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Brzeg: Muzeum kresowe nie powstanie.
Rz¹d odmówi³ wsparcia finansowego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówi³o swojego wsparcia dla inicjatywy brzeskich radnych. Oficjalnie urzêdnicy t³umacz¹ swoj¹ decyzjê tym,
¿e planuj¹ wesprzeæ podobn¹ inicjatywê w Lublinie,
gdzie mia³oby powstaæ Muzeum Ziem Wschodnich
Dawnej Rzeczypospolitej.
Sprawa brzeskiego muzeum kresowego jest obecna
w lokalnej debacie od kilku lat. Miejscy radni chcieliby
stworzyæ tego typu placówkê w budynku po dawnym
gimnazjum piastowskim  zabytkowym obiekcie, który
w chwili obecnej pozostaje niezagospodarowany. Pod
koniec padziernika zesz³ego roku podjêto w tej sprawie nawet specjaln¹ uchwa³ê.
 Bêdziemy siê starali dalej konsekwentnie czyniæ
starania w tym kierunku, by ten ogromny budynek stoj¹cy w centrum miasta zagospodarowaæ. W naszej koncepcji najlepszym rozwi¹zaniem by³oby w³anie utworzenie muzeum dziedzictwa i kultury kresowej. Jeli nie
uda siê takiej placówki uruchomiæ, to bêdziemy chcieli
przeznaczyæ budynek na cele komercyjne, ale jest to

ostatecznoæ  mówi³ wtedy burmistrz miasta, Jerzy
Wrêbiak.
W sprawie utworzenie muzeum organizowano konferencje i spotkania naukowe. Miasto zamówi³o nawet
koncepcjê zagospodarowania tego obiektu u jednego
ze znanych warszawskich architektów.
Mamy plan, mamy koncepcjê i chcielibymy, aby
traktowano nas w tej kwestii powa¿nie. Tutaj ogromny
uk³on w stronê w³adz rz¹dz¹cych, szczególnie do ministra kultury, by da³ nam szansê na realizacjê tego projektu  zapewnia³ na jednej z takich konferencji burmistrz Wrêbiak.
Niestety, starania brzeskich samorz¹dowców spe³z³y na niczym. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapewnia, ¿e inicjatywa w³adz miasta jest bez
w¹tpienia cenna i wartociowa spo³ecznie, ale realizacja wieloletnich programów budowy muzeów, uniemo¿liwia bezporednie anga¿owanie siê ministra w dwa
tematycznie zbie¿ne projekty.

Wicemarsza³ek Dolnego l¹ska:  Popieramy ideê
Muzeum Kresów w Brzegu!
Na zaproszenie Burmistrza Brzegu Jerzego Wrêbiaka w naszym miecie goci³ Wicemarsza³ek Dolnego
l¹ska Tadeusz Samborski (16 stycznia 2017 r.). Samorz¹dowcowi towarzyszyli pracownicy Dolnol¹skiego Urzêdu Marsza³kowskiego z wydzia³ów zajmuj¹cych
siê promocj¹, turystyk¹ oraz polityk¹ regionaln¹.
Tematem roboczej wizyty dolnol¹skich samorz¹dowców w Brzegu by³a idea utworzenia w naszym miecie Muzeum Kultury i Dziedzictwa Kresów, której autorem jest Burmistrz Brzegu Jerzy Wrêbiak. Szukaj¹c
wsparcia dla tej inicjatywy trafi³ na poparcie samorz¹dowców z Dolnego l¹ska.
 Jestem pierwszy raz w Brzegu i muszê przyznaæ,
i¿ miasto mnie oczarowa³o. Macie Pañstwo tu wiele
zabytków, a w samym miecie na ka¿dym kroku czuje
siê klimat historii. Nasze wsparcie w dzia³aniach na
rzecz utworzenia Muzeum jest oczywiste, poniewa¿
uwa¿amy, ¿e na styku regionów powinna byæ taka placówka, w³anie jak Muzeum Kresów, które jest nie tylko
uzupe³nieniem oferty kulturalnej i turystycznej obu regionów, ale przede wszystkim wiadectwem to¿samoci polskiej i kultury przywiezionej przez mieszkañców
dawnych kresów na ziemie zachodnie  mówi³ Marsza³ek Tadeusz Samborski.
Burmistrz Brzegu przedstawi³ koncepcjê utworzenia
w Brzegu Muzeum Kresów. Nastêpnie pokaza³ obiekt
dawnego Gimnazjum Ilustre, a potem najwa¿niejsze
zabytki w Brzegu. Wród nich ratusz, kocio³y pod wezwaniem w. Miko³aja oraz Podwy¿szenia Krzy¿a
wiêtego, a tak¿e koció³ pofranciszkañski.

Tadeusz Samborski by³ pod wra¿eniem efektów programu rewitalizacji kamieniczek zabytkowych w centrum miasta.
Jak podkrela³ Jerzy Wrêbiak, to dopiero pocz¹tek
zmian, jakie wprowadzamy w sferze zabytkowej substancji miasta.
 Dziêkujemy za wsparcie z Pañstwa strony w dzia³aniach zmierzaj¹cych do utworzenia Muzeum w Brzegu. Cieszymy siê, i¿ idea znajduje zrozumienie u naszych s¹siadów z Dolnego l¹ska, z którymi jestemy
zwi¹zani kulturowo, spo³ecznie i historycznie  doda³
Jerzy Wrêbiak. G
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Benefis prof. dr. hab. Stanis³awa S³awomira Niciei
Wielkim, jednym z najwiêkszych wydarzeñ w dziejach l¹ska Opolskiego by³o powo³anie do ¿ycia
w 1994 roku Uniwersytetu Opolskiego. Wydarzenie to
poprzedzone by³o wieloletnimi przygotowaniami, w których bra³y udzia³ zespo³y uczonych, dzia³aczy owiatowych, spo³ecznych i gospodarczych. Niezwyk³¹ rolê
odegra³ Ordynariusz Diecezji Opolskiej Ksi¹dz Arcybiskup prof. dr hab. Alfons Nossol, dziêki któremu Wydzia³ Teologiczny sta³ siê integraln¹ czêci¹ Uniwersytetu Opolskiego.

przybyli tak¿e politycy, m.in.: prezydent miasta Opola
Arkadiusz Winiewski, pose³ do Sejmu RP Pawe³ Kukiz. Bohaterem wieczoru by³ prof. dr hab. Stanis³aw
S³awomir Nicieja, jeden z g³ównych architektów  twórców Uniwersytetu Opolskiego, legendarny piewca Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Wzruszony niezwykle serdecznym przyjêciem profesor powiedzia³: ...Licz¹ce szeædziesi¹t lat dzieje akademickiego Opola,
których emanacj¹ jest Uniwersytet Opolski, tworzyli intelektualici, którzy przybyli na l¹sk Opolski po II wojnie wiatowej z odleg³ych ziem, z utraconych przez
Polskê Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Dawna
Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna bêd¹ca coko³em obecnego Uniwersytetu, mia³a szczêcie do uczonych, pe³ni¹cych tu w Opolu funkcje rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów organizatorów katedr, którzy buduj¹c i
mno¿¹c struktury uczelni tworzyli jednoczenie wartociowe dzie³a naukowe oraz byli wietnymi wychowawcami i dyrektorami .
Prof. Stanis³aw S. Nicieja, nieprzerwanie, od czasów studenckich zwi¹zany jest z opolsk¹ uczelni¹. Po
ukoñczeniu studiów historycznych przeszed³ na niej
wszystkie, kolejne szczeble akademickiego wtajemniczenia, zwieñczone czterema kolejnymi kadencjami
rektorskimi: 1996  1999; 1999  2002; 2005  2008 i
2012  2016.
Przedmiotem zainteresowania profesora jest historia najnowsza, biografistyka najnowszych dziejów Polski. Jest wspó³twórc¹ wielu filmów dokumentalnych,
autorem kilkudziesiêciu ksi¹¿ek, wród nich bestsellerowego, wielokrotnie wydawanego Cmentarza £yczakowskiego we Lwowie w latach 1786  1986 oraz aktualnie wydawanej serii Kresowej Atlantydy, do tej
pory w rytmie pó³rocznym ukaza³o siê dziewiêæ tomów
tego niezwyk³ego cyklu. Jest cz³onkiem Zwi¹zku Literatów Polskich. Wchodzi w sk³ad Rady Naukowej Polskiego S³ownika Biograficznego. By³ senatorem Rzeczypospolitej V kadencji.
Laureat bardzo wielu nagród, wród nich m.in.: Nagrody Pro Memoria³; Platynowego Lauru Umiejêtnoci
i Kompetencji; Nagrody im. Karola Miarki. W ostatnich
dniach otrzyma³ Nagrodê Kulturaln¹ l¹ska przyznawan¹ przez rz¹d Dolnej Saksonii i samorz¹d województwa dolnol¹skiego. Nagrod¹ wyró¿nia siê twórców polskich i niemieckich za wybitne osi¹gniêcia
w dziedzinie literatury, muzyki i sztuk plastycznych. Odznaczony Medalem Zas³u¿ony Kulturze Gloria Victis.
Zas³u¿ony Obywatel Opola i rodzinnego Strzegomia.
Inicjator odbudowy zrujnowanego szpitala (dawnego
klasztoru dominikañskiego), który dziêki Jego trudowi
sta³ siê reprezentacyjn¹ budowl¹ Opola  Colegium
Maius Uniwersytetu Opolskiego, wokó³ której skupi³y
siê pomniki spi¿owe wybitnych twórców, m.in.: Edmunda Osmañczyka, Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, Jonasza Kofty. Powsta³o
Wzgórze Uniwersyteckie, wizytówka Opola, od niego
w tej chwili zwiedzanie miasta rozpoczynaj¹ polscy i
zagraniczni turyci. Profesor jest kustoszem Wzgórza.

ród³o: Wikipedia

Stanis³aw Nicieja podczas spotkania
w Sanoku w 2015 r.
Do tradycji opolskiego rodowiska naukowego wesz³o honorowanie, na pocz¹tku marca ka¿dego roku
rocznicy utworzenia opolskiej Alma Mater, bo:  Na
XIV posiedzeniu Sejmu II kadencji uchwalono Ustawê
z dnia 10 marca 1994 roku o utworzeniu Uniwersytetu
Opolskiego (Dz. U. nr 55, poz. 225 )1). Uczelnia zosta³a erygowana jako dwunasty polski uniwersytet z po³¹czenia Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej im. Powstañców l¹skich oraz Instytutu Teologiczno-Pastoralnego
w Opolu i rozpoczê³a dzia³alnoæ z dniem 1 padziernika 1994 roku. Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e po raz
pierwszy od czasu zakoñczenia II wojny wiatowej na
uczelni pañstwowej powo³ano Wydzia³ Teologiczny.
Pierwszym rektorem Uniwersytetu zosta³ prof. dr hab.
Jerzy Popiech  dotychczasowy rektor Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej. W rok póniej, po wyborach uczelnianych, rektorem zosta³ prof. dr hab. Franciszek Marek, pedagog, od wielu lat zwi¹zany z opolskim rodowiskiem naukowym.
Wieczorem, 10 marca 2017 roku siedziba Studenckiego Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego po
brzegi wype³ni³a siê przedstawicielami kultury, nauki,
2

Piêkn¹ tradycj¹ Uniwersytetu Opolskiego jest przyznawanie w dniu 10 marca tytu³ów doktora honoris causa wybitnym przedstawicielom nauki i kultury, w tym
roku zaszczytnymi tytu³ami uhonorowano profesorów:
Tomasza Szarotê i Marcelego Kosmana. Mowy laudacyjne wyg³osi³ prof. Stanis³aw S. Nicieja.
Uniwersytet Opolski sta³ siê jednym z g³ównych
czynników miastotwórczych, a prof. Stanis³aw S. Nicie-

ja, przez cztery kadencje pe³ni¹cy funkcjê rektora, kreator zachodz¹cych w rodowisku akademickim zmian,
mo¿e mieæ pewnoæ, ¿e Uniwersytet Opolski jest na
najlepszej drodze, by nadal w jego murach wiedzê
i m¹droæ zdobywa³y kolejne generacje m³odych Polaków.
1) Jubileusz 20-lecia Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2014
Wydawnictwa Uniwersyteckie. Str. 16. G

Jerzy Duda

Zadwórze  Polskie Termopile
22 maja 2017 roku ukaza³a siê, nak³adem Narodowego Banku Polskiego dwudziestoz³otowa, srebrna
moneta Polskie Termopile, wydana w 97 rocznicê bitwy stoczonej w sierpniu 1920 roku przez obroñców
Lwowa z sowieckim agresorem, w Zadwórzu, niewielkiej miejscowoci, odleg³ej o 30 kilometrów, na wschód
od Lwowa. Bitwa ta mimo ¿e obros³a legend¹, nie doczeka³a siê dotychczas komplementarnego, naukowego opracowania.
A przecie¿ by³a ona niezwyk³ym, wa¿nym wydarzeniem w polsko  sowieckiej wojnie 1920 roku. Tak pisze
o niej W³adys³aw Pobóg-Malinowski:  Budionny,
przez namowy Stalina przykuty myl¹ do Lwowa,
podj¹³ próbê jego zdobycia. Miasto zawsze wierne
zarówno Polsce, jak i w³asnym tradycjom bohaterstwa,
gor¹czkowo  przy wspó³udziale swych mieszkañców
z wojskiem  przygotowywa³o siê do zawziêtej obrony.
Pod jego te¿ murami, w niedalekim Zadwórzu, spotka
siê Budionny z nieugiêtym oporem. Wprawdzie Kozacy
jego, dziêki olbrzymiej przewadze, wyr¹bi¹ tu szablami
prawie ca³oæ bohaterskiej za³ogi, pod si³¹ jednak spotkanego oporu i pod ciê¿arem poniesionej tutaj straty,
Budionny zrezygnuje ze swoich nadziei na Lwów 1)
By³ to czas, kiedy maj¹ca nieustanne powodzenie
Armia Czerwona par³a na ca³ej d³ugoci wschodniego
frontu do przodu. Wydawa³o siê, ¿e lada dzieñ do Warszawy wkroczy Michai³ Tuchaczewski, a do Lwowa Siemion Budionny z Józefem Stalinem. Wielkimi krokami
zbli¿a³ siê sierpniowy, kulminacyjny moment wojny.
Przytoczmy s³owa Stanis³awa S. Niciei:  Rywalizuj¹cy z Tuchaczewskim Budionny zamierzy³ pocz¹tkowo
zamkn¹æ broni¹cy siê Lwów w kotle, a nastêpnie rzuciæ
na kolana jego obroñców 2)
Wa¿y³y siê losy Lwowa. Nad obroñcami miasta zawis³o miertelne niebezpieczeñstwo. Ju¿ w maju 1920
roku rotmistrz Roman Abraham (we wrzeniu 1939
roku w stopniu genera³a dowodzi³ Wielkopolsk¹ Brygad¹ Kawalerii) stworzy³ od podstaw ochotniczy oddzia³ wojskowy, z³o¿ony w g³ównej mierze z m³odzie¿y
i przedstawicieli inteligencji. W sk³ad sformowanego
oddzia³u wchodzi³y: batalion piechoty kapitana Boles³awa Zaj¹czkowskiego; dywizjon ciê¿kich karabinów maszynowych porucznika Andrzeja Dawidowicza, dywizjon kawalerii Tadeusza Koraba-Krynickiego i bateria
artylerii. Zaprzysiê¿enie oddzia³u, który liczy³ oko³o
1300 ¿o³nierzy i 34 oficerów nast¹pi³o 2 lipca 1920
roku. Mia³o ono niezwykle uroczysty charakter, przed

lwowsk¹ katedr¹ Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii
Panny zgromadzi³y siê t³umy mieszkañców Ziemi
Lwowskiej.
W dniach 8 i 9 wrzenia 1920 roku w brawurowym
wypadzie oddzia³ zaj¹³ Horodyszcze i Chodaczków,
wdzieraj¹c siê na 24 kilometry w g³¹b linii frontu, wzi¹³
do niewoli kilkuset jeñców, w tym kilkunastu oficerów,
zdoby³ kilkadziesi¹t kaemów, du¿e iloci amunicji i taboru.
W walkach odwrotowych rotmistrz Roman Abraham
zosta³ ciê¿ko ranny, przed odes³aniem do Lwowa, dowództwo nad oddzia³em powierzy³ kapitanowi Boles³awowi Zaj¹czkowskiemu. Kapitan podzieli³ podleg³ych
mu ¿o³nierzy na dwie czêci, sam z piechurami ruszy³
w stronê Lwowa, wybieraj¹c drogê wzd³u¿ linii kolejowej ³¹cz¹cej Krasne z Lwowem. Kiedy oddzia³ zbli¿y³
siê do dworca kolejowego w Zadwórzu zosta³ nagle
ostrzelany z trzech stron, od czo³a i od skrzyde³. ¯o³nierze dostali siê w worek ogniowy sowieckiej 6 Dywizji Konnej Josifa Rodionowicza. Dowódca rozwin¹³ oddzia³ w tyralierê, z marszu uderzy³ na wroga z zadaniem zdobycia dworca i okalaj¹cych go wzgórz. Mimo
ataku skrzyd³owego sowieckiej artylerii wyznaczony cel
zrealizowano, zdobyto zabudowania dworcowe, opanowano wzgórza. Dysponuj¹cy dziesiêciokrotn¹ przewag¹ sowieci pchali do boju coraz to nowe oddzia³y. W
ci¹gu jedenastu godzin obroñcy Zadwórza odparli
szeæ ataków kawalerii. Skoñczy³a siê jednak amunicja, £¹cznoci z Lwowem nie by³o, ¿o³nierze walczyli w
ca³kowitym osamotnieniu. Nie widz¹c szans na kontynuacjê walki kapitan Boles³aw Zaj¹czkowski nakazuje
odwrót w stronê lasów brzuchowieckich. Sowieci ci¹gaj¹ do pomocy trzy samoloty  p³atowce, które karabinami maszynowymi dziesi¹tkuj¹ wycofuj¹cych siê ¿o³nierzy, do obrony pozosta³y im tylko bagnety. Dzie³a
zag³ady dope³niaj¹ rozwcieczeni kozaccy kawalerzyci, r¹bali szablami, rannych dobijali kolbami. Zabitym
odcinali g³owy, rêce, nogi. Aby nie wpaæ w rêce wroga,
kapitan Boles³aw Zaj¹czkowski, tak¿e kilku ochotników
pope³ni³o samobójstwo. Do niewoli sowieckiej trafia ledwie kilkunastu polskich ¿o³nierzy, do rodzinnego miasta powróc¹ dopiero po piêciu latach.
Na pobojowisku znaleziono cia³a 318 polskich ¿o³nierzy, zmasakrowanych, zbeszczeszczonych, okradzionych. Uda³o siê zidentyfikowaæ ledwie 106. Taki by³
fina³ starcia bohaterskich, m³odych obroñców Lwowa
z przewa¿aj¹cymi si³ami wciek³ych, sowieckich kawa3

lerzystów. Ale ten heroiczny bój, osamotnionego polskiego oddzia³u na jeden dzieñ pozwoli³ zwi¹zaæ trzy
sowieckie dywizje. Lwów zyska³ czas na przygotowanie
do obrony. Marsz sowieckiej armii powstrzymano.
Z czasem mogi³a 318 bezimiennych Abrahamczyków, wzniesiona na miejscu bitwy sta³a siê miejscem
niezwyk³ego kultu. Usypano tam dwudziestometrowy
kurhan, na szczycie umieszczono pomnik z piaskowca
w kszta³cie s³upa granicznego, zwieñczonego krzy¿em.
Cmentarz Orl¹t Lwowskich sta³ siê miejscem wiecznego spoczynku: kapitana Boles³awa Zaj¹czkowskiego,
kapitana Krzysztofa Obertyñskiego, porucznika Jana
Demetera, porucznika Tadeusza Hanaka, podchor¹¿ego W³adys³awa Marynowskiego, kaprala Juliusza
Gromnickiego i szeregowca Eugeniusza Szarka. Spoczêli oni w symbolicznej kwaterze, zwanej Zadwórzañsk¹. Pozostali bohaterowie pochowani zostali
w mogile zbiorowej.
Bitwa pod Zadwórzem w pamiêci naszego narodu
trwa nieprzerwanie. Z t¹ bitw¹ nierozerwalnie zwi¹zane
s¹ dzieje Grobu Nieznanego ¯o³nierza w Warszawie,
od 1925 roku, do dnia dzisiejszego  z wy³¹czeniem
okresu hitlerowskiej okupacji  miejsca obchodów najwa¿niejszych rocznic narodowych. Pomys³ oddania
ho³du poleg³ym w walkach, nieznanym ¿o³nierzom zrodzi³ siê po I wojnie wiatowej we Francji. Tam w Pary¿u
w 1920 roku postawiono pierwszy w wiecie Grób Nieznanego ¯o³nierza.
W Warszawie Grób Nieznanego ¯o³nierza wbudowano w rodkow¹ czêæ kolumnady Pa³acu Saskiego,
przylegaj¹cego do Ogrodu Saskiego. W latach miêdzywojennych Pa³ac Saski by³ siedzib¹ najwy¿szych polskich w³adz wojskowych. W trakcie II wojny wiatowej
zosta³ zrównany z ziemi¹, ocala³a tylko kolumnada
z Grobem Nieznanego ¯o³nierza.
P³ytê granitow¹ o wymiarach 1 x 2,5 metra z napisem Nieznanemu ¯o³nierzowi poleg³emu za Ojczyznê
wykona³ zak³ad kamieniarsko  rzebiarski Romana
Lubawskiego z Warszawy.
Jednym z poleg³ych bohaterów w bitwie pod Zadwórzem by³ 19-letni Konstanty Zbigniew Zarugiewicz,
uczeñ szkolny, obroñca Lwowa z 1918 roku, kawaler

Krzy¿a Virtuti Militari i Krzy¿a Walecznych. Matkê Konstantego, polsk¹ Ormiankê Jadwigê Zarugiewicz, poproszono w 1925 roku by dokona³a wyboru jednej
z trzech bezimiennych trumien bohaterskich ¿o³nierzy
spod Zadwórza. Trumnê tê uroczycie przewieziono do
Warszawy.
Ods³oniêcie Grobu Nieznanego ¯o³nierza w Warszawie nast¹pi³o 2 listopada 1925 roku. Uroczystoci
z udzia³em najwy¿szych w³adz pañstwowych z marsza³kiem Józefem Pi³sudskim na czele, w obecnoci
nieprzebranej rzeszy mieszkañców Warszawy i delegacji z ca³ego kraju przewodniczy³ Metropolita Warszawski Kardyna³ Aleksander Kakowski. W okolicznociowej
homilii ksi¹dz pra³at Antoni Szlagowski wo³a³:  Kim
jeste? Nie wiem. Gdzie Twój dom rodzinny? Nie wiem.
Kto Twoi rodzice? Nie wiem. Wielkoæ Twoja w tym,
¿e nieznany Ty jeste odwieczny geniusz bojowy
narodu. Zowiesz siê Mêstwo. Ty jeste niespo¿yta, niezmierzona moc idea³ów narodowych. Zowiesz siê Powiêcenie. Ty jeste wszechzwyciêska niepodleg³oæ
ducha narodowego, zowiesz siê Wolnoæ A ¿ycie
Twoje trud trudów, s³awa, s³awa, s³awa .
Z kolei 2 czerwca 1979 w czasie pamiêtnej pielgrzymki, Ojciec wiêty Jan Pawe³ II na warszawskim
Placu Zwyciêstwa, tu¿ obok Grobu Nieznanego ¯o³nierza mówi³:  Stoimy tutaj w pobli¿u Grobu Nieznanego
¯o³nierza. W dziejach Polski  dawnych i wspó³czesnych  grób ten znajduje szczególne pokrycie. Na ilu
to miejscach Europy i wiata przemawia³ swoj¹ mierci¹, ¿e nie mo¿e byæ Europy sprawiedliwej bez Polski
niepodleg³ej na jej mapie. Dzieje Ojczyzny napisane
zosta³y przez Grób Nieznanego ¯o³nierza!...
I tak po raz kolejny Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej wpisa³y siê w dzieje narodu polskiego, wiadcz¹c niez³omnie, ¿e bez pamiêci o tej utraconej ziemi
nie ma historii Polski!
Przypisy:
1) Stanis³aw Pobóg-Malinowski: Najnowsza historia polityczna
Polski. Tom drugi 1914  1939. Gdañsk 1990 Graf. Str. 522.
2) Stanis³aw S³awomir Nicieja: Zadwórze. Polskie Termopile.
Opole 1990 Opolska Biblioteka Lwowska. Str. 3. G

Janusz Sekulski

Chcieli zamordowaæ Polskê
Bardzo uroczycie obchodzono w Gnienie
77 Rocznicê Mordu Katyñskiego. Organizatorem uroczystoci by³ gnienieñski oddzia³ Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich.
6 kwietnia obchody rozpoczêlimy msz¹ w. koncelebrowan¹, której przewodniczy³ JE ks. abp Henryk Muszyñski Prymas Senior Przybyli: senator Robert Gawe³,
przewodnicz¹cy Rad Miasta i Powiatu Micha³ Glejzer i
Dariusz Igliñski, z-ca Prezydenta Miasta Micha³ Powa³owski. Starostê powiatu gnienieñskiego reprezentowa³a Monika Twardowska  cz³onkini zarz¹du powiatu.
Obecni byli przedstawiciele pos³ów gnienieñskich.
33 Bazê Lotnictwa Transportowego w Powidzu repre-

zentowali pp³k Jacek Bojaryn, ¿. st. chor. Piotr Sichciñski, za 3 Skrzyd³o Lotnictwa Transportowego mjr Jaros³aw Wróbel i st. chor. Leszek Czerwiñski. Uroczycie
wkroczyli z pocztem sztandarowym cz³onkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego na czele z hetmanem p³k.
Bogus³awem Mo³odeckim. B. ¿o³nierzom wiatowego
Zwi¹zku Armii Krajowej wraz z pocztem sztandarowym
przewodzi³ 92-letni Józef Sztuka. Dopisa³a m³odzie¿
szkolna z pocztami sztandarowymi, harcerze, mieszkañcy Gniezna. Wartê honorow¹ przy Tablicy-Krzy¿u
Katyñskim pe³nili ¿o³nierze 3 Skrzyd³a Lotnictwa Transportowego w Powidzu.
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Po mszy w. uczestnicy uroczystoci przeszli w pobli¿e Tablicy-Krzy¿a Katyñskiego. W d³ugim szeregu
ustawi³y siê poczty sztandarowe. Zebranych powita³
Marian Kamierczak wiceprezes oddzia³u. Po hejnale
wojskowym odpiewalimy hymn Polski. G³os zabra³
prezes oddzia³u TMLiKPW Janusz Sekulski. Powiedzia³em m.in.: Historia naszej ojczyzny to czasy zwy-

Co dzia³o siê w ich umys³ach, jak mocno bi³o serce.
Przecie¿ wiedzieli, ¿e czeka ich rych³a mieræ... Nikt
nie prosi³ o ³askê. Nikt nie jest w stanie odpowiedzieæ
na to pytanie. Stali mê¿nie. Byli to przecie¿ ¿o³nierze...
Oddajemy ho³d naszym bohaterskim rodakom, szczególnie tym pochodz¹cym z naszej prastarej ziemi. Jestemy im to winni (...) Zamordowano ludzi, którzy dostali siê do niewoli na Kresach II Rzeczypospolitej,
gdy¿ na te tereny napad³a sowiecka Rosja (...) Win¹
skazanych na mieræ by³a ich polska narodowoæ,
a tak¿e to, ¿e w przewadze stanowili wykszta³con¹ elitê
spo³eczeñstwa (...) Niespotykana w dziejach ludzkoci i

Przemawia Janusz Sekulski
ciêskie i czasy przegrane, to czas chwa³y i ogromnych
tragedii. Jednak scenariusza tamtych dni historii Polski
nie przewidzia³yby najtê¿sze umys³y, ¿aden prorok. Oto
nasz Ojciec wiêty Jan Pawe³ II zostaje wyniesiony na
o³tarze ca³ego wiata. To w³anie wiêty Jan Pawe³ II
Papie¿ powiedzia³ kiedy: naród bez pamiêci traci
swoj¹ to¿samoæ. Mija 77 lat od tej makabrycznej,
ohydnej, jedynej w dziejach ludzkoci zbrodni na jeñcach wojennych. O czym mogli myleæ prowadzeni,
zwi¹zani drutami polscy oficerowie, policjanci, ¿o³nierze KOP-u prowadzeni przed wczeniej wykopane do³y.

Kwiaty sk³adaj¹ przewodnicz¹cy Rady Miasta
i zastêpca Prezydenta Miasta
ur¹gaj¹ca najprymitywniejszym prawid³om narodowym,
potworna rze smoleñska dokonana przez katów
NKWD na bezbronnych jeñcach w pó³ roku po zakoñczeniu dzia³añ wojennych obieg³a ca³y wiat. Ale wiat
milcza³. Wilson Churchil w bezczelny sposób odnosi³

Widok ogólny
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siê do genera³a W³adys³awa Andersa, gdy ten upomnia³
siê o prawdê o losie polskich oficerów, których tak potrzebowa³. Mówi³: Wielka Brytania tak wiele Polakom
pomog³a. Jak wiemy nie za darmo. Zakaza³ w ogóle
mówiæ o Katyniu. Maj¹ wa¿niejsze sprawy na g³owie
(...) Nawet po wojnie, kiedy w Londynie 18 wrzenia
1976 ods³aniano Pomnik ofiarom Katynia rz¹d Wielkiej
Brytanii zabroni³ brytyjskim oficerom, którzy prywatnie
zamierzali przybyæ na uroczystoæ wyst¹pienia w mundurach (...) Przedstawicieli brytyjskiego rz¹du oczywicie nie by³o (...) Podobnie wrêcz wrogo do Polaków
odnosi³ siê prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin
Delano Roosevelt. Katyñ, Polska nie istnia³y w rozmowach dyplomatycznych. Roosevelt: co wy Polacy jeszcze chcecie, dostaniecie w zamian ziemie na zachodzie. Odda³ Polskê sowieckiej Rosji. Jaki by³ los naszego narodu doskonale wiemy i wiedzieæ musi m³ode
pokolenie. 1 padziernika 1951 roku sprawa zbrodni
katyñskiej znana wczeniej dosta³a siê na wokandê
komisji kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej. Sformu³owane zosta³o jednoznacznie orzeczenie, ¿e za mord w Katyniu odpowiedzialny jest Zwi¹zek
Sowiecki. Wieæ o zbrodni obieg³a ju¿ ca³y wiat. Ale
wiat milcza³, milcza³ dla uk³adnoci politycznej ze
Zwi¹zkiem Sowieckim. Wczeniej nasi sprzymierzeñcy

w Poczdamie i Ja³cie oddali Stalinowi po³owê II Rzeczypospolitej (...) rodziny ofiar katyñskiej zbrodni poddano represjom (...) Ogromny wk³ad w ujawnieniu i
upamiêtnieniu prawdy o Katyniu mia³ Andrzej Przewonik sekretarz Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa, który zgin¹³ w katastrofie pod Smoleñskiem
10 kwietnia 2010 r. (...) Dzisiaj mo¿emy mówiæ g³ono
o Katyniu. Dzi Katyñ to symbol  obok Charkowa, Kalinina, Miednoje i Bykowni. To przede wszystkim obowi¹zek pamiêci o ludziach, którzy za niez³omn¹ wiernoæ Polsce zap³acili ¿yciem (...) Jest tak¿e nasz¹ powinnoci¹ sprawiæ, aby pamiêæ o tej bezprecedensowej
zbrodni bêd¹cej nasz¹ narodow¹ tragedi¹ sta³a siê
czêci¹ europejskiej i wiatowej historii (...) Cz³owiek
¿yje dopóty dopóki istnieje o nim wspomnienie. Niechaj
pamiêæ o pomordowanych tl¹ca dot¹d w sercach ich
rodzin i towarzyszy broni, utrwali siê w ogólnonarodowej wiadomoci.
Modlitwê za pomordowanych prowadzi³ JE ks. abp
Henryk Muszyñski. W krótkiej czêci artystycznej wiersze czytali uczniowie Zespo³u Szkó³ EkonomicznoOdzie¿owych Martyna Gawrych i Kacper Przybylski.
Delegacje z³o¿y³y wieñce i zapali³y znicze pod Tablic¹Krzy¿em Katyñskim. Na zakoñczenie uczestnicy uroczystoci odpiewali Rotê. G

Marek Zabierowski

Pochodzenie terytorialne osadników osiedlonych na
ziemi g³ubczyckiej w latach 1945  1948 (IV)
Kresy maj¹ historiê bogat¹
Kojarz¹ siê nam obecnie ze strat¹
Chocia¿ te ziemie ju¿ dawno przepad³y
Wspomnienia s¹ ¿ywe, bo w pamiêæ zapad³y.

ne na ka¿dym kroku. Obiekty, które nie ucierpia³y od walk,
ucierpia³y póniej od sowieckiej grabie¿y i dewastacji.
W 1945 r. dokona³o siê tutaj du¿e przeobra¿enie.
Zmiany graniczne poci¹gnê³y za sob¹ zmiany demograficzne. Nast¹pi³ masowy odp³yw Niemców i gromadny nap³yw Polaków. Po wojnie nasta³ czas kolejnych
wysiedleñ. Wówczas to na kolejowych szlakach zapanowa³ du¿y ruch. Kresowiacy z dziada pradziada,
ukszta³towani przez przesz³oæ, upchani do wagonów
towarowych niczym byd³o, gdzie szczup³oæ miejsca
dawa³a siê im we znaki, ruszyli w drogê, aby odbyæ
podró¿ ¿ycia, zostawiaj¹c na wschodzie w ryzykownym
miejscu czêæ rodzin, domy rodzinne, groby bliskich.
Przetrzebieni, pokiereszowani przez nieub³agany los,
targani rozpacz¹ definitywnie rozstali siê z Kresami
naznaczonymi potwornym nieszczêciem, gdzie zagra¿a³a im zag³ada. Uniknêli mierci o ma³y w³os. Zapiek³a
nienawiæ, która od dawna tli³a siê na Kresach
Wschodnich, zosta³a rozdmuchana szalej¹c¹ zawieruch¹ wojenn¹, aby przerodziæ siê w krwaw¹ rozprawê.
Ukraiñcy dziesi¹tkowali Polaków w zapamiêtaniu
z wielkim okrucieñstwem nie przepuszczaj¹c ani dzieciom, ani kobietom. Nie by³o litoci. Czêæ Ukraiñców
ratuj¹c Polaków, zginê³a z r¹k pobratymców.
Osadnicy, rekrutuj¹cy siê przewa¿nie sporód Kresowiaków, zasiedlali powiat g³ubczycki. Obok osadnic-

O Kresach zapomnieæ nie sposób
S¹ inspiracj¹ dla wielu osób
Fascynacja t¹ ziemi¹ wynika z tego,
¯e na ka¿dym kroku jest tu co ciekawego.
Ziemia g³ubczycka obejmuj¹ca czêæ P³askowy¿u
G³ubczyckiego oraz kawa³ek Gór Opawskich, stanowi¹ca powiat województwa opolskiego, graniczy z Czesk¹
Republik¹.
Teren ten nale¿a³ do Niemiec. Dzia³ania militarne
II wojny wiatowej nie ominê³y tego obszaru. Kiedy
nadci¹ga³y wojska sowieckie przewalaj¹ce siê przez
l¹sk i gdy z pól bitewnych dochodzi³y odg³osy walk
oraz przera¿aj¹ce wieci wywo³uj¹ce pop³och, zarz¹dzono tu ewakuacjê ludnoci niemieckiej, która kierowa³a siê w stronê Czech. Zaraz po przejciu frontu
czêæ Niemców powróci³a do swoich opuszczonych
domów. Po wyparciu st¹d zdruzgotanych oddzia³ów
niemieckich Sowieci tworzyli komendy wojenne. Obok
tej sowieckiej w³adzy istnia³y równie¿ zacz¹tki polskiej
administracji, która by³a zdana na ³askê i nie³askê
wojsk sowieckich. Zniszczenia wojenne by³y tu widocz6

twa zorganizowanego, które dominowa³o, istnia³o równie¿, na mniejsz¹ skalê, osadnictwo ¿ywio³owe czyli
dzikie. PUR osiedla³ osadników w sposób planowy i
kierowany. Czêæ Polaków na w³asn¹ rêkê zasiedla³a
teren, samorzutnie zajmuj¹c poniemieckie domostwa.
Wród pierwszych osadników znaleli siê szabrownicy.
Pe³ni niezmiernej ³apczywoci, nastawieni na szybki
zysk, zjawili siê tu na krótko, gdy¿ przyjechali tylko po
niemiecki dobytek, aby siê ob³owiæ.
Na ziemi g³ubczyckiej spo³ecznoæ dzieli³a siê na
ludzi miejscowych i nap³ywowych. Jedni i drudzy nie
przepadali za sob¹ i stronili od siebie. Nie byli w stanie
porozumieæ siê ze sob¹. Osadnicy traktowali ludnoæ
tutejsz¹ nieufnie. Autochtoni, w³¹czeni w sk³ad polskiej
wspólnoty narodowej, rozmawiaj¹c ze sob¹ po niemiecku oraz nosz¹c czapki niemieckiego kroju wojskowego budzili lêk i niechêæ wród przybyszów. Od¿y³y
niepokoje z czasów wojny. Nic wiêc dziwnego, ¿e ludzie miejscowi zra¿aj¹c sobie osadników, spotykali siê
z wrogoci¹, popadaj¹c w izolacjê.
Przez pewien czas ekspatrianci musieli mieszkaæ
razem z Niemcami pod jednym dachem. Ludnoæ niemieckiego pochodzenia wysiedlono w 1946 r. Dla
wysiedlenia stworzono w G³ubczycach punkt zborny,
który istnia³ prawie piêæ lat. Funkcjonowa³ w latach
1946  1951. Najpierw kierowano do niego Niemców
z województwa l¹sko-d¹browskiego, a potem wysy³ano tam ludnoæ niemieck¹ ze wszystkich stron Polski.
Do l¹skiego miasta nad Psin¹ jecha³y transporty
Niemców z Bia³egostoku, GdyniGrabówka, Szczecina,
Olsztyna, Lidzbarku Warmiñskiego, Ornety, Warszawy,
Gostynina, P³ockaRadziwia, Sierpca, £odzi, Bydgoszczy, Nak³a nad Noteci¹, Poznania, LesznaGronowa,
Krakowa, Wroc³awia, Legnicy.

Czernica
Janiszcze
Nakwasza
Podkamieñ
Budy³ów
Kozowa
Taurów2)
Wymys³ówka
Polanka
Rosochowaciec
Dmuchawiec
Koz³ów3)
Pokropiwna4)
S³obódka
Monastyrek
Olesko
Oniki

BartkowaPosadowa
Bilsko
KobyleGródek
Kurów
Mi³kowa
Przydonica
R¹bkowa
RoztokaBrzeziny
Ro¿nów1)
Sienna
Têgoborze
Wilkonosza
Witkówka
Zbyszyce
Znamirowice
Nagoszyn
Chocznia
Choderkowce
£any
Wybranówka
Nowa Wie
Tryñcza
Nadyby
Istebna

Powiat
Nowy S¹cz
Nowy S¹cz
Nowy S¹cz
Nowy S¹cz
Nowy S¹cz
Nowy S¹cz
Nowy S¹cz
Nowy S¹cz
Nowy S¹cz
Nowy S¹cz
Nowy S¹cz
Nowy S¹cz
Nowy S¹cz
Nowy S¹cz
Nowy S¹cz
Ropczyce
Wadowice
Bóbrka
Bóbrka
Bóbrka
Nisko
Przewrosk
Sambor
Cieszyn

tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
wo³yñskie

1) Wyw³aszczeni spod Ro¿nowa osiedli równie¿
w Krzy¿owicach (wie powiatu g³ubczyckiego nale¿¹ca
kiedy do Zakonu Krzy¿ackiego). Przybyli tam wysiedleñcy z nastêpuj¹cych miejscowoci powiatu Nowy
S¹cz: BartkowaPosadowa, Jelna, KobyleGródek,
Mi³kowa, R¹bkowa, RoztokaBrzeziny, Sienna, S³owikowa, Zbyszyce.
2) Na ziemi g³ubczyckiej osiedlono 978 ekspatriantów
pochodz¹cych z Taurowa, w tym Zubrzyce  441 osób,
Bogdanowice  286, W³odzienin  238, Zopowy  13
osób.
3) Napierw ekspatrianci z Koz³owa (powiat Tarnopol)
przybyli do powiatu prudnickiego (Gostomia, Krobusz,
Ligota, Prê¿yna, Prê¿ynka, Rostkowice, Solec, micz),
a potem skierowano ich do Bogdanowic, Branic, W³odzienina i Zubrzyc.
4) Wpierw osadnicy ze wsi Pokropiwna przyjechali do
powiatu Prudnik (Prê¿yna), a potem musieli osi¹æ
w Bogdanowicach.

Bogdanowice
Sk¹d przybyli

Brody
Brody
Brody
Bridy
Brze¿any
Brze¿any
Brze¿any
Brze¿any
Buczacz
Podhajce
Tarnopol
Tarnopol
Tarnopol
Tarnopol
Z³oczów
Z³oczów
Krzemieniec

Województwo
krakowskie
krakowskie
krakowskie
krakowskie
krakowskie
krakowskie
krakowskie
krakowskie
krakowskie
krakowskie
krakowskie
krakowskie
krakowskie
krakowskie
krakowskie
krakowskie
krakowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
l¹skie

Boguchwa³ów
Sk¹d przybyli
Brzuchania
Ksi¹¿ Wielki
Boguchwa³owice
Jaworznik
Morsko
Koszarawa
£odygowice
Towarnia
Borki Dominikañskie
Kociejów
Wólka Hamulecka
Zarudce
Zaszków
B³yszczywody
Doroszów Wielki
Macoszyn
Mierzwica
Mohylany
Przemiwó³ki
Smereków
Soposzyn
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Powiat
Miechów
Miechów
Zawiercie
Zawiercie
Zawiercie
¯ywiec
¯ywiec
Dobromil
Lwów
Lwów
Lwów
Lwów
Lwów
¯ó³kiew
¯ó³kiew
¯ó³kiew
¯ó³kiew
¯ó³kiew
¯ó³kiew
¯ó³kiew
¯ó³kiew

Województwo
kieleckie
kieleckie
kieleckie
kieleckie
kieleckie
krakowskie
krakowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie

Wi¹zowa
Koñczaki Stare
Chocimierz
Jezierzany
Justynówka
Mazury
Stare Miasto
Uszkowice
Witków Nowy
Mszaniec
Opry³owca
Reniów
Olesko
Siniowce
Janówka
Osowik
Porada

¯ó³kiew
Stanis³awów
T³umacz
T³umacz
Podhajce
Podhajce
Podhajce
Przemylany
Radziechów
Tarnopol
Zbara¿
Zborów
Z³oczów
Krzemieniec
Sarny
Sarny
Sarny

lwowskie
stanis³awowskie
stanis³awowskie
stanis³awowskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie

Biskowice
Perekale
£anczyn
widowa
Ro¿anówka
Dobrowody

Na cmentarzu w Bogucha³owie spoczywa zapomniany ludowiec, polityk PSL-u, który wspó³pracowa³
ze Stanis³awem Miko³ajczykiem  W³adys³aw Zaremba
(1902  1972). W okresie istnienia II Rzeczypospolitej
by³ dzia³aczem ruchu ludowego na Kresach Wschodnich. W czasie II wojny wiatowej wraz z rodzin¹ znalaz³ siê na Syberii. W jego sprawie interweniowa³
u w³adz sowieckich profesor, dzia³acz ludowy  Stanis³aw Kot, który wtedy pe³ni³ funkcje ambasadora rz¹du
polskiego na emigracji. W wyniku interwencji rz¹du londyñskiego Zaremba zosta³ wezwany do Moskwy, gdzie
stawi³ siê na Kremlu, aby dowiedzieæ siê od Stalina, ¿e
jest wolny i ¿e mo¿e opuciæ Zwi¹zek Sowiecki. Uda³
siê wtedy do Wielkiej Brytanii i tam dzia³a³ na scenie
politycznej. Po wojnie nadal zwi¹zany z ruchem ludowym i ekip¹ Miko³ajczyka przyjecha³ na ziemiê g³ubczyck¹. Mieszka³ w przysió³ku Boguchwa³owa o nazwie
Wierzbno (obok tego przysió³ka przebiega nieczynna
ju¿ linia kolejowa Rac³awice l¹skie  Racibórz). Sta³
siê w³acicielem ziemi i wodnego m³yna. W 1947 r.
W. Zarembê w Wierzbnie odwiedzi³ Stanis³aw Miko³ajczyk, który przyby³ tu ze swoj¹ sekretark¹. Po ucieczce
S. Miko³ajczyka aresztowano Zarembê. Po kilkumiesiêcznym uwiêzieniu zosta³ wypuszczony na wolnoæ.
Sponiewierany przez UB, ustawicznie ledzony, gnêbiony na potêgê, zagro¿ony ponownym aresztowaniem,
ratuj¹c swoje ¿ycie, zdo³a³ potajemnie uciec z Polski.
W USA pracowa³ na farmie nale¿¹cej do Miko³ajczyka.
Powróci³ z kilkunastoleniej emigracyjnej tu³aczki, aby
znowu zjawiæ siê na ziemi G³ubczyciej i zamieszkaæ
w Boguchwa³owie u swojej rodziny.

Ciermiêcice*
Sk¹d przybyli
Natalin
Charsznica
£utowiec
Rupniów**
Sowliny**
Walowa Góra**
Biskowice
Micha³ów
Drahasymów
Kuropatniki
Kosów
Pleników
Faszczówka
Kaczanówka
Turówka
Parszelewo
Feliksowo

Braciszów
Bzów
Borek Ma³y
Hubicze
£obozew
Telenica Oszwarowa

Powiat
Zawiercie
Ropczyce
Drohobycz
Lesko
Lesko

lwowskie
poleskie
stanis³awowskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie

Oko³o 100 osadników z £obozwi znalaz³o sobie domostwa w Braciszowie. Górale z Bieszczad zasiedlili
równie¿ Tarnkow¹. Zadomowili siê tam przybysze z Telenicy Oszwarowej (65 osób) i Paniszczowa. Te
trzy wy¿ej wspomniane bieszczadzkie wioski w latach
1945  1951 nale¿a³y do Zwi¹zku Sowieckiego.
W 1951 zmieniono przebieg wschodniej granicy naszego kraju. Wówczas to wytyczono now¹ granicê
w Bieszczadach oraz na odcinku Go³êbie  Wierzbica.
Kraj Rad po³akomi³ siê na polski wêgiel kamienny i to
by³o g³ównym powodem wymiany terytoriów przygranicznych. Polska podleg³a ZSRR, s³u¿¹c interesom
tego pañstwa, chc¹c nie chc¹c, musia³a przystaæ na te
narzucone warunki. Nasz wschodni s¹siad zagarn¹³ kilka polskich miast (Be³z, Krystynopol, zachodni¹ czêæ
Sokala tzw. Zabu¿e, Uhnów, Warê¿) oraz wiele wsi,
m.in. Boratyn, Chorobrów, Ciel¹¿, Dobraczyn, Konotopy, Leszczków, Opulsko, Ostrów, Sawczyn, Tudorkowice, Ulwówek, Wojs³awice, ¯abcze Murowane, ¯u¿el.
Wszystkie wy¿ej wymienione wsie przed wojn¹ wchodzi³y w sk³ad powiatu Sokal. Ów teren by³ nie tylko
wêglonony, ale równie¿ chlebodajny. Pod ziemi¹ znajdowa³y siê bogate z³o¿a wêgla kamiennego, odkryte
w okresie istnienia II Rzeczypospolitej, a na powierzchni wystêpowa³ urodzajny czarnoziem. Polacy musieli
opuciæ swoje wyremontowane po wojnie domostwa.
Ich praca oraz pieni¹dze posz³y na marne. Komunistyczne pañstwo zapewni³o im nowe pasmo nieszczêæ. Nie zaznali spokoju. Nie mogli normalnie ¿yæ.
Wkrótce na wydartym Polsce terenie powsta³o zag³êbie
wêglowe z licznymi kopalniami. W zamian za to terytorium nasz kraj otrzyma³ czêæ Bieszczad. Do Polski
w 1951 r. wróci³y m.in. takie bieszczadzkie wioski, jak
£obozew, Telenica Oszwarowa, Paniszczów (obecnie ju¿ nie istnieje) oraz inne.

gmina Brzuchowice: Borki Dominikañskie, Kociejów,
Wólka Hamulecka, Zarudce, Zaszków
gmina Nadycze: Doroszów Wielki, Mierzwica, Mohylany, Przemiwó³ki, Smereków.

Sk¹d przybyli

Sambor
Piñsk
Nadwórna
Czortków
Zaleszczyki
Zbara¿a

Województwo
kieleckie
krakowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
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Powiat
Wo³kowysk
Miechów
Zawiercie
Limanowa
Limanowa
Limanowa
Sambor
Ko³omyja
niatyn
Brze¿any
Czortków
Przemylany
Ska³at
Ska³at
Ska³at
Bras³aw
Wilejka

Województwo
bia³ostockie
kieleckie
kieleckie
krakowskie
krakowskie
krakowskie
lwowskie
stanis³awowskie
stanis³awowskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
wileñskie
wileñskie

Bokujma
Ludwikówka
Smordwa
Kinachowce
Korzkowce
Mosurowce
Ostróg

Dubno
Dubno
Dubno
Krzemieniec
Krzemieniec
Krzemieniec
Zdo³bunow

Ksiê¿e Pole

wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie

Sk¹d przybyli
Grabowa
Niegowonice
Kociejów
Zarudce
Zaszków
Zawadów
Lipina
Polany

* Teraz, gdy granice praktycznie nie istniej¹, ta przygraniczna wie sta³a siê... przedmieciem urokliwego, czeskiego miasta o nazwie Krnov.
** Miejscowoci góralskie. Najwiêcej górali z powiatu
Limanowa osiedlono na ziemi g³ubczyckiej w przygranicznych Bliszczycach niedaleko od Ciermiêcic. Przyjechali oni z nastêpuj¹cych góralskich wiosek: Kanina,
Laskowa, £êtowe, Mordarka, Mszana Górna, Przyszowa, Siekierczyna, Wysokie, ¯mi¹ca.

G³ogoczów
Kida³owice
Zbunin
Trocianiec
Bohorodyczyn
Chorosno
G³êboka
Grabicz*
Mo³ody³ów
Ottynia
Uhorniki
Walewszczyzna
Worona
Babiñce
Barysz
Salówka
Grzyma³ów**
Hlibów
Okno
Burakówka
Zbara¿

Powiat

Województwo
kieleckie
kieleckie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie

gmina Brzuchowice: Kociejów, Zarudce, Zaszków, Zawadów.
Najwiêcej osadników przyjecha³o do wsi Ksiê¿e Pole
z miejscowoci Zarudce (167 osób).

Lewice

Koz³ówki
Sk¹d przybyli

Powiat
Zawiercie
Zawiercie
Lwów
Lwów
Lwów
Lwów
¯ó³kiew
¯ó³kiew

Województwo

Mylenice
krakowskie
Jaros³aw
lwowskie
Brzeæ n. Bugiem poleskie
niatyn
stanis³awowskie
T³umacz
stanis³awowskie
T³umacz
stanis³awowskie
T³umacz
stanis³awowskie
T³umacz
stanis³awowskie
T³umacz
stanis³awowskie
T³umacz
stanis³awowskie
T³umacz
stanis³awowskie
T³umacz
stanis³awowskie
T³umacz
stanis³awowskie
Borszczów
tarnopolskie
Buczacz
tarnopolskie
Czortków
tarnopolskie
Ska³at
tarnopolskie
Ska³at
tarnopolskie
Ska³at
tarnopolskie
Zaleszczyki
tarnopolskie
Zbara¿
tarnopolskie

gmina Ottynia: Chorosno, G³êboka, Grabicz, Mo³ody³ów, Uhorniki, Worona
* Ekspatrianci z miejscowoci Grabicz stanowili najliczniejsz¹ grupê osadników we wsi Koz³ówki (60 osób).
** Grzyma³ów  miejscowoæ nad rzek¹ Gni³¹. By³ kiedy w³asnoci¹ Ludzickich herbu Grzyma³a, st¹d nazwa Grzyma³ów. W 1720 roku uzyska³ status miasta.
Tutejszy zamek zosta³ przebudowany i sta³ siê pa³acem. Znajdowa³a siê w nim kolekcja malarska (m.in.
obrazy Juliusza Kossaka, Tadeusza Ajdukiewicza),
du¿a biblioteka, archiwum (m.in. autografy Jana Kazimierza, H. Ko³³¹taja, T. Kociuszki, F. Liszta, A. Mickiewicza). Zbiory przepad³y w 1939 r. W 1944 r. pa³ac
uszkodzi³a bomba. Budowla zosta³a wyburzona. Zachowa³ siê tylko park krajobrazowy.
Grupa kresowiaków z Grzyma³owa próbowa³a osiedliæ
siê w Rakowie (powiat G³ubczyce). Ich pobyt trwa³ tam
krótko. Zostali przesiedleni do miejscowoci Koz³ówki.
Dla ekspatriantów z Grzyma³owa miejscem zamieszkania
sta³o siê równie¿ miasto Baborów oraz miasto Kietrz.

Sk¹d przybyli

Powiat

Maków
Przybys³awice
Szreniawa
Czubrowice
Przeginia
Zawada
Ludwinów
Bielany
Witkowice
Góra Motyczna
Nagoszyn
Koszarawa
Przyborów
Drohomyl
S¹siadowice
Byszów
Olejowa Korolówka
Bohorodczany
Budy³ów*
Potok
Majdan**
Sokolniki
£opatyn
Zabawa
Bajkowce
Horodyszcze
Zarudeczko
Nowosió³ki
Krzemieniec
Mosurowce
Pachinia
Rzeszniówka
Wereszczaki
Chorów
Je³omalin

Miechów
Miechów
Miechów
Olkusz
Olkusz
Olkusz
Zawiercie
Bia³a
Bia³a
Ropczyce
Ropczyce
¯ywiec
¯ywiec
Jaworów
Sambor
Sokal
Horodenka
Stanis³awów
Brze¿any
Brze¿any
Kopyczyñce
Podhajce
Radziechów
Radziechów
Tarnopol
Tarnopol
Zbara¿
Z³oczów
Krzemieniec
Krzemieniec
Krzemieniec
Krzemieniec
Krzemieniec
Zdo³bunów
Zdo³bunów

* Budy³ów  76 osób
** Majdan  35 osób
Nagoszyn  32 osoby
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Województwo
kieleckie
kieleckie
kieleckie
kieleckie
kieleckie
kieleckie
kieleckie
krakowskie
krakowskie
krakowskie
krakowskie
krakowskie
krakowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
stanis³awowskie
stanis³awowskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie

Nowa Wie
Sk¹d przybyli
Lisów
Dobrosin
S³obódka
Rozdó³
Posuchów
Zakrzemienna
Ciemierzyñce
Dunajów
Majdan Stary
Dworniki
Go³ogóry
Sasów
Wicyñ*
Zazule
Cechów
Kutrów
£obaczówka

Powiat
Jas³o
¯ó³kiew
T³umacz
¯ydaczów
Brze¿any
Brze¿any
Przemylany
Przemylany
Radziechów
Z³oczów
Z³oczów
Z³oczów
Z³oczów
Z³oczów
Horochów
Horochów
Horochów

Borki Wielkie
Czarny Las
Dobrowody
Nowy Rogowiec
Stary Zbara¿**
Za³u¿e
Pomorzany
Seretec
Ba³waniszki
M³odzianówka
Kolonia Gaj
Ko³odno
Mosurowce
Witkowce

Województwo
krakowskie
lwowskie
stanis³awowskie
stanis³awowskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie

Pilszcz*
Januszowice
Jawiszowice
Chocznia
Momoty Górne
Siedliszcze
Józefów
Rodatycze
Munina
Tuczempy
Mo³oszkowice
Miejsce Piastowe
Bi³ka Królewska
Strzelczyska
Gorliczyna
Siedleczka
Domaszów
Hrebenne
Zamek
Ostrów
Rawszczyzna
Osusz
Utoropy
Bohorodczany
Delejów
Mariampol
Wo³czków
Olesza
Wola Lubomirska
Zab³otce
Nowogrobla
Kurdwanówka
Czabarówka
Suchodó³
Dunajów
Ha³uszczyñce

Powiat

tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
wileñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie

Czarny Las  85 osób
Rodatycze  45 osób
Stary Zbara¿  35 osób
* Pilszcz jest po³o¿ony na terenie przygranicznym
w pobli¿u Opawy. Nic wiêc dziwnego, ¿e mieszkañcy
tej wioski ci¹¿¹ ku czeskiemu miastu, które stanowi
du¿y orodek handlu, kultury i nauki.
** W Starym Zbara¿u na górze znajduj¹ siê resztki
zamku. Sterczy tam ciana, na której umieszczono
krzy¿. Los le obszed³ siê z tym miejscem. W 1474 r.
podczas tatarskiego oblê¿enia wybuch³ tu po¿ar, który
strawi³ tê budowlê obronn¹. Warownia zosta³a odbudowana. W 1589 r. zamek ponownie zaatakowali Tatarzy.
Wtedy budowla uleg³a zniszczeniu i nie zosta³a odbudowana.

* Ekspatriaci ze wsi Wicyñ (254 osoby) najliczniej zasilili spo³eczeñstwo nap³ywowe Nowej Wsi.

Sk¹d przybyli

Tarnopol
Zbara¿
Zbara¿
Zbara¿
Zbara¿
Zbara¿
Zborów
Zborów
Oszmiana
Kostopol
Kowel
Krzemieniec
Krzemieniec
Krzemieniec

Województwo

Olkusz
kieleckie
Bia³a
krakowskie
Wadowice
krakowskie
Bi³goraj
lubelskie
Che³m
lubelskie
Lublin
lubelskie
Gródek Jagielloñski lwowskie
Jaros³aw
lwowskie
Jaros³aw
lwowskie
Jaworów
lwowskie
Krosno
lwowskie
Lwów
lwowskie
Mociska
lwowskie
Przeworsk
lwowskie
Przeworsk
lwowskie
Rawa Ruska lwowskie
Rawa Ruska lwowskie
Rawa Ruska lwowskie
Sokal
lwowskie
Sokal
lwowskie
Krotoszyn
poznañskie
Ko³omyja
stanis³awowskie
Stanis³awów stanis³awowskie
Stanis³awów stanis³awowskie
Stanis³awów stanis³awowskie
Stanis³awów stanis³awowskie
T³umacz
stanis³awowskie
¯ydaczów
stanis³awowskie
Brody
tarnopolskie
Brze¿any
tarnopolskie
Buczacz
tarnopolskie
Kopyczyñce
tarnopolskie
Kopyczyñce
tarnopolskie
Przemylany tarnopolskie
Ska³at
tarnopolskie

Pomorzowiczki
Sk¹d przybyli
G³obikówka
Gêbiczyna
Kamionka
Ostrów
Wolica
Busk*
Kupcze
Wierzblany
Hiñkowce
Olesko**
Skwarzawa
Podzamcze
D¹browa
Koszyszcze
Poniatowo

Powiat

Jas³o
Ropczyce
Ropczyce
Sokal
Brze¿any
Kamionka Strumi³owa
Kamionka Strumi³owa
Kamionka Strumi³owa
Zaleszczyki
Z³oczów
Z³oczów
Dubno
£uck
£uck
£uck

Województwo
krakowskie
krakowskie
krakowskie
lwowskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie

* Aby unikn¹æ mierci z r¹k upowców mieszkañcy Buska, zmuszeni do ucieczki, jechali do nastêpuj¹cych
miejsc schronienia:
powiat Brzesko: Bogumi³owice, Dêbno, Jastew, Michala, Niedzieliska, Niwka, Por¹bka Uszewska, Rad³ów,
Rajsko, Strzelce Ma³e, Strzelce Wielkie, Szczurowa,
Wojnicz, Wola Przemykowska; powiat Tarnów: Bistuszowa, Ciê¿kowice, K¹na Dolna, £êg, £owczów, Rudka, Ryglice, Szczepanowice, Tarnowiec, Wierzchos³awice, Zawada; powiat D¹browa Tarnowska: Borusowa,
Siedliszowice, Swarzów, Ujcie Jezuickie, Wietrzychowice, Zawierzbie, ¯abno; powiat Gorlice: Siedliska; powiat Grybów: Bobowa; powiat Jaros³aw: Ro¿niatów;
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Równe

powiat £añcut: Czarna, Krzemienica, Rogó¿no; powiat
Przeworsk: Gorliczyna; powiat Tarnobrzeg: D¹browica,
Grêbów; powiat W³oszczowa: Gruszczyn, Wystêpy.
Byli mieszkañcy Buska w powiecie g³ubczyckim osiedli
w Klisinie (225 osób), Ma³ym Klisinie, Szonowie, Branicach (ponad 140 osób), Micha³kowicach, G³ubczycach,
Lwowianach i Pomorzowiczkach.
** Czêæ mieszkañców Oleska w okresie okupacji uciek³a z Kresów i schroni³a siê w nastêpuj¹cych miejscach:
powiat Brzesko: Biadoliny, Bucze; powiat £añcut: Czarna, Krzemienica; powiat Ropczyce: Olchowa, Sêdziszów.

Sk¹d przybyli

Rozumice

Sk¹d przybyli

Powiat

Powiat

Województwo

Malinie
Mielec
krakowskie
Ocieka
Ropczyce
krakowskie
Kremerówka
Bóbrka
lwowskie
Stebnik
Drohobycz
lwowskie
Truskawiec
Drohobycz
lwowskie
Rodatycze
Gródek Jagielloñski lwowskie
Bi³ohorszcze
Lwów
lwowskie
Koniuszki Siemianowskie Rudki
lwowskie
Zmys³ów
Rudki
lwowskie
Sambor
Sambor
lwowskie
S¹siadowice
Sambor
lwowskie
Uherce Zap³atyñskie Sambor
lwowskie
Wojutycze
Sambor
lwowskie
Borynia
Turka
lwowskie
Komarniki
Turka
lwowskie
Matków
Turka
lwowskie
Turka
Turka
lwowskie
Wysocko Wy¿ne
Turka
lwowskie
Zagórze Konkolnickie Rohatyn
stanis³awowskie
Janiszcze
Brody
tarnopolskie
Litowisko
Brody
tarnopolskie
Podkamieñ
Brody
tarnopolskie
Józefówka
Brze¿any
tarnopolskie
Kurzany
Brze¿any
tarnopolskie
Litiatyn
Brze¿any
tarnopolskie
Bia³y Potok
Czortków
tarnopolskie
Zwiniacz
Czortków
tarnopolskie
Bucyki
Ska³at
tarnopolskie
Krzywe
Ska³at
tarnopolskie
Ditkowce
Tarnopol
tarnopolskie
Ihrowica
Tarnopol
tarnopolskie
Mszaniec
Tarnopol
tarnopolskie
Nosowce
Tarnopol
tarnopolskie
Obarzañce
Tarnopol
tarnopolskie
Ostrów
Tarnopol
tarnopolskie
Seredynki
Tarnopol
tarnopolskie
Zofiówka
Trembowla
tarnopolskie
Berezowica Ma³a
Zbara¿
tarnopolskie
Bia³og³owy
Zborów
tarnopolskie
Jezierna
Zborów
tarnopolskie
Nowomylsk
Zdo³bunów
wo³yñskie

Województwo

Rzozów
Momoty Górne
Telenica Oszwarowa
Bi³ka Królewska
¯urawniki
Szutowa
Szklary
Delatycze
Pomiarki
Chocimierz
Okniany
Olesza
Tymienica
Buszcze
Narajów
Kamionka Strumi³owa

Kraków
krakowskie
Bi³goraj
lubelskie
Lesko
lwowskie
Lwów
lwowskie
Lwów
lwowskie
Jaworów
lwowskie
Rzeszów
lwowskie
Nowogródek nowogródzkie
Stryj
stanis³awowskie
T³umacz
stanis³awowskie
T³umacz
stanis³awowskie
T³umacz
stanis³awowskie
T³umacz
stanis³awowskie
Brze¿any
tarnopolskie
Brze¿any
tarnopolskie
Kamionka Strumi³owa
tarnopolskie
£any Polskie
Kamionka Strumi³owa
tarnopolskie
Czabarówka
Kopyczyñce
tarnopolskie
Sokolniki
Podhajce
tarnopolskie
Z³otniki
Podhajce
tarnopolskie
Bia³a
Przemylany tarnopolskie
Dunajów
Przemylany tarnopolskie
Lipowce
Przemylany tarnopolskie
Majdan Lipowiecki
Przemylany tarnopolskie
Jacowce
Zbara¿
tarnopolskie
Chilczyce
Z³oczów
tarnopolskie
Folwarki
Z³oczów
tarnopolskie
Knia¿e
Z³oczów
tarnopolskie
Usznia
Z³oczów
tarnopolskie
Wicyñ
Z³oczów
tarnopolskie
Zaszków
Z³oczów
tarnopolskie
Antolin
Kostopol
wo³yñskie
Hurby
Kostopol
wo³yñskie
Niemilia
Kostopol
wo³yñskie
Rudnia £êczyñska
Kostopol
wo³yñskie
Buda
Równe
wo³yñskie
Korczunek Grozowski Zdo³bunów
wo³yñskie
Stój³o
Zdo³bunów
wo³yñskie

Sambor  ponad 90 osób
Komarniki  ponad 70 osób
Uherce Zap³atyñskie  30 osób.

Sucha Psina
Sk¹d przybyli
Kociejów*
Rzêsna Polska
Zarudce
Zaszków**
Zawadów
B³yszczywody
Doroszów Wielki
Gliñsko
Majdan

Dunajów (miasteczko)  oko³o 70 osób
Antolin  ponad 50 osób
Bi³ka Królewska  30 osób
Folwarki  ponad 20 osób.
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Powiat
Lwów
Lwów
Lwów
Lwów
Lwów
¯ó³kiew
¯ó³kiew
¯ó³kiew
¯ó³kiew

Województwo
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie

Mierzwica
Mohylany
Nadycze
Przedrzymichy Ma³e
Przemiwó³ki
Wiesenberg
Zwertów
¯ó³tañce

¯ó³kiew
¯ó³kiew
¯ó³kiew
¯ó³kiew
¯ó³kiew
¯ó³kiew
¯ó³kiew
¯ó³kiew

Zopowy

lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie

Sk¹d przybyli

Powiat

Województwo

Bobolice
Mirów
Ogorzelnik
Balin
Nieciecza

Zawiercie
kieleckie
Zawiercie
kieleckie
Zawiercie
kieleckie
Chrzanów
krakowskie
D¹browa Tarnowska
krakowskie
Odmêt
D¹browa Tarnowska
krakowskie
£oniowa
Brzesko
lwowskie
Biskowice
Sambor
lwowskie
Rekliniec
¯ó³kiew
lwowskie
Miertuki
Stryj
stanis³awowskie
S³obódka
Stryj
stanis³awowskie
Taurów
Brze¿any
tarnopolskie
Adamy
Kamionka Strumi³owa
tarnopolskie
Huta Po³oniecka
Kamionka Strumi³owa
tarnopolskie
Maziarnia Wawrzkowa Kamionka Strumi³owa
tarnopolskie
Tadanie
Kamionka Strumi³owa
tarnopolskie
Wierzblany
Kamionka Strumi³owa
tarnopolskie
Zelechów Wielki
Kamionka Strumi³owa
tarnopolskie
Czabarówka
Kopyczyñce
tarnopolskie
Wasylków
Kopyczyñce
tarnopolskie
Bia³e
Przemylany tarnopolskie
Ciemierzyñce*
Przemylany tarnopolskie
Dunajów
Przemylany tarnopolskie
Winiowczyk
Przemylany tarnopolskie

gmina Dzibu³ki: B³yszczywody, Przedrzymichy Ma³e,
Zwertów
* Kresowiacy z Kociejowa stanowili w Suchej Psinie
najliczniejsz¹ grupê przybyszów (ponad 200 osób). Na
ziemi g³ubczyckiej ekspatriowani z Kociejowa osiedli
nie tylko w Suchej Psinie, ale równie¿ w Boguchwa³owie, Ksiê¿ym Polu, Baborowie i Wojnowicach.
Kociejów by³ polsk¹ wiosk¹. Tutaj w okresie ostatniej
wojny sformowano Samoobronê. Dowódc¹ tego oddzia³u zosta³ sier¿ant Aleksander Kassaraba urodzony
w Wólce Hamuleckiej (powiat Lwów). W czasie okupacji  jako cz³onek AK  u¿ywa³ pseudonimu Kamieñ.
Do Kociejowa nap³ynê³a ludnoæ z okolicznych wiosek, takich jak Zaszków, Zarudce i innych, szukaj¹c
tam schronienia. Kiedy w 1945 r. Polacy musieli opuciæ Kresy, mieszkañcy Kociejowa pojechali na furmankach na stacjê kolejow¹ KulikówMierzwica, gdzie
wsiedli do wysiedleñczych wagonów towarowych.
Czêæ ich osiedli³a siê na ziemi g³ubczyckiej.
W 1946 r. w Suchej Psinie powsta³a zbrojna grupa
WiN-u, któr¹ dowodzi³ Aleksander Kassaraba. Zbrojne
ramiê WiN-u sk³ada³o siê z ekspatriantów, by³ych cz³onków AK, którzy przyjechali z Kociejowa, przywo¿¹c ze
sob¹ z Kresów broñ paln¹ wraz z amunicj¹. Posiadali
uzbrojenie: MP-i 38, MP-i 40, automat systemu Bereta, karabin Mauser, pepeszê oraz inn¹ broñ. W sk³ad
konspiracyjnej grupy wchodzili: Zygmunt Haæko, Bronis³aw Hipnarowicz, Jan Kaliniak, Micha³ Kaliniak, Franciszek Kaliszczak, Tadeusz Kozak, Bronis³aw Nahaczewski, Aleksander Szmidt, Micha³ liwiñski, Józef
Trojan, Aleksander Wo³k. Aleksander Kassaraba zosta³
aresztowany i skazany na karê mierci. Wyrok wykonano. Bierut, straszna sowiecka kreatura, nie u³askawi³ go
(Te informacje autor czerpa³ z materia³ów ród³owych
znajduj¹cych siê w warszawskim Instytucie Pamiêci
Narodowej).
** W Zaszkowie w 1891 r. urodzi³ siê ukraiñski dzia³acz
polityczny i wojskowy  Jewhen Konowalec. Chcia³ on
stworzyæ niepodleg³e pañstwo ukraiñskie i do tego celu
d¹¿y³ w bezwzglêdny sposób. Z jego nazwiskiem kojarzy siê terror. Morderstwa, podpalenia, sabota¿e to
metody dzia³añ jego organizacji. Kierowa³a nim nienawiæ do Polaków. Za jego spraw¹ ukraiñski ruch narodowociowy sta³ siê zaciekle antypolski. Jego pogl¹dy
ukszta³towa³y S. Banderê. Tworzy³ Ukraiñsk¹ Wojskow¹ Organizacjê (UWO  1920 r.) oraz Organizacjê
Ukraiñskich Nacjonalistów (OUN  1929 r.). Zamordowano go w 1938 r. w Rotterdamie. W Zaszkowie znajduje siê dom rodzinny Konowalca. Obecnie mieci siê
w nim muzeum powiêcone szefowi UWO. Przed muzeum mo¿na zobaczyæ popiersie przedstawiaj¹ce Konowalca.

gmina Dunajów: Bia³e, Ciemierzyñce, Dunajów, Winiowczyk.
* Czêæ mieszkañców tej kresowej wioski, salwuj¹c siê
ucieczk¹, znalaz³a schronienie przed ukraiñskim terrorem w powiecie £añcut w nastêpuj¹cych miejscowociach: Dêbno, Kosina, Stare Miasto, Wysoka. Kresowiacy ze wsi Ciemierzyñce w miejscowoci Zopowy
stanowili najliczniejsz¹ grupê osadników (ponad
60 ekspatriantów).

Artyku³ napisany na podstawie róde³ znajduj¹cych
siê w Wydziale Geodezji Starostwa G³ubczyce. Tysi¹ce
teczek zawieraj¹ tam dokumenty w jêzyku polskim i
ukraiñskim.
Sk³adam podziêkowanie szefowej Wydzia³u Geodezji  pani Franków, która udostêpni³a mi materia³y do
badañ.  G
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obronne, baszty i fortyfikacje. Ju¿ wtedy rozpoczêto
we Lwowie budowê wi¹tyni, która w ca³ej swej okaza³oci i wietnym stanie trwa do dzisiaj jako katedra
³aciñska. Do dzisiaj zachowa³ siê pisany na pergaminie
dokument z 1389 roku, w którym W³adys³aw Jagie³³o do
przywilejów kazimierzowskich dorzuca od siebie sporo
³ask. Dwiecie lat póniej Zygmunt Stary przekaza³ dla
Lwowa herb.
Usadowiony na wa¿nych szlakach handlowych, pod
rz¹dami polskimi, Lwów bogaci³ siê i rozrasta³  by³
czas, ¿e zalicza³ siê do najbogatszych miast europejskich. Ju¿ w XIV wieku funkcjonowa³y we Lwowie takie
urz¹dzenia jak wodoci¹gi, kanalizacje, ³anie miejskie,
szpitale, brukowane ulice. O Lwowie siê mówi³o Ma³y
Wiedeñ lub Drugi Pary¿. We Lwowie miesza³y siê
ró¿ne narodowoci. Dzia³a³y tam kocio³y czterech wyznañ chrzecijañskich: rzymskokatolickie, greckokatolickie, prawos³awne i ormiañskie. By³y protestanckie
zbory i ¿ydowskie synagogi. W razie jakiego zagro¿enia wszyscy siê jednoczyli i razem bronili. Sprawdzi³o
siê to pod koniec I wojny wiatowej w 1918 roku, gdy
we Lwowie zabrak³o zawodowych i poborowych ¿o³nierzy, bo wszyscy ci¹gle jeszcze walczyli na ró¿nych
frontach Polski i Europy. Wtedy odradzaj¹ca siê Ukraina zapragnê³a skorzystaæ z okazji i zaj¹æ miasto, wiêc
szybko stworzono oddzia³y obronne, w których przewa¿a³y kobiety i kilkunastoletnie dzieci i obroniono
Lwów!

Miasto moje  Lwów
Józef Halski

Oko³o roku 1250 król czêci Rusi Czerwonej i Wo³ynia, Dani³o, szukaj¹c na Rusi odpowiedniego miejsca
na gród dla swego syna Lwa, zdecydowa³ siê wybraæ
cypel w pobli¿u rzeki Pe³twi, zwany Wzniesieniem, który mia³ idealne warunki obronne i widokowe. W okresie
budowy i rozbudowywania drewnianego grodu (który od
imienia w³adcy zosta³ nazwany Lwowem) na Rusi nie
prowadzono kronik i po raz pierwszy s³owo Lwów znalaz³o siê w dokumentach miejscowoci Che³m z 1259 r.
Odnotowano w nich, ¿e w Che³mie wybuch³ po¿ar, który by³ widoczny w oddalonym o 150 km Lwowie. Wiêcej
notatek by³o z póniejszego okresu i z nich wiadomo,
¿e ksi¹¿ê Lew rz¹dzi³ swoim pañstewkiem m¹drze i
cieszy³ siê szacunkiem innych ówczesnych w³adców
europejskich. Jednym z nich by³ król wêgierski Bela,
który nie waha³ siê daæ ksiêciu ruskiemu za ¿onê swoj¹
córkê Konstancjê, rodzon¹ siostrê naszej królowej Kingi (póniej uznanej za wiêt¹).
Ksi¹¿ê Lew zmar³ w 1301 roku. Po jego mierci
Lwowem kolejno rz¹dzili: Jerzy I, Andrzej i Lew II, który
zmar³ bezpotomnie. Wtedy objêcie tronu zaproponowano m³odemu ksiêciu z mazowieckiej linii Piastów Boles³awowi. Po objêciu tronu Boles³aw zmieni³ swoje imiê
na Jerzy II. Zmar³ on 7 IV 1340 r., tak¿e bezpotomnie
(Prawdopodobnie zosta³ otruty, poniewa¿ sprzyja³ katolicyzmowi). Potem by³a walka o sukcesjê.
Zaraz po mierci Jerzego II król polski Kazimierz
Wielki przyby³ do Lwowa ze swoim wojskiem, ale sprawy nie potoczy³y siê po jego myli, bo na Lwów mia³a
ochotê tak¿e Litwa. Najazd ksiêcia litewskiego w maju
1353 roku zniszczy³ prawie ca³kowicie stary, ruski
Lwów. Ostatecznie, dziêki uk³adowi z Litw¹ w 1366
roku, Ru Czerwona wraz z Lwowem pozosta³y przy
Polsce na dobre i z³e i trwa³y przy naszym pañstwie
prawie 600 lat. Natomiast ksi¹¿ê Lew i jego nastêpcy
rz¹dzili Lwowem tylko 116 lat. Król Kazimierz znany
z tego, ¿e wola³ budowaæ ni¿ walczyæ, w³adzê we Lwowie rozpocz¹³ od nadania temu miastu autonomii, wed³ug tak popularnego w tym czasie prawa magdeburskiego. A potem rozkaza³ usuwaæ zniszczenia i budowaæ nowe obiekty. Wokó³ grodu wybudowano mury

Zag³ada miasta niez³omnego
Jak wiemy II wojnê wiatow¹ rozpêtali Niemcy. Mieli
oni dalekosiê¿ne plany zdobycia ca³ej Europy, a póniej Azji i przygotowywali siê do swoich wyczynów bardzo dok³adnie. Dzia³ali szybko i napadali niespodziewanie. Na Polskê napadli 1 wrzenia 1939 roku. 12 wrzenia zbli¿yli siê do Lwowa. Miasto by³o przygotowane
do obrony. Na Niemców czekali wybitni dowódcy
z resztkami wojska, które jeszcze nie bra³o udzia³u
w walkach, wojskowe zdesperowane niedobitki, m³odzie¿ harcerska i gimnazjalna wyszkolona we w³adaniu
broni¹. By³y zorganizowane grupy cywili, zespo³y zbrojne z³o¿one z ró¿nych grup spo³ecznych i zawodowych
zahartowane w walkach ulicznych i kochaj¹ce swój
gród do szaleñstwa (bardziej ni¿ w³asn¹ rodzinê, ni¿
¿ycie) uliczne ³obuziaki. Nie brakowa³o te¿ zawodowych kieszonkowców, którym przewodzi³ wybitny specjalista w opró¿nianiu cudzych kieszeni, pan Bobela
(wkrótce zosta³ zamordowany z ca³ym swoim oddzia³em w wiêzieniu na ulicy Kazimierzowskiej). Nie brakowa³o tak¿e batalionu kobiecego, którym dowodzi³a Halina Wasilewska, rodzona siostra Wandy (tej, która nie
mog¹c znaleæ dla siebie miejsca w Ojczynie, zmieni³a narodowoæ i przyjê³a ideologiê sowieck¹).
U wszystkich g³êboko tkwi³a wola walki w obronie miasta, które jedyne w Polsce tak niedawno temu za swoj¹
walecznoæ otrzyma³o krzy¿ Virtuti Militari wraz z honorowym dodatkiem do swojej nazwy: mówi³o siê Leopolis Semper Fidelis.
Wród tych najm³odszych adeptów na obroñców
Lwowa by³ Józiu Halski  czternastolatek. Tyle mia³ lat
Jurek Bitschan, kiedy zgin¹³ w pierwszej obronie Lwowa w 1918 roku. Dla Józia Jurek by³ wzorem do nala13

dowania. Niestety nie dano mu broni, wiêc z wielkim
powiêceniem zaj¹³ siê budow¹ barykady.
Niemcom w 1939 r. nie uda³o siê wkroczyæ do miasta Lwowa i przez 10 dni ostre walki toczy³y siê na
przedmieciach takich jak: Ho³osko Wielkie, Ho³osko
Ma³e i Zboiska. Tam opór hitlerowskiej armii stawia³o
Wojsko Polskie pod dowództwem genera³a Sosnkowskiego. Niemcy ponieli tam tak du¿e straty w ludziach,
¿e teren walki nazywali Toden Wald i nie mog¹ powiedzieæ, ¿e odnieli zwyciêstwo. Poleg³o te¿ a¿ 900 polskich ¿o³nierzy. Wszyscy zostali pochowani w jednej
mogile przy cmentarzu w Ho³osko Ma³ym. W miejscu
pochówku dopiero niedawno pozwolono postawiæ krzy¿
z napisem Mortui sunt ut liberi vivamus (polegli abymy mogli ¿yæ). Trudno powiedzieæ, kto zwyciê¿y³ na
przedmieciach Lwowa, bo walka nagle zosta³ przerwana, dlatego ¿e na wschodniej rogatce Lwowa ukaza³a
siê nagle Armia Czerwona. Sta³o siê to 22 wrzenia
1939 r.!

miejsce pobytu... Ju¿ w listopadzie 1939 roku wywieziono ze Lwowa na Syberiê pierwszy poci¹g wype³niony Polakami. Póniej to ju¿ takie wywózki mia³y charakter masowy. Przewa¿nie wpadano po skazanych
niespodziewanie i zawsze w nocy. Nikogo nie uprzedzano kiedy taka wizyta nast¹pi, wiêc w ka¿dym domu
suszono chleb, który na dalekiej Syberii okazywa³ siê
bezcennym skarbem.
Taka sytuacja pod rz¹dami Sowietów trwa³a do
czerwca 1941 roku, do chwili, kiedy pewnego niedzielnego poranka obudzi³y mieszkañców Lwowa odg³osy
wybuchów bomb lotniczych  tak dzieje siê zwykle
w czasie wojny... i rzeczywicie to by³a wojna, o której
wybuchu nie wiedzia³ nawet wszystkowiedz¹cy Stalin.

Okupacja hitlerowska
Tymczasem Niemcy w swoim zwyciêskim marszu
na Wschód postanowili bez wypowiedzenia wojny zaj¹æ
olbrzymi kraj, którym rz¹dzi³ ich wielki przyjaciel Stalin.
W takich przypadkach nie liczy³y siê przyjanie ani pakty o nieagresji i oba mocarstwa postêpowa³y podobnie.
Rosjanie uciekaj¹c przed Niemcami ze Lwowa zostawili po sobie stosy pomordowanych ludzi. Trupy by³y
wszêdzie  w ka¿dym wiêzieniu i w ka¿dym policyjnym
komisariacie. Odór z powodu upa³ów i z tego powodu
szybko rozk³adaj¹cych siê cia³ roznosi³ siê po ca³ym
Lwowie i przenika³ do mieszkañ nawet przez zamkniête
okna.
Nasta³a zmiana, nowa w³adza, nowi okupanci  po
prostu hitlerowcy! Nowi byli o tyle lepsi od swoich poprzedników, ¿e teraz udawa³o siê organizowaæ Polakom tajne organizacje wolnociowe. Za Sowietów,
z powodu bardzo rozwiniêtego (najlepszego w wiecie)
wywiadu, takie dzia³ania by³y bardzo utrudnione i prawie zawsze koñcz¹ce siê mierci¹ mia³ków.
W padzierniku 1941 roku m³ody Józef Halski z³o¿y³
przysiêgê w polskiej tajnej organizacji ZWZ, póniej
przemianowanej na AK (Armiê Krajow¹). Jego konspiracyjne pseudonimy brzmia³y Krwiopijca i Kruk. Zadaniem Halskiego by³a dekonspiracja konfidentów gestapowców i rekrutuj¹cych siê z szumowin p³atnych
zdrajców. Podczas operacji Wieniec, kiedy stoczono
ciê¿kie walki z gestapowcami, Józiu zosta³ ranny pod
Bi³k¹ Szlacheck¹ i na jaki czas lecz¹c rany musia³
przerwaæ swoj¹ dzia³alnoæ.

Pierwsi bolszewicy
Sowieci od razu poczuli siê we Lwowie jak u siebie
w domu. Najbardziej interesowa³y ich sklepy spo¿ywcze. Ich masowe zakupy spowodowa³y, ¿e wkrótce
we Lwowie zapanowa³ g³ód. Zabrak³o cukru, m¹ki,
t³uszczu, miêsa, po prostu wszystkiego. Chleb? Owszem by³. Ale ¿eby kupiæ ten artyku³ trzeba by³o wieczorem wyjæ z domu, ustawiæ siê w kolejce i czekaæ
do rana na otworzenie piekarni, pod któr¹ k³êbi³ siê
t³um i przewa¿nie odbywa³y siê bójki. Nie wszystkim
udawa³o siê dostaæ ten przecie¿ tak niezbêdny do ¿ycia
produkt. Wtedy zabiera³o siê z domu jak¹ rzecz i na
placu targowym dokonywa³o wymiany odzie¿y lub bi¿uterii na bochenek chleba.
Sowieci wprowadzili du¿o zmian do ¿ycia codziennego. W ka¿dym razie nie mo¿na by³o narzekaæ na
brak zajêcia, bo stanie w kolejkach za byle drobiazgiem
zajmowa³o bardzo du¿o czasu. Zmiany nast¹pi³y równie¿ w szkolnictwie. Zosta³y zlikwidowane szko³y podstawowe i rednie, zamiast nich wprowadzono dziesiêciolatki. Tak wiêc czternastolatek Józio Halski, który
mia³ rozpocz¹æ po wakacjach naukê w trzeciej gimnazjalnej, podj¹³ naukê w siódmej klasie. Zmieni³ siê tak¿e program nauczania. Zupe³nie nowym przedmiotem,
który zajmowa³ najwiêcej czasu by³ marksizm-leninizm.
Ci¹gle powo³ywano siê na wypowiedzi genialnych
twórców tego arcydzie³a. A by³o ich czterech: Marks,
Engels, Lenin i Stalin. Wszyscy ujêci z profilu, na du¿ych tablicach wisieli w ka¿dej instytucji, szkole, a tak¿e na ulicy. Póniej trzej pierwsi mêdrcy zniknêli z tablic i pozosta³ tylko jeden  Stalin! Stalin by³ wszystkowiedz¹cym geniuszem. Swoj¹ osob¹ reprezentowa³
wszystko co najlepsze. On przepiêknie siê umiecha³,
a kiedy z podniesion¹ rêk¹ stan¹³ na podium, to jego
umiech rozgrzewa³ bardziej ni¿ s³oñce i tym umiechem przyci¹ga³ do siebie wiosnê i wiat (cytat
przet³umaczony z rosyjskiego wiersza, którego trzeba
by³o siê nauczyæ na pamiêæ). Józio Halski, syn u³ana
z 14 Pu³ku owiadczy³, ¿e nie bêdzie siê uczy³ takich
g³upot i przesta³ chodziæ do szko³y. Poniewa¿ pope³ni³
przestêpstwo, za które grozi³o mu wiêzienie lub wywózka na Syberiê, opuci³ dom rodziny i czêsto zmienia³

Drudzy bolszewicy  zdrada
W lipcu 1944 roku znowu nast¹pi³a zmiana. Teraz
Niemcy uciekali przed silnymi (dziêki pomocy aliantów)
Rosjanami. W celu zdobycia zaufania u Polaków Rosjanie zaczêli stosowaæ ró¿ne oszukañcze wybiegi. We
Lwowie na murach domów w ró¿nych miejscach kto
ponakleja³ pisane w jêzyku polskim odezwy. Mia³y one
charakter przyjazny, wzywaj¹cy do walki ze wspólnym
wrogiem. Podkrelano, ¿e teraz jest to bardzo wa¿ne,
od kiedy przekroczyli granice Polski i wkrótce bêd¹ we
Lwowie. O bliskoci Sowietów wiadczy³o codzienne
bombardowanie miasta przeprowadzane zawsze wieczorem oko³o godziny 21. W miecie bombardowano
tylko obiekty wojskowe, natomiast na przedmieciach
nie stosowano ¿adnych ograniczeñ.
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Wreszcie dosz³o do zbrojnego starcia. We Lwowie
walkê z Niemcami rozpoczê³y dobrze uzbrojone oddzia³y Armii Krajowej w ramach akcji Burza. Parotysiêczna armia akowców, która liczebnie o 75 proc.
przewy¿sza³a ilociowo stan armii radzieckiej. Okaza³o
siê, ¿e bez tej pomocy akcja by siê nie uda³a. Przez
kilka dni Rosjanie zachowywali siê we Lwowie bardzo
poprawnie, a z akowcami usi³owali nawet nawi¹zaæ stosunki towarzyskie  przecie¿ razem walczyli! Na wie¿y
ratuszowej wisia³y cztery flagi  polska, radziecka,
amerykañska i angielska. Ta pozornie spokojna sytuacja nie trwa³a d³ugo, bo wkrótce pozosta³ tylko jedna
flaga  radziecka!
Nastêpnym wyczynem towarzyszy broni ze Wschodu by³o aresztowanie przez NKWD ca³ego lwowskiego
dowództwa AK z pu³kownikiem W³adys³awem Filipkowskim na czele. A póniej to ju¿ rozpêta³o siê szeroko
zakrojone wy³apywanie wszystkich akowców, którzy
walczyli i zdobyli swoje miasto. Niezagro¿eni byli tylko
ci, którzy na ochotnika wstêpowali do Ludowego Wojska Polskiego (ich pozostawiono na póniej, na razie
byli potrzebni do walki na froncie). Józef Halski by³ jednym z nielicznych, do którego dotar³a wiadomoæ
o dokonanym w Ja³cie podziale Polski i przysi¹g³ sobie
nigdy nie opuszczaæ Lwowa, ¿eby jako akowiec broniæ
polskich wiosek przed Ukraiñcami. Pozosta³ wiêc
w konspiracji, tym razem organizacja nazywa³a siê NIE.
Halski sta³ siê dla Sowietów wrogiem numer 1 i zaczêto
go poszukiwaæ listem goñczym. By³y harcerz nie zamierza³ kapitulowaæ i je¿eli trzeba by³o nawi¹zaæ kontakt z Zachodem wyje¿d¿a³ ze Lwowa. Wiedz¹c na co
siê nara¿a  zrobi³ to trzykrotnie. Gdyby nie wraca³, byæ
mo¿e unikn¹³by wieloletniej poniewierki pod ko³em polarnym, dla niego jednak Lwów by³ najwa¿niejszy:
oczywicie nie mia³ zamiaru podporz¹dkowywaæ siê
nowym w³adzom i nie zaprzesta³ dzia³alnoci w konspiracji.

rycy. Ten gigantyczny kompleks ³agierniczy zosta³ za³o¿ony z rozkazu Stalina w 1936 roku i dzia³a³ nieprzerwanie do 1956 roku. Obejmowa³ on obozy pracy poprawczej oraz o obostrzonym rygorze, tzw. spec³agry.
W ci¹gu ponad dwudziestu lat ³agiernicy zbudowali tam
potê¿ny kombinat miedziowo-niklowy obejmuj¹cy kopalnie rud metali kolorowych, huty niklu, miedzi, kobaltu, a tak¿e drogi i osiedla. Józef Halski dotar³ do miejsca swego przeznaczenia (czyli do Norylska) w lipcu
1946 roku. Jako grony wiêzieñ, zamiast nazwiska zosta³ oznaczony kolejno numerami: K-677, nastêpnie
zosta³ JU-613, w koñcu jego to¿samoæ sk³ada³a siê
z samych cyfr  250464. W jego ³agrze wiêziono 6,5 tysi¹ca kator¿ników: wokó³ by³o szeæ podobnych ³agrów.
Dzieñ kator¿nika rozpoczyna³ siê przed godzin¹ 5. Na
niadanie by³a kromka chleba i kubek czarnej kawy.
Póniej by³ apel, liczenie wiêniów i wymarsz do pracy.
Do 1953 roku dniówka trwa³a 12 godzin. Najciê¿sz¹
prac¹ by³o kopanie fundamentów pod ró¿ne obiekty, bo
ziemia by³a tam prawie zawsze zamarzniêta. Po powrocie z pracy, o godzinie 18, wiêniowie otrzymywali porcjê czego, co trudno by³o zidentyfikowaæ: najwiêcej
w tym by³o wody i nazywa³o siê zup¹. Nawet tego paskudztwa nie przydzielano w takiej iloci, ¿eby zaspokoiæ ci¹gle drêcz¹cy g³ód. Halski spa³ w szczelnie zamkniêtym baraku, w którym mieci³o siê 250 osób,
gdzie panowa³ dusz¹cy odór potu i odchodów. Do 1953
roku z ³agru Halskiego codziennie wywo¿ono 20  30
zmar³ych osób. Do trudnych do wytrzymania i prze¿ycia warunków bytowych mo¿na równie¿ zaliczyæ klimat.
Mrozy poni¿ej 40 stopni C by³y tam czym normalnym
 przy du¿ym wietrze temperatura spada³a do minus
60 stopni. Czêsto wród wiêniów dochodzi³o do za³amañ psychicznych i to by³o gorsze ni¿ mieræ  kiedy
cz³owiek traci³ nadziejê opatrznociowymi osobami w
takich przypadkach byli ksiê¿a. Oni, którzy mieli takie
same warunki ¿yciowe jak kator¿nicy (bo ju¿ gorszych
nie mo¿na by³o wymyliæ), dodawali otuchy towarzyszom niedoli. Dzielili siê przydzielonymi im skromnymi
kêsami chleba i zup¹ (której zawsze by³o za ma³o), po
prostu zawsze mieli si³ê podnieæ innych na duchu.
Halski wymienia nazwiska tych, których bêdzie pamiêta³ do mierci. Oto oni: ks. ks. Jerzy Rosiek, Kazimierz
Romaszkin, Walter Ciszek.
Józef Halski, na tym pozbawionym wszystkiego co
jest potrzebne cz³owiekowi do ¿ycia skrawku ziemi,
mia³ jeden dzieñ radosny  zreszt¹ nie tylko on siê cieszy³, radowali siê wszyscy skazañcy, kiedy dotar³a do
nich wiadomoæ o mierci Stalina!!! Niestety, radoæ nie
trwa³a d³ugo, bo oczekiwane zmiany nie nadesz³y i
wszystko pozosta³o takie, jak sobie to wymyli³ w swoim chorym umyle zmar³y despota. Wiêniami sowieckich ³agrów byli ludzie ró¿nej narodowoci. Przewa¿nie
pochodzili z Azji i pañstw europejskich, które by³y pod
wp³ywami potê¿nego pañstwa sowieckiego. Byli Polacy, Ukraiñcy, Litwini, £otysze, Estoñczycy, Rosjanie,
Kazachowie, Mongoli i inni. Ca³a ta zbieranina dzieli³a
siê na wiêniów politycznych zwanych sukami i kryminaln¹ ho³otê  nierobów i z³odziei. Te nieformalne podzia³y miêdzy ³agiernikami by³y bardzo na rêkê w³adzom zarz¹dzaj¹cym archipelagiem GU£AG, bo podsycaj¹c jednych na drugich ³atwiej panowa³o siê nad milionami wiêniów. Uprzywilejowan¹ grup¹ byli kryminal-

Gehenna Józefa Halskiego
By zmusiæ Halskiego do poddania siê, jako zak³adnika aresztowano jego ojca. Wreszcie, zadenuncjowany przez kogo, 30 wrzenia 1945 roku zosta³ z³apany
na ulicy i wepchniêty do samochodu ciê¿arowego.
W taki to sposób dwudziestolatek Józef Halski dosta³
siê w rêce NKWD. Zaczê³y siê przes³uchania i tortury.
W marcu 1946 roku stan¹³ przed trybuna³em wojskowym. Efektem krótkiego procesu by³ wyrok  20 lat
katorgi z paragrafu 54.1 art. II. Kara ta zosta³a przywrócona przez Stalina dekretem z 28 kwietnia 1943 roku.
Potem to ju¿ by³a tylko d³uga podró¿ poci¹giem.
Takich wagonów jak ten, którym jecha³ Halski, by³o 60,
a w ca³ej kolumnie wagonów kolejowych jecha³o ponad
2000 osób. Ca³y miesi¹c jechano do wielkiego obozu
wysy³kowego w Krasnojarsku skupiaj¹cego 50 tysiêcy
wiêniów. Stamt¹d statkiem, któremu patronowa³ oczywicie Józef Stalin, jechano 2 tysi¹ce kilometrów Jenisiejem a¿ do portu Dudinka. Nastêpn¹ podró¿¹ by³a
96-kilometrowa trasa w¹skotorow¹ kolejk¹ do Norylska. Jest to maleñki znaczek na mapie, tu¿ pod Ko³em
Polarnym.
Okolice Norylska s¹ wielkim cmentarzem XX-wiecznych niewolników komunizmu  twierdz¹ polscy histo15

ni, którzy zabawiali siê drêczeniem suk. Ka¿da wywo³ana przez kryminalnych bójka zawsze koñczy³a siê
mierci¹ kilku z grupy suk. Konflikty by³y sposobem
do wy³adowywania agresji i okazj¹ do zg³adzenia znienawidzonych inteligentów, najczêciej Polaków. Przewa¿nie wygl¹da³o to tak, ¿e pod baraki zamieszka³e
w wiêkszoci przez Polaków podrzucano m³oty i topory,
a nienawidz¹cych Polaków Rosjanom, czy Ukraiñcom
kto doniós³  Polacy chc¹ was wyr¿n¹æ. Wywo³ane
w ten sposób porachunki by³y na porz¹dku dziennym.
Na prze³omie lat 1952  1953 drêczeni wiêniowie
zorganizowali wspóln¹ akcjê przeciwko szpiclom i donosicielom. Tê akcjê nazwano szatkowaniem. W baraku Halskiego w ci¹gu jednej nocy wyr¿niêto 80  90
procent szpicli. To by³a wielka strata dla w³adz obozowych, bo stracili tak cenne dla nich osoby informuj¹ce
ich o wszystkim co dzieje siê w baraku i kogo nale¿y
ukaraæ. Wkrótce uzupe³niono ubytki w baraku przysy³aj¹c ³agierników z Workuty i Karagandy. Kilku z nich
osadzono w karcerze, który by³ pilnowany przez sadystów i morderców zwanych mo³otobojami. Pilnowanie
bezbronnych skazanych na karcer wiêniów to by³a
okazja dla bojców do zaspokojenia swoich morderczych instynktów. Przeraliwe wrzaski dochodz¹ce
z karcerów rebjata spasajte (ch³opcy ratujcie) wyprowadzi³y wreszcie z równowagi nawet przyzwyczajonych
do drastycznych scen kator¿ników. Wszyscy z go³ymi
rêkami rzucili siê na budynek karceru i zmietli go
z powierzchni ziemi. Natychmiast otoczono wojskiem:
¿o³nierze zaczêli strzelaæ. Zginê³o parê osób, ponad
setkê raniono. Po tej masakrze zbuntowani wiêniowie
zadecydowali, ¿e nie wyjd¹ do pracy. Bunt obj¹³ pobliskie ³agry. Buntownicy wytrwali w swoim postanowieniu
dwa miesi¹ce. Taka sytuacja nie mog³a trwaæ wiecznie
i mog³y j¹ tylko rozwi¹zaæ w³adze nadrzêdne, spoza
zarz¹dzaj¹cych ³agrami. Wszyscy chcieli, aby wiadomoæ o ich buncie dotar³a jak najdalej. Wymylili wiêc
wtedy sposób jedyny na jaki by³o ich staæ: na papierze
z worków po cemencie pisano ulotki (do pisania wykorzystywano o³ów zerwany z otuliny przewodów elektrycznych). Ulotki przyczepiano do wykonanych równie¿ z worków po cemencie latawców, których czêæ
unoszona przez ci¹gle wiej¹ce tam wiatry dotar³a do
Norylska (i dalej), a te, które spad³y na ziemiê by³y
skrzêtnie zbierane przez milicjê i wojsko i niszczone.
W efekcie tych wydarzeñ, z Moskwy w celu zbadania
panuj¹cej w gu³agu sytuacji przyjecha³ zastêpca prokuratora generalnego. Ale nic to nie zmieni³o. Obozy otoczono wojskiem i kolejno je pacyfikowano. W obozie,
w którym przebywa³ Józef Halski wyrzebiono z drewna model karabinu maszynowego i postawiono na dachu jednego z baraków. ¯o³nierze uwierzyli, ¿e jest to
prawdziwa broñ. Pacyfikacja zaczê³a siê o godzinie 20
i trwa³a do 4 godziny nastêpnego dnia. Przez obozow¹
bramê wjecha³o kilka wojskowych samochodów wype³nionych ¿o³nierzami uzbrojonymi w broñ maszynow¹.
Zaczê³a siê strzelanina. ¯o³nierze strzelali do drewnianych baraków i celowali tak, by by³o jak najwiêcej zabitych. Zabito ponad sto ³agierników i ponad 300 by³o
rannych. Wród zabitych by³ kolega Halskiego, Polak,
Marian Rybak. Za przyk³adem gu³agu Halskiego poszli
³agiernicy z Workuty i innych obozów. Sytuacja stawa³a
siê grona, zaistnia³a potrzeba wprowadzenia zmian.

Wkrótce w³adze nieco z³agodzi³y obozowy re¿im:
dniówkê skrócono o cztery godziny, usuniêto kraty
w barakach, zezwolono na korespondencjê, zaczêto
p³aciæ za pracê. W 1957 roku dla Halskiego zawita³a
s³abiutka iskierka nadziei na zwolnienie. Zaczêto mówiæ o mo¿liwoci repatriacji do w³asnego kraju i tam
koñczyæ odsiadywany wyrok. Ale kiedy Halski zg³osi³
chêæ powrotu do Polski otrzyma³ wymijaj¹c¹ odpowied. Zrozumia³, ¿e na razie trzeba jeszcze poczekaæ
i zadowoliæ siê zmianami, które nast¹pi³y. Te zaistnia³y
dziêki zbuntowanej, doprowadzonej do ostatecznoci,
wyrzuconej poza nawias normalnego spo³eczeñstwa
masie ludzkiej, o której wiêkszoæ mieszkañców potê¿nej Rosji nic nie wiedzia³a. Dopiero te przyczepione do
latawców ulotki, które przypadkowo dosta³y siê do r¹k
ró¿nych osób, dotar³y nawet do Moskwy i wyjani³o siê
wiele spraw. Szkoda tylko, ¿e to wszystko osi¹gniêto
kosztem utraty ¿ycia kilkuset ³agierników i trudn¹ do zliczenia iloci¹ ciê¿ko rannych. W 1957 roku w Norylsku,
z jeszcze tak niedawno kilkutysiêcznej grupy kator¿ników, pozosta³o tylko omiuset. Wkrótce ich tak¿e przesiedlono na po³udnie, do malarycznego Tajszetu, gdzie
zmiana klimatu dla wycieñczonych ciê¿k¹ prac¹ i ci¹g³ymi mrozami organizmów oznacza³a mieræ. W 1959
roku w Norylsku pozosta³o ju¿ tylko trzech Polaków
 wród nich Józef Halski. Po prostu obóz by³ gotów do
likwidacji.
21 marca rozpoczê³a siê dla J. Halskiego podró¿
powrotna do Ojczyzny, gdzie mia³ dokoñczyæ odsiadkê
swego wyroku. Podró¿ trwa³a w kilku etapach. Najpierw
samolotem przewieziono go do Krasnojarska, po trzech
dniach przewieziono go do Moskwy, gdzie po trzydniowym areszcie na £ubiance poci¹giem odwieziono go
do wiêzienia w Brzeciu. Po trzech dniach z brzeskiego
wiêzienia zabrali go wreszcie polscy pracownicy UB.
Nastêpnie by³o jeszcze wiêzienie w Inowroc³awiu i tam
prokurator powiedzia³ mu, ¿e czeka go nowy proces,
wiêc ¿eby nie traciæ czasu zacz¹³ go przes³uchiwaæ
 wtedy Józef Halski odmówi³ sk³adania zeznañ. Uda³o
siê zawiadomiæ ojca, który natychmiast przyjecha³ i
uzyska³ pozwolenie na 10-minutow¹ rozmowê. Spotkanie z ojcem po tylu latach roz³¹ki by³o tragiczne  po
prostu, w tym zabiedzonym obdartusie nie pozna³ swego rodzonego syna. A potem tak¿e nie by³o ¿adnej rozmowy, tylko p³acz.
Natychmiast po tej wizycie ojciec pojecha³ do Warszawy  do Ministerstwa Sprawiedliwoci. Interwencja
ojca pomog³a. Józef Halski przesiedzia³ w polskim wiêzieniu ju¿ tylko jeden miesi¹c i wreszcie 1 maja 1959
roku opuci³ wiêzienie. Potem by³ jeszcze jeden ma³y,
gro¿¹cy mandatem incydent. Kiedy w czasie wysiadania z poci¹gu wysypa³y mu siê na peron osobiste rzeczy, legitymuj¹cy go milicjant po zapoznaniu siê z jego
dokumentami, nie tylko nie wypisa³ mu mandatu, ale
zaprosi³ go na prawdziwe niadanie w barze mlecznym,
takie jakie spo¿ywa³ w domu ostatni raz czternacie lat
temu.
Wolny obywatel Józef Halski na miejsce sta³ego
zamieszkania wybra³ nowoczesn¹, ci¹gle jeszcze buduj¹c¹ siê dzielnicê Krakowa, Now¹ Hutê. Otrzyma³
mieszkanie w nowoczesnym bloku mieszkalnym i
podj¹³ pracê przy remoncie urz¹dzeñ mechanicznych.
W tym zawodzie przepracowa³ 23 lata i w 1982 r. prze16

szed³ na zas³u¿on¹ emeryturê. Podsumowuj¹c ¿ycie
pana Halskiego po powrocie do Ojczyzny i osi¹gniêciu
przez niego ca³kiem dobrej stabilizacji ¿yciowej, mo¿na
by przypuszczaæ, ¿e piek³o, które prze¿y³ w gu³agu

kowy, od razu pisa³ tekst w szeciu egzemplarzach.
W pracy pomaga³a mu ¿ona. Pierwsz¹ przepisan¹
ksi¹¿k¹ by³a: Najlepszy sojusznik Hitlera  Aleksandra Bregmana; nastêpn¹ Bez ostatniego rozdzia³u
 gen. W³adys³awa Andersa i Archipelag GU£AG So³¿enicyna. Do sierpnia 1980 r. z pomoc¹
¿ony wyprodukowa³ kilkaset pozycji ksi¹¿kowych, przewa¿nie o tematyce sowieckiej,
o ³agrach, zes³aniach, deportacjach, Katyniu.
Ksi¹¿ki rozesz³y siê po ca³ej Polsce, dotar³y do
Warszawy, Tarnowa, Grudzi¹dza. Nigdy nie
wpad³, bo nie szuka³ pomocników i w pracy pomaga³a mu tylko ¿ona. By³a to moja prywatna
wojna z komunizmem. Chcia³em, aby ludzie poznali prawdê o Zwi¹zku Sowieckim. Zawsze wierzy³em, ¿e w koñcu upadnie. By³em tam tyle lat i
widzia³em kolosa na drewnianych nogach
 mówi Józef Halski.
Józef Halski jest wybitnym znawc¹ rosyjskich
systemów represyjnych, wiêkszoæ z nich pozna³
z autopsji. Ma zbiory ró¿nych dokumentów dotycz¹cych mêki i poniewierki Polaków od 1939 r.,
które wystarczy³yby na zape³nienie biblioteki.
Szczêliwie  nie ma ju¿ cenzury i Józef Halski
mo¿e bez obawy udostêpniaæ swoje zbiory. Jego
dzia³alnoæ zosta³a oceniona wysoko przez rodaków. Jedn¹ kadencjê pe³ni³ funkcjê prezesa oddzia³u wojewódzkiego Sybiraków w Krakowie.
W kwietniu 1993 r. zosta³ powo³any na honorowego dyrektora fundacji Funduszu Pomocy Sybirakom. Zosta³ wyró¿niony Medalem Pro Memoria
za wybitne zas³ugi w utrwalaniu pamiêci o ludziach i ich czynach w walce o niepodleg³oæ
Polski podczas II wojny wiatowej i po jej zakoñczeniu. Zosta³ odznaczony drugim Krzy¿em
Obroñców Lwowa 1939  1944 r. Zosta³ awansowany na kapitana. W imieniu Rzeczypospolitej
Polskiej potwierdzono w 2001 r., ¿e Józef Halski
w latach walki zbrojnej z najedcami z honorem
pe³ni³ ¿o³niersk¹ powinnoæ i uzyska³ prawo do
zaszczytnego tytu³u weterana walk o wolnoæ i
niepodleg³oæ Ojczyzny. Odznaczony zosta³ równie¿ Krzy¿em Srebrnym Virtuti Militari.
Te wszystkie dowody uznania i odznaczenia
w du¿ej mierze satysfakcjonuj¹ Pana Józefa
Halskiego, ale czasem ogarnia go smutek, za tym, co
utraci³ i wtedy pociesza siê tym wierszem, który jest dla
niego jak modlitwa:

powoli zatar³o siê w jego pamiêci. Nic podobnego! Norylska katorga tkwi w jego pamiêci do dzisiaj i jak nigdy
niegoj¹ca siê rana wraca w nocnych koszmarach.
W Polsce po zakoñczeniu wojny ¿ycie toczy³o siê
w miarê normalnie. Wielu kolegów Halskiego pokoñczy³o ju¿ studia albo powychodzili z wiêzieñ i pozak³adali rodziny. Niewielu jednak prze¿y³o tyle lat w warunkach, które mog³y wymyliæ tylko chore sadystyczne
umys³y. Halski postanowi³ przekazaæ ludziom ¿yj¹cym
w PRL-u, którzy nie wiedzieli o ³agrach i zsy³kach (albo
nie chcieli wiedzieæ)  prawdê. Stryj Halskiego zdoby³
gdzie ksiêgê So³¿enicyna Archipelag Gu³ag i kiedy
J. Halski zobaczy³, ¿e tê ksiêgê stryj przepisuje, postanowi³, ¿e wyprodukuje wiêcej takich egzemplarzy.
Zacz¹³ od fotografowania ksi¹¿ki, a znajomy robi³ mu
odbitki. Póniej kupi³ maszyn¹ do pisania, papier przebitkowy, uszczelni³ drzwi, ¿eby nie by³o s³ychaæ stukania maszyny do pisania. Wykorzystuj¹c papier przebit-

Lwowiacy, gdziekolwiek nas ¿ycie zagna³o
To jednak pó³ serca we Lwowie zosta³o,
Tam czeka kochany nasz Gród
Wrócimy do Lwowa  da Bóg!
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Pionierzy owiaty na l¹sku Opolskim
Absolwenci Seminarium Nauczycielskiego Mêskiego im. Henryka Sienkiewicza
w Tarnopolu pionierami owiaty na l¹sku Opolskim
towuj¹cych równie¿ do nauczania w szko³ach ukraiñskich.3) Seminaria te realizowa³y program nauczania
oparty na wzorcowym programie zak³adów kszta³cenia
nauczycieli ludowych monarchii austriackiej i przygotowywa³y nauczycieli zarówno do szkó³ wiejskich, jak i
miejskich.
Cesarsko-Królewskie Seminarium Nauczycielskie
Mêskie w Tarnopolu powo³ano do ¿ycia w 1871 roku.
W pierwszym roku dzia³alnoci otwarto kursy I i II oraz
I klasê szko³y æwiczeñ. W nastêpnym roku mia³a placówka ju¿ trzy kursy seminaryjne i trzy klasy szko³y
æwiczeñ. W roku szkolnym 1892/1893 wprowadzono
zmiany w organizacji zak³adów kszta³cenia nauczycieli,
Seminarium wzbogaci³o siê o klasê czwart¹. Pierwsi
absolwenci opucili mury Seminarium w 1873 roku,
by³o ich piêciu.
W Seminarium Nauczycielskim ogromn¹ wagê przywi¹zywano do kszta³towania tych cech osobowociowych przysz³ego nauczyciela, które uznano za szczególnie wa¿ne dla procesu wychowania i nauczania
dzieci, zgodnie z programem nauki zak³ad uwzglêdnia³
w swej pracy wychowawczej:  wychowanie religijne i
moralne, wychowanie fizyczne, wykszta³cenie formalne, humanitarne, przyrodnicze, artystyczno  techniczne, pedagogiczne, obejmuj¹ce teoriê i praktykê, nie
zaniedbuj¹ce te¿ budzenia obywatelskiego i poczucia
obowi¹zku pracy spo³ecznej .
W oparciu o dostêpne dane ustalono, ¿e w latach
1893  1914 mury Seminarium opuci³o 833 absolwentów. Praca zak³adu zosta³a brutalnie przerwana przez
wybuch I wojny wiatowej. W czasie trzyletniej inwazji
rosyjskiej 1914  1917 zajêcia szkolne nie odbywa³y
siê, budynek szko³y zosta³ przejêty przez wojsko.
W 1917 roku wojska austriackie odbi³y z r¹k Rosjan
Ziemiê Tarnopolsk¹. Rz¹d austriacki na mocy rozporz¹dzenia ówczesnej Rady Krajowej Szkolnej powo³a³
ponownie Seminarium Nauczycielskie Mêskie. Dzia³alnoæ szko³y w warunkach powojennych by³a niezwykle
trudna, pracownie szkolne ograbiono z wszystkiego,
pozosta³ tylko zdewastowany budynek. Miary nieszczêæ dope³ni³y bratobójcze, polsko-ukraiñskie walki
w listopadzie 1918 roku.
Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oci, nakazem rz¹du uruchamiane zostaj¹ szko³y, w tym i tarnopolski zak³ad kszta³cenia nauczycieli. Na stanowisko
dyrektora powo³any zostaje Leopold Ho³ubowicz, dotychczas profesor Szko³y Realnej w Tarnopolu, na stanowisku dyrektorskim ju¿ tym razem Pañstwowego
Seminarium Nauczycielskiego, bêdzie trwa³ do zakoñczenia pracy placówki, w 1937 roku. Z takim trudem
rozpoczêta nauka nie trwa³a d³ugo, nowa burza dziejowa, wojna polsko-sowiecka, zmusi³a w 1920 roku do
zawieszenia dzia³alnoci. Zak³ad przeniesiono do Jaros³awia. Po zwyciêskiej wojnie, we wrzeniu 1920 roku,
przyst¹piono do pracy ze zdwojon¹ energi¹, sprzyja³a

Pocz¹tki owiaty i szkolnictwa by³y na Opolszczynie, tu¿ po zakoñczeniu II wojny wiatowej wyj¹tkowo
trudne. Zatrzymanie siê frontu na Odrze, w styczniu
1945 roku nie pozwoli³o polskiej administracji na przejêcie w³adzy, pozostawa³a ona w rekach komendantury
wojennej Armii Czerwonej stacjonuj¹cej w Opolu. Formalne przekazanie l¹ska Opolskiego w³adzom polskim nast¹pi³o w kwietniu 1945 roku1).
Dzia³aj¹cy w Katowicach Sztab Organizacyjny Grupy Operacyjnej l¹sk Opolski skierowa³ na tê ziemiê
zespo³y pionierskie, w sk³ad których wchodzili równie¿
nauczyciele. Przystêpowali oni natychmiast do pracy,
ju¿ w maju 1945 roku czynnych by³o na Opolszczynie
120 szkó³ powszechnych i 21 gimnazjów, pracowa³o
w nich 363 pedagogów.2) Problem kadry pedagogicznej
dla tworzonych od podstaw placówek owiatowych
wszelkiego typu by³ spraw¹ najwa¿niejsz¹ i najtrudniejsz¹, bo:  Na l¹sku Opolskim by³y miasteczka,
osiedla fabryczne, wsie, gdzie nie by³o ani jednego inteligenta Polaka. Znaczna czêæ inteligencji polskiej po
dojciu Hitlera do w³adzy i w okresie II wojny wiatowej
znalaz³a siê w obozach koncentracyjnych. Straty wojenne szczególnie wród nauczycielstwa by³y dotkliwe 3). W tej sytuacji konieczny by³ nap³yw ludzi wykszta³conych na tê ziemiê. Przybywali oni g³ównie
z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, wed³ug
szacunkowej oceny w pierwszym roku szkolnym
1945/1946 pioniersk¹ pracê podjê³o m.in. 341 nauczycieli kresowych, w wiêkszoci byli to absolwenci
seminariów nauczycielskich. Jedn¹ z tych placówek
kszta³cenia nauczycieli by³o Seminarium Nauczycielskie Mêskie im. Henryka Sienkiewicza w Tarnopolu.
Tarnopol od 1919 roku mia³ status miasta wojewódzkiego, zamieszkiwa³o go 44.000 mieszkañców, w tym
15.663 wyznania rzymskokatolickiego, 11.758 wyznania greckokatolickiego i 16.320 ¯ydów.
Przed 1939 rokiem dzia³a³o tu osiem szkó³ rednich.
Ostatni dyrektor Seminarium Nauczycielskiego w Tarnopolu Leopold Ho³ubowicz, przywióz³ z sob¹ bezcenny dokument Sprawozdanie Dyrekcyi Seminaryum nauczycielskiego mêskiego w Tarnopolu 1871  1896
a tak¿e kolejne roczne sprawozdania obejmuj¹ce okres
pracy Seminarium do roku 1937, kiedy to zgodnie
z za³o¿eniami reformy narodowego systemu owiaty
w miejsce seminariów utworzono licea pedagogiczne.
Dokumenty te znajduj¹ siê u pani dr Krystyny BigdaHo³ubowicz, w przysz³oci zostan¹ przekazane do wroc³awskiego Ossolineum.
Powsta³a w 1868 roku Rada Szkolna Galicji swoj¹
dzia³alnoæ rozpoczê³a wydaniem odezwy do nauczycieli i spo³eczeñstwa, w której wskazywa³a na donios³oæ faktu ustanowienia autonomicznej polskiej w³adzy
szkolnej na znacznym obszarze kraju. Rada opracowa³a projekt seminariów nauczycielskich, 3- i 4-letnich,
w czêci utraktywistycznych (dwujêzycznych), przygo18

temu atmosfera podnios³ego nastroju, który towarzyszy³
ludziom, wiadomym, ¿e ¿yj¹ i pracuj¹ w Polsce niepodleg³ej, Polsce, której przynajmniej w najbli¿szych
latach nikt ju¿ nie zagrozi. W 1923 roku naukê w Seminarium wyd³u¿ono do piêciu lat, w tym samym roku placówce nadano imiê Henryka Sienkiewicza. Równolegle
przy Seminarium funkcjonowa³a siedmioklasowa szko³a
æwiczeñ.
W 1928 roku na terenie Seminarium dzia³a³y trzy
orkiestry: dêta, symfoniczna i piórkowa. Najliczniejsza
dêta liczy³a 40 muzyków. Tylko w roku szkolnym
1928/1929 seminaryjne zespo³y artystyczne uwietni³y
uroczystoci miejskie 24 wystêpami, wyje¿d¿a³y tak¿e
do: Lwowa, Brodów i Czortkowa. Bardzo ciekawe wyniki mia³o ko³o geograficzne, specjalizowa³o siê w opracowywaniu map, które mia³y du¿e znaczenie praktyczne, korzysta³o z nich wojsko. W 1931 roku na Miêdzynarodowej Wystawie Turystyki i Komunikacji w Poznaniu zaprezentowane zosta³y, wykonane przez seminarzystów mapy plastyczne dorzecza Dniestru i ród³owisk Seretu, Strypy i Bugu, prace zosta³y wyró¿nione
Dyplomem Pochwalnym. Kieruj¹cy tymi pracami nauczyciel Zenon Garbiak przygotowa³ równie¿ mapê rozmieszczenia absolwentów Seminarium na terenie Polski, w wietle dostêpnych danych ustalono, ¿e w 1932
roku:  w województwie warszawskim pracowa³o 32
absolwentów, w Warszawie 4, w województwie ³ódzkim
29, kieleckim 49, lubelskim 75, bia³ostockim 29, wileñskim 18, nowogródzkim 12, poleskim 27, wo³yñskim 50,
poznañskim 17, pomorskim 9, krakowskim 37, lwowskim 132, stanis³awowskim 112, tarnopolskim 684, l¹skim 3 . Wychowankowie tarnopolskiego zak³adu
rozs³awiali imiê swojej szko³y w ca³ej Polsce!
W 1932 roku zosta³o zorganizowane Ko³o Rodzicielskie przy seminaryjnej Szkole Æwiczeñ, jako jedno
z pierwszych na Kresach Wschodnich. Myl utworzenia
Ko³a zrodzi³a siê w zwi¹zku z Ustaw¹ o nowym ustroju
szkolnym, która przewidywa³a, ¿e podstaw¹ rekrutacyjn¹ dla gimnazjów ma byæ szecioklasowa, a nie jak
dot¹d czteroklasowa szko³a powszechna. Przed³u¿ona
nauka w Szkole Æwiczeñ dawa³a gwarancjê lepszej i
d³u¿szej wspó³pracy miêdzy szko³¹ a domem  rodzicami.
W trwaj¹cej ponad pó³ wieku historii najpierw Cesarsko-Królewskiego, a od 1918 roku Pañstwowego Seminarium Nauczycielskiego Mêskiego w Tarnopolu im.
Henryka Sienkiewicza placówk¹ t¹ kierowali: dr Seweryn Dniestrzañski (1871  1886), W³adys³aw Boberski
(1886  1891), Emil Micha³owski (1891  1919), Józef
Szwajkowski (1919) i od 1919 roku do zakoñczenia
dzia³alnoci Seminarium w 1936 roku.
Prowadzili umi³owan¹ szko³ê, mimo wielkich trudnoci, nigdy przecie¿ Seminarium nie doczeka³o siê w³asnego, dostosowanego do potrzeb kszta³cenia nauczycieli budynku szkolnego, nie by³o obiektów i urz¹dzeñ
do prowadzenia na w³aciwym poziomie wychowania
fizycznego. Nie zwa¿aj¹c na te uci¹¿liwe warunki, nauczyciele Seminarium pod wodz¹ swoich dyrektorów
zbudowali placówkê nowoczesn¹, zapewniaj¹c¹ w³aciwy standard rzetelnego przygotowania pedagogów
do pe³nienia odpowiedzialnej s³u¿by nauczycielskiej i
spo³ecznej na obszarze II Rzeczypospolitej. Wysok¹
ocenê mia³o Seminarium w oczach dostojników pañstwowych i owiatowych, którzy te szko³ê odwiedzali,

a goci³a ona m.in.: Ministra Wyznañ Religijnych i
Owiecenia Publicznego Macieja Rataja (1921), kuratorów lwowskich: Stanis³awa Sobiñskiego (1923), Stefana widerskiego (1931), Jerzego Gadomskiego (1934).
Szczególna rola przypad³a w udziale ostatniemu
dyrektorowi Seminarium Leopoldowi Ho³ubowiczowi,
przejmowa³ on w 1919 roku zak³ad po kilkuletniej przerwie spowodowanej dzia³aniami frontowymi I wojny
wiatowej. Tylko dziêki talentom organizacyjnym dyrektora, jego spo³ecznikowskiej pasji i uznaniu jakim cieszy³ siê wród spo³eczeñstwa Tarnopola, uda³o siê
szybko odtworzyæ poprzedni stan posiadania, a nastêpnie mozolnie, rok po roku doskonaliæ seminaryjn¹ bazê
tworz¹c wzorcow¹ placówkê kszta³cenia nauczycieli.
Dyrektor Leopold Ho³ubowicz w 1945 roku trafi³ na
l¹sk Opolski, mimo zaawansowanego wieku i statusu
nauczyciela emeryta stan¹³ w szeregu pionierów
owiatowych, buduj¹c zrêby narodowego systemu
owiatowego na ziemiach, które wesz³y po II wojnie
wiatowej w sk³ad pañstwa polskiego.
Leopold Ho³ubowicz urodzi³ siê 7 wrzenia 1879
roku w Wasylkowie (pow. Kopyczyñce, woj. tarnopolskie). W 1902 roku po zdaniu egzaminu dojrza³oci
w Tarnowie podj¹³ studia na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Studia ukoñczy³ w 1908 roku, uzyskuj¹c uprawnienia do nauczania matematyki i fizyki
w szko³ach rednich. Pracê nauczycielsk¹ rozpocz¹³
w 1908 roku w II Gimnazjum Realnym w Tarnopolu,
a od 1913 roku pracowa³ w tarnopolskim III Gimnazjum
Realnym. W 1919 roku otrzyma³ nominacjê na funkcjê
dyrektora Pañstwowego Seminarium Nauczycielskiego
Mêskiego w Tarnopolu. Na stanowisku tym pracowa³ do
zakoñczenia dzia³alnoci zak³adu w 1936 roku. Od
1937 roku, a¿ do przejcia na emeryturê w 1939 roku
by³ dyrektorem Liceum Pedagogicznego w Tarnopolu.
W okresie II wojny wiatowej podj¹³ pracê w otwartych
w tamtych latach placówkach owiatowych na terenie
Tarnopola. W 1945 roku przyby³ na l¹sk Opolski. Zosta³ nauczycielem Gimnazjum i Liceum w Prudniku. Na
ponown¹ emeryturê przeszed³ w 1950 roku. Potem
jeszcze w niepe³nym wymiarze godzin by³ zatrudniony
w Szkole Zawodowej Przysposobienia Odzie¿owego
w Prudniku i w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Bia³ej
Prudnickiej (pow. Prudnik), a¿ do 1959 roku. Zmar³
w grudniu 1969 roku. Pochowany zosta³ w Prudniku.
Wraz ze swoim dyrektorem przyby³o na Opolszczyznê wielu absolwentów Pañstwowego Seminarium
Nauczycielskiego Mêskiego w Tarnopolu. Wiêkszoæ
z nich odesz³a ju¿ na Wieczn¹ S³u¿bê, nie ma ich
wród nas, czas zatar³ wspomnienia, trudno tak¿e odnaleæ dokumentacjê pierwszych, powojennych lat,
w oparciu o dostêpne dane mo¿na z ca³¹ pewnoci¹
stwierdziæ, ¿e na l¹sku Opolskim, wród pionierów-organizatorów polskich szkó³ znaleli siê nastêpuj¹cy
absolwenci tarnopolskiego Seminarium: Bazyli Chabin
(absolwent z 1920 roku), Józef Soroka (1923), Jan
Mocicki (1926), Tadeusz Solarczyk (1928), Tadeusz
Surówka (1930), Leon Zmora (1933), Aleksander Kulikowski (1934), Bronis³aw Stachów (1936).
Godn¹ reprezentacjê wród pionierów owiaty
w naszym województwie stanowi³y równie¿ absolwentki
¿eñskich seminariów nauczycielskich z Tarnopola, by³y
wród nich m.in.: Anna Urbanek (absolwentka z 1916
19

ka¿dego roku szkolnego wychowankowie uroczycie
obchodzili w trzech ró¿nych wi¹tyniach, by potem spotkaæ siê na wspólnej uroczystoci w Seminarium.
Nie przypuszcza³ te¿ zapewne dyrektor Leopold
Ho³ubowicz, ¿e przechodz¹c w 1939 roku na zas³u¿on¹
emeryturê, bêdzie musia³ kilka lat póniej ponownie
stan¹æ za szkoln¹ katedr¹ i ¿e wraz z nim trud nauczycielskiej pracy podejm¹ absolwenci tarnopolskiej placówki, a ich uczniami na l¹sku Opolskim bêd¹ zarówno dzieci, które tutaj siê urodzi³y, jak i te, które wraz
z rodzicami, wypêdzone z ojcowizny, czêsto z Ziemi
Tarnopolskiej w³anie, tu na Opolszczynie siê osiedli³y, i tu przysz³o im ¿yæ, bo innego wyboru nie mia³y.

roku), Zofia Chabin i Józefa Lenart (1927), Wilhelmina
Smereczañska (1930), Stanis³awa Surówka (1932), Julia Solarczyk (1933), Katarzyna Baraniuk (1934).4)
W ostatnim sprawozdaniu o rocznej  1935/1936 
pracy Pañstwowego Seminarium Nauczycielskiego
w Tarnopolu dyrektor Leopold Ho³ubowicz napisa³:
 Seminarium wiêc jako placówka kulturalna na Kresach Wschodnich wychowa³o i wykszta³ci³o tysi¹ce ludzi inteligentnych, którzy rozsiani po ca³ej Polsce spe³niaj¹ zaszczytn¹ sw¹ misjê nauczycielsk¹, krzewi¹c
kulturê i wiedzê po najdalszych krainach Polski, wród
szerokich rzesz spo³eczeñstwa i m³odzie¿y . Dok³adnie: absolwentów by³o 2.517. Rekrutowali siê w zdecydowanej wiêkszoci z rodzin urzêdniczych, ale liczni
pochodzili ze wsi, z rodzin ch³opskich i rzemielniczych, mia³o zatem Seminarium swój znacz¹cy udzia³
tak¿e obok przygotowania kadr nauczycielskich
 w kreowaniu pierwszego w wielu rodzinach pokolenia
inteligencji polskiej. Niezwyk³e dla czytaj¹cego roczne
sprawozdania seminaryjne, wydaje siê równie¿ zgodne,
niczym nie zak³ócone wspó³¿ycie przedstawicieli ró¿nych wyznañ, by³ to czas, ¿e wyznanie religijne oznacza³o deklaracjê przynale¿noci narodowej, a jednak
nikomu nie przeszkadza³o, ¿e pocz¹tek i zakoñczenie
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Rodzina kresowa jako nonik tradycji w obliczu ekspatriacji po II wojnie wiatowej  na przyk³adzie twórczoci Adama Zagajewskiego
Gdymy przez Cmentarz ³yczakowski szli
to wszystkie groby otwiera³y oczy
patrzyli na nas Ojcowie i bracia
s³uchaj¹c polskiej mowy
podnosilimy nieczytelne krzy¿e
pytalimy kamieni
o imiona tych, co wierni
zostali w tej ziemi

Na sam¹ myl o którym wilgn¹ nam powieki, 
.............................................
Ale jak zabraæ koci polskie, co od szeciu
Wieków le¿¹ w tej ziemi, i krew w ni¹ wsi¹kniêt¹ 
Ten najm³odszy cmentarzyk, gdzie lwowskie orlêta
ni¹ rapsod bohaterski o swoim lwim miecie? 
Józef Relidzyñski Lwów (fragment)3)

Ten dylemat stan¹³ przed polsk¹ rodzin¹ lwowsk¹ i
szerzej kresow¹ wskutek nieszczêsnej decyzji ja³tañskiej, na mocy której Polacy musieli opuciæ swoje
Ziemie Wschodnie, przenosz¹c siê z rozkazu Stalina
przyjêtego bez oporu przez Churchilla i Roosevelta
o kilkaset kilometrów na zachód. Cmentarzy swoich zabraæ nie mogli  a nawet i odwiedzaæ ich przez kilkadziesi¹t lat; czêæ z nich zreszt¹ ju¿ nie istnieje lub jest
w fatalnym stanie. Co wiêc zabra³a ze sob¹ kresowa
rodzina prócz odrobiny wygnañczego dobytku? Co
przekaza³a m³odszym pokoleniom i jak one to odebra³y? Na przyk³adzie rodziny Zagajewskich problem ten
pokazuje wybitny poeta Adam, przede wszystkim
w eseju Dwa miasta (1991). Analizê jego twórczoci
pod tym k¹tem wypada jednak zacz¹æ od wspomnianego wy¿ej, najbardziej chyba znanego wiersza tego
twórcy Jechaæ do Lwowa jako chronologicznie wczeniejszego (1985). Co ciekawe, te dwa utwory w zasadzie wyczerpuj¹ w¹tek kresowy w twórczoci Zagajew-

Tadeusz liwiak Lwów (fragment)1)

Zagajewski Ludwik (1850  1917), profesor. Spoczywa z Mari¹ z Zagajewskich Kulikow¹ (1875  1920).
Z lwowskiej rodziny Zagajewskich wywodz¹ siê:
dr Karol Zagajewski  naczelnik wydzia³u Lwowskiego
Kuratorium Owiaty i wyk³adowca etyki kupieckiej
na kursach handlowych; prof. Tadeusz Zagajewski
(1912  2010, [syn Karola])  in¿. elektryk, absolwent
Politechniki Lwowskiej, po wojnie zwi¹zany z Politechnik¹ l¹sk¹ w Gliwicach, gdzie pe³ni³ m. in funkcjê
dziekana Wydzia³u Elektrycznego i prorektora; oraz
jego syn, Adam Zagajewski, ur. 1945 we Lwowie, wybitny poeta, prozaik i eseista, m.in. autor s³ynnego
wiersza Jechaæ do Lwowa.2)
Wiêc mamy siê wynosiæ...
Tak, po szeciu wiekach
lubu z tym drogim miastem, które zawsze wiernie
Dzieli³o z Matk¹  Polsk¹ i ró¿e i ciernie,
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skiego. Rzecz¹ zastanawiaj¹c¹ jest fakt, ¿e w tomie
poezji Jechaæ do Lwowa wydanym w Londynie w 1985
roku wiersz tytu³owy jest jedynym, w którym mowa
o tym miecie (jedynie w wierszu Piosenka emigranta
mo¿na siê dopatrzeæ odwo³ania do zwi¹zków z opuszczon¹ na Wschodzie ojczyzn¹, choæ w sposób bardzo
uogólniony).4) Mimo to, wiersz Jechaæ do Lwowa jest
nie tylko tytu³owym wierszem tomiku, ale dla wielu
mniej zapoznanych z poezj¹ polsk¹ osób jedynym znanym im utworem Zagajewskiego. Jak pisze Bo¿ena
Kubit, wiersz ten ...koñcz¹cy siê s³owami Lwów jest
wszêdzie by³ wielokrotnie powielany i rozprowadzany
podczas spotkañ rodzinnych i towarzyskich. (oczywicie chodzi o drug¹ po³owê lat osiemdziesi¹tych, kiedy
by³ on objêty zakazem publikacji).5)
Jako wybitny poeta i eseista jest Zagajewski wymieniany jako kolejny polski pretendent do Literackiej Nagrody Nobla bynajmniej nie z powodu swojej kresowoci, a jednak... czy by³by sob¹, Adamem Zagajewskim,
gdyby nie ten w³anie w¹tek? Ze wzglêdu na niego
znalaz³ swoje miejsce w Historii Literatury Kresowej
Boles³awa Hadaczka, choæ nie ma go w obszernym
zbiorze Krzysztofa Mas³onia Puklerz Mohorta. Lektury
kresowe6). Wydaje siê wiêc, ¿e mo¿na usytuowaæ go
wród wielkich pisarzy, jak Herbert czy Lem, dla których kresowoæ nie by³a istot¹ ani g³ównym tematem
twórczoci, ale bez której nie byliby w pe³ni tym, kim
byli  wielkimi twórcami polskiej i wiatowej literatury.
Twórczoæ Zagajewskiego bardzo dobrze nadaje siê
do ilustracji zagadnienia, które pragnê omówiæ, gdy¿
nale¿y on do pokolenia, które wspomniany prof. Hadaczek okrela jako dzieci poja³tañskie, czyli kresowian,
nawet jeli urodzonych jeszcze we Lwowie czy na szeroko rozumianych Kresach, to ju¿ nie posiadaj¹cych
osobistych z nich wspomnieñ (czyli po lutym 1945).
Starsi od niego Herbert (ur. 1924) czy Lem (ur. 1921)
mieli w³asny obraz Lwowa swojej m³odoci; dotyczy to
tak¿e artystów urodzonych w latach trzydziestych, jak
Wojciech Kilar (ur. 1932) czy re¿yser Janusz Majewski
(ur. 1931), choæ w tym wypadku du¿¹ rolê odgrywa³ ju¿
przekaz rodzinny.
Ciekawie opisuje to dowiadczenie Janusz Majewski w swoim szkicu Drzazga, stanowi¹cym wstêp do
tomu poezji lwowskiej.7)
13-letni wówczas Janusz zapamiêta³ w³aciwie tylko
ucieczkê z rodzin¹ ze Lwowa przed gestapo (rodzina
jego nale¿a³a do tych, które opuci³y Lwów jeszcze
przed ponownym wkroczeniem do niego wojsk radzieckich). Póniej wraz z m³odsz¹ siostr¹ nie akceptowali
rodzinnych, lwowskich tradycji czy jêzyka. mieszy³y i
irytowa³y ich opowieci o Lwowie, a nawet, pod wp³ywem wszechobecnej wówczas PRL-owskiej propagandy, jak pisze uto¿samialimy Lwów naszych Rodziców
ze wstecznictwem, mieszczañstwem i czarn¹ reakcj¹.8) Odejcie Rodziców spowodowa³o w miejsce
niechêci zobojêtnienie, zajêcie siê now¹ rzeczywistoci¹. Wizyta we Lwowie zwi¹zana z krêceniem filmu
Sprawa Gorgonowej nie spowodowa³a jeszcze prze³omu. Dopiero ludzie, z którymi re¿yser zetkn¹³ siê w latach osiemdziesi¹tych, tacy jak Witold Szolginia, ów
prze³om w postawie Majewskiego wywo³ali. Zapewne
 t³umaczy³em sobie  tkwi³a we mnie jaka drzazga
lwowska wbita w dzieciñstwie, mo¿e w dzieciñstwie

moich pradziadów, teraz przypadkowo dotkniêta, ura¿ona, odezwa³a siê bólem. Bólem Lwowa.9) Zacz¹³ siêgaæ do w³asnych wspomnieñ z dzieciñstwa, do literatury, do opowieci lwowian. £za, któr¹ symbolicznie uroni³, by³a ³z¹ syna marnotrawnego, który wraca na kolanach do swojego domu, b³aga, aby nie zamykaæ przed
nim drzwi i obiecuje poprawê. Mo¿e mu wybaczono.10)
W tej opowieci, nawi¹zuj¹cej wprost do biblijnej
przypowieci o synu marnotrawnym, który prosi nie¿yj¹cych ju¿ przodków o wybaczenie zaniedbania powierzonego mu dziedzictwa, znajdujemy g³êbok¹ prawdê
o dowiadczeniu pokolenia dzieci wygnañców. Zwróæmy jednak uwagê, ¿e Janusz Majewski móg³ przy tym,
choæ w skromnym zakresie, odwo³aæ siê do w³asnej
pamiêci i dowiadczeñ. W znacznie mniejszym zakresie czyniæ to mo¿e w swych wspomnieniach aktorka
Bogumi³a Murzyñska, urodzona we Lwowie 23 marca
1940 roku, a wiêc m³odsza od Majewskiego o 9 lat. Jak
pisze, Lwowa swojego dzieciñstwa nie pamiêtam...ale
czasem z zakamarków pamiêci wydobywam pewien
obraz. Jestem bardzo malutka, stoimy, chyba z niani¹,
przed lwowskim ratuszem, a ja z zapa³em g³aszczê
potê¿nego, kamiennego lwa, symbol miasta. Mo¿e naprawdê to pamiêtam, a mo¿e znam historiê z opowiadañ krewnych i instynktownie j¹ sobie zwizualizowa³am? Niewa¿ne, i tak kocham to miasto nieprzytomnie...11)
Bogumi³a Murzyñska jest tak¿e, jak Janusz Majewski, ¿eby u¿yæ owej specyficznej terminologii, dzieckiem przedja³tañskim, choæ w odtwarzaniu tradycji
zdanym ju¿ niemal wy³¹cznie na bli¿sz¹ i dalsz¹ rodzinê. Jej opowieæ ró¿ni siê od opowieci re¿ysera brakiem odrzucenia owej tradycji w dzieciñstwie i m³odoci. Opisuje szeroko sw¹ liczn¹ rodzinê, zarówno ze
strony ojca jak i matki jako typowo kresow¹ czyli g³êboko patriotyczn¹, ceni¹c¹ takie wartoci, jak honor,
uczciwoæ, religijnoæ, odpowiedzialnoæ za innych.
Szczególnie gor¹co wspomina dziadka Juliana, który
do dzi pozosta³ dla niej wzorem postawy kresowej.
Jest dumna, ¿e zosta³a ochrzona w kociele w. Antoniego na £yczakowie, tym samym, w którym ochrzczono Zbigniewa Herberta. Nie idealizuje bynajmniej owej
kresowej postawy, widzi te¿ wady, do których zalicza
mêcz¹c¹ czasami spontanicznoæ, ale uwa¿a, ¿e przesz³a przez ¿ycie dziêki swojej kresowoci z podniesion¹ g³ow¹  jak wtedy, kiedy odmówi³a wst¹pienia do
PZPR.12)
W postawie Bogumi³y Murzyñskiej znajdujemy odmienny, drugi sposób, a uogólniaj¹c  model odwo³ania
siê do rodzinnej, kresowej tradycji  nie po latach odejcia od niej i powrotu jako syn marnotrawny, ale
wprost, na zasadzie ci¹g³oci. Tego rodzaju wniosku
nie odnalaz³em w literaturze, której byæ mo¿e  nie bêd¹c zawodowym badaczem  nie znam w sposób wystarczaj¹cy. S¹dzê jednak, ¿e zarysowany przeze mnie
uk³ad owych dwóch modeli kontrastuj¹cych ze sob¹
mo¿e byæ ze wzglêdów praktycznych zastosowany
przy analizie problemu.13) W stworzony w ten sposób
uk³ad spróbujemy zatem wpisaæ ¿ycie i twórczoæ Adama Zagajewskiego. Urodzony jak dwoje wspomnianych
poprzednio artystów we Lwowie, jest ju¿ jednak dzieckiem poja³tañskim, gdy¿ opuci³ miasto wkrótce po
urodzeniu 21 czerwca 1945 roku. Nie mo¿e zatem,
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choæby w stopniu minimalnym, odwo³aæ siê jak oni do
osobistych dowiadczeñ. Ca³a kresowoæ jest dla niego ju¿ tylko pozytywnym lub negatywnym postrzeganiem przesz³oci kszta³towanym przez w³asn¹ rodzinê.
Jak ogólnie wiadomo przekaz rodzinny jest jedn¹
z form kultywowania szeroko rozumianych tradycji historycznych i narodowych  bardzo wa¿n¹, ale bynajmniej nie jedyn¹. Inne to szko³a, media, literatura piêkna i historyczna, organizacje m³odzie¿owe, Koció³.
W czasach, o których mowa, a wiêc w czterdziestoleciu
1949  1989, wiedza o Kresach mog³a byæ przekazywana jedynie przez rodzinê (poza ni¹ tylko w pewnym
zakresie przez Koció³  np. kult maryjny). Jak pisze
analizuj¹ca wspomnienia kresowian Bo¿ena Kubit To
w³anie rodziny w swym zaciszu domowym stanowi³y
podstawowe miejsce kultywowania pamiêci o Kresach.
Przez dziesiêciolecia  gdy w trudnych latach komuny
nie wolno by³o wspominaæ ziem utraconych i publiczne
przyznawanie siê do pochodzenia kresowego by³o piêtnowane i zakazywane  podczas spotkañ rodzinnych i
towarzyskich przetrwa³a pamiêæ o Lwowie i o Kresach.
Podtrzymywane by³y wzajemne kontakty ludzi przyby³ych stamt¹d, opowiadane by³y historie rodzinne, odkrywane pochodzenie i koligacje rodzinne.14) St¹d te¿ pokazanie tej roli rodziny wydaje siê bardzo wa¿ne dla
rozwa¿añ nad ca³okszta³tem jej funkcjonowania. Adam
Zagajewski rolê tê pokazuje po pierwsze jako potomek
zas³u¿onej, patriotycznej rodziny lwowskiej, po drugie
jako wybitny artysta wspó³czesny, Polak i Europejczyk,
czy wrêcz obywatel wiata. Jego wiadectwo ma wiêc
wagê szczególn¹.
Ojciec Adama, Tadeusz Zagajewski, studiowa³
we Lwowie na oddziale elektrotechnicznym Wydzia³u
Mechanicznego i w 1935 r. uzyska³ dyplom in¿yniera
elektryka.W latach 1936-1939 pracowa³ w Warszawie
jako konstruktor w Pañstwowych Zak³adach Tele- i Radiotechnicznych, a w czasach pierwszej i drugiej okupacji sowieckiej Lwowa jako asystent w katedrze radiotechniki Politechniki (zwanej wówczas Lwowskim Instytutem Politechnicznym). Jego mistrzem by³ prof. Tadeusz Malarski, wraz z którym opuci³ Lwów w drugiej
grupie pracowników Politechniki (31 padziernika 1945
roku) i przyby³ do Gliwic. Wraz z nim znalaz³a siê tu
jego rodzina z cztero-miesiêcznym wówczas Adamem.
Wtedy to rozpocz¹³ siê nowy rozdzia³ w dziejach rodziny Zagajewskich, podobnie jak wielu innych rodzin
lwowskich i kresowych.15)
Tadeusz Zagajewski szybko awansowa³ w hierarchii
naukowej nowo powsta³ej Politechniki l¹skiej w Gliwicach, zostaj¹c doktorem (1946) i profesorem (1954)
oraz cz³onkiem PAN (1960). Jest uwa¿any za jednego
z twórców automatyki w Polsce jako nowej dyscypliny
naukowej. 16) W 1992 roku otrzyma³ doktorat honoris
causa gliwickiej uczelni. Do¿y³ sêdziwego wieku, umieraj¹c 28 wrzenia 2010 r. w wieku 97 lat i zosta³ pochowany obok ¿ony Ludwiki na Cmentarzu Centralnym
w Gliwicach.17)
Jego syn Adam wychowa³ siê w Gliwicach. Tu ukoñczy³ szko³ê redni¹, a nastêpnie  inaczej ni¿ ojciec 
podj¹³ studia humanistyczne w Krakowie.Tutaj te¿
zwi¹za³ siê ze rodowiskiem poetów tzw. Nowej Fali.
Od stanowiska wyk³adowcy marksizmu-leninizmu
w AGH ewoluowa³ w kierunku opozycji, a od 1975 roku

by³ objêty zakazem druku w PRL. Od 1982 roku mieszka³ w Pary¿u, drukuj¹c swoje utwory w emigracyjnych
wydawnictwach. W tym w³anie okresie, w wydawnictwie Aneks w Londynie, zostaje wydany tom wierszy
Jechaæ do Lwowa z ilustracjami Józefa Czapskiego.
Jego autor by³ ju¿ wówczas dojrza³ym, 40-letnim mê¿czyzn¹, o istotnym dorobku twórczym zarówno w dziedzinie poezji, jak te¿ prozy oraz eseistyki  m.in. s³ynny
tom wiat nie przedstawiony, wydany wraz z Julianem
Kornhauserem w 1974 roku. Otrzymali te¿ obaj w 1975
roku presti¿ow¹ nagrodê literack¹ Fundacji im. Kocielskich w Genewie, w³anie za wiat nie przedstawiony,
bêd¹cy poetyckim manifestem swojego pokolenia.18)
Ju¿ z pobie¿nej lektury wiersza mo¿na wnioskowaæ,
¿e koñczy on wa¿ny etap w ¿yciu autora zwi¹zany
z kszta³towaniem siê jego stosunku do rodzinnej, kresowej tradycji. Sama dedykacja Rodzicom mówi, czemu i komu utwór bêdzie powiêcony. I tak jest w istocie. Analiza treci pokazuje nam obecnoæ Lwowa rozumianego nie tyle jako konkretne, realne miasto,
a jako symbol czego minionego, a przecie¿ niezwykle
istotnego w ¿yciu autora i jego rodziny. Zawsze by³o
za du¿o Lwowa, nikt nie umia³ zrozumieæ wszystkich
dzielnic, us³yszeæ szeptu ka¿dego kamienia, spalonego
przez s³oñce, cerkiew w nocy milcza³a zupe³nie inaczej
ni¿ katedra.19) i dalej:  ...by³o za du¿o Lwowa, nie mieci³ siê w naczyniu, rozsadza³ szklanki, wylewa³ siê ze
stawów, jezior, ...20) Lecz nagle nastêpuje zmiana.
...by³o za du¿o Lwowa, a teraz nie ma go wcale, rós³
niepowstrzymanie a no¿yce ciê³y... [obraz zag³ady narasta  AW] ...katedra dr¿a³a i ¿egnano siê o poranku
bez chustek i bez ³ez, takie suche wargi, nigdy ciê nie
zobaczê, tyle mierci czeka na ciebie...21) I fina³ utworu, nieoczekiwany. ...dlaczego ka¿de miasto musi staæ
siê Jerozolim¹ i ka¿dy cz³owiek ¯ydem i teraz tylko
w popiechu pakowaæ siê, zawsze, codziennie i jechaæ
bez tchu, jechaæ do Lwowa, przecie¿ istnieje, spokojny
i czysty jak brzoskwinia. Lwów jest wszêdzie.22)
Dla lepszego zrozumienia tej poetyckiej wizji mo¿na
spróbowaæ przymierzyæ j¹ do wczeniej sformu³owanego dwubiegunowego wzorca. Najwyraniej bêdzie ona
zbli¿ona do wspomnieñ Janusza Majewskiego  wystêpuje tu przecie¿ przesyt, nadmiar przekazu lwowskiego, nastêpnie jego zanik  owe no¿yce, a wreszcie
ma³o zrozumia³y w kategoriach racjonalnych powrót
wyra¿aj¹cy siê w owym Jechaæ do Lwowa. Tytu³ wiersza i s³owa Lwów jest wszêdzie sta³y siê czym w rodzaju manifestu rodowisk kresowych pod koniec lat
osiemdziesi¹tych, o czym mówi na podstawie zebranych wspomnieñ Bo¿ena Kubit (patrz wy¿ej). Naturalnie pozostanie zagadk¹, na ile taka interpretacja by³a
zgodna z intencj¹ autora, a na ile jego s³owa s¹ tylko
symbolem pewnej drogi ¿yciowej, dojrzewania jego
osobicie i jego pokolenia. Lwów by³by wówczas tylko
punktem odniesienia, a nie realn¹ rzeczywistoci¹,
miastem, które w kilka lat póniej kresowianie (choæ nie
wszyscy naturalnie) zaczêli t³umnie odwiedzaæ. Krytycy
literaccy analizuj¹c postawê Zagajewskiego wobec
Lwowa nie wahaj¹ siê siêgn¹æ do mickiewiczowskiej
tradycji romantycznej.  Zupe³nie jak mickiewiczowski
matecznik, Lwów staje siê samowystarczalnym organizmem, miejscem ¿yj¹cym w harmonii.23) W ich interpretacji odrealnienie Lwowa przez poetê staje siê oczy22

wiste. Dla nas jest istotne jednak co innego  jego powrót do wartoci przekazanych przez rodzinê, powrót
wywo³any byæ mo¿e  jak u Janusza Majewskiego 
swoistym ska¿eniem lwowskoci¹, nieuwiadamian¹,
odrzucan¹, a jednak istniej¹c¹ i dochodz¹c¹ do g³osu
pod wp³ywem jakiego impulsu, którego poeta nie nazywa.
Aby przeledziæ lepiej ten proces  w formie poetyckiej pe³en przenoni i niedomówieñ  nale¿y siêgn¹æ do
prozy Zagajewskiego, a wiêc przede wszystkim do
wspomnianego eseju Dwa miasta.24)
Mo¿na esej ten potraktowaæ jako wspomnienie z lat
dzieciñstwa i wczesnej m³odoci autora, spêdzonych

pod wp³ywem rodziny, a w ¿adnym wypadku osobistych
prze¿yæ czy wspomnieñ, jak w wypadku artystów,
o których by³a mowa wy¿ej.
Chodzi³em wiêc tymi ulicami Gliwic z moim dziadkiem...ale w istocie spacerowalimy po dwu ró¿nych
miastach....by³em absolutnie pewny, ¿e id¹c ulicami
Gliwic ...znajdujê siê naprawdê tam, gdzie siê znajdujê.
Mój dziadek jednak, mimo, ¿e szed³ tu¿ przy mnie,
przenosi³ siê w tym samym momencie do Lwowa. Ja
szed³em ulicami Gliwic, on Lwowa... Tego typu postawy, z regu³y obecne wród osób starszych wiekiem,
prowadzi³y wrêcz do patologii, jak w wypadku s¹siada,
który z nienawici do realnego wiata przebywa³ wy³¹cznie w domu, a jeli wychodzi³ na podwórko, to tylko
w pid¿amie. Na pewno w snach wraca³ do dawnych
czasów, do miasta, które musia³ opuciæ... pid¿ama
by³a skafandrem, w którym schodzi³ w przesz³oæ, jak
nurek. Kieruj¹c siê naturalnymi odruchami kilkunastoletni Adam poznawa³ wiat, w którym ¿y³. Podoba³
mi siê wiat, po prostu. Ale w oczach starszych
 a zw³aszcza najstarszych  stawa³em siê nieomal
zdrajc¹. Nie wypada³o bowiem zachwycaæ siê wiatem tutaj, w tym przypadkowym miecie... Licie
lwowskie.Te by³y wieczne, wiecznie zielone i wiecznie ¿ywe... Jedyn¹ ich wad¹ by³a nieobecnoæ,
a nawet nieistnienie. Lecz istnienie nie jest cech¹
rzeczy...
Dychotomia wiata m³odoci poety nie polega³a tylko na prostym przeciwstawieniu ulic i domów Lwowa i
Gliwic. To by³y dwa ró¿ne wiaty tak¿e kulturowo i ideowo  wiat przedwojennej inteligencji, patriotycznych i
religijnych wartoci zetkn¹³ siê ze wiatem, który wygna³ go z rodzinnego miasta, ale nie opuci³ i na wygnaniu  ze wiatem komunistycznej hydry, wszechogarniaj¹cej rzeczywistoæ, w której przysz³o mu ¿yæ.
Hydra ta kusi³a m³odych na zasadzie m³odzieñczego
buntu przeciw schematom starego wiata, wiata rodziców i dziadków. Doprowadzi³o to Adama do zapisania
siê do Zwi¹zku M³odzie¿y Socjalistycznej, czego potem
siê wstydzi³. Pisze o sobie: Jestem mo¿e silny, lecz
w moj¹ si³ê wtopiona jest s³aboæ, wahanie, niechêæ do
szybkiej decyzji. Nale¿ê do tych, którzy siê myl¹. Nale¿y dodaæ, ¿e jego ojciec nigdy nie zapisa³ siê (wst¹pi³) do PZPR, a wszystko, co osi¹gn¹³ zawdziêcza³
talentowi i usilnej pracy.
Rozwój duchowy, który poeta opisuje doprowadza
go do stanu w którym ... tak¿e i ja zacz¹³em chodziæ
po dwu miastach, podobnie jak pokolenie mojego
dziadka, dla którego ka¿dy zak¹tek móg³ skrywaæ wiête mury Lwowa. Ostatecznie, mieszkaj¹c w Pary¿u,
widzi, jak dwa miasta tañcz¹ ze sob¹. Dwa miasta
ró¿ne, lecz skazane na trudn¹ mi³oæ, jak mê¿czyni i
kobiety. Rokoko i strach... syty spokój muzeów i p³acz
dziecka... Nadchodzi wieczór, jeszcze raz...
Nawi¹zuj¹c do sformu³owanego wczeniej uk³adu
dwóch postaw wobec rodzinnej tradycji kresowej: postawa Zagajewskiego mo¿e byæ usytuowana porodku.
Do postawy Janusza Majewskiego zbli¿a j¹ przejciowy bunt przeciw kresowoci, bunt manifestuj¹cy siê
zbli¿eniem do wartoci proponowanych przez now¹
w³adzê, a kontrastuj¹cych z rzekom¹ reakcyjnoci¹
postawy kresowych rodziców i dziadków. Do postawy
Bogumi³y Murzyñskiej ogromna akceptacja kresowych

w Gliwicach, opowieæ o swojej rodzinie, szkole itp.
Wielu pisarzy w pewnym okresie swego ¿ycia takie
wspomnienia, mniej lub bardziej obszerne, publikowa³o
 w formie autobiografii lub powieci czy opowiadañ
opartych na w¹tkach autobiograficznych. Co jest zatem
niezwyk³ego w opowieci Zagajewskiego? Ju¿ sam
tytu³ Dwa miasta mówi o tym, ¿e ¿ycie autora toczy³o
siê równolegle w dwóch miastach  chodzi rzecz jasna
o Lwów i Gliwice. Co wiêcej  drugie z tych miast traktowa³ on jako brzydkie, przemys³owe, stoj¹ce
w jawnej ni¿szoci do niezwykle piêknego, które jego
rodzina musia³a opuciæ. Z samego faktu urodzenia
we Lwowie i spêdzenia tam czterech miesiêcy ¿ycia
wyci¹ga wniosek, ¿e spêdzi³ tam po³owê ¿ycia  co
oczywicie mo¿e zadowoliæ mistyków, ale w ¿adnym
razie matematyków. Co wiêcej, owe pierwsze cztery
miesi¹ce okrela mianem epifanii, skutkuj¹cej tym, ¿e
dalsze ¿ycie toczy³ jako bezdomny, czyli pozbawiony
domu rodzinnego, a nie akceptuj¹cy (jedynie toleruj¹cy) ten, w którym przysz³o mu ¿yæ. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e obraz taki móg³ siê ukszta³towaæ wy³¹cznie
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narodzin, Krakowa, w którym studiowa³ filozofiê w istniej¹cym od ponad szeciuset lat uniwersytecie, oraz
pozostaje pod urokiem Wiednia, orodka europejskiej
kultury....Zagajewski nie zosta³ wydziedziczony, bo
mieszkaj¹c od 1981 roku w Pary¿u, odnalaz³ swój dom
we wspólnej spucinie, w ka¿dym dziele sztuki i architektury, otaczaj¹cym go od m³odoci.27)
Koñcz¹c powy¿sze rozwa¿ania jako pewien symbol
zjawisk, o których pisa³em pragnê przytoczyæ fragment
prozy Andrzeja Chciuka, do którego komentarz jest
z pewnoci¹ zbyteczny:
W poci¹gu z Bielska do Krakowa s³ysza³em cudn¹
rozmowê. Ma³ego ch³opczyka jad¹cego z rodzicami
kto pyta³, z których on stron pochodzi.
 Ta ja l¹zak, si urodzi³ wy Wroc³awiu  odpowiada
szkut, ja za a¿ podskoczy³em z radoci. Bo ten Lwów
i Ksiêstwo Ba³aku ¿yj¹ in partibus infidelium.28)

wartoci, dziêki której ów bunt mia³ charakter tylko
przejciowy, niezbyt silny charakter.
Koñcowy efekt jego duchowych przemian jest z kolei, podobnie jak u Murzyñskiej, akceptacj¹ nie tyle
samego Miasta w jego konkretnym kszta³cie po³¹czon¹
z odwiedzaniem go i intensywnym poznawaniem, a raczej pewn¹ postaw¹ ¿yciow¹, duchow¹, zaczerpniêt¹
z silnych, kresowych korzeni.
Ocena tego duchowego procesu artysty nie jest
sprawa prost¹. Boles³aw Hadaczek w swojej analizie
k³adzie nacisk na negatywne skutki owego rozdwojenia
 wed³ug niego Zagajewski sta³ siê oportunist¹ i bezdomnym, który w ¿adnym geograficznym obszarze nie
zapuci³ korzeni, a sw¹ ojczyznê umieszcza³ wy³¹cznie
w niematerialnej przestrzeni duchowej.25) Z tego rodzaju interpretacj¹ trudno siê zgodziæ. Oczywicie, sytuacja przysz³ego poety, podobnie jak ca³ego pokolenia
dzieci poja³tañskich nie by³a ³atwa, ale czy sytuacja
polskiej m³odzie¿y w latach PRL-owskiej indoktrynacji
by³a ³atwa? Warto na ten problem popatrzeæ w³anie od
strony wartoci, które przekazane przez kresow¹ rodzinê pomog³y przejæ okres buntu, rozdarcia miêdzy oficjaln¹ ideologi¹ zatruwaj¹c¹ umys³y przede wszystkim
m³odych a tym, co trwa³e w dorobku narodu i spo³eczeñstwa polskiego. Nie ka¿da kresowa rodzina, nie
ka¿dy potomek kresowian przeszed³ tê próbê chwalebnie  to oczywiste, ale ci, którzy w³asne ¿ycie potraktowali powa¿nie i odpowiedzialnie otrzymali ze strony
swoich rodzin pomoc, choæ czêsto ani przodkowie ani
potomkowie nie byli tego  przynajmniej w pe³ni  wiadomi. Nie s¹dzê tak¿e, aby zacytowany fragment koñcowy eseju uprawnia³ do wniosku, ¿e poeta nie widzi
swojego miejsca na ziemi. To trochê tak, jakby twierdziæ, ¿e ojciec blini¹t jest nieszczêliwy, bo nie wie,
które z nich ma kochaæ. W³anie proces dojrze-wania
prowadzi³ dzieci poja³tañskie do pogodzenia dwóch
ma³ych ojczyzn, choæ oczywicie proces ten nie by³
³atwy ani krótki. Tak jednak, jak potêga i bogactwo
Lwowa mia³o swoje korzenie w pogodzeniu wp³ywów
Wschodu i Zachodu, tak osobowoæ ekspatriowanych
kresowian, jak choæby l¹zak ze Lwowa Wojciech Kilar
oraz ich potomków ukszta³towa³a siê w oparciu o wartoci, które przekaza³a im kresowa rodzina.
Na potwierdzenie tej tezy warto jeszcze siêgn¹æ do
analizy wiersza Zagajewskiego Patrzê na fotografiê
z tomu Niewidzialna rêka, dokonanej przez Barbarê Toruñczyk. Lwów jest wszêdzie, jeli potrafi siê w jego
odesz³ych w zawiaty mieszkañcach ujrzeæ blinich,
sobowtórów, braci; wiedli oni ¿ycie w taki sam sposób,
jak my, wspó³czeni; co oznacza, ¿e nale¿y ich wywo³ywaæ z przesz³oci takich, jakimi byli, o losie nieprzes¹dzonym, nie do przewidzenia... Czas historyczny
zostaje przeniesiony na drugi plan, przes³oniêty codziennym ¿yciem...26) Dowodzi to wszak nie rozdwojenia osobowoci poety, ale wrêcz przeciwnie  dokonuj¹cej siê w jego postrzeganiu wiata syntezy przesz³oci i teraniejszoci. Tak te¿ interpretuje postawê Zagajewskiego Czes³aw Mi³osz, pisz¹c: Poezja Zagajewskiego jest ho³dem z³o¿onym naszej Europie rodkowej
i jednoci Europy, sztucznie podzielonej na Wschód i
Zachód. Tê jednoæ symbolizuj¹ miasta, w których
rozwija³o siê jego ¿ycie. Zagajewski kultywuje romantyczn¹ i miêdzynarodow¹ legendê Lwowa, miasta jego
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p. W³adys³aw Za³ogowicz Felek

W³adys³aw Za³ogowicz

Na £yczakowie

1922  2017

Spis Treci

Urodzi³ siê 23 padziernika 1922 r. we Lwowie na
Górnym £yczakowie, gdzie
od wielu lat zamieszkiwa³a
zacna jego rodzina, a wujek
Tadeusz Za³ogowicz walczy³ w obronie miasta
w 1918 r. Sam Felek w czasie wojny wst¹pi³ w szeregi
Armii Krajowej i walczy³
w szeregach 14 Pu³ku U³anów Jaz³owieckich AK, który przeszed³ do podziemia,
gdzie prze¿ywa³ niezwykle
dramatyczne przygody.
By³ osobicie wiadkiem wielu tragicznych wydarzeñ, jakie przechodzi³ Lwów w latach okupacji sowieckiej i niemieckiej. W roku 1946 wraz z rodzin¹ wyjecha³
na Ziemie Zachodnie i zamieszka³ pocz¹tkowo w G³ucho³azach, gdzie bez wahania wst¹pi³ do podziemnej
organizacji do walki z nowym okupantem. Na skutek
zdrady w 1951 r. ca³y oddzia³ wpad³ w rêce Urzêdu
Bezpieczeñstwa, a wród aresztowanych i skazanych
na wieloletnie wiêzienie znalaz³ siê W³adys³aw Za³ogowicz Felek. Nastêpnie w wyniku tzw. odwil¿y po
obaleniu kultu jednostki i mierci Stalina, Felek odzyska³ wolnoæ.
Przez ca³e d³ugie lata ¿ycia nie móg³ pogodziæ siê
z utrat¹ Lwowa i ka¿d¹ woln¹ chwilê powiêca³ s³awieniu ukochanego miasta s³owem, piosenk¹, niezrównanym humorem, licznym udzia³em we wszystkich uroczystociach patriotycznych i religijnych.
By³ cz³owiekiem niezwyk³ych zdolnoci, posiada³
doskona³¹ pamiêæ i dar opowiadania, skupiaj¹c uwagê
s³uchaczy ró¿nych rodowisk. Szczególnie darzy³ sympati¹ m³odzie¿ harcersk¹, której przekazywa³ patriotyzm i mi³oæ do historii oraz najlepsze wzory wychowawcze. Szczególnie znany by³ w rodowisku wroc³awskim i na Dolnym l¹sku, wystêpowa³ z pogadankami
w radiu i telewizji.
Swój niezwyk³y ¿yciorys uwieczni³ w oryginalnej autobiografii pt. Na £yczakowie napisanej wierszem
oraz wspaniale ilustrowanej w³asnymi rysunkami. Komponowa³ teksty wierszy i piosenek, które piewa³ do
znanych melodii, przewa¿nie o treci patriotycznej i
lwowskiej.
Nie sposób wymieniæ w krótkich s³owach wszystkie
dokonania W³adys³awa Za³ogowicza Felka w jego bogatym ¿yciorysie, dlatego warto przytoczyæ z jego
ksi¹¿ki Na £yczakowie niezwyk³y Spis treci, w którym opisuje w swoistym stylu poszczególne rozdzia³y
swojego ¿ycia. Z pewnoci¹ zachêci to Czytelnika do
siêgniêcia do tej ksi¹¿ki, która ukaza³a siê w 2002 r.
we Wroc³awiu. Nale¿y nadmieniæ, ¿e pozycja ta nale¿y
do najcenniejszych pere³ek literatury kresowej i znalaz³a siê w zbiorach Biblioteki Narodowej.

czyli streszczenie poszczególnych opisanych
wypadków, nazwisk, okolic itp. wyrazów
I.  Lata dzieciêce: Na pocz¹tek swych wierszowanych opisów z ¿ycia dzieciêcych lat podajê wiele nazwisk swych kolegów ze Lwowa. Szko³a Powszechna
im. w. Antoniego by³a moj¹ pierwsz¹ i ostatni¹ uczelni¹ we Lwowie. Wielu kolegów i nauczycieli z lat
1931  37 ju¿ nie ¿yje, du¿a czêæ z nich pad³a
w walkach w ostatniej wojnie. Na cmentarzu Obroñców
Lwowa spoczywa mój wujek Tadeusz Za³ogowicz.
Choæ ju¿ mogi³y Orl¹t Lwowskich z 1918 r. zosta³y ca³kowicie zniszczone, jednak pozostan¹ w naszej pamiêci do koñca naszego ¿ycia i dla historii Polski. ......... 7
II.  W lwowskiej szkole: Poniewa¿ ca³e 8 lat ¿ycia
spêdzi³em w murach Szko³y Powszechnej im. w. Antoniego, zachowa³a siê ona d³ugo w mej pamiêci oraz
otoczenie. Jest to jakby ca³e sprawozdanie z m³odzieñczych lat. Ludzi zachowa siê d³ugo w pamiêci, tych
dobrych i tych z³ych. Nasze grono nauczycielskie ze
Lwowa by³o przewa¿nie b. wartociowe, bo prawie
wszyscy byli w szeregach Legionów oraz brali udzia³
w obronie Lwowa w 1918 r. Przyk³ad naszych wychowawców by³ dla nas drogowskazem w latach okrutnej
niewoli i stalinowskiej ob³udy. Prawda, ¿e niektórzy
z naszych kolegów okazali siê zdrajcami i poszli na
us³ugi Stalina czy Hitlera. To by³y ma³e wyj¹tki. To, czego nas uczono przed wojn¹ o naszych wrogach, okaza³o siê tragiczn¹ prawd¹ ............................................. 13
III.  Mój £yczaków: Rodzina nasza od praojców
pochodzi ze Lwowa i to z dzielnicy Górnego £yczakowa. Nazwisko nasze przechodzi³o dziwn¹ burzê metrykaln¹, bo ró¿nie nas zapisywano w ksiêgach: Za³ugiewicz lub Za³ogowicz i wybierali pisarze, a¿ im pozosta³o
Za³ogowicz. Tak te¿ siê podpisujê oraz moja rodzina.
W³aciwie od urodzenia, tj. 23 X 1922 r. a¿ do dnia
26 V 1946 r. ¿y³em we Lwowie na £yczakowie, tj. pe³ne
24 lata. Osoby, jakie przedstawiam, s¹ ró¿ne, bo obok
znanego artysty piewaka Andrzeja Hiolskiego stawiam
takiego czy drugiego typowego obywatela Lwowa. W³anie Lwów mia³ to do siebie, ¿e ca³y humor jego mieszkañców by³ ogóln¹ histori¹ tego miasta. ¯ycie mego
rodzinnego miasta jest opisane w wielu tomach,
a obecne usuwanie wszelkich prawd, jakie istniej¹ w historii na temat polskoci Lwowa, nie jest zgodne
z nauk¹, która nie powinna byæ fa³szowana. Jak muzyka ca³ej ludzkoci, tak historia powinna byæ nauk¹ miêdzynarodow¹. ............................................................. 19
IV.  Wrzesieñ 1939: Po kilkunastu latach wolnoci
znów ruszy³y na Polskê wrogie watahy. Wród okrutnych zmagañ z ¿elazn¹ lawin¹ niemieck¹ walki przenios³y siê pod mury m. Lwowa. Jako 17-letni ochotnik
mia³em mo¿noæ chocia¿ czêciowo byæ na linii frontu.
Ma³o jest kronik z terenu Lwowa z 1939 r., a szkoda, bo
tam oberwali Niemcy porz¹dne lanie, które by³o wynikiem ogólnego zrywu wszystkich stanów spo³eczeñstwa Lwowa i tych, co siê zatrzymali w drodze ewakuacji. Moje opisy s¹ niefachowe, ale niech i to pozosta-
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nie jako dowód pamiêci dla tych, którzy szukaj¹ prawdy. Ju¿ nawet nie ma grobów tych ¿o³nierzy-bohaterów.
Pod³y pakt Mo³otow-Ribbentrop, a potem linia jakiego
tam Curzona zrobi³y swoje. Nikt nam nie pomóg³
w 1939 r., ale pyskaczy, ¿e Polska pad³a ofiar¹ wojny,
jest b. du¿o. Jak do tego czasu to jeszcze nie wszystko
zosta³o powiedziane o bezczelnoci dyplomatów. ... 21
V.  Dni niewoli: Na co liczy³ Stalin, gdy z Hitlerem
przez swych pacho³ków zawiera³ pakt przeciwko Polsce? Jeszcze nie pad³y salwy armatnie na Westerplatte
i ju¿ by³ podpisany rozbiór Polski i to przez kogo! Lwów
siê broni³ przed Niemcami, a Rosjanie weszli do jego
murów. Moje opisy s¹ wziête z osobistych prze¿yæ i
wydarzeñ, jakie rozgrywa³y siê we Lwowie po wejciu
Sowietów do miasta. Wszystkie urzêdy na czele z NKWD
opanowali ¯ydzi, Ukraiñcy oraz wszystkie szumowiny
wrogo odnosz¹ce siê do tego, co polskie. Nocne polowania na rodziny wojskowych, policjantów, masowe
aresztowania harcerzy, soko³ów, strzelców i ka¿dego
dzia³acza organizacji wojskowych oraz kocielnych. Na
pierwszy ogieñ aresztowañ posz³a polska inteligencja,
nauczyciele, profesorowie, lekarze, oficerowie oraz administracja pañstwowa (polska). ¯ydzi mieli najwa¿niejszy g³os w s¹downictwie, milicji, administracji i handlu.
Transporty na Sybir to co w rodzaju niemieckich wywozów do Owiêcimia. Najbardziej ucierpia³y w wywózkach matki niemowl¹t, bo musia³y patrzeæ na mieræ
swych dzieci z g³odu i zimna w wagonach zd¹¿aj¹cych
na Sybir. Prawie nic siê nie pisze na ten temat, natomiast na temat opisów zbrodni niemieckich a¿ siê uginaj¹ ksiêgarnie, lecz Sybir, Katyñ to co, co nie istnia³o,
a by³ i ten czas, ¿e za wspomnienie o tych tragediach
sz³o siê na wiele lat do wiêzienia. ............................ 29
VI.  Pierwsze zrywy do walki: Jak zwykle po ka¿dym bolesnym ciosie cz³owiek stara siê opanowaæ ból
i myli o tym, by unikn¹æ d³u¿szych cierpieñ i dalszych
ciosów. W moim otoczeniu te¿ nied³ugo trwa³a rozpacz
niewoli. Staram siê opisaæ mo¿e trochê za b. humorystycznie to nasze organizowanie w dru¿yny bojowe. To
by³a rzeczywista prawda, która da³a pocz¹tek tworz¹cemu siê na Górnym £yczakowie ju¿ w po³owie 1940
roku 14 Pu³kowi U³anów Jaz³owieckich AK. Bylimy
czêciowo zmobilizowani, a nawet uzbrojeni. .......... 37
VII.  Niemcy we Lwowie  lipiec 1941 r.: Tu siê
zakradaj¹ pomiêdzy wierszami ró¿ne nazwiska i ju¿
pseudonimy, bo wyniki dzia³alnoci por. Wieniawy
(Tadeusza Chmielewskiego) s¹ ju¿ znane w podziemnej jednostce, która wesz³a w sk³ad rej. Aster, czyli
spieszonego 14 Pu³ku U³anów Jaz³owieckich AK. Bardzo s¹ mieszne rozmowy ukraiñskiej policji z Niemcami. Czêsto by³o widaæ ich wielk¹ mi³oæ, gdy ukraiñski
policjant nie móg³ dogadaæ siê z Niemcami, a ten t³umaczy³ mu przez mordobicie sw¹ racjê. Nachtigall to
nazwa ukraiñskiej jednostki morderców, która mordowa³a polskich uczonych i intelektualistów (nie wymordowanych przez Stalina  nie zd¹¿y³) we Lwowie.
Soki³ Batko, Ridnaja Szko³a, Prowita, £uch, Zoria oraz wiele im podobnych nazw to dawne ukraiñskie
stowarzyszenia, które niestety i wolna Polska przed
1939 r. pozwoli³a zak³adaæ, za co otrzymalimy porz¹dny
nó¿ w plecy od swych s¹siadów i braci S³owian. ....... 41
VIII.  Pluton Grunwald: Nazwa plutonu sama

mówi za siebie, a nazwiska i pseudonimy oraz opisane
wydarzenia ³¹cz¹ siê z prawd¹ kronik wojennych 1941
 44 r. Od samego pocz¹tku a¿ do rozwi¹zania jednostki 14 p. AK by³em dowódc¹ i za³o¿ycielem tego plutonu.
Nie notujê tych s³ów dla zdobycia s³awy, lecz tylko dlatego, by daæ dowód prawdy. ..................................... 49
IX.  Frontowe walki o Lwów: Tu w ca³oci opisujê ju¿ dzia³ania i wydarzenia frontowe. Dok³adniejszy
opis tych walk mo¿e byæ opisany, i na pewno bêdzie,
przez fachowców od spraw wojskowych i pisarskich.
Ju¿ siê ukaza³y pewne wyj¹tki drukiem w naszych ksiêgarniach i tygodnikach wojskowych. ......................... 59
X.  Z niewoli niemieckiej do rosyjskiego wiêzienia na Sybir: Wszelkie t³umaczenia s¹ tu niepotrzebne, bo sprawa tragicznych losów ¿o³nierzy AK jest znana w ca³ym wiecie. Nawet w³adze komunistyczne czêciowo uzna³y nasz trud i potêpi³y tzw. okres zak³amania. Mimo tego ból pozosta³, bo rany by³y g³êbokie
w postaci d³ugoletnich wyroków w murach wiêzienia na
terenie Polski, wywo¿enia ¿o³nierzy AK na d³ugie lata
na Sybir na katorgê i obozów dla politycznych. ...... 67
XI.  Wyjazd ze Lwowa  maj 1946 r.: W dniu
26 maja wyjechalimy z Sichowa w stronê Dworca
G³ównego. Oko³o godz. 16.00 Lwów by³ owietlony promieniami s³oñca majowego. P³acz ludzi miesza³ siê
z melodi¹ kocielnych pieni. Gdy wagony ruszy³y i mija³y wioskê Sichów, w pewnej chwili grad kamieni run¹³
na odkryte wagony. Tak to dzicz ukraiñska da³a jeszcze
raz znak o swojej pod³oci. ....................................... 73
XII.  G³ucho³azy: Nazwiska i wydarzenia s¹ oparte
na prawdzie, któr¹ prze¿ywa³em w tym miasteczku.
Nasze pierwsze prze¿ycia po wyjedzie ze Lwowa by³y
w G³ucho³azach: jakby uderzenie m³otem po g³owie
trudno godzilimy siê z t¹ prawd¹, ¿e Lwów daleko pozosta³ na wschodzie. .................................................. 77
XIII.  Wiêzienne lata: Tu podajê nazwisko Marcina
Ho³uba, on to by³ g³ównym sprawc¹ masowych aresztowañ na terenie G³ucho³az wiosn¹ 1951 r. Ten cz³owiek
zdradzi³ nas i odda³ w rêce UB, za nasz¹ nienawiæ do
Stalina p³acilimy wyrokami 5  6 lat wiêzienia. Jako
g³ówny powód mej wrogiej dzia³alnoci by³ fakt zaproszenia do kocio³a wiêkszej iloci m³odzie¿y. Oprócz
tego gronego czynu oskar¿ony zosta³em za przeró¿ne
organizowanie m³odzie¿y celem wywo³ania czego
w rodzaju wojny. Oto czyn znanego M. Ho³uba, ch³opa
z Bodzanowa  psisynka Stalina. ............................. 85
XIV.  Wiêzienna praca 1951  54: Nazwiska
stra¿ników wiêziennych z Opola s¹ prawdziwe. Volkssturm  tak nazywalimy wiêniów, którzy byli dorywczo zatrudnieni w warsztatach wiêziennych jako pomoc
w pracach. Wypiska to kupowanie ¿ywnoci w wiêziennym sklepiku  dwa razy w miesi¹cu. Fundusz
 zarobek za pracê na terenie wiêziennych warsztatów.
Spec to specjalny wywiadowca, który werbowa³ sobie
wród wiêniów tzw. kapusi celem zbierania wiadomoci
o rozmowach wiêniów i o ca³ym ¿yciu w celach. Kipisz
 rewizja w ca³ym wiêzieniu, nag³a, przewa¿nie odbywa³a siê rano. Klawisz  wartownik wiêzienny. ..... 93
XV.  Ma³¿eñski stan: Zmiana (w 1955 r.) stanu cywilnego z kawalera na ¿onatego, te¿ ca³oæ jest opisana na podstawie prawdziwych faktów. ...................... 99
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XVI.  Wiara i maj¹tek: Prze³omowy okres nadawania maj¹tków sta³ siê powodem wielu procesów,
a nawet wiêkszych rozpraw s¹dowych. Ludzie zmieniali
swe oblicza, stali siê dla siebie wilkami, nawet, niestety, w rodzinach chrzecijañskich. ............................ 105
XVII.  Polonia Semper Fidelis  Peregrynacja:
Opis katolickich uroczystoci w kocio³ach, które odbywa³y siê w 1000-lecie Pañstwa Polskiego. ............. 113
XVIII.  Krytyka bez cenzury: Opisy scen pijackich, rodzinnych i ogólnych, oprócz tego ró¿ne zawody
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To ju¿ naprawdê koniec pisania
Tego cienkiego malarza Frania!
Koniec i kwita
bez cenzury sita!
W³adys³aw Za³ogowicz Feliks

Marek Karczewski

Wspomnienie o Aleksandrze Czo³owskim  moim
dziadku (* 27.02.1865 + 07.07.1944)
Urodzi³em siê we Lwowie 26 kwietnia 1943 roku
w kamienicy stanowi¹cej w³asnoæ Sylwii i Aleksandra
Czo³owskich przy ulicy Wronowskich we Lwowie. By³ to
Poniedzia³ek Wielkanocny blisko rok po mierci mojej
Babci Sylwii zmar³ej we Lwowie w wieku 58 lat, a nieco
wczeniej ni¿ rok przed mierci¹ Dziadka, który do¿y³
blisko lat 80. Oboje pochowani s¹ na Cmentarzu £yczakowskim; Babcia wraz ze swoimi maleñkimi córeczkami w mogile nr 12 na polu 61, Dziadek w pobli¿u grobu
Marii Konopnickiej.
Wszelkie bezporednie informacje, niestety doæ
sk¹pe, o rodzinie zarówno ze strony mojej Mamy  jedynej córki Aleksandra Czo³owskiego i jego ukochanej
¿ony Sylwii, jak i ze strony Ojca Jerzego Karczewskiego us³ysza³em od rodziców.
Najwiêcej wiadomoci o Dziadku Aleksandrze pochodzi z pozosta³ych w archiwum rodzinnym notatek,
wycinków prasowych, opracowañ i korespondencji
Tego Wielkiego Cz³owieka. Zasadnicze wiadomoci
o ¿yciu i dokonaniach Aleksandra Czo³owskiego uzyska³em ze wspania³ej biografii, której autork¹ jest pani
Iwona Zima z Wroc³awia, wydanej w 2011 roku przez
"Novae Res" w Gdyni. Kontakt, który nawi¹za³em
z autork¹ jest dla mnie bardzo cenny. Przekaza³em jej
czêæ dokumentów Dziadka; otrzyma³em od niej egzemplarz autorski biografii oraz mi³y list, w którym
stwierdza miêdzy innymi, ¿e dr Aleksander Czo³owski
jest nadal postaci¹ niedocenion¹.
Zbiory, opracowania, notatki, dokumenty osobiste,
ogromny maj¹tek i dorobek ca³ego ¿ycia doktora Aleksandra Czo³owskiego uleg³ wielkiemu rozproszeniu. W
czasie okupacji sowieckiej, niemieckiej i kolejno sowieckiej warunki ¿ycia rodziny gwa³townie siê pogorszy³y. Ojciec mój Jerzy, jeniec ³agru sowieckiego na
Besarabii (z którego uciek³ i po przesz³o miesiêcznej,
pieszej wêdrówce wróci³ do Lwowa) pracowa³ jako kierowca, przez d³ugi okres by³ karmicielem wszy w Insty-

tucie prof. Weigla. Mama przez ca³y czas zawieruchy
wojennej zatrudniona by³a w Zak³adzie Narodowym
im. Ossoliñskich.
Do wybuchu wojny ¿ycie rodziny przebiega³o szczêliwie; osob¹ centraln¹ by³ mój Dziadek powszechnie
szanowany jako cz³owiek i naukowiec ogromnie zas³u¿ony dla historii i kultury Lwowa i Kresów. Dziadek po
przejciu na emeryturê wiosn¹ 1939 roku by³ cz³owiekiem zabezpieczonym materialnie.
By³ dumny z ukierunkowania swojej córki na zainteresowania histori¹. W kwietniu 1939 roku uzyska³a ona
tytu³ magistra filozofii w zakresie historii na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W lecie 1939 roku
rodzice moi zarêczyli siê i wspólnie z moimi Dziadkami
spêdzili wakacje w Truskawcu pod Lwowem.
lub moich Rodziców odby³ siê 10 wrzenia 1939
roku; cieszyli siê wspania³ym prezentem, który ufundowa³ Dziadek  by³ to mianowicie nowy polski Fiat 1100.
Cieszyli siê nied³ugo... 17 wrzenia pojazd zosta³ zarekwirowany, a w rodzinnym archiwum pozosta³o pokwitowanie.
Ojciec mój przed wojn¹ by³ wybitnym sportowcem 
skoczkiem narciarskim, mistrzem okrêgu lwowskiego.
Wspomina³ wielokrotnie wspólne starty z legendarnym
Stanis³awem Marusarzem, kurierem przeprowadzaj¹cym uciekinierów na Wêgry. Ojciec studiowa³ przed
wojn¹ na Politechnice Lwowskiej, jednak jej nie ukoñczy³. Jego ucieczka z niewoli sowieckiej i powrót do
Lwowa graniczy³ z cudem; w tych kategoriach wspomina³ uwolnienie z niewoli sowieckiej swojego brata 
Zdzis³awa, co by³o rzeczywicie przedsiêwziêciem brawurowym. Niestety uwolniony wyjecha³ wraz z rodzicami do Warszawy, gdzie zagin¹³ bez wieci w czasie
Powstania.
Jako cud Rodzice moi wspominali uderzenie niemieckiej bomby lotniczej w kamienicê przy ulicy Wronowskich, bomby, która przebi³a dach, dwie kondygna27

cje, nie wybuch³a. W tym czasie wszyscy lokatorzy byli
na miejscu  nikomu nic siê nie sta³o.
Cios, który spotka³ Dziadka w momencie nag³ej
mierci 12 maja 1942 roku ¿ony Sylwii m³odszej o 20
lat wp³yn¹³ znacz¹co na pogorszenie jego zdrowia.
Jednak do wiosny 1944 roku zachowa³ wrodzon¹ sobie
aktywnoæ koresponduj¹c z w³adzami okupacyjnymi
w sprawie ochrony zabytków. Zmuszony ciê¿kimi warunkami materialnymi sprzedawa³ osobiste pami¹tki i
pozosta³e wartociowe przedmioty, co umo¿liwia³o
przetrwanie.
Niezwyk³¹ pracowitoæ i skrupulatnoæ Dziadka dokumentuje zachowany rejestr  ksiêga wydatków na
¿ycie z roku 1943 i 44. Zapisy, które koñcz¹ siê w maju
44 roku obrazuj¹ równie¿ poziom cen i us³ug w ciê¿kich
czasach wojny.
Jest rzecz¹ niezwyk³¹, ¿e bardzo schorowany, os³abiony, kiedy odmawia³ schodzenia do piwnicy w czasie
nalotów bombowych zdo³a³ zorganizowaæ wys³anie do
Krakowa 36 skrzyñ zawieraj¹cych bardzo cenne zabytki i archiwa.
Przedsiêwziêcie to podyktowane unikniêciem zbli¿aj¹cej siê nawa³y sowieckiej mia³o miejsce w czerwcu
1944 roku, przy bardzo wydatnej pomocy znanego i
cenionego mecenasa sztuki pana Tadeusza Wierzejskiego  Jego przyjaciela. W lipcu 1947 roku ¯ycie
Warszawy odnotowuje: cenne zbiory A. Czo³owskiego
przejê³a Biblioteka Narodowa.
Jak wspomnia³em zbiory, archiwa i pami¹tki po
Aleksandrze Czo³owskim uleg³y rozproszeniu. Czêæ
z nich znajduje siê w Bibliotece Narodowej, czêæ
w Ossolineum, znaczna czêæ pozosta³a we Lwowie.
W archiwum rodzinnym mam wiele fotografii, niektóre
bardzo stare, wiêkszoæ z pracowni lwowskich, niestety
nie podpisanych. Bardzo interesuj¹ce s¹ wycinki prasowe, ca³e egzemplarze gazet sprzed I i II wojny wiatowej, korespondencja Dziadka, zaproszenia, zawiadomienia, które s¹ dowodem bardzo szerokich zainteresowañ, rozleg³ych kontaktów i ogromnej Jego aktywnoci.
Uczestniczy³ w zjazdach, spotkaniach, konferencjach, wyg³asza³ odczyty. Zachowa³a siê treæ dwu
wa¿nych odczytów wyg³oszonych przez Polskie Radio:
1. Rola wojenna Lwowa z dnia 22.11.1931 roku.
2. Bitwa pod Beresteczkiem w 1651 roku z dnia
1.09.1936 roku, w której nawi¹zuje do Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, jako równie donios³ego cudu.
W czasie przegl¹dania znajduj¹cych siê w archiwum rodzinnym opracowañ, artyku³ów, opinii Dziadka
znalaz³em miêdzy innymi nastêpuj¹ce materia³y:
1. III zjazd historyków polskich w Krakowie  Jego
referat O potrzebie badania i gromadzenia zabytków
municypalnych, cechowych, brackich itp..
2. Lwowski Kurier Prawny z 22.06.1929  Historia
bohaterskiego miasta od lokacji po obronê 1918
 Semper Fidelis.
3. Bitwa pod Gródkiem  epizod z najazdu moskiewsko-kozackiego 1655 roku, artyku³ z 19.11.1905 
Tydzieñ dodatek literacko-naukowy Kuriera Lwowskiego.
4. Artyku³ wstêpny do przewodnika po Lwowie:
Przesz³oæ Lwowa.

5. M³odzie¿ gimnazjalna 1789  1847 Stanis³awów
 losy gimnazjum, teatr szkolny 1745  52, losy archiwum kolegialnego.
6. Akt pami¹tkowy z³o¿ony w kamieniu wêgielnym
kocio³a pw. MB Ostrobramskiej we Lwowie  napisany
przez A. Czo³owskiego 4.10.1931 roku.
7. Artyku³ w Warsaw Weekly z 4.09.1937
pt. Lwów  Polands Bulwark in the east  przekrojowy
o historii Lwowa.
8. Kuryer Literacko-Naukowy  dodatek do IKC
z 22.01.1934, artyku³  zdecydowana odpowied na rewizjonistyczne zarzuty dr. Olgierda Górki  by³ego doc.
UJK we Lwowie, oficera legionowego, a w 1933 kierownika Instytutu Orientalistycznego w Warszawie.
9. Wspomnienie w Dzienniku Polskim z 24.12.1935
pt.: Dwa epizody z czasów okupacji rosyjskiej
 I zaproszenie przez Dymitra Cichaczewa na wyjazd do Halicza jako rekonesans utworzenia tam zajêtej
stolicy Galicji i przeniesienia tam wszystkich urzêdów
ze Lwowa. (fiasko)
 II udaremnienie przez Dziadka próby podpalenia
przez uciekaj¹cych Rosjan gmachu namiestnictwa,
w tym sal zajmowanych przez archiwum (w salach by³y
ustawione beczki z benzyn¹, gotowe do podpalenia
 szczêliwie usuniête).
10. Kurier Literacko-Naukowy dodatek do IKC
z 27.08.1934 roku  wspomnienie o zamku w Jaz³owcu
w 250 rocznicê jego zdobycia przez Jana III.
11. Podziêkowanie za dar kompletnej serii portretów
królów polskich (J. Matejki) dla szko³y powszechnej we
Lwowie.
12. Podziêkowanie zarz¹du Zwi¹zku Sybiraków za
stworzenie wystawy sybirskiej z okazji VII zjazdu delegatów we Lwowie.
13. Zawiadomienie z 25.02.1936 roku o wybraniu
A. Czo³owskiego cz³onkiem wydzia³u stra¿y mogi³ polskich bohaterów we Lwowie.
14. Komitet obywatelski 10 rocznicy obrony Lwowa
 proba o dar i wspó³pracê z 1.10.1928 roku.
15. Dyplom nadania odznaki honorowej  Orlêta
z 19.03.1919 roku  dowódca Armii Wschód.
16. Wiersz napisany w Piotrogrodzie 21.05.1922
roku przez wspó³pracowników Komisji Likwidacyjnej
przed wyjazdem A. Czo³owskiego do kraju.
17. Towarzystwo Wiedzy Wojskowej  zaproszenie
na wyk³ad A. Czo³owskiego: Najazdy Tatarów na Polskê z 11.12.1923 roku.
18. Komenda Miasta we Lwowie z 22.08.1924 roku
 podziêkowanie za oprowadzenie wycieczki wojskowej Misji Tureckiej i Wy¿szej Szko³y Wojennej.
19. Zaproszenie Komitetu ods³oniêcia odnowionego
Pomnika Jana III Sobieskiego do wyg³oszenia przemówienia z dniu 3.05.1924 roku.
Ogromnie wa¿nym, oryginalnym aspektem badañ i
pracy A. Czo³owskiego by³o zainteresowanie Polskim
Morzem. W roku 1922 wyda³ pioniersk¹ pracê Marynarka w Polsce o objêtoci 200 stron z 23 rycinami i
3 mapami. W pierwszych latach rzeczywistego powrotu
Polski nad Ba³tyk wskazywa³ z odleg³ego Lwowa na
ogromne znaczenie polityki morskiej.
W roku 1930 zorganizowa³ we Lwowie Wystawê
Morsk¹, oficjalnie nazwan¹ Polskie Morze i Gdañsk
w grafice i literaturze XVI do XX wieku ciesz¹c¹ siê
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ogromnym zainteresowaniem. Z entuzjazmem o tej
wystawie pisze Gazeta Lwowska z 26.03.1931 roku.
W dzia³alnoci zwi¹zanej z morzem by³ cz³onkiem i bra³
udzia³ w pracach wielu komisji, miêdzy innymi: Ligi
Morskiej i Kolonialnej, Ligi Morskiej i Rzecznej, Ligi
¯eglugi Polskiej, Instytutu Ba³tyckiego. Aleksander
Czo³owski by³ okrelany jako twórca aktywnej idei morskiej, entuzjasta i wizjoner. Niestety szczególnie dzisiaj
brak jest ludzi tej miary w dziedzinie gospodarki morskiej.
Podane wy¿ej materia³y i wzmianki s¹ ujête wyrywkowo, jednak ka¿da z nich dokumentuje wszechstronn¹
dzia³alnoæ Dziadka i powszechny szacunek, jakim siê
cieszy³.
Wykaz publikacji dr. A. Czo³owskiego zawarty jest
na stronach 341  347 biografii pani Iwony Zimy Aleksander Czo³owski  luminarz lwowskiej kultury dostêpnej w ksiêgarni internetowej zaczytani.pl.

Po zakoñczeniu wojny decyzja rodziców o opuszczeniu Lwowa by³a d³ugo odwlekana. Jednak sukcesywne wyjazdy przyjació³ i znajomych, g³ownie na Górny l¹sk i do Wroc³awia sk³oni³y mojego ojca do decyzji
oby jak najdalej. W sierpniu 1946 roku, po przesz³o
miesiêcznej podró¿y zjechalimy do Szczecina.
Ja we Lwowie na grobie Dziadka by³em czterokrotnie: w 1971 roku z mam¹, w 2002 roku jako pilot wycieczki autokarowej, nastêpnie w 2006 roku i w roku
2013 z moim synem Witoldem Aleksandrem, wtedy po
raz pierwszy na grobie mojej Babci.
Na zakoñczenie pragnê z³o¿yæ serdeczne podziêkowania Pani Prezes Stefani Mylickiej i Panu doktorowi
Krzysztofowi Szczurowi za inicjatywê i stworzenie mo¿liwoci urz¹dzenia wystawy dla upamiêtnienia
150. rocznicy urodzin mojego Dziadka.
Pan dr Krzysztof Szczur wykona³ ogromn¹ pracê
przy opracowaniu zebranych materia³ów. G

UROCZYSTOCI W ODDZIA£ACH I KLUBACH TMLiKPW
Iwona Stach-Janyst

25 lat dzia³alnoci TMLiKPW w Wa³brzychu
Trzeba pilnie i uparcie zbieraæ i notowaæ,
przypominaæ i utrwalaæ, ratowaæ od zniszczenia wszystko, co by³o cz¹stk¹ lwowskiej magii.
Marian Hemar

16.03.1991 r.  Powstaje Oddzia³ Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich
w Wa³brzychu. Pierwszym prezesem zosta³ Jaros³aw
Haak (zm. 09.12.1996 r.)
Wród wielu wydarzeñ, którymi ¿ylimy w naszym
gronie i które by³y tak¿e udzia³em naszych sympatyków
oraz mieszkañców Wa³brzycha i okolic, szczególnie
utkwi³y w pamiêci:
1995 r.
 Organizacja kolonii letniej dla dzieci z Borys³awia
oraz sta³a wspó³praca ze szko³¹ polsk¹ we Lwowie.
Udzia³ naszego oddzia³u w ods³oniêciu repliki lwa
z Cmentarza Orl¹t Lwowskich w Lublinie.
 Wystêp pianistów lwowskich  prof. Aleksandra
Koziñskiego z synem w Szkole Muzycznej w Wa³brzychu i Teatrze Zdrojowym w Szczawnie  Zdroju.
 Nasz udzia³ w wiatowym Zjedzie Kresowian
w Czêstochowie.

Wa³brzyszanie w Lublinie

2002 r.
 Wystêp Chóru Echo ze Lwowa.

 Wyjazd do Lwowa na Obchody 350 rocznicy lubów króla Jana Kazimierza w Katedrze Lwowskiej.

2005 r.
 Udzia³ cz³onków naszego Oddzia³u w uroczystym
otwarciu odrestaurowanego Cmentarza Orl¹t Lwowskich, w którym udzia³ wziêli Prezydenci Polski i Ukrainy.

2009 r.
 Wród wielu Lwowiaków i Kresowian spoczywaj¹cych na wa³brzyskich cmentarzach, o których pamiêtamy i dbamy o ich miejsce spoczynku, jest grób rodziny
Hamerskich. Profesor Edward Hamerski, wyk³adowca
Akademii Weterynaryjnej we Lwowie zgin¹³ wraz z ok.
46-osobow¹ grup¹ polskich uczonych lwowskich za-

2006 r.
 Wyjazd naszych cz³onków oraz sympatyków do
Lwowa, który by³ uczt¹ dla oczu i dla ducha!
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Piosenka lwowska w wykonaniu Lwowianek

Razem z nieod¿a³owanym
p. Andrzejem Przewonikiem
mordowanych na Wzgórzach Wuleckich w lipcu 1941 r.
przez Niemców.

Nie zapominamy o zmar³ych z rodziny zamordowanego na Wzgórzach Wuleckich profesora Hamerskiego.
 W tym te¿ roku w Wa³brzychu dziêki wsparciu
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej im. Angelusa
Silesiusa w Wa³brzychu i w³adz Wa³brzycha, w siedzibie szko³y zosta³a ods³oniêta tablica upamiêtniaj¹ca
zamordowanych Profesorów Lwowskich.

Orlêta Lwowskie w chwale

2012 r.
 Nasz Oddzia³ zosta³ zwyciêzc¹ w Plebiscycie
Kryszta³y i Kamienie za rok 2011!
2013 r.
 Realizujemy nasze zadanie publiczne pod nazw¹
Pêdzlem malowane Kresy dla Dolnol¹zaków dofinansowane z Bud¿etu Województwa Dolnol¹skiego.
Jest to przepiêkna wystawa obrazów malarza z polskimi korzeniami Stefana Mostriañskiego ze Lwowa.
 Oddzia³ ufundowa³ pami¹tkow¹ tablicê Ofiar Ludobójstwa na Wo³yniu i 11 listopada odby³o siê uroczyste
ods³oniêcie tablicy w kociele pw. Anio³ów Stró¿ów
w Wa³brzychu.

Wa³brzyszanie na wycieczce we Lwowie

1991  2016 (i mamy nadziejê, ¿e jeszcze dalej!)
 Spotykamy siê w ka¿dy czwartek w naszej siedzibie przy Al. Wyzwolenia.
 wiêtujemy nasze okr¹g³e rocznice.
 Obchodzimy wspólnie spotkania wigilijno-noworoczne i wielkanocne.
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Tradycyjnie wspólnie wiêtujemy Bo¿e Narodzenie
i Wielkanoc.
 Uczestniczymy w ¿yciu kulturalnym Wa³brzycha
zapraszaj¹c przedstawicieli kultury i nauki na spotkania
z mieszkañcami Wa³brzycha.

Tablica ufundowana ku czci pomordowanych
Profesorów Lwowskich

Jerzy Michotek w Wa³brzychu

Zostalimy docenieni jako organizacja pozarz¹dowa.

Od kilku lat promujemy nasze Towarzystwo podczas
wa³brzyskich spotkañ organizacji samorz¹dowych
w zamku Ksi¹¿.
Misj¹ naszego Oddzia³u jest pielêgnowanie pamiêci
o Kresach, a zw³aszcza o Lwowie.
Przybli¿amy piêkno Kresów, wielowiekowy dorobek
kulturalny i wk³ad intelektualny mieszkañców tamtych

Nasi ulubieni Tyligentne Batiary
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ziem w rozwój Polski a¿ do teraniejszych czasów.
Bowiem dzieje historii s¹ takie, a nie inne. Przedwojenny Lwów swoj¹ magiê roztacza do dzisiaj. Jest w poezji, literaturze, piosence...
Potrafi oczarowaæ ka¿dego, kto spojrzy na panoramê Lwowa z Wysokiego Zamku, kto spaceruje po urokliwych uliczkach Starówki w kierunku Opery, kocio³a
Ojców Bernardynów do wiêtej El¿biety, Katedry Ormiañskiej, Dworca Lwowskiego, czy pierwszej siedziby
Ossolineum.
Z tutejszym uniwersytetem zwi¹zani byli wybitni polscy matematycy tacy jak Stefan Banach, Juliusz
Schauder czy Stanis³aw Ulam. Tu mieszkali znani pisarze i poeci: Aleksander Fredro, Leopold Staff, Jan Kasprowicz, Gabriela Zapolska, Maria Konopnicka, Stanis³aw Lem.
Tu zosta³a pokazana po raz pierwszy Panorama
Rac³awicka.
Polskoci¹ oddychamy na Cmentarzu £yczakowskim i Obroñców Lwowa...
To tutaj, pod Baszt¹ Prochow¹, pi¹ najpiêkniejsze
na wiecie lwy!
Nawet ci, którzy nigdy nie byli na Kresach, dziwnie
jako podchwytuj¹ i nuc¹ piosenkê, w s³owach której
zawarta jest uniwersalna odpowied!

Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze, jak tu?
Tylko we Lwowie!
Gdzie pieni¹ ciê budz¹ i tul¹ do snu?
Tylko we Lwowie!
Wiêc gdybym mia³ kiedy urodziæ siê znów 
Tylko we Lwowie!
Bo ni ma gadania i co chcesz, to mów 
Ni ma  jak Lwów
I o tym mówimy Wa³brzyszanom bez wzglêdu na ich
wiek. Dziêki temu wiemy, ¿e zaszczepilimy wród
m³odego pokolenia ciekawoæ, a nawet mi³oæ do Lwowa i Kresów. To nasza satysfakcja!
Patronat honorowy nad naszym 25-leciem objêli:
 Jego Ekscelencja ks. prof. dr hab. Ignacy Dec Biskup widnicki,
 Marsza³ek Województwa Dolnol¹skiego Cezary
Przybylski,
 Wojewoda Dolnol¹ski Pawe³ Hreniak,
 Prezydent Wa³brzycha dr Roman Sze³emej.
Nasi sponsorzy i dobroczyñcy:
 Dorota Barañska Dyrektor Generalny Sirbud Minari SA w Wa³brzychu,
Robert Jag³a Prezes Zarz¹du Funduszu Regionu
Wa³brzyskiego,
Witold Señczuk Prezes Zarz¹du Alba Dolny l¹sk
sp. z o.o. G

Niech inni sy jad¹, dzie mog¹, dzie chc¹,
Do Widnia, Pary¿a, Londynu,
A ja si zy Lwowa ni ruszym za próg!
Ta mamciu, ta skarz mnie Bóg!

Lwowska Szko³a rednia nr 24
Lwowska Szko³a rednia nr 24 z polskim jêzykiem
nauczania zosta³a za³o¿ona w 1944 roku. Odt¹d z godnoci¹ pe³ni sw¹ zasadnicz¹ funkcjê edukacyjno-wychowawcz¹.

Od lewej: dyrektor Gimnazjum w Radzyniu Podlaskim, konsul RP W³odzimierz Woskowski, dyrektor
Szko³y nr 24 £ucja Kowalska, Konsul Generalny RP
Rafa³ Wolski, dyrektor Fundacji Jan Sabadasz

Od lewej: £ucja Kowalska  dyrektor szko³y,
Krzysztof Szymañski  reporter Kuriera Galicyjskiego,
Jan Sabadasz  dyrektor Fundacji,
Danuta liwiñska  wiceprezes TMLiKPW

W 1992 roku w ramach obchodów 150. rocznicy
urodzin M. Konopnickiej Szko³a otrzyma³a imiê wybitnej
polskiej poetki.
W ci¹gu 70 lat mury szkolne opuci³o ponad 1500
absolwentów, których los rozsia³ po ca³ym wiecie.
Obecnie do Szko³y uczêszcza 267 uczniów. Kadra

W latach 1962  1991 by³a jedyn¹ placówk¹ owiatow¹ na Ukrainie, udostêpniaj¹c¹ maturê m³odzie¿y
pochodzenia polskiego.
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pedagogiczna liczy 25 nauczycieli, w tym 14 dyplomowanych. Dzia³a te¿ s³u¿ba psychologiczna.
Szko³a posiada 15 wyposa¿onych sal lekcyjnych,
pracowniê informatyczn¹ z dostêpem do Internetu, doskonale zaopatrzon¹ bibliotekê, si³owniê, sto³ówkê.
Ju¿ ponad æwieræ wieku Konsulat Generalny obejmuje patronat nad Szko³¹. Jest to okres jej owocnej
wspó³pracy z wieloma placówkami owiatowo-kulturalnymi w Kraju, nawi¹zania licznych przyjaznych kontaktów; okres reform w szkolnictwie ukraiñskim, rzetelnej
pracy zespo³u nauczycieli, uczniów i ich rodziców na
rzecz kszta³towania m³odego pokolenia. Pokolenia, którego nierozerwalne wiêzi z Macierz¹ s¹ gwarancj¹ jego
drogi do sukcesu, do demokratycznej europejskiej
przysz³oci.

W uroczystoci udzia³ wziêli:
 Konsul Generalny RP we Lwowie Rafa³ Wolski
 pierwszy Konsul RP we Lwowie W³odzimierz Woskowski
 przedstawiciele Fundacji Dziedzictwo Kresowe w
Warszawie w osobach dyr. Jana Sabadasza i dyrektor
Fundacji.
Jednoczenie w Gimnazjum nr 1 im. Orl¹t Lwowskich w Radzyniu Podlaskim odby³ siê konkurs na temat ¿ycia i dzia³alnoci matematyka Stefana Banacha.
Pani dyrektor wraz z m³odzie¿¹ uczestniczyli w uroczystociach we Lwowie.
Skromny udzia³ wziêli przedstawiciele Towarzystwa
Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich z
Wroc³awia w osobach Andrzeja Kaminskiego  prezesa
i Danuty liwiñskiej  wiceprezesa.
M³odzie¿ z obu szkó³ z³o¿y³a wi¹zanki kwiatów na
grobach Marii Konopnickiej i Stefana Banacha na
cmentarzu £yczakowskim.
Po eliminacjach konkursowych wrêczono nagrody
zwyciêzcom.  G

***
W dniu 2 czerwca 2017 r. odby³ siê konkurs recytatorski w Szkole nr 24 im. Marii Konopnickiej we Lwowie. Tematem by³o ¿ycie i twórczoæ wielkiej polskiej
poetki.

Karol Liwirski

Niech siê wiêci 3 Maja w Szkole Podstawowej nr 8
w widnicy
28 kwietnia 2017 r. jako przyjaciel szko³y podstawowej zosta³em zaproszony na uroczystoci szkolne
zwi¹zane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja.
Po wprowadzeniu sztandaru szko³y, odpiewaniu
hymnu narodowego uczennica Wiktoria  Przewodnicz¹ca  zapowiada, ¿e dzisiejszy apel to okazja wiêtowania 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
By³a ona bardzo wa¿nym dokumentem, wprowadza³a porz¹dek do bez³adnych rz¹dów magnaterii i szlachty. Dawa³a pocz¹tek wielkim reformom i wiadczy³a
o odnowie duchowej Polaków. Wiktoria przywita³a
pani¹ dyrektor, grono pedagogiczne, zaproszonych goci oraz was kole¿anki i koledzy.
Narrator: 3 maja  có¿ to za data? Dla wielu m³odych ludzi to tylko jedna z wielu uroczystoci. Dzi
w XXI wieku, ¿yj¹c w zawrotnym tempie, niestety zapominamy czêsto o najistotniejszych wartociach. A przecie¿ naród, który nie zna swojej przesz³oci, umiera i
nie buduje przysz³oci. Zatrzymajmy siê na chwilê, aby
rozwa¿yæ te trzy s³owa  wa¿ne w historii Polski, pojawiaj¹ce siê czêsto jako has³a narodowe Polaków.
Brzmi¹ one: Bóg, Honor, Ojczyzna. M³odzi koledzy, którzy nie znaj¹ historii naszego kraju, bêd¹ mieli okazjê
dowiedzieæ siê, jak wa¿ne dla Polski by³o to wydarzenie. Zazwyczaj m³odych nudz¹ takie uroczystoci i
rocznice, ale czy prawdziwy Polak mo¿e nie znaæ historii swojego kraju. W trakcie rozmów miêdzy starszymi
a m³odszymi uczniami  m³odsi dowiaduj¹ siê, ¿e
3 maja 1791 r. w Polsce uchwalono konstytucjê, która
jest wa¿nym dokumentem w pañstwie, zawiera prawa i
obowi¹zki obywateli, mówi o tym kto ma rz¹dziæ w pañ-

stwie i okrela jego ustrój. Poniewa¿ w XVIII wieku
pañstwo polskie prze¿ywa³o powa¿ny kryzys, w³adza
królewska by³a bardzo s³aba, walki wewnêtrzne niszczy³y kraj, w rzeczywistoci rz¹dzili magnaci. Sytuacjê
tê wykorzystali s¹siedzi Polski. Na szczêcie znaleli
siê ludzie w Polsce, którzy dostrzegli z³o w kraju i gro¿¹ce mu niebezpieczeñstwo utraty niepodleg³oci. Byli
to: Hugo Ko³³¹taj, Stanis³aw Staszic, Ignacy Potocki,
Stanis³aw Ma³achowski oraz wielu innych. To oni byli
twórcami konstytucji, która przesz³a do historii pod
nazw¹ Konstytucji 3 Maja. By³a to konstytucja postêpowa jak na owe czasy  pierwsza w Europie, a druga na
wiecie. Uczniowie pokazuj¹ scenkê wokó³ zamku królewskiego, gdzie zebra³y siê t³umy ludzi, którzy chcieli
wiedzieæ co dzieje siê w sali sejmowej. Sejm obradowa³
ju¿ cztery lata. Pos³owie kochaj¹cy ojczyznê d¹¿yli do
zmian, które by uratowa³y nasz kraj przed upadkiem i
utrat¹ wolnoci. Do tego potrzebna by³a m¹dra konstytucja. (Na scenê wchodzi grupa pos³ów i król Stanis³aw
Poniatowski. Król siada na tronie.) Pose³ I  moci panowie! i marsza³kowie sejmowi! Róbmy ustawê i to dzisiaj. Pose³ II  Zaklinam was, najjaniejsze stany, abycie raczyli tê Konstytucjê przyj¹æ. Ciebie za najjaniejszy królu proszê, aby najpierwszy na jej przyjêcie
wykona³ obywatelsk¹ przysiêgê, a my wszyscy za
twym pójdziemy przyk³adem! Król (wstaje z tronu, podnosi palce do góry)  W imiê Boga w Trójcy wiêtej
Jedynego ja Stanis³aw August, z Bo¿ej ³aski i woli narodu król Polski, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolnoci, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic, z najwiêksz¹ sta³oci¹ ducha niniejsz¹ konstytucjê
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uchwalamy i tê ca³kowicie za wiêt¹ i nienaruszaln¹
deklarujemy, dopóki by naród wyran¹ wol¹ swoj¹ nie
uzna³ potrzeby odmienienia w niej jakiego artyku³u.
Przysiêgam Bogu i ¿a³owaæ tego nie bêdê! Proszê
waszmoæ panów, kto kocha Ojczyznê, niech idzie za
nami do kocio³a, aby wykonaæ tam przysiêgê!
Król wychodzi, za nim pozostali pos³owie wiwatuj¹c... Wiwat Konstytucja, Wiwat król... Witaj majowa
jutrzenko  chór piewa. Przewodnicz¹ca przypomina:
rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja nazywamy
wiêtem wolnoci i radoci. Ju¿ nasi przodkowie rozumieli, co znacz¹ wolnoæ, naród, ojczyzna.
Nastêpnie wystêp chóru i deklamacja wierszy
A. S³onimskiego Polska i Szczepkowskiego Opowiedz nam Ojczyzno.
Jako zaproszony goæ podziêkowa³em za zaproszenie na tê piêkn¹ uroczystoæ, która zrobi³a na mnie
wielkie wra¿enie. Ja szko³ê podstawow¹ zacz¹³em

we Lwowie w 1939 roku i nigdy tak patriotycznych uroczystoci nie obchodzono. Ale wracam do wiêta Konstytucji 3 Maja. Przypomnê, ¿e w roku 1792 powstaje
Targowica, która Polskê doprowadza do trzeciego
rozbioru, a sen o wolnoci Polski zamiera na ponad
sto lat.
wiêtowanie Konstytucji 3 Maja by³o zabronione na
wiele lat. Dopiero W³adza Ludowa w 1981 r. zezwala na
obchody 3 Maja, a wiêto narodowe Konstytucji 3 Maja
jest obchodzone od 1989 roku. Za wyj¹tkiem lat
1918  1939... Przypominam 1 listopada 1918 r. to
walki o Polski Lwów. Czyn Orl¹t Lwowskich z Ukraiñcami  to droga do kszta³towania wolnej Ojczyzny 
Polska odzyskuje niepodleg³oæ 11 listopada 1918
roku. Za rok bêdziemy obchodziæ stulecie obrony Lwowa i uzyskanie niepodleg³oci Ojczyzny  przygotujmy
siê z szacunkiem. Jeszcze raz dziêkujê za zaproszenie
i gratulujê piêknej uroczystoci. G
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Eugeniusz Matkowski

Dzia³alnoæ Klubu TMLiKPW w Le¿ajsku
Na jesieni 2001 roku z inicjatywy Eugeniusza Matkowskiego i Kazimierza Kuniara zebra³o siê grono
za³o¿ycielskie przysz³ej organizacji kresowej w Le¿ajsku. Klub Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów
Po³udniowo-Wschodnich w Le¿ajsku, powo³ano 8 marca 2002 r. na mocy Uchwa³y Zarz¹du Oddzia³u
TMLiKPW w Rzeszowie.
W pocz¹tkowej fazie Klub le¿ajski liczy³ kilkadziesi¹t
osób dawnych Kresowian, bêd¹cych potomkami Polaków ze Wschodu, którzy w liczbie oko³o 2500 osób trafili na teren ówczesnej ziemi le¿ajskiej, w okresie
II wojny wiatowej i po jej zakoñczeniu. W dzia³alnoæ
Klubu w³¹czyli siê równie¿ Le¿ajszczanie, którzy s¹
mi³onikami Lwowa i Kresów. W chwili obecnej cz³onków Klubu jest 31 osób, którzy czynnie bior¹ udzia³
w jego dzia³alnoci.
Czêæ z cz³onków naszego Klubu jest ju¿ w podesz³ym wieku i w bardzo z³ej kondycji zdrowotnej, st¹d
nie zawsze mog¹ wzi¹æ udzia³ w bie¿¹cych pracach
naszej organizacji. Wielu te¿ dawnych naszych cz³onków niestety ju¿ nie ¿yje.
W celu dalszego przekazywania pamiêci o Lwowie i
Kresach m³odszemu pokoleniu Polaków, Klub wyst¹pi³
do le¿ajskich szkó³ rednich z inicjatyw¹ utworzenia
Ko³a M³odzie¿owego przy Klubie TMLiKPW w Le¿ajsku.
Na tyle, na ile jest to mo¿liwe Klub nasz stara siê
prowadziæ dzia³alnoæ kresow¹ patriotyczn¹ i charytatywn¹.
Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e posiadamy niewielkie mo¿liwoci i tylko dziêki wsparciu instytucji,
firm, innych organizacji spo³ecznych i prywatnych osób,
mo¿emy j¹ prowadziæ.
Obecny Zarz¹d Klubu kadencji 2015  2019:
1. Eugeniusz Matkowski  prezes zarz¹du
2. Wies³awa Stangenberg  z-ca prezesa
3. Maria Ostolska  sekretarz
4. Ewa Marcinek  skarbnik
5. Józef Bielecki  cz³onek
6. Marian Matkowski  kronikarz i administrator strony internetowej.

 28.05  rocznica pacyfikacji miasta Le¿ajska
(28 maja 1943 r.),
 11.07  Narodowy Dzieñ Pamiêci Mêczeñstwa Polaków na Kresach (pamiêæ o krwawej niedzieli, o ludobójstwie na Polakach zorganizowanym przez zbrodniarzy spod znaku OUN-UPA, którego pocz¹tek mia³
miejsce od 11 lipca 1943 r.),
 ok. 17.08  rocznica Bitwy pod Zadwórzem
17 sierpnia 1920 r. (jestemy wspó³organizatorami tych
uroczystoci),
 11.11  rocznica Odzyskania Niepodleg³oci (11 listopada 1918 r.),
 13.12  rocznica wprowadzenia stanu wojennego
w Polsce (13 grudnia 1981 r.).
3. Wyjazdy, wycieczki, pielgrzymki do Lwowa i na
Kresy:
 Lwów  do Opery Lwowskiej i na Cmentarz £yczakowski (w przybli¿eniu ok. 10  15 razy w roku),
 Kresy  wycieczki sentymentalne i krajoznawcze
 zorganizowane b¹d spontaniczne,
 Zadwórze  coroczne wyjazdy na uroczystoci
upamiêtniaj¹ce Bitwê pod Zadwórzem  raz do roku
w okolicach rocznicy 17 sierpnia,
4. Zbiórka darów na wiêta i ró¿norodna sta³a pomoc dla Opiekunów Cmentarza Orl¹t we Lwowie (Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi
we Lwowie), polskim szko³om, domom zakonnym, parafiom szczególnie w Bóbrce  praktycznie przy okazji
ka¿dego wyjazdu do Lwowa,
5. Uczestnictwo w zbiórce zniczy w ramach akcji
wiate³ko dla £yczakowa,
6. Organizacja i koordynowanie kolejnych edycji
Akcji Polacy  Rodakom (w 2016 roku po raz czwarty),
7. Patronat, wspó³organizacja i uczestnictwo w wystawach, spotkaniach autorskich i wyk³adach powiêconych kwestiom kresowym i patriotycznym organizowanych przez instytucje miejskie i powiatowe w Le¿ajsku (Muzeum Ziemi Le¿ajskiej, Miejskie Centrum Kultury w Le¿ajsku),
8. Kontakty z instytucjami, szko³ami i m³odzie¿¹
w uroczystociach i imprezach patriotyczno-religijnych
(powiat, gminy, firmy, Muzeum Ziemi Le¿ajskiej, Miejskie Centrum Kultury w Le¿ajsku, szko³y podstawowe,
gimnazjalne i rednie, u³ani 20 pu³ku im. Króla Jana III
Sobieskiego, organizacje m³odzie¿owe  strzelcy JS
2035 STRZELEC, harcerze Hufca ZHP w Le¿ajsku,
M³odzie¿ Wszechpolska Ko³o w Le¿ajsku),
9. Wspó³praca z mediami lokalnymi i regionalnymi,
w tym artyku³y w prasie, wywiady, relacje (Biuletyn
Miejski, Kurier Powiatowy Tygodnik Sztafeta, Gazeta
Codzienna Nowiny, Gazeta Super Nowoci, Katolickie
radio Via Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, TVP 3
Rzeszów).
Wszystkie te informacje znajduj¹ siê w internecie i
mo¿na je skonfrontowaæ, st¹d zapraszam do zagl¹dania na nasze strony internetowe:

Dzia³alnoæ Klubu TMLiKPW w Le¿ajsku
(ogólny zarys form i zakresu dzia³añ):
1. Comiesiêczne spotkania cz³onków naszego Klubu
(kameralne  obecnie w spotkaniu rednio bierze udzia³
10  15 i wiêcej osób). Spotkania Klubu odbywaj¹ siê
co miesi¹c w ka¿dy drugi wtorek miesi¹ca. Odbywaj¹
siê gocinnie w udostêpnionych murach Muzeum Ziemi
Le¿ajskiej przy ul. Mickiewicza 20 A w Sali Konferencyjnej, szczegó³y na: http:/tmlikpw.pl.tl/ zak³adka Aktualnoci,
2. Uczestnictwo w uroczystociach rocznice patriotyczne:
 luty/marzec  Bieg Tropem Wilczym z okazji Narodowego Dnia Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych,
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http://tmlikpw.pl.tl/,
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / t m l i k p w. w l e z a j sku?ref=tn_tnmn,
h t t p s : / / p i c a s a w e b . g o o g l e . c o m / 11 0 0 6 6 3 6 2 6
93310670097
Z powa¿aniem
Eugeniusz Matkowski
prezes Zarz¹du Klubu TMLiKPW w Le¿ajsku

Kontakt:
Eugeniusz Matkowski (prezes) ul. Rzeszowska 16
37-300 Le¿ajsk
tel. 17 242 00 30
kom. 660 36 51 51 (Marian Matkowski kontakt pr.,
kronikarz, web. admin.)
e-mail: tmlikpw.lezajsk@wp.pl
web: http://tmlikpw.pl.tl/
Miejsce Spotkañ Klubu TMLiKPW w Le¿ajsku to:
Sala Konferencyjna Muzeum Ziemi Le¿ajskiej
ul. Mickiewicza 20 A
37-300 Le¿ajsk

Klub Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich w Le¿ajsku

Teresa wieboda-Szyd³o

Oddzia³ w Lubaczowie porz¹dkuje cmentarz
w Niemirowie
Jednym z wielu zadañ podjêtych przez Towarzystwo
Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-wschodnich
oddzia³ w Lubaczowie, jest troska o zachowanie duchowego dziedzictwa i dba³oæ o wspóln¹ przysz³oæ.
Poetka Maryla Wolska, zwi¹zana ze Lwowem ca³e
¿ycie, tak ujê³a swój sentyment do przesz³oci:
Kocham czar wspomnieñ, smutny wdziêk dawnoci,
woñ starych dzwonów, pustaki i lawendy, I zdaje mi siê,
¿e w powietrza strudze, Dech siê czyj osta³, jakie
szczêcie cudze. Miejsc siê kochaj¹cych nie puszcza i
trwa tu.
(Dzbanek Malin 1929 r.)

My te¿ têsknimy za przesz³oci¹ za tym co by³o
piêkne, niepowtarzalne, wspomnienia o domu rodzinnym zosta³y w sercach ekspatriantów, ich rodzin, znajomych.

o posi³ek. Sponsorem wyjazdu by³ wójt Wies³aw Kapel,
któremu serdecznie dziêkujemy.
Wyjechalimy w dniu 6 IV 2017 o godzinie 8.00 pod
przewodnictwem prezes zarz¹du oddzia³u Marii Magoñ.
Wród cz³onków Towarzystwa byli równie¿ stra¿acy
z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Krowicy Samej, maj¹cy dowiadczenie w tej pracy gdy¿ ju¿ wczeniej porz¹dkowali groby na cmentarzu w Niemirowie. Obecni
byli te¿ pracownicy jednostek samorz¹dowych Gminy
Lubaczów, w sumie jecha³o ponad 30 osób.
Wyje¿d¿alimy z Lubaczowa w strugach deszczu,
w pochmurny poranek, ale mo¿e to w³anie taka aura
wp³ywa³a na nasze postawy, budz¹ce refleksje, zadumê nad przesz³oci¹, nostalgiê oraz ¿al
Przypomnia³y siê s³owa poety Adama Asnyka: Przesz³oæ nie wraca jak ¿ywe zjawisko, w dawnej postaci

Dowodem naszej troski o dziedzictwo historyczne i
kulturowe kresów by³ wyjazd cz³onków i sympatyków
Towarzystwa do Niemirowa, celem porz¹dkowania grobów naszych przodków, rodzin, którzy spoczywaj¹ na
miejscowym cmentarzu.
Organizacj¹ wyjazdu zajê³a siê Marta Tabczek, która przygotowa³a kwiaty, znicze, sprzêt, zadba³a te¿
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 jak nie umiera ( ) A grób przodka, mêdrca, bohatera
Jasnych ¿ywotów staje siê ko³ysk¹.
Po przekroczeniu granicy w Budomierzu dotarlimy
do Niemirowa. Odpowiednio ubrani i zaopatrzeni

Nasze poczucie radoci z wykonanej pracy umacnia³a pogoda, przesta³ padaæ deszcz, zawieci³o s³once, zrodzi³a siê potrzeba powrotu w to miejsce, aby zrobiæ wiêcej, dbaj¹c o nasze dziedzictwo narodowe. Zobowi¹zalimy siê, ¿e na pewno powrócimy w to miejsce, a tak¿e na inne polskie cmentarze.
Podsumowaniem naszego wyjazdu na cmentarz
w Niemirowie mog¹ byæ s³owa Anny Kamieñskiej
z wiersza Proba:
Bo¿e przywróæ rzeczom blask utracony
oblecz morze w jego zwyk³¹ wspania³oæ
a lasy ubierz znowu w barwy rozmaite
zdejm z oczu popió³
oczyæ jêzyk z pio³unu
spuæ czysty deszcz by zmiesza³ siê ze ³zami
nasi umarli niechaj pi¹ w zieleni
niech ¿al uparty nie wstrzymuje czasu
a ¿ywym niechaj rosn¹ serca od mi³oci

w sprzêt, panie w narzêdzia ogrodnicze, panowie
w sprzêt ciê¿ki (pi³y motorowe) zabralimy siê do pracy.
Porz¹dkowalimy groby, sadzilimy przywiezione bratki
i begonie, zapalilimy znicze.
Nasza wizyta na cmentarzu by³a wspierana przez
w³adze Niemirowe, powita³a nas mer Myko³a Besaga
oraz franciszkanin Jan z Rawy Ruskiej, który jest ksiêdzem w kociele w Niemirowie.
Po pracy z radoci¹ spogl¹dalimy na oczyszczony
teren, uporz¹dkowane groby, a tak¿e krzy¿ Powstañców Listopadowych i Styczniowych, wokó³ którego posadzilimy piêkne bia³o-czerwone kwiaty.
Najwiêcej serca w³o¿ono w oczyszczanie i poprawianie starych nagrobków, bêd¹cych prac¹ brunieñskich kamieniarzy. Wród wytworów tego rzemios³a artystycznego stoj¹ jeszcze krzy¿e z postaci¹ Chrystusa,
pochodz¹ce z XIX i XX wieku. S¹ te¿ bogato rzebione
artystyczne nagrobki, bêd¹ce równie¿ wytworem brunieñskich kamieniarzy, wymagaj¹ce obecnie wielkiej
opieki, troski, pracy, aby utrzymaæ je w dawnej formie.
Nale¿y podkreliæ zaanga¿owanie w pracê panów
stra¿aków-ochotników, którzy maj¹c ze sob¹ specjalistyczny sprzêt, usuwali stare korony drzew czy te¿ inn¹
rolinnoæ. Wszystkie nieczystoci, pozosta³oci naszej
pracy zosta³y wyniesione na przyczepê ci¹gnikow¹,
przygotowan¹ przez stronê ukraiñsk¹.
Opuszczaj¹c cmentarz w Niemirowie z dum¹ i nostalgi¹ spogl¹dalimy na Krzy¿ Powstañców Listopadowych i Styczniowych oraz groby, w których spoczywali
bliscy naszym sercom z rodziny Dobrowolskich, Fircowiczów, Rogowskich i innych.
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Aleksander Sawaryn

Semper Fidelis z Radomia
Od wielu lat jestem uwa¿nym czytelnikiem waszej
gazety. Jedyne znane mi pismo systematycznie przypominaj¹ce, ¿e tytu³ obowi¹zuje (a przynajmniej powinien) urodzonych we Lwowie i na Kresach.
To tylko dziêki waszym artyku³om dociera³a informacja, ¿e Lwów mimo wszystko by³ i jest miastem polskim. Przetrwalimy ju¿ chyba czasy regulaminowego
przemilczania i chowania Miasta i Kresów za zas³on¹
zapomnienia. Z wielk¹ radoci¹ dzi czytam artyku³y i
te wspomnieniowe, i te, które rejestruj¹ wzrastaj¹ce
zainteresowanie Kresami. Z zazdroci¹ (z zasady nieznan¹ lwowiakom) czytam o licznych imprezach, spotkaniach. Serce ronie, kiedy widzê, ¿e dotyczy to równie¿ w niema³ym stopniu m³odzie¿y.
Niestety biologia powoduje, ¿e coraz rzadziej spotykamy naocznych wiadków wietnoci tego Miasta i
jego niebagatelnej dla Polski historii.
Mieszkam, jak chcia³ los, w Radomiu  miecie
z dala od szlaku przesiedleñczego. Trudno by³o wiêc
zorganizowaæ tu sta³¹ grupê i prowadziæ choæby niewielk¹ dzia³alnoæ. Pierwsza próba w latach szeædziesi¹tych nie powiod³a siê  po paru latach dzia³alnoæ
zamar³a.
W 2009 roku znalaz³ siê uparty cz³owiek, który postanowi³ reaktywowaæ dzia³alnoæ Towarzystwa.
Bogus³aw Stañczuk, bo to on, wzi¹³ siê z zapa³em i
uporem do pracy, zbieraj¹c tych co pamiêtali i tych co
chc¹ pamiêtaæ o swoich korzeniach, nielicznych, którzy
tam siê urodzili i rozpocz¹³ wspólny, trudny marsz, niestety pod górê.
¯mudna to by³a praca, zaczynalimy od podstaw
 od informacji, kim jestemy i o co nam chodzi. Szukalimy powi¹zañ Lwowa i Kresów z Radomiem.
Podstawowym zadaniem, jakie sobie postawilimy:
zaistnieæ w pamiêci mieszkañców i zdobyæ ich przychylnoæ.
Odwo³alimy siê do nie tak odleg³ej, choæ nieco zaniedbanej historii. Do mitu Orl¹t Lwowskich.
Orlêta Lwowskie to przecie¿ niekwestionowany
przyk³ad patriotyzmu, tego bez patosu, niezaprzeczalnie autentycznego.
Na radomskim cmentarzu odnalelimy pomnik radomianina-studenta (Wac³aw Kotowicz) Politechniki
Lwowskiej, który poleg³ w czwartym dniu obrony Lwowa.
Postanowilimy zaj¹æ siê tym w nienajlepszym stanie pomnikiem i co roku w listopadzie kwestowalimy,
skrzêtnie zbieraj¹c rodki na jego remont.
Kolejnym znacz¹cym punktem by³y wycieczki na
Kresy, które znakomicie integrowa³y cz³onków Towarzystwa i powodowa³y, ¿e iloæ sympatyków z wolna, ale
ros³a. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê te¿ wspólne wigilie i wielkanocne spotkania.
Grupa z wolna, ale ros³a. W miarê niestety niewielkich rodków organizowalimy te¿ wieczory prezentuj¹ce koloryt Lwowa. Du¿¹ rolê odegra³ zespó³ "Tyligentne
Batiary", wielokrotnie odwiedzaj¹c nasze miasto. Zdobyli sobie uznanie radomian i spowodowali, ¿e sala

wype³nia³a siê po przys³owiowe brzegi, a oklaskom i
prob¹ o bis nie by³o koñca.
Dziêki ofiarnoci pani Maryli Nowotarskiej-Lewockiej
w kociele Garnizonowym wmurowano tablicê: W ho³-

dzie Orlêtom Lwowskim oraz dokonano powiêcenia
sztandaru Towarzystwa, równie¿ ofiarowanego przez
pani¹ Marylê. W uroczystoci, wype³niaj¹cej koció³,
zaprezentowa³a siê równie¿ m³odzie¿ gimnazjum im.
Orl¹t Lwowskich z Potworowa z piosenkami i poezj¹
lwowsk¹. Gimnazjum dziêki osobistemu zaanga¿owaniu dyrektora pana Krzysztofa Wochniaka zainicjowa³o
coroczne konkursy poezji Lwowa i Kresów. Dotychczas
przeprowadzono udanie dwie edycje. W planie s¹ dalsze w miarê rosn¹cego zainteresowania. Patrz¹c na
nasze pesele (a czasem spogl¹daj¹c w lustro) wiemy,
¿e aby przetrwaæ, Towarzystwo musi znaleæ sojusznika wród m³odzie¿y!
Mamy te¿ swój ma³y k¹cik Lwowa. W kociele przy
ulicy (a jak¿e Orl¹t Lwowskich) na bocznej cianie pojawi³a siê mozaika Matki Boskiej £askawej. Trwaj¹
obecnie rozmowy, aby kolejnym elementem by³a tablica
upamiêtniaj¹ca poleg³ych w obronie Lwowa  mieszkañców Radomia. A lista tych, co stawili siê na wezwania i oddali Ojczynie to co najdro¿sze, jest niema³a.
Od lat czynimy usilne starania, aby w Radomiu pojawi³ siê pomnik pomordowanych na Kresach. Nie jest
to ³atwa sprawa. Niestety napotykamy na nieuzasadnione przeszkody, a nasze pisma ci¹gle nas nie satys38

fakcjonuj¹. Ale kresowiacy, choæ jest nas niewielu, nie
tak ³atwo oddaj¹ pola. I pewnie uda siê nam i to przedsiêwziêcie zakoñczyæ sukcesem. Oby nam starczy³o
zdrowia. O resztê siê nie martwimy, to tylko sprawa
czasu.

ceum im. T. Cha³ubiñskiego z przygotowanym programem poezji i piosenek M. Hemara. Wyst¹pi³ te¿ zespó³
krakowski Chawira.
Nasza dzia³alnoæ jest skrzêtnie odnotowywana
w prowadzonej kronice Towarzystwa. Mylê i mam nadziejê, ¿e jej strony bêd¹ skrzêtnie zapisywane i bêd¹
przyk³adem naszej determinacji w d¹¿eniu do realizacji
przes³ania M. Hemara:
Odpowied na pytanie moje po co jestem?
Po to, aby zw¹tpieniu nie daæ siê opêtaæ 
Po to by o nic nie dbaæ i na nic nie zwa¿aæ,
A o Lwowie: pamiêtaæ, pamiêtaæ, pamiêtaæ 
I to jedno powtarzaæ, powtarzaæ, powtarzaæ!
PS  Pozwalam sobie na przes³anie ww. informacji,
aby daæ wiadectwo, ¿e i w takich rejonach Polski,
gdzie kresowianie, nie mówi¹c o lwowiakach, to co
w rodzaju jednoro¿ca, istnieje grupa ludzi dbaj¹cych
o to, aby utrwalaæ pamiêæ, ¿e tereny, które wprawdzie
ju¿ za granicami Polski, ale ich wp³yw na historiê, kulturê by³ nie do przecenienia. Historia Polski, czy kto
chce, czy nie, to nieodmiennie historia Polski. I o tym
bêdziemy informowaæ i przekonywaæ a¿ do ostatniego
uderzenia kresowego serca!
Mylê ¿e mam do tego stosowne papiery. Urodzi³em siê we Lwowie w ostatnim roku, kiedy nale¿a³ On
do Polski. Tam te¿ urodzili siê, mieszkali moi rodzice i
dziadkowie. Opucilimy go zmuszeni jednym z ostatnich transportów. Obecnie jestem dzia³aczem Oddzia³u
Radomskiego TMLiKPW i aktywnie, w miarê mo¿liwoci i umiejêtnoci, uczestniczê w jego planach. Uwa¿am ¿e jestem winien to Miastu i moim przodkom

Systematycznie utrwalamy swoj¹ obecnoæ w grodzie nad Mleczn¹. Co roku w listopadzie organizujemy
Dni Lwowa, za ka¿dym razem bogatsze, obejmuj¹ce
ró¿norodne formy i anga¿uj¹ce miejscowe rodowiska.
W tym roku w obchodach uczestniczy³a m³odzie¿ li-

Aleksander Sawaryn
ur. Lwów, ul. Gródecka 130
zam. (d³ugo mia³em nadziejê, ¿e chwilowo)
Radom, ul. Poniatowskiego 6 m. 13
e-mail: aleksander.sawaryn@neostrada.pl
tel. kom. 695 080 739 (tak na wszelki wypadek)

Agnieszka Barabasz

Obchody 72. Rocznicy Powrotu Ziemi Z³otowskiej
do Macierzy

nastêpnie Polacy ze zniszczonej i przeludnionej Polski
Centralnej, wreszcie przesiedleñcy z polskich Kresów
Wschodnich wcielonych do ZSRR, nazywani wówczas
repatriantami. Kresowiacy zostali wypêdzeni ze swojej
ojczyzny, jak¹ od setek lat by³y ziemie na wschód od
Bugu. Przemoc¹ pozbawiono ich domów i przywieziono
w bydlêcych wagonach na obce miejsce osiedlenia.
Przyje¿d¿ali wyczerpani emocjonalnie i fizycznie, przywo¿¹c ze sob¹ skromny dobytek i traumy wojenne.
A jednak, mimo tylu przeciwnoci, na ziemi Z³otowskiej
¿yje ju¿ trzecie pokolenie Kresowiaków, pielêgnuj¹c
tradycje rodzinne, religijne i spo³eczne. Pomys³ na zorganizowanie wystawy wyp³yn¹³ od Ryszarda Kilara
 prezesa Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów
Po³udniowo-Wschodnich w Z³otowie. Ostatnie tygodnie

Z Kresów na Krainê Z³otowsk¹
W Muzeum Ziemi Z³otowskiej trwaj¹ prace nad
otwarciem wystawy zatytu³owanej Z Kresów na Krainê
Z³otowsk¹, któr¹ zaplanowano na 28 stycznia 2017
(sobota). Wernisa¿ w³¹czony jest w obchody 72. Rocznicy Powrotu Ziemi Z³otowskiej do Macierzy. Pocz¹tek
wystawy godz. 18.00.
Styczeñ 1945 roku jest momentem istotnym w historii Z³otowszczyzny. Wyzwolenie powiatu z³otowskiego
spod panowania niemieckiego zapocz¹tkowa³o now¹
epokê historyczn¹ tej ziemi. Rozpoczê³y siê trwaj¹ce
kilka lat ruchy migracyjne ludnoci. Najpierw przybywali
osadnicy z przedwojennych powiatów przygranicznych,
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w z³otowskim muzeum up³ynê³y na zbieraniu pami¹tek
pochodz¹cych z Kresów, które bêdzie mo¿na podziwiaæ ju¿ niebawem. Wród eksponatów najwiêcej jest
zdjêæ i dokumentów. Niestety, pami¹tek materialnych i
sprzêtów codziennego u¿ytku zachowa³o siê bardzo
ma³o. G³ównie dlatego, ¿e w 1945 roku podczas przesiedleñ zabierano tylko najwa¿niejsze rzeczy. Ekspona-

ty zaprezentowane na wystawie pochodz¹ ze zbiorów
prywatnych. Wystawa potrwa do 5 marca 2017.
Opracowa³a Agnieszka Barabasz
Muzeum Ziemi Z³otowskiej
Przedruk z tygodnika Nowy nr 4 z 24.01.2017 r.

Ryszard Kilar

Konkurs poezji  Kresy
Kresy  kraina dla wspó³czesnego Polaka na po³y
mityczna, dla starszych jest uosobieniem dzieciñstwa,
beztroski i raju. Tak je wspomina³ Adam Mickiewicz
w swym liryku Gdy tu mój trup... Do grona Polaków
¿yj¹cych na Kresach Wschodnich nale¿¹ miêdzy innymi: Stanis³aw August Poniatowski, Tadeusz Kociuszko, Stanis³aw Moniuszko oraz Czes³aw Mi³osz. Przywo³ane postaci to filary polskiej kultury, bez których nasza
historia by³aby ca³kiem inna.
Tematyce Kresów, ostatnio popularyzowanej przez
filmy, powiêcony by³ konkurs zorganizowany dnia 9
marca 2017 r. w Zespole Szkó³ Ekonomicznych im.
Jana Paw³a II w Z³otowie pod patronatem Starosty Powiatu Z³otowskiego. Organizatorami konkursu byli: Klub
Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich w Z³otowie, Oddzia³ Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich w Pile,
Z³otowskie Stowarzyszenie Kulturalne oraz Spó³dzielnia Mieszkaniowa Piast.

W konkursie udzia³ wziêli uczniowie Zespo³u Szkó³
Ekonomicznych i I LO. Jury w sk³adzie: Ludwika Macek, Urszula Belka oraz Jerzy Cybulski przyzna³o:
I miejsce  Magdalena Semrau  ZSE
II miejsce  Daria Ko³odziej  ZSE
III miejsce  Zofia Jarosz  I LO
wyró¿nienia: Patrycja Go³êbiowska  ZSE i £ukasz
Wrischke  ZSE. G

Maria lepowroñska

Z dzia³alnoci Katowickiego Oddzia³u TMLiKPW
Wzorem lat ubieg³ych Oddzia³ naszego Towarzystwa zorganizowa³ przed wiêtami Wielkanocnymi
paczki wi¹teczne dla dzieci w polskich
przedszkolach na naszych dawnych Kresach.
Dary zbiera³y m.in. Siostry ze Zgromadzenia De Notre Dame, które prowadz¹ Spo³eczne Przedszkole Têcza
w KatowicachBrynowie.
Na ich apel rodzice przedszkolaków
oraz dzieci przynieli zabawki, odzie¿,
s³odycze, ksi¹¿eczki itp. Siostry doda³y
jeszcze co od siebie, zapakowa³y
wszystko do paczek, które pojecha³y na
Wschód.
Transport zorganizowa³ nasz Oddzia³,
korzystaj¹c ze wspó³pracy z Wspólnot¹
Polsk¹ i prywatnymi kana³ami.
Paczki trafi³y ostatnio do polskich
przedszkoli w ¯ytomierzu, £anowicach,
Lwowie i Strzelczyskach.
W za³¹czeniu przesy³amy zdjêcie

przedszkolaków w Strzelczyskach, które ogl¹daj¹ co
ich rówienicy z Katowic im przys³ali. G
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> Z ¯A£OBNEJ KARTY
p Anna Makowska-Cieleñ

Uczestniczy³a we wszystkich spotkaniach z prof. Niciej¹, dr Kuliñsk¹, czy Barbar¹ Wachowiak.
Otrzyma³a z³ot¹ odznakê zas³u¿onego cz³onka
TMLiKPW.
Odesz³a od nas w sierpniu 2016 r.

1939  2016
Ur. 26.07.1939 r. w Jagiellonowie, pow. £uck
na Wo³yniu. Deportowana
wraz z rodzicami, dwiema
siostrami i stryjem w marcu
1940 r. na tereny by³ego
ZSRR. Od 1942 r. do 1944 r.
przebywa³a z rodzin¹
w ko³chozach: Makarewskij
Rejon i Juriewskij Rejon.
Do kraju powróci³a 2 kwietnia 1946 r.
Od 1989 r. by³a cz³onkiem Zwi¹zku Sybiraków,
a wkrótce równie¿ Towarzystwa Mi³oników Lwowa i
Kresów Po³udniowo-Wschodnich w Gorzowie Wlkp.
Przez ca³e ¿ycie zawodowe uczy³a jêzyka polskiego
w liceum ogólnokszta³c¹cym. W latach siedemdziesi¹tych za³o¿y³a w szkole zespó³ wokalny Biedronki. Pisa³a wiele artyku³ów o literaturze i sztuce do gazety
lokalnej Ziemia Gorzowska. By³a wielokrotn¹ jurork¹
przy corocznej ocenie wystêpów chórów i zespo³ów
podczas Kresoviany w Gorzowie Wlkp. Otrzyma³a
wiele odznaczeñ: Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, Z³oty Krzy¿
Zas³ugi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Zas³u¿ony
Dzia³acz Kultury, Odznaka Honorowa Sybiraka, Z³ota
Odznaka TMLiKPW.
Pisywa³a artyku³y o dzia³alnoci naszego Towarzystwa i o jego zas³u¿onych cz³onkach do czasopisma
Semper Fidelis. Dziêki jej staraniom szeciu zas³u¿onych panów otrzyma³o Krzy¿e Kresowe w ubieg³ym
roku.
Odesz³a od nas 21.12.2016 roku.

p. Pawe³ Dumanowski
1927  2016
Ur. siê w Petlikowicach
Starych na Podolu.
W okresie wojny zosta³
m³odocianym ¿o³nierzem
miejscowej samoobrony
w strukturze Armii Krajowej
i Batalionów Ch³opskich.
Dla zdobycia broni z polecenia dowództwa AK wst¹pi³ do tworzonych na tych
terenach przez NKWD tak
zwanych Istrebitielnych
Batalionów. By³ to dobry sposób na uzyskanie broni
dla obrony miejscowych Polaków przed bandami UPA.
Od 1989 r. nale¿a³ do Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich w Gorzowie
Wlkp. Aktywnie uczestniczy³ w dzia³alnoci Towarzystwa. Systematycznie rozprowadza³ prasê i wydawnictwa kresowe wród cz³onków.
Odznaczony zosta³ wieloma orderami i medalami
wojskowymi oraz Z³ot¹ Odznak¹ TMLiKPW i Krzy¿em
Kresowym.
Bêdzie nam go brakowa³o.

p. Adam Boroñski
1936  2017

p. Lidia Staszkiewicz
z domu Borys³awska

Ur. na Kresach w dawnym powiecie samborskim. Po
wojnie z rodzin¹ przyjecha³ do Polski, aby zamieszkaæ
ko³o Polanicy Zdrój. Nastêpnie po studiach zamieszka³
w Gorzowie Wlkp. i uczy³ jêzyka rosyjskiego w szko³ach rednich. Zajmowa³ siê te¿ t³umaczeniem tekstów
w tym jêzyku. Usilnie czyni³ starania, aby sprowadziæ
do Polski rodaków mieszkaj¹cych na Kresach i w Kazachstanie. 15 sierpnia 2013 r. przy kociele pw.
w. Jana Chrzciciela w Szczytnej ko³o Polanicy Zdrój
zosta³a ufundowana przez p. Adama Boroñskiego tablica upamiêtniaj¹ca pomordowanych w 1943 r. przez
banderowców ukraiñskich  Polaków, mieszkañców
Starej Soli w dawnym powiecie samborskim. Zaprojektowa³ znaki, napisy oraz kaza³ umieciæ nazwiska
wszystkich pomordowanych z tej wioski. Za tablicê zap³aci³ 10 tysiêcy z³otych. Jest to trwa³a pami¹tka, gdy¿
tutaj po wojnie trafi³o ponad 90 rodzin polskich ze Starej Soli. Zosta³ pochowany w Szczytnej obok rodziców
w lutym 2017 r.
Czeæ Jego Pamiêci.

1930  2016
Ur. na Kresach 3 marca 1930 r. w Liszni, pow.
Drohobycz. Nale¿a³a do
chóru Ta-Joj przez ok.
dwadziecia lat. Co roku
dba³a o pomnik Pamiêci
Pomordowanych Polaków
przez bandy UPA  na
Cmentarzu Komunalnym
w Gorzowie Wlkp. oraz
zajmowa³a siê porz¹dkowaniem mogi³ zmar³ych
Polaków i pochowanych
na Cmentarzu £yczakowskim we Lwowie. Do Lwowa jedzi³a co roku przez wiele lat i dokumentowa³a na zdjêciach oznaki polskoci
pozostawione po wojnie do teraz. Gromadzi³a prasê
o dziejach kresowych, tworz¹c rocznikowe albumy.

Wspomnienia opisa³a Helena Pawlak  sekretarz
TMLiKPW Oddzia³ w Gorzowie Wlkp.
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p. Antoni Gniewosz herbu Rawicz

egzamin dojrza³oci przed Komisj¹ Egzaminacyjn¹ Tajnego Nauczania Okrêgu Rzeszowskiego. Jednoczenie koñczy, ze stopniem kaprala podchor¹¿ego tajn¹
podchor¹¿ówkê Armii Krajowej. rodki do ¿ycia zdobywa pracuj¹c w administracji maj¹tku Nowosielce.
W 1944 roku zostaje przez Sowietów eksmitowany
z maj¹tku, aresztowany, nastêpnie wcielony do jednostki wojskowej II Armii Ludowego Wojska Polskiego, po
krótkim szkoleniu dostaje stopieñ plutonowego. Na
front nie wyrusza, wojna siê koñczy, oddzia³y ty³owe
zostaj¹ zdemobilizowane. Powraca na Ziemiê Sanock¹. Z pomoc¹ przyjació³ z Armii Krajowej zmienia
dokumenty, przyjmuje nowe nazwisko: Kwiatkowski.
Podejmuje pracê w administracjach dawnych maj¹tków
ziemskich: Dydyniec, S³awêcice, Zalesie. W obawie
przed realn¹ grob¹ dekonspiracji i aresztowania przez
Urz¹d Bezpieczeñstwa wyje¿d¿a w 1947 roku do
Szczecina, rozpoczyna studia w Wy¿szej Szkole Handlowej. Tutaj poznaje swoj¹ przysz³¹ ¿onê, wiern¹ towarzyszkê ¿ycia Katarzynê Lerchenfeld. Nie mog¹c
pogodziæ siê z panuj¹c¹ sytuacj¹ polityczn¹, nie widz¹c
dla siebie przysz³oci, postanawia uciec na Zachód.
W 1949 roku przez winoujcie, Ahlbeck próbuje przedostaæ siê do Berlina Zachodniego. Zostaje schwytany.
W 1950 roku staje przed s¹dem w Szczecinie, otrzymuje wyrok  trzy i pó³ roku wiêzienia.
W 1951 roku staje siê cz³onkiem wiêziennego oddzia³u górniczego w Kopalni Wêgla Kamiennego Knurów w Knurowie. Ciê¿kie warunki pracy sprawiaj¹, ¿e
zapada na zdrowiu, trafia do szpitala. Po wyjciu stamt¹d otrzymuje z kolei skierowanie do kompanii wiêziennej w kamienio³omach w Piechcinie ko³o Inowroc³awia.
W lutym 1953 roku wychodzi z wiêzienia, polubia
Katarzynê Lerchenfeld. Uroczystoæ ma miejsce w Podolu Wielkim ko³o S³upska, nazwa miejscowoci przywraca pamiêæ o rajskiej Arkadii, w której up³ynê³o radosne dzieciñstwo. Podejmuje pracê zawodow¹ w szczeciñskich instytucjach, m. in. w Wojewódzkim Zwi¹zku
Spó³dzielczoci Pracy, od 1963 roku jest prezesem Biura Projektowego Gryfprojekt w Szcecinie, sk¹d
w 1989 roku przechodzi na emeryturê.
¯egnaj¹cy zmar³ego, przedstawiciel rodu Gniewoszów powiedzia³:  Odchodzi³ Antoni Gniewosz z tego
wiata ze wiadomoci¹ spe³nienia, i mimo cierpienia
w ostatnich tygodniach, umiera³ w poczuciu szczêcia
z dobrze i piêknie prze¿ytego ¿ycia. Kochany Antoni,
zawsze bêdziesz miêdzy nami! Pozostaniesz w sercach i w pamiêci .

1922  2017
To by³o wielkie wydarzenie w ¿yciu szczeciñskich
Kresowiaków, w kociele
Najwiêtszego Zbawiciela
w Szczecinie, w dniu 21 lutego uroczycie po¿egnano
Antoniego Gniewosza herbu Rawicz, ziemianina, by³ego w³aciciela majêtnoci
w Potoku Z³otym i w Nowosielcach na Kresach
Wschodnich II Rzeczypospolitej. Na Wieczn¹ S³u¿bê odszed³ wielce dla Szczecina i Pomorza Zachodniego zas³u¿ony cz³owiek i obywatel. Przez ca³e ¿ycie pozosta³ wierny idea³om wyniesionym z rodzinnego domu w Potoku Z³otym ko³o Buczacza, gdzie up³ynê³o Mu szczêliwe dzieciñstwo.
Otoczony mi³oci¹ rodziców, którzy swoim synom przekazywali te wartoci, dziêki którym Aleksander i Antoni
potrafili zyskiwaæ szacunek i uznanie we wszystkich
rodowiskach, gdzie przysz³o im ¿yæ i dzia³aæ w przysz³oci.
Zmar³y ¿ywo i aktywnie uczestniczy³ w pracach organizacji kresowych, w szczególnoci Towarzystwa
Mi³oników Potoku Z³otego, które nie szczêdz¹c wysi³ków i rodków finansowych wspar³o odbudowê rodzinnej miejscowoci, przekaza³o wiele dóbr mieszkañcom
miasteczka. By³ tak¿e jednym z najczynniejszych dzia³aczy szczeciñskiego oddzia³u Polskiego Towarzystwa
Ziemiañskiego.
Majêtnoci Potoku Z³otego sta³y siê w³asnoci¹ rodu
Gniewoszów herbu Rawicz w 1875 roku, kiedy to
szambelan cesarski, pose³ Ziemi Sanockiej do Rady
Pañstwa W³odzimierz Hipolit Gniewosz z Oleksowa,
wraz ¿on¹ Mari¹ Krzeczunowicz naby³ tê posiad³oæ od
10 wspó³w³acicieli. Kolejne pokolenia sprawi³y, ¿e Potok Z³oty sta³ siê miejscem, które by³o chlub¹ i dum¹
Ziemi Buczackiej.
Urodzony 12 czerwca 1922 roku w Potoku Z³otym,
wczenie osierocony Antoni pozostawa³ pod opiek¹
Rady Rodzinnej. Edukacjê szkoln¹ rozpocz¹³ u Ojców
Marianów w Warszawie, potem w Gimnazjum w Jale,
po ukoñczeniu którego wst¹pi³ do Liceum we Lwowie.
Naukê szkoln¹ przerwa³ wybuch II wojny wiatowej.
Tak wspomina tamte wydarzenia:  Musia³em opuciæ
swój dom rodzinny w Potoku Z³otym jesieni¹ 1939 roku.
Dziêki Opatrznoci Boskiej i Matce Najwiêtszej unikn¹³em wywiezienia do obozów zag³ady. By³em internowany w drodze do Rumunii, w obozie w Podwo³oczyskach. Mimo namawiania mnie przez internowanych
oficerów Wojska Polskiego do przy³¹czenia siê do ich
grupy przedzieraj¹cej siê na Zachód, nie skorzysta³em
z propozycji, prawdopodobnie uchroni³o mnie przed
wywózk¹ do obozów jenieckich w ZSRR .
Po nieudanej próbie kontynuowania nauki licealnej
we Lwowie, powraca do rodzinnych Nowosielec,
Uczestniczy w tajnym nauczaniu, w 1943 roku sk³ada

Irena Kalita, Jerzy Duda
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p. Leszek Sawicki

kacji o ró¿norodnej problematyce(Lwów, podró¿e,
wspomnienia) oraz dwóch ksi¹¿ek: Woda w Baotta,
duchy w Traj Hut i autobiografii Pies i geolog drog¹
nie chodz¹.
Aktywnie dzia³a³ w Towarzystwie Mi³oników Lwowa,
Fundacji Semper Fidelis i stowarzyszeniu AK.
By³ zawsze pogodny tworz¹c wokó³ siebie atmosferê ciep³a, serdecznoci i bezpieczeñstwa. Pozostawi³
ciep³e i serdeczne wspomnienia. Bardzo mi Go brak.

1924  2017
Z wielkim bólem i
¿alem zawiadamiam,
¿e w dniu 21 lutego
2017 r. zasn¹³ i odszed³ mój wspania³y
m¹¿ Leszek Sawicki
po 21 latach wspólnego bardzo szczêliwego ¿ycia.
Lwowianin, urodzony w Kopyczyñcach w 1924 r., geolog, naukowiec, pasjonat ¿ycia, podró¿nik, autor wielu publi-

Wroc³aw, 7 marzec 2017 r.

p. Kapitan Jerzy Julian
Szewczyñski ps. Kobalt

Maryna Sobolewska-Sawicka
¿ona

mowanego bieg³ego ksiêgowego i bieg³ego rewidenta.
Po przejciu na emeryturê i po zmianach roku 1989
ca³¹ swoj¹ energiê i mi³oæ do Ojczyzny skierowa³ na
dzia³alnoæ spo³eczn¹ wród mieszkañców Elbl¹ga
 Kresowiaków przyby³ych z dawnych terenów Polski
Wschodniej, licznej grupy Sybiraków, którym dane
by³o prze¿yæ Golgotê Wschodu i wróciæ do Polski oraz
Kombatantów z ró¿nych frontów II wojny wiatowej.
W 1990 roku by³ za³o¿ycielem Elbl¹skiego Oddzia³u
Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich i zosta³ wybrany jego Prezesem. By³ równie¿ Przewodnicz¹cym Zarz¹du Ko³a wiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy AK i Przewodnicz¹cym Rady Kombatantów przy Prezydencie Elbl¹ga.
Za swoj¹ pracê i dzia³alnoæ na rzecz Niepodleg³ej
Polski i mieszkañców Elbl¹ga zosta³ odznaczony wysokimi odznaczeniami pañstwowymi: Krzy¿em Kampanii
Wrzeniowej, Krzy¿em AK, Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi,
Orderem Odrodzenia Polski Kawalerskim, Oficerskim,
Komandorskim. Rada Miasta Elbl¹ga nada³a Mu tytu³
Honorowego Obywatela Miasta Elbl¹ga.
Przywrócono stopieñ oficerski i mianowano na stopieñ kapitana rezerwy.
Od 1996 roku by³ g³ównym inicjatorem i organizatorem corocznego Op³atka Pojednania  spotkania Kresowiaków, Kombatantów, Sybiraków i ich rodzin
z udzia³em w³adz miejskich, wojewódzkich, wojska, duchowieñstwa.
By³ organizatorem obchodów wi¹t pañstwowych,
przyczyni³ siê do rozbudowy miejsca i wzniesienia obelisku ku czci Polskiego Pañstwa Podziemnego wraz
z tablicami ku czci AK oraz pamiêci ¯o³nierzy Niez³omnych-Wyklêtych. W ramach wspó³pracy miast partnerskich kontakty z Kaliningradem zosta³y wzbogacone
o coroczne wizyty grup Kresowiaków w Kaliningradzie i
przedstawicieli Polonii z Kaliningardu w Elbl¹gu.
Ponadto w roku 1990 zosta³ powo³any Spo³eczny
Komitet Odbudowy Kocio³a Najwiêtszej Marii Panny
w Kopyczyñcach, któremu przewodzi³ jego pomys³odawca  Jerzy Julian Szewczyñski. Na zebraniu, w którym uczestniczyli Rodacy z Anglii zaapelowa³ o wsparcie inicjatywy odbudowy kocio³a. Uda³ siê do Londynu

20 maja 1922 r.  14 maja 2016 r.
Urodzony w Borzymiu 
¿o³nierz Armii Krajowej.
W sierpniu 1939 r. zg³osi³
siê jako ochotnik do Wojska Polskiego i s³u¿y³ w 13.
Baonie Korpusu Ochrony
Pogranicza do 22 wrzenia
1939 roku. W okresie okupacji sowieckiej i niemieckiej pracowa³ i jednoczenie uczêszcza³ do gimnazjum na kompletach. 1 wrzenia 1943 roku zosta³ zaprzysiê¿ony jako ¿o³nierz
Armii Krajowej zgrupowania Jagienka pseudonim Kobalt w Inspektoracie
Winigrady KrzemieñCzortków i przeszed³ przeszkolenie w zakresie obs³ugi radiostacji. Po wkroczeniu
wojsk radzieckich w kwietniu 1944 roku zosta³ zmobilizowany i skierowany do Oficerskiej Szko³y Lotniczej
Nawigatorów w Czka³owie. Po ukoñczeniu szko³y
w 1945 roku zosta³ przydzielony do 5 Pu³ku Lotnictwa
Bombowego, a po reorganizacji Dywizji na prze³omie
1945/1946 wcielony do 7 Samodzielnego Pu³ku Bombowców Nurkuj¹cych w £êczycy i awansowany do
stopnia podporucznika.
W styczniu 1946 roku zosta³ aresztowany we Wroc³awiu przez Urz¹d Bezpieczeñstwa, przewieziony do
Katowic i oskar¿ony o przynale¿noæ do Oddzia³u AK
"Szarego", który dzia³a³ na l¹sku. W czerwcu 1946
roku zosta³ zwolniony. W 1947 roku w ramach og³oszonej amnestii ujawni³ siê w Warszawie, gdzie pozbawiono go stopnia oficerskiego i zosta³ zdegradowany do
szeregowca.
Od 1947 roku mieszka³ w Elbl¹gu. W latach 1947 
1983 pracowa³ na ró¿nych stanowiskach w s³u¿bach
finansowo-ksiêgowych. Ukoñczy³ studia wy¿sze ekonomiczne i zda³ egzamin pañstwowy daj¹cy tytu³ dyplo43

i sam kwestowa³ wród Polonii, gdzie wyg³aszane by³y
prelekcje o sytuacji Polaków na Kresach Wschodnich i
koniecznoci odbudowy kocio³ów bêd¹cych twierdz¹
polskoci. Wyjazd przyniós³ nieoczekiwany efekt finansowy.
Tam spotka³ siê z redakcjami Dziennika Polskiego
i Niedzieli, które w³¹czy³y siê w zbiórkê funduszy na
odbudowê kocio³ów na Kresach. W roku 1994 wszed³
do powo³anego Komitetu Pomocy Polakom w Kazachstanie.

Zorganizowa³ obchody 25-lecia istnienia Oddzia³u
Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich w Elbl¹gu z udzia³em w³adz centralnych
TMLiKPW, w których wziê³o udzia³ ponad 100 osób.
Do ostatnich dni swojego ¿ycia sprawnie kierowa³
Elbl¹skim Oddzia³em Towarzystwa Mi³oników Lwowa i
Kresów Po³udniowo-Wschodnich.

p. Józef Berestecki

i kolejno do Gdañska i Gdyni. Ale ¿adna praca w tych
miejscowociach nie dawa³a Mu zadowolenia. Wyje¿d¿a na teren woj. zielonogórskiego i tam jako kierowca pracuje w ró¿nych przedsiêbiorstwach, w ró¿nych miejscowociach do 1962 r., kiedy to przenosi siê
do Czêstochowy. Podj¹³ pracê w PKS i jako kierowca
autobusu przepracowa³ do przejcia na emeryturê
w 1981 r. Podczas pracy na terenie woj. zielonogórskiego odby³ s³u¿bê wojskow¹, za³o¿y³ rodzinê. Nie
zapomnia³ o najbli¿szych, którzy pozostali w Bistkowicach. Odszuka³ brata, który przyjecha³ ju¿ z rodzin¹ i
osiad³ w ¯arach. W 1955 r. po wielu staraniach otrzyma³ wizê i pojecha³ do Bistkowic. Ta wizyta by³a radosna i jednoczenie budzi³a obawy co do warunków dalszego ¿ycia rodziny. Postanawia za wszelk¹ cenê sprowadziæ Ich do Polski. Po dwóch latach starañ udaje siê
to w 1957 r. Wytrwa³e dzia³anie tego m³odego, a ju¿
przyzwyczajonego do samodzielnego dzia³ania, doprowadzi³y do po³¹czenia Rodziny.
Józef mieszkaj¹c w Czêstochowie w 1990 r. wstêpuje do powsta³ego w³anie Towarzystwa Mi³oników
Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich. Z ca³ym sercem i zapa³em podejmuje pracê w tej organizacji,
szczególnie w prowadzonej akcji pomocy charytatywnej dla naszych Rodaków pozosta³ych na Kresach.
Przecie¿ dobrze pozna³ warunki ich ¿ycia. Jego zaanga¿owanie w dzia³alnoæ Towarzystwa zosta³o zauwa¿one i uhonorowane. Otrzyma³ Z³ot¹ Odznakê Honorow¹ Towarzystwa, medal 25-lecia dzia³alnoci Oddzia³u Czêstochowskiego Towarzystwa, a od w³adz woj.
czêstochowskiego odznakê Zas³u¿ony dla Województwa Czêstochowskiego. Aktywne dzia³anie Józefa widzieli równie¿ cz³onkowie naszej organizacji  od 1996 r.
nieprzerwanie by³ cz³onkiem Zarz¹du Oddzia³u, a od
2016 cz³onkiem S¹du Kole¿eñskiego.
Zmar³ 8 maja 2017 w wieku 92 lat.
W dniu 12 maja 2017 r. na czêstochowskim cmentarzu w. Rocha ¿egna³a Go Rodzina, Znajomi i Przyjaciele z Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, z którymi wspó³pracowa³ przez
26 lat.
Bêdziemy Go pamiêtali.

R. Adamowicz

1925  2017
Mówi³ o sobie jestem kresowianinem z krwi i koci.
I to prawda, bo urodzi³ siê 22 lutego 1925 r. we wsi
Bistkowice k. Sambora w woj. lwowskim, na Kresach
II RP. Jego ojciec Józef i matka Agata, podobnie jak ich
rodzice pochodzili z Bistkowic.
Józef dzieciñstwo spêdzi³ w rodzinnej wsi, od ma³ego pomagaj¹c rodzicom w gospodarstwie. W wieku
siedmiu lat chodzi³ do szko³y powszechnej w Biskupicach, ale nauka trwa³a krótko, bo w po³owie pi¹tej klasy
zosta³a przerwana. Wraz z pozosta³ym rodzeñstwem
musia³ pomagaæ ojcu (inwalida wojenny z I wojny wiatowej), który gospodarzy³ na piêciu morgach i dodatkowo trzeba by³o dorabiaæ w ró¿ny sp[osób, aby liczna
rodzina mog³a utrzymaæ siê. Józef ju¿ w wieku 12 lat
ciê¿ko pracuje razem z ojcem w polu, jak i innych
przedsiêwziêciach. Po wybuchu wojny w 1939 r. i wkroczeniu Sowietów w 1940 r. pracuje w magazynie zbo¿owym w Samborze. Sowieci wywo¿¹ najstarszego
brata do kopalni wêgla w Donbasie (wróci³ dopiero po
wojnie). By³o ciê¿ko i g³odno. Wybucha wojna niemiecko-sowiecka i przychodzi okupacja hitlerowska. Szesnastoletni Józef czêsto jedzi za San po ¿ywnoæ, choæ
nie zawsze przywozi, bo odbieraj¹ j¹ Niemcy. 17 lipca
1942 r. jako 17-letni ch³opak zosta³ wywieziony przez
okupantów do Niemiec na przymusowe roboty. Dosta³
siê do Berlina do prywatnego w³aciciela firmy transportowej (za³adunek, roz³adunek, transport wêgla). Praca ciê¿ka, ale by³o co jeæ, tylko utrudnia³y ¿ycie alarmy przeciwlotnicze, pocz¹tkowo w nocy, a w póniejszym okresie i w ci¹gu dnia. Pracowa³ ciê¿ko, ale zdoby³ prawo jazdy i jedzi³ samochodem ciê¿arowym.
By³o trochê l¿ej. W Berlinie dotrwa³ do kwietnia 1945,
kiedy to Niemcy uciekali masowo na zachód.
Z koniecznoci i On znalaz³ siê wród uciekinierów.
Ca³y czas myla³ jak uciec w kierunku Polski. I wreszcie w okolicach Hamburga udaje siê zawróciæ z powrotem w kierunku wschodnim. M³odzieñcza odwaga i determinacja, a tak¿e nieco szczêcia pozwalaj¹ Mu
szczêliwie przebrn¹æ kontrole patroli niemieckich,
a póniej radzieckich. Nie by³y to ³atwe sytuacje, ale
wyszed³ z nich obronn¹ rêk¹. Wraz ze spotkanymi, podobnie jak On pragn¹cymi dostaæ siê do Polski, 3 maja
1945 r. znalaz³ siê nad Odr¹. Dziêki pomocy ¿o³nierzy
WP przedosta³ siê na drugi brzeg, a nastêpnie transportem wojskowym w g³¹b Polski. By³ szczêliwy, choæ
bez wiadomoci o losie rodziny. Po krótkim pobycie u
kolegi ze wspólnej tu³aczki z £odzi uda³ siê do Ma³kini

Oddzia³ Czêstochowski
Towarzystwa Mi³oników Lwowa
i Kresów Po³udniowo-Wschodnich
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Stanis³awa Potaczek

Moja rodzinna wie kresowa
Niedaleko Tarnopola, a bli¿ej Zbara¿a,
Le¿y Romanowe Sio³o,
Od pradziadów wie nasza

Pamiêtam mostek nad rzeczk¹,
Wyszczerbiony, z wieczn¹ dziur¹ w rodku.
Zawsze stawa³am nad t¹ szczelin¹,
Obserwowa³am jak woda p³ynie.

Po³o¿ona wród zielonych b³oni,
Gdzie o wiêkszy pagórek trudno,
Gdzie, jak okiem siêgn¹æ, równo, równo.

Niedaleko mostku sta³ mój dom
Murowany z cegie³, kryty blach¹,
O du¿ych weneckich oknach,
Nowoæ na te czasy, modne

Ziemia woko³o jak heban czarna,
Ziemia pszeniczno-buraczana,
Spichlerz ca³ego Podola.
Tam rodzinna wie moja.
Du¿a wioska polsko-ukraiñska,
Na planie ko³a zbudowana,
Licznymi uliczkami i cie¿kami przecinana.

Przed domem ogródek pe³en kwiatów.
I droga zwyk³a, wiejska i w¹ska,
W czas deszczu b³otnista i grz¹ska.
Za drog¹ skarpa wysoka,
A na niej krzewy bzu, kaliny, zielska,
Którego zapach do dzi pamiêtam.

W rodku wsi, na skarpie, koció³ katolicki,
Do wybuchu wojny gromadzi³ wszystkich.
Bez wzglêdu na wyznanie i wiarê,
By³ dla mieszkañców wspólnym darem.

Jak w ka¿dej wiosce szko³a by³a,
Sklep. który nazywano koperatywa.
Dworek i posiad³oæ pani Morawskiej,
Dziedziczki polskiej.

Có¿ sta³o siê z tob¹ Przybytku Bo¿y?
Po wojnie nasta³y dla ciebie dni grozy.
Najpierw sta³e siê magazynem,
Potem ozdobiono ciê wysokim kominem,
I w piekarniê siê zamieni³e.

Na skraju wioski cmentarz wiejski,
Tam jest mogi³a siostry mojej.
Jako omioletnie dziecko ¿ycie skoñczy³a,
Wieczny Ci odpoczynek siostrzyczko mi³o.
W dobrym s¹siedztwie cerkwi le¿ysz,
Wybudowanej po wojnie, piêknej, du¿ej.
Teraz cerkiew gromadzi wiernych,
Jak dawniej koció³ polski, piêkny

Gorzki chleb wypieka³e, ¿alem zaprawia³e,
Dal katolików, którzy tam pozostali.
U podnó¿y twoich, ród³o do tej pory bije.
Krystaliczn¹ wodê w krynicê zmieni³o.
Zasila sw¹ wod¹ staw niedu¿y wiejski,
Wodny raj dla kaczek i gêsi.

Pewno ju¿ dzisiaj ruiny stercz¹.
Pozosta³ jednak w Polaków sercu.
A miejsce wiête, na którym stoi,
Samo na wieki siê obroni.

A gêsi niezliczone stada,
Wpisane w krajobraz od zarania,
Zielone ³¹ki nimi umajone,
Niby lniane p³ótna na s³oñcu bielone.

Oknem na szeroki wiat by³ gociniec.
Do gociñca od nas by³o niedaleko,
Na lewo rzeka Zbrucz  koniec Polski

Lista Ofiarodawców za miesi¹ce I  V 2017 r. (w z³)
1. Maria Karska, O³awa ......................................... 100.2. Czes³awa Panz-Nowak, Katowice,
na Cmentarz Janowski ...................................... 200.3. Karol Kuflowski, Olsztyn,
na pomoc wi¹teczn¹ ........................................ 100.-

4. Aleksandra Stasiak, Tarnów
na Cmentarz Janowski ...................................... 100.5. Bo¿ena Cetnarowska, Nowy S¹cz (omy³kowo
w nr. 1/2017 Semper Fidelis przekrêcono nazwisko  przepraszamy).

Wszystkim Szanownym Ofiarodawcom sk³adamy najserdeczniejsze podziêkowania.
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