy, w zamian uzyskuj¹c prawo do zwrotu
kosztów i tytu³ w³asnoci 33% modelu. Gmina miasta
Lwowa, wyp³acaj¹c pewne fundusze, przydzielaj¹c si³ê
techniczn¹, udzielaj¹c wiat³a i gruntu pod budowê pawilonu, otrzyma³aby tytu³ w³asnoci 31% modelu.
W swojej ocenie rzeczoznawcy wskazywali równie¿ na
brak danych ród³owych do odtworzenia wielu budynków, co by³o jednym z wa¿niejszych zarzutów wobec
stworzenia panoramy. Z 272 budynków starego Lwowa
zachowa³o siê 205. Po zbadaniu ca³ej kwestii komisja
wyda³a opiniê pozytywn¹, która umo¿liwia³a kontynuowanie dzie³a. Trzy osoby: A. Czo³owski, M. Gêbarowicz i T. Mañkowski by³y przeciwne rekonstrukcji panoramy w skali 1:200.
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Dla pe³niejszego zrozumienia stanowiska Aleksandra Czo³owskiego i wyjanienia istniej¹cych rozbie¿noci pozwolimy sobie przyj¹æ umowne okrelenia. Model
w skali 1:500 to model mniejszy, du¿a skala nie wymaga takiej iloci szczegó³ów; z kolei model wiêkszy to
model w skali 1:200  mniejsza skala, ale dok³adniejsze przedstawienie z wiêksz¹ iloci¹ detali. Model panoramy Lwowa zosta³ wykonany przez Janusza Witwickiego, który od 1932 roku zbiera³ materia³y archiwalne
do jej rekonstrukcji. Dr Czo³owski wyg³aszaj¹c swoje
stanowisko, podkrela³ naukowy charakter repliki fortyfikacji oraz fakt, ¿e J. Witwicki opar³ siê na materia³ach
archiwalno-muzealnych do modelu w skali 1:500. Dowodzi³ jednak dalej, ¿e model w skali 1:200 by³ wiêkszy, a w zwi¹zku z tym wymaga³ uwzglêdnienia wiêkszej liczby szczegó³ów. Dlatego powinien by³ zostaæ
poprzedzony obszernym studium o Lwowie wyjaniaj¹cym w¹tpliwoci z wziêciem pod uwagê krytycznego
stosunku do badanych materia³ów archiwalnych i iko-

o czym ju¿ pisalimy, wymaga³ dok³adnoci, a co do
modelu mniejszego to dr Czo³owski by³ jego gor¹cym
zwolennikiem. W archiwum znajdowa³ siê tylko jeden
plan z 1787 roku, który móg³by s³u¿yæ odtworzeniu miasta, poniewa¿ po¿ar ratusza w 1848 roku zniszczy³ wiele cennych materia³ów, które mog³y pomóc w realizacji
tego projektu. Dzia³ planów w Archiwum Miejskim dysponowa³ ród³ami jedynie z okresu porozbiorowego.
Aleksnder Czo³owski podkreli³ te¿ brak informacji na
temat architektonicznego wygl¹du budynków, fasad. Do
dyspozycji by³y co prawda inwentarze, ale, jak sam
zauwa¿y³, niestety nie odzwierciedla³y oblicza budowli.
Doda³ równie¿, ¿e Lwów z koñca XVIII wieku mia³ ju¿
swój drewniany modelasz  plan miasta sporz¹dzony
kolorami na pergaminie.
Z tych przyczyn dr Czo³owski by³ zwolennikiem
mniejszego modelu wykonanego w skali 1:500. Realizacja wiêkszego w skali 1:200 okazywa³a siê byæ zbyt
kosztown¹, jego zdaniem. Ponadto zaznaczy³, ¿e

Widok miasta z po³udnia
nograficznych. Potem dopiero mo¿na by³o przyst¹piæ
do realizacji takiego projektu.
Oto cytat opinii dra Czo³owskiego wyg³oszonej
w Komisji Rzeczoznawców: rekonstrukcja fortyfikacji
dawnego Lwowa ma powa¿ny naukowy charakter odnonie do wykonanego przez in¿. Witwickiego modelu
w skali 1:500. Jestem z ca³ym uznaniem dla technicznego talentu i wielkiego zapa³u p. in¿. J. Witwickiego.
W publikacji zatytu³owanej W sprawie Panoramy
Plastycznej Dawnego Lwowa szczegó³owo wyjani³ i
uzasadni³ swoje zdanie wyg³oszone w Komisji Rzeczoznawców. Przede wszystkim rozwa¿y³ nasuwaj¹ce mu
siê w¹tpliwoci strony finansowej  wysoki koszt budowy panoramy rzêdu 140  180 tys., który mia³by pokryæ
tzw. czynnik spo³eczny oraz gmina, na któr¹ spad³o
wyp³acenie subwencji, udostêpnienie gruntu pod budowê panoramy oraz zakup mniejszego modelu. Nastêpnie przeanalizowa³ problem istnienia dostatecznego
materia³u historycznego do takiego przedsiêwziêcia,
który by³ mu w koñcu znany z racji wykonywanego
przez niego zawodu  tym bardziej, ¿e wiêkszy model,

wskazane by³o posiadanie wiadomoci archeologicznych. Sam model mia³ natomiast du¿e znaczenie dla
Lwowa, gdy¿, jak napisa³ w swojej rozprawie: ¿aden
opis nie daje nam takiego wyobra¿enia obrazu przesz³oci dawnego miasta, jak jego model plastyczny,
który jednym rzutem oka pozwala obj¹æ i oceniæ ca³¹
topograficzn¹ i architektoniczn¹ konfiguracjê miasta,
twierdzy czy zamku, który przedstawia.
Nie by³ jednak zupe³nym przeciwnikiem modelu
w skali 1:200. Uwa¿a³ bowiem, ¿e gdyby poprzedziæ go
obszernym studium o Lwowie, w którym znalaz³yby siê
wszystkie drukowane oraz archiwalne materia³y historyczne i ikonograficzne, da³yby one wówczas podstawê
do realizacji tak du¿ego modelu  tym bardziej, ¿e
wród nich zapewne wiele dokumentów nie by³o jeszcze znanych. Wówczas mog³aby zaistnieæ mo¿liwoæ
wykonania takiego modelu, jeli znalaz³yby siê na to
fundusze, jak podkreli³ autor polemiki. W rezultacie
z ca³ego projektu panoramy wykonano tylko model
mniejszy. Dalsz¹ realizacjê tego przedsiêwziêcia przerwa³a II wojna wiatowa.
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> Z ¯A£OBNEJ KARTY
stwa Przyjació³ Lwowa. Wielu Kresowian wspomina
wzruszaj¹c¹ atmosferê comiesiêcznych sobotnich spotkañ, przepe³nionych wiadectwami i piewem piêknych kresowych pieni.
Pan Tadeusz organizowa³ pierwsze pielgrzymki do
Lwowa, w nowo otwartym Salonie Wystaw Artystycznych w ¯arach ogromnym zainteresowaniem cieszy³
siê wystawa zdjêæ i makiety z trudem odbudowanego
Cmentarza Obroñców Lwowa.
Zaopatrywa³ Kresowian w pierwsze niezak³amane
kresowe pisma i ksi¹¿ki, gdy¿ zna³ wagê s³owa drukowanego. Zaanga¿owa³ siê te¿ w polskie przemiany lat
osiemdziesi¹tych, tworzy³ Komitet Obywatelski, drukowa³ ulotki, gazetki.
Kiedy choroba uniemo¿liwi³a dalsze prowadzenie
Klubu Lwowiaków  pamiêtali o Nich Kresowianie
z Kresowego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego imienia Orl¹t Lwowskich w ¯arach  nadaj¹c mu
w 2007 roku tytu³ Honorowego Prezesa. I dzi dziêkujemy za wszystkie wspólne Kresowe Op³atki, Kresowe
Festiwale, Wieczory Poezji i Pieni Kresowej, za udzia³
w Wystawach i Spotkaniach Autorskich, za przywiezione ze Lwowa stare ksi¹¿ki z Ossolineum darowane do
ASKSM w Toruniu.
wiêtej Pamiêci Panie Tadeuszu!  wyra¿amy wiarê, ¿e spoczywaj¹c w pokoju wiecznym w blasku Bo¿ej
Mi³oci bêdzie Pan móg³ w Niebiañskich Chórach piewaæ najpiêkniejsze lwowskie pieni.
Rodzinie i Bliskim  w imieniu Kresowian wyra¿amy
serdeczne wspó³czucie.
Józef Tarniowy
Wiceprezes Klubu Tarnopolan
TMLiKPW w ¯arach

p. Tadeusz Czuba
1927  2016
Ur. 4 wrzenia 1927 r.
we Lwowie, zm. 13 listopada 2016 r. w ¯arach.
Pierwszy Prezes Towarzystwa Przyjació³ Lwowa
Oddzia³ w ¯arach, Prezes
Honorowy Kresowego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego im. Orl¹t
Lwowskich w ¯arach.
Kresowianie wraz ze
110-letnim podolskim Sztandarem Honorowym z ogromnym smutkiem po¿egnali
w dniu 15 listopada 2016 roku wspó³organizatora i
pierwszego Prezesa Towarzystwa Przyjació³ Lwowa
w ¯arach. p. Tadeusz Czuba urodzi³ siê w piêknym
Lwowie prawie przed 90 laty. Obdarowany piêknym g³osem piewa³ w chórze Parafii pw. MB Ró¿añcowej na
Kleparowie. I ju¿ tam spotka³ siê z ksiêdzem pra³atem
Tadeuszem Demelem, wówczas piewaj¹cym w Chórze Seminaryjnym, póniejszym Dziekanem ¯arskim.
Ludobójcza wojna pozbawi³a Ich radosnej m³odoci,
Ojcowizny i suwerennej Ojczyzny.
Pracê drukarza w Ossolineum ³¹czy³ ze s³u¿b¹ kuriera Armii Krajowej. Drukarzem by³ te¿ ca³e doros³e
¿ycie w ¯arach, dok¹d przyjecha³ 17.07.1956 roku.
Tu³aczy los ponownie zetkn¹³ wiêtej Pamiêci Tadeuszy w ¯arach, gdzie w gocinnej Plebanii Parafii
WNMP w marcu 1989 roku powo³ali Oddzia³ Towarzy-

Edmunt Z³otek

Madonny Kresowe
Madonny Kresowe o piêknych obliczach
Madonny ³askami s³yn¹ce
Wyp³aczê przed Wami, nie bêdê ju¿ krzycza³
O zbrodniach liczonych w tysi¹ce

Madonno z Jaz³owca  ¿o³nierzy Hetmanko
S³ysza³a tysi¹ce pacierzy
Mówionych, piewanych, przed bitw¹, przed walk¹
W obronie rozleg³ych rubie¿y

Na Polskim narodzie, na matkach i dzieciach
Na ojcach po polsku mówi¹cych
Za wiarê w Chrystusa, za lud po stuleciach
Nadziej¹ i Bogiem gor¹cy

Madonno z Podola, Wo³ynia i Lwowa
Sz³a wiernie za ludem wybranym
Madonno Tu³aczko, wci¹¿ jeste gotowa
Iæ z tymi, co s¹ razem z Panem

Madonno Kresowa o wicie spalona
Twój lud niós³ Ciê wszêdzie ze sob¹
P³aka³a, gdy p³aka³, cierpia³a, gdy kona³
Gdy p³on¹³ w swym domu wraz z Tob¹

Ze Lwowa, Maryjê, w baga¿u schowan¹
Szczêliwie dowieli do ¯ar
Tadeusz i Jasia Czubowie  ¿e z ran¹
Madonna  tym wiêkszy to skarb

Kresowe Madonny, £askawe, Kochane
Z histori¹ bolesn¹ i ciê¿k¹
Zabrane z po¿ogi i uratowane
Uchroñcie Polaków przed klêsk¹

Niech p³ynie pieñ chwa³y do Czarnej Madonny
Za lud tak cierpliwie wiedziony
Niech piew nasz radosny, niech piew nasz pok³onny
Nie milknie i niech bij¹ dzwony.
¯ary, sierpieñ 2016 r.
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p. Stanis³aw Jankowski

Potoku Z³otego pozyskiwa³ rodki finansowe i materialne, przekazywane nastêpnie na odbudowê kocio³a
parafialnego w Potoku Z³otym pod wezwaniem Narodzenia Najwiêtszej Marii Panny i wiêtego Szczepana
Pierwszego Mêczennika. W czasach sowieckich koció³ zamieniony by³ na kino, przez wiernych odzyskany zosta³ po upadku komunizmu w 1992 roku. Walnie
przyczyni³ siê do przekazania kocio³owi kopii obrazu
s³yn¹cej ³askami Matki Boskiej Z³otopotockiej. Orygina³
obrazu wierni przewieli w 1945 roku do Wabienic ko³o
Olenicy, znalaz³ godne miejsce w miejscowym kociele parafialnym.
W latach szeædziesi¹tych w stopniu porucznika
wyst¹pi³ z Ludowego Wojska Polskiego, podj¹³ pracê
w Urzêdzie Wojewódzkim w Opolu, prowadzi³ tajn¹
kancelariê. Pracê zawodow¹ kontynuowa³ w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej w Opolu na stanowisku kierownika s³u¿b finansowych, stamt¹d przeszed³ na emeryturê. W trakcie pracy zawodowej ukoñczy³ studia ekonomiczne. Od 2005 roku wraz z ¿on¹ zamieszka³ w Domu
Pomocy Spo³ecznej Kombatant w Opolu. Z jego inicjatywy w utworzono tam w 2009 roku izbê pamiêci i pami¹tek historycznych.
Aktywnie dzia³a³ w organizacjach kresowych, skupiaj¹cych dawnych mieszkañców Kresów Wschodnich
Rzeczypospolitej. Wchodzi³ w sk³ad zarz¹dów wojewódzkich Zwi¹zku By³ych Wiêniów Politycznych oraz
Korpusu Weteranów Walk o Niepodleg³oæ Rzeczypospolitej. Dzia³acz Solidarnoci.
Za wybitne osi¹gniêcia w pracy zawodowej i spo³ecznej otrzyma³ wiele odznaczeñ i wyró¿nieñ, wymieniæ tu mo¿na m. in. Br¹zowy Krzy¿ za Zas³ugi dla
Obronnoci Kraju, Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamiêci Narodowej, Odznakê Zas³u¿onemu Opolszczynie, Medal Pro Patria.
Pozostawi³ po sobie wdziêczn¹ pamiêæ zas³u¿onego, dzia³acza i inicjatora wielu przedsiêwziêæ o charakterze patriotyczno-spo³ecznym, a tak¿e cz³owieka szlachetnego, ¿yczliwego wszystkim, którzy z nim siê spotkali.
Irena Kalita, Jerzy Duda

1928  2017
Zas³u¿ony dzia³acz Towarzystwa Mi³oników
Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich Rzeczypospolitej.
30 stycznia 2017 roku
na Cmentarzu Komunalnym w OpoluPó³wsi liczne grono zebranych po¿egna³o odchodz¹cego na
Wieczn¹ S³u¿bê Stanis³awa Jankowskiego, wielce
dla Opola i Opolszczyzny
zas³u¿onego dzia³acza
spo³ecznego.
Stanis³aw Jankowski urodzi³ siê 4 padziernika 1928
roku w Potoku Z³otym ko³o Buczacza na Kresach
Wschodnich Rzeczypospolitej.
Rodzinnemu miastu powiêci³ magnum opus swojego ¿ycia, wyda³ po raz pierwszy w 1998 roku dzie³o
Potok Z³oty jaki w pamiêci pozosta³. A pamiêæ mia³
niezwyk³¹, odtworzy³ topografiê miejscowoci, oznaczy³
miejsca zamieszkania wszystkich rodzin, pamiêta³
czym siê zajmowali i jakie by³y ich losy po zakoñczeniu
dzia³añ II wojny wiatowej. Opisa³ bogate ¿ycie spo³eczne i towarzyskie mieszkañców Potoku Z³otego,
przebieg uroczystoci kocielnych, pañstwowych i narodowych, a tak¿e wydarzenia wa¿ne dla mieszkaj¹cych tam ludzi. Przyszli badacze dziejów Kresów
Wschodnich znajd¹ tam cenne, najbardziej szczegó³owe informacje na temat cen ró¿nych artyku³ów pierwszej potrzeby, a tak¿e ceny us³ug, biletów komunikacyjnych, ³¹cznie z rozk³adem jazdy z lat trzydziestych minionego wieku. Ksi¹¿ka ta cieszy³a siê tak wielkim powodzeniem, ¿e w 2002 roku pojawi³o siê jej drugie
wydanie.
Nie tylko pisa³ o rodzinnej miejscowoci, ale wspólnie z cz³onkami niezwykle aktywnego Ko³a Przyjació³

p. Leszek Sawicki

Pomóc Warszawie, gdzie wybuch³o powstanie,
mimo chêci nie uda³o siê. Zostali aresztowani przez
NKWD, które przekaza³o ich do armii Berlinga, ostatecznie trafili do Oficerskiej Szko³y Lotniczej w Dêblinie.
Sawicki pe³ni³ tam funkcjê szefa kancelarii  umia³ pisaæ na maszynie. Leszek doje¿d¿aj¹c z Dêblina  dosta³ siê na wydzia³ przyrodniczy Uniwersytetu Wroc³awskiego (wydzia³ geologii), który ukoñczy³ w 1950 r.
Przez 45 lat pracowa³ w Pañstwowym Instytucie
Geologii. Przez 14 lat by³ jej kierownikiem, gdzie opracowano mapê geologiczn¹ Dolnego l¹ska. Praca
Jego wi¹za³a siê z podró¿owaniem i to po ca³ym wiecie. Bada³ masyw górski Kaukazu, póniej by³ Wietnam. Bra³ udzia³ w Miêdzynarodowym Kongresie Geologów w Pradze  by³ to rok 1968. By³o szereg wyjazdów do Indii, w Himalaje, Karakorum, Pamir, Ural,
Andy, do Tybetu i na Filipiny, do Turcji.
Swoj¹ dzia³alnoæ podró¿nicz¹ zakoñczy³ w 2013 r.
Lwów odwiedza³ wielokrotnie, gdzie wspomina³ i
rozmyla³  przypomina³ za³o¿ony z kolegami w czasie
wojny Klub Kwitn¹cej Wini. W Towarzystwie Mi³oników Lwowa, które powsta³o we wrzeniu 1988 r. Leszek Sawicki by³ jego cz³onkiem i tworzy³ sk³ad I Zarz¹du G³ównego. Odznaczony Z³ot¹ Odznak¹ Towarzystwa Mi³oników Lwowa.

1924  2017
Doc. dr hab. Leszek Sawicki urodzi³ siê w Kopyczyñcach 12.08.1924 r.
Ojciec by³ in¿ynierem
mierniczym. We Lwowie rodzina mieszka³a przy ul. Nabielaka 37.
W wieku 17 lat rozpocz¹³
pracê w urzêdzie jako t³umacz jêzyka niemieckiego.
Kolejn¹ pracê otrzyma³ na
kolei. W 1943 r. zatrudniony
by³ w Baudienstu jako krelarz.
We Lwowie pojawia³o siê coraz wiêcej ludzi zwi¹zanych z konspiracj¹  wielu z nich zamieszka³o w domu
Sawickich na górnym £yczakowie. Leszek Sawicki i
jego koledzy zostali przyjêci do Narodowej Organizacji
Wojskowej (NOW) wchodz¹cej w sk³ad lwowskiej AK.
Nale¿a³ tam te¿ Boles³aw Opa³ek  dzi prezes rzeszowskiego TMLiKPW.
Wobec opanowania Lwowa przez oddzia³y sowieckie, ch³opcy przeszli za San.
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By³ do ostatnich dni cz³onkiem Fundacji Kresowej
Semper Fidelis.
Wyda³ szereg publikacji i ksi¹¿ek, a ostatnie by³y
wspomnienia pt. Pies i geolog drog¹ nie chodz¹
 w 2014 r.

By³ wspania³ym cz³owiekiem, wielkiej kultury i taktu,
wspania³ym erudyt¹.
Zmar³ 21.02.2017 r. i zosta³ pochowany z honorami wojskowymi na cmentarzu Osobowickim we Wroc³awiu.

p. Helena wida-Szaci³owska

ojca wielokrotnie w czasie podró¿y na wakacje i powrotów do szko³y. St¹d wywodzi siê zapewne fascynacja
Lwowem znajduj¹ca swój wyraz w póniejszych lubelskich latach.
O swojej pierwszej bytnoci we Lwowie pisze Helena w swoich wspomnieniach: Lwów jest bajecznym
miastem  napisa³am do babci. Jecha³am na Podole
przez Lwów. Olni³o mnie to miasto. Bo to miasto naprawdê by³o jak z bajki, albo cudownego snu.
Tak wiêc Helena Szaci³owska urodzona w Warszawie, wychowana w Ordynacji Zamojskiej, w kresowej
klasztornej szkole, wykszta³cona w Lublinie  wiele lat
swojego aktywnego, choæ na emeryturze ju¿ spêdzonego ¿ycia, zwi¹za³a z Towarzystwem Mi³oników Lwowa
i Kresów Po³udniowo-Wschodnich w Lublinie.
Kolejny etap ¿ycia Heleny widy-Szaci³owskiej datuje siê od roku 1944, kiedy to po aresztowaniu ojca
przez zamojskie NKWD, przyjecha³a do Lublina, gdzie
zamieszka³a u cioci  siostry ojca  Marii Hemplowej i
babci  matki ojca, w kamienicy przy ulicy Sk³odowskiej. Od wrzenia rozpoczê³a naukê w Liceum Sióstr
Urszulanek.
W 1948 roku  po uzyskaniu matury  zdaje egzamin na filologiê romañsk¹ w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. Równolegle przyjêta zosta³a do Szko³y Muzycznej, gdzie uczy siê piewu pod kierownictwem Zofii
Massalskiej, póniej u prof. Marii Borerowej-Wyle¿yñskiej. Przez ca³y okres studiów romanistycznych ³¹czy
naukê uniwersyteck¹ z doskonaleniem warsztatu wokalnego. Po uzyskaniu magisterium na filologii romañskiej zostaje zatrudniona jako asystentka na tym kierunku, pe³ni¹c tê funkcjê przez trzy lata.
W roku 1953 wysz³a za m¹¿ za Edmunda Szaci³owskiego  studenta historii na Wydziale Humanistycznym  powstañca warszawskiego, ciê¿ko rannego
w walce.
W 1954 roku urodzi³ siê syn Stefan.
Z czasem ¿ycie zawodowe Heleny zosta³o zdominowane przez profesjê artystki piewaczki. Wystêpowa³a
w audycjach muzycznych Polskiego Radia, koncertowa³a w filharmonii Lubelskiej, uczestniczy³a w objazdowych koncertach  audycjach szkolnych.
Przyjêta do Zespo³u Warszawskiej Opery Objazdowej zapiewa³a wiele arii w znacz¹cym repertuarze operowym. Systematycznie te¿ doskonali³a
piew na prywatnych lekcjach u prof. Olgi Olginy
Mickiewicz.
Po latach zrezygnowa³a z zawodowego czynnego
uprawiania wokalistyki kieruj¹c siê dewiz¹ swojej mistrzyni: o piewaczce maj¹ mówiæ: dlaczego ona ju¿
nie piewa, a nie dlaczego ona jeszcze piewa... Nie
znaczy to jednak, ¿e wziê³a ca³kowity rozbrat ze piewaniem Kolejny etap ¿ycia zawodowego to praca pedagogiczna w Szkole Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie, gdzie przez 25 lat prowadzi³a
klasê piewu solowego. Wychowa³a wielu artystów

1928  2016
Urodzi³a siê w Warszawie z rodziców Zofii
z Weychertów i Gustawa
widy  w rodzinie o
ziemiañskiej proweniencji. We wczesnym dzieciñstwie Heleny rodzice
opucili  wraz z Ni¹
 Warszawê, by osi¹æ
w piêknym Zwierzyñcu
 siedzibie Ordynacji
Zamojskiej, gdzie Gustaw wida obj¹³ posadê dyrektora Oddzia³u
Banku Ziemskiego.
Matka osieroci³a Helenê wczenie; odesz³a po urodzeniu syna Gustawa-Gucinka, m³odszego od siostry
o 17 miesiêcy. Ca³kowit¹ opiekê nad dzieæmi przej¹³ na
siebie ojciec  wychowywa³ je wspomagany przez nianie, bony i sporadycznie ciocie i babcie.
Naukê pobiera³y dzieci w domu, zdaj¹c co roku egzaminy szkolne, zaliczaj¹c kolejne klasy. Zwierzyniec
by³ dla Heleny  Heluty krajem lat dziecinnych, a¿ do
koñca II wojny wiatowej, do t.zw. wyzwolenia. Na tym
dzieciñstwie sielskim-anielskim bolesnym cieniem po³o¿y³a siê mieræ ukochanego braciszka, niespe³na
dziewiêcioletniego.
Helutê w wieku 11 lat  decyzj¹ ojca, przy wsparciu
rady rodzinnej  umieszczono w szkole klasztornej
Sióstr Niepokalanek w Ni¿niowie nad Dniestrem.
Lata szkolne, nauczycielki i kole¿anki, a tak¿e póniejszy okres nauki i pracy zosta³y upamiêtnione we
wspomnieniach spisanych w 2 czêciach: Wszystko,
co pamiêtam oraz Moje krête cie¿ki (³¹cznie 314
stron w wydruku komputerowym w formacie A-4).
Zadziwiaj¹co szczegó³owy materia³ faktograficzny,
wzbogacony licznymi fotografiami archiwalnymi i
wspó³czesnymi zdjêciami, stanowi cenny dokument
z ca³ego ¿ycia Heleny widy-Szaci³owskiej, ukazanego
na tle losów rozga³êzionej rodziny, dawnych i wspó³czesnych wydarzeñ spo³ecznych i politycznych kraju.
Materia³ ten przygotowuje obecnie do druku syn
Autorki  Stefan Szaci³owski  re¿yser teatralny, absolwent filologii polskiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Wydzia³u Re¿yserii w Wy¿szej Szkole Teatralnej
w Krakowie.
Okres spêdzony w szkole w Ni¿niowie (do wybuchu
II wojny wiatowej) by³ jednoczenie zetkniêciem siê
z polskimi kresami, z odwiedzanymi utraconymi ju¿
dzi historycznymi miejscami  Jaz³owcem, Tatarowem
n. Prutem, Jaremczem, Worocht¹. Szczególne znaczenie dla poznania i pokochania tych ziem kresowych
stanowi Lwów, odwiedzany i zwiedzany w towarzystwie
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wokalistyki, zasilaj¹cych instytucje muzyczne w kraju,
m.in. te¿ w Lublinie.
W latach osiemdziesi¹tych Helena wida-Szaci³owska w³¹czy³a siê aktywnie w dzia³alnoæ Solidarnoci.
W Regionie rodkowo-Wschodnim reprezentowa³a rodowisko nauczycielskie. W Solidarnoci podziemnej
wspiera³a syna internowanego w stanie wojennym na
wiele miesiêcy.
Swoim talentem i osobowoci¹ obdarowa³a równie¿
lubelskich Lwowian (tak zwyk³a nazywaæ lwowiaków i
Mi³oników Lwowa skupionych w Lubelskim Oddziale
TMLiKPW).
Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych by³a jego aktywnym cz³onkiem, zasili³a rych³o sk³ad Zarz¹du  a¿
do 2016 roku.
To Helena Szaci³owska uczy³a nas lwowskiej pieni
liczna Gwiazdo Miasta Lwowa  Maryja. Mielimy
szczêcie us³yszeæ tê pieñ w Jej wykonaniu z chóru
w kociele pw. MB Zwyciêskiej w trakcie której z rocznicowych lwowskich Mszy w.
Pamiêtamy te¿ spektakl  wieczór poezji i muzyki
Mariana Homara wg scenariusza Stefana Szaci³owskiego. W koleje ¿ycia poety wplecione zosta³y Jego
wiersze w interpretacji Heleny Szaci³owskiej i Krystyny
Chruszczewskiej oraz pieni do tekstów Hemara wykonane przez artystów Teatru Muzycznego. Ten spektakl
prezentowany by³ dwukrotnie: w Lubelskim Centrum
Kultury i w nastêpnym roku w Centrum Kultury i Jêzyka
Polskiego UMCS. W tym drugim spektaklu recytowa³
równie¿ Stefan Szaci³owski.
Spotkania Mi³oników Lwowa ubarwione by³y wielokrotnie muzyczno-wokalnymi popisami uczniów, absol-

wentów wspó³pracowników Heleny, przygotowanymi
pod Jej kierunkiem. Niekiedy dawa³a siê uprosiæ do
zapiewania wraz ze swoimi wychowankami  w duecie.
Wród nas  przyjació³ TMLiKPW p. Helena widaSzaci³owska nosi³a miano Bia³ej Damy  chyba za
spraw¹ nestora naszej organizacji  niestety ju¿ wiêtej
pamiêci  Kazimierza Rozmi³owskiego. To nie jedynie
piêkna, srebrno-w³osa fryzura i wysoka smuk³a sylwetka nasuwa³a takie skojarzenie; mo¿na powiedzieæ: non
solum sed etiam  nade wszystko sposób bycia: serdecznoæ, pogoda, poczucie humoru ³¹czone z elegancj¹ i godnoci¹ przynale¿n¹ Jej  przedstawicielce
znamienitej polskiej inteligencji.
Po¿egnalimy p. Helenê widê-Szaci³owsk¹
w dniu wiêtych Archanio³ow 29 wrzenia 2016 roku.
Uczestniczylimy w ¿a³obnej, ale piêknej Mszy w.
wraz z synem i wnuczk¹, z przyjació³mi, wspó³pracownikami i wychowankami. Sztandar TMLiKPW pochylaj¹c siê nad trumn¹ p. Heleny ukaza³ uwieczniony na
swoim rewersie wizerunek Matki Boskiej £askawej
 licznej Gwiazdy Miasta Lwowa.
Droga sercom lubelskich lwowiaków Heleno-Heluto, Bia³a Damo  piewasz teraz Matce Boskiej tê
lwowsk¹ pieñ  solo z towarzyszeniem anielskiego
chóru
Helena wida-Szaci³owska spoczê³a w grobowcu
rodzinnym widów na Cmentarzu przy ul. Lipowej
w Lublinie.
Krystyna Chruszczewska

p. Jan Gwalbert Ziembicki

odszed³ z arbitra¿u i rozpocz¹³ wykonywanie zawodu
radcy prawnego do ostatnich dni ¿ycia.
By³ wspania³ym prawnikiem i szanowanym cz³onkiem samorz¹du radców prawnych wroc³awskiej Izby.
Posiada³ ogromny zasób wiedzy, nie tylko zawodowej, ale tak¿e z innych dziedzin. Interesowa³ siê histori¹, muzyk¹ i malarstwem, histori¹ Lwowa i Wroc³awia.
By³ aktywny spo³ecznie, wspó³za³o¿yciel i prezes
Rady Fundatorów Fundacji Kresowej Semper Fidelis.
Cz³onek Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Mi³oników
Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich I kadencji
oraz przewodnicz¹cy S¹du Kole¿eñskiego TMLiKPW 
II kadencji.
By³ instruktorem narciarskim, wêdrowa³ po górach
w Polsce i na Kresach. Du¿o podró¿owa³. Ostatnia pielgrzymka by³a do Ziemi wiêtej.
By³ cz³owiekiem prawym, solidnym, lubianym i docenianym.
Pasj¹ zawodow¹ zarazi³ swoje córki. Pozostawi³
¿onê Annê i córki Jolantê i Aleksandrê oraz wnuczkê.
Ca³e swoje ¿ycie zape³nia³ bogat¹, dobr¹ i szlachetn¹ treci¹.
Odznaczony Z³ot¹ Odznak¹ Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich.
Zmar³ nagle 7 listopada 2016 r. i zosta³ pochowany
na cmentarzu w. Wawrzyñca we Wroc³awiu.
Czeæ Jego Pamiêci.
Zarz¹d G³ówny TMLiKPW

1940  2016
Jan Ziembicki urodzi³
siê 13.02.1940 r. we Lwowie jako syn Zdenki Polanowej i Grzegorza Ziembickiego. Dziadowie piastowali wa¿ne funkcje
spo³eczne. Prof. Grzegorz
Ziembicki, wybitny chirurg, przez 30 lat by³ prymariuszem oddzia³u chirurgicznego we Lwowie.
Dziadek Stanis³aw i jego
brat Jan Gwalbert Ziembicki byli budowniczymi mostów i linii kolejowych. Ojciec by³ filmowcem  w sercu Lwowa mia³ biuro rozpowszechniania filmów. Zmar³ w Londynie na uchodstwie. Wraz z matk¹ i babci¹ przyjecha³ ze Lwowa do
Wroc³awia w 1946 r. Mieli szczêcie, bo wielu cz³onków
rodziny dotar³o z kilkuletnim opónieniem przez Syberiê i Kazachstan.
Po ukoñczeniu Szko³y Podstawowej nr 1 i III LO we
Wroc³awiu studiowa³ na Wydziale Prawa Uniwersytetu
Wroc³awskiego w latach 1957  62. Rozpocz¹³ aplikacjê i po jej ukoñczeniu zosta³ arbitrem w Okrêgowej
Komisji Arbitra¿owej we Wroc³awiu. Wkrótce zosta³ cenionym i szanowanym arbitrem. Po dziesiêciu latach
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p. Maria Zazula-Szparadowska

p. W³adys³aw Za³ogowicz Felek

1932  2017

1922  2017

Z g³êbokim smutkiem
zawiadamiam, ¿e 25 stycznia 2017 r. odesz³a z grona
Kresowiaków p. Maria Zazula-Szparadowska, urodzona 4 grudnia 1932 r. w Rudkach.
Pani Maria Szparadowska by³a przewodnicz¹c¹
G³ównej Komisji Rewizyjnej
w latach 1996  2000 i 2008
 2016.
Odznaczona Z³ot¹ Honorow¹ Odznak¹ Towarzystwa i odznak¹ 25-lecia
TMLiKPW.

p. W³adys³aw Za³ogowicz
Felek rocznik 1922 ur. we
Lwowie. Autor poematu Na
£yczakowie, który sam ilustrowa³. Jest to batiarska autobiografia, obejmuj¹ca lata szkolne, lata wojny i trzech okupacji
(do 1946 r.), dzia³alnoæ w Armii Krajowej (dowódca plutonu
w obronie Lwowa w 1939 r.),
niewolê niemieck¹, sowieckie
wiêzienie, wywózkê na Sybir i
wyjazd do G³ucho³az. Aresztowany przez UB i skazany na paroletnie wiêzienie
w Opolu.
Od 1955 r. prowadzi³ w miarê normalne ¿ycie we
Wroc³awiu.
Cz³onek Honorowy Towarzystwa Mi³oników Lwowa i
Kresów Po³udniowo-Wschodnich, odznaczony Z³ot¹
Odznak¹ TMLiKPW.
Zmar³ w marcu 2017 r. we Wroc³awiu i zosta³ pochowany na cmentarzu wiêtego Ducha przy ul. Bardzkiej.

Obszerniejsze wspomnienie o p. Marii zamiecimy
w kolejnym numerze SF.

Redakcja Semper Fidelis uprzejmie informuje, ¿e posiada
jeszcze ostatnie egzemplarze

Kalendarza Lwowskiego 2017.

Cena obni¿ona zosta³a do 7 z³ za 1 egz.
Zamówienia proszê sk³adaæ telefonicznie na nr 71/344-88-93

Lista Ofiarodawców za miesi¹ce XI 2016 r.  I 2017 r. (w z³)
1. Ks. Witold Szumiato, Piece ............................ 104.2. Józef Wilczyñski, Gdañsk,
pomoc wi¹teczna ............................................ 100.3. TMLiKPW Gorzów Wlkp., kwesta ............. 12254,44
4. Danuta Go³¹bek, Kêdzierzyn-Kole .................. 50.5. Irena Stuchly-Solarewicz, Wroc³aw,
pomoc wi¹teczna ............................................ 100.6. Barbara Madej, Bytom, pomoc wi¹teczna ... 100.7. Katarzyna Baranowska, Bytom ....................... 100.8. Bo¿ena Centrowska, Nowy S¹cz,
pomoc wi¹teczna ............................................ 100.-

9. N/N, pomoc wi¹teczna .................................... 50.10. N/N .................................................................... 300.11. Maciej Baranowski, Katowice .......................... 300.12. Maria, Joachim Joñca, Gliwice ....................... 200.13. Teresa Olszañska, Gliwice,
na Cmentarz £yczakowski ................................. 36.14. L. Wodnicka, A. Weso³owska,
na Cmentarz Janowski ..................................... 100.-

Wszystkim Szanownym Ofiarodawcom sk³adamy najserdeczniejsze podziêkowania.
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