SEMPER
FIDELIS
PL ISSN 008669414

STYCZEÑ  MARZEC 1 (149) 2018

PISMO TOWARZYSTWA MI£ONIKÓW LWOWA I KRESÓW PO£UDNIOWO-WSCHODNICH. WROC£AW

Spis treci
¯yczenia wi¹teczne .................................................................................................................................................... 1
Danuta liwiñska  Wielkanoc  okres obrzêdów religijnych i tradycji ludowych ................................................... 1
Jaros³aw Tadeusz Leszczyñski  U Fredrów nad Rzek¹ Wiszni¹ ........................................................................... 5
Jaros³aw Tadeusz Leszczyñski  XI Pielgrzymka TMLiKPW do Stopnicy .............................................................. 7
Jerzy Duda  75-lecie przybycia Armii Polskiej Gen. W³adys³awa Andersa do Iranu ............................................ 7
Marek Zabierowski  Pochodzenie terytorialne osadników osiedlonych na ziemi g³ubczyckiej
w latach 1945  1948 (VI) ...................................................................................................... 9
Józef Wysoczañski  78. rocznica zsy³ek Polaków na Sybir (10 lutego 1940 r.) ................................................ 13
Zygmunt Szkur³atowski  Dwa Licea Krzemienieckie oraz ich zag³ada ................................................................. 15
Wybaczyæ zawsze mo¿na, ale zapomnieæ jest bardzo trudno. Rozmowa z urodzon¹ w Zarubiñcach
ko³o Zbara¿a, na Podolu  Pani¹ Bronis³aw¹ Paczkowsk¹ .................................................................................... 20
Jerzy Duda  Kresowej Atlantydy profesora Stanis³awa S³awomira Niciei tom dziesi¹ty ..................................... 28
UROCZYSTOCI W ODDZIA£ACH I KLUBACH TMLiKPW
Helena Pawlak  Nasz wigilijny op³atek kresowy .................................................................................................... 30
Helena Pawlak  Wyró¿nienie pomiertne szczególnie zas³u¿onych dwojga Kresowian z Gorzowa Wlkp. ......... 31
Aleksander Sawaryn  A o Lwowie pamiêtaæ... ....................................................................................................... 32
Andrzej Szlichta  Obchody 99. rocznicy zwyciêskiej obrony Lwowa w 1918 r. w Czêstochowie ...................... 33
£ukasz Wolski  Tutaj rodzi³a siê niepodleg³a Polska: 11 listopada na Wileñszczynie ...................................... 34
Karol Liwirski  Rondo imienia Genera³a Romana Abrahama w widnicy ............................................................. 35
Leszek Mulka  Dni Lwowa i Kresów w Olenicy ................................................................................................... 36
Leszek Mulka  99-lecie Obrony Lwowa w olenickiej bazylice ............................................................................ 37
Karol Liwirski  Lwów jest w nas  sen o Lwowie ............................................................................................... 38
Bogdan Mazurkiewicz  Zbaraskie klimaty ............................................................................................................... 40
Andrzej Szlichta  Konferencja Z dziejów Kresów Wschodnich. Lwów w Czêstochowie ................................... 41
Andrzej Szlichta  Op³atkowo-noworoczne spotkanie .............................................................................................. 42
III Miêdzypowiatowy Konkurs Recytatorski W krêgu poezji lwowskiej i kresowej w Potworowie ....................... 43
Janusz Sekulski  Pierwsza gwiazda na niebie Lwowa .......................................................................................... 45
List Zbigniewa Moyseowicza ..................................................................................................................................... 46
Jerzy Duda  Tadeusz Iger patronem opolskich numizmatyków ............................................................................ 46
Jerzy Duda  Kresowianin z zauroczenia Karol Sutarzewicz ................................................................................. 47
Akcja symbolicznego znakowania grobów bohaterów walk powstañczych i wyzwoleñczych ................................ 48
Antoni Wilgusiewicz  rodowisko l¹skich energetyków  Lwowian i Kresowian
 w pracach biograficznych mgr. in¿. W³adys³awa Wilgusiewicza .................................... 49
Z ¯A£OBNEJ KARTY
Jerzy Duda  p. Kazimierz Kowalski (1939  2017) ............................................................................................. 54
p. Maria Stefania Tu³asiewicz-Dmochowska (1928  2017) .................................................................................. 55
p. Boles³aw Opa³ek (1925  2018) ......................................................................................................................... 56
p. dr n. med. Helena Rodziewicz (1925  2017) ................................................................................................... 56
Lista Ofiarodawców .................................................................................................................................................... 57

Nak³ad: 700 egzemplarzy
Redaktor naczelny:
Redaguje Kolegium:
W³aciciel tytu³u i adres redakcji:
Konto:

Andrzej KAMINSKI
Danuta LIWIÑSKA, Jolanta KO£ODZIEJSKA
Towarzystwo Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich,
50-011 Wroc³aw, ul. Kociuszki 35/B/E, druga oficyna; tel./fax 71/344-88-93;
PKO-BP O/Wroc³aw Nr 53 1020 5242 0000 2102 0131 9631

Materia³ów niezamawianych redakcja nie zwraca. W publikowanych tekstach zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów,
zmian tytu³ów oraz poprawek stylistyczno-jêzykowych. Nie p³acimy honorariów autorskich.

Szanownym, Drogim Cz³onkom, Waszym
Rodzinom i Sympatykom Towarzystwa
sk³adamy serdeczne ¿yczenia radoci i si³y
p³yn¹cej z istoty wi¹t Wielkiej Nocy.
Aby Wielkanocny dzwon, który siê weso³o rozlega wniós³ do Waszych serc pogodê
ducha, spokój, ciep³o, nadziejê, a zdrowie,
umiech, praca dla dobra Towarzystwa
oraz Rodaków za Wschodni¹ Granic¹
i tak¿e wiosenny optymizm towarzyszy³y
Wam ka¿dego dnia w 2018 r.
Zarz¹d G³ówny
Towarzystwa Mi³oników Lwowa
i Kresów Po³udniowo-Wschodnich
oraz Redakcja Semper Fidelis

Danuta liwiñska

Wielkanoc  okres obrzêdów religijnych i tradycji
ludowych
wiêta Wielkanocne to wyj¹tkowy czas, w którym
symboliczne obrzêdy religijne, tradycje ludowe i wiat
przyrody splataj¹ siê w jedno.
Chrzecijanie wiêtuj¹ zwyciêstwo Jezusa nad
mierci¹, przyroda po zimie budzi siê do ¿ycia, za tradycje ludowe upamiêtniaj¹ wydarzenia nawet sprzed
2000 lat, jak i podkrelaj¹ naturalne przemiany w przyrodzie, wiosna rozpoczyna nowy cykl ¿ycia, obsiewania, zbierania plonów i cieszenia siê nimi.
Wielkanoc w religii chrzecijañskiej pojawi³a siê po
soborze nicejskim w 325 r. Na tym soborze zwo³anym
przez cesarza Konstantyna Wielkiego ustanowiono
datê Wielkiej Nocy, któr¹ wskazano na pierwsz¹ niedzielê po pierwszej pe³ni ksiê¿yca, od 21 marca do
25 kwietnia. Wielkanoc przypadaj¹ca w tym czasie sta³a siê wiêtem ruchomym. Od Wielkanocy oblicza siê
kalendarz najwa¿niejszych wi¹t kocielnych, jak
Wniebowst¹pienie, Zes³anie Ducha wiêtego itd.
Obchody wielkanocne nawi¹zuj¹ do ostatnich dni
¿ycia Chrystusa. W tradycji chrzecijañskiej celebruje
siê Wielki Tydzieñ, w którym najwa¿niejsze dni to pi¹tek, sobota i niedziela. Wraz z powy¿szymi obchodami
zwi¹zanych jest wiele zwyczajów ludowych. Czêæ
z nich wywodzi siê z czasów staros³owiañskich i ³¹czy
siê z wielkim wiêtem Jarego. Ca³y okres Wielkiej
Nocy, jego rytua³u, zwyczajów  by³o nawi¹zaniem do
nowej pory roku. Staros³owiañskie wiêto Jarego by³o
kilkudniowym cyklem wi¹t wyprawianych na prze³omie
zimy i wiosny. Z tego wiêta wywodzi siê malowanie

pisanek we wzory spotykane w kulturze s³owiañskiej,
wiêcenie pokarmów, migus-dyngus, a tak¿e palenie i
topienie Marzanny.
Jest to najwa¿niejsze wiêto chrzecijañskie, bowiem u jego podstaw le¿¹ fundamentalne zasady funkcjonowania pod znakiem krzy¿a. Kiedy na ziemiach
polañskich Piastów nasta³o chrzecijañstwo w II po³owie X wieku, tzn. w 966 r.  pierwszy historyczny w³adca ksi¹¿ê Mieszko I ochrzci³ siê na Wielkanoc, która
wówczas wypada³a w marcu. Wielkanoc szczególnie
dla historii Polski ma ogromne znaczenie, bowiem nawi¹zuje do podstaw wiary, która z kolei doprowadzi³a
do rozbudowy pañstwa zgodnie ze wzorami obowi¹zuj¹cymi wówczas w Europie.
W wielu krajach, tak¿e w Polsce przez d³ugi okres
do XVII wieku Wielkanoc wiêtowano przez 3 dni. Dyngus trwa³ 2 dni. W poniedzia³ek wielkanocny panowie
oblewali wod¹ panie, a we wtorek panie oblewa³y panów.
W dni Wielkiej Nocy, tak jak i w inne wiêta, staramy
siê zachowaæ tradycjê, jeli chodzi o obrzêdy, potrawy,
czy wspólne rodzinne biesiadowanie. Ale zaczê³a wkraczaæ tu nowoczesnoæ i niektórzy chêtnie korzystaj¹
z u³atwieñ. Nie musz¹ powiêcaæ tak wiele czasu na
przygotowanie potraw jak kiedy. Mo¿na je po prostu
kupiæ gotowe. Pisanki ró¿nego rodzaju te¿ s¹ gotowe i
z wydmuszek, i drewniane, i inne. A jak ju¿ malujemy
jajka to kiedy zdobiono je barwnikami naturalnymi,
a dzisiaj s¹ ró¿nego rodzaju farby w torebkach.
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Jednak wspó³czeni etnografowie zauwa¿aj¹, ¿e
obecnie ludzie coraz czêciej wracaj¹ te¿ do tradycyjnego barwienia jaj.
W Polsce w ci¹gu wieków obyczaje wielkanocne
zmieni³y siê nieznacznie. Wci¹¿ na stole króluje baranek, kolorowe pisanki i kraszanki, tradycyjne baby i
mazurki. Udzia³ bierzemy w nabo¿eñstwach Wielkiego
Tygodnia, w Niedzielê Wielkanocn¹ we Mszy wiêtej
Rezurekcyjnej. Pierwsza wzmianka o Mszy wiêtej
Rezurekcyjnej pochodzi z X w., by³a odprawiana
w Augsburgu w Niemczech. Obrzêd ten wywodzi siê
z misteriów redniowiecznych. W Polsce spopularyzowany przez czcicieli mêki Chrystusa i Jego Zmartwychwstania, sprowadzonych z Jerozolimy do Miechowa
w 1163 r.

I my w te wiêta zasi¹dziemy przy wielkanocnym,
rodzinnym stole, z³o¿ymy sobie ¿yczenia pamiêtaj¹c
równoczenie o Rodakach za Wschodni¹ Granic¹
¿ycz¹c im w mylach na odleg³oæ dobrego zdrowia,
³atwiejszego ¿ycia, radoci ka¿dego dnia, ci¹g³ej opieki
naszych w³adz i dobrej wspó³pracy z w³adzami na miejscu. Po ¿yczeniach i podzieleniu siê wiêconym jajkiem delektujemy siê smako³ykami, specjalnie przyrz¹dzonymi na to wielkie wiêto.

wiêta Wielkanocne wi¹¿¹ siê nierozerwalnie z nadchodz¹c¹ wiosn¹, budz¹c¹ siê do ¿ycia przyrod¹.
Wiersz Jerzego Kamiñskiego ze Starego Ska³atu:
Wiosna
Dzieñ dobry wiosno, witam Ciebie,
Przyszed³em z Tob¹ porozmawiaæ
O ró¿nych sprawach, o pogodzie,
Czy przylecia³y ju¿ ¿urawie...
Po mronych, zimnych, d³ugich nocach
Pierwiosnek sprawia radoæ oczom,
Zielone nó¿ki, bia³y kwiatek,
Najlepszy dar dla dziewcz¹t, matek.

Sa³atka wiosenna z jaj

Wiosna przychodzi, kiedy winia
Wystroi siê bia³ym welonem
I stoi tak jak narzeczona
Z bliskim s¹siadem, m³odym klonem.

Sk³adniki:
5 jaj ugotowanych na twardo, pêczek cebuli ze
szczypiorkiem, 10 rzodkiewek, 10 w³oskich orzechów,
10 pieczarek, wie¿y ogórek, 1 ³y¿ka zielonej posiekanej pietruszki, 1 ³y¿ka posiekanego zielonego koperku,
g³ówka zielonej sa³aty, 1 z¹bek czosnku, 2 ³y¿ki oliwy,
1/2 szklanki gêstej, wie¿ej mietany, sok z cytryny,
sól, cukier, bia³y pieprz.

W czas, kiedy wierzba rzuca bazie,
Te piêkne zielone warkocze,
My odczuwamy, ¿e w przyrodzie
Zbli¿a siê wiêto Wielkiej Nocy.
Kochamy wiosnê za Wielkanoc,
Za Wielki Post, za wiêt¹ spowied,
Za bicie dzwonów w Zmartwychwstanie,
W kocio³ach radosne piewanie...

Sporz¹dzenie:
oczyszczone pieczarki gotujemy we wrz¹cej, osolonej wodzie 4 minuty, odcedzamy, studzimy. Orzechy
obieramy z ³upin i drobno siekamy. Z¹bek czosnku siekamy i rozcieramy na miazgê z sol¹, mieszamy ze
mietan¹ i stopniowo dodajemy oliwê stale mieszaj¹c.
Nastêpnie sos przyprawiamy sokiem z cytryny, sol¹,
cukrem i pieprzem do smaku. Jaja zgotowane na twardo obieramy ze skórki i kroimy w kostkê, cebulê ze
szczypiorkiem drobno siekamy, pieczarki, rzodkiewki,
ogórek kroimy w drobn¹ kostkê. Jaja mieszamy z cebul¹, orzechami, pieczarkami, rzodkiewkami oraz so-

Typowo polskim zwyczajem jest po porannej Mszy
wiêtej Rezurekcyjnej zasiadanie rodzinami do uroczystego niadania wielkanocnego, które rozpoczyna siê
dzieleniem siê wiêconym jajkiem i sk³adaniem sobie
¿yczeñ. Na sto³ach bia³e obrusy, bukiety z bazi i pierwszych wiosennych kwiatów, baranek, wiêconka, pisanki, bia³y barszcz, wêdliny, miêsiwa, studzinina, chrzan i
æwik³a, baby, mazurki, serniki.
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sem. Dodajemy posiekan¹ w drobny makaronik
1/2 g³ówki sa³aty, posiekan¹ pietruszkê i koperek. Lekko wszystko mieszamy i ewentualnie dosmaczamy
sol¹, cukrem i pieprzem.

czonej brytfannie i pieczemy ok. 1 godziny w temperaturze ok. 180 stopni. Rolada dobra jest na gor¹co i na
zimno. Wówczas, jak ostygnie, kroimy na skone plastry i podajemy do niej wi¹teczn¹ æwik³ê lub doprawiony chrzan.

¯ur chrzanowy z grzankami

Domowa kie³basa na sposób wo³yñski

Sk³adniki:
1/2 kg wo³owiny, 1/2 kg kurczaka na rosó³, 3 marchewki, 2 pietruszki, 1/2 selera, por, 1 cebula, 4 ³y¿ki
utartego wie¿ego chrzanu, 2 ¿ó³tka, 4 ³y¿ki gêstej,
wie¿ej mietany, 2 jajka zgotowane na twardo, grzanki
z bu³ki, sól, pieprz bia³y, zielona pietruszka.

Sk³adniki:
1 kg pó³t³ustej wieprzowiny, 1 kg wo³owiny, 3 z¹bki
czosnku, sól, pieprz, kiszki, t³uszcz do brytfanny.
Sporz¹dzenie:
op³ukane miêsa przepuszczamy przez maszynkê
przez grube sitko. Dodajemy zmia¿d¿ony czosnek, sól
i pieprz do smaku. Dok³adnie mieszamy i odstawiamy
na 4 godziny, ¿eby przesz³o. Farszem nape³niamy
wieprzowe kiszki, uprzednio dobrze oczyszczone i namoczone w osolonej wodzie. Kie³basê pieczemy w piekarniku na nat³uszczonej brytfannie a¿ do zrumienienia
skórki.

Sporz¹dzenie:
cebulê kroimy na pó³ i przypiekamy bez t³uszczu na
patelni, jarzyny myjemy i obieramy, miêso myjemy.
Z tak przygotowanych sk³adników gotujemy rosó³.
Miêkkie miêso obieramy z koci i kroimy w drobn¹ kosteczkê. Rosó³ przecedzamy. Do roso³u dodajemy
chrzan, doprawiamy do smaku sol¹ i ewentualnie pieprzem. ¯ó³tka roztrzepujemy ze mietan¹. Rosó³ podgrzewamy z chrzanem, zaprawiamy mietan¹ z ¿ó³tkami. Do bulionówek wk³adamy pokrojone miêso, drobne
kawa³eczki jajka, wlewamy ¿urek chrzanowy i wówczas
dodajemy grzanki i kilka listków zielonej pietruszki.

Pieczeñ cielêca na zimno
Sk³adniki:
1 kg cielêciny, najlepiej od kulki, 2 z¹bki czosnku,
3 dkg s³oninki, 2 ³y¿ki mas³a klarowanego, sól, oregano.

wi¹teczna æwik³a

Sporz¹dzenie:
op³ukan¹ i obsuszon¹ cielêcinê nacieramy czosnkiem, solimy, wk³adamy do ¿aroodpornego naczynia
z rozpuszczonym mas³em klarowanym i posypujemy
oregano. Wyjmujemy, kiedy pieczeñ jest miêkka, a po
wystygniêciu i przed podaniem na stó³ kroimy w ukone
plastry. Pó³misek dowolnie ubieramy.

Sk³adniki:
1 kg buraków, 1 wiêkszy korzeñ chrzanu, 2 winne
jab³ka, 1/2 kieliszka czerwonego pó³wytrawnego wina,
1/2 ³y¿eczki kminku, 2 godziki, sok z cytryny, sól, cukier.
Sporz¹dzenie:
buraki myjemy i gotujemy do miêkkoci. Wystudzone obieramy i trzemy na tarce o wiêkszych oczkach.
Jab³ka obieramy, wydr¹¿amy gniazda nasienne i równie¿ cieramy na tarce o wiêkszych oczkach. Jab³ka
mieszamy z burakami i z trzema lub czterema ³y¿kami
startego chrzanu na tarce o mniejszych oczkach. Do
wina wsypujemy ut³uczone godziki, zagotowujemy na
ma³ym ogniu i przecedzamy, wlewamy do æwik³y. Wsypujemy kminek i mieszamy. Doprawiamy do smaku
sokiem z cytryny, sol¹ i cukrem. Jest wymienita.

Schab pieczony z bakaliami
Sk³adniki:
1 kg schabu bez koci, 2 ³y¿ki mas³a klarowanego,
2 cebule, 10 dkg liwek suszonych, 5 dkg bez ³upin
orzechów w³oskich, szklanka bia³ego wytrawnego wina,
szklanka bulionu z warzyw, sól, pieprz, kminek, sza³wia.
Przyrz¹dzenie:
miêso myjemy, obsuszamy, rumienimy z ka¿dej
strony na male klarowanym. Nastêpnie posypujemy
sol¹, pieprzem, kminkiem i sza³wi¹, uk³adamy w ¿aroodpornym naczyniu podlewaj¹c 1/2 szklanki bulionu
warzywnego. Po 15 minutach pieczenia dodajemy
resztê bulionu, wino i cebule pokrajane w cieniutkie
plasterki. Dalej pieczemy podlewaj¹c co jaki czas
wytworzonym sosem. Na ok. 15 minut przed koñcem
pieczenia dodajemy posiekane orzechy w³oskie i pokrajane w cienkie paseczki liwki suszone.

Pieczony schab z serem
Sk³adniki:
1 kg schabu bez koci, 35 dkg mielonej wieprzowiny, 6 wiêkszych plastrów ostrego sera ¿ó³tego, 1 wiêksza cebula, cz¹ber, sza³wia, sól, pieprz, mas³o klarowane.
Sporz¹dzenie:
schab myjemy, osuszamy, nacinamy, aby powsta³
cienki, prostok¹tny p³at. Nacieramy sol¹, pieprzem,
posypujemy niewielk¹ iloci¹ sza³wii i wstawiamy do
lodówki na 45 minut. Do mielonego miêsa dodajemy
drobno pokrojon¹ i uduszon¹ na klarowanym male
cebulê, doprawiamy cz¹brem, sol¹ i pieprzem. Dok³adnie mieszamy. Na p³acie schabu uk³adamy plastry sera,
a na nich rozsmarowujemy miêsny farsz. Roladê zwijamy, obwi¹zujemy mocn¹ nici¹, uk³adamy na nat³usz-

Baba mojej Babci (oryginalny zapis)
Sk³adniki:
1 litr m¹ki pszennej, najlepszej jakoci, szklanka
mia³kiego cukru, 1/4 litra letniego mleka, 1/2 litra ¿ó³tek,
3 ³y¿ki sto³owe dro¿d¿y, 1/4 ³y¿eczki soli, 1/2 laski wanilii, skórka cytrynowa starta z jednej cytryny, kieliszek
rumu, 1/2 szklanki letniego mas³a, 2 kopiate ³y¿ki sto³owe namoczonych i obsuszonych rodzynek, 2 ³y¿ki sto3

Przyrz¹dzenie:
cukier z mas³em ucieramy na pianê, ser z ¿ó³tkami
przepuszczamy dwukrotnie przez maszynkê z sitkiem
o ma³ych oczkach. Zmielony ser z ¿ó³tkami dodajemy
po ³y¿eczce do masy malano-cukrowej i stale ucieramy wyrabiaj¹c na jednolit¹ masê. Podczas ucierania
dodajemy: sparzone, obrane z ³upin i drobno posiekane
migda³y, obrane ze skórki i drobniutko posiekane orzechy w³oskie i bardzo drobniutko posiekan¹ waniliê. Dok³adnie utart¹ paschê zawijamy w lnian¹ ciereczkê,
obci¹¿amy deseczk¹ i wstawiamy do lodówki na kilka
godzin. Przed podaniem dekorujemy winiami dobrze
os¹czonymi z konfitury.

³owe sparzonych, obranych z ³upin i posiekanych migda³ów, 2 ³y¿ki sto³owe usma¿onej w cukrze i drobniutko
pokrojonej skórki pomarañczowej, mas³o i m¹ka do foremek.
Przyrz¹dzenie:
1/2 litra ¿ó³tek i szklankê cukru ucieramy do bia³oci, rozrabiamy z 1/4 litra ciep³ego mleka. To wszystko
wlewamy do 1 litra przesianej m¹ki, najlepszej jakoci.
Dodajemy 3 ³y¿ki dro¿d¿y roztartych z niewielk¹ iloci¹
cukru mia³kiego, 1/4 ³y¿eczki soli, 1/2 laski wanilii ut³uczonej w modzierzu na proszek, skórkê cytrynow¹,
kieliszek rumu. Ciasto wyrabiamy ok. 30 minut i odstawiamy nakryte ciereczk¹, aby uros³o. Jak nieco podronie wlewamy 1/2 szklanki letniego mas³a i dalej wyrabiamy ciasto ok. 30 minut. Przy koñcu wyrabiania dodajemy rodzynki, migda³y i skórkê pomarañczow¹. Ciasto ponownie zostawiamy do wyroniêcia. Po wyroniêciu nak³adamy do dwóch foremek do 1/3 wysokoci,
wysmarowanych mas³em i posypanych m¹k¹ i znowu
pozostawiamy do wyroniêcia. Jak foremki bêd¹ prawie
pe³ne bardzo ostro¿nie (¿eby ciasto nie opad³o) wstawiamy do rednio gor¹cego piekarnika i pieczemy oko³o 50 minut. Upieczone babki (uprzednio sprawdzamy
patyczkiem czy suche i upieczone) po wyjêciu z pieca
pozostawiamy w foremkach ok. 1/2 godziny, ¿eby wystyg³y. Z foremek wyjmujemy bardzo ostro¿nie, najlepiej na sito, ¿eby siê nie zgniot³y. Po zupe³nym ostygniêciu posypujemy cukrem pudrem.
Polecam, te baby s¹ wyborne i d³ugo wie¿e.

Mazurek migda³owy
Sk³adniki:
25 dkg m¹ki, 20 dkg mas³a, 15 dkg cukru pudru,
3 ¿ó³tka, 15 dkg migda³ów, 5 bia³ek, 10 dkg d¿emu morelowego, 12 migda³ów i usma¿ona w cukrze skórka
pomarañczowa do dekoracji, mas³o i m¹ka do formy.
Przyrz¹dzenie:
migda³y parzymy, ci¹gamy skórkê i mielimy w maszynce. M¹kê przesiewamy, dodajemy mas³o i migda³y,
siekamy no¿em. Nastêpnie ³¹czymy z trzema ¿ó³tkami
utartymi z 12 dkg cukru pudru. Zagniatamy ciasto i
pozostawiamy w ch³odnym miejscu na godzinê. Potem
rozwa³kowujemy, uk³adamy na wysmarowanej mas³em
i posypanej m¹k¹ blaszce, wstawiamy do gor¹cego
piekarnika. Jak ciasto upiecze siê na z³oty kolor wyjmujemy, czekamy a¿ siê sch³odzi, smarujemy d¿emem
morelowym, a na wierzch dajemy pianê ubit¹ na sztywno z piêciu bia³ek z 3 dkg cukru pudru (cukier dodajemy do ubitej ju¿ piany). Wyrównujemy powierzchniê,
dekorujemy po³ówkami migda³ów bez ³upin i ma³ymi
kawa³eczkami skórki pomarañczowej i wstawiamy na
5 minut do piekarnika.

£atwy torcik winiowy
Sk³adniki:
10 dkg zmielonych bez ³upin migda³ów, 10 dkg
zmielonych biszkoptów, 1/2 kostki mas³a, 7 ¿ó³tek,
szklanka cukru pudru, sok z 1/2 cytryny, piana z czterech bia³ek, konfitury z wini, mas³o do tortownicy, migda³y do dekoracji.
Przyrz¹dzenie:
w makutrze ucieramy mas³o ze zmielonymi migda³ami, biszkoptami, sokiem z cytryny, dodajemy ¿ó³tka
ubite z cukrem, na koñcu sztywn¹ pianê z czterech bia³ek i lekko mieszamy. Po³owê masy wyk³adamy na wysmarowan¹ tortownicê, wyrównujemy, uk³adamy raz
ko³o razu dobrze os¹czone z konfitury winie i przykrywamy drug¹ czêci¹ masy. Po upieczeniu w rednio
gor¹cym piekarniku i ostudzeniu wierzch posypujemy
cukrem pudrem i dekorujemy po³ówkami migda³ów bez
³upin i os¹czonymi winiami z konfitury.
Na zakoñczenie przypominam kolejny ba³akowy
wiersz Witolda Szolgini o Wielkanocnych wiêtach
w tamtym Lwowie.

Pascha waniliowa
Sk³adniki:
50 dkg t³ustego, niekwanego bia³ego sera,
6 ugotowanych na twardo ¿ó³tek, 20 dkg mas³a
wie¿ego, 25 dkg cukru pudru, 1 laska wanilii,
2 ³y¿ki migda³ów, 1 ³y¿ka orzechów w³oskich, 4 ³y¿ki
wini z konfitur.
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Co mni dzi zbudzi³u? Czy s³oñcy ra¿oncy
Moji oczy senny swymi pruminiami,
Czy ty¿ mo¿y hiacynt tak mocnu pachnioncy
W duniczcy na stoli, miendzy pisankami?

£yczakoski t³umyk na mszy suni godni;
Panowi ubrani bardzu uruczyci:
Baniaczki na g³owach, prasuwany spodni,
Nu i pikuleta skrzypiu uczywici.

Byæ mo¿y, ¿y dzwony dzwunioncy ruzg³oni,
A mo¿y ty¿ huki, co s³yszyæ si daju
Wtedy, gdy batiary wrzyszczoncy radoni
Z klucza kalichlorkim coraz to strzylaju.

Nic tag¿y ni brakni panów pu³uwicum:
Kapyluchi modny, lisy na ramnionach,
wiunteczny turebki i meszty si wicu
I ka¿da pyrfumu cudni wypachiona.

S³oñcy, dzwony, hiacynt, siarczysty strzylani 
Sk³adaju si razym na co cuduwnegu:
Na jidyny w roku uroczy sputkani
Z pugodnym purankiem dnia wilkanucnegu.

A przyd nimi dzieci pustympuju grzeczni;
Udwientni udziany, sztywnu si trzymaju,
W bok tylku szpanujunc zazdroszczu syrdeczni
Batiarum, co z kluczy wciongli sy strzylaju.

Hulam na sputkani nidzieli wiuntecznyj
Mili pudnicony, taj z radociu w duszy,
By w dniu tym si spe³ni³ warunyk kunieczny:
Zanurzyæ si w wientu a¿ pu samy uszy.

Przyd wientym Antonim dziad dzwony ruzbuja³
W dzwunnicy stujoncyj wród drzyw ruz³u¿ystych;
Z kucio³a chóralny p³yni Alliluja!
I z urganów granim dzwonków dwieñk srybrzysty.

Jaros³aw Tadeusz Leszczyñski

U Fredrów nad Rzek¹ Wiszni¹
Przy drodze i linii kolejowej ze Lwowa do Sambora,
nad rzek¹ Wiszni¹, bêd¹c¹ dop³ywem Sanu le¿y niewielkie miasteczko Rudki licz¹ce 5000 mieszkañców.

wym. Na 4000 mieszkañców po³owê stanowili ¯ydzi.
W miecie powsta³o kilka niewielkich zak³adów przemys³owych, przewa¿nie bran¿y spo¿ywczej.
We wrzeniu 1939 roku Rudki zosta³y zajête przez
Niemców. Ci jednak zgodnie z postanowieniami Paktu
Ribbentrop-Mo³otow doæ szybko wycofali siê na liniê
Sanu i Rudki znalaz³y siê na razie w granicach Zwi¹zku
Radzieckiego. Po najedzie Niemiec na dotychczasowego sojusznika (22 czerwca 1941 r.) Rudki znalaz³y
siê w Generalnym Gubernatorstwie i Dystrykcie Galizien. Niemcy utworzyli w Rudkach getto dla ludnoci
¿ydowskiej. Z tego getta w listopadzie 1942 roku wywieziono oko³o 800 ¯ydów do obozu zag³ady w Be³¿cu
na Zamojszczynie. Pozosta³ych starozakonnych w liczbie 1700 wymordowano w kwietniu roku nastêpnego.
W drugiej po³owie 1944 roku Rudki ponownie wesz³y w sk³ad ZSRR. W 1945 roku wiêkszoæ Polaków
z Rudek i okolicznych wsi zosta³o wysiedlonych w granice Polski Ludowej. Podczas II okupacji sowieckiej
miasto by³o nadal siedzib¹ powiatu najpierw w obwodzie drohobyckim, a od 1959 roku lwowskim. Powiat
rudecki zlikwidowano w 1963 roku. Same Rudki najpierw w³¹czono do powiatu gródeckiego (z siedzib¹
w Gródku Jagielloñskim), a w dwa lata póniej (1965 r.)
do samborskiego i ten stan rzeczy utrzymuje siê do
chwili obecnej.
Po rozpadzie ZSRR w 1991 roku Rudki znalaz³y siê
w granicach Ukrainy, województwa lwowskiego i powiatu samborskiego.
2. Zabytki
Dzisiejsze Rudki maj¹ nieregularny uk³ad przestrzenny z niewielkim rynkiem, przy którym stoi ratusz
z wie¿¹, wzniesiony na prze³omie XIX i XX wieku.

1. Historia
Rudki wzmiankowane by³y ju¿ w XIV stuleciu. Naówczas by³y przysió³kiem s¹siedniej wsi Beñkowej
Wiszni i dopiero w 2 po³owie XV wieku sta³y siê osobn¹
wsi¹. Koció³ Rzymskokatolicki ufundowa³ ju¿ na prze³omie XIV i XV wieku miejscowy dziedzic cibor. W 2 po³owie XVI stulecia przejêli go kalwini. wi¹tynia wróci³a
w rêce prawowitych wyznawców w pocz¹tkach XVII
wieku, za w 1606 roku kolejny w³aciciel Jerzy Madaliñski dokona³ odnowienia erekcji parafii.
Brak jest danych na temat czasu otrzymania przez
Rudki praw miejskich. Ju¿ w 1 po³owie XVII wieku Rudki nazywane s¹ miastem, za w pocz¹tkach nastêpnego stulecia uzyska³y przywilej potwierdzaj¹cy prawa
miejskie magdeburskie. Rudki kilkakrotnie pada³y ofiar¹
napadów tatarskich, miêdzy innymi w latach 1450,
1620 i 1623. W czasie Wojny Pó³nocnej miasto zosta³o
zrabowane przez wojska saskie (1714 r.). W 1728 roku
w miejscu dotychczasowej wi¹tyni wzniesiono obecny
murowany koció³, który sta³ siê sanktuarium maryjnym.
Po I rozbiorze Polski Rudki znalaz³y siê w zaborze
austriackim, na terenie nazywanym przez zaborców
Galicj¹. Utraci³y prawa miejskie. W 1867 roku sta³y siê
siedzib¹ powiatu. Odbywa³y siê tu wtedy wielkie targi i
jarmarki. Orodkiem miejscowych dóbr szlacheckich i
rezydencj¹ ich w³acicieli by³y nie Rudki, ale s¹siednia
Beñkowa Wisznia. Miejsce to w koñcu XVIII wieku znalaz³o siê w rêkach rodziny Fredrów i nale¿a³o do niej
przez ca³e nastêpne stulecie. W 1903 roku wybudowano liniê kolejow¹ ze Lwowa do Sambora, która przyczyni³a siê do rozwoju miasteczka, licz¹cego w tym czasie
3200 mieszkañców. Po zakoñczeniu I wojny wiatowej
Rudki znalaz³y siê w Rzeczypospolitej Polskiej i województwie lwowskim. W dobie II Rzeczypospolitej odzyska³y prawa miejskie i wci¹¿ by³y miastem powiato-

a) Koció³ parafialny pw. Wniebowziêcia NMP
Koció³ jest budowl¹ barokow¹. Zbudowany zosta³
w latach 1717  28 z fundacji Micha³a Urbañskiego.
W podziemiach kocio³a rudeckiego zosta³ pochowany
w roku 1876 Aleksander hr. Fredro, w³aciciel maj¹tku
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w Beñkowej Wiszni, znany szerokim rzeszom Polaków
jako komediopisarz. W nied³ugim czasie kaplica przy
prezbiterium zosta³a przekszta³cona w rodowe mauzoleum Fredrów z inicjatywy Jana Aleksandra  syna komediopisarza.
W 1946 roku koció³ zosta³ zamkniêty i urz¹dzono
w nim magazyn owoców tutejszego ko³chozu. W 1988
roku koció³ zosta³ oddany do kultu i stopniowo remontowany.
wi¹tynia jest budowl¹ trójnawow¹ typu bazylikowego na planie prostok¹ta. Posiada pó³kolicie zamkniête
prezbiterium, do którego przylegaj¹ Kaplica Fredrów
(od lewej strony) oraz zakrystia (od prawej). Na kalenicy dachu, nad naw¹ umieszczona jest wie¿yczka na
sygnaturkê. Wewn¹trz sklepienie kolebkowo-krzy¿owe.

W dniu 2 lipca 1996 ukoronowa³ j¹ arcybiskup lwowski,
kardyna³ Marian Jaworski, za 2 lipca 2003 roku koció³ w Rudkach zosta³ og³oszony sanktuarium Matki
Boskiej Rudeckiej.
Po lewej stronie prezbiterium znajduje siê Kaplica
Fredrów. Spoczywaj¹ w niej doczesne szcz¹tki komediopisarza Aleksandra Fredry (1792  1876) i jego ¿ony

Krypta grobowa Fredrów w kociele rzymskokatolickim pw. Wniebowziêcia NMP w Rudkach
Zofii z Jab³onowskich oraz rodziców pisarza Jacka
(1760  1828) i Marii z Dembiñskich (zm. 1806 r.). Spoczywaj¹ tam tak¿e inni cz³onkowie rodziny Fredrów,
tacy jak Seweryn (1790  1845), Henryk (1800  1867),
Edward (1803  1878), Jan Aleksander (1829  1891),
Maria z Mierów (1839  1862), Seweryn (1860  1861),
Andrzej Maksymilian (1859  1898) oraz Edward Xawery (1829  1881).
Obok kocio³a stoi wolnostoj¹ca dzwonnica o czterech kondygnacjach. Zbudowana zosta³a w latach
1735  36. Wieñczy j¹ ozdobny he³m z 1768 roku projektowany przez jezuickiego architekta Paw³a Gi¿yckiego.

Koció³ rzymskokatolicki pw. Wniebowziêcia NMP
w Rudkach
Ze starego wyposa¿enia zachowa³y siê: barokowa ambona z 1794 roku w formie ³odzi, neobarokowe o³tarze
z po³owy XIX wieku (g³ówny i boczny) oraz dwa kamienne o³tarze z czasów II Rzeczypospolitej.
W g³ównym o³tarzu umieszczona jest kopia obrazu
Matki Boskiej Rudeckiej. Przedstawia ona Maryjê
z Dzieci¹tkiem i posiada cechy bizantyjskiej ikony. Oryginalna ikona pochodzi³a z XVI wieku. Wed³ug tradycji
odnalaz³ j¹ w 1612 roku Jerzy Czury³o z Goraja
w zgliszczach spalonej przez Tatarów cerkwi na Podolu. Gdy wraca³ z ni¹ w rodzinne strony konie ci¹gn¹ce
wóz z ikonami zatrzyma³y siê w Rudkach i nie chcia³y
dalej iæ. Z tego te¿ wzglêdu Czury³o ofiarowa³ ikonê do
miejscowego, wtedy jeszcze drewnianego kocio³a.
Obraz szybko zas³yn¹³ cudami i sta³ siê przedmiotem
szczególnego kultu, jednym z najbardziej znanych
sanktuariów maryjnych Ziemi Lwowskiej. W 1921 roku
(2 lipca) odby³a siê uroczysta koronacja obrazu MB
Rudeckiej, której dokona³ biskup przemyski, Józef Sebastian Pelczar, póniejszy wiêty.
W 1945 roku obraz rudecki zosta³ wywieziony do
Przemyla i umieszczony w kaplicy tamtejszego seminarium duchownego. W latach szeædziesi¹tych
XX wieku zosta³ przekazany do kocio³a w Jasieniu
ko³o Ustrzyk Dolnych. Tam ponownie zacz¹³ doznawaæ
publicznej czci wiernych pod nazw¹ Matki Boskiej
Bieszczadzkiej. W 1992 roku, w nocy z 7 na 8 lipca
zosta³ skradziony i ani wizerunku ani z³odziei dot¹d nie
znaleziono. Zast¹pi³a go nowo wykonana kopia, która
nadal jest przedmiotem kultu w jasieñskim kociele.
Wykonano te¿ drug¹ kopiê, któr¹ w grudniu 1995 roku
umieszczono w g³ównym o³tarzu rudeckiego kocio³a.

b) Cerkwie
W Rudkach znajdowa³a siê drewniana cerkiew
pw. Narodzenia NMP z 1870 roku. Do 1946 roku by³a
wi¹tyni¹ greckokatolick¹, a póniej prawos³awn¹.
Jeszcze w 1990 roku przypomina³a piêkny drewniany
koció³ek wiejski. W 1993 roku obmurowano j¹ ceg³¹.
Do chwili obecnej s³u¿y rudeckiej wspólnocie prawos³awnej. Na zachód od kocio³a stoi zbudowana po
2000 roku murowana cerkiew greckokatolicka.
Wród wspó³czesnych rudeckich wyznawców grekokatolicyzmu i prawos³awia nie brakuje potomków wygnañców z terenów dot¹d nale¿¹cych do Polski, m.in.
z okolic Przemyla oraz z ¯egiestowa na £emkowszczynie.
c) Cmentarz
Le¿y w po³udniowej czêci miasteczka. Zachowa³o
siê na nim kilkadziesi¹t polskich nagrobków z XIX i
pocz¹tków XX wieku. Na grobach zmar³ych po 1945
roku s¹ groby wy³¹cznie z napisami ukraiñskimi, brak
jest natomiast polskich. Przyczyny tego stanu rzeczy
nale¿y szukaæ w tym, ¿e wiêkszoæ obecnych parafian
parafii rzymskokatolickiej w Rudkach nie mieszka na
miejscu, ale w s¹siedniej wsi Podhajczyki i spoczywa
na tamtejszym cmentarzu. G
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Jaros³aw Tadeusz Leszczyñski

XI Pielgrzymka TMLiKPW do Stopnicy
W sobotê, 29 kwietnia 2017 roku, mia³a miejsce
kolejna  jedenasta ju¿  pielgrzymka Towarzystwa
Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich
z Kielc do Stopnicy. O godz. 16.00 w tamtejszym kociele farnym pw. wiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a
zosta³a odprawiona Msza wiêta w intencji ofiar awarii
elektrowni atomowej w Czarnobylu na wschodnim Polesiu, któr¹ celebrowa³ dziekan i proboszcz stopnicki,
ks. kanonik Janusz Rydzek. Najwiêtsz¹ Ofiarê po-

przedzi³a prelekcja na temat tragedii czarnobylskiej
oraz odmówienie Nowenny do Matki Boskiej Stopnickiej.
Po Mszy wiêtej uczestnicy pielgrzymki przeszli
w procesji na Kalwariê Stopnick¹, gdzie odby³o siê nabo¿eñstwo Drogi Krzy¿owej koñcz¹ce uroczystoæ pielgrzymkow¹.
Koció³ stopnicki stanowi sanktuarium Matki Boskiej
Stopnickiej, Patronki Pojednania i Zjednoczenia Narodów Polski, Litwy, Bia³orusi i Ukrainy. G

Jerzy Duda

75-lecie przybycia Armii Polskiej Gen. W³adys³awa
Andersa do Iranu
Koniec wrzenia 1939 roku przyniós³ Polsce ca³kowite rozbicie. Po miesi¹cu walk toczonych w ramach
Wojny Obronnej 1939, licz¹ce 32 miliony ludzi, zamieszkuj¹cych pañstwo o powierzchni 388 tysiêcy kilometrów kwadratowych przesta³o istnieæ. Najedcy, od
Zachodu Niemcy, od Wschodu Sowieci rozpoczêli okupacjê naszego kraju. Na codzienn¹, dramatyczn¹ rzeczywistoæ na³o¿y³ siê wielki exodus ludzi, jeñcy polscy
transportowani byli w g³¹b Niemiec lub Zwi¹zku Sowieckiego, nasze zbrojne oddzia³y lub pojedynczo ¿o³nierze przedzierali siê do Rumunii i poprzez Wêgry
dalej na Zachód. Z kolei uchodcy, którzy w panice,
w pierwszych dniach wojny porzucili swoje domy starali
siê do nich powróciæ. Na ziemiach zagrabionych przez
Sowietów Polacy musieli rozpocz¹æ jakby nowe ¿ycie,
komunici rozpêtali bowiem dzik¹ kampaniê przeciwko
polskiej ludnoci, od wieków zamieszkuj¹cej Kresy
Wschodnie Rzeczypospolitej. Zachêcali Ukraiñców i
Bia³orusinów do rabowania i mordowania polskich s¹siadów. Szybko utworzona lokalna milicja polowa³a na
polskich oficerów, urzêdników, a w szczególnoci na
osadników wojskowych. W listopadzie 1939 roku ukaza³ siê sowiecki dekret, moc¹ którego wszyscy zamieszkuj¹cy zagarniête przez Armiê Czerwon¹ Kresy
Wschodnie stali siê obywatelami sowieckimi. Odmowa
przyjêcia tzw. paszportu oznacza³a brak pracy, tym samym rodków do ¿ycia. W³adze sowieckie z góry za³o¿y³y, ¿e wiêkszoæ ludnoci polskiej jest zdecydowanie
przeciwna ich ideologii i tym samym ich rz¹dzeniu.
Nakazano sporz¹dziæ listy zawieraj¹ce dane o wieku,
p³ci, narodowoci, wyznaniu i oczywicie o maj¹tku. Te
listy by³y podstaw¹ do usuwania Polaków z ich ziemi.
Ju¿ w lutym 1940 roku przeprowadzono pierwsz¹
z czterech wielkich wywózek na Sybir. Na pierwszy
ogieñ poszli osadnicy wojskowi, policjanci i lenicy,
kolejne wywózki mia³y miejsce w kwietniu i w czerwcu
1940 roku, ostatnia w czerwcu 1941 roku. Do dzisiaj
nie uda³o siê ustaliæ w miarê dok³adnej liczby zes³anych na bezkresne obszary Syberii. Niektórzy historycy
mówi¹ o pó³toramilionowej rzeszy naszych rodaków.

Miejscem zes³ania by³y na równi rejony Archangielska,
jak i Chabarowski Kraj na Dalekim Wschodzie, wszêdzie tam, gdzie by³ surowy, nieprzyjazny klimat.
Rozpoczêcie przez Niemców operacji Barbarossa
w czerwcu 1941 roku by³o punktem zwrotnym II wojny
wiatowej, odmieni³o tak¿e sytuacjê Polaków w Zwi¹zku Sowieckim. W orêdziu wyg³oszonym w dniu 23
czerwca 1941 roku, genera³ W³adys³aw Sikorski powiedzia³:  Z mi³oci dla ojczyzny, wolnoci i honoru tysi¹ca polskich mê¿czyzn i kobiet, w tym 800 tysiêcy jeñców wojennych wci¹¿ cierpi w rosyjskich wiêzieniach.
Czy nie powinno byæ s³usznym i uczciwym, by przywróciæ tym ludziom wolnoæ?...1)
30 lipca 1941 roku zosta³o podpisane polsko-sowieckie porozumienie, w którym ZSRR uzna³, ¿e traktaty sowiecko-niemieckie z roku 1939 dotycz¹ce zmian
terytorialnych w Polsce utraci³y swoj¹ moc, a w do³¹czonym protokole przyznano amnestiê wszystkim Polakom przetrzymywanym do tej pory na sowieckim terytorium. W lad za tymi ustaleniami 14 sierpnia tego¿
roku zawarto polsko-sowieckie porozumienie wojskowe, na jego mocy przyst¹piono do tworzenia Armii Polskiej w ZSRR, mia³a ona wchodziæ w sk³ad Polskich Si³
Zbrojnych i podlegaæ rz¹dowi polskiemu w Londynie.
Polscy obywatele i obywatelki znajduj¹cy siê w Zwi¹zku Sowieckim mieli prawo ochotniczo zg³aszaæ siê do
armii polskiej. Ponadto ustalono, ¿e armia nie mog³a
byæ wys³ana na front przed osi¹gniêciem pe³nej gotowoci bojowej i operowaæ w sile mniejszej ni¿ dywizja.
Genera³ W³adys³aw Sikorski na dowódcê Armii Polskiej mianowa³ genera³a W³adys³awa Andersa, który
w Wojnie Obronnej 1939 dowodzi³ Nowogródzk¹ Brygad¹ Kawalerii, zosta³ ranny, wraz ze swoimi ¿o³nierzami trafi³ do niewoli sowieckiej, najpierw by³ przetrzymywany w wiêzieniu we Lwowie, potem w moskiewskiej
£ubiance, sk¹d zwolniono go po og³oszeniu amnestii.
Reakcja polskich zes³añców na wieæ o amnestii
by³a ca³kowitym zaskoczeniem tak dla Polaków, jak i
dla Sowietów, obie strony nie by³y przygotowane na to,
¿e nast¹pi masowe przemieszczenie siê wszystkich do
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Rodezji (dzisiaj Zimbabwe), Kanady, Meksyku i Nowej
Zelandii. Rz¹dy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej odmówi³y przyjêcia polskich
uchodców.
Przypadek sprawi³, ¿e po wielu latach od przybycia
Polaków do Iranu, miejscowa historyczka sztuki Parisa
Damandan badaj¹c historiê rozwoju fotografii w Isfahanie, nieoczekiwanie znalaz³a w atelier fotograficznym
Sharq pud³a z napisami Lahestanu  ha 1321  23

tego zdolnych. W tej sytuacji Sowieci uznali za stosowne zarz¹dziæ, ¿e dozwolony jest zaci¹g jedynie tych
Polaków, którzy przed 1939 rokiem zamieszkiwali Zachodni¹ Ukrainê i Zachodni¹ Bia³oru. Sowieci skutecznie ograniczali liczbê rekrutów przyjmowanych do Armii
Polskiej zmniejszaj¹c dostawy sprzêtu i ¿ywnoci. Stalin wyrazi³ zgodê na wydawanie racji i wyposa¿enia dla
44 tysiêcy ¿o³nierzy. Rz¹d Polski zasugerowa³ Sowietom przesuniêcie polskich wojsk na po³udnie, by Anglia
i Amerykanie ³atwiej mogli przekazywaæ dodatkowe
zaopatrzenie poprzez Iran. Mimo przeogromnych trudnoci w marcu 1942 roku liczebnoæ Armii Polskiej
w ZSRR wynosi³a 70 tysiêcy ¿o³nierzy, zgrupowanych
w szeciu dywizjach. Genera³ W³adys³aw Anders odmówi³ wys³ania jednej z dywizji na rosyjski front
wschodni, w odpowiedzi na to Sowieci do minimum
ograniczyli dostawy ¿ywnoci. W tej sytuacji uznano,
¿e jedynym wyjciem jest ewakuacja Polaków poprzez
Morze Kaspijskie do Iranu.
Rozkazy ewakuacji wydano 23 marca 1942 roku,
a pierwszy statek wyp³yn¹³ z Krasnowodzka ju¿ nastêpnego dnia. Rejs przez morze trwa³ jeden do trzech dni,
portem docelowym by³o Bandar-e Pahlawi (dzisiaj Bandar-e Anzali), ostatni statek dotar³ tam 5 kwietnia. Wykorzystano najrozmaitsze statki, tak¿e tankowce, obci¹¿one maksymalnie zanurza³y siê tak g³êboko, ¿e
rêk¹ mo¿na by³o z pok³adu siêgn¹æ do powierzchni
morza. Obozy ewakuowanych Polaków rozmieszczono
w du¿ych miastach Teheranie, Isfahanie, Mashadzie,
szybko nawi¹zali oni serdeczne kontakty z miejscow¹
ludnoci¹ niezwykle ¿yczliw¹ i przyjazn¹. Otwarto polskie szko³y, dzieciñce i kluby.
£¹cznie ewakuowano z ZSRR do Iranu oko³o 120
tysiêcy Polaków, w szeædziesiêciu procentach by³a to
ludnoæ cywilna, Winston Churchill by³ przera¿ony
liczb¹ cywilów i pyta³:  Czy dostaniemy tylko kobiety
i dzieci? Mamy dostaæ ¿o³nierzy!... Wstrzymania cywilnej ludnoci domaga³ siê równie¿ rz¹d polski w Londynie, ale genera³ W³adys³aw Anders zignorowa³ naciski
w³adz polskich i angielskich. Jego wielkoæ polega³a na
tym, ¿e zrobi³ wszystko co by³o w jego mocy, by jak
najwiêksz¹ liczbê zes³añców wydostaæ z sowieckiego
piek³a, tak o tym wspomina³:  A ilu nas jest? Niespe³na 115.000 opuci³o i obecnie opuszcza Zwi¹zek Sowiecki A reszta z przesz³o pó³toramilionowej rzeszy
uwiêzionych i wywiezionych? Obliczylimy, wed³ug
sprawozdañ, ¿e przesz³o po³owa ju¿ nie ¿yje, a koci
ich rozsiane s¹ po wszystkich tzw. republikach sowieckich. Dla tych, którzy prze¿yli raz sta³ siê cud i zab³ys³a
im nadzieja wolnoci, latem 1941 roku, a po naszym
wyjedzie zapadnie znowu ¿elazna zas³ona 2)
Iran sta³ siê miejscem przegrupowania Polaków.
Tutaj oddzielono ludnoæ cywiln¹, w tym prawie trzy
tysi¹ce polskich sierot wyrwanych z syberyjskich przytu³ków. Polskie dywizje przekszta³cone w II Korpus
przesz³y pod zwierzchnictwo dowódcy brytyjskiej
10. Armii genera³a Henryego Maitlanda Wilsona. Po
zakoñczeniu morskiej ewakuacji czêæ dzieci polskich
przewieziono drog¹ l¹dow¹ do Indii. Zosta³y one otoczone niezwykle serdeczn¹ opiek¹ maharad¿y Jana
Saheba Digvijaysinghja w³adcy Nawanagaru (dzisiaj
D¿amnagaru). Po roku, podobnie jak dzieci polskie,
które dotar³y do Iranu trafi³y one do Ugandy, Kenii,

czyli Polacy 1942  44. W pud³ach znalaz³o siê dwa
tysi¹ce negatywów. Wykonane zosta³y w dzia³aj¹cym
w latach czterdziestych minionego wieku studium fotograficznym Abolqasema Jala. Kolekcja zawiera zdjêcia
grupowe, portrety, a tak¿e zdjêcia spo³ecznoci polskiej
wykonane poza atelier fotograficznym.
Staraniem Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie, narodowej instytucji kulturalnej, czêæ odnalezionego zbioru pokazano na dwóch wystawach zorganizowanych w dniach 10 padziernika  23 listopada 2017
roku w reprezentacyjnych salach White Gallery Sad
Abaad Palace w Teheranie i w Muzeum Sztuki Wspó³czesnej w Isfahanie. Kuratorem obu wystaw by³a Parisa Damandan. Przedstawione zdjêcia wyró¿niaj¹ siê
kunsztem artystycznym, uda³o siê zaprezentowaæ tylko
niewielk¹ czêæ kolekcji. Wielk¹ pomoc w przygotowaniu obu ekspozycji okaza³y Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ambasada Rzeczypospolitej Polski w Teheranie oraz znany mecenas polskich dzia³añ
kulturalnych PGNiG. Wystawy spotka³y siê z ogromnym zainteresowaniem mieszkañców obu miast. Wzruszeni widzowie nie tylko podziwiali piêkno prezentowanych fotogramów, dzielili siê równie¿ swoj¹ wiedz¹ na
temat polskiego exodusu z okresu II wojny wiatowej.
Wystawie towarzyszy³y spotkania polskich i irañskich
historyków.
Wystawa w Iranie wpisuje siê w znacz¹cy sposób
w realizowany pod egid¹ Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa wieloletni program Niepodleg³a 2017  2021,
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zadaniem którego jest przypomnienie Polakom i mieszkañcom innych krajów na ca³ym wiecie wielkiej drogi
jak¹ nasz naród pokona³ w czasie mijaj¹cego stulecia.
Honorowy patronat nad wystawami obj¹³ wicepremier,
minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr
Gliñski.
Parisa Damandan odnalezion¹ kolekcjê zaprezentowa³a w wydanej staraniem Ministerstwa Kultury Iranu
ksi¹¿ce Children of Isfahan.
Równolegle do obu wystaw, staraniem Biura Wystaw Artystycznych we Wroc³awiu i Amin Fakhan w Isfahanie przygotowano artystyczn¹ platformê powiêcon¹ legendarnej Cafe Polonia, za³o¿onej tu¿ po przybyciu Polaków do Isfahanu w 1942 roku. By³o to miejsce spotkañ i ¿arliwych dyskusji naszych rodaków, a po
ich wyjedzie, jeszcze przez wiele lat miejsce spotkañ
intelektualistów irañskich. Tak¿e w listopadzie tego
roku odtworzona, historyczna kawiarnia stanie siê lokalem, w którym polscy i irañscy artyci bêd¹ mogli zrealizowaæ wiele wa¿nych dla obu spo³ecznoci inicjatyw.
W taki oto sposób po 75 latach pamiêæ o Polsce i
o Polakach powróci³a dziêki trudowi Instytutu Adama
Mickiewicza na ziemiê irañsk¹, która wiosn¹ 1942 roku
sta³a siê prawdziw¹ ziemi¹ obiecan¹ polskich zes³añców dos³ownie wydartych z sowieckiego piek³a. ¯o³nierze utworzyli II Korpus, który okry³ siê niemierteln¹
s³aw¹ pod Monte Cassino. Dzieci z matkami, opiekunkami rozjecha³y siê po ca³ym wiecie, daj¹c pocz¹tek
kolejnemu pokoleniu polskiej diaspory. Warto pomyleæ
o przeniesieniu tej znakomitej wystawy na teren Polski
Zachodniej, która po zakoñczeniu dzia³añ II wojny
wiatowej sta³a siê drug¹ ojczyzn¹ setek tysiêcy wypêdzonych z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej

wygnañców. Te losy Polaków wzajemnie siê dope³niaj¹,
stoi za nimi wielkie cierpienie i próba budowania po raz
kolejny, od nowa swojego ¿ycia.
Przypisy:
1) Halik Kochanski: Orze³ niez³omny. Polska i Polacy podczas
II wojny wiatowej. Poznañ 2013 Dom Wydawniczy Rebis. Str. 182.
2) Norman Davies: Szlak Andersa. Polskie dzieci. Warszawa
2016 Edipresse. Str. 56.  G

Marek Zabierowski

Pochodzenie terytorialne osadników osiedlonych
na ziemi g³ubczyckiej w latach 1945  1948 (VI)
Gadzowice1)
Sk¹d przybyli
Hussaków
Biskowice2)
Sambor
Jazienica Polska
Kamionka
Strumi³owa
Ró¿anka
Ruda Sielecka
Majdan3)
Dobrowody
Jacowce
Tarasówka
Zbara¿4)
Olesko

Powiat
Mociska
Sambor
Sambor
Kamionka
Strumi³owa
Kamionka
Strumi³owa
Kamionka
Strumi³owa
Kamionka
Strumi³owa
Kopyczyñce
Zbara¿
Zbara¿
Zbara¿
Zbara¿
Z³oczów

Ko³odno
Szymkowce

Województwo
lwowskie
lwowskie
lwowskie

Biskowice
Majdan
Dobrowody
Zbara¿

tarnopolskie

Krzemieniec
Krzemieniec





86
51
43
43

wo³yñskie
wo³yñskie

osób
osób
osoby
osoby

1) Kiedy na ziemi g³ubczyckiej powsta³y zacz¹tki polskiej administracji ta wie otrzyma³a nazwê Hazowice,
a wczeniej w okresie niemieckim nazywa³a siê
Schmeisdorf. Ongi przez kilka wieków ta miejscowoæ
nale¿a³a do Zakonu Krzy¿ackiego. Dobra krzy¿ackie
pod G³ubczycami znajdowa³y siê nie tylko w tej wsi, ale
równie¿ w Go³uszowicach, Krzy¿owicach i Zopowach.
Z tych maj¹tków Krzy¿acy ci¹gnêli zyski, które nap³ywa³y do Opawy, gdzie komtur krzy¿acki mia³ swoj¹ siedzibê.
2) Najwiêcej wygnañców z Biskowic osiedlano w powiecie g³ubczyckim w Go³uszowicach (97) osób).

tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
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3) W pobli¿u Gadzowic w Go³uszowicach znajdowa³o
siê du¿e skupisko ekspatriantów pochodz¹cych z Majdanu (109 osób).
4) Zbara¿  miasto po³o¿one w Miodoborach nad rzek¹
Gniezn¹. Miodobory to d³ugie pasmo wynios³oci terenowych. Przed milionami lat znajdowa³o siê tam morze,
w którym powsta³a rafa koralowa. To ona utworzy³a
grzbiet wzniesieñ zwany Podolsk¹ Szwajcari¹, z którego roztaczaj¹ siê wspania³e widoki, gdzie mo¿na podziwiaæ rolinnoæ stepow¹ (m.in. ³atwopalny krzak gorej¹cy Moj¿esza) oraz wapienne ska³y osadowe. Najwy¿sze wzgórza Miodoborów osi¹gaj¹ w miejscach kulminacyjnych wysokoæ ponad 400 m.
W przesz³oci Zbara¿ znajdowa³ siê na tatarskim, najezdniczym tzw. Czarnym Szlaku, który wiód³ z Krymu
do Lwowa. Dziêki ksi¹¿ce autorstwa H. Sienkiewicza
pt. Ogniem i mieczem Zbara¿ zyska³ rozg³os. Pisarz
uwieczni³ w niej oblê¿enie tej miejscowoci w 1649 r.
By³o lato. W lipcu i sierpniu tego roku niezliczone, po³¹czone si³y zbrojne kozacko-tatarskie opasywa³y Zbara¿. Sojusznikiem Bohdana Chmielnickiego w tych
krwawych, zajad³ych zmaganiach by³ chan krymski
 Islam III Girej. Nieprzyjaciel wielekroæ przewa¿aj¹cy
liczebnie nad Polakami  nie bacz¹c na straty  ci¹gle
ponawia³ bezskuteczne ataki. Mimo tak du¿ej przewagi
szturmuj¹cych najedców za³oga nie traci³a odwagi,
stawiaj¹c dzielny, nieustraszony opór i nie ulegaj¹c
przewadze potrafi³a siê ostaæ. Obron¹ nieformalnie dowodzi³ Jeremi Winiowiecki. Obroñcy w ci¹gu szeciu
tygodni odparli 20 szturmów. Niedostatek ¿ywnoci i
prochu nie sk³oni³ oblê¿onych do kapitulacji. Król Jan
Kazimierz ze szczup³ym wojskiem polskim ruszy³ na
odsiecz Zbara¿owi. Gdy w³adca naszego kraju by³
w Toporowie ledwo dowlók³ siê do niego pos³aniec
z pola bitwy  Skrzetuski, który wymkn¹³ siê ze Zbara¿a, aby poinformowaæ króla o ciê¿kim po³o¿eniu zbaraskich obroñców. Liczne zastêpy Chmielnickiego sk³adaj¹ce siê z Kozaków i Tatarów pod Zborowem zagrodzi³y
posi³kom drogê, aby udaremniæ pomoc. Dosz³o do dwudniowej bitwy (15.08  16.08.1649). Wojska odsieczowe zosta³y zaatakowane, gdy przeprawia³y siê przez
rzekê Strypê. Otoczeni Polacy znaleli siê w trudnej
sytuacji. Rozpoczê³y siê rokowania. Wówczas zawarto
tzw. ugodê zborowsk¹. Polska musia³a pójæ na ustêpstwa, które by³y warunkami krótkotrwa³ego pokoju.
Wtedy odst¹piono od oblê¿enia Zbara¿a. Chan, który
otrzyma³ od Polaków okup, prowadzi³ wobec Chmielnickiego grê podwójn¹, bo nie chcia³, ¿eby powsta³o silne
i du¿e pañstwo kozackie, które mog³o zagra¿aæ interesom Krymu.
Niegdy, przed rozbiorami Polski, miejscowoæ nad
Gniezn¹ wchodzi³a w sk³ad województwa wo³yñskiego.
Austria bior¹c udzia³ w pierwszym rozbiorze Polski
w 1772 r. zagarnê³a Zbara¿.
W 1809 r. w czasie wojny austriacko-polskiej wojska
polskie po bitwie pod Raszynem wycofa³y siê z Ksiêstwa Warszawskiego i aby zaskoczyæ Austriê przekroczy³y granicê austriack¹ i zaczê³y wyzwalaæ polskie
miejscowoci znajduj¹ce siê pod zaborem, takie jak
Lublin, Zamoæ, Sandomierz, Lwów. Wtedy Rosja przysz³a Austrii z pomoc¹. Wojska rosyjskie wtargnê³y do
Galicji. Wówczas Rosjanie zajêli Zbara¿, który by³ pod
ich okupacj¹ do 1815 r. Decyzje, które zapad³y na Kon-

gresie Wiedeñskim spowodowa³y, ¿e Rosja musia³a oddaæ Zbara¿ Austrii.
W okresie miêdzywojennym powiat Zbara¿ nale¿a³ do
województwa tarnopolskiego.
W Zbara¿u w 1866 r. przyszed³ na wiat nieprzeciêtny
polityk, mówca ze swad¹, lider PPS  Ignacy Daszyñski. Jego przymioty predyscynowa³y go do polityki. By³
wybierany do austriackiego parlamentu, gdzie w latach
1897  1918 dzia³a³ energicznie.
Gdy Polska zaczê³a odzyskiwaæ niepodleg³oæ 7 listopada 1918 r. w Lublinie powo³ano do ¿ycia Tymczasowy Rz¹d Ludowy Republiki Polskiej, na którego czele
stan¹³ Ignacy Daszyñski.
Kiedy wojska bolszewickie zbli¿a³y siê do Warszawy
w lipcu 1920 roku w obliczu zagro¿enia sformowano
Rz¹d Obrony Narodowej kierowany przez Witosa.
W tym gabinecie Daszyñski obj¹³ funkcjê wicepremiera.
W okresie istnienia II Rzeczypospolitej ten zbara¿anin
by³ pos³em na sejm i wtedy nieraz sprawowa³ obowi¹zki wicemarsza³ka tego ustawodawczego organu.
W 1928 r., w drugim g³osowaniu, pos³owie wybrali marsza³ka sejmu. I. Daszyñski uzyska³ 206 g³osów, a kandydat J. Pi³sudskiego  Kazimierz Bartel  tylko 141.
Gdy og³oszono wybór Daszyñskiego wówczas to zwolennicy Pi³sudskiego nerwowo zareagowali. Cz³onkowie
rz¹du oraz pos³owie BBWR, bêd¹c w stanie wzburzenia, nie kryj¹c emocji, które wziê³y górê, na znak protestu wyszli z sali posiedzeñ sejmu. Prezydent przedwczenie rozwi¹za³ sejm i senat. Wtedy zbara¿anin
przesta³ piastowaæ godnoæ marsza³kowsk¹. W 1930 r.
odby³y siê przedterminowe wybory do sejmu i senatu,
tzw. brzeskie, które wygra³a sanacja. Daszyñski niebawem powa¿nie zachorowa³ i usun¹³ siê w cieñ. Prawie
szeæ lat przebywa³ w sanatorium w Bystrej, gdzie
w 1936 r. zmar³.
W Zbara¿u rodzili siê tak¿e: Ida Funk, Iwan Praszka,
Dmytro Klaczkiwkyj. Pierwsza wymieniona osoba to
pisarka narodowoci ¿ydowskiej. I. Praszka w Australii pe³ni³ funkcje greckokatolickiego biskupa.
Dmytro Klaczkiwkyj, maj¹cy na swym sumieniu
ludobójstwo na Wo³yniu, by³ komendantem rejonu
UPA  Pó³noc.
W Zbara¿u nastêpuj¹ce osoby maj¹ swoje pomniki:
Adam Mickiewicz, Iwan Franko, Bohdan Chmielnicki,
Dmytro Klaczkiwkyj.
W miejscowoci nad Gniezn¹ zachowa³y siê zabytki
godne zobaczenia, a mianowicie: zamek, dwie cerkwie,
zespó³ klasztorny bernardynów (klasztor przylega do
kocio³a), synagoga.

Lenarcice
Sk¹d przybyli
Smoryñ
Sól
Wo³owe
Nowosielec
Rudnik n. Sanem*
Ludwikówka

Powiat
Bi³goraj
Bi³goraj
Bóbrka
Nisko
Nisko
Rohatyn

Województwo
lubelskie
lubelskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
stanis³awowskie

* Najwiêkszy orodek koszykarstwa w Polsce. Nad
Sanem znajduj¹ siê plantacje wikliny, z której s¹ wyrabiane kosze. Miejscowoci w powiecie ni¿añskim s¹
zamieszkane przez Lasowiaków.
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Lisiêcice
Sk¹d przybyli
Konstantynówka
Krasilno
Mytnica
Reczyszcze
Rejtanów
Smyków
Cechów
Cho³oniów
Czudwy
Werbcze Ma³e
Da¿wa
Nowy Dwór
Aleksandria
Aleksandrówka
Antonówka
Balarka
Bodiaczów
Cegielnia
Cezaryn
Chmielówka
Chor³upy
Czerczyce
Czo³nica Nowa
Czo³nica Stara
D¹browa
Dobra
Hermanówka
Hawczyce
Kiwerce
Klementówka
£uck
Miko³ajówka
Morozówka
Nowa Ziemia
O³yka
Palcze
Rafa³ówka
Sapohów
Siekierzyce
Skurcze
So³tysy
Tara¿
Trocianiec
Uhrynów
Wertepa
Wincentówka
Wiszniów
Wólka Kotowska
¯abka
Marianówka
Czerników

Powiat
Dubno
Dubno
Dubno
Dubno
Dubno
Dubno
Horochów
Horochów
Kostopol
Kostopol
Kowel
Kowel
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
£uck
Równe
W³odzimierz

minowali ekspatrianci z powiatu £uck. Czêæ tych Wo³yniaków w czasie ostatniej wojny znalaz³a schronienie
w Przebra¿u i Rafa³ówce, gdzie sformowano Samoobronê.

Województwo
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie

Lubotyñ
Sk¹d przybyli
Dalnicz
Herawiec
Daszawa
Korczunek
Miertiuki
Raj³ów
Rozdó³
Z³oczówka
£any Polskie
Ruda Sielecka
Myszkowce
Chodaczków Ma³y
Ludwikówka

Powiat
¯ó³kiew
¯ó³kiew
Stryj
Stryj
Stryj
Stryj
¯ydaczów
Brze¿any
Kamionka
Strumi³owa
Kamionka
Strumi³owa
Kopyczyñce
Tarnopol
Tarnopol

Województwo
lwowskie
lwowskie
stanis³awowskie
stanis³awowskie
stanis³awowskie
stanis³awowskie
stanis³awowskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie

Oko³o 50 wygnañców z Ludwikówki stanowi³o najliczniejsz¹ grupê osadników we wsi Lubotyñ.

Ludmierzyce
Sk¹d przybyli
Niepo³omice Piaski
Grabno
Wola Rad³owska
Przykop
Rodatycze
Wi¹zownica
Mariampol
Wo³czków
Chocimierz
Zab³otów
Bia³obo¿nica
Czabarówka
Husiatyn
Samo³uskowce
Majdan Lipowiecki
Hlibów
Okno
Ostapie
Nowy Rogowiec
Kutrów
Paniowo

Powiat
Bochnia
Brzesko
Brzesko
Mielec
Gródek
Jagielloñski
Jaros³aw
Stanis³awów
Stanis³awów
T³umacz
niatyñ
Czortków
Kopyczyñce
Kopyczyñce
Kopyczyñce
Przemylany
Ska³at
Ska³at
Ska³at
Zbara¿
Horochów
Kostopol

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

Niekazanice
Sk¹d przybyli
Niegowonice
Trzebniów
Bystrzyca
Dobrotwór

Powiat
Zawiercie
Zawiercie
Ropczyce
Kamionka
Strumi³owa
Czarnokoñce Wielkie Kopyczyñce
Horodnica
Kopyczyñce
Majdan
Kopyczyñce
Grzyma³ów
Ska³at
Okno
Ska³at

Aleksandria (gm. Poddêbce)  214 osób
Wertepa (gm. Kiwerce)
 168 osób
Miko³ajówka (gm. Kiwerce)  154 osoby
gm. Kiwerce: Aleksandrówka. Bodiaczów, Czo³nica
Nowa, Czo³nica Stara, D¹browa, Hawczyce, Hermanówka, Kiwerce, Miko³ajówka, Rafa³ówka, Sapohów,
Siekierzyce, So³tysy, Wertepa, Wiszniów, ¯abka.
Najwiêksze skupisko Wo³yniaków na ziemi g³ubczyckiej znajdowa³o siê w Lisiêcicach. Wród nich do11

Województwo
kieleckie
kieleckie
krakowskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie

Zielona
Sienkiewiczówka
Hrycowce
Sieniawa*
Jarczowce
Konopnica

Ska³at
Tarnopol
Zbara¿
Zbara¿
Zborów
Zborów

tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie

ne do nazewnictwa wsi czeskich (Opawica/Opavice,
Lenarcice/Linhartovy, Krasne Pole/Krásne Louèky,
Chomi¹¿a/Chomý). W tych przygranicznych wsiach
po polskiej stronie po wojnie osiedlono g³ównie ekspatriantów z Wo³owego (powiat Bóbrka).

Pietrowice*
Sk¹d przybyli
Gniazdów
Kozieg³owy
Siedlec Du¿y
Wyl¹gi
¯d¿ary
Korbielów
Podlesie
R¹czyna
Jasieñ
Tyble
Horodki
Zalesie
Bochdanówka
Koby³ow³oki
Berestek
Wyrka
Jeziorany Polskie
Jeziorany Szlacheckie
Zau³ek
Hallerowo
Kruszewo
Weretenicze
Nowomylsk

* 454 kresowian z Sieniawy osiedlono w powiecie g³ubczyckim w piêciu nastêpuj¹cych wioskach:
Zawiszyce  136 osób
Czerwonków  122 osoby
Grobniki
 103 osoby
Niekazanice  48 osób
Go³uszowice  45 osób
11 lutego 1945 r. pod os³on¹ nocy zbrodniarze ukraiñscy pozabijali w Sieniawie 26 Polaków, puszczaj¹c
z dymem czêæ polskich domostw.

Opawica*
Sk¹d przybyli
Bukowno
Prad³a
Morawczyna
Nieldwia
Wo³owe
Jata
Je¿owe
Kamieñ
Rudnik n. Sanem
Stró¿a
Wólka £êtowska
Zalesie
Bia³obrzegi
Handle Szklarskie
Siedleczka
Sulimów
Gawliki
Pletenice
Op³ucko
Szczurowice
Wyrki
Soko³ówka
Warszawa
Wilno
Hutwin
Kopaczówka
Struga

Powiat
Olkusz
Olkusz
Nowy Targ
¯ywiec
Bóbrka
Nisko
Nisko
Nisko
Nisko
Nisko
Nisko
Nisko
£añcut
Rzeszów
Przeworsk
Sokal
Kamionka
Strumi³owa
Przemylany
Radziechów
Radziechów
Radziechów
Z³oczów
Warszawa
Wilno
Kostopol
Sarny
Sarny

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

Powiat
Zawiercie
Zawiercie
Zawiercie
Zawiercie
Ropczyce
¯ywiec
Brzozów
Jaros³aw
Lesko
Wieluñ
Wo³o¿yn
Borszczów
Przemylany
Trembowla
Zaleszczyki
Kostopol
£uck
£uck
£uck
Równe
Sarny
Sarny
Zdo³bunów

Województwo
kieleckie
kieleckie
kieleckie
kieleckie
krakowskie
krakowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
³ódzkie
nowogródzkie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie

* W okresie niemieckim z G³ubczyc do Krnova (miasto
czeskie) jedzi³y poci¹gi przeje¿d¿aj¹ce przez przygraniczne Pietrowice. Po wojnie przez krótki czas ta linia
kolejowa by³a nadal czynna.
4 marca 1946 r. na kolejowym przejciu granicznym
w Pietrowicach mia³y miejsce sceny, które równie dobrze mog³y rozegraæ siê na Dzikim Zachodzie. Poci¹g,
z³o¿ony z 50 wagonów, jad¹cy od strony Krnova, wype³niony wojskiem sowieckim, nie zatrzyma³ siê w Pietrowicach. Polska kontrola poci¹gu nie mog³a siê odbyæ. Wówczas szaleni wopici, nie zwa¿aj¹c na niebezpieczeñstwo, ostrzelali sk³ad z broni palnej. Intruzi nie
pozostali d³u¿ni. Z wagonów czerwonoarmici otworzyli
ogieñ z karabinów maszynowych, pra¿¹c w stronê Polaków. Nast¹pi³a wymiana strza³ów. Terkot automatów
oraz wist kul zm¹ci³ nocn¹ ciszê. Mimo ostrza³u poci¹g, który wtargn¹³ do Polski nie stan¹³, nadal by³
w ruchu, jecha³ dalej, a¿ w koñcu dotar³ na miejsce
przeznaczenia. Bohaterscy ¿o³nierze WOP-u, ryzykuj¹c
wiele, byli bezradni. Mieli du¿o szczêcia. Gdyby poci¹g zatrzyma³ siê i gdyby z wagonów wysiad³o 150 Sowietów garstka Polaków zosta³aby zmasakrowana.
wiat nie dowiedzia³ siê o tym niebywa³ym incydencie.
Wiadomoæ ta nie rozesz³a siê lotem b³yskawicy, nie
nabieraj¹c rozg³osu. Panowa³a cenzura. Polska by³a
krajem podbitym, a nie suwerennym.
Linia kolejowa G³ubczyce  Krnov ju¿ nie istnieje. Tory
zosta³y rozebrane.
Obecnie Pietrowice posiadaj¹ camping pierwszej kategorii. Nad zalewem znajduj¹ siê domki turystyczne oraz
hotel. Mo¿na st¹d robiæ wypady do Czech.

tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
warszawskie
wileñskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie

* Opawica (Troplowitz)  wie, która w przesz³oci by³a
miasteczkiem (do dzi zachowa³ siê tu ryneczek), jest
malowniczo usytuowana nad Opawic¹ wród Gór
Opawskich w s¹siedztwie lasów i Granicznego Wierchu
(541 m n.p.m.). Wierzcho³ek tej góry, zwieñczony wie¿¹
widokow¹, stanowi najwy¿sz¹ kulminacjê na ziemi
g³ubczyckiej. Przez Graniczny Wierch przebiega granica polsko-czeska. W tym naj³adniejszym zak¹tku powiatu g³ubczyckiego, na krañcu Sudetów, znajduj¹ siê
nadgraniczne wsie podzielone przez graniczn¹ rzekê
na dwie czêci pomiêdzy dwa pañstwa. Tego podzia³u
dokonano w 1742 roku, gdy wytyczono granicê austriacko-prusk¹ po przegranej przez Austriê wojnie
z Prusami. Polskie nazwy tych miejscowoci s¹ podob12

Wiechowice
Sk¹d przybyli
Kolonia Majdanek
Ruda Wo³oska
Ruda ¯elazna
Suszów
Be³¿ec
Podule
Istebna
Koniaków
Nadoro¿niów
Nowogrobla
Potok Z³oty
Czabarówka*
Husiatyn
Ni¿bork Szlachecki
Olchowczyk
Posto³ówka
Ko³odziejówka
Ostapie
Olesko
Macury
Grockowszczyzna

Powiat
Tomaszów
Lubelski
Tomaszów
Lubelski
Tomaszów
Lubelski
Tomaszów
Lubelski
Rawa Ruska
£ask
Cieszyn
Cieszyn
Brze¿any
Brze¿any
Buczacz
Kopyczyñce
Kopyczyñce
Kopyczyñce
Kopyczyñce
Kopyczyñce
Ska³at
Ska³at
Z³oczów
Postawy
wiêciany

Wiechowicach. Po wojnie ta grupa znowu znalaz³a siê
na terenie nadgranicznym. Tym razem zamieszkali
przy granicy polsko-czechos³owackiej. Wiechowice s¹siaduj¹ z przygranicznymi czeskimi Vávrovicami. Te
dwie miejscowoci s¹ oddzielone od siebie graniczn¹
rzek¹ Opaw¹.

Województwo
lubelskie
lubelskie

Wódka

lubelskie

Sk¹d przybyli
Przystañ
Go³uchowice
Prad³a
lê¿any
Niegowa
Tomiszowice
Lubocza
Czyszki
Chotów
O¿arów
Jasieniów Polny
Trofanówka
Bohorodczany
Mariampol
Lubsza
Rozdó³
Urytwa
Królewszczyzna
Szumlany
Ciemierzyñce
Dunajów
Iwanówka

lubelskie
lwowskie
³ódzkie
l¹skie
l¹skie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
wileñskie
wileñskie

* W okresie miêdzywojnia w pobli¿u Czabarówki przebiega³a granica polsko-sowiecka, któr¹ stanowi³a rzeka
Zbrucz. Ponad 40 ekspatriantów pochodz¹cych z tej
kresowej miejscowoci osiedli³o siê w przygranicznych

Powiat
Czêstochowa
Olkusz
Olkusz
W³oszczowa
Zawiercie
Zawiercie
Kraków
Lwów
Wieluñ
Wieluñ
Horodenka
Ko³omyja
Stanis³awów
Stanis³awów
¯ydaczów
¯ydaczów
Brze¿any
Podhajce
Podhajce
Przemylany
Przemylany
Trembowla

Województwo
kieleckie
kieleckie
kieleckie
kieleckie
kieleckie
kieleckie
krakowskie
lwowskie
³ódzkie
³ódzkie
stanis³awowskie
stanis³awowskie
stanis³awowskie
stanis³awowskie
stanis³awowskie
stanis³awowskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie

Józef Wysoczañski

78. rocznica zsy³ek Polaków na Sybir (10 lutego 1940 r.)
W tym roku (2018) przypada 78. rocznica pocz¹tku
masowej deportacji Polaków na Sybir, na tê nieludzk¹
ziemiê: w okolice Archangielska i Workuty, do republiki
Komi, w pó³nocne rejony wschodniego Uralu, w okolice
Irkucka, Tobolska, Tomska, do pó³nocnego i po³udniowego Kazachstanu, Kraju Krasnojarskiego i A³tajskiego, na Ko³ymê i Kamczatkê. Na progu drugiej wojny
wiatowej rozpoczê³a siê wielka tragedia dziesi¹tek tysiêcy Polaków, któr¹ nazywamy Golgot¹ Wschodu.
Zwi¹zek Sybiraków szacuje, ¿e oko³o pó³tora miliona
Polaków, w czterech masowych wywózkach w pierwszym pó³roczu 1940 r., zosta³o deportowanych na Sybir
na d³ugie lata. Co trzeci zes³aniec pozosta³ na zawsze
w tej nieludzkiej ziemi, zosta³ pochowany pod sosn¹
w tajdze lub w pustynnej ziemi Kazachstanu.
Po agresji Zwi¹zku Sowieckiego na Polskê 17 wrzenia 1939 roku ca³e terytorium Polski zosta³o okupowane przez dwóch agresorów: Niemców i Sowietów. Na
mocy postanowieñ paktu Ribbentrop  Mo³otow, Sowieci szybko zajêli i okupowali 52% obszaru II RP, na którym zamieszkiwa³o 13 milionów obywateli Rzeczypospolitej. Bolszewiccy ideolodzy uznali Polaków za wrogów pañstwa sowieckiego, za element niebezpieczny.

Funkcjonariusze NKWD (sowiecka policja) byli inicjatorami aresztowañ w³acicieli maj¹tków ziemskich, funkcjonariuszy pañstwowych, urzêdników i innych wiat³ych obywateli, których nazywano krwiopijcami.
Starzy komisarze Armii Czerwonej ze Stalinem na
czele nie mogli zapomnieæ roku 1920, kiedy to Polacy pod dowództwem Józefa Pi³sudskiego uniemo¿liwili im przeprowadzenie wiatowej rewolucji proletariackiej. Cena, jak¹ teraz przysz³o Polakom zap³aciæ
za ten zwyciêski akt sprzeciwu wobec naporu rewolucji bolszewickiej, by³a cen¹ straszn¹ i niewyobra¿aln¹.
Dziesi¹ty luty bêdziem pamiêtali, Gdy przyszli Sowieci mymy jeszcze spali. S¹ to s³owa wyjête z Ballady Zes³añców Sybiru anonimowego autora. S³owa te
zwiêle i trafnie opisuj¹ ekstremalne dowiadczenie
doznane przez dziesi¹tki tysiêcy Polaków, ³¹cznie z pisz¹cym te s³owa. Dzi dziesi¹ty luty 1940 r. nale¿y do
wa¿nej acz bolesnej daty w historii Polski. W tym dniu
do polskich domów znajduj¹cych siê na wschodnich
terenach II Rzeczypospolitej wtargnêli stalinowscy
funkcjonariusze NKWD z nakazem wysiedlenia wszystkich mieszkañców. Zabierano ca³e rodziny bez wyj¹tku,
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z ma³ymi dzieæmi, chorymi i starcami. Decyzje o deportacji wyda³a Rada Komisarzy Ludowych (najwy¿sza
w³adza sowiecka) dnia 5.12.1939 r. Od tej pory przez
dwa miesi¹ce trwa³y intensywne przygotowania do jej
przeprowadzenia. W tym czasie sporz¹dzano (równie¿
przy udziale Ukraiñców wrogo nastawionych do Polaków) listy osób i rodzin, które uznano za element wrogi
w stosunku do pañstwa sowieckiego i zakwalifikowano
do pierwszej deportacji. Objê³a ona pracowników pañstwowych, urzêdników, sêdziów, prokuratorów, dzia³aczy samorz¹dowych, a tak¿e w³acicieli ziemskich i
osadników wojskowych z ca³ymi rodzinami, w nomenklaturze sowieckiej nazywanych ku³akami i uznawanych za element antysowiecki. Przebieg wywózek
nadzorowali osobicie genera³ Iwan Sierow i Wsiewo³od Mierku³ow  zastêpcy komisarza ludowego NKWD
£awrientija Berii. W kwietniu i w po³owie czerwca 1940 r.
zorganizowano dwie nastêpne deportacje. Kwietniowa
objê³a rodziny kupców i pracowników rolnych ze skonfiskowanych maj¹tków ziemskich, za czerwcowa objê³a g³ównie uchodców z centralnej i zachodniej Polski
 tych, którzy uciekali przed Niemcami i znaleli siê za
lini¹ Bugu, na terenach okupowanych przez Zwi¹zek
Sowiecki, zgodnie z hitlerowsko-sowieckim uk³adem
o przyjani i granicy zawartym przez obu agresorów
w dniu 28 wrzenia 1939 r. Pod koniec czerwca mia³a
miejsce czwarta wielka deportacja, objê³a ona oko³o
200 tysiêcy osób, wród nich resztê uciekinierów z zachodu Polski: inteligencjê zawodow¹, wykwalifikowanych pracowników, kolejarzy, zamo¿nych rolników.
Wywo¿ono równie¿ ludzi zamieszka³ych na Wileñszczynie.
Jako ma³y ch³opak pamiêtam 10 luty bardzo wyranie i bêdê ten dzieñ pamiêta³ do koñca moich dni. Moja
wieloosobowa rodzina zosta³a niespodziewanie wyrwana ze snu brutalnym ³omotem do drzwi domu i wrzaskiem Atkrywaj (otwieraæ). Mojemu ojcu i dwóm najstarszym braciom kazano ustawiæ siê pod cian¹
z podniesionymi rêkami celem dokonania rewizji osobistej i poszukiwania broni. W ci¹gu dwóch godzin bylimy zmuszeni do spakowania siê i opuszczenia domu.
Mówiono nam k³amliwie, ¿e za kilka dni wrócimy kiedy
skoñcz¹ siê dzia³ania wojenne. Doradzano nam cynicznie ¿eby zabraæ tylko odzie¿, pociel i trochê produktów ¿ywnociowych. Nastêpnie przetransportowano
nas saniami na stacjê kolejow¹ w Ska³acie. Tu za³adowano nas do bydlêcych wagonów, po 50 osób w jednym. W takim wagonie tiep³uszce znajdowa³y siê
drewniane prycze po obu stronach wagonu, w rodku
¿elazny piecyk, dziura w pod³odze s³u¿¹ca za ubikacjê,
zakratowane okna i zaryglowane drzwi. Podró¿ na
miejsce zsy³ki trwa³a ponad miesi¹c (w innych przypadkach nawet dwa miesi¹ce), warunki transportu by³y
przera¿aj¹ce, ludzie, zw³aszcza ma³e dzieci, umierali
z g³odu (podawano tylko wrz¹tek), zimna i wyczerpania. Przywieziono nas wraz z innymi polskimi rodzinami
do Posio³ka Kuszwa, w pó³nocnym rejonie wschodniego Uralu, w obwodzie wierd³owskim (ju¿ w azjatyckim
Sybirze). Praca na zsy³kach by³a obowi¹zkowa. Wszyscy doroli (równie¿ kobiety) musieli iæ do pracy przy
wyrêbie tajgi (lesozagatowka i lesorubka), a obrobione
k³ody sp³awiano zwykle rzekami. Podczas sp³awiania
drzewa tworzy³y siê czêsto zatory na rzece, a przy usu-

waniu tych zatorów zdarza³o siê, ¿e robotnicy nieumiej¹cy p³ywaæ topili siê w nurtach rzeki. Warunki pracy i
¿ycia podobne by³y do tych, jakie panowa³y w ³agrach:
cis³a kontrola dokonywana przez nadzorców NKWD,
przymusowa praca, koniecznoæ wyrabiania normy,
od której wykonania zale¿a³a iloæ przydzia³u chleba,
zakaz oddalania siê poza rejon posio³ka. cile przestrzegano zasady Kto nie rabotajet, tot nie kuszajet.
Na tym mia³a polegaæ istota komunizmu. Ca³y posio³ek,
który oddalony by³ od najbli¿szej stacji kolejowej
50 km, znajdowa³ siê pod cis³ym nadzorem stra¿ników. Codziennie rano przychodzi³ nadzorca osady z rutynowym pytaniem: Kak familia, skolko dusz?. Na
podstawie takiego wywiadu przydzielano chleb  dla
dzieci 300 gr., a dla doros³ych 500 gr. dziennie, pod warunkiem wyrobienia w pracy normy. Trzymano siê niewolniczej zasady Czerez trud k´oswobo¿dieniju, co
by³o kopi¹ hitlerowskiego has³a Arbeit macht frei. Nic
dziwnego, ¿e obydwa totalitaryzmy budowa³y swoj¹
potêgê na pracy niewolniczej. Niejednokrotnie dawano
doros³ym do zrozumienia w czasie pracy w tajdze, ¿e
nie maj¹ co marzyæ o powrocie do Polski. Mówiono
wprost: Wam nada sawsiem zabyt´ o swoje rodinie,
zdie budiete rabotat´ i zdie padochnite (Musicie na
mieræ zapomnieæ o swojej ojczynie, tu bêdziecie pracowaæ i tu pozdychacie). Jednak zes³añcy ¿yli nadziej¹, ¿e jednak nadejdzie taki czas, kiedy bêd¹ mogli
wróciæ na ³ono ojczyzny.
Nieca³e dwa miesi¹ce po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej (22.06.1941) zosta³ podpisany uk³ad Sikorski  Stalin (14.08.1941). Na podstawie tego uk³adu,
nagle Polacy z elementu wrogiego stali siê sprzymierzeñcami, którzy mieli pomóc si³om alianckim w walce
ze wspólnym teraz wrogiem, z Niemcami hitlerowskimi.
W rezultacie zes³añcy uzyskali mo¿liwoæ przemieszczania siê na po³udnie ZSRR, mieli nadziejê dotarcia
do miejsca formowania siê wojska polskiego. Jednak
dla wielu rodzin sporód ludnoci cywilnej wêdrówka ta
zakoñczy³a siê wielk¹ katastrof¹, ze wzglêdu na nag³¹
zmianê warunków klimatycznych, w jakich siê znaleli
w po³udniowych rejonach Zwi¹zku Sowieckiego. Taki
los spotka³ rodzinê mego stryja i mojego imiennika 
Józefa Wysoczañskiego (m³odszego brata mego ojca),
osadnika wojskowego posiadaj¹cego du¿y maj¹tek
ziemski w Toustym, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., któremu po aresztowaniu, jakim niezwyk³ym zbiegiem okolicznoci podczas deportacji na
Sybir, uda³o siê odnaleæ i do³¹czyæ do swojej rodziny,
najprawdopodobniej na stacji kolejowej w Podwo³oczyskach. Ze swoj¹ te¿ liczn¹ rodzin¹ zosta³ zes³any do
Komi ASRR, w s¹siedztwie obwodu Archangielskiego
(Cziornych 206). Tam najpierw zmar³ jego klikumiesiêczny syn Józef (1940 r.), nastêpnie w czasie wêdrówki stryja na po³udnie w pogoni za wychodz¹c¹
z ZSRR do Persji Armi¹ Polsk¹ pod wodz¹ genera³a
Andersa, zmar³ jego drugi 5-letni syn Edward (1942 r.)
na skutek okropnych warunków higieniczno-sanitarnych, z powodu szalej¹cych chorób i szerz¹cej siê epidemii tyfusu. Stryj razem z pozosta³¹ swoj¹ rodzin¹ za
wszelk¹ cenê usi³owa³ dostaæ siê do portu w Krasnowodzku nad Morzem Kaspijskim, by nastêpnie przedostaæ siê statkiem do Persji (obecnie Iranu) i dotrzeæ do
oddzia³ów genera³a Andersa. Niestety wyrzucono ich
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z wagonu w D¿ambule (w po³udniowym Kazachstanie
przy granicy z Kirgizj¹) i zawieziono do pobliskiego
ko³chozu, gdzie musieli ciê¿ko pracowaæ, by utrzymaæ
przy ¿yciu siebie i swoj¹ rodzinê. Po kilku tygodniach
z wycieñczenia zmar³ najpierw stryj (luty 1942), nastêpnie po¿egna³a siê z ¿yciem jego ¿ona, a moja stryjenka
Franciszka (kwiecieñ 1942 r.), oboje zostali pochowani
w D¿ambule. Pozosta³ymi trzema ma³oletnimi synami
zaopiekowa³a siê ich ciocia. Po wojnie wrócili do Polski, a krewni rodziny pomogli w wychowaniu i edukacji
nieletnich synów.
Natomiast mój ojciec doszed³ do wniosku, na podstawie informacji kr¹¿¹cych wród Polaków i kontaktu
ze swoim bratem, ¿e nag³a zmiana warunków klimatycznych mo¿e byæ dla nas niebezpieczna. Przemieszczaj¹c siê na po³udnie w czasie d³u¿szego postoju
w miecie Troick (po³udniowy rejon obwodu Czelabiñskiego), ojciec zdecydowa³ siê wraz z innymi polskimi
rodzinami pozostaæ w tym miecie, po uprzednim
upewnieniu siê o istnieniu tutaj bardziej znonych mo¿liwoci prze¿ycia. Zakwaterowano nas w baraku na
obrze¿ach miasta. Ojciec i starsze rodzeñstwo zostali
zatrudnieni w miejscowych zak³adach miêsnych, gdzie
produkowano m.in. konserwy miêsne na potrzeby frontowe, mama pracowa³a w pobliskim ko³chozie. Warunki
¿yciowe by³y bardzo ciê¿kie: g³odowe racje ¿ywnociowe, okropne warunki sanitarne (brak myd³a) powodowa³y szerzenie siê wszawicy i rozmaitych chorób. Ciê¿ko zachorowa³ mój najm³odszy brat Zbyszek i nie by³o
ju¿ dla niego ¿adnego ratunku, zmar³ego pochowalimy
na miejscowym cmentarzu w Troicku. Na prze³omie
1943/44 roku, poprzez ambasadê polsk¹ w Kujbyszewie i jej delegaturê w Kustanaju (pó³nocno zachodni
Kazachstan), zaczê³a przychodziæ pomoc w postaci
paczek UNRRA (Organizacji Narodów Zjednoczonych
do Spraw Pomocy i Rozwoju), dary Polonii amerykañskiej i kanadyjskiej, z odzie¿¹ i produktami ¿ywnociowymi. Mój ojciec równie¿ poredniczy³ w pozyskiwaniu
i rozdziale pomocy organizowanej przez ZPP (Zwi¹zek

Patriotów Polskich), nie bacz¹c na jego niezbyt
chlubn¹ proweniencjê polityczn¹.
Wreszcie nadesz³a mo¿liwoæ repatriacji. Na wiosnê
1946 r. po przesz³o 6-letniej zsy³ce z ca³¹ rodzin¹
(oprócz zmar³ego najm³odszego brata) wrócilimy do
Polski. Nie by³o mowy o powrocie na ojcowiznê i odzyskaniu maj¹tku pozostawionego na Kresach, bo tam na
skutek przesuniêcia granic by³ ju¿ Zwi¹zek Sowiecki i
sowiecka Ukraina, która objê³a w posiadanie ca³y maj¹tek, który, jak siê póniej dowiedzia³em, zosta³ rozkradziony i zrównany z ziemi¹. W ramach repatriacji osiedlono nas na tzw. Ziemiach Odzyskanych, w miejscowoci Pieszyce, w powiecie dzier¿oniowskim, na Dolnym l¹sku. Szkody, jakie ponieli deportowani Polacy
po powrocie z nieludzkiej ziemi, trudne s¹ do oszacowania. Mo¿na powiedzieæ, ¿e znaczna czêæ ludnoci
sta³a siê inwalidami, zw³aszcza ci starsi zmuszani do
kator¿niczej pracy. Wielu nabawi³o siê rozmaitych chorób, które uniemo¿liwi³y im prawid³owe funkcjonowanie
w okresie powojennym. Dotyczy to w szczególnym
przypadku mojej Mamy, bez której tak bardzo troskliwej
i zapobiegliwej opieki nie moglibymy prze¿yæ Sybiru.
Mama, w wyniku swojej ciê¿kiej pracy na Sybirze, do
ostatnich swoich dni mia³a powa¿ne problemy zdrowotne. Dzieci Sybiraków z powodu niedo¿ywienia, g³odu i
chorób dozna³y wielu zaburzeñ w okresie ich rozwoju,
wzrostu i dojrzewania. Trudne do wyliczenia s¹ równie¿
straty materialne, bo przecie¿ ka¿da z deportowanych
rodzin czy pojedynczych osób musia³a zostawiæ ca³y
swój dobytek, czêsto gromadzony przez pokolenia.
Obecnie Polska domaga siê od Niemiec reparacji
wojennych  wyp³aty odszkodowañ za poniesione straty podczas drugiej wojny wiatowej. W tym kontekcie
mo¿e nie bêdzie od rzeczy proponowaæ obecnym w³adzom polskim, aby równie¿ domaga³y siê odszkodowañ
dla zes³añców Sybiru za ich niewolnicz¹ pracê i poniesione szkody w postaci podobnych reparacji wojennych
od Federacji Rosyjskiej, spadkobierczyni Zwi¹zku Sowieckiego. G

Zygmunt Szkur³atowski

Dwa Licea Krzemienieckie oraz ich zag³ada
Per³y polskiego szkolnictwa redniego na Kresach Wschodnich
Niniejszy artyku³ stanowi nieco zmodernizowan¹
wersjê tekstu, opublikowanego komputerowo w ksi¹¿eczce autora pt. Dulszczyzna (w serii Bajki  nie-bajki,
t. 3, Wroc³aw 2017, s. 41  56) w niewielkim, niehandlowym nak³adzie. Szersz¹ problematykê z zakresu
dziejów Krzemieñca i jego mieszkañców Czytelnik
mo¿e znaleæ w ksi¹¿ce, jak¹ opublikowa³ równolegle
S. S. Nicieja (Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia
miast kresowych, t. IX, Opole 2017, s. 15  118).
Po rozbiorach Polski wiatli Polacy nie przestali ani
myleæ, ani pracowaæ nad odbudow¹ utraconego Pañstwa Polskiego. Jedn¹ dziedzin w tym zakresie by³a
troska o owiatê spo³eczeñstwa, w tym troska o tworzenie szkó³ ponadpodstawowych. Wybór pad³ na Krzemieniec.

Pierwsze Liceum Krzemienieckie utworzono w okresie politycznej liberalizacji, w jakiej pozostawa³a Rosja
za rz¹dów uchodz¹cego za przyjaciela Polaków cara
Aleksandra I (1801  1825), który zezwoli³ na za³o¿enie
polskiej szko³y redniej w Krzemieñcu na Wo³yniu (który Rosja zagarnê³a Polsce w III rozbiorze). Za³o¿ycielem szko³y by³ znany polski dzia³acz i wizytator placówek owiatowych Tadeusz Czacki przy wspó³udziale
Hugona Ko³³¹taja.
Siedzib¹ szko³y zosta³o pojezuickie kolegium
(w pa³acu Winiowieckich), które po kasacie zakonu
(papie¿ Klemens XIV 1773 r., w Rosji przywrócony
w 1814 r.) przejê³a Komisja Edukacji Narodowej.
Pierwsze Liceum Krzemienieckie (tak¿e Liceum
Wo³yñskie oraz Ateny Wo³yñskie) dzia³a³o w latach
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1805  1831, pierwotnie jako Gimnazjum Wo³yñskie (do
1819 r.). Kiedy ranga placówki wzros³a, jej nazwê zmieniono na Liceum Krzemienieckie. Ju¿ w swym za³o¿eniu szko³a mia³a pe³niæ funkcjê orodka edukacyjnokulturalnego dla Kresów Po³udniowo-Wschodnich I
Rzeczypospolitej. Kszta³ci³a od poziomu elementarnego poprzez redni, zawodowy a¿ do pó³wy¿szego.
Szko³ê otwarto 7.10.1805 r., a jej pierwszym dyrektorem (do pocz¹tku grudnia 1810 r.) by³ Józef Czech.
Na podstawie za³o¿eñ, jakie sprecyzowa³o Towarzystwo Przyjació³ Nauk, Liceum realizowa³o bardzo szeroki i wszechstronny program kszta³cenia i wychowania, maj¹cy na celu rozwój intelektualny, moralny, kulturalny i obywatelski uczniów.

Wyk³ady obejmowa³y te¿ historiê literatury greckiej,
³aciñskiej, polskiej, francuskiej oraz poezjê.
Przedmiotami dodatkowymi, do wyboru, by³y: jêzyk
grecki i angielski oraz bibliologia, rysunek, mechanika
teoretyczna i praktyczna, architektura, gimnastyka. Ponadto uczono fechtunku, muzyki, piewu, tañca oraz
jazdy konnej. Lekcje trwa³y od ósmej do dziesi¹tej rano
i od drugiej do czwartej po po³udniu oprócz wtorków i
czwartków, kiedy po po³udniu odbywa³y siê æwiczenia
rekreacyjne. Do lekcji podstawowych dochodzi³y wyk³ady z przedmiotów dodatkowych.
Nauka by³a odp³atna: 463 z³ polskie 10 groszy, gdy
uczeñ pozostawa³ na wakacje w Krzemieñcu, lub 414 z³
polskie 10 groszy, jeli na wakacje wraca³ do domu.

Liceum w Krzemieñcu
Dochodzi³a op³ata za lekcje dodatkowe oraz pewne
kwoty na potrzeby szko³y. Dobrowolne datki na rzecz
szko³y wp³aca³o okoliczne ziemiañstwo.
Liceum by³o bogat¹ placówk¹, gdy¿ szczyci³o siê
m.in. w³asn¹ drukarni¹ oraz bogat¹ bibliotek¹ opart¹ na
ksiêgozbiorze Stanis³awa Augusta Poniatowskiego.
Pod koniec dzia³alnoci, w 1825 r., mia³a prawie 31000
tomów (bez dubletów), w czym wielk¹ zas³ugê mia³
Tadeusz Czacki.
W gronie pedagogów byli wybitni uczeni, pisarze i
artyci. Do najbardziej znanych nale¿eli: historyk, numizmatyk i dzia³acz polityczny Joachim Lelewel jako
wyk³adowca prawa rzymskiego i litewskiego, Aleksander Mickiewicz (brat Adama), poeta Euzebiusz S³owacki (ojciec Juliusza). St¹d mówiono nawet o powo³aniu Uniwersytetu, lecz zaprotestowa³ Uniwersytet
Wileñski (konkurencja). Podobnie by³o z Legnic¹, zaprotestowa³ UJ. Liceum rozwija³o siê bardzo dynamicznie.

Nauka trwa³a 10 lat w dwóch etapach (kursach):
a) cztery roczne klasy, b) trzy dwuletnie kursy.
Program czterech pierwszych lat obejmowa³ naukê
jêzyków: polskiego, rosyjskiego, francuskiego, ³aciny
oraz religii, geografii, arytmetyki i podstaw geometrii.
Po czterech latach naukê kontynuowano na kursach licealnych, w których wyk³ad odbywa³ siê metod¹
uniwersyteck¹. Do wczeniejszych przedmiotów
z pierwszego etapu dochodzi³y:
I kurs:
1 rok  dodawano rozszerzon¹ geometriê, trygonometriê p³ask¹,
2 rok  algebrê, logikê, naukê wymowy i historiê staro¿ytn¹.
II kurs:  do dotychczasowych przedmiotów dochodzi³a fizyka, matematyka wy¿sza, rachunek integralny,
ekonomia polityczna.
III kurs:  dodawano chemiê, historiê naturaln¹, botanikê, prawo krajowe.
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Po upadku powstania listopadowego car Miko³aj I
(m³odszy brat Aleksandra I) zamkn¹³ Liceum jako odwet za powstanie. Czêæ kadry oraz wiêkszoæ maj¹tku
szko³y przej¹³ tworzony w³anie (1833  1834) Uniwersytet Kijowski, który oparto na bibliotece Liceum Krzemienieckiego i w którym profesorami zosta³o wielu wyk³adowców Liceum. Przez pierwszych 30 lat dominowali w nim studenci z polskich rodzin gêsto mieszkaj¹cych
wówczas na by³ych wschodnich terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Bibliotekê krzemienieck¹
(jedn¹ z najcenniejszych i najbogatszych z polskich
bibliotek) natomiast, bezcenn¹ galeriê Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, po prostu zrabowano, przenosz¹c do Kijowa, gdzie sta³a siê zal¹¿kiem Ukraiñskiej
Narodowej Biblioteki. W policealnym budynku natomiast w 1836 r. ulokowano prawos³awne seminarium
duchowne. Tak wiêc pierwsze polskie Liceum uleg³o
zag³adzie, jednak bez specjalnych personalnych represji przeladowczych.
Drugie Liceum Krzemienieckie tworzy³ dopiero Józef
Pi³sudski, wracaj¹cy z Kijowa ze spotkania z ukraiñskim politykiem Semenem Petlur¹. Pamiêta³ o s³awnym
Liceum i o tym, co Rzeczpospolita stworzy³a i zgromadzi³a w ci¹gu setek lat i co stanowi³o niew¹tpliwie w³asnoæ Narodu Polskiego. Reaktywowa³ wiêc Liceum,
wydaj¹c 27 maja 1920 r. dwa rozkazy:
Rozkaz 162 Naczelnego Wodza Wojsk Polskich
o ponownym otwarciu Liceum Krzemienieckiego.
W Rozkazie czytamy:
Odrodzona Rzeczpospolita szuka dróg w³asnych,
by wychowaæ nowe pokolenie dzielnych obywateli, którzy by jej wielkoæ i chwa³ê szerzyæ i utrwaliæ zdo³ali.
Chc¹c drogi te odnaleæ, musi siêgn¹æ do tradycji wielkich przodków i oprzeæ siê na powo³anych przez Nich
do ¿ycia instytucjach wychowawczych, które ongi, po
politycznym naszej Ojczyzny upadku, zdrowego ducha
polskiego zachowaæ umia³y. W tej wielkiej pracy, która
do odrodzenia Ojczyzny doprowadzi³a, niema³¹ rolê
odegra³o Liceum Krzemienieckie, stworzone wysi³kiem
wiekopomnej pamiêci Tadeusza Czackiego i kresowej
ludnoci polskiej. S³ynn¹ tê uczelniê powo³ujê niniejszym do nowego ¿ycia, by snu³a dalej wielk¹ myl za³o¿ycieli i pe³ni³a w nowych warunkach, z t¹ sam¹ jednak gorliwoci¹ co przed laty, tê sam¹ s³u¿bê na po¿ytek Ojczyzny, nauki i cnoty.
Rozkaz 163 Naczelnego Wodza Wojsk Polskich
o uposa¿eniu maj¹tkowym Liceum Krzemienieckiego.
W rozkazie czytamy:
Powo³ane do ¿ycia rozkazem moim z dnia 27 maja
r. 1920 Liceum Krzemienieckie posiadaæ winno dostateczne rodki materialne, by sprostaæ mog³o w³o¿onym
nañ szerokim zadaniom. Przeto na w³asnoæ Liceum
przekazujê ca³y maj¹tek ruchomy i nieruchomy, kapita³y, prawa itd., które nale¿a³y do tego¿ Liceum w chwili
zamkniêcia go przez rz¹d rosyjski. Liceum winno podj¹æ kroki celem wywietlenia stanu faktycznego i prawnego, w jakim ten maj¹tek siê znajduje, oraz celem
jego rewindykacji. Liceum Krzemienieckiemu nie s³u¿y
prawo alienowania nieruchomoci. Niezale¿nie od
wspomnianego maj¹tku pod Zarz¹d LIceum Krzemienieckiego przekazujê z prawem u¿ytkowania dochodów:
I. a) Lenictwo Krzemienieckie wraz z ziemi¹ orn¹ i
³¹kami przy tym¿e Lenictwie w Tetylkowcach i Szcza-

snówce, b) Lenictwo Radziwi³³owskie, c) Lenictwo
Mi³ostowskie, d) Lenictwo Sura¿skie, e) Lenictwo
Dublañskie.
II. Maj¹tki fundacyjne: Bia³okrynicê i Ledóchów,
sk³adaj¹ce siê z ³¹k, lasów i ziemi ornej, z obowi¹zkiem
dochowania woli fundatorów, o ile ta nie sprzeciwia siê
interesom Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozkazy te opublikowa³ Dziennik Urzêdowy Zarz¹du Cywilnego Ziem Wo³ynia i Frontu Podolskiego nr 12
z dnia 30 maja 1920 r. Mo¿na je jednak by³o zrealizowaæ dopiero po tzw. Cudzie nad Wis³¹, czyli po klêsce
Armii Czerwonej pod Warszaw¹ 15 sierpnia 1920 r.,
oraz po ponownym odzyskaniu Krzemieñca przez wojsko polskie (wrzesieñ 1920) i w³adze cywilne, a przede
wszystkim po odzyskaniu w latach 1920  1921 od
Cerkwi prawos³awnej budynków dawnego Liceum wraz
z kocio³em, który od 1840 r. by³ cerkwi¹. Dopiero wtedy Liceum mog³o rozpocz¹æ, ci¹gle rozszerzaæ i doskonaliæ sw¹ pracê dydaktyczn¹ i wychowawcz¹.
Ostatecznie status prawny Liceum regulowa³o Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 10 sierpnia 1922 r., które
stwierdza³o:
Liceum jest zespo³em pañstwowych zak³adów naukowych i wychowawczych. Posiada odrêbn¹ osobowoæ prawn¹, a dochody czerpie z dóbr na fundacji,
czyli jest finansowo niezale¿ne. Liceum zarz¹dza wizytator z prawami i obowi¹zkami kuratora przy pomocy
kierownika pedagogicznego w sprawach szkolnych i
zarz¹dcy dóbr. Wizytator podlega bezporednio ministrowi owiaty.
Liceum by³o wielozak³adow¹ placówk¹ naukowo-dydaktyczn¹ i gospodarcz¹. W 1939 r. obejmowa³o nastêpuj¹ce jednostki:
1. Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego,
2. Seminarium Nauczycielskie im. Juliusza S³owackiego,
3. Gimnazjum Spó³dzielcze,
4. Szko³ê Podstawow¹,
5. Przedszkole oraz 4 internaty: 2 mêskie i 2 ¿eñskie w Krzemieñcu,
6. Pañstwow¹ redni¹ Szko³ê Rolniczo-Len¹ wraz
z internatem w Bia³okrynicy,
7. Zak³ad Ogrodniczy,
8. redni¹ Szko³ê Ogrodnicz¹ w Ledóchowie,
9. Szko³ê Rzemielniczo-Przemys³ow¹ wraz z internatem i Ni¿sz¹ Szko³ê Rolnicz¹ w Winiowcu,
10. Szko³ê Rzemielnicz¹,
11. Przedszkole w Smydze,
12. Szko³ê Murarsk¹ w Maækowej Dolinie,
13. Uniwersytety Ludowe w Micha³ówce, Ró¿ynie i
Ma³kini.
Liceum mia³o w³asn¹ Bibliotekê (ok. 10 000 tomów),
Archiwum Liceum Krzemienieckiego, Muzeum Ziemi
Krzemienieckiej (m.in. pami¹tki po Juliuszu S³owackim,
zbiory numizmatyczne i archeologiczne), dobrze urz¹dzone laboratoria: chemiczne, fizyczne i przyrodnicze,
gabinet geograficzny, warsztaty: mechaniczny, introligatorski, narciarski oraz pracownie: fotograficzn¹ i modelarstwa. Wnios³o tak¿e istotny udzia³ w rozwój polskiej fotografii, w czym znacz¹cy wk³ad mia³ nauczyciel
rysunków Stanis³aw Sheybal (1891  1976).
Podwaliny malarstwa natomiast stworzy³ przed laty
wybitny polski malarz i nauczyciel rysunku (1806  1831)
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Józef Franciszek Pitschmann (1758  1834) wraz
z uczniami. St¹d w okresie miêdzywojennym Krzemieniec by³ koloni¹ artystyczn¹, jak¹ póniej sta³ siê Kazimierz Dolny.
Krzemieniec by³ równie¿ centrum rozwoju harcerstwa, gdy¿ wielokierunkowemu rozwojowi sprzyja³y,
a nawet patronowa³y w³adze miasta. Poza tym w lesie
sosnowym w Micha³ówce prowadzi³o ma³e sanatorium
dla m³odzie¿y zagro¿onej grulic¹.
Liceum posiada³o w³asn¹ drukarniê, w której drukowa³o swoje wydawnictwa oraz organ prasowy Liceum
¯ycie Liceum Krzemienieckiego.
W sk³ad jego maj¹tku wchodzi³y te¿: lasy (ok.
40 000 ha), maj¹tki rolne (3191 ha), stawy rybne,
przedsiêbiorstwa przemys³owe i komisowe. St¹d odgrywa³o znaczn¹ rolê gospodarcz¹ na Wo³yniu.
W okresie wakacyjnym (lipiec  sierpieñ) Liceum
prowadzi³o te¿ ogólnopolsk¹ dzia³alnoæ dla nauczycieli szkó³ podstawowych z Wo³ynia i ca³ej Polski.
Odrodzona placówka spe³nia³a te¿ bardzo wa¿n¹
rolê charytatywno-pedagogiczn¹, opiekuj¹c siê kilkuset
dzieæmi polskich przesiedleñców z sowieckiej Ukrainy,
a tak¿e dzieæmi polskimi, które uciek³y z Rosji bez rodziców (czêsto zamordowanych przez bolszewików) i
nie mia³y w Polsce rodzin.
Liczba uczniów Liceum znacznie wzros³a. Jeli
w 1930 r. w Liceum uczy³o siê 933 uczniów i pracowa³o
54 nauczycieli (poza tym 2 lekarzy, 1 dentysta, 2 ksiê¿y
prefektów i administrator kocio³a), to do 1939 r. liczba
uczniów wzros³a do ok. 1500, a personel nauczycielski
do ok. 80 osób. W porównaniu z innymi szko³ami rednimi by³a to placówka wyj¹tkowa, gdy¿ niezale¿na finansowo. Liceum by³o jedn¹ z najzasobniejszych
uczelni w Polsce. By³o te¿ placówk¹ najlepiej wyposa¿on¹ w pomoce naukowe.
Na Wo³yniu mieszka³y ró¿ne narodowoci: Polacy,
Ukraiñcy, ¯ydzi, Niemcy, Czesi, a tak¿e Rosjanie.
W Liceum nie stosowano ¿adnej dyskryminacji wyznaniowej czy narodowociowej. Jêzyk ukraiñski wyk³adali
dwaj nauczyciele: Konstanty Weso³owski i rodowity
Ukrainiec Trofim Litwinienko. Byli równie¿ uczniowie
¿ydowscy. Niektórzy z nich podczas II wojny wiatowej
s³u¿yli w 2 Korpusie Polskim gen. W³adys³awa Andersa. Jednak, si³¹ rzeczy, Liceum by³o uczelni¹ polsk¹
z cia³a i duszy; zdecydowan¹ wiêkszoæ uczniów i pedagogów stanowili Polacy, maj¹cy zdrowy, polski patriotyzm. Szerok¹ dzia³alnoæ prowadzi³o równie¿ Zrzeszenie By³ych Wychowanków Liceum, w którym dzia³a³o wielu wychowawców i wychowanków Liceum.
W odrodzonym Liceum nie by³o jednak chluby
pierwszego Liceum: Biblioteki Królewskiej z Zamku
Królewskiego w Warszawie, zrabowanej przez Zwi¹zek
Sowiecki.
W³adze pañstwowe odrodzonej Polski czyni³y jednak wysi³ki do odzyskania w³asnoci Narodu Polskiego.
Gdy 7 maja 1920 r. wojsko polskie w porozumieniu
z ukraiñskim rz¹dem Semena Petlury przyby³o do Kijowa,
Polacy usi³owali odebraæ i wywieæ Bibliotekê do Polski.
Ksiêgozbiór by³ ju¿ zapakowany w skrzyniach i w wagonach kolejowych. Niestety, szybki odwrót 11 czerwca
z Kijowa, pod naporem Armii Czerwonej, uniemo¿liwi³
wyjazd poci¹gu z Kijowa do Polski. Byæ mo¿e tu te¿ zabrak³o lokomotywy, których niedobór dawa³ siê we znaki?

Wszelkie starania rz¹du polskiego o odzyskanie Biblioteki na podstawie polsko-sowieckiego traktatu (ryskiego z 1921 r.) nie da³y rezultatu. W okresie miêdzywojennym biblioteka ta, przechowywana w magazynach Centralnej Biblioteki Naukowej Akademii Nauk
Ukrainy, by³a niedostêpna dla polskich badaczy!
Krzemieniec to tak¿e miasto urodzin Juliusza S³owackiego. Wielkim uroczystociom rocznicowym
w Krzemieñcu (130 urodzin i 90 mierci) w 1939 r. patronowali: prezydent RP prof. Ignacy Mocicki oraz prymas Polski ks. kard. August Hlond. Dnia 18 maja
w salach Liceum otwarto krajow¹ wystawê literack¹
pt. S³owacki na tle epoki. Ukoronowaniem obchodów
mia³y byæ we wrzeniu obrady Polskiej Akademii Umiejêtnoci. Wojna pokrzy¿owa³a te zamiary.
II wojna wiatowa i pierwsza okupacja sowiecka
Dnia 1 wrzenia 1939 r. Niemcy hitlerowskie napad³y na Polskê. W tej sytuacji korpusy dyplomatyczne
obcych pañstw ewakuowa³y siê z Warszawy na wschód
i przez kilka dni znalaz³y gocinê w budynkach Liceum.
Rankiem 17.09.1939 r. ZSRR zdradziecko napad³
na walcz¹c¹ z Hitlerem Polskê, w konsekwencji anektuj¹c ponad po³owê terytorium Polski z wysuniêtym na
wschód Krzemieñcem. Tak zrealizowano zmowê Stalina z Hitlerem o czwartym rozbiorze Polski (uk³ad Mo³otow  Ribbentrop z 23.08.1939 r.). Rozpoczê³y siê
aresztowania i represje. Na pocz¹tku 1940 r. w g³¹b
Rosji wywieziono tysi¹ce polskich rodzin. Nauczyciele
Liceum jako oficerowie Wojska Polskiego w kampanii
wrzeniowej 1939 r. zginêli w Katyniu. Aresztowano i
zes³ano na Sybir wielu innych nauczycieli Liceum. Polskie Liceum uleg³o zag³adzie. W jego zabudowaniach
utworzono radzieck¹ dziesiêciolatkê. We wrzeniu
1939 r. bolszewiccy najedcy zdemolowali koció³,
zniszczono wszystkie o³tarze, w tym dwa drewniane
gotyckie, rozkradziono naczynia i szaty liturgiczne,
w kociele urz¹dzono klub i kino, z wie¿y zdjêto krzy¿,
wstawiaj¹c piêcioramienn¹ gwiazdê. Ca³y dotychczasowy polski dorobek Liceum poszed³ na marne. Czy na
pewno???
Zosta³o przecie¿ wielu rozproszonych po wiecie
wychowanków i ich twórcza praca dla Polski!
Okupacja niemiecka
22 czerwca 1941 r. Niemcy hitlerowskie napad³y na
swego najlepszego sojusznika  ZSRR. Sowieci zd¹¿yli wywieæ polsk¹ Bibliotekê Królewsk¹ z Kijowa do Ufy
pod Uralem. Powróci³a do Kijowa po wojnie.
Antypolsk¹ postawê Niemców na miejscu wspierali
nacjonalici ukraiñscy. Po zajêciu Krzemieñca przez
wojska niemieckie Niemcy aresztowali (na podstawie
listy u³o¿onej przez nacjonalistów ukraiñskich) kilkadziesi¹t osób sporód polskiej inteligencji, g³ównie nauczycieli Liceum. Po torturach 30 osób z tej listy, w tym
22 nauczycieli Liceum, rozstrzelano w dniach 28  30
lipca 1941 r. pod Gór¹ Krzy¿ow¹. Przypomina to niedawny mord dokonany na profesorach lwowskich 4 lipca 1941 r. (niemal tu¿ po zajêciu Lwowa przez Niemców) na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie przez dowodzony przez Niemców, lecz z³o¿ony z Ukraiñców batalion Nachtigall (s³owik). Tak realizowano literê i ducha
uk³adu Mo³otow  Ribbentrop z 23.08.1939 r. o eksterminacji Narodu Polskiego. Niedawni wielcy przyjaciele:
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Hitler i Stalin stali siê miertelnymi wrogami, nadal jednak realizowali swój opêtañczy plan eksterminacji Narodu Polskiego (szczególnie inteligencji).
Ocenia siê, ¿e w Krzemieñcu i powiecie krzemienieckim w latach 1943  1944 nacjonalici ukraiñscy
(banderowcy) zamordowali ok. 5100 Polaków. Zginê³o
te¿ wiele osób zwi¹zanych przed wojn¹ z Liceum. Niemiecka okupacja Krzemieñca trwa³a do 1944 r. Podczas II wojny wiatowej okupanci sowieccy i niemieccy
oraz bandy nacjonalistów ukraiñskich wysiedlili na Sybir, zamordowali lub wywieli na przymusowe roboty do
Niemiec ok. 10  12 tysiêcy Polaków z Krzemieñca i
powiatu krzemienieckiego.

Wychowankowie Liceum w kraju i na wiecie
Podczas II wojny wiatowej (1939  1945) wielu
wychowanków i pedagogów oraz osób zwi¹zanych
z Liceum (w ró¿nym okresie) walczy³o z Niemcami
w szeregach polskich formacji wojskowych w Kraju i na
Zachodzie, ale w okresie PRL wielu wychowanków Liceum wrêcz ukrywa³o fakt studiowania w Krzemieñcu.
Dopiero po 1989 r. mogli oni wyjæ z podziemia i dzia³aæ jawnie. Np. w Warszawie przy Towarzystwie Przyjació³ Warszawy powsta³o Ko³o Krzemieñczan. Z inicjatywy Ko³a w 2003 r. powsta³a Kolekcja Krzemieniecka
w Muzeum Niepodleg³oci w Warszawie.
Krzemieniec by³ w zasadzie zamkniêty dla Polaków
z Polski. Dopiero po 1991 r. miasto mog³o staæ siê celem licznych polskich wycieczek i spotkañ z Polakami
pozosta³ymi w Krzemieñcu. Szczególn¹ wartoæ mia³o
spotkanie u pani Ireny Sandeckiej, która przez d³ugi
czas potajemnie uczy³a w Krzemieñcu jêzyka polskiego, historii Polski i religii.
II wojna wiatowa rozproszy³a zarówno krzemieñczan, jak i licealistów po ca³ym wiecie. Przez Sybir
wielu dotar³o do oddzia³ów gen. W. Andersa, do Australii, Kanady i USA. Najwiêcej osiedli³o siê w Wielkiej
Brytanii.
Jedynym ³¹cznikiem miêdzy polskim Liceum a obecnym ukraiñskim Kolegium Pedagogicznym, sta³ siê jêzyk polski, jaki wyk³ada³a nauczycielka z Polski (Joanna Dudek).
Pamiêæ o Juliuszu S³owackim trwa w Krzemieñcu
do dzi, o czym wiadcz¹ wie¿e kwiaty na grobie jego
matki na miejscowym cmentarzu. Sk³adaj¹ je Polacy
miejscowi i przybyli z Polski, jak równie¿ niektórzy lokalni Ukraiñcy. Muzeum S³owackiego otwarto wreszcie
po 20 latach starañ (20.09.2004 r.).

Druga okupacja sowiecka
Po ponownym zajêciu Wo³ynia przez ZSRR w 1944 r.
nast¹pi³a deportacja pozosta³ych przy ¿yciu Polaków
(zwana repatriacj¹) w granice okrojonej po Ja³cie i
Poczdamie Polski. Z Krzemieñca i powiatu wypêdzono
22 011 Polaków, a w Krzemieñcu pozosta³o ich zaledwie ok. 350. Podczas drugiej tzw. repatriacji Polaków
(1957  1958) z Krzemieñca wyjecha³o do nowej Polski
ok. 100 Polaków; kilkudziesiêciu Polakom odmówiono
prawa wjazdu. W budynkach Liceum zorganizowano
ukraiñsko-rosyjsk¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Pedagogiczn¹, póniej przeniesion¹ do Tarnopola. Przedwojenn¹ polsk¹
bibliotekê Liceum ponoæ wywieziono do Muzeum Kijowskiego. W budynkach otwarto szko³ê podstawow¹ i
redni¹. Koció³ zamieniono na salê sportow¹.
Krzemieniec bardzo podupad³. Jeli w 1939 r. liczy³
25 000 mieszkañców i miasto rozwija³o siê dynamicznie, to w 1959 r. liczy³o ju¿ tylko 16 400 mieszkañców,
w tym tylko oko³o 300 Polaków.
Koniec wojny i okres po 1945 r.
Po 1945 r. polskie w³adze nie troszczy³y siê nawet
o dobr¹ pamiêæ o setkach tysiêcy Polaków pomordowanych na Kresach. Nie stara³y siê te¿ nale¿ycie
o zwrot polskiego dziedzictwa kulturalnego, zrabowanego Narodowi Polskiemu naprzód przez Rosjê carsk¹,
a póniej Zwi¹zek Sowiecki, nie tylko zreszt¹ na Ziemiach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Pod naciskiem
polskiego wiata kulturalnego Moskwa odda³a Polsce
tylko niektóre zrabowane dobra kulturalne. Np. cenne
eksponaty muzealne dotycz¹ce Juliusza S³owackiego,
a wypo¿yczone przez muzea polskie w 1939 r. na wystawê J. S³owackiego w Krzemieñcu, ZSRR zwróci³
Polsce dopiero po 20 latach (17 padziernika 1959 r.).
Niestety, niewiele alb wrêcz nic siê nie zmieni³o na
lepsze po 1989 r. i upadku ZSRR w 1991 r. oraz po powstaniu niepodleg³ej Ukrainy. W imiê tzw. poprawnoci
politycznej polskie w³adze zaniedbuj¹ nie tylko pamiêæ
o setkach tysiêcy Polaków zamordowanych w ró¿ny
sposób na Wschodzie (by³a to nie podlegaj¹ca
przedawnieniu zbrodnia ludobójczej czystki etnicznej),
lecz tak¿e troskê o ró¿ne wartoci materialne Narodu
Polskiego, pozoruj¹c co najwy¿ej starania. Ostatnio
za Ukraina lansuje pogl¹d, ¿e dobra polskie z terenu
Ukrainy s¹ wspólnym dziedzictwem Polski i Ukrainy,
a Juliusz S³owacki to S³owaækyj (jak chce Hryhoryj Werwes). Na tej zasadzie Ukraina przyw³aszcza sobie nie
tylko polskie dobra z Liceum Krzemienieckiego, lecz
tak¿e zbiory Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich i
wiele, wiele innych dóbr.

Trzecie Liceum na Mazurach
Polacy wypêdzeni z Krzemieñca pragnêli odtworzyæ
Liceum, st¹d bezporednio po wojnie na Mazurach czynili starania w tym kierunku. W 1946 r. Rz¹d Jednoci
Narodowej w celu upamiêtnienia 536 rocznicy bitwy
pod Grunwaldem, podj¹³ uchwa³ê o utworzeniu nowego
Liceum Krzemienieckiego na terenie województwa
olsztyñskiego. Powo³ano nawet komitet organizacyjny,
który dzia³a³ jednak tylko do 1949 r. Liceum Krzemienieckie by³o bowiem na Indeksie. Zezwolono jedynie na
ograniczon¹ pamiêæ o Tadeuszu Czackim jako czo³owym organizatorze owiaty i ruchu narodowego po
upadku Polski. St¹d przedwojenne Liceum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie (XXVIII) skromnie podtrzymywa³o tradycje Liceum Krzemienieckiego.
Pod koniec 1956 r. (po upadku stalinizmu) sprawa
utworzenia na Mazurach trzeciego w historii Liceum
Krzemienieckiego od¿y³a na nowo. By³a ona jednak
na indeksie. Mo¿e na gruzach Liceum pierwszego i
drugiego powstanie jednak Liceum trzecie/czwarte???!
W³adze polskie nie interesowa³y siê tworzeniem
wiêzi z Kresowiakami. Tak¿e po 1989 r. rz¹dy polskie
nie wykazywa³y wiêkszego zainteresowania odbudow¹
patriotyzmu miêdzyregionalnego.
O z³o¿onych wiêc naszych dziejach trzeba wci¹¿
przypominaæ, by nie uleg³a zatarciu pamiêæ o rodakach
i ich trudnym ¿yciu. G
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Wybaczyæ zawsze mo¿na, ale zapomnieæ
jest bardzo trudno.
Rozmowa z Pani¹ Bronis³aw¹ Paczkowsk¹ urodzon¹ w Zarubiñcach
ko³o Zbara¿a na Podolu
Imiê i nazwisko:
Bronis³awa Paczkowska
Urodzona: 12 lutego
1930
Miejsce urodzenia:
wie Zarubiñce, gmina
Za³u¿e, powiat Zbara¿,
województwo Tarnopol
Nazwisko rodowe:
Storo¿uk
Imiona rodziców:
Wiktoria, Jan
Miejsce zamieszkania: Smarchowice Wielkie,
gmina Namys³ów

Moi rodzice nie byli zbyt majêtni. Nie mieli swojej
gospodarki. Pracowali w miejscowym maj¹tku. W Zarubiñcach by³ bardzo du¿y maj¹tek, a w nim piêkny pa³ac, którego w³acicielem by³ ¯yd. Ojciec pracowa³ tam
przez 20 lat. Przy folwarku rodzice dostali mieszkanie
s³u¿bowe i w nim zamieszkalimy. Jako nam siê ¿y³o,
bo oboje rodzice pracowali i na skromne ¿ycie wystarcza³o. Po mierci taty na nasze utrzymanie musia³a
zarobiæ tylko mama. Po tacie nie by³o nawet najskromniejszej renty. ¯y³ymy tylko z tego co mama zarobi³a.
Chodzi³a do pracy w polu, zarabia³a 50 groszy za
dniówkê. Co to by³o dla trzyosobowej rodziny. Latem
pracowa³a przy ¿niwach. cina³a sierpem zbo¿e, co
dziesi¹ty snopek mog³a zabraæ do domu, z tego piek³ymy chleb. Jeszcze jak ¿y³ tato trzymalimy krowê, bo

Pochodzi Pani z Podola.
Tak Nazywam siê Bronis³awa Paczkowska. Moje
panieñskie nazwisko to Storo¿uk. Urodzi³am siê w Zarubiñcach ko³o Zbara¿a  12 lutego 1930 roku. Z moj¹
mam¹ Wiktori¹ z domu Nakoneczna, która te¿ tu siê
urodzi³a, tat¹ Janem i piêæ lat starsz¹ siostr¹... mieszkalimy w tej miejscowoci do 1944 roku. Tato zmar³
przedwczenie w roku 1934, mia³ zaledwie 35 lat. Ja
mia³am wtedy 3 latka. Dzisiaj nie wiemy, gdzie siê urodzi³ i sk¹d pochodzi³a jego rodzina. Mama ponownie
wysz³a za m¹¿ cztery lata póniej za Stefana Litwina i
wtedy w roku 1940, ju¿ w czasie wojny, urodzi³ siê jeszcze mój brat Stefan. To by³y inne czasy, tato dosta³
zaka¿enie spowodowane chorob¹ zêba i to by³o przyczyn¹ mierci. Z opowiadañ mamy wiem, ¿e nie trwa³a
d³u¿ej ni¿ dwa tygodnie. Pozosta³ymy wtedy same.
Zarubiñce. Jaka to by³a wie?
Zarubiñce to wie le¿¹ca 7 km na pó³nocny zachód
od Zbara¿a, znanego wszystkim z barwnych opisów
Henryka Sienkiewicza zamieszczonych w powieci
Ogniem i mieczem. Razem z Bazarzyñcami, H³uboczkiem Ma³ym, Iwaszkowcami, Tarasówk¹ i Za³u¿em nale¿a³a do gminy Za³u¿e w powiecie Zbara¿, w województwie tarnopolskim. Wie nale¿a³a do parafii
w Opry³owcach, gdzie chodzilimy do kocio³a. Niedaleko by³o do granicy Wo³ynia i Podola. W wiosce by³
piêkny staropolski dwór z XVII wieku, który jak ca³a
wie by³ kiedy w³asnoci¹ rodziny Zbaraskich, a potem Winiowieckich. W okresie miêdzywojennym Zarubiñce nale¿a³y do rodziny ¿ydowskiej, która mieszka³a
w pa³acu. Teren wokó³ wsi by³ równinny, lekko pofalowany. Niedaleko widaæ by³o ³agodne górki Miodoborów.
W okolicznych, niedu¿ych, ale gêstych lasach mo¿na
by³o zbieraæ dorodne grzyby, maliny i jagody. Zimy by³y
mrone i nie¿ne. U nas nie by³o tak ciep³o jak na po³udniu naszego województwa, na przyk³ad w okolicach
Zaleszczyk.
Tutaj urodzi³a siê Pani mama i tu mieszkali i
pracowali rodzice po lubie.

Teresa Paczkowska z m³odszym bratem Kazimierzem
oraz rodzicami Wiktori¹ i Stefanem Litwinem
s³u¿ba mog³a je sobie hodowaæ, wiêc mielimy mleko.
Kto nie mia³ krowy dostawa³ mleko, a kto nie bra³ mleka
dostawa³ jakie pieni¹¿ki. Ale po mierci taty ju¿ nie
moglimy jej mieæ. W³aciciel maj¹tku wezwa³ mamê
na rozmowê i oznajmi³, ¿e po mierci taty krowa jej siê
ju¿ nie nale¿y i musi co z ni¹ zrobiæ. W maj¹tku pracowali dwaj nie¿onaci jeszcze bracia mamy, jeden
z nich przepisa³ tê krowê na siebie. I tak dalej moglimy
to mleko piæ.
Ciê¿ko by³o prze¿yæ?
Tak. Dzisiaj nie wszyscy zdaj¹ sobie sprawê jak to
jest, gdy nie ma co jeæ i nie ma pieniêdzy na jedzenie.
Jeszcze niedawno, gdy wnuczka przysz³a do mnie i
powiedzia³a, ¿e kupi³a czarny chleb i mi go przynios³a,
przypomnia³y mi siê tamte czasy i powiedzia³am  nie
to ¿ebym grzeszy³a tym chlebem, bo gdyby nie on, to
20

by mnie tu dzisiaj nie by³o, ale w ¿yciu ja siê go najad³am tyle, ¿e ju¿ mi wystarczy. Oczywicie powiedzia³am to miej¹c siê, ale naprawdê kiedy tak by³o.
Gdzie chodzi³a Pani do szko³y?
Do pierwszej klasy posz³am do naszej szko³y
w Zarubiñcach. Mia³am wtedy przyjació³kê, z któr¹ spêdza³am du¿o czasu. Jej ojciec by³ Ukraiñcem, matka
Polk¹. By³y w naszej klasie dzieci z rodzin polskich,
ukraiñskich i rodzin mieszanych, w których matka by³a
Polk¹, a ojciec Ukraiñcem. Albo odwrotnie. Przed
wojn¹ ¿eniono siê tak jak dzisiaj. Kto siê komu spodoba³, to brali ze sob¹ lub. By³y te¿ ma³¿eñstwa z nakazu rodziców, kiedy córka nie za bardzo mog³a wybieraæ
przysz³ego mê¿a. By³y te¿ i to nierzadko ma³¿eñstwa
mieszane. I mój m¹¿ pochodzi³ z takiej w³anie rodziny.
Jego ojciec te¿ Kazimierz by³ Polakiem, za mama
Antonina z domu Kukuruza by³a Ukraink¹. Na Kresach
by³ taki zwyczaj, ¿e gdy ojciec by³ Ukraiñcem, synowie
z tego zwi¹zku byli chrzczeni w cerkwi, a córki po
matce Polce w kociele i na odwrót córki po matce
Ukraince w cerkwi, a synowie po ojcu Polaku w kociele. W duchu narodowoci ojca i matki byli te¿ wychowywani. Tak wiêc w jednej rodzinie, tak naprawdê by³y
dwie. Obchodzono wiêta polskie i wiêta ukraiñskie.
Bo¿e Narodzenie wiêtowano u nas 25 grudnia i
7 stycznia.
Pamiêta Pani swoj¹ pierwsz¹ komuniê wiêt¹?
Do pierwszej komunii wiêtej przystêpowa³am
w naszym kociele parafialnym w Opry³owcach. Ale nie
by³y to takie komunie jak teraz. Nie mia³am bia³ej sukienki, bo mamy nie by³o na ni¹ staæ. Zreszt¹ inne dzieci te¿ nie mia³y komunijnych strojów. Ka¿dy ubiera³ siê
w to co mia³. Nie by³o te¿ wielkiego przyjêcia. Pamiêtam, ¿e zebralimy siê w szkole, z kocio³a przysz³a po
nas procesja i w jej asycie poszlimy do kocio³a. Na
czele szed³ ksi¹dz, my za nim. W czasie mszy wiêtej
by³o bardzo uroczycie, jak zawsze podczas przyjmowania pierwszej komunii wiêtej. Ka¿de dziecko prze¿ywa to bardzo mocno. Tak by³o i ze mn¹.
A jak Pani rodzina obchodzi³a wiêta Bo¿ego
Narodzenia czy Wielkanoc?
Dopóki ¿y³ z nami tato, wszystkie wiêta obchodzilimy w tradycji ukraiñskiej. Po jego mierci, do momentu a¿ mama ponownie wysz³a za m¹¿, utrzymywa³a tradycje Taty. Ju¿ po lubie, poniewa¿ jej m¹¿ by³ Polakiem, obchodzilimy wiêta polskie.
Pani rodzice ciê¿ko pracowali, by zapewniæ byt
rodzinie.
Tak. Nie³atwe to by³y czasy. Szczególnie po mierci
taty, gdy nie nale¿a³o nam siê ju¿ mieszkanie s³u¿bowe
w folwarku. Ale ze wzglêdu na to, ¿e tato tam d³ugo
pracowa³, w³aciciel maj¹tku nie wyrzuci³ nas stamt¹d,
ale dokwaterowa³ nam drug¹ rodzinê i mieszkalimy
z ni¹ w jednym pomieszczeniu, a¿ do czasu gdy mama
powtórnie wysz³a za m¹¿. Jej m¹¿ te¿ tu pracowa³,
wiêc zabrano od nas rodzinê tego drugiego pracownika
i mieszkalimy ju¿ sami.
Jak przed wojn¹ uk³ada³y siê na Kresach stosunki pomiêdzy Polakami i Ukraiñcami?
Jeszcze byli ¯ydzi. To zale¿a³o od tego kto mieszka³
na danej wiosce. U nas, w Zarubiñcach mieszka³y ro-

dziny mieszane polsko-ukraiñskie i rodziny ukraiñskie. By³y tylko cztery rodziny polskie. Pamiêtam
nazwiska Kozak i S¹siadek. I by³o spokojnie, wszyscy siê szanowali, pomagali sobie. W wioskach, w których Ukraiñców i Polaków by³o po po³owie lub wiêkszoæ Ukraiñców, tam jeszcze przed wojn¹ dochodzi³o
do mniejszych lub wiêkszych konfliktów. Ale nic nie zapowiada³o tego co mia³o nast¹piæ. Tak by³o do 1939
roku.
Wtedy do Polski wkroczy³a Armia Czerwona.
Polski ju¿ nie by³o?
Sta³a siê rzecz straszna! W 1939 roku we wrzeniu
przyszli Sowieci. Wtedy folwark przesta³ istnieæ, zosta³
rozparcelowany. Ziemiê rozdano ch³opom, tak samo
maszyny rolnicze i zwierzêta. Nasza wie nie nale¿a³a
do zamo¿nych. By³y tu g³ównie chaty kryte strzech¹, no
mo¿e z wyj¹tkiem kilku gospodarstw. Dlatego chêtnych, by wzi¹æ co dla siebie nie brakowa³o. Natomiast
ju¿ wtedy Ukraiñcy zaczêli podnosiæ g³owy. Stawali siê
coraz bardziej butni.
Jak ¿y³o siê na wsi polskiej pod sowieck¹ okupacj¹?
Ciê¿ko. Bardzo ciê¿ko. Oczywicie zniknê³y wszystkie polskie symbole, nie mówi¹c ju¿ o polskich flagach.
Zamkniêto szko³ê. Dopiero po kilku miesi¹cach dzieci
mog³y siê znowu uczyæ, ale nie uczono ju¿ jêzyka polskiego, tylko rosyjski i ukraiñski. Na ka¿dym kroku wisia³y czerwone flagi i portrety radzieckich przywódców.
Zaczê³a siê okupacyjna rzeczywistoæ. Najgorsza by³a
wiadomoæ, ¿e mo¿na byæ zes³anym na Sybir. Ludzie
¿yli w ci¹g³ym strachu, spakowani, w ka¿dej chwili gotowi do wyjazdu. Tak by³o wszêdzie, gdzie siêga³a sowiecka w³adza, czy to u nas ko³o Zbara¿a, czy w wiosce mojego przysz³ego mê¿a  Babiñcach ko³o Borszczowa. Ci¹gle s³ysza³o siê, ¿e kogo wywieli. Ka¿dy
ba³ siê, ¿e jego te¿ to spotka. Trwa³o to do czasu, kiedy
w czerwcu 1941 roku przyszli z kolei Niemcy.
Co siê wtedy zmieni³o?
To sta³o siê w czerwcu 1941 roku, gdy wybuch³a
wojna Niemców z Rosj¹. Niemcy nakazali zwróciæ do
folwarku wszystko, co zosta³o wczeniej zabrane. Ludzie musieli oddaæ ziemiê, krowy, konie, maszyny. Maj¹tek zacz¹³ znowu funkcjonowaæ. Z tego najbardziej
cieszyli siê Ukraiñcy. Witali Niemców kwiatami. Liczyli,
¿e Niemcy pomog¹ im stworzyæ niepodleg³¹ Ukrainê.
Poobsadzali prawie wszystkie stanowiska w folwarku i
na wsi. Utworzono ukraiñsk¹ policjê. Ukraiñcy stali siê
jeszcze bardziej butni i wynioli, wyczuwa³o siê u nich
jak¹ niechêæ do Polaków, nawet wrogoæ. Wczeniej
czego takiego nie zapamiêta³am.
A jak by³o w waszej wsi?
Jak uciekli Rosjanie, a wojska niemieckie jeszcze
nie zajê³y naszej wsi, wszêdzie zawis³y ukraiñskie flagi
z tryzubami. Nawet nie wiadomo sk¹d siê tak nagle
wziê³y. Ale gdy wkroczyli Niemcy nakazali to wszystko
zdj¹æ i w to miejsce powiesili swoje flagi i portrety Hitlera. Nie wiem czy tak by³o wszêdzie, ale w naszej wsi
polskim dzieciom zabroniono chodziæ do szko³y. Wiêc i
ja przesta³am siê w szkole uczyæ. Rodzice pracowali,
gdzie tylko mogli, by wy¿ywiæ nasz¹ rodzinê. Nikomu
siê wtedy nie przelewa³o.
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Jak teraz zachowywali siê Ukraiñcy?
Przez pierwszych kilka miesiêcy by³o spokojnie.
Gdzie na pocz¹tku 1943 roku zaczê³y do nas dochodziæ wiadomoci o tym, co dzieje siê na Wo³yniu. Przecie¿ do granicy Wo³ynia by³o od nas bardzo blisko.
Potem tych wiadomoci by³o coraz wiêcej i by³y coraz
tragiczniejsze. Ludzie zaczynali coraz bardziej baæ siê
o swoje ¿ycie. Zapamiêta³am takie zdarzenie, ¿e gdy
której lipcowej niedzieli wstalimy rano zobaczylimy,
¿e dawne stajnie w naszym folwarku wype³nione s¹
uciekinierami z Wo³ynia. Na wozach ci¹gnionych przez
konie siedzia³y matki z dzieæmi i z niewielkim dobytkiem, jaki uda³o im siê ocaliæ. Od nich dowiedzielimy
siê, co siê dzieje na Wo³yniu, do jakich okrutnych
zbrodni tam dochodzi i co z Polakami robi¹ Ukraiñcy.
Kierownikiem w folwarku by³ taki pan, który stamt¹d
pochodzi³ i to on robi³ wszystko, aby tym ludziom
w biedzie pomóc i daæ im w miarê bezpieczne schronienie. Tutaj pracowali i tu mieszkali. Ale nie trwa³o to
d³ugo, bo te tragiczne wydarzenia z ka¿dym dniem zbli¿a³y siê do naszej wioski. Wszyscy wiedzieli, ¿e to
samo zacznie dziaæ siê te¿ i u nas.
I niestety obawy te potwierdzi³y siê.
Niestety. Niedaleko nas by³a kiedy granica pomiêdzy Austri¹ i Rosj¹. To te¿ taka granica pomiêdzy Podolem, na którym by³a nasza wie, i Wo³yniem. Sowieci
w 1939 roku zlikwidowali j¹, a Niemcy utworzyli j¹ na
nowo. By³a granic¹ utworzonej przez nich Generalnej
Guberni. Pamiêtam, ¿e droga ta prowadzi³a od Zbara¿a
ku granicy. Nasza wie le¿a³a obok niej. Dalej przebiega³a przez wie Nerteba. Z naszej wsi by³o j¹ dok³adnie
widaæ. Zamieszkiwali tam prawie sami Polacy. Netreba
to po ukraiñsku, a po polsku znaczy to  nie trzeba. I
przed wojn¹ Polacy nie chcieli u¿ywaæ ukraiñskiej nazwy i próbowali zmieniæ j¹ na Nietrzeba. Ale w radzie
powiatu by³ tylko jeden Polak i siê nie uda³o. I tê wie
w padzierniku 1943 roku Ukraiñcy podpalili, by³o to od
nas dobrze widaæ. Zamordowano 11 mieszkañców Netreby i ok. 17 uciekinierów z Wo³ynia, którzy uciekaj¹c
przed banderowcami tutaj siê schronili. Wie spalono.
I ju¿ siê nie odbudowa³a. Nawet tamtejszy koció³, który ocala³, rozebrano i z tych materia³ów pobudowano
obory i budynki gospodarcze. Nie istnieje te¿ cmentarz,
na którym pochowano ofiary tego mordu. Dzisiaj nie ma
ju¿ tej wsi. Nie ma nawet drogi, która bieg³a przez wie.
Ca³y teren wsi zaorano. Dzi s¹ to pola uprawne.
W Zarubiñcach te¿ mia³y miejsce napady banderowców?
Na szczêcie nie. Od momentu napadu na Netrebê
wszyscy zdawali sobie sprawê, ¿e to najgorsze dotar³o
i do nas. Codziennie dochodzi³y do nas g³osy, ¿e tu
kogo zabili, tam zaginê³y dwie, trzy osoby, które ju¿
nie wróci³y do domu. Oczywicie zawsze to byli Polacy.
Niektórzy obawiaj¹c siê o swoje ¿ycie wyje¿d¿ali do
Zbara¿a lub Tarnopola. Gdy ponownie tereny te zajê³y
wojska radzieckie, obok naszej wsi urz¹dzono lotnisko
polowe. Stacjonowali tu sowieccy ¿o³nierze i oni stanowili jak¹ os³onê dla mieszkañców naszej wioski. Bandy ba³y siê walczyæ z wojskiem, woleli napadaæ na
bezbronne wioski. Dopóki Sowieci byli u nas nic takiego w Zarubiñcach nie mia³o miejsca. Chocia¿ i tak
wszyscy bardzo siê bali.

W okolicy napadano jednak na inne wsie?
Oczywicie. W Czumalach i w Opry³owcach mia³y
miejsce napady banderowców. W Opry³owcach nawet
kilka razy, wtedy pobito i okradziono tam miejscowego
proboszcza. Z tych wiosek ludzie uciekali do nas do
Zarubiniec. Dopóki sta³o tu wojsko z ochrony lotniska,
by³o u nas bezpieczne. Wioska by³a ca³a wype³niona
uciekinierami. W ka¿dym domu udzielano schronienia
nawet kilku rodzinom. Ka¿dy spa³ gdzie tylko by³o mo¿na. Na ³awach, sto³ach i na pod³odze, któr¹ wycielano
s³om¹. W pewnym momencie na nasz¹ wioskê zaczêto
mówiæ  getto. Zapamiêta³am to, bo mój wtedy 3-letni
brat, którego ranka stoj¹c w oknie, gdy zobaczy³ ludzi
id¹cych, by siê u nas schroniæ krzykn¹³:  mamo ju¿
id¹ do getta.
Wiêc póki co Wasza rodzina by³a bezpieczna?
My mieszkalimy trochê tak za wsi¹. Odgradza³ nas
od niej najpierw ma³y lasek, potem jeszcze wiêkszy.
Gdy ju¿ wokó³ nas rozpoczê³y siê banderowskie napady na wsie, tato nie spa³ ju¿ z nami w domu. Szuka³
bezpiecznego schronienia w stajni, w stogach siana,
nawet w gorzelni na folwarku. Ale poniewa¿ w folwarku
wartê pe³nili Ukraiñcy niechêtnie tam chodzi³. Nie ufa³
im i przeczuwa³, ¿e mo¿e staæ mu siê krzywda. Kiedy
rozmawiaj¹c z mam¹ powiedzia³ jej, ¿e przyszed³ do
nich jeden z mieszkañców, z niedaleko od nas po³o¿onej wioski Ihrowica, i mówi³ o tym jak w wigiliê napadli
na nich Ukraiñcy.
To wydarzenie znane jest jako Krwawa podolska wigilia w Ihrowicy.
Tak. By³o to w wigiliê 1944
roku. Ihrowica to by³a du¿a
wie, mieszkali tam Polacy i
Ukraiñcy, prawie pó³ na pó³.
Na wie napad³a sotnia UPA
Bur³aky, któr¹ dowodzi³
Czorny  Iwan Semczyszyn.
Pomagali im miejscowi Ukraiñcy, którzy wskazywali w których domach mieszkaj¹ Polacy. Zreszt¹ ju¿ wczeniej wiedzieli, w których domach
mieszkaj¹ polskie rodziny.
Upowcy najpierw mordowali
Fot. Cracovia Leopolis
domowników, czêsto dos³owKs. Stanis³aw
nie spo¿ywaj¹cych wieczerzê
Szczepankiewicz
wigilijn¹, a potem miejscowi
Ukraiñcy rabowali dobytek i podpalali domy. Czêci
mieszkañców uda³o siê uciec dziêki temu, ¿e ks. Szczepankiewicz biciem kocielnych dzwonów ostrzeg³ wie
przed nadci¹gaj¹cym niebezpieczeñstwem. Sam niestety nie zd¹¿y³ uciec i nie prze¿y³ tego napadu. Zamêczono go razem z matk¹ i bratem. Zginêli zar¹bani siekierami. Podaje siê, ¿e tej nocy w Ihrowicy zginê³o 70
osób. Ja pamiêtam, ¿e u nas zawsze mówi³o siê, ¿e 75.
Ale jakie to ma dzisiaj znaczenie. Tych ludzi okrutnie
zamordowano. I za co? Tak. To by³y straszne czasy.
Zdarza³y siê te¿ inne takie przypadki?
Zdarza³y siê. Na przyk³ad niedaleko nas w Berezowicy Ma³ej. Jeszcze przed I wojn¹ ch³opi z tej wsi, ze
swoich pieniêdzy, postawili tam pomnik Tadeusza Ko22

ciuszki. We wsi mieszkali Polacy, Ukraiñcy i jedna
rodzina ¿ydowska. Przed wojn¹ nie dochodzi³o we wsi
do ¿adnych konfliktów. Mo¿na powiedzieæ, ¿e pomiêdzy mieszkañcami panowa³a przyjañ. A jednak i tu
sta³a siê rzecz straszna. Tragedia rozegra³a siê w nocy
z 22 na 23 lutego 1944 roku. We wsi, na wieæ o tym co
dzieje siê na Wo³yniu, utworzono samoobronê, która
w nocy wystawia³a warty obawiaj¹c siê ataku UPA.
Zima 1944 roku, w styczniu i lutym, Niemcy nakazali
mieszkañcom budowaæ okopy w pobli¿u wsi. Zmêczeni
prac¹ cz³onkowie samoobrony nie pilnowali noc¹ wsi
licz¹c, ¿e banderowcy nie napadn¹ na wie, bo w pobli¿u kwateruje niemieckie wojsko. Ale pomylili siê. Noc¹
z 22 na 23 lutego, w³anie od strony granicy z Wo³yniem, na wozach i saniach nadjechali banderowcy i
zaczê³a siê rze. Ludzi zabijano siekierami, wid³ami,
wszystkim co mieli pod rêk¹. Nie oszczêdzali nikogo.
Zagrody pl¹drowano i grabiono cenniejsze rzeczy, ponad dwadziecia gospodarstw spalono. Gdy odjechali,
pozosta³o po nich 131 trupów. W jednym tylko obejciu
zginê³a matka i jej siedmioro dzieci.
Bardzo smutne jest to o czym Pani mówi.
Tym bardziej, ¿e nie by³ to odosobniony przypadek.
W Opry³owcach mieszka³a polska rodzina. Ojciec, matka, syn z ¿on¹ i dwiema córkami. Ich syn wczeniej
pe³ni³ jak¹ funkcjê w Opry³owcach. Gdy powtórnie
weszli Sowieci uparli siê, by go zbiæ. Wiedzia³ o tym,
razem z ¿on¹ i córkami schroni³ siê w Zbara¿u. Rodzice w starszym ju¿ wieku nie wierzyli, ¿e co im grozi i
pozostali we wsi. Którego dnia zdecydowa³, ¿e pójdzie
zobaczyæ co sta³o siê z rodzicami. Nie musia³ tego robiæ, ale jak to syn martwi³ siê o rodziców i by³ ciekawy
co siê z nimi dzieje. Gdy przyszed³ do wsi od razu go
zauwa¿ono. W obejciu zjawi³ siê sowiecki ¿o³nierz i
przekaza³ wiadomoæ, ¿e w szkole odbêdzie siê zebranie i wszyscy musz¹ siê tam udaæ. Poszed³ wiêc. Gdy
wszed³ na salê okaza³o siê, ¿e jest tam ju¿ sporo osób.
Zamkniêto drzwi. Do rodka pozwalano wejæ ka¿demu, ale wyjæ nie wolno ju¿ by³o nikomu. Za sto³em
siedzia³ enkawudzista, który wszystkim dyrygowa³.
Wnet okaza³o siê, ¿e jest to przebrany banderowiec. Po
jakim czasie nakaza³ wszystkim iæ do domu, a tylko
jednemu, w³anie temu synowi poleci³, aby w obstawie
poszed³ do domu, zaprz¹g³ konia i odwióz³ ich do domu.
I poszed³ z nimi?
A jakie mia³ wyjcie? Tylko, ¿e lad ju¿ po nim zagin¹³. Rodzice wypytywali wszystkich dooko³a, co siê
z nim sta³o. Nikt nie wiedzia³. Albo nie chcia³ powiedzieæ. Po tygodniu w Opry³owcach odbywa³ siê odpust.
Po kociele Ukraiñcy wiêtowali przy wódce i jeden
z nich wygada³ siê co siê wtedy wydarzy³o. Niedaleko
za wsi¹ znajdowa³ siê staw. Tam udano siê, by go szukaæ. I znaleziono. By³ opleciony drutem kolczastym i
utopiony. Tego Ukraiñca co o tym wspomnia³ wezwano
do tej samej sali, w której by³o tamto zebranie i za to
strasznie go bito. Mieszkaj¹ca w szkole pani opowiada³a, ¿e krzycza³ tak strasznie, ¿e nie mog³a tego s³uchaæ.
Póniej jego ¿ona opowiada³a, ¿e tego dnia gdy o tym
jej m¹¿ mówi³, w jej domu by³a sama rodzina, a mimo
to kto doniós³ o tym banderowcom.
Jak póniej potoczy³y siê losy tej rodziny
z Opry³owiec?

Co sta³o siê z rodzicami, niestety nie wiem. Do
Namys³owa razem z nami przyjecha³a wdowa po tym
zamordowanym, z dwójk¹ dzieci. Wiem, ¿e mieszka³a
w G³uszynie.
Banderowcy napadali na wszystkie wsie, bez
wyj¹tku?
Nie darowali nikomu. Wszystko mieli zaplanowane.
Innym razem, to by³o w Iwaszkowcach, gdzie mieszka³a nasza dalsza rodzina. To byli Polacy. Gdy ponownie
przyszli Sowieci syna wziêli do polskiego wojska. Bo
tak by³o. M³odych Polaków brano do polskiego wojska.
Ukraiñców do ruskiego. W domu pozostali rodzice i
synowa z dwoma synami, jednym jeszcze bardzo malutkim. Gdy sta³o siê ju¿ bardzo niebezpiecznie, wszyscy wyjechali do Tarnopola. Mieli jeszcze córkê, która
o¿eni³a siê z Ukraiñcem. Banderowcy namówili j¹, aby
pojecha³a do nich i sk³oni³a do powrotu zapewniaj¹c, ¿e
nic im nie grozi i mog¹ w Iwaszkowcach czuæ siê bezpiecznie. Uwierzy³a im. I to jej siê uda³o. Przekona³a
ojca. Przyj¹³ zapewnienia córki. Trudno siê te¿ dziwiæ.
Kto chcia³by, by jego opuszczona gospodarka, owoc
ca³ego ¿ycia, niszcza³a. Wrócili wiêc do domu, przespali tylko jedn¹ noc. A nastêpnego dnia, w czasie obrz¹dku zwierz¹t, banderowcy pojawili siê w obejciu.
Ojciec z matk¹ i starszym wnukiem w stodole, przy
sieczkarni szykowali karmê. Synowa z tym malutkim
dzieckiem na rêku by³a w izbie. Banderowcy zabili najpierw dziadków w stodole, potem ich starszego wnuka,
który próbowa³ uciec, ale mu siê nie uda³o i wreszcie
synow¹ z tym dzieci¹tkiem na rêku. Wszystkich, którzy
tam byli. Jak musia³a czuæ siê córka, która sprowadzi³a
swoich rodziców na pewn¹ mieræ w mêczarniach.
Chc¹c dobrze. Czy mog³a przewidzieæ co siê stanie?
Ciê¿ko powiedzieæ. Trudno kogo oceniaæ, jak siê nie
by³o w takiej sytuacji. W ka¿dym razie tyle by³o warte
s³owo Ukraiñców. Jakie to wszystko by³o popl¹tane.
Czy kto z waszej rodziny te¿ ucierpia³ w tym
napadzie?
Na wigiliê z Ihrowicy przyjecha³a do nas siostra naszego taty. Przenocowa³a u nas i rano wziê³a konia i
pojecha³a do domu. Zostawi³a tam swoj¹ córkê, i córkê
siostry, która wczeniej zmar³a, a któr¹ wychowywa³a.
Wtedy jeszcze nikt nie wiedzia³ co siê tam sta³o. Poniewa¿ by³a Ukraink¹ jej dzieciom nic siê nie sta³o.
Czêci osób w Ihrowicy uda³o siê ocaleæ?
Ci, którzy prze¿yli napad lub uciekli ostrze¿eni biciem dzwonów, zawdziêczaj¹ ¿ycie ks. Szczepankiewiczowi. Schronili siê w Tarnopolu lub w Zbara¿u. Czêsto
uciekaj¹c ze swoich gospodarstw widzieli je po raz
ostatni i nigdy do nich ju¿ nie wrócili. Po¿egnali je na
zawsze. Wkrótce potem uciekinierzy z Wo³ynia, którzy
mieszkali w folwarku, te¿ tam pojechali, bo u nas te¿
przesta³o byæ bezpiecznie.
Wy jednak dalej mieszkalicie w folwarku?
Tak. Ale na noc chodzilimy ju¿ spaæ do babci, która
mieszka³a z nasz¹ cioci¹, siostr¹ mamy. Babcia razem
z nasz¹ cioci¹ mieszka³a bli¿ej lotniska i to sprawia³o,
¿e tam bylimy bezpieczni. Pamiêtam ¿e by³y wtedy
wielkie niegi i têgie mrozy, jak to u nas na Podolu.
A mama wysy³a³a nas pod wieczór do babci. I szlimy
z bratem. On taki ma³y, ja te¿ by³am raczej drobnej po23

staci. Czêsto ca³¹ drogê przep³akalimy. Kazik p³aka³
z zimna, a ja bo nie mog³am go ju¿ nieæ. Tak przechodzilimy ca³¹ zimê, a¿ do wiosny. Co prawda ciocia
mia³a mê¿a Ukraiñca, ale moglimy tam chodziæ, by
bezpiecznie przenocowaæ. Bardzo szkoda by³o nam tej
naszej dobrej cioci, gdy którego dnia zosta³a pobita
przez banderowców i to tak mocno, ¿e by³a ca³a sina.
Nie pomóg³ nawet m¹¿ Ukrainiec. Ona by³a Polk¹ i to
wystarczy³o.

którego przys³ano do folwarku i razem udali siê na to
miejsce. Gdy rozkopano ziemiê, ich opczom ukaza³ siê
makabryczny widok. Zamordowany mia³ na szyi zaciniêt¹ pêtlê ze sznurka, a z ca³ej twarzy zdjêt¹ skórê.
Zanim umar³ musia³ niewyobra¿alnie cierpieæ. Nawet
trudno sobie wyobraziæ, ¿e cz³owiek mo¿e do czego
takiego byæ zdolny. A jednak.
Pani rodzinê taki przypadek te¿ spotka³?
Taki na szczêcie nie. Ale pewnej nocy, gdy tato
jeszcze nocowa³ w domu, kto zapuka³ do naszego
okna. Zawsze takie pukanie do okna w nocy wzbudza³o
strach wród domowników. My te¿ siê wystraszylimy.
Tato zdecydowa³, ¿e otworzy drzwi. Zbli¿y³ siê do nich
i zapyta³  kto tam? Us³ysza³ rozmowy po ukraiñsku i
w koñcu tych drzwi nie otworzy³. Ci ludzie odst¹pili i na
szczêcie na tym siê skoñczy³o. Tata póniej opowiada³
mamie, ¿e gdyby tak siê sta³o, ¿e po niego przyjd¹, to
zacznie uciekaæ. Wtedy zastrzel¹ go, ale nie bêdzie
cierpia³ w czasie tortur. Wiedzia³, ¿e bêdzie to l¿ejsza
mieræ. Ukraiñskiego okrucieñstwa i tortur wszyscy najbardziej siê bali. Zewsz¹d dochodzi³y do nas opowiadania tych co prze¿yli banderowskie pogromy, ¿e ludzie
ginêli od siekier, wide³ czy kos.
Na szczêcie tym razem skoñczy³o siê tylko na
strachu.
Na szczêcie. Ale gdy ta banda ju¿ odjecha³a, jeden
Ukrainiec chodzi³ i szuka³ Polaków, którzy poukrywali
siê w ró¿nych skrytkach. I natkn¹³ siê na tatê. Tato go
zna³ i poprosi³, by ten go nie wyda³. Na szczêcie trafi³
na dobrego Ukraiñca, bo przecie¿ ludzie s¹ ró¿ni i tacy
te¿ tam byli i on odpowiedzia³ tacie  byli tu, pytali za
Polakami, ale ja im nic nie powiedzia³em  i doda³  nie
bój siê ja o tobie nikomu nie powiem. Tak te¿ siê sta³o.
Ale na wszelki wypadek tato sta³ siê jeszcze bardziej
ostro¿ny.
Takie wypadki zdarza³y siê czêciej?
Prawie codziennie. Innym razem, gdy spalimy
u cioci, us³yszelimy z podwórka g³one ujadanie psa,
a ciocia mia³a takiego du¿ego wilczura. Mama wyjrza³a
przez okno i zawo³a³a do cioci  Zosiu zobacz, jad¹
furmanki z gorzelni  a tam przecie¿ pracowa³ tato i
czêsto jedzi³ po okolicznych wioskach skupowaæ
ziemniaki. Mama powiedzia³a jeszcze  to konie którymi jedzi Stefan. Ale nie dokoñczy³a. Spostrzeg³a, ¿e
konie s¹ te same, ale zaprzêgniête inaczej ni¿ robi³ to
nasz tata. Po cichu, jakby do siebie powiedzia³a  to
nie jedzie Stefan. Furmanki pojecha³y dalej. To na pewno banderowcy jechali na kolejn¹ akcjê. Jakie to szczêcie, ¿e mama nie wysz³a wtedy z domu i oni ko³o nas
siê nie zatrzymali. Czêsto o ¿yciu ludzkim decydowa³y
takie w³anie przypadki.
Z ka¿dym dniem stawa³o siê wiêc coraz bardziej
niebezpiecznie?
Tym bardziej, ¿e nie by³o ju¿ w Zarubiñcach lotniska, przeniesiono je gdzie na zachód, bli¿ej frontu.
Skoñczy³a siê zbawienna dla nas ochrona. Jeszcze
przed wyjazdem ¿o³nierzy z lotniska, ten ich komendant powiedzia³ do nas:  uwa¿ajcie, bo my wyje¿d¿amy i oni teraz do was na pewno przyjd¹. I tak siê te¿
sta³o. Wiêc, gdy te furmanki przejecha³y przez wie,
ca³y czas cicho siedzielimy w domu. Przez okno zoba-

Przez ten czas ci¹gle trwa³y napady Ukraiñców
na okoliczne wsie?
Ci¹gle dociera³y do nas s³uchy, ¿e gdzie w okolicy
p³on¹ wsie i gin¹ ludzie. Nikt nie by³ pewny, czy k³ad¹c
siê spaæ do¿yje jutra. Naszego folwarku pilnowa³ oddzia³ radzieckich ¿o³nierzy. Przed sam¹ Wielkanoc¹,
jak póniej opowiada³ nasz tato, ich komendant wezwa³
wszystkich mê¿czyzn i powiedzia³ im  jutro jest Wielkanoc, pamiêtacie co sta³o siê w wigiliê w Ihrowicy?
Ukraiñcy lubi¹ takie daty. Pilnujcie siê  powiedzia³
i wyszed³.
To by³o ostrze¿enie?
Chyba tak. Rosjanie, jak zajêli ponownie ten teren
w zimie 1944 roku, nie pozwalali banderowcom jawnie
dzia³aæ i cigali ich. Czêsto pozwala³o to ocaliæ ¿ycie
wielu Polakom. Tego wieczora, gdy na warcie sta³ jeden z Polaków, zauwa¿y³ ¿e kto podchodzi pod budynki folwarku i wystrzeli³ z karabinu. Na odg³os strza³u
zbiegli siê g³ównie Ukraiñcy z pytaniem  co siê sta³o?
Gdy im powiedzia³ o wszystkim, odrzekli, ¿e na pewno
mu siê przewidzia³o, i ¿eby nie robiæ alarmu. Powoli
wszyscy rozeszli siê do swoich domów. ¯o³nierze poszli na kwatery, ich komendant te¿, wiêc poszed³ i tato.
Po³o¿y³ siê pod schodami w gorzelni, w takim schowku
i zasn¹³. Nagle w nocy obudzi³ go krzyk  ruki
wwerch! Poderwa³ siê, zobaczy³ ¿e stoi przed nim
dwóch ludzi w wojskowych p³aszczach i z pepeszami
w rêku. Okaza³o siê, ¿e szukaj¹ ukrywaj¹cych siê
przed pójciem do wojska. Czêsto zdarza³o siê na froncie, ¿e Ukraiñcy podk³adali swoje dokumenty zabitym,
aby zostaæ uznanym za poleg³ego. Powiadamiano
o tym rodzinê. A naprawdê ten osobnik wraca³ do swoich i wstêpowa³ do bandy. I takich ludzi te¿ szukano.
Ten ¿o³nierz mówi³ po rosyjsku, ale drugi rzuci³ kilka
s³ów po ukraiñsku. Tata wyczu³, ¿e co tu jest nie tak i
w zamieszaniu w jaki sposób uda³o mu siê zjechaæ po
porêczy i ukryæ w piwnicy. A ci dwaj zabrali ze sob¹
tego komendanta, który tu kwaterowa³.
I co by³o dalej?
Przez tydzieñ nie wiadomo by³o co siê z nim sta³o.
Ludzie t³umaczyli sobie, ¿e choæ s³u¿y³ w Armii Czerwonej, to pochodzi³ spod ¯ytomierza i na pewno przysta³ do bandy. W niedzielê, pamiêtam to dok³adnie, tato
wraz z innymi pracownikami pracowa³ przy koniach
w gorzelni. Nagle us³yszeli g³one szczekanie psów,
które warcz¹c skoczy³y na siebie i na podwórzu zaczê³a siê kot³owanina walcz¹cych ze sob¹ zwierz¹t. Jeden
z ch³opaków, Polak, poszed³ by je rozgoniæ, rzuci³ nawet pomiêdzy nie jak¹ belkê. I gdy podszed³ bli¿ej, ku
swojemu przera¿eniu zobaczy³, ¿e z ziemi wystaje
ludzka d³oñ. Przyszed³ do taty i o wszystkim mu opowiedzia³. Tato od razu poszed³ do nowego komendanta,
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czylimy, ¿e idzie do nas tato. Gdy wszed³ do izby i nas
zobaczy³, powiedzia³ z ulg¹  ¿yjecie, u nas te¿ byli,
wziêli konie i pojechali w wasz¹ stronê. Dziêki Bogu!
Tata z mam¹ nie myleli, by wyjechaæ do miasta, gdzie by³o bardziej bezpiecznie?
Wszyscy wiedzieli, ¿e ten moment nieodwo³alnie
nadchodzi i taka myl przewija³a siê w rozmowach rodziców coraz czêciej. Szczególnie po wyjedzie ¿o³nierzy z lotniska. I zdarzy³o siê co, co o tym zadecydowa³o. Pewnego dnia tatê wezwa³ jeden z Ukraiñców,
który te¿ pracowa³ w gorzelni na jakim wa¿nym stanowisku i nakaza³ mu, by wzi¹³ jeden z gorszych wozów,
dwa liche konie i pojecha³ na Wo³yñ zawieæ do innej
gorzelni jakie dokumenty. Tato jednak zorientowa³ siê
o co chodzi i powiedzia³ do niego  panie Kap³un  bo
tak siê nazywa³  Jeli chcecie mnie zabiæ, to zróbcie
to tutaj, przynajmniej ¿ona i dzieci bêd¹ wiedzia³y, co
siê ze mn¹ sta³o. Przecie¿ pan wie, ¿e tam gdzie mnie
pan posy³a nie ma ¿adnej gorzelni i jak ja tam pojadê,
to stamt¹d ju¿ nie wrócê. Na to on odpowiedzia³ tacie 
skoro nie chcesz jechaæ, to nie ma tu ju¿ dla ciebie
pracy! I tak te¿ siê sta³o.
Tato przewidzia³ co mo¿e go spotkaæ?
Przeczuwa³ to. Gdy wróci³ do domu, powiedzia³
o wszystkim mamie i podj¹³ decyzjê, ¿e pojedzie do
Zbara¿a  tam jest du¿o ludzi, którzy uciekli przed banderowcami i tam znaleli schronienie. Mo¿e znajdê jakie pomieszczenie, choæby najskromniejszy chlewik i
tam pojedziemy. Tutaj jest ju¿ zbyt niebezpiecznie i nie
mo¿emy dalej ryzykowaæ  namawia³ mamê. Ale tak
naprawdê do wyjazdu z Zarubiniec nie trzeba by³o nikogo przekonywaæ.
Tym razem tato trafi³ na niedobrego Ukraiñca?
Dok³adnie. Ale nasze losy jeszcze raz siê splot³y.
Póniej, ju¿ po wojnie, moja siostra nie przyjecha³a
z nami do Polski. Zosta³a w Zarubiñcach i wysz³a za
m¹¿ za Ukraiñca i w³anie ten Ukrainiec, który wysy³a³
tatê na Wo³yñ, by³ wujkiem jej mê¿a. Tak siê dziwnie plot³y
losy ludzi, którzy od wieków mieszkali tam obok siebie,
a potem stali siê dla siebie miertelnymi wrogami. Dzisiaj
trudno to jako wyt³umaczyæ, a tym bardziej zrozumieæ.
I w koñcu wyjechalicie do Zbara¿a?
Tato poszed³ tam. Znalaz³ skromne mieszkanie i
zamieszkalimy w Zbara¿u. A sta³o siê to tak. Kiedy
spotka³ jedn¹ pani¹, niestety nie pamiêtam ju¿ jej nazwiska, która powiedzia³a mu, ¿e nied³ugo wyje¿d¿a do
Polski. Mimo ¿e trwa³a jeszcze wojna, mo¿na by³o ju¿
zapisywaæ siê na wyjazd na ziemie odzyskane. Tato te¿
postanowi³, ¿e tak zrobi. Gdy siê zg³osi³ do wyjazdu
poszed³ powiedzieæ o tym tej pani, a ona powiedzia³a
mu, ¿e w zasadzie to jest ju¿ spakowana i gotowa do
wyjazdu, który nast¹pi lada dzieñ. Mo¿e wiêc zamieszkaæ z rodzin¹ u niej w domu. Co prawda w drugiej izbie
mieszka ju¿ jedna pani z trójk¹ dzieci, która uciek³a
z Dobrowodów, ale w drugiej izbie, któr¹ ona zajmuje,
jest trochê miejsca, wszyscy siê zmieszcz¹ i te kilka
dni mo¿emy mieszkaæ z ni¹. Tato poszed³ do znajomego, takiego starszego Ukraiñca i poprosi³, by swoimi
koñmi pojecha³ po nas do Zarubiniec i przewióz³ nas do
Zbara¿a. Ten zgodzi³ siê i gdy ju¿ dotarlimy na miejsce, ta pani w³anie opuszcza³a swój dom i sz³a na

stacjê kolejow¹, gdzie formowano transport do Polski.
Po¿egna³a siê jeszcze z nami i powiedzia³a do taty
 teraz ma pan ju¿ wolne mieszkanie.
Wiêc jako wam siê uda³o?
Te¿ tak mylelimy. Ale trwa³o to krótk¹ chwilê.
Przenocowalimy w tym pokoju z kuchenk¹, nawet
w znonych warunkach, ale z samego rana zjawi³ siê
jaki Ukrainiec, który nakaza³ nam wprowadziæ siê do
tej rodziny z Dobrowodów, a sam zaj¹³ nasz¹ izbê.
Mieszkalimy teraz w jednej izbie dwa na trzy metry
w osiem osób. Tamta czteroosobowa rodzina i my we
czwórkê. I tak mieszkalimy od kwietnia do 13 czerwca, do czasu wyjazdu do Polski.
W jakich warunkach mieszkalicie w Zbara¿u?
O ciasnocie ju¿ mówi³am. Wszêdzie by³o du¿o ludzi.
Trudno by³o siê umyæ, zrobiæ pranie. Ale by³o ju¿
w miarê bezpiecznie. W miecie stacjonowa³o wojsko,
pracowa³y ju¿ jakie komisje urzêdnicze zarz¹dzaj¹ce
miastem i organizuj¹ce wyjazdy do Polski. Ale najwiêkszym problemem by³o zdobywanie jedzenia. Dobrze,
¿e mielimy krowê, która dawa³a mleko. Gdy wyje¿d¿alimy z Zarubiniec mama wziê³a trochê m¹ki i kartofli.
Ale ile mog³o zmieciæ siê na tym ma³ym wozie, na którym jeszcze my jechalimy. Zapasy szybko siê koñczy³y. Nie mo¿na by³o nic kupiæ, bo przecie¿ nie by³o pieniêdzy. A nawet jeli by³yby to i tak nikt nic nie sprzedawa³. Nie by³o wyjcia, trzeba by³o pójæ do naszego
domu w Zarubiñcach i przynieæ co do jedzenia. Nie
mog³a tam iæ mama ani tato, bo du¿o osób ich zna³o.
A droga by³a niebezpieczna. Wszêdzie czatowali banderowcy, którzy chowali siê po krzakach, czy w polach,
bo zbo¿a by³y ju¿ wysokie i wy³apywali Polaków. A kto
wpad³ w ich rêce to ju¿ nie wraca³. Musia³am wiêc ja
chodziæ do Zarubiniec. Liczylimy, ¿e jako ma³a dziewczynka nie bêdê rzucaæ siê w oczy. I tak by³o. Chodzi³am do naszej wioski i zawsze co do jedzenia przynosi³am. Po drodze czêsto p³aka³am ze strachu, ale dziêki
Bogu jako to mi siê udawa³o.
Wród Pani bliskich te¿ by³y osoby, które zginê³y z r¹k banderowców?
Dopóki bylimy w Zarubiñcach, w naszej wsi nikt nie
zosta³ zamordowany, o tym wspomina³am wczeniej.
Ju¿ po wyjedzie dowiedzielimy siê, ¿e niestety, ale
takie zdarzenie mia³o miejsce. Najstarszy brat mamy
mia³ córkê, która wysz³a za Polaka. By³ bardzo ciêty na
Ukraiñców za to co robili, jak mordowali Polaków. Ale
za du¿o mówi³. Powiedzia³ kiedy, ¿e gdyby przyszli do
jego córki, zabiæ jej dziecko, to sam by ich pozabija³.
Musia³ kto o tym donieæ Ukraiñcom i zabili mu syna.
Mia³ ledwie 17 lat. Gdy kuzynka przyje¿d¿a³a do nas,
opowiada³a, ¿e w czasie, gdy przyjecha³o do wsi kino i
wywietlali film, kto psu³ pr¹d i seans przerywano.
Wo³ano go wtedy, by naprawi³ awariê, bo zna³ siê na
elektryce. I tak robi³. Zawsze zabiera³ ze sob¹ swoj¹
dziewczynê, by mu towarzyszy³a. Sta³o siê tak raz, drugi, a potem trzeci. Za ka¿dym razem chodzi³ i naprawia³
pr¹d, ale za trzecim razem, gdy zawo³ano, zabroniono
mu, by jego dziewczyna z nim posz³a. I ju¿ do domu nie
wróci³.
Jak ju¿ Pani powiedzia³a, do Polski wyjechalicie 13 czerwca.
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Tak. Po wiadomoci, ¿e transport wkrótce odjedzie,
zaczêlimy pakowaæ nasz skromny dobytek, trochê
¿ywnoci na drogê, której zreszt¹ niewiele nam pozosta³o i jakie ciep³e ubrania. Musielimy zostawiæ nasz¹
krowê, która tyle nam pomog³a. Przekazalimy j¹ naszej cioci. Gotowi do podró¿y udalimy siê na stacjê
w Zbara¿u, gdzie przydzielono nas do wagonu, w którym mielimy jechaæ. Nied³ugo poci¹g ruszy³. Opuszczalimy nasze rodzinne strony. Jechalimy w nieznane, ale szczêliwi, ¿e nam wszystkim uda³o siê prze¿yæ. By³ to drugi transport, który wyjecha³ ze Zbara¿a.

trzy pomieszczenia. Do obejcia nale¿a³a jeszcze niewielka obórka i stodó³ka. Dwie rodziny mog³y wygodnie
tam zamieszkaæ. Ale by³a jeszcze trzecia rodzina. Byli
to starsi ludzie z synem. Mieli w sumie piêciu synów,
ale jeden by³ ksiêdzem gdzie w centralnej Polsce, drugi nie wróci³ jeszcze z wojny, dwóch przed wojn¹ by³o
zawodowymi oficerami. Jeden z nich mieszka³ we Wroc³awiu, a drugi by³ w Anglii. I ten starszy cz³owiek powiedzia³ do nas  wy jestecie m³odzi, poradzicie sobie,
chcecie nas tu zostawiæ samych? Wecie nas ze sob¹.
Ten znajomy taty odpowiedzia³  ja was do swego
mieszkania nie przyjmê. Stefan jak chce, to niech was
zabierze do siebie. Na to odezwa³a siê mama mówi¹c
 dopiero co uciekalicie przed banderowcami i ju¿ nie
mo¿ecie siê dogadaæ? I zabra³a ich do nas. Mieszkalimy tam w trzy rodziny. Wszyscy z Zarubiniec.
Mama pomog³a tym starszym ludziom z dobrego serca?
Tak, zawsze pomaga³a innym i za to ludzie j¹ szanowali. A z t¹ rodzin¹ by³a bardzo ciekawa historia. On
by³ Polakiem, ona Ukraink¹. Wspomina³am ju¿, ¿e mieli
piêciu synów. Ale tak¿e trzy córki, które po mamie czu³y siê Ukrainkami. I tam mama opowiada³a mi, ¿e
w domu z tego powodu dochodzi³o nieraz do ró¿nych
zatargów. Ukraiñcy mieli zwyczaj dekorowania ikon
zawieszonych na cianach takimi haftowanymi ruszniczkami  lnianymi rêczniczkami ozdobionymi kolorowymi, tradycyjnymi haftami. Te siostry wyhaftowa³y takie ruszniczki i powiesi³y wokó³ ikon. Gdy ojciec wróci³
do domu, zdar³ je mówi¹c  ¿e w domu nie chce nic
ukraiñskiego! Ale nadszed³ czas wyjazdu i trzeba by³o
zdecydowaæ  wyje¿d¿aæ czy zostaæ. Matka nie mog³a
siê zdecydowaæ. Jechaæ do Polski z mê¿em i synami,
czy zostaæ z córkami, które postanowi³y, ¿e nie jad¹ i
pozostan¹ w Zarubiñcach. Posz³a wiêc do cerkwi do
spowiedzi i zapyta³a ksiêdza co ma robiæ. Pop odpowiedzia³ jej, ¿e m¹¿ jest Polakiem, to niech sobie
z synami jedzie. Ona jest Ukraink¹, córki czuj¹ siê
Ukrainkami, wszyscy popieraj¹ Ukrainê, to powinna tu
z nimi zostaæ, bo tu jest ich miejsce!
To by³y bardzo trudne wybory, które decydowa³y o ca³ym dalszym ¿yciu. Co wiêc zdecydowa³a?
Ka¿da decyzja, któr¹ musia³a podj¹æ, rozbija³a rodzinê. Dzieli³a j¹ na pó³. Wyobra¿am sobie co wtedy
musia³a czuæ, bo przecie¿ jednakowo kocha³a swoje
dzieci. Po powrocie do domu powiedzia³a córkom, ¿e
zdecydowa³a siê jednak pozostaæ. Na to najstarsza
córka zapyta³a  mamo, a z kim ty tu zostaniesz? 
odpowiedzia³a jej  przecie¿ ty nie jedziesz, zostaje
Julka i Basia, bêdê z wami ¿y³a. Córka jednak nie ustêpowa³a  nie mamo, ja nie bêdê z tob¹. Z tat¹ tyle prze¿y³a. To jest tak samo mój tato, jak ty jeste moj¹
mam¹. I teraz chcesz, aby z naszym bratem sam pojecha³ w nieznane? Chcesz na to pozwoliæ? Ja w ka¿dym
razie nie przyjmê ciê do siebie. M³odsza córka powiedzia³a jej to samo, najm³odsza stanê³a za siostrami.
Przed o³tarzem przysiêga³a na dobre i na z³e. Wiêc
teraz nie zostawiaj go samego i jed tam gdzie on
 przekonywa³y j¹. Zmuszona przez córki podjê³a decyzjê, ¿e jednak pojedzie. Czêsto je wspomina³a. Jak
to matka, martwi³a siê jak sobie daj¹ radê? Co teraz
robi¹? Zawsze, gdy z ni¹ tu rozmawia³am mówi³a

Jak przebiega³a podró¿?
Przydzielono nas do takiego wagonu bez dachu,
by³o w nim kilka rodzin. Ka¿da zajê³a swój k¹t w wagonie i stara³a siê zrobiæ choæby prowizoryczny daszek,
by deszcz nie kapa³ na g³owê. Jechalimy trzy tygodnie. W czasie krótkich postojów zaopatrywalimy siê
w wodê do picia i przygotowywalimy skromne posi³ki.
Pierwsze godziny podró¿y przebiega³y w ciszy i skupieniu. Ka¿dy ¿egna³ siê z ojczystymi stronami i myla³
o tym co go tam gdzie czeka. No i jeszcze ten ci¹g³y
strach, który nam jeszcze towarzyszy³. Dociera³y wczeniej do nas wiadomoci o tym, ¿e banderowcy napadaj¹ na jad¹ce transporty i morduj¹ ludzi. Gdy z wagonów widzielimy jad¹ce wozami uzbrojone bandy, których by³o pe³no, szczególnie w pobli¿u lasów, ludzie
wpadali w panikê, ¿e oni zaraz wysadz¹ tory i zaczn¹
mordowaæ ludzi. Nic siê jednak takiego nie sta³o.
Szczêliwie, przez Tarnopol i Lwów, dojechalimy do
Przemyla. A tu by³a ju¿ Polska. Z ka¿dym kilometrem
pozostawialimy za sob¹ strach i tragiczne wspomnienia.
Od razu przyjechalicie do Namys³owa?
Najpierw zatrzymalimy siê w Bytomiu. Stalimy
tam ca³y tydzieñ wiod¹c ¿ycie na bocznicy kolejowej.
Potem przywieziono nas do Olenicy. Dopiero co skoñczy³a siê wojna. W miecie nikogo jeszcze nie by³o.
Ludzie bali siê wysiadaæ, bo jak by poci¹g ruszy³, musieli by tam zostaæ. Przewieli wiêc nas do Namys³owa,
powiedzieli, ¿e poci¹g dalej nie pojedzie i wysadzili
wszystkich na stacji. Tu na bocznicy kolejowej, w naprawdê skromnych warunkach koczowalimy znowu
ca³y tydzieñ. Akurat pada³ deszcz. By³o mokro. Nikt
daleko nie odchodzi³ i pilnowa³ swojego niewielkiego
dobytku. ¯ylimy jak cyganie. Brudni i g³odni. Po nied³ugim czasie dojecha³ kolejny transport z Brze¿an i na
bocznicy zaroi³o siê od ludzi.
Jak znalelicie dom, w którym moglibycie zamieszkaæ?
Gdy na stacji by³o ju¿ sporo ludzi, trzeba by³o zacz¹æ szukaæ sobie mieszkania. W miecie nie by³o
jeszcze zbyt wielu nowych mieszkañców. Powiedziano
nam, ¿e bêd¹ nas rozwoziæ na nowe kwatery, ale nikt
po nas nie przyje¿d¿a³. Tato sam zdecydowa³ siê szukaæ. Znalaz³ dla nas mieszkanie na dzisiejszej ul. Grunwaldzkiej. Ale z naszej wioski przyjecha³y z nami jeszcze dwie rodziny. Wiêc jeszcze raz tato poszed³ z jednym znajomym, by mu pokazaæ co znalaz³. Tamten
zdecydowa³, ¿e jego rodzina do³¹czy do naszej i i zamieszkamy tam wspólnie. Dom by³ doæ spory. Przez
rodek bieg³ korytarz, a po jego obu stronach by³y po
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 gdyby nie moja Ania, to bym tu nie przyjecha³a. To
ona mnie tu wys³a³a. Ka¿dy z nas w takiej sytuacji mia³by rozdarte serce  ale co by³o robiæ?
Mieszkalicie wiêc w tym domu w trzy rodziny.
Nie by³o zbyt ciasno?
By³o. Chocia¿ nikt wtedy nie wymaga³ jaki super
warunków. Ka¿dy cieszy³ siê, ¿e ma dach nad g³ow¹ i
mo¿e mieszkaæ w domu. Którego dnia miejscowa
Niemka, która szykowa³a siê do wyjazdu do Niemiec,
powiedzia³a ojcu, ¿e tu obok jest gospodarka, w której
mieszka jej brat, te¿ nied³ugo wyjedzie. Co prawda wisi
tam kartka z napisem  zajête  powiesi³ j¹ kto z centralnej Polski, ale od ponad dwóch tygodni siê nie pojawia, wiêc mo¿na tam zamieszkaæ. Tak w ten czas robiono. Ludzie przyje¿d¿ali z centralnej Polski, ogl¹dali
gospodarstwa i które siê podoba³o to wieszali na nim
tak¹ kartkê, wyje¿d¿ali po rodziny i po powrocie zajmo-

D³ugo tam Pani mieszka³a?
Do 1954 roku. Wtedy wysz³am za m¹¿ za Boles³awa
Paczkowskiego, który razem z rodzicami mieszka³
w G³ogowie. Tam wziêlimy lub i przeprowadzi³am siê
do mê¿a. Mieszka³am tam osiem lat. Na pocz¹tku lat
szeædziesi¹tych pojawi³y siê mo¿liwoci zakupu gospodarstw w okolicach Namys³owa. M¹¿ przyjecha³ tutaj i znalaz³ jedno na ul. Podlenej. Ale jego rodzicom
nie podoba³o siê, wiêc szuka³ dalej i tak trafi³ do Smarchowic Wielkich. Kupilimy tutaj dom z zabudowaniami
gospodarczymi i razem z rodzicami mê¿a zamieszkalimy w nim.
Sk¹d pochodzi³ Pani m¹¿?
Te¿ z tamtych stron. Urodzi³ siê w roku 1930 w Babiñcach ko³o Borszczowa. Sowieci wywieli go na Sybir
razem z mam¹, bratem i siostr¹, która zmar³a tam
z g³odu. Mia³a 9 lat. Jego brata zabrano do wojska, gdy

14 lutego 1954 roku. lub Teresy Storo¿uk z Paczkowskim. Po prawej: z mê¿em Boles³awem i z córkami
Janin¹ i Jolant¹ oraz synem Kazimierzem. Dzieñ pierwszej komunii wiêtej Jolanty
wali je. Tato poszed³ obejrzeæ te zabudowania i zadecydowa³, ¿e siê tam przeniesiemy. Napisa³ podanie
o przydzia³ tej parceli i poszed³ do urzêdu. Ale poszed³
tam razem z tym starszym panem, który z rodzin¹
u nas mieszka³, bo oni te¿ mieli z nami tam siê przenieæ. Urzêdnik, gdy tylko zobaczy³ to pismo, powiedzia³ im  panowie, to jest ma³e gospodarstwo, wy razem tam siê nie zgodzicie, nie róbcie tak. Ale nie dali
siê przekonaæ i potem wynik³y z tego tylko k³opoty.
Tamta rodzina przeprowadzi³a siê od razu. My powinnimy czekaæ, a¿ ta niemiecka rodzina, która tam mieszka³a wyjedzie do Niemiec. I gdy ju¿ wyjechali, a my
chcielimy siê tam wprowadziæ, to ci którym mama
wczeniej pomog³a, ju¿ nas tam nie wpucili. Od tego
momentu pomiêdzy naszymi rodzinami nie dzia³o siê
najlepiej. Rok póniej ten nasz znajomy zmar³. Zaraz
potem jego ¿ona i w koñcu tam zamieszkalimy. Teraz
mieszka tam mój brat Kazimierz.

w Rosji tworzy³o siê polskie wojsko. Zgin¹³ na wojnie i
dzisiaj jest pochowany na warszawskich Pow¹zkach.
Do Polski wróci³ tylko mój m¹¿ i jego mama. Ju¿ po
wojnie ojciec mê¿a odnalaz³ siê w Anglii, gdzie przez
Francjê trafi³ po wrzeniu 1939 roku, gdy ¿o³nierzom
polskim przez granicê rumuñsk¹ przysz³o opuciæ kraj.
Po wojnie wróci³ z Anglii i mieszka³ z rodzin¹ w G³ogowie. Jednak zanim rodzina mê¿a tam zamieszka³a, to
z Syberii, gdy ze zsy³ki mo¿na ju¿ by³o wracaæ do Polski, m¹¿ z mam¹ przyjechali do Namys³owa, bo tu na
ul. Okrzei mieszka³a jej siostra i siostra jej mê¿a, która
z kolei mieszka³a w Dziedzicach. Po przyjedzie do
Namys³owa gocili trochê u jednej siostry, potem u drugiej i w koñcu wyjechali do ich kuzynów, do wsi Grodziec ko³o G³ogowa. Tak sta³o siê za namow¹ ich kuzynki, która przyjecha³a tu w odwiedziny i wrcaj¹c zabra³a ich ze sob¹ przekonuj¹c, ¿e u nich s¹ wolne
mieszkania i mog¹ tam siê przenieæ.
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Dlatego po lubie tam z mê¿em mieszkalicie?
Tak. Przenios³am siê do Grodca. Mieszkania by³y
na terenie przedwojennego maj¹tku, który teraz zamieniono na ko³choz. By³ tam piêkny pa³ac, który zajmowa³a du¿a rodzina, dwie córki, syn i ich ojciec. Natomiast
w naszym budynku, tu¿ obok, mieszkalimy my i jeszcze trzy rodziny. Tam przebywalimy do naszego powrotu do Namys³owa.
Jak patrzy Pani na dzisiejsz¹ Ukrainê?
S³yszê jak teraz wszêdzie tê Ukrainê chwal¹. A mi
siê to nie podoba. Mówi¹, ¿e ju¿ nie ¿yj¹ te osoby, które mordowa³y Polaków. Mo¿e grzeszê, ale tak jest.
Wybaczyæ to wszystko jest bardzo ciê¿ko. Ale mo¿na.
Natomiast zapomnieæ siê nie da! Nie podoba mi siê te¿,
¿e Ukraiñcy na si³ê szukaj¹ w sobie polskiej krwi, by
udowodniæ polskie pochodzenie i otrzymaæ Kartê Polaka, by u nas legalnie pracowaæ. Wystarczy, ¿e maj¹
polsk¹ krew na rêkach. Niech dadz¹ nam spokój.
Po wojnie odwiedzalicie wasze rodzinne strony?
Tak. Mama i Tato pojechali w odwiedziny co córki,
mojej starszej siostry, która wysz³a za Ukraiñca i pozosta³a w Zarubiñcach. Jechali autobusem z Tarnopola do
Zbara¿a. Wród pasa¿erów spostrzegli taty kuzyna
szwagra, który te¿ ich pozna³. Zbli¿y³ siê do nich i
z przek¹sem wypiewa³ im prosto w oczy piosenkê
 Jeszcze Polska nie zginê³a, ale zgin¹æ musi, czego
Niemiec nie dobi³, to Ruski dodusi. Tato nie móg³ tego
prze¿yæ. Ju¿ na miejscu powiedzia³ do ziêcia, ¿e idzie
na NKWD i o wszystkim zamelduje, ale ten uprosi³ go,
by tego nie robi³. Powiedzia³  tato, ty odjedziesz, a my
tu pomiêdzy nimi zostaniemy. I tato tego nie zrobi³.
Dzisiaj siostra ju¿ nie ¿yje. Jej m¹¿ te¿.
A Pani kiedy tam pojecha³a?
Tak. By³am w Zarubiñcach z mê¿em i synem Kaziem, gdy by³ jeszcze ma³y. Mia³am tam byæ dwa tygodnie, ale nie wytrzyma³am. Ca³y czas siê ba³am. Nie

wierzy³am, ¿e tych banderowców ju¿ tam nie ma. Siostra mówi³a do mnie  czego ty siê boisz? Tu ich nie
ma, nikt ci tu krzywdy nie zrobi. Ale ja jej nie wierzy³am.
Pies zaszczeka³, a ja nie mog³am spaæ. Kto na wsi
krzycza³, a ja myla³am, ¿e id¹ banderowcy. Ci¹gle
wraca³y najgorsze wspomnienia.
Kiedy odwiedzi³a Pani Zarubiñce?
To by³o w roku 1975. Dwa lata wczeniej byli tam
moi rodzice.
Dzisiaj mieszka Pani w Smarchowicach Wielkich?
Tak. M¹¿ zmar³ w roku 2005. Mam troje dzieci: córkê Janinê i Jolantê oraz syna Kazimierza.
Kto z Pani rodziny mieszka jeszcze w Zarubiñcach?
Mieszka³a tam moja siostra Józefa z mê¿em. Dzi
ju¿ nie ¿yj¹. Mieli córki Lubê i Olgê oraz syna Piotra.
Luba by³a nauczycielk¹, a potem dyrektork¹ szko³y
w Dobrowodach. Dzi jest ju¿ na emeryturze i mieszka
w Zarubiñcach. Olga mieszka w Zbara¿u, a Piotr w Tarnopolu. W Zarubiñcach mieszka te¿ taty brata syn
 Stefan.
Czêsto wspomina Pani tamte tragiczne czasy i
wydarzenia, które Pani prze¿y³a?
Od tego nie da siê uciec. Jeszcze teraz wszystko to
wraca w strasznych snach. Nieraz ni mi siê po nocach, ¿e jestem w domu i bojê siê, ¿e na podwórzu s¹
banderowcy. Albo, ¿e jestem przed naszym domem i
bojê siê wejæ do rodka, bo oni ju¿ tam s¹. Mo¿e
komu wydawaæ siê to dziwne. Ale ludzie tak byli wtedy
poprzestraszani. Dzisiaj cieszê siê szczêciem mojej
rodziny. Pamiêtam, ale radoæ przynosi mi ka¿dy prze¿yty dzieñ. Teraz ju¿ tak pozostanie i to jest nagroda za
to co mnie w ¿yciu spotka³o.
Dziêkujê za rozmowê.
Zdjêcia z albumu rodzinnego Teresy Paczkowskiej. G

Jerzy Duda

Kresowej Atlantydy profesora Stanis³awa S³awomira
Niciei tom dziesi¹ty
Swoisty jubileusz wiêtuj¹ Kresowianie, na pó³ki
ksiêgarskie trafi³ dziesi¹ty ju¿ tom Kresowej Atlantydy, powiêcony kolejnym szeciu miejscowociom ze
Z³oczowem na czele. Dziesiêæ tomów to prawie trzy
tysi¹ce stron, wiele tysiêcy zdjêæ i grubo ponad dziesiêæ tysiêcy bohaterów tej czarodziejskiej, prowadzonej
od piêciu lat opowieci, a wszystko napisane z myl¹ o:
 przywo³ywaniu biografii oraz opisywaniu czynów i
dokonañ Kresowian, by nie pokry³ ich py³ zapomnienia 1) Bo historii Polski nie wolno zamykaæ w granicach dawnego pañstwa polskiego. Zawsze trzeba pamiêtaæ, ¿e nasze pañstwo, na przestrzeni tysi¹ca lat
istnienia, w okresach Pierwszej, Drugiej i Trzeciej
Rzeczypospolitej mia³o zmieniaj¹ce siê, pulsuj¹ce
granice.

Tom otwiera miasto Z³oczów. Otoczone wzgórzami
Go³ogór i Woroniaków prawa miejskie otrzyma³o od
Zygmunta I Starego. Nazwê sw¹ zawdziêcza z³ocistym
³anom zbó¿, które tu, na czarnoziemie obficie plonowa³y dorodnym ziarnem. Swoje prawdziwe, z³ote lata miasto prze¿ywa³o, kiedy swoj¹ siedzibê urz¹dzi³ tu Jakub
Sobieski, ojciec przysz³ego króla Jana. Otoczy³ on miasto murami, wzniós³ piêkny zamek, dzisiaj siedzibê
muzeum i galerii obrazów. W XVIII wieku Z³oczów przeszed³ w rêce Radziwi³³ów, nastêpnie Komarnickich. Po
rozbiorach znalaz³ siê w granicach Austrii na statusie
cyrku³u, a od 1867 roku powiatu. S³awê, pocz¹wszy od
XIX wieku zawdziêcza³o miasto dzia³alnoci znakomitych ksiêgarzy i wydawców Zukerkandlów, pierwszym
by³ Ozjasz Zukerkandel. Z maszyn drukarskich, do roku
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1939 wysz³o prawie dwa tysi¹ce ksi¹¿ek naukowych i
literackich, w du¿ych nak³adach, ujêtych w cykle wydawnicze, m.in. Biblioteka Klasyków Rzymskich i Greckich, Biblioteka Dzieci i M³odzie¿y. Ku uciesze uczniów
gimnazjalnych ksiêgarnia wydawa³a równie¿ bryki
 skróty obowi¹zkowych lektur szkolnych i t³umaczenia
czytanek ³aciñskich. Wi¹¿e siê z tym zabawne wydarzenie, które przydarzy³o siê wybitnie zdolnemu, ale
niezbyt pracowitemu Mieczys³awowi Mekowi Gulinowi:  Prof. Kazimierz Leszycki, ³acinnik, kaza³ Mekowi t³umaczyæ urywek z czytanki Oci¹gaj¹c siê, podniós³ siê z ostatniej ³awki, bezszelestnie wsun¹³ do
ksi¹¿ki bryka Zukerkandla i zacz¹³ t³umaczyæ. Profesor patrz¹c w okno s³ucha³ z uwag¹, cierpliwie.
I w koñcu powiedzia³: doskonale to t³umaczy³e, ale
zrobi³e jedn¹ fataln¹ pomy³kê, przeczyta³e czytankê
nr 16, a to niestety bêdziemy przerabiaæ jutro  Mieczys³aw Mek Gulin, osadzony przez Sowietów w 1942
roku w Kozielsku, wraz z Micha³em Siemiradzkim (bratankiem s³awnego malarza Henryka) stworzyli s³ynny,
kultowy obraz Matki Boskiej Kozielskiej.
Wielki dramat prze¿yli mieszkañcy Z³oczowa
w 1918 roku. Po proklamowaniu Zachodnioukraiñskiej
Republiki Ludowej na terenie Galicji Wschodniej, ze
stolic¹ w Lwowie, Ukraiñcy przejêli w³adzê w Z³oczowie. Rozpoczêli od zburzenia pomnika Adama Mickiewicza, dotychczasowego miejsca polskich zbiórek i
manifestacji. Potem rozpoczêto aresztowania Polaków,
Do piwnic z³oczowskiego zamku trafili nauczyciele,
prawnicy, urzêdnicy, ksiê¿a, w³aciciele ziemscy. Ukraiñcy powo³ali dorany s¹d, który zacz¹³ w ekspresowym tempie ferowaæ wyroki mierci, og³oszono ich kilkadziesi¹t, wykonano 22. Wród ofiar by³ Ludwik Wolski, syn znakomitej poetki Maryli Wolskiej, wnuk Wandy
Monne-M³odnickiej, muzy Artura Grottgera. Ma³emu Ludwikowi zadedykowa³ s³ynny wiersz Katechizm polskiego dziecka W³adys³aw Be³za. W dokumencie komisji ledczej powo³anej przez Polaków do os¹dzenia
zbrodni ukraiñskich z tamtego okresu, o Ludwiku Wolskim czytamy:  Zmar³ mierci¹ gwa³town¹ skutkiem
trzech strza³ów w g³owê z odleg³oci niewielkiej
u denata skonstatowano liczne uszkodzenia za ¿ycia
mu zadane narzêdziem twardym
zadawano je ze
specjalnym znêcaniem siê 
Kolejna tragedia dotknê³a Z³oczów w czerwcu 1941
roku, wycofuj¹ce siê pod naporem Niemców oddzia³y
sowieckiego NKWD zamordowa³y  na dziedziñcu
Zamku Sobieskich  650 osób, wród nich wielu Polaków. Na z³oczowskim, piêknie odrestaurowanym zamku
s¹ dzi dwie tablice memorialne, jedna dotyczy 14 000
zamordowanych ¯ydów, druga wymienia 649 Ukraiñców, o Polakach ani s³owa!
Opisuj¹c dzieje £anowiec nad rzek¹ ¯yrak, na Wo³yniu powiêci³ Profesor wiele miejsca dziejom osadnictwa polskiego na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, po zakoñczeniu wojny polsko-sowieckiej w 1920
roku. Osadnictwo by³o jednym z fenomenów ¿ycia spo³eczno-gospodarczego II Rzeczypospolitej. Jest to zjawisko-proces historyczny, niedostatecznie zbadany,
jeszcze mniej znany. G³ono by³o o bohaterstwie ¿o³nierzy, przelewaj¹cych krew na polach bitewnych,
o wiele, wiele mniej pisano o ich walce w podniesieniu
Ojczyzny ze zniszczeñ wojennych.

Krótko po zakoñczeniu dzia³añ wojennych, ju¿
w padzierniku 1920 roku, Józef Pi³sudski, naczelnik
pañstwa wyda³ owiadczenie: Zaproponowa³em Rz¹dowi, aby czêæ zdobytej ziemi zosta³a w³asnoci¹
tych, co j¹ polsk¹ zrobili, zmazawszy j¹ polsk¹ krwi¹ i
trudem niezmiernym. Ziemia ta, strudzona siewem
krwawym, czeka na siew, czeka na tych, co miecze na
lemiesz zamieni¹  Rz¹d Wincentego Witosa zareagowa³ b³yskawicznie, przeprowadzi³ przez Sejm ustawê przyznaj¹c¹ zas³u¿onym ¿o³nierzom Wojska Polskiego, ochotnikom wojny 1918  1920 oraz inwalidom
wojennym prawo do bezp³atnego otrzymania ziemi.
Celem ustawy by³o umocnienie i o¿ywienie polskoci
na Kresach Wschodnich, na których przez 123 lata
administrowali rosyjscy i austriaccy zaborcy. Oprócz
bezp³atnie przyznanej ziemi osadnikom przekazywano
pochodz¹cy z demobilizacji wojska ¿ywy i martwy inwentarz, zbo¿e do siewu oraz bezzwrotn¹ po¿yczkê.
Osadnikom przydzielano przeciêtnie 10 do 20 hektarów. Na gorszych ziemiach  Polesie, Nowogródczyzna
 przekazywano 25 hektarów, by³y te¿ tzw. dzia³ki
wzorcowe  45-hektarowe, otrzymywali je oficerowie i
bohaterowie wojny polsko-sowieckiej 1920 roku. Pocz¹tki nie by³y ³atwe. Ziemia, któr¹ otrzymywali osadnicy by³a zaniedbana, zachwaszczona, pociêta okopami.
Le¿a³y na niej niewypa³y, zardzewia³y sprzêt wojskowy,
kilometry kolczastych drutów. Wed³ug oficjalnych danych Zwi¹zku Osadników z dnia 1 listopada 1933 roku
na obszarach Podola, Polesia, Wileñszczyzny i Wo³ynia by³o 8988 gospodarstw prowadzonych przez dawnych ¿o³nierzy. Najwiêksze skupisko by³o na terenie
powiatu krzemienieckiego (woj. wo³yñskie), w gminie
Winiowiec dzia³a³o 270 gospodarstw. Osadnicy wojskowi stanowili czêstokroæ  obok nauczycieli i miejscowych ksiê¿y  trzon wiejskiej i ma³omiasteczkowej
inteligencji. Wznosili domy, urzêdy, boiska sportowe,
wietlice. Zak³adali organizacje paramilitarne, stowarzyszenia kulturalne. Ich dzia³alnoæ tragicznie przerwa³o wkroczenie 17 wrzenia 1939 roku Sowietów. Po
zajêciu Kresów przez Armiê Czerwon¹ zap³acili cenê
najwy¿sz¹. To na nich, na ich rodziny spad³y, od pierwszych dni okupacji okrutne represje. Otrzymali status
niebezpiecznych elementów. Osadników w randze
oficerów z regu³y czeka³a mieræ, cz³onkowie rodzin
w ca³oci trafiali na Syberiê, do wiêzieñ i gu³agów.
Niezwykle ciekawe s¹ dzieje le¿¹cych w powiecie
kowelskim, na Wo³yniu Zasmyków, w których na rozparcelowanych przez carat dobrach nale¿¹cych do
rodu Bia³ostockich powsta³a licz¹ca ponad sto gospodarstw polska kolonia. W czasie okupacji hitlerowskiej
powsta³ tam jeden z najsilniejszych na Wo³yniu orodków polskiej samoobrony. Mówiono nawet o Rzeczypospolitej Zasmyckiej bo obejmowa³a ona tak¿e okoliczne miejscowoci. Do historii naszego narodu wesz³y
Zasmyki jako kolebka s³ynnej 27 Wo³yñskiej Dywizji
Piechoty Armii Krajowej. Tworzenie dywizji rozpoczêto
na bazie dzia³aj¹cych tutaj oddzia³ów samoobrony. Powsta³a najwiêksza polska jednostka bojowa, jako zwi¹zek taktyczny walczy³a nieprzerwanie od stycznia do
lipca 1944 roku. W szczytowym okresie liczy³a ponad
siedem tysiêcy ¿o³nierzy. Zapocz¹tkowa³a na Wo³yniu
Akcjê Burza, oddzia³y wchodz¹ce w sk³ad dywizji stoczy³y kilkadziesi¹t bojów i potyczek na licz¹cym ponad
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500 kilometrów szlaku wojennym, gdzie trzeba by³o
walczyæ z trzema miertelnymi wrogami: Niemcami,
bandytami spod znaku UPA i nadci¹gaj¹cymi szybko
Sowietami. W walkach poleg³o 626 ¿o³nierzy, 1 320 zaginê³o bez wieci, 200 trafi³o do niewoli niemieckiej.
W nocy z 25 na 26 lipca 1944 roku Sowieci podstêpnie,
pod Skrobowem ko³o Lubartowa, rozbroili 4 500 ¿o³nierzy 27 Wo³yñskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.
Edward Kar³owicz w monografii Od Zasmyk do Skrobowa napisa³:  Epopeja Wo³yñskiej Dywizji dobieg³a
koñca. Nagrod¹ za przelan¹ krew polsk¹, rany, cierpienia tysiêcy i ogromne ³zy matek, ¿on, sióstr by³o upokorzenie: rozkaz rzucenia na stos swej broni, tak ciê¿ko
zdobytych karabinów. Sta³o siê to w Skrobowie 
Tom dope³niaj¹ opowieci o Zadwórzu, Kozakach
 Pyrzanach i Gañczarach.
Zadwórze to niewielki przystanek kolejowy, tylko
trzydzieci kilometrów st¹d do Lwowa. 17 sierpnia 1920
roku mia³a tu miejsce bitwa, któr¹ w mitologii narodowej nazwano polskimi Termopilami. Na czele licz¹cego
ko³o tysi¹ca ¿o³nierzy, ochotników sta³ rotmistrz Roman
Abraham (w przysz³oci genera³, bohaterski dowódca
armii w Wojnie Obronnej 1939). Oddzia³ wraca³ pieszo
do Lwowa, wczeniej stoczy³ zwyciêskie boje z oddzia³ami sowieckiej Armii Konnej Siemiona Budionnego,
pod Radziechowom, Dmytrowem, Chodaczkowem. Maszeruj¹cy wzd³u¿ torów kolejowych oddzia³ zosta³ osaczony przez g³ówne ugrupowanie Armii Konnej. Odparto szeæ szar¿ sowieckiej kawalerii. Kolejnego nie uda³o siê, zabrak³o amunicji. Rannego rotmistrza Romana
Abrahama zast¹pi³ kapitan Boles³aw Zaj¹czkowski.
Nap³ywaj¹ce falami posi³ki sowieckie prze³ama³y obronê Polaków. Ow³adniêci dzik¹ furi¹ ¿o³dacy rozpoczêli
krwaw¹ rozprawê. W Dzienniku 1920 rosyjski pisarz,
wiadek walk pod Zadwórzem napisa³:  Pobojowisko.
Jedziemy z wojenkomem wzd³u¿ pierwszej linii, b³aga-

my, ¿eby nie zabijaæ jeñców Szeko b¹kn¹³  dlaczego nie?... Przebijali pa³aszami, dostrzeliwali, trupy na
trupach, jednego jeszcze obdzieraj¹, drugiego dobijaj¹,
jêki, krzyki, charkot Wyci¹gaj¹ z ukrycia nie traæ
³adunku, zar¿nij go  Pad³o w sumie 318 Orl¹t Lwowskich.
Ca³odzienne zmagania m³odych ¿o³nierzy ochotniczego batalionu z konnic¹ Budionnego pod Zadwórzem
umo¿liwi³y odwrót oddzia³om 13 Dywizji do Winnik i
Lwowa, gdzie zajê³y pozycje obronne i skutecznie odpiera³y sowieckie ataki, a¿ do za³amania siê ofensywy
bolszewików po Cudzie nad Wis³¹.
Legenda Zadwórza znalaz³a bogate odbicie w poezji, oto jeden z przyk³adów, fragment wiersza Stefana
Rayskiego:
Gdy pobudka zagrzmia³a i pad³ rozkaz do broni 
Pospieszyli ochotnie w morze ognia i kul
Polsce nieli ofiarê i myleli wci¹¿ o Niej.
A gdy nadszed³ dzieñ zgrozy, dzieñ piekielnej rozprawy,
Kiedy zacz¹³ siê straszny bój ostatni i rze,
Jak Spartanie ginêli na krwi polu i s³awy
Honor, wrogu, Chcesz zabraæ? Raczej ¿ycie nam
we!!!!...
Czytaj¹c kolejny piêkny tom Kresowej Atlantydy
stajemy siê uczestnikami, wrêcz bezporednimi wiadkami niezwyk³ych wydarzeñ, spotykamy siê z dziesi¹tkami bohaterów o fascynuj¹cych ¿yciorysach, i po raz
kolejny dochodzimy do oczywistej prawdy, ¿e bez pamiêci o Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej nie do
koñca jestemy Polakami.
1) Stanis³aw S. Nicieja: Nowe l¹dy Kresowej Atlantydy. Nowa
Trybuna Opolska nr 262 (7477) z 10  12 listopada 2017. Str. 21.
Stanis³aw S³awomir Nicieja: Kresowa Atlantyda. Historia i
mitologia miast kresowych. Tom X. Opole 2017, Wydawnictwo
MS. Stron 288. G

UROCZYSTOCI W ODDZIA£ACH I KLUBACH TMLiKPW
Helena Pawlak

Nasz wigilijny op³atek kresowy
Uroczystoæ wigilijna naszego Towarzystwa odby³a
siê 15.01.2018 r. w sali widowiskowej Domu Kultury
przy ul. Drzyma³y 26 w Gorzowie Wlkp.
Z zaproszonych goci przybyli: prezydent miasta
Gorzowa  Jacek Wójcicki, przewodnicz¹cy Rady Miasta  Jan Kaczanowski, prezes Mi³oników Wilna i Ziemi Wileñskiej  Wilhelmina Rotter i ks. kapelan Ryszard Przew³ocki. W wieczerzy wigilijnej uczestniczy³o
40 cz³onków i sympatyków Towarzystwa Mi³oników
Lwowa.
Wszystkich przyby³ych powita³a nasza nowa prezes
Towarzystwa  Maria Bo¿ek. Nadmieniam, i¿ p. prezes
rozpoczê³a urzêdowanie od 17 listopada 2017 r., czyli
od dnia Walnego Zebrania, na którym zosta³a wybrana
na now¹ kadencjê.
Nastêpnie wiele ciep³ych s³ów powiedzia³ nam prezydent miasta  Jacek Wójcicki. Po nim ¿yczenia no-

Za sto³em wigilijnym stoj¹ od prawej: prezydent
miasta  Jacek Wójcicki, Jan Kaczanowski, prezes
TMLiKPW Maria Bo¿ek, ksi¹dz Ryszard Przew³ocki
i Wilhelmina Rotter
30

woroczne z³o¿y³ Jan Kaczanowski i równie¿ sympatycznie przemawia³a W. Rotter.
Po czym ks. kapelan przytoczy³ odpowiedni fragment z pisma wiêtego, pob³ogos³awi³ op³atki i zaintonowa³ kolêdê Wród nocnej ciszy, któr¹ wszyscy wraz
zapiewali.
Nast¹pi³o wzajemne sk³adanie sobie ¿yczeñ z prze³amaniem siê op³atkiem.
Kolacjê wigilijn¹ zaczêlimy od wzniesienia toastu
szampanem i z odpiewaniem na stoj¹co Sto lat.
Dalej wszyscy spo¿ywali potrawy takie jak: kutia, krokiety z grzybami i kapust¹, barszcz czerwony i ciasto.

Sto³y by³y zas³ane bia³ymi obrusami, a zawiecone
wieczki i lampki kolorowe na cianach dodawa³y nastroju i uroku tej sali. Jeszcze przez godzinê wszyscy
wspólnie piewali znane powszechnie kolêdy. Na uwagê zas³uguje piew prowadz¹cej chórzystki naszego
chóru Ta-Joj kol. Danuty Machnickiej.
Podziw i uznanie nale¿y siê cz³onkom, którzy przygotowali posi³ki, ustawili sto³y i wszystko na sto³ach,
us³ugiwali wszystkim przyby³ym oraz posprz¹tali po
uroczystoci. Nale¿¹ siê wiêc podziêkowania nastêpuj¹cym osobom: Wies³awie Pazo³a, Danucie Kugler i Józefowi Kamiñskiemu.

Helena Pawlak

Wyró¿nienie pomiertne szczególnie zas³u¿onych
dwojga Kresowian z Gorzowa Wlkp.
W dn. 07.07.2016 r. o godz. 10.00 przed budynkiem
Wojewódzkiego Orodka Metodycznego przy ul. £okietka odby³a siê uroczystoæ ods³oniêcia tablicy powiêconej p. dr. Piotrowi Franków. Ods³oniêcia dokona³a
¿ona Irena Franków, która przyby³a wraz z rodzin¹.

w 2013 r. panu Piotrze. Po spotkaniu wszystkich zaproszono na ciasto i kawê.
W dn. 16 wrzenia 2017 r. odby³o siê uroczyste
ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej powiêconej zmar³ej
Annie Makowskiej-Cieleñ we wsi podgorzowskiej  Sta-

Ods³oniêcia tablicy dokona³a ¿ona p. Piotra Frankowa  Irena Franków. Tu¿ za ni¹ stoi Jerzy Kaliszan 
dyrektor WOM-u

re Kurowo. Uroczystoæ rozpoczê³a siê msz¹ w.
w tutejszym kociele. Nastêpnie wszyscy zgromadzili
siê przed budynkiem szko³y podstawowej.
Z programem artystycznym wyst¹pi³a m³odzie¿
szko³y, w której dawniej pracowa³a zas³u¿ona Sybiraczka i Kresowianka. Zas³ugi zmar³ej Anny przypomnieli:
dyr. szko³y i prezes Ko³a Sybiraków w Gorzowie Wlkp.
Miêdzy innymi na wyró¿nienie zas³uguje fakt, i¿
p. Anna Makowska-Cieleñ ufundowa³a z w³asnych pieniêdzy stypendia dla dwóch zdolnych ubogich uczniów
z tej wioski, aby mogli dalej siê kszta³ciæ.
Po zakoñczeniu wszyscy przybyli gocie zostali zaproszeni na wspólny posi³ek.
Tablicê ufundowa³a Szko³a Podstawowa w Starym
Kurowie. Z kolei popiersie Pani Ani obieca³a wyrzebiæ
i umieciæ na jej nagrobku znana gorzowska artystkarzebiarka Zofia Biliñska.
Szczegó³y ¿yciorysów i dzia³alnoci zawodowo-spo³ecznej p. pani Ani i p. pana Piotra zosta³y przedstawione w dawniejszych numerach Semper Fidelis. G

Tablicê ufundowano ze rodków WOM-u staraniem
dyrektora Jerzego Kaliszana.
Przemówienia na temat dzia³alnoci pana Piotra
wyg³osili: Jan Kaczanowski  wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta i dyrektor WOM-u  Jerzy Kaliszan. Nast¹pi³o wrêczenie kwiatów rodzinie zmar³ego, drugiego
prezesa Towarzystwa Mi³oników Lwowa i wspólne
zdjêcie licznie przyby³ych cz³onków Towarzystwa i
przyjació³ zmar³ego.
Z kolei 26 kwietnia 2017 r. dyrekcja Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie zorganizowa³a spotkanie powiêcone pamiêci zmar³ego prezesa Piotra Frankowa
pod has³em Nauczyciel, historyk, mi³onik Gorzowa i
Kresów. Oprócz wspomnieñ przytoczonych przez najbli¿szych mu ludzi, wywietlono jego ¿yciorys i dzia³alnoæ zawodow¹ wraz ze zdjêciami. Mo¿na by³o ogl¹dn¹æ na drugiej sali wystawê pami¹tek po zmar³ym
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Aleksander Sawaryn

wiêksz¹ liczbê uczestników. W 2017 to ju¿ 4 dni i
w programie: Dzieñ pierwszy: Wyk³ady pana Stanis³awa Srokowskiego pisarza i publicysty, autora ksi¹¿ek
Nienawiæ, Strachy, na podstawie którzych by³ napisany scenariusz filmu Wo³yñ. W wyk³adach wziê³o udzia³
ogó³em ok. 500 osób, w tym g³ównie m³odzie¿.
Drugiego dnia wystêpowa³a m³odzie¿ Spo³ecznego
Ogniska Muzycznego, Radom-Centrum, Publicznego
Gimnazjum im. Orl¹t Lwowskich w Potworowie oraz
IV Liceum im. T. Cha³ubiñskiego w Radomiu pod kierunkiem pedagogów Radomskiego Orodka Doskonalenia Nauczycieli.
Trzeci dzieñ to wyk³ad dr. Adama Duszyka Józef
Haller  B³êkitny Genera³. W spotkaniu wziêli udzia³
uczniowie z grupy rekonstrukcji historycznej IV LO prezentuj¹c obowi¹zuj¹ce wówczas umundurowanie i
uzbrojenie. Kolejny dzieñ to recital Wojciecha Habeli,
aktora scen krakowskich  Lwowskie krajobrazy serdeczne. Przy wype³nionej sali ch³onêlimy zapomniane klimaty Lwowa, gromko oklaskuj¹c wykonawcê, któremu akompaniowa³ Pawe³ Biñkowski.
Dni Lwowa zakoñczy³a uroczysta msza wiêta w kociele
Garnizonowym z udzia³em naszego
sztandaru. Przypomnieæ nale¿y, ¿e
we wspomnianym kociele znajduje siê tablica powiêcona Obroñcom Lwowa.
Dbaj¹c o tych, którzy powiêcili
¿ycie w walce o Polskê opracowalimy listê poleg³ych radomian, którzy dali wiadectwo, ¿e Lwów bronili ochotnicy z ró¿nych miast i ró¿nych zawodów.
Opracowalimy równie¿ plan na
rok przysz³y, który bêdzie rokiem
szczególnym. To 100 rocznica odzyskania niepodleg³oci i taka¿
rocznica Orl¹t Lwowskich. Ale
o planach nie wspominamy, ¿eby
nie zapeszyæ.
rodki, którymi dysponujemy, s¹
niestety wiêcej ni¿ skromne. To nasze sk³adki (w wiêkszoci od emerytów) i sporadyczne wsparcie osób bliskich naszym celom. Nie tracimy nadziei. Zw³aszcza,
¿e iloæ cz³onków sukcesywnie wzrasta i, co najbardziej nas cieszy, ronie zainteresowanie nasz¹ dzia³alnoci¹ wród m³odzie¿y. Jeli oni nie przejm¹ i nie
poczuj¹, ¿e pamiêæ o historii i losach ziem kresowych
to wrêcz obowi¹zek i powinnoæ ka¿dego kto mieni siê
polskim patriot¹.
Nasze szeregi s¹ ju¿ powa¿nie wyszczerbione.
A przecie¿ jestemy co winni tym, którzy tam pozostali.
Historia postawi³a przed nami trudne zadania. Ciê¿ko i trudno odbudowaæ pamiêæ po latach zapominania,
wykrelania z podrêczników i luki w nauce historii.
A przecie¿ istnieje nieprzeliczona iloæ mogi³ na cmentarzach Lwowa, wielu mniejszych miast i wiosek, czêsto zaniedbanych i niszczonych. One na przekór
wszystkiemu daj¹ niepodwa¿alne wiadectwo  Tam
byli, ¿yli i budowali Polskê  Polacy!
Aleksander Sawaryn
wiceprezes TMLiKPW O/Radom, Lwowianin

A o Lwowie pamiêtaæ...
Kolejny rok naszej dzia³alnoci zamyka swoje wierzeje.
Zwyczajowo czynimy co na kszta³t rachunku, oceniaj¹c czy wiêcej jest po stronie ma czy winien.
Zastanawiamy siê czy bylimy wystarczaj¹co aktywni, czy wszystkie zadania wykonano z nale¿ytym zaanga¿owaniem, co nale¿y zmieniæ, co dodaæ w planie na
rok przysz³y.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e czasu mamy niewiele,
kalendarz biologiczny jest nieub³agany. ¯yj¹cych
wiadków polskiego Lwowa z ka¿dym rokiem ubywa.
Ich dzieci przejê³y odpowiedzialn¹ rolê wiadczenia
prawdy o historii Lwowa, miasta ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ zas³uguj¹cego na sta³e miejsce w historii Polski.
A jak wiele jest tu do zrobienia wiemy najlepiej my,
Lwowianie i kresowianie. Mamy ju¿ za sob¹ okres, kie-

dy wrêcz zabroniono o Nim mówiæ. Teraz nast¹pi³ czas
pó³prawd, a czêsto tendencyjnego rozmijania siê
z prawd¹. Tym bardziej rola tych, co jeszcze pamiêtaj¹
i wynieli z rodzinnych domów autentyczne potwierdzone fakty, jest nie do przecenienia.
Mamy wrêcz obowi¹zek wiadczyæ, a co wa¿niejsze
przekazywaæ nastêpcom, to co czêsto bywa celowo
ukrywane albo tendencyjnie niezgodnie z prawd¹ komentowane.
Naczelnym zadaniem naszego Towarzystwa jest
szczególnie praca z m³odzie¿¹. Z du¿¹ satysfakcj¹
stwierdzamy, ¿e nasze propozycje przyjmowane s¹
z du¿ym zainteresowaniem, stale rosn¹cym. Wyró¿niæ
nale¿y sporód wielu dyrektora (obecnie zastêpcê)
Gimnazjum im. Orl¹t Lwowskich (po zmianie im. J. Pi³sudskiego) w Potworowie. Pan Krzysztof Wochniak ju¿
trzeci raz z powodzeniem zorganizowa³ konkurs poezji
lwowskiej i kresowej. Z roku na rok ronie zarówno
iloæ uczestników, jak i poziom prezentowanych wierszy.
Listopadowe Dni Lwowa stanowi¹ sta³¹ pozycjê
w kalendarzu imprez ju¿ miejskich i zdobywaj¹ coraz
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Andrzej Szlichta

Obchody 99. rocznicy zwyciêskiej obrony Lwowa
w 1918 r. w Czêstochowie
Niekrasza. Wspomnia³ o oficerach walcz¹cych we Lwowie, a mianowicie por. Romanie Abrahamie i kpt. Mieczys³awie Borucie Spiechowiczu, którzy jako genera³owie brali udzia³ w kampanii wrzeniowej 1939, a w czasach PRL doprowadzili do zawieszenia na Jasnej Górze tablicy powiêconej Orlêtom. Wyst¹pienie zakoñczy³ apelem do m³odzie¿y o mi³oæ do Ojczyzny, pamiêæ o Jej Obroñcach i Bohaterach.
Nastêpnym punktem programu by³o wrêczenie odznaczeñ, a mianowicie Z³ot¹ Odznakê Honorow¹ naszego Towarzystwa otrzymali Wiceprezydent Miasta
Ryszard Stefaniak, o. E. Rakoczy, p³k Stanis³aw Ujma i
Przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa l¹skiego Stanis³aw Gmitruk  to osoby wielce zas³u¿one dla naszego Oddzia³u Towarzystwa. Ponadto St. Gmitruk wrêczy³
Z³ote Odznaki Zas³u¿ony dla Województwa l¹skiego
Ma³gorzacie Desce  by³ej prezes naszego Oddzia³u i
Zbigniewowi Fliszczakowi bêd¹cemu od kilku kadencji
Sekretarzem Zarz¹du Oddzia³u.
Z kolei p³k Stanis³aw Ujma poprowadzi³ Apel Pamiêci powiêcony Bohaterom Walk o Niepodleg³oæ Polski,
a wiêc tak¿e Bohaterskim Obroñcom Lwowa z lat
1918  1920. M³odzie¿ mundurowa wznosi³a okrzyki
Polegli na polu chwa³y lub Czeæ Ich pamiêci, towarzyszy³ im odg³os werbli. Na zakoñczenie trêbacz odegra³ melodiê Cisza.
Delegacje przyst¹pi³y do sk³adania wi¹zanek kwiatów pod Pomnikiem Orl¹t Lwowskich.
Czêæ oficjaln¹ uroczystoci zakoñczy³a pieñ tak
wa¿na dla Lwowiaków W dzieñ deszczowy i ponury.
W czêci artystycznej z programem s³owno-muzycznym o tematyce lwowskiej wyst¹pi³a m³odzie¿
Szko³y Podstawowej nr 52 im. Ma³ego Powstañca, która po likwidacji Gimnazjum nr 21 im. Orl¹t Lwowskich
postanowi³a kontynuowaæ tradycje kresowe by³ego
Gimnazjum.
Po tych wystêpach nast¹pi³o oficjalne zakoñczenie
tej uroczystoci, podziêkowanie za obecnoæ i wytrwa³oæ mimo niesprzyjaj¹cych warunków atmosferycznych i zaproszenie na obchody 100. rocznicy zwyciêskiej Obrony Lwowa w przysz³ym 2018 roku.
Tak zakoñczy³a siê ta, naszym zdaniem udana
mimo niesprzyjaj¹cej pogody, uroczystoæ. Nale¿y
wspomnieæ, ¿e za stronê techniczn¹, a wiêc nag³onienie, odtwarzanie melodii, sygnalistów i werblistów odpowiada³ Micha³ Mroczek z Wydzia³u Kultury, Promocji
i Sportu Urzêdu Miasta. Dziêkujemy.
Kresowiacy spod pomnika przenieli siê do
wietlicy parafialnej udostêpnionej przez proboszcza,
a kapelana naszego Oddzia³u ks. Marka Olejniczaka.
Tu przy bigosie i herbatce nieco rozgrzalimy siê, ale
równie¿ toczy³a siê dyskusja co do dalszych dzia³añ
naszego Oddzia³u w roku 100-lecia. Mamy wstêpne
plany, ale wymagaj¹ dopracowania. Chcemy aby przysz³oroczne wszelkie poczynania by³y zwi¹zane ze 100leciem Niepodleg³oci. W przysz³ym roku zobaczymy

Dzieñ 22 listopada 2017 r. tak jak w piosence dzieñ
deszczowy i pochmurny. M¿awka, ch³odno, pochmurno, a mimo tego na Plac Orl¹t Lwowskich, piêknie wyremontowany i zmodernizowany przez W³adze naszego Miasta, przybywaj¹ poczty sztandarowe Urzêdu
Miasta, naszego Towarzystwa, ró¿nych organizacji
kombatanckich, czêstochowskich szkó³. Przybywa jednostka Strzelców, m³odzie¿ z klas mundurowych
szkó³ i delegacje m³odzie¿y ze swoimi wychowawcami.
Liczny udzia³ m³odzie¿y szkolnej szczególnie nas cieszy. Pod Pomnikiem Orl¹t zjawiaj¹ siê Gocie: wiceprezydent Miasta dr Ryszard Stefaniak, Przewodnicz¹cy
Sejmiku l¹skiego mgr in¿. Stanis³aw Gmitruk, paulin
z Jasnej Góry ojciec brygadier Eustachy Rakoczy,
przedstawiciele parlamentarzystów czêstochowskich
 senator Artur Warzocha i pose³ Szymon Gi¿yñski,
przedstawiciele Wojska Polskiego, Policji, S³u¿by Celnej, Stra¿y Po¿arnej i mieszkañcy dzielnicy Raków.
Godzina 12.00 rozlega siê sygna³ Uwaga wszyscy
odtr¹biony przez sygnalistê orkiestry OSP z Mykanowa
(sygna³ ten bêdzie powtarza³ siê wielokrotnie w trakcie
tej uroczystoci). Prowadz¹cy nasz¹ uroczystoæ p³k
Stanis³aw Ujma wydaje odpowiedni¹ komendê, rozlegaj¹ siê dwiêki Mazurka D¹browskiego, bia³o-czerwona flaga ³opocze na maszcie.
Po powitaniu Goci, m³odzie¿y i mieszkañców Czêstochowy zabiera g³os Prezes Czêstochowskiego Oddzia³u Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich mgr Adam Kiwacki. Przypomina
o celu dzisiejszej uroczystoci, o Obronie Lwowa
w 1918 r., o bohaterskich Orlêtach Lwowskich, o potrzebie kultywowania tych bohaterów tamtych dni,
o walce o Niepodleg³oæ naszej Ojczyzny. Podziêkowa³
równie¿ W³adzom Czêstochowy za przeprowadzenie
oczekiwanego od kilku lat remontu i modernizacji Placu
Orl¹t, który obecnie stanowi wizytówkê Dzielnicy Raków i nasz Pomnik Orl¹t piêknie prezentuje siê. Z kolei
zabra³ g³os w imieniu Prezydenta i W³adz Miasta Wiceprezydent, który przypomnia³ o walkach Polaków o Niepodleg³oæ w ró¿nych okresach naszej historii, o 1918 r. i
o bohaterskiej obronie Lwowa przez jego mieszkañców,
w tym wspania³¹ postawê dzieci i m³odzie¿y Lwowa
zwanej Lwowskimi Orlêtami. Te dzia³ania przyczyni³y
siê równie¿ do odzyskania Niepodleg³oci przez Polskê, po 123 latach niewoli. O wolnoæ trzeba dbaæ,
a o bohaterach pamiêtaæ. Kolejny mówca to Ojciec
E. Rakoczy, który w swoim p³omiennym wyst¹pieniu
skierowanym przede wszystkim do m³odzie¿y przypomnia³ sylwetki najm³odszych uczestników obrony Lwowa, którzy zginêli w jego obronie i spoczywaj¹ na
Cmentarzu Obroñców Lwowa  Cmentarzu Orl¹t na
Lwowskim £yczakowie. Wspomnia³ o pochodz¹cych
z Czêstochowy Obroñcach Lwowa, których mogi³y
uznane za Groby Wojenne znajduj¹ siê na czêstochowskich cmentarzach m.in. Stefana Stetkiewicza, Leona
Lewickiego, Zygmunta Dzierzbickiego, Remigiusza
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czy nasze zamierzenia uda³o siê nam zrealizowaæ.
Oby.
Na zakoñczenie jeszcze jedna informacja. Otó¿ tak¿e wieczorem 22 listopada na Uniwersytecie Trzeciego
Wieku przy Akademii im. Jana D³ugosza w Czêstochowie nasz Wiceprezes Andrzej Królica wyg³osi³ wyk³ad
na temat Lwowa  historia, kultura, nauka, sztuka, ar-

chitektura. Prelekcja trwa³a pó³torej godziny, by³y przerocza, by³y wspólnie piewane piosenki. By³ to udany
lwowski wieczór. Nie zauwa¿y³em aby kto z uczestników spotkania by³ znudzony, wrêcz przeciwnie widaæ
by³o zainteresowanie tematem (uczestniczy³o ponad
sto osób). Andrzej Królica mo¿e byæ zadowolony, a my
lwowiacy równie¿. G

£ukasz Wolski

Tutaj rodzi³a siê niepodleg³a Polska: 11 listopada
na Wileñszczynie
Na Wileñszczynie w wyj¹tkowy sposób uczczono
99. rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oci.
Jeszcze przed witem 11 listopada 2017 roku wystartowa³a sztafeta niepodleg³oci, która po³¹czy³a miejsca
narodzin i spoczynku Serca Józefa Pi³sudskiego. Razem z rodakami z Litwy niepodleg³oæ wiêtowali patrioci, którzy przyjechali z Polski. A wród nich 48-osobowa delegacja akcji Mogi³ê pradziada ocal od zapomnienia.
11 listopada to dla Polaków mieszkaj¹cych na Litwie
dzieñ wyj¹tkowy. Mog¹ oni pokazaæ wówczas swoje
przywi¹zanie do narodowych barw, tradycji i historii.
Choæ polskoæ towarzyszy im na co dzieñ, to jednak
podczas Narodowego wiêta Niepodleg³oci mog¹ celebrowaæ j¹ wspólnie z rodakami z macierzy, za dziêki
licznym patriotycznym inicjatywom Wileñszczyzna staje
siê bia³o-czerwona.
Ju¿ 10 listopada m³odzi Polacy mylami byli na obchodach dnia niepodleg³oci. Wieczorem spotkali siê
pod Ostr¹ Bram¹ w Wilnie.
 Przyjechalimy od Ostrej Bramy, Matki Bo¿ej Mi³osiernej, do której uciekali siê wszyscy powstañcy XIX
wieku, do której pielgrzymowa³ niejednokrotnie urodzony przed 150 laty marsza³ek Józef Pi³sudski. To nad
ko³ysk¹ tego¿ wodza narodu polskiego wisia³ ryngraf
Matki Bo¿ej Ostrobramskiej  mówi³ podczas nabo¿eñstwa ks. Dariusz Stañczyk.
Grupa wolontariuszy z Dolnego l¹ska uczestniczy³a we mszy wiêtej w kaplicy ostrobramskiej i zwiedzi³a
najistotniejsze dla Polaków miejsca w Wilnie. Z³o¿ylimy równie¿ kwiaty i zapalilimy symboliczny znicz
pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ wiêtego Jana Paw³a II.
Znajduje siê ona tu¿ pod Ostr¹ Bram¹. W ten sposób,
w wyj¹tkowym miejscu, oddalimy czeæ kolejnemu
z wybitnych Polaków. Wieczorem wyruszylimy do Powiewiórki. W tamtejszym kociele 15 grudnia 1867 roku
ochrzczony zosta³ Józef Pi³sudski, któremu nadano
drugie imiê  Klemens.
11 listopada, tu¿ po godzinie 5, gdy Wileñszczyzna
jeszcze spowita by³a mrokiem, rozpoczê³y siê uroczystoci w Zu³owie. To tutaj 5 grudnia 1867 roku na wiat
przyszed³ Józef Pi³sudski. Po maj¹tku, w którym spotyka³a siê inteligencja i polscy patrioci, dzi pozosta³y
jedynie fundamenty (dworek sp³on¹³ w 1874 roku, a po
II wojnie wiatowej w³adze sowieckie urz¹dzi³y tam
sowchoz) oraz d¹b, z którym wi¹¿e siê niezwyk³a historia. W 1937 roku zosta³ on zasadzony na czeæ mar-

sza³ka, przez jego ¿onê Aleksandrê oraz ówczesnego
prezydenta Ignacego Mocickiego. Drzewo cudem ocala³o. Nienawidz¹cy marsza³ka Sowieci nie byli wiadomi, ¿e w tym miejscu ronie tak niezwyk³y dla Polaków
symbol. Zreszt¹ d¹b, podlewany przez lata chemikaliami z fermy kur, uratowa³y w póniejszym okresie niewiadome swoich czynów dzieci z pobliskiej stró¿ówki.
W tym niezwyk³ym miejscu odmówiono modlitwê za
ojczyznê, odpiewano patriotyczne pieni oraz Hymn
Polski. Po z³o¿eniu symbolicznych wi¹zanek oraz zapaleniu zniczy pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ Józefa Pi³sudskiego, wystartowa³a 23. Sztafeta Niepodleg³oci.
Jej celem by³a tradycyjnie Rossa i Mauzoleum Matki
i Serca Syna. Biegacze do pokonania mieli ponad
60 kilometrów. Ju¿ sama nazwa wskazuje, co pewien
czas trójki biegn¹ce z flagami by³y zastêpowane przez
kolejnych uczestników sztafety.
 To jest najwiêkszy dar, który pielêgnuje nasza ojczyzna przez 99 lat. Czujecie, ¿e jestecie twórcami
silnej, nowej, niepodleg³ej Polski. Niech ta niepodleg³a
dzisiaj zatriumfuje przez ten wspania³y bieg do Wilna
na Rossê   mówi³ ks. Dariusz Stañczyk w Zu³owie do
uczestników sztafety.
W Powiewiórce w porannej mszy, oprócz polskich
harcerzy i m³odzie¿y z Litwy, uczestniczyli równie¿
motocyklici Miêdzynarodowego Rajdu Katyñskiego
oraz delegacja akcji Mogi³ê pradziada ocal od zapomnienia, w sk³ad której wchodzili uczniowie dolnol¹skich i opolskich szkó³ wraz z nauczycielami, harcerze
710. Dru¿yny Kedyw z Legnicy, Stra¿acy z Jugowa,
a tak¿e wolontariusze. Mszê wiêt¹ w intencji ojczyzny
odprawi³ ksi¹dz Dariusz Stañczyk, sprawuj¹cy pos³ugê
kap³añsk¹ w Tobolsku na Syberii. Wczeniej, przez
25 lat, zwi¹zany by³ z Wilnem i Wileñskim Hufcem
Maryi im. Pani Ostrobramskiej. To on jest inicjatorem i
organizatorem Sztafety Niepodleg³oci, która w tym
roku wystartowa³a ju¿ po raz 23.
W Niemenczynie zaplanowana zosta³a przerwa oraz
poczêstunek dla biegaczy. Przyby³ych do miejskiego
centrum kultury przywita³y lokalne w³adze, na czele ze
starost¹ Edwardem Puncewiczem. Przed biegaczami
pozosta³o jeszcze ponad 20 kilometrów.
Po uroczystociach nie mia³y koñca rozmowy rodaków ponad granicami. O swojej bogatej historii ¿ycia
opowiadali m.in. kombatanci Armii Krajowej. Pozosta³a
ich ju¿ tylko garstka, jednak co roku przybywaj¹ oni na
Rossê, by wiêtowaæ niepodleg³oæ ojczyzny.
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 Pozdrawiam wszystkich Polaków, ale proszê
¿ebycie i o nas nie zapominali. Pozosta³em tu na swojej ziemi, a znalaz³em siê w obcym kraju. Do doktora
idê, on po polsku nie rozumie, a ja po litewsku ani s³owa. Niewielu nas tutaj ju¿ zosta³o. Mo¿e trzech, czterech ¿ywych  mówi³ nam podporucznik Zygmunt Olszewski, weteran wileñskiej Armii Krajowej.
Delegacja akcji Mogi³ê pradziada ocal od zapomnienia odwiedzi³a równie¿ Bujwidze. Na tamtejszym
cmentarzu spoczywaj¹ cz³onkowie rodziny Kardyna³a
Henryka Gulbinowicza. Ich mogi³ê rozwietli³y bia³oczerwone znicze. Odmówiona zosta³a równie¿ modlitwa w intencji wszystkich zmar³ych Polaków.
O odwiedziny na grobie swoich przodków prosi³ nas
sam kardyna³ Gulbinowicz. Duchowny, pochodz¹cy
z Wileñszczyzny, jest cz³onkiem naszej Fundacji Studio
Wschód. Obecnie rozpoczynamy budowê Domu Spotkañ z Kresami im. kardyna³a Henryka Gulbinowicza.

Bêdziemy tam sprowadzaæ naszych rodaków z Kresów,
by godnie i wród ¿yczliwych osób, do¿yli swoich dni.
Narodowe wiêto Niepodleg³oci nigdzie nie smakuje tak wyj¹tkowo jak na Wileñszczynie. Bêd¹c tutaj
bia³o-czerwone serca bij¹ szybciej, a ka¿dy z uczestników tych wydarzeñ pragnie tutaj wróciæ. Tych emocji
nie da siê opisaæ, je po prostu trzeba zobaczyæ i prze¿yæ.
Marzy nam siê by za rok, w setn¹ rocznicê odzyskania niepodleg³oci, do Zu³owa i na Rossê przyby³o wiêcej delegacji z Polski. To niezwykle wa¿ne dla naszych
rodaków z Wileñszczyzny, którzy pomimo lat roz³¹ki
z ojczyzn¹ pielêgnuj¹ narodowe tradycje i kulturê. Warto byæ tutaj, w kolebce niepodleg³oci. Do zobaczenia
11 listopada 2018 roku!
Autor: £ukasz Wolski  student, Uniwersytet Wroc³awski, wolontariusz akcji Mogi³ê pradziada ocal od zapomnienia
Zdjêcia: https://drive.google.com/drive/folders/1p6n2-nRYSnmGCyvAz9gHDF1muhf7BmNt?usp=sharing

Karol Liwirski

Rondo imienia Genera³a Romana Abrahama w widnicy
Towarzystwo Mi³oników Lwowa dziêkuje w³adzom widnicy za nadanie rondu imienia
Genera³a Romana Abrahama.
Piêkny zbieg okolicznoci, ¿e w setn¹ rocznicê walk
o Lwów mo¿emy wspominaæ Romana Abrahama, który
urodzi³ siê we Lwowie w lutym 1891 r. Tytu³ Doktora
Wydzia³u Prawa i Filozofii uzyska³ na Lwowskim Uniwersytecie, w czasie I wojny wiatowej ukoñczy³ Szko³ê Oficersk¹ Kawalerii. Gdy 1 listopada 1918 r. Lwów
obudzi³ siê zajêty przez wojska Strzelców Siczowych
mieszkañcy natychmiast staj¹ do obrony swego miasta,
walczyli wszyscy: mê¿czyni i kobiety, ksiê¿a i robotnicy, m³odzie¿ i dzieci (Orlêta Lwowskie). W tych walkach
porucznik Roman Abraham daje siê poznaæ jako niezwykle waleczny ¿o³nierz i dowódca. Walczy³ przy zdobyciu Dworca Kolejowego we Lwowie, a nastêpnie tworzy w³asny oddzia³ bojowy Góry Straceñ na Persenkówce. O wicie 22 listopada porucznik Abraham zatyka na lwowskim ratuszu sztandar Polski zdzieraj¹c flagê uzurpatorów. W 1920 r. Major R. Abraham wraz
z genera³em M¹czyñskim bierze udzia³ w powstrzymaniu nawa³nicy Armii Budionnego. Podczas walk zostaje
raniony (pod Chodaczkowem - www.lwow.com.pl/abraham.html) (bitwa pod Zadwórzem  tablica historyczna
na widnickim cmentarzu przy ul. Brzozowej). W 1921
r. obj¹³ dowództwo jako pu³kownik Ma³opolskiej Grupy
Operacyjnej, a w 1922 r. obj¹³ katedrê w Wy¿szej Szkole Wojskowej. W 1926 r. stan¹³ po stronie wojsk Pi³sudskiego. W 1929 r. otrzyma³ nominacjê na dowódcê Brygady Kawalerii Toruñ, a nastêpnie Brygady Kawalerii
Bydgoszcz. 27 kwietnia 1937 r. obj¹³ dowództwo Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, która w padzierniku
1938 r. bra³a udzia³ w zajêciu Zaolzia. 2 wrzenia 1939 r.
czêæ jego oddzia³ów prowadzi³a walki wypadowe na
terenie Rzeszy w rejonie Wschowy. W bitwie pod Bzur¹
prowadzi³ akcje zaczepne i przedziera³ siê w kierunku
Warszawy. Dotar³ na warszawskie Bielany w wyniku
brawurowej szar¿y 14 Pu³ku U³anów Jaz³owieckich pod

Wólk¹ Wêglowa. Bra³ udzia³ w obronie Warszawy a¿ do
momentu kapitulacji. Nastêpnego dnia uleg³ wypadkowi
samochodowemu i zosta³ umieszczony w szpitalu Ujazdowskim. 15 padziernika 1939 r. zosta³ aresztowany
przez Gestapo. W Poznaniu zostaje skazany na karê
mierci, wyrok zostaje zawieszony. Przebywa³ w oflagu, a póniej w obozie w Johannisbrum na l¹sku. Do
kraju wróci³ w grudniu 1945 r. Od 15 lutego 1946 r. by³
Delegatem Generalnym do Spraw Repatriacji. W 1950 r.
przechodzi w stan spoczynku. By³ szykanowany jako
w³aciciel gospodarstwa rolnego. A¿ do momentu przejêcia jego gruntów przez Skarb Pañstwa. W tym czasie
by³ inwiligowany przez Informacjê Wojskow¹. By³ czynnie zaanga¿owany w restytucjê pomnika 15 Pu³ku U³anów Poznañskich oraz obronê cmentarza Orl¹t Lwowskich.
Bêd¹c 3 maja 1976 r. na Jasnej Górze w Czêstochowie uroczycie przekaza³ Matce Najwiêtszej zdobyte swoje odznaczenia wojskowe (Krzy¿ Z³oty i Srebrny Virtuti Militari, Krzy¿ Kawalerski Orderu Legii Honorowej, Krzy¿ Komandorski). Tu powiedzia³: Najm³odszym ¿o³nierzem ochotniczym w moim oddziale Góry
Straceñ w listopadzie 1918 r. by³ uczeñ gimnazjum
 Antoni Petrykiewicz, lat 13, w walce by³ nieustêpliwy
i odwa¿ny. Pad³ z broni¹ w rêku na Persenkówce. Poda³em go wraz z innymi ¿o³nierzami do odznaczenia
Krzy¿em Virtuti Militari. Marsza³ek j. Pisudski zaakceptowa³ ten wniosek. Do dnia dzisiejszego Anto Petrykiewicz jest najm³odszym kawalerem tego odznaczenia
 to by³y walki o Lwów. Zmar³ 26 sierpnia 1976 r.
w Warszawie i pochowany zosta³ uroczycie w obecnoci ks. kardyna³a S. Wyszyñskiego obok grobu matki
na cmentarzu parafialnym we Wrzeni (1 wrzenia
1984 r. ustanowiono go patronem Zespo³u Szkó³ Rolniczych we Wrzeni). G
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Leszek Mulka

Dni Lwowa i Kresów w Olenicy
Po raz kolejny w Olenicy odby³y siê Dni Lwowa i
Kresów, zorganizowane przez olenicki klub TMLiKPW.
Jak co roku odbywa³y siê w atmosferze rocznicowej
zwi¹zanej z obchodami wiêta Niepodleg³oci, ale
w tym roku mia³o to wyraz szczególny, poniewa¿ imprezy te rozpoczê³y obchody roku jubileuszowego 100-lecia odzyskania niepodleg³oci i 100. rocznicy Obrony
Lwowa. W ramach Dni odby³y siê cztery imprezy, które
spotka³y siê z du¿ym zainteresowaniem mieszkañców
Olenicy.
14 listopada 2017 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury odby³a siê konferencja powiêcona Kresom
Wschodnim pn. Dziedzictwo Kresów. G³ównym punktem konferencji by³ wyk³ad Stanis³awa Srokowskiego
pt. Wielkoæ i dramat polskich Kresów. Stanis³aw Sro-

II miejsce  Zuzanna Michalewska ze Szko³y Podstawowej nr 6,
III miejsce  Gabriela Wajewrowska ze Szko³y Podstawowej Gminy Olenica,
Wyró¿nienia: Zuzanna Szczygie³ i Wanessa Klapiñska ze Szko³y Podstawowej Gminy Olenica oraz Jan
Rajewski ze Szko³y Podstawowej nr 1.

Fot. Ryszard Ka³u¿ny

Laureaci grupy starszej

W kategorii uczniów starszych:
I miejsce  Joanna liwiñska ze Szko³y Podstawowej Gminy Olenica,
II miejsce  Marcelina Kobiela ze Szko³y Podstawowej nr 8,
III miejsce  Krzysztof Ostrowski ze Szko³y Podstawowej nr 1,
Wyró¿nienia: Natalia Jezierska i Wiktoria Junik
z II Liceum Ogólnokszta³c¹cego oraz Wiktoria Serwin
ze Szko³y Podstawowej nr 3.

Fot. Ryszard Ka³u¿ny

Otwarcie uroczystoci zakoñczenia konkursu
kowski, znakomity znawca dziejów Kresów, autor wielu
ksi¹¿ek o tematyce kresowej oraz scenariusza do filmu
Wojciecha Smarzowskiego Wo³yñ, w sposób bardzo
sugestywny przedstawi³ dzieje Kresów. Ten niezwykle
interesuj¹cy wyk³ad wywo³a³ o¿ywion¹ dyskusjê. Bardzo wiele pytañ dotyczy³o ludobójstwa Polaków na Kresach w czasie II wojny wiatowej dokonanego przez
ukraiñskich nacjonalistów. Mo¿na te¿ by³o nabyæ wiele
ksi¹¿ek autora.
16 listopada 2017 r. w Bibliotece i Forum Kultury
odby³ siê fina³ XII Olenickiego Konkursu Poezji Lwowskiej i Kresowej im. Mariana Hemara, który odbywa³ siê
pod patronatem Starosty Powiatu Olenickiego Wojciecha Kociñskiego. Eliminacje odbywa³y siê w olenickich szko³ach przez ca³y padziernik. W przes³uchaniach fina³owych wziê³o udzia³ 45 uczniów z 10 olenickich szkó³. Recytacje odbywa³y siê w dwóch kategoriach wiekowych. Ocenia³a je Komisja Konkursowa
w sk³adzie: Barbara Sycianko, Dorota Bilmon i Barbara
S³ómka. Laureatami zostali:

Fot. Zbigniew Nowak

Uczestnicy konkursu
Nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez Starostê Powiatu Olenickiego Wojciecha Kociñskiego wrêcza³
Burmistrz Olenicy Micha³ Ko³aciñski w towarzystwie
Dyrektor Zespo³u Owiaty Samorz¹dowej Danuty Leniewskiej. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali jubileuszowy kalendarz lwowski na rok 2018. Nauczyciele przygotowuj¹cy uczniów do konkursu otrzymali dy-

W kategorii uczniów m³odszych:
I miejsce  Hubert Pietrzak-Rogala ze Szko³y Podstawowej nr 4,
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plomy z podziêkowaniami i równie¿ kalendarz lwowski
na rok 2018. Konkurs zakoñczy³ siê wystêpem laureatów. Na uroczystoci, oprócz zaproszonych goci i
uczestników konkursu, obecni byli tak¿e nauczyciele i
rodzice uczniów.
Najwa¿niejszym elementem olenickich Dni Lwowa
by³a uroczysta msza w. z okazji 99. rocznicy Obrony
Lwowa, odprawiona w niedzielê 19 listopada 2017 r.
w olenickiej bazylice mniejszej pw. w. Jana Aposto³a
i Ewangelisty. Msza ta by³a transmitowana przez Telewizjê Polonia na ca³y wiat. Lwowski charakter uroczystoci podkrela³ sztandar Zarz¹du G³ównego
TMLiKPW niesiony przez uczniów szko³y Podstawowej
nr 7 im. Jana Paw³a II w Olenicy. Na zakoñczenie
mszy wyst¹pi³ Prezes Klubu TMLiKPW w Olenicy Leszek Mulka, który przedstawi³ w skrócie dzia³alnoæ
Klubu TMLiKPW w Olenicy. Udzia³ w tej uroczystoci
wziêli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych Olenicy.

Obecni byli cz³onkowie i sympatycy Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich oraz
licznie zgromadzeni mieszkañcy Olenicy. Uroczystoæ
uwietni³ chór Apasionata pod kierunkiem pani Edyty
Szostak-Kirzyc.
Dni Lwowa 2017 w Olenicy zakoñczy³y siê 23 listopada wspania³ym koncertem chóru Echo Kresów
z Kêdzierzyna-Kola pod dyrekcj¹ Adama Wo³kowskiego, który odby³ siê w Sali Rycerskiej Zamku Ksi¹¿¹t
Olenickich. Koncert zgromadzi³ bardzo wielu widzów,
a sala by³ wype³niona po brzegi. By³a to wielka uczta
duchowa, zarówno ze wzglêdu na wysoki poziom artystyczny, jak i wielk¹ uczuciowoæ. Piosenki lwowskie
chwyta³y za serce. Wraca³y m³odzieñcze wspomnienia,
by³y ³zy wzruszenia oraz wspólne piewanie. Wspania³¹ atmosferê koncertu dope³nia³a zachwycona publicznoæ, która nagradza³a chór rzêsistymi oklaskami i
owacjami na stoj¹co.

Leszek Mulka

99-lecie Obrony Lwowa w olenickiej bazylice
W niedzielê 19 listopada 2017 r. w olenickiej bazylice pw. w. Jana Aposto³a i Ewangelisty zosta³a odprawiona uroczysta Msza w. z okazji 99. rocznicy Obrony
Lwowa.
Obrona Lwowa w listopadzie 1918 r. by³a istotnym
elementem odzyskania niepodleg³oci. Dzieñ 11 listopada 1918 r., na pami¹tkê którego obchodzone jest
wiêto Niepodleg³oci, by³ ju¿ 11 dniem walk o Lwów,
które rozpoczê³y siê 1 listopada, a zakoñczy³y siê dopiero 22 listopada zatkniêciem polskiej flagi na lwowskim ratuszu.

mówi¹c ¿e co roku w ka¿d¹ 3 niedzielê listopada
w tych intencjach jest odprawiana uroczysta Msza w.
W tym roku w modlitwie wiernych modlono siê szcze-

Fot. Roman Fary

Sztandar Towarzystwa Mi³oników Lwowa
(bli¿ej o³tarza)
gólnie za cz³onków Towarzystwa oraz wszystkich Lwowian i Kresowian, aby zachowywali pamiêæ o swojej
ziemi ojczystej i przekazywali j¹ dzieciom i wnukom.
Na zakoñczenie mszy w. g³os zabra³ Prezes Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich w Olenicy Leszek Mulka, który w skrócie
przedstawi³ dzia³alnoæ Towarzystwa na terenie Olenicy.
Towarzystwo Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich w Olenicy powsta³o w grudniu 1988 r.
Zrzesza osoby, którym bliskie jest dziedzictwo historyczne i kulturowe Lwowa i Kresów Wschodnich. Najwa¿niejszym zadaniem Towarzystwa jest upowszechnianie prawdy o dziejach Lwowa i Kresów oraz pielêgnowanie ich dorobku kulturalnego i historycznego.
Wielk¹ wagê przyk³adamy do zachowania pamiêci

Sztandar Towarzystwa Mi³oników Lwowa
Lwowski charakter uroczystoci podkrela³ piêkny
sztandar Towarzystwa, stoj¹cy przed o³tarzem w asycie uczniów Szko³y Podstawowej nr 7 im. Jana Paw³a
II w Olenicy. Sztandar ten jest traktowany jak relikwia,
poniewa¿ zawiera oryginalne fragmenty przedwojennego sztandaru Lwowa z trudem przemyconego po
II wojnie wiatowej do Polski.
Msza w. by³a sprawowana za poleg³ych w obronie
Lwowa i Kresów oraz w intencji cz³onków Towarzystwa
Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich.
Podkreli³ to na wstêpie ks. infu³at W³adys³aw Ozimek,
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Swoje wyst¹pienie zakoñczy³ fragmentem wiersza
Kornela Makuszyñskiego Lwowskie zegary:

o bohaterskich Obroñcach Lwowa i Kresów Wschodnich. Ufundowalimy 2 pami¹tkowe tablice, które znajduj¹ siê w olenickiej bazylice: pierwsza  W ho³dzie
poleg³ym w Obronie Lwowa i Kresów i druga  Pamiêci Polaków pomordowanych na Kresach Wschodnich
przez ukraiñskich nacjonalistów.

Fot. Roman Fary

Fot. Roman Fary

Prezes Klubu TMLiKPW Leszek Mulka w Olenicy
przedstawia dzia³alnoæ Klubu.

Ks. inf. W³adys³aw Ozimek
wita uczestników uroczystoci.

Kiedy wieczorem zmówiwszy pacierze
Zanie spokojnie Lwów stary,
Wtedy sêdziwe rozmawiaj¹ wie¿e
I rozmawiaj¹ zegary.
Ju¿ dawni ludzie w cichym le¿¹ grobie,
Wieki odesz³y na cmentarz,
A one ci¹gle rozmawiaj¹ sobie:
Czy te¿, mój bracie pamiêtasz?

Wiedzê o Lwowie i Kresach Wschodnich, o wa¿nych
wydarzeniach historycznych, o kresowej kulturze i tradycjach, tak istotnych dla naszej narodowej to¿samoci
i postaw Patriotycznych, przekazujemy m³odemu pokoleniu. Wspó³pracujemy w tym zakresie z olenickimi
szko³ami.
Co roku w listopadzie uroczycie obchodzimy kolejne rocznice Obrony Lwowa i modlimy siê za Obroñców
Lwowa i Kresów, za Lwowskie Orlêta  wzór niez³omnoci, mêstwa i wiernoci Ojczynie.
Przez prawie 30 lat dzia³alnoci Towarzystwo Mi³oników Lwowa wyranie zaznaczy³o siê w ¿yciu kulturalnym i spo³ecznym Olenicy, a dziêki staraniom Towarzystwa jedna z g³ównych ulic miasta otrzyma³a
nazwê Lwowska.

Na Mszy w. obecni byli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych Olenicy, cz³onkowie i sympatycy Towarzystwa Mi³oników Lwowa oraz licznie zgromadzeni
mieszkañcy Olenicy. Uroczystoæ, któr¹ uwietni³ chór
Apasionata pod kierunkiem pani Edyty Szostak-Kirzyc, by³a transmitowana przez Telewizjê Polonia na
ca³y wiat. G

Karol Liwirski

Lwów jest w nas  sen o Lwowie
Na zbli¿aj¹ce siê stulecie Obrony Lwowa przez Orlêta Lwowskie  wspierajmy budowê
pomnika w Krakowie.
1 grudnia 2017 roku w Muzeum Armii Krajowej
w Krakowie odby³ siê niezwyk³y spektakl. Zaproszonych goci w imieniu gospodarzy placówki wita³ pan
Grzegorz Surdy oraz prezes TPG Sokó³ Macierz
Lwów w Krakowie Mariusz Graniczka. Widowniê wype³nili g³ownie Kresowianie, ci którzy zd¹¿yli siê urodziæ
we Lwowie i okolicach oraz ich potomkowie, oraz m³odzie¿ krakowskich szkó³ (prym wiod³o I Gimnazjum i
44 Liceum).
Jednoczenie informujê, ¿e imprezie tej patronuje
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Okazj¹ do spotkania by³a 150. rocznica powstania
we Lwowie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego
Sokó³  Macierz Lwów, którego tradycje kontynuuje
PTG Sokó³ Macierz Lwów w Krakowie. Przedstawienie
muzyczno-baltowe rozpoczê³a nostalgiczna Pocztówka z Wroc³awia w wykonaniu autora Romana Ko³akowskiego  re¿ysera ca³oci spektaklu. Specjalnie skomponowan¹ piosenk¹ Lwów jest w nas przenosi nas
(wczeniej urodzonych) w wiat powojennej rzeczywistoci, gdy po ekspatriacji Kresowianie budowali od
nowa swoje ¿ycie (czynszowe kamienice niekiedy
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znacznie uszkodzone w czasie dzia³añ wojennych Wroc³awia i innych miast, ciasne lokale, niebezpieczne zabawy dzieci w gruzach powalonych domów i têsknota
za utracon¹ ojcowizn¹).
Balet Cracovia Danza i aktorki, a jednoczenie wykonawczynie kolejnych kompozycji Cwajer-tango,
Kos na £yczakowie, pani Maria Folzer i pani Janina
Garncarek przypomina³y klimat przedwojennego Lwo-

Widzowie w owacji na stoj¹co dziêkowali zespo³om
za spektakl piewaj¹c wspólnie refren ostatniej piosenki Lwów jest w nas...  Tylko czemu kamienne Lwy
maj¹ w oczach Polskie £zy...
Przy wyjciu chêtni mogli do³o¿yæ swoj¹ cegie³kê na
budowê pomnika Orl¹t Lwowskich nabywaj¹c kalendarzyk Soko³a Macierz  Lwów 2018 i p³ytê Pojedziemy
znów do Lwowa. Mylê ¿e tajemnica tak udanego
spektaklu ³¹cz¹cego nostalgiê Kresów z przekazem historycznym le¿y w profesjonalizmie i w lwowskich sercach Autorów.
A ja, uczestnik tego spotkania, stary lwowiak apelujê
do wszystkich Kresowian i sympatyków historii Kresów,
bymy pomogli zrealizowaæ ten szlachetny zamys³,
choæby dlatego, ¿e Lwowskie Orlêta pozosta³y poza
granicami naszej Ojczyzny. Oto reakcja Polaków... Karolina Maria Paprocka  Niemiecka Polonia w Bielfeld
zbiera fundusze na Pomnik w Krakowie  akcja z 1 VII
2017 r. Oto jej przemylenia skierowane do nas: S¹
w historii momenty, o których nigdy nie powinnimy mówiæ ¿e to by³o i minê³o i nie ma co do tego powracaæ. S¹ wydarzenia wa¿ne  nawet jeli ju¿ dawno nie
¿yj¹ ich bohaterowie. Niemal 100 lat up³ynê³o od chwili,
gdy dzieci i m³odzie¿ Lwowa broni³y swe miasto najpierw przed ukraiñsk¹, a potem bolszewick¹ nawa³nic¹.
Lwowskie matki odda³y na o³tarz Ojczyzny to co by³o
najcenniejsze: ¿ycie ich dzieci. Czas mija. Przemija
dzieciñstwo, m³odoæ kolejnych pokoleñ. Dzieciñstwo,
które powinien wype³niaæ miech i m³odoæ dana ka¿demu tylko jeden raz, aby prze¿y³ j¹ najpiêkniej, jak
tylko siê da. Nikt i nic nie wróci ¿ycia tym dziewczêtom
i ch³opcom, którzy oddali je by ocaliæ swoje miasto i
Polskê. Mo¿emy zrobiæ co innego: pamiêtaæ o nich i
przekazaæ m³odszym, ¿e pamiêæ o bohaterach sama
w sobie nosi lady wielkoci.
1 VII 2017 roku w Bielefeld  360-tysiêcznym miecie w zachodnich Niemczech w szkole katolickiej dla
dzieci polskich emigrantów zosta³ zrealizowany pomys³
wsparcia budowy Pomnika Orl¹t Lwowskich w Krakowie. Odby³y siê zawody sportowe, pokazy muzyczne i
taneczne na wynajêtym sportowym obiekcie. Przygotowano cegie³ki, obecni chêtnie je nabywali. Zebrany dochód to suma 450 euro, zosta³a przekazana na konto
budowy Pomnika Orl¹t Lwowskich w Krakowie.
Oto konto Komitetu Budowy Pomnika Orlêta
 Obroñcy Lwowa  1918 r.:
BP-84 1240 4650 1111 0010 6959 1948. G

Projektant pomnika prof. Stefan Dousa
i Mariusz Graniczka
wa  ¿ywy model w pamiêci dawnych mieszkañców i
ich potomków. Kolejne piosenki Teatru Piosenki Romana Ko³akowskiego wzmacnia³y te wra¿enia (Tylko
we Lwowie z filmu W³óczêgi).
Pani Romana Agnel  autorka choreografii, wspó³autorka scenariusza, za³o¿ycielka i kierownik zespo³u
Cracovia Danza  dokona³a trudnej sztuki, ³¹cz¹c mistrzowsko farsê i tematy powa¿ne. Balet rozbawi³ widzów scenizacj¹ æwiczeñ fizycznych, aby pokazaæ
sens has³a Soko³ów w zdrowym ciele  zdrowy duch
w czasach, gdy trzeba by³o walczyæ o niepodleg³oæ.
Kompozycje muzyczno-baletowe Sokó³ i Orze³ i
10 przykazañ Sokolich  obrona Lwowa 1 listopada
1918 r.  sierpieñ 1920 r.
Do wykonawców do³¹czy³ aktor scen krakowskich
pan Wojciech Habela.
Prezes PTG Sokó³ Macierz Lwów w Krakowie pan
Mariusz Graniczka poprzez rys historyczny powstania
TPG Sokó³ we Lwowie przed 150 laty nawi¹za³ do idei
budowy pomnika Orl¹t Lwowskich w Krakowie upamiêtniaj¹cego 100-lecie walk o Lwów (Pomys³odawc¹ jest
lwowianin Adam Macedoñski  Przewodnicz¹cy Komitetu Budowy Pomnika). Przedstawi³ aktualny stan prac
i uzgodnieñ z w³adzami miasta. Serdecznie podziêkowa³ ofiarodawcom za dotychczasowe wsparcie. Kolejno
zabra³ g³os autor realizacji projektu prof. Stefan Dousa
 rzebiarz, twórca licznych pomników m.in. tzw.
£aweczka Stefana Banacha na Krakowskich Plantach, który mówi³ wzruszaj¹co o swoich rodzinnych
zwi¹zkach z Kresami.
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pieñ ukraiñska zapiewana z akompaniamentem bandury. Ale ³zy wyciska³a pieñ z kijowskiego Euromajdanu Szcze ne wmer³a Ukraina.
Poza tym wiele spotkañ oficjalnych i tych prywatnych. Oczywicie, jak zawsze, ma³o czasu na odwiedzenie tych wszystkich, których chcia³oby siê odwiedziæ. To po raz pierwszy boles³awianie byli we wszystkich szko³ach w Zbara¿u. Trzy przedstawicielki boles³awieckiej owiaty mia³y okazjê nawi¹zaæ kontakt z tymi
szko³ami. Wszyscy siê na to cieszyli. Teraz przyjdzie
ten trudny czas przekuwania pomys³ów w czyny.
Z pewnoci¹ nie warto gasiæ tego zapa³u do wspó³pracy, który by³o widaæ u zbara¿an.
Przed wyjazdem rozmawia³em z kilkoma osobami
o stosunkach pañstwowych miêdzy Polsk¹ i Ukrain¹.

Zbaraskie klimaty
Wyjazd do Zbara¿a na Ukrainie, a dla nas na Kresy
Wschodnie II Rzeczypospolitej, to zawsze d³uga i mêcz¹ca wyprawa. Tym bardziej, gdy pobyt ma trwaæ niespe³na 3 dni. A tak by³o tym razem. Po raz pierwszy
by³em na Ukrainie zim¹. Wprawdzie kalendarzowo
mamy jesieñ, ale w Zbara¿u przywita³ nas nieg i minusowa temperatura.
Niedogodnoci podró¿y i krótkiego, intensywnego
pobytu zesz³y jednak jako na drugi plan, gdy przyjmowano nas w kolejnych szko³ach, do których przywieli-

Grupa boles³awian i miejscowe nauczycielki w szkole w centrum miasta
my podarki od boles³awieckich uczniów dla wszystkich uczniów w Zbara¿u. Serdecznoæ tych powitañ i
chêæ ugoszczenia nas w najlepszy sposób dawa³y siê
odczuæ na ka¿dym kroku. Uczniowie i nauczyciele
szczerze cieszyli siê z tej naszej wizyty i podkrelali,
¿e by³a to dla nich pierwsza wizyta delegacji z zagranicy.
Ja osobicie by³em najbardziej wzruszony przyjêciem w szkole za cukrowym zawodem. Nauczycielk¹
jest tam znana ju¿ nam Miros³awa (dla nas Mirosia)
Ko³toniuk. Przywitano nas bochnem pachn¹cego chleba. Mirosia przygotowa³a ze swoim chórem Oktawa
przepiêkny koncert pieni, które obrazowa³y najnowsz¹
historiê Ukrainy. Dziewczêta zapiewa³y rewelacyjnie. I
chyba tym razem zrozumia³em fenomen tych piewaczych umiejêtnoci Ukraiñców. Us³ysza³em bowiem, ¿e
tam mamy swoim dzieciom nie opowiadaj¹ na dobranoc bajek, jak najczêciej u nas bywa, ale piewaj¹ im
piosenki.
Chór rozpocz¹³ od polskiej piosenki W moim ogródeczku zapiewanej z lekkoci¹ i wspania³ym wyczuciem ludowej nuty. Piêknie i nieco inaczej ni¿ w polskich wykonaniach zabrzmia³a piosenka Arki Noego
wieæ gwiazdeczko, wieæ. Ciekawa by³a te¿ solowa

Wielu ludzi pyta bowiem, dlaczego Polska i Polacy pomagaj¹ Ukrainie i Ukraiñcom, skoro na Ukrainie nie ma
zrozumienia dla polskich postulatów w sprawie Organizacji Ukraiñskich Nacjonalistów i jej zbrojnego ramienia
Ukraiñskiej Powstañczej Armii, która ma polsk¹ krew
na rêkach? Odpowied jest trudna. Co do pomocy
pañstwowej to my nie mamy ¿adnego wp³ywu na
wzajemn¹ politykê obu rz¹dów, wiêc odpada odpowied na pytanie o pomoc Polski jako pañstwa dla
Ukrainy.
W tym miejscu jednak kilka zdañ komentarza. Przez
ca³y czas po 1989 roku Polska usilnie stara³a siê nikogo nie dra¿niæ na Wschodzie i nawet kosztem swoich
interesów oraz interesów Polaków ¿yj¹cych za wschodnimi granicami budowaæ dobros¹siedzkie stosunki. To
doprowadzi³o do tego, ¿e ukraiñskie rodowiska nacjonalistyczne bezwzglêdnie wprowadza³y w ¿ycie swoje
plany gloryfikacji banderowskiej ideologii i jej wykonawców. Kontekst zbrodni wobec Polaków zosta³ na Ukrainie kompletnie zamieciony pod dywan i oczekiwano od
Polski wy³¹cznie akceptacji takiego stanu rzeczy.
Otó¿ nie mo¿e tak byæ. A jeli kto mówi, ¿e to by³o
dawno temu, to jest prostakiem i g³upcem. I nikt tu nie
pragnie rozpamiêtywania zbrodni ani pogr¹¿ania kogo40

kolwiek w poczuciu winy, lecz o elementarn¹ sprawiedliwoæ i przyzwoitoæ. To zatem w sprawach miêdzypañstwowych.
A dlaczego ludzie pomagaj¹? Tu jest ³atwiej, bo
mniej polityki. Poza tym te kontakty miêdzyludzkie raczej nie dotycz¹ Ukraiñców, którzy s¹ wrogami Polski
czy Polaków. Wprawdzie spotykamy tam ludzi, którzy
wierz¹ w bohaterstwo ¿o³nierzy UPA, równie¿ tych, którzy mordowali Polaków, ale ono najczêciej o tych
mordach nie wiedz¹, albo pos³uguj¹ siê zmanipulowanym przekazem, jakoby Polaków mordowali Sowieci.
Nie ma w tym niczego antypolskiego. Na przyk³ad mer
Zbara¿a jest wielkim orêdownikiem polsko-ukraiñskiej
wspó³pracy, a na cianie jego gabinetu wisz¹ trzy por-

trety: Bandery, Szuchewycza i Klaczkiwskiego. Zreszt¹
w Zbara¿u jako miejscu urodzenia Dymytra Kaczkiwskiego, stoi m.in. jego pomnik, a na witaczach przy
wjedzie do miasta obok ukraiñskiej powiewa czerwono-czarna flaga banderowska.
Pomagamy, bo to pomoc i dla Polaków, którzy tam
¿yj¹ i tych, którzy maj¹ polskie korzenie. Pomagamy
£emkom, którzy z terytorium Polski zostali po wojnie
wysiedleni w ramach stalinowskiej in¿ynierii spo³ecznej. Pomagamy Ukraiñcom, którzy s¹ w potrzebie, bo
ich pañstwo tonie w bez³adzie i samowoli oligarchów
wyszarpuj¹cych dla siebie, co siê da. Pomagamy, bo
jestemy S³owianami, ludmi wyznaj¹cymi wiarê w tego
samego Boga. Dlatego tak nam do siebie blisko. G
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Konferencja Z dziejów Kresów Wschodnich. Lwów
w Czêstochowie
W roku 2013 nasz prezes p. Wac³aw Baczyñski
z³o¿y³ Akademii im. Jana D³ugosza propozycjê upamiêtnienia wiatowej s³awy matematyka profesora Stefana Banacha przez nadanie Jego imienia wydzia³owi
lub jednej z sal. Temat ten zosta³ ponownie podjêty
w roku 2017, na Uczelni zapad³a decyzja o nadaniu
imienia Profesora sali nr 3002 w Instytucie Matematyki.
Ze wzglêdów organizacyjnych uroczystoæ zosta³a
prze³o¿ona z czerwca 2017 na inny, nieustalony termin.
Przeprowadzone w koñcu roku 2017 i na pocz¹tku br.
rozmowy prezesa Adama Kiwackiego i przedstawicieli
Zarz¹du z pani¹ prof. dr hab. Ann¹ Wypych-Gawroñsk¹
 Rektor AJD zakoñczy³y siê pomylnie. Ustalono datê
uroczystego nadania imienia na dzieñ 11 stycznia 2018 r.
Równie¿ w tym dniu odbêdzie siê konferencja powiêcona miastu Lwów.
W dniu 11 stycznia 2018 r. uroczystoæ otworzy³a
dziekan Wydzia³u Matematyczno-Przyrodniczego dr
hab. Ma³gorzata Makowska-Janusik prof. AJD, która
powita³a przyby³ych m.in. Wiceprezydenta Czêstochowy dr. Ryszarda Stefaniaka, Przewodnicz¹cego Sejmiku Woj. l¹skiego mgr. in¿. Stanis³awa Gmitruka, Prezesa naszego Oddzia³u mgr. Adama Kiwackiego i
cz³onków Towarzystwa oraz Rektor Uczelni  dr hab.
Annê Wypych-Gawroñsk¹ prof. AJD oraz przyby³ych
pracowników naukowych z Wydzia³u MatematycznoPrzyrodniczego i Wydzia³u Filologiczno-Historycznego.
Prowadz¹ca przedstawi³a Uchwa³ê W³adz Uczelni
o nadaniu imienia i sylwetkê prof. Stefana Banacha.
Z kolei w imieniu Akademii g³os zabra³a Rektor, która
m.in. podkreli³, ¿e dzisiejsza uroczystoæ jest wynikiem dobrej wspó³pracy z Zarz¹dem Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich. Krótkie wyst¹pienia mieli równie¿ Wiceprezydent, Przewodnicz¹cy Sejmiku i nasz Prezes. Nast¹pi³o uroczyste
ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej, na której widnieje p³askorzeba popiersia Profesora i napis: Stefan Banach
1892  1945 twórca analizy funkcjonalnej. Wybitnemu
polskiemu matematykowi Akademia im. Jana D³ugosza
w Czêstochowie 21 czerwca 2017 r. (pierwotna data

planowanej uroczystoci). Na zakoñczenie cz³onkowie
Towarzystwa zrobili sobie pami¹tkow¹ fotografiê pod
tablic¹. Uczestnicy tej uroczystoci udali siê do auli 22
na konferencjê.

Cz³onkowie TMLiKPW pod tablic¹ prof. Banacha.
Trzecia od lewej Rektor AJD
dr hab. Anna Wypych-Gawroñska
Pierwsz¹ czêæ konferencji Z dziejów Kresów
Wschodnich. Lwów prowadzi³a dr hab. Julia Dziwoki,
prof. AJD, która powita³a przyby³ych, a mianowicie
Przewodnicz¹cego Sejmiku l¹skiego Stanis³awa Gmitruka, Wiceprezydenta Czêstochowy Ryszarda Stefaniaka, Przewodnicz¹cego Rady Miasta Zdzis³awa Wolskiego, Prezesa Oddzia³u Czêstochowskiego
TMLiKPW Adama Kiwackiego i cz³onków Towarzystwa,
Rektor AJD dr hab. Annê Wypych-Gawroñsk¹ i liczne
grono pracowników naukowych i dydaktycznych Uczelni oraz prelegentów, licznie przyby³¹ m³odzie¿ akademick¹ i m³odzie¿ czêstochowskich szkó³ licealnych z
nauczycielami. Prowadz¹ca przedstawi³a cel i tematy
konferencji.
Rektor w swoim wyst¹pieniu po powitaniu przyby³ych w imieniu w³adz Uczelni podkreli³a, i¿ dzisiejsza
konferencja jest pierwsz¹ uroczystoci¹ z kilku przewidzianych z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodleg³oci
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przez Polskê. W ramach wspó³pracy ze szko³ami planowanych jest wiele spotkañ referatowych z m³odzie¿¹.
Podkreli³a równie¿ pozytywn¹ wspó³pracê z Towarzystwem Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich. Wyst¹pili równie¿ Wiceprezydent Stefaniak, Przewodnicz¹cy Sejmiku, Prezes naszego Oddzia³u, który m.in. poinformowa³ zebranych, ¿e nasz
Oddzia³ aktywnie w³¹cza siê w obchody stulecia Odzyskania Niepodleg³oci pod has³em Ojczynie na urodziny, planuje wiele imprez i spotkañ z m³odzie¿¹.
Po wyst¹pieniach rozpoczê³a siê czêæ referatowa
(dwudziestominutowe wyst¹pienia). Prowadz¹ca profesor przed ka¿dym referatem przedstawia³a sylwetkê i
dorobek naukowy referenta. Wszystkie referaty by³y
wzbogacone wywietlanymi zdjêciami.
Jako pierwszy zabra³ g³os goæ z Uniwersytetu
Lwowskiego prof. dr hab. Jurij Povstenik z referatem pt.
Stefan Banach  wybitny polski matematyk, ¿ycie i
osi¹gniêcia.
Referat pt. Polski teatr we Lwowie do 1939 r. wyg³osi³a dr hab. Anna Wypych-Gawroñska  Rektor AJD.
Profesor dr hab. Tadeusz Dubicki wyg³osi³ referat
pt. Piotr Tarnawiecki  architekt lwowski.
Na tym zakoñczy³a siê pierwsza czêæ. W czasie
przerwy kawowej uczestnicy mogli w holu przed wejciem do auli obejrzeæ wystawê fotograficzn¹ powiêcon¹ czêstochowskiemu Pomnikowi Orl¹t Lwowskich
zorganizowan¹ przez nasz Oddzia³. Wystawa ma byæ
objazdowa i trafiæ do czêstochowskich szkó³, poparta

prelekcj¹ o lwowskiej i kresowej tematyce. To bêdzie
równie¿ nasz wk³ad Ojczynie na urodziny.
Drug¹ czêæ konferencji prowadzi³a dr hab. Beata
Urbanowicz, prof. AJD. W tej czêci referaty wyg³osili:
 dr hab, Julia Dziwoki, prof. AJD  Spucizny polskiej szko³y matematycznej w II RP,
 mgr Tadeusz Ka³u¿ny  Dyrektor LO im. J. D¹browskiego  Ksiêga szkocka,
 prof. dr hab. Janusz Zuziak  Lwów jako kolebka
polskich organizacji niepodleg³ociowych,
 dr hab. Beata Urbanowicz, prof. AJD  Lwów
w edukacji szkolnej II RP,
 dr Anna Czerniecka-Haberko  Lwowska szko³a
historyczna,
 dr Tamara Kyrylych (pochodzi ze Lwowa, pracuje
na AJD) przedstawi³a ciekawy temat  zdjêcia i muzyka, a na zakoñczenie piosenki lwowskie  Historyczne
oblicza Lwowa i Krakowa.
Na tym referacie zakoñczy³a siê konferencja. Trochê
to trwa³o, ale us³yszelimy du¿o ciekawych informacji.
Naukowcy z wymienionych wczeniej wydzia³ów Akademii w³o¿yli, a w³aciwie w³o¿y³y panie du¿o pracy
w przygotowanie i organizacjê konferencji. My jako
cz³onkowie Towarzystwa bylimy równie¿ zadowoleni.
Da³ temu wyraz nasz senior p. Mieczys³aw Hrehorów,
który w naszym imieniu na zakoñczenie oficjalnie podziêkowa³ Pani Rektor i pozosta³ym Paniom  organizatorkom konferencji. Informacje o jej przebiegu ukaza³y siê w czêstochowskiej prasie i TV Orion. G
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Op³atkowo-noworoczne spotkanie
rz¹du, Ludwik Madej, który zapiewa³ kilka lwowskich
piosenek. Pochodzi z Zimnej Wody pod Lwowem,
a wiêc piêknie ba³aka³. Nasi artyci dostali wiele gor¹cych braw.

Tradycyjnie ju¿ czêstochowscy cz³onkowie
TMLiKPW spotkali siê w dniu 13 stycznia 2018 r. na
uroczystym op³atku. Do sali Technikum Gastronomicznego przyby³o czterdzieci osób. Przybyli tak¿e nasi
Gocie, m.in. Wiceprezydent Czêstochowy dr Ryszard
Stefaniak, Przewodnicz¹cy Rady Miasta dr Zdzis³aw
Wolski, Przewodnicz¹cy Sejmiku l¹skiego mgr in¿.
Stanis³aw Gmitruk oraz nasz kapelan ks. Marek Olejniczak. W spotkaniu wziêli równie¿ udzia³ nauczyciele z
kilku czêstochowskich szkó³ wspó³pracuj¹cych z naszym Oddzia³em.
Zebranych powita³ wiceprezes naszego Zarz¹du
Andrzej Królica, który równie¿ w krótkich s³owach podsumowa³ miniony 2017 rok i nakreli³ plan dzia³ania
Oddzia³u w roku 2018. Z kolei zabrali g³os nasi Gocie,
mianowicie Wiceprezydent R. Stefaniak i Przewodnicz¹cy Sejmiku St. Gmitruk. Us³yszelimy wiele ciep³ych
s³ów dotycz¹cych naszej dzia³alnoci i ¿yczenia na
nowy 2018 rok. Z kolei ks. kapelan odmówi³ stosown¹
modlitwê i nast¹pi³o ³amanie siê op³atkiem i sk³adanie
sobie ¿yczeñ, po czym uczestnicy spotkania mogli zacz¹æ biesiadowanie. Spo¿ywanie tradycyjnych wigilijnych potraw przeplatane by³o piewaniem kolêd i piosenek lwowskich, towarzyszylimy wykonawcom tych
utworów  duetowi Ewan oraz gitarzycie Wies³awowi
Muszce (cz³onek naszego Oddzia³u). Swoimi wokalnymi mo¿liwociami popisa³ siê wiceprezes naszego Za-

Po blisko czterech godzinach wspólnie spêdzonych
rozstalimy siê zadowoleni ze wspólnie spêdzonego
czasu, wymiany ró¿nych wspomnieñ sprzed lat.
W szkole, w której biesiadowalimy goci nasza
fotograficzna wystawa objazdowa dotycz¹ca Pomnika
Orl¹t Lwowskich. M³odzie¿ przez kilka dni bêdzie j¹
mog³a ogl¹daæ  przewidziana jest równie¿ prelekcja
na temat Orl¹t, Lwowa i Kresów. G
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III Miêdzypowiatowy Konkurs Recytatorski W krêgu
poezji lwowskiej i kresowej w Potworowie
1 grudnia 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego przeprowadzono
III Miêdzypowiatowy Konkurs Recytatorski W krêgu
poezji lwowskiej i kresowej skierowany do uczniów
klas gimnazjalnych. Konkurs objêty by³ patronatem Mazowieckiego Kuratora Owiaty  Aurelii Micha³owskiej,
Prezesa Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich Oddzia³ w Radomiu  Bogus³awa Stañczuka, Starosty Powiatu Przysuskiego  Mariana Niemirskiego i Wójta Gminy Potworów  Marka
Klimka.
Po eliminacjach szkolnych w konkursie wziêli udzia³
uczniowie z dziewiêciu szkó³: Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Gielniowie, Publicznego Gimnazjum
w Klwowie, M³odzie¿owego Orodka Wychowawczego

Pierwsze miejsce zajê³a Justyna K³odowska z M³odzie¿owego Orodka Wychowawczego w Rusinowie
Koneckim, która recytowa³a Nie p³acz, nie p³acz, synku drogi W³adys³awa Be³zy oraz wiersz-pieñ poetki
Sybiraczki rodem z Niewie¿a  Stanis³awy Wiatr-Partyki Nad Wo³yniem:
To nie bêdzie pieñ o obcej ziemi.
Pradziad twój na tej ziemi ¿y³,
By³ szczêliwy, by³ miêdzy swemi,
Sen o Polsce, przecudny sen ni³.
Nad Wo³yniem
Z³ote s³oñce wêdruje,
Na Wo³yniu
Miodny ul, z³oty ³an.
Nad Wo³yniem
Sokó³ w chmurach szybuje,
Kwitn¹ sady,
Kwitn¹ sady, lecz nie ma mnie tam
S¹ zdarzenia, w które trudno uwierzyæ.
Prawda jest, lecz zosta³a zdeptana,
Krzywdy s¹, których nigdy nie zmierzyæ,
S¹ wspomnienia, które bol¹ jak rana.
Bo nie dla mnie tam kwitn¹ jab³onie
I nie wiedzie ju¿ tam ¿adna z dróg,
Nie ma wioski, nie ma ladu po niej,
Gdzie mogi³y  wie tylko Bóg.
Nie zapalê Ci, mamo, tam zniczy,
Nie po³o¿ê wi¹zanki na grobie,
Gdzie rodzinny by³ dom  cisza krzyczy,
A historia wci¹¿ milczy o Tobie.
Nad Wo³yniem

I miejsce
w Kolonii Szczerbackiej, Publicznego Gimnazjum
w Mogielnicy, Publicznej Szko³y Podstawowej w Potworowie, Publicznego Gimnazjum w Przytyku, Zespo³u
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Rusinowie, M³odzie¿owego Orodka Wychowawczego w Rusinowie Koneckim i
Szko³y Podstawowej z klasami sportowymi w Wieniawie.
Celem konkursu jest propagowanie twórczoci poetów lwowskich i kresowych, ukazanie piêkna poezji
zrodzonej z mi³oci, ¿alu i têsknoty, wspominanie historii i uroku Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich,
kultywowanie pamiêci o Orlêtach Lwowskich, ale nade
wszystko rozwijanie wra¿liwoci na piêkno poetyckiego
jêzyka.
Wiersze prezentowane przez uczniów przypomnia³y
o prze¿yciach i emocjach ludzi mocno zwi¹zanych z
rodzim¹ ziemi¹, zroszon¹ potem, krwi¹ i ³zami naszych
przodków, z ziemi¹, o któr¹ walczyli powstañcy styczniowi, legionici Józefa Pi³sudskiego, Józefa Hallera i
inni.
Wiersze o ró¿norodnej tematyce, zmiennym nastroju, dramaturgii nie pozwalaj¹ zapomnieæ noszonej
w sercach wielu Polaków zatopionej Atlantydy swojego
dzieciñstwa.
Uczniowie ukazali wiat piêkny, romantyczny, niezwyk³y, a dla bardzo wielu tak¿e tragiczny. Udzia³
w recytatorskich zawodach by³ emocjonalnym prze¿yciem dla wszystkich wystêpuj¹cych.

II miejsce
Drugie miejsce zdoby³a Luiza Smolaga z Publicznego Gimnazjum w Mogielnicy za prezentacjê wierszy:
Ballada o Jurku Bitschanie Anny Fischerówny i Rozmowa z ksiê¿ycem najbardziej lwowskiego z poetów
 Mariana Hemara.
Dwa równorzêdne trzecie miejsca zajê³y: Zofia Kosatka z Publicznego Gimnazjum w Mogielnicy za recytacjê wierszy Nike, która siê waha Zbigniewa Herberta i Valse Brune Mariana Hemara oraz Klaudia Me43

uszyñska z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Gielniowie za g³osow¹ interpretacjê Rozmowy z ksiê¿ycem Mariana Hemara i piêknego wiersza o Lwowie
Zbigniewa Herberta Nigdy o tobie:

Komisja konkursowa pod przewodnictwem Aleksandra Sawaryna i z udzia³em Kamila Woniaka  aktora
z Radomia, cz³onków Towarzystwa Mi³oników Lwowa i
Kresów Po³udniowo-Wschodnich oraz Renaty Strza³-

III miejsce

Natalia Drabik  wyró¿nienie

Nigdy o tobie nie omielam siê mówiæ
ogromne niebo mojej dzielnicy
ani o was dachy powstrzymuj¹ce wodospad powietrza
piêkne puszyste dachy w³osy naszych domów

kowskiej  nauczycielki Publicznej Szko³y Podstawowej
w Wirze  przyzna³a równie¿ cztery wyró¿nienia: Natalii
Drabik z Publicznej Szko³y Podstawowej w Potworowie, Magdalenie Bisiñskiej i Aleksandrze £ochnickiej ze

Zwyciêzcy i wyró¿nieni
Szko³y Podstawowej w Wieniawie oraz Julii Mireckiej
z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Rusinowie.
Konferansjerami byli uczniowie klas gimnazjalnych:
Wiktoria Bednarek i Adam Gód.
Wszyscy uczniowie konkursu otrzymali liczne nagrody ksi¹¿kowe i rzeczowe m.in. wydawnictwa albumowe Kresy, antologie poezji mi³osnej, antologie poezji lwowskiej Moje serce zosta³o we Lwowie. Nagrody  ufundowane przez Wójta Gminy Potworów, Starostwo Powiatowe w Przysusze i Towarzystwo Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich Oddzia³
w Radomiu oraz rodziców  wrêczyli Wójt Gminy Potworów p. Marek Klimek, Dyrektor Szko³y Podstawowej
w Potworowie Halina Piecyk i lwowianin Aleksander
Sawaryn.
Pan Kamil Woniak podsumowa³ wystêpy uczniów,
udzieli³ recytuj¹cym wielu merytorycznych wskazówek i

milczê tak¿e o was kominy laboratoria smutku
porzucone przez ksiê¿yc wyci¹gaj¹ce szyje
i o was okna otwarte-zamkniête
które pêkacie w poprzek gdy umieramy za morzem
Nie opiszê nawet domu
który zna wszystkie ucieczki i moje powroty
choæ ma³y jest i nie opuszcza powieki zamkniêtej
nic nie odda zapachu zielonej portiery
ani skrzypienia schodów po których wnoszê zapalon¹
lampê ani
licia nad bram¹
( )
Tyle uczuæ mieci siê miêdzy jednym uderzeniem serca
a drugim
tyle przedmiotów mo¿na uj¹æ w obie rêce
Nie dziwcie siê ¿e nie umiemy opisywaæ wiata
tylko mówimy do rzeczy czule po imieniu
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By³y to Panie: Ewa Bocheñska, Angela Bucka, Iwona Ciechañska, El¿bieta Dutkowska, Jolanta Golenia,
Beata Kotlarz, Joanna Lenowolska, Jadwiga £om¿a,
Anna Noga, Bogumi³a Pawlak, Monika Rdzanek, Ewa
cis³owska, Beata Tomczyk, Walentyna ¯ytna. Postawa uczestników konkursu oraz nauczycieli nie pozwala
zapomnieæ o tej po³owie Polski, której ju¿ nie ma,
o miejscach, ludziach i ich kulturze oraz historii zapisanej w poezji lwowskiej i kresowej. G

uwag. S³owa refleksji i podziêkowañ wyrazi³ równie¿
Aleksander Sawaryn.
Organizatorzy konkursu: Aldona Skrzyniarz, Bogumi³a Podsiad³a i Lidia Wochniak dziêkuj¹ Prezesowi
Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich Oddzia³ w Radomiu  Bogus³awowi Stañczukowi za wsparcie tej inicjatywy oraz dyrektorom
szkó³ i nauczycielom przygotowuj¹cych uczniów do
konkursu.

Janusz Sekulski

Pierwsza gwiazda na niebie Lwowa
Z Wysokiego Zamku we Lwowie patrzy³em w niebo
i wypatrywa³em pierwszej gwiazdy w wieczór wigilijny.
Ockn¹³em siê i uzmys³owi³em sobie, ¿e patrzê na niebo
nad Gnieznem.
wiêta, Nowy Rok, a w tym czasie przygotowanie
do uroczystego spotkania op³atkowo-noworocznego
naszego oddzia³u. W czwartkowy wieczór 4 stycznia

Z³ote medale naszego Towarzystwa wrêczy³em Urszuli Szeszyckiej w³acicielce hurtowni, która przez
ponad 20 lat przekazuje dary dla naszych rodaków na
Kresach i paniom Renacie Duda i Renacie Aroñskiej

Za sto³em prezydialnym. Od trzeciego od lewej:
Micha³ Powa³owski, Tomasz Budasz, Micha³ Glejzer
 przewodnicz¹cy Rady Miasta Gniezna, prezes,
Grzegorz Kamieniarz, Jerzy Berlik  wicestarosta

Od lewej: Zastêpca Prezydenta Gniezna Micha³
Powa³owski, Marian Kamierczak i Eugeniusz Pawlikowski  odznaczeni Medalami Koronacyjnymi,
Prezydent Gniezna Tomasz Budasz

organizuj¹cym zbiórki darów w Parafii Popowo Ignacewo i gimnazjum w K³ecku w powiecie gnienieñskim.
Przedstawi³em w wielkim skrócie nasze dzia³ania
w 2017 roku oraz plany na 2018 rok.
Zabieraj¹c g³os Prezydent Miasta, wicestarosta
gnienieñski, prezes Towarzystwa Mi³oników Gniezna
podkrelili bardzo pozytywnie nasz¹ dzia³alnoæ.
Podzielilimy siê op³atkiem i mocnymi uciskami.
Bardzo smakowa³o ciasto, które dostarczy³ szef firmy
Macioszek Krzysztof Macioszek oraz upiek³a moja
¿ona.
Wczeniej ks. kanonik dr Jan Szrejter odmówi³ modlitwê.
D³ugo piewalimy kolêdy. Trudno by³o siê rozstaæ,
Ekipa telewizyjna nagrywa³a ca³¹ uroczystoæ. Obszerne fragmenty wyemitowano na drugi dzieñ na ekranie.
Prezydent Gniezna, wicestarosta i prezes oddzia³u
udzielalimy wywiadów, co póniej pokazano w programie TV. Miejscowa prasa zamieci³a artyku³y z uroczystoci. G

2018 r. w sali Parafii w. Wawrzyñca spotkalimy siê,
aby z³o¿yæ sobie najlepsze ¿yczenia, najczêciej zdrowia, du¿o wspomnieñ, planów na przysz³oæ.
Na spotkanie jako gocie przyszli m.in. Prezydent
Miasta Gniezna Tomasz Budasz, zastêpca Prezydenta
Micha³ Powa³owski, wicestarosta Jerzy Berlik, przewodnicz¹cy Rady Miasta Gniezna Micha³ Glejzer, radê
powiatu gnienieñskiego reprezentowa³ Rafa³ Spachacz. Obecni byli te¿ prezes gnienieñskiego Ko³a
wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK Józefat Sztuka, prezes Towarzystwa Mi³oników Gniezna Jan Socha,
przedstawiciele parlamentarzystów.
Zebranych powita³ Grzegorz Kamieniarz. Poprosi³em o uczczenie chwil¹ ciszy dwóch naszych cz³onków,
którzy w 2017 roku odeszli na wieczn¹ wartê.
Prezydent Tomasz Budasz uhonorowa³ Medalami
Koronacyjnymi Mariana Kamierczaka wiceprezesa
oddzia³u i Eugeniusza Pawlikowskiego naszego darczyñcê.
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Szanowni Pañstwo!

rem jest Biblioteka Narodowa w Warszawie. Patropnat
honorowy obj¹³ prezydent RP.
Koncert by³ tak¿e dedykowany prezesowi ZPPnO
Andrzejowi Krzeczunowiczowi, który 20 listopada obchodzi³ 85 urodziny. Andrzej Krzeczunowicz jest dziennikarzem i dyplomat¹, pisarzem i wyk³adowc¹. Przez
wiele lat by³ pracownikiem Radia Wolna Europa. By³ te¿
dyrektorem Biblioteki Polskiej w Pary¿u, a nastêpnie
ambasadorem RP w Belgii, Luksemburgu i przy NATO
oraz UE.
Za stronê muzyczn¹ odpowiada³ prof. Szymon Kawalla, za³o¿yciel i dyrygent Orkiestry Kameralnej im.
Ignacego Jana Paderewskiego. Nie mog³o oczywicie
zabrakn¹æ utworów mistrza, ale z pewnoci¹ najwa¿niejsz¹ pozycj¹ muzyczn¹ programu by³o prawykonanie wiatowe utworu Hommage a la Pologne, skomponowanego przez mieszkaj¹c¹ w Berlinie Gabrielê
Moyseowicz. Partie solowe gra³a na skrzypcach Joanna Kawalla.
£¹czê wyrazy powa¿ania.
Zbigniew Moyseowicz

Chcia³bym uprzejmie poinformowaæ, ¿e moja Siostra, Gabriela Moyseowicz (patrz WIKIPEDIA) skomponowa³a przed dwoma laty utwór pt.
Hommage à la Pologne
https://www.youtobe.com/watch?v=cbsomIOEwAU
rodkowa czêæ utworu oparta jest na motywie
lwowskiej piosenki pt. Orl¹tko
https://www.youtube.com/watch?v=nrHin2g WIU
Utwór powsta³ na zamówienie organizatorów uroczystoci:
http://www.zppno.org/aktualnosci/zwiazek-pisarzypolskich-na-obczyznie-obchodzi-w-warszawie-70-leciei-przyznaje-doroczne-nagrody/
Obchody 70-lecia Zwi¹zku Pisarzy Polskich na Obczynie zainaugurowa³ w sobotê 21 listopada koncert
w Teatrze Królewskim w £azienkach w Warszawie.
Uroczystoæ w £azienkach przygotowana zosta³a
przez Zwi¹zek Pisarzy Polskich na Obczynie z siedzib¹ w Londynie, finansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jej wspó³organizato-

Jerzy Duda

Tadeusz Iger patronem opolskich numizmatyków
W padzierniku 2017 roku Opolski Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego jednog³onie podj¹³
uchwa³ê o nadaniu Oddzia³owi imienia Tadeusza Igera
(1911  2010), lubianego i cenionego w Opolu stomatologa, a nade wszystko legendarnego, znanego nie tylko
w Polsce numizmatyka, który przez ca³e swoje ¿ycie
z niezwyk³¹ pasj¹ zbiera³ trojaki, przeznacza³ na ich zakup wszystkie posiadane rodki finansowe. Sta³ siê
posiadaczem niezwyk³ego zbioru, s¹ w nim unikatowe
monety, takie, których nie maj¹ polskie muzea numizmatyczne.
Trojak to pospolita nazwa monety przedstawiaj¹cej
wartoæ trzech groszy. W wiekach XVI i XVII, gdy nie
by³o jeszcze w Polsce groszy miedzianych, trojak
oznacza³ monetê srebrn¹. Król Polski Stanis³aw August
jako pierwszy zacz¹³ biæ trojaki miedziane (z napisem
³aciñskim i portretem królewskim). Rzadsze okazy maj¹
napis polski z miedzi krajowej, które w mniejszej iloci wytwarzano w latach 1786  1792 na Ziemi Kieleckiej. Trojaki miedziane bito w Warszawie jeszcze
w czasach Ksiêstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego. Wraz z trojakami Stanis³awa Augusta znajdowa³y siê, jako monety obiegowe, w znacznych ilociach do osiemdziesi¹tych lat XIX wieku1).
Z biegiem lat Tadeusz Iger sta³ siê znanym i uznanym autorytetem i ekspertem numizmatycznym. Swoj¹
wiedz¹ chêtnie s³u¿y³ innym. Jeden z opolskich numizmatyków przypomnia³, jak zosta³ ostudzony w swojej
pasji zbieracza, otó¿ pan Tadeusz zapyta³ go wprost:
ile ty masz dzieci, kiedy us³ysza³, ¿e trójkê, powiedzia³ cz³owieku, daj sobie z tym spokój, nie wytrwasz.
¯ycie Tadeusza Igera by³o niezwyczajne, nawet jak
na straszny czas II wojny wiatowej.

Urodzi³ siê 2 stycznia 1941 roku w Czortkowie,
w województwie tarnopolskim, w rodzinie ¿ydowskiej.
W miarê normalny rytm kresowego, wojennego ¿ycia
gwa³townie zak³óci³o wkroczenie w czerwcu 1941 roku
wojsk niemieckich. Okupacjê sowieck¹ zast¹pi³a niemiecka. Nowy okupant zarz¹dzi³ przeniesienie wszystkich ¯ydów do getta. W licz¹cym 15 000 mieszkañców
miecie, ¯ydzi stanowili prawie piêciotysiêczn¹ mniejszoæ 2). St³oczonych w okropnych warunkach ludzi
dziesi¹tkowa³y choroby, g³ód, towarzyszem nieod³¹cznym by³ strach. Szczególnym okrucieñstwem wyró¿nia³a siê utworzona przez Niemców ukraiñska milicja.
Dziêki temu, ¿e Joel Iger ojciec Tadeusza by³ znanym
technikiem dentystycznym rodzina trwa³a.
W czerwcu 1943 roku Niemcy przyst¹pili do likwidacji czortkowskiego getta, zachowuj¹c przy ¿yciu doros³ych, zdolnych do pracy ¯ydów. Tadeusz wraz z rodzicami zostaje skierowany do le¿¹cego na po³udniu Podola widowa, do fabryki kauczuku, produkowanego na
potrzeby wojskowe. Ale i tu nie ma spokoju, do dzia³ania wkracza okrutna ukraiñska milicja. W czasie nieobecnoci bêd¹cego w pracy ojca zamordowana zostaje na oczach trzyletniego Tadeusza matka. Kiedy dostrzeg³a wkraczaj¹cych do domu Ukraiñców wcisnê³a
ch³opca pod ³ó¿ko, na szczêcie Ukraiñcy nie sprawdzali pokoju3).
Od tego dnia, wraz z ojcem musz¹ siê chroniæ, czêsto zmieniaj¹ miejsce pobytu, korzystaj¹ z ³askawoci
innych mieszkañców widowa. Kilka miesiêcy póniej
Tadeusz nie unikn¹³ spotkania z milicjantami, ojciec ju¿
wczeniej nauczy³ go jak ma prosiæ, by darowali mu
¿ycie. To pomog³o, po raz drugi, w krótkim czasie ma³emu Tadeuszowi uda³o siê unikn¹æ mierci.
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Joel Iger zosta³ ostrze¿ony przez ¿o³nierza Wehrmachtu, l¹zaka Paw³a Tomanka, ¿e w zwi¹zku z nadci¹gaj¹c¹ w b³yskawicznym tempie ofensyw¹ sowieck¹, zak³ad produkcyjny kauczuku zostanie zamkniêty, a wszyscy ¯ydzi wymordowani. W tej sytuacji
ojciec Tadeusza decyduje siê natychmiast uciekaæ, kieruje siê do rodzinnej miejscowoci Ró¿anówka ko³o
Czortkowa. Ch³opi, którzy dobrze wspominali rodzinê
Igerów, pomagaj¹ jak mog¹. Ojciec z synem chroni¹
siê w pobudowanych, w pobliskim lesie ziemiankach.
Mimo czêstych niemieckich ob³aw w poszukiwaniu
¯ydów doczekuj¹ wejcia wojsk sowieckich w marcu
1944 roku.
W ramach ekspatriacji na pocz¹tku 1946 roku trafiaj¹ do Opola. Joel Iger, zdeklarowany komunista staje
na czele Komitetu ¯ydowskiego, wkrótce potem otrzymuje nominacjê na stanowisko dyrektora Zarz¹du Pracowników S³u¿by Zdrowia w Opolu. Poznaje tutaj drug¹
¿onê, Elfrydê Niesporek, o której Tadeusz zawsze
mówi³ z najwiêksz¹ sympati¹ i szacunkiem, jako o dobrej, drugiej matce.

Po ukoñczeniu nauki w III Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Opolu, dalsz¹ naukê kontynuowa³ w Warszawie,
najpierw w Pomaturalnym Studium Dentystycznym,
potem na Wydziale Stomatologii Akademii Medycznej.
Po studiach powróci³ do Opola, z miastem tym zwi¹za³ ca³¹ swoj¹ karierê zawodow¹. By³ wziêtym stomatologiem, prowadzi³ w³asny gabinet dentystyczny.
Po jego mierci zbiory numizmatyczne przejê³o miasto, obecnie znajduj¹ siê one w Muzeum l¹ska Opolskiego w Opolu, s¹ starannie opracowywane. Dyrekcja
Muzeum udostêpnia zainteresowanym zbiory, organizowane s¹ okresowe wystawy. Przewiduje siê, ¿e po
opracowaniu tej bezcennej, licz¹cej ponad trzy tysi¹ce
trojaków kolekcji zostan¹ one zaprezentowane na sta³ej
ekspozycji.
Przypisy:
1) Zygmunt Gloger: Encyklopedia staropolska ilustrowana. Tom
IV. Warszawa 1996 Wiedza Powszechna. Str. 383.
2) Mieczys³aw Or³owicz: Ilustrowany przewodnik po Galicyi.
Lwów 1914 Gebethner i Wolf. Str. 145.
3) Artur Janowski: Trzeba by³o kilku cudów by prze¿yæ Holocaust. Nowa Trybuna Opolska z 6 kwietnia 2014 r. Str. 15.

Jerzy Duda

Kresowianin z zauroczenia Karol Sutarzewicz
Pocz¹tek lat dziewiêædziesi¹tych minionego wieku
przyniós³ wielkie odrodzenie organizacji o kresowej
proweniencji, dzia³aj¹cych w dwudziestoleciu miêdzywojennym, lub tworzonych jeszcze w okresie zaborów.
Mowa tu m.in. o Zwi¹zku Sybiraków, Towarzystwie
Gimnastycznym Sokó³, organizacjach paramilitarnych. Jednoczenie lawinowo rozpoczê³y powstawaæ
stowarzyszenia grupuj¹ce ludzi, przed 1939 rokiem
zamieszkuj¹cych miasta, wioski i osiedla Kresów
Wschodnich II Rzeczypospolitej, od¿y³y reminiscencje
miejsc utraconych, rodzinnych stron. Wydawa³o siê
przecie¿, ¿e ju¿ nigdy nie bêdzie mo¿na mówiæ g³ono
o tamtych, tak serdecznie bliskich sprawach.
Wprawdzie ju¿ wczeniej, po d³ugich korowodach
zwi¹zanych z uzyskaniem zaproszenia i wizy do Ukraiñskiej czy Bia³oruskiej Socjalistycznych Republik, niektórym mieszkañcom Kresów udawa³o siê wyprawiæ
w tamte strony. Wymaga³o to jednak wielkiego zachodu, nie wszyscy mieli na to czas. Po 1990 roku wyjazdy
sta³y siê ³atwiejsze, biura turystyczne rozpoczê³y organizacjê wyjazdów poza wschodni¹ granicê. Proponowano przede wszystkim zwiedzanie Lwowa, potem poszerzono kr¹g podró¿ny o Stanis³awów, Ko³omyjê, Karpaty Wschodnie, Kamieniec Podolski, Chocim. Bardzo
szybko wypracowano standardowe, ciekawe marszruty.
Zainteresowanie by³o ogromne, trwa zreszt¹ do dzisiaj.
Czyni¹c zadoæ probom znajomych mieszkañców
le¿¹cego na l¹sku Opolskim Kluczborka, obywatel
 od 1945 roku  tego miasta Karol Sutarzewicz odwa¿y³ siê samodzielnie zorganizowaæ wyprawê na Kresy,
zgodnie z oczekiwaniami jej uczestników. Karol urodzi³
siê w Chrócinie ko³o Boles³awca na Ziemi Wieluñskiej.
Tam w rodzinnej miejscowoci, uczêszczaj¹c do szko³y
podstawowej, na lekcji historii zafascynowa³ siê posta-

ci¹ wielkiego hetmana litewskiego Karola Chodkiewicza, który w 1621 roku stoczy³ zwyciêsk¹ bitwê z potê¿nymi wojskami tureckimi pod Chocimiem nad Dniestrem. Wtedy przyrzek³ sobie, ¿e kiedy doronie to tê
ziemiê musi odwiedziæ. Ale pierwsza wyprawa stosownie do ¿yczeñ jej uczestników wyruszy³a 28 sierpnia
1998 roku poprzez Lwów do Stanis³awowa, Ko³omyi i
na Pokucie. Wielkim prze¿yciem dla podró¿uj¹cych
autokarem by³ udzia³ w Mszy wiêtej w lwowskiej Katedrze pod wezwaniem Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii Panny, odprawionej przez kardyna³a ks. Mariana Jaworskiego. Po Mszy wiêtej Kardyna³ spotka³ siê
z uczestnikami wycieczki. Punktem docelowym pielgrzymki by³a jednak Ko³omyja i uczestnictwo w uroczystociach zwi¹zanych z setn¹ rocznic¹ po³o¿enia kamienia wêgielnego pod budowê kocio³a OO. Jezuitów
pod wezwaniem w. Ignacego Loyoli. Tam wspólnie
z miejscowymi wiernymi, po zakoñczeniu nabo¿eñstwa
odpiewano budz¹c¹ najserdeczniejsze wspomnienia,
poruszaj¹c¹ serce pieñ:
¯eby tak jeszcze raz ujrzeæ rodzinny las, pola i ³¹ki
I do matczynych r¹k przynieæ z dalekich stron rozkwit³e p¹ki.
Bo najpiêkniejsze s¹ polskie kwiaty, stokrotki, fio³ki,
kaczeñce i maki,
Pod polskim niebem, w szczerym polu wyros³y,
Ojczyste kwiaty, w ich zapachu, urodzie  jest Polska!...
Druga wyprawa we wrzeniu 1999 roku prowadzi³a
ju¿ dalej na wschód, poza Lwowem, Huculszczyzn¹,
dotar³a tak¿e do Kamieñca Podolskiego i Chocimia.
Wkroczono na wynion¹ ziemiê Karola, tak o tej ziemi
pisa³ Henryk Sienkiewicz:  Ile¿ tam walk stoczono, ilu
ludzi leg³o, nikt nie zliczy³, nikt nie spamiêta³. Or³y, ja47

strzêbie i kruki jedynie widzia³y. Polowa³ kto chcia³
p³ynê³y po niej jak fale czambu³y tatarskie, pu³ki kozackie, chor¹gwie polskie i wo³oskie 1), a wielki piewca
Kresów Wschodnich Jerzy Janicki dodawa³:  Jestem
z Podola, z tej czarnej krainy czarnoziemu, zadeptanej
przez wieki kopytami koni, jak nie Tatarów, to Turków,
jak nie Turków, to Wo³ochów 2) Kulminacj¹ tej pielgrzymki, a w przysz³oci wielu innych by³ Kamieniec
Podolski, le¿¹cy nad nieprawdopodobnie piêknym jarem Smotrycza, o skalnych cianach siêgaj¹cych kilkudziesiêciu metrów wysokoci, otaczaj¹cych miasto tak,
i¿ rzeka zatacza niemal pe³en kr¹g wokó³ ródmiecia.
We wspania³ej Katedrze w. w. Piotra i Paw³a spotkanie z legendarnym biskupem ksiêdzem Janem Olszañskim, mianowanym ju¿ w 1991 roku przez Papie¿a
Jana Paw³a II Biskupem Ordynariuszem Diecezji Kamieniecko-Podolskiej, zniesionej jak wiemy w 1866
roku przez w³adze carskie.
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej, a dzisiaj Ukraina to bezkresne ziemie rozci¹gaj¹ce siê na 1300 kilometrów ze wschodu na zachód, a z pó³nocy na po³udnie na 900 kilometrów. Przemierzaj¹c Ukrainê pielgrzymi widzieli za oknami autokaru na lewo i prawo
pola i biegn¹ce po horyzont ³¹ki, poprzecinane zagajnikami i lasami, gdzieniegdzie tylko niewielkie wzgórza,
jary, a w ich g³êbi ludzkie osiedla, kolorowe wsie.
Wszystko to odurza³o, wzrusza³o, tu inaczej siê oddycha³o.
Trudno przeto siê dziwiæ, ¿e zainteresowanie tymi
ciekawymi wyprawami wzrasta³o. Karol Sutarzewicz
ka¿d¹ z nich przygotowywa³ miesi¹cami, z benedyktyñsk¹ dociekliwoci¹ i cierpliwoci¹ wytycza³ trasy.
Konieczne by³y kontakty z ksiê¿mi w katolickich parafiach lub z polonijnymi stowarzyszeniami na Ukrainie.
Pielgrzymi nocowali bowiem przede wszystkim w prywatnych domach Polaków, rzadziej w domach parafialnych. Taki sposób pielgrzymowania u³atwia³ nawi¹zywanie osobistych kontaktów, w wielu przypadkach owocowa³o to przyjaniami, kontynuowanymi ju¿ wspólnie
poprzez wzajemne wizyty i rewizyty. Jednoczenie pamiêtano zawsze, by jad¹c w gocinê na ukraiñsk¹ ziemiê zabraæ dla jej mieszkañców nie tylko pieni¹dze

(na odnowê odzyskiwanych kocio³ów) ale tak¿e ksi¹¿ki, przybory szkolne, odzie¿, a dla osób starszych ¿ywnoæ.
W sumie tych wypraw-pielgrzymek w latach
1998  2013 by³o dwadziecia trzy (w niektórych latach
rusza³y dwie). By³y to autentyczne pielgrzymki, ka¿dej
z nich towarzyszy³ odprawiaj¹cy codziennie nabo¿eñstwo ksi¹dz, odwiedzano drogie sercu Kresowian wiête miejsca, wi¹tynie Lwowa, Stanis³awowa, Tarnopola,
klasztory w Jaz³owcu, Kamieñcu Podolskim, a tak¿e
wiête miejsca grekokatolików i wyznawców prawos³awia, dla przyk³adu Katedrê w. Jura we Lwowie, ³awry
w Kijowie i Poczajowie.
Ka¿dy z wyjazdów zosta³ szczegó³owo opisany, powsta³a 23-tomowa biblioteczka, ka¿da innego autora,
wiêkszoæ w wietnej szacie edytorskiej. Powsta³o bezcenne kompendium wiedzy o Kresach Wschodnich
Rzeczypospolitej. O ile zapis pierwszej pielgrzymki
zmieci³ siê na czterech stronach formatu A4, to ksi¹dz
Aleksander Baca na opis XVI wyprawy potrzebowa³
100 piêknie ilustrowanych stron.
Jak wyliczy³ Karol Sutarzewicz odwiedzono 158
miejscowoci, niektóre kilkakrotnie, przemierzono
³¹cznie 84 tysi¹ce kilometrów! Do najczêciej odwiedzanych nale¿a³, co jest oczywiste Lwów. Pielgrzymi
docierali nad Morze Czarne na Krym, a tak¿e do mo³dawskiego Kiszyniowa. Mimo tego, ¿e docierano do
miejsc le¿¹cych poza szlakami turystycznymi wyprawy
by³y tanie, bo organizator nigdy nie korzysta³ z us³ug
poredników. Sam za³atwia³ wszystkie sprawy, tak¿e
miejscowych przewodników. Po aneksji Krymu i czêciowo Zaporo¿a Karol zrezygnowa³ z organizacji, musia³by siê ograniczyæ tylko do miast dawnych, obecnie
przygranicznych województw dawnej Polski. Trudno
uwierzyæ, ¿e te wielkie dokonania by³y udzia³em tylko
jednego cz³owieka, Karola Sutarzewicza, urodzonego
na Ziemi Wieluñskiej, Kresowianina nie z urodzenia,
a z zauroczenia!
Przypisy:
1. Henryk Sienkiewicz: Ogniem i mieczem. Tom I. Warszawa
1998. Str. 36.
2. Jerzy Janicki: Czkawka. Warszawa 2000. Str. 58.

Akcja symbolicznego znakowania grobów bohaterów
walk powstañczych i wyzwoleñczych
W zwi¹zku ze 100-leciem odzyskania przez Polskê
niepodleg³oci Wojewoda Dolnol¹ski Pawe³ Hreniak i
dyrektor Oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodowej we
Wroc³awiu prof. Krzysztof Kawalec, og³aszaj¹ akcjê
symbolicznego znakowania grobów bohaterów walk
powstañczych i wyzwoleñczych pochowanych na terenie Dolnego l¹ska.
Akcja jest roz³o¿ona na lata 2018  2021. W pierwszej kolejnoci zostan¹ uhonorowani bohaterowie walk
zwi¹zanych z odzyskaniem przez Polskê niepodleg³oci w 1918 r.
Groby zostan¹ oznaczone specjalnym insygnium.

W listopadzie 2018 r. oznakowane zostan¹ miejsca
pochówku uczestników walk zwi¹zanych z tworzeniem
pañstwa polskiego: Legionistów, Obroñców Lwowa i
Kresów Wschodnich, Powstañców l¹skich i Wielkopolskich oraz uczestników wojny polsko-bolszewickiej.
Prosimy lwowian i kresowian z terenu Dolnego l¹ska o zg³aszanie miejsc pochówku osób, które kwalifikuj¹ siê do oznakowania, szczególnie Obroñców Lwowa i Kresów Wschodnich.
W za³¹czeniu Kwestionariusz zg³oszeniowy.
Merytoryczne wsparcie zapewnia Instytut Pamiêci
Narodowej.
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Informacje i dokumenty potwierdzaj¹ce udzia³ zmar³ych w wydarzeniach historycznych nale¿y wys³aæ
drog¹ pocztow¹ na adres:
Dolnol¹ski Urz¹d Wojewódzki
50-153 Wroc³aw
ul. Powstañców Warszawy 1
z dopiskiem Biuro Wojewody

albo poczt¹ elektroniczn¹ na adres: ocalamy@duw.pl
Z ramienia Wojewody Dolnol¹skiego akcj¹ zajmuje
siê Damian Mrozek. nr tel. 71-340-65-65, a ze strony
Instytutu Pamiêci Narodowej Wojciech Trêbacz, tel.
71-326-97-35.
Zarz¹d G³ówny TMLiKPW
PS  Dotyczy woj. dolnol¹skiego.

Antoni Wilgusiewicz

rodowisko l¹skich energetyków  Lwowian i Kresowian  w pracach biograficznych mgr. in¿. W³adys³awa Wilgusiewicza
Wród lwowian i kresowian przyby³ych w latach
1945  1946 na Górny l¹sk wa¿n¹ grupê stanowili
pracownicy naukowi i studenci Politechniki Lwowskiej,
którzy skupili siê wokó³ Politechniki l¹skiej w Gliwicach. Spomiêdzy lwowskich profesorów wyró¿nia³y siê
postacie, które mo¿na z perspektywy kilkudziesiêciu lat
okreliæ wrêcz jako legendarne, takie jak Stanis³aw Fryze, Stanis³aw Ochêduszko czy Tadeusz Malarski. Byli
oni nauczycielami i wychowawcami wielkiej liczby polskich in¿ynierów, wywodz¹cych siê zarówno z m³odzie¿y pochodz¹cej ze l¹ska, jak te¿ z innych czêci Polski, w tym ekspatriantów ze Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich. Wród tych ostatnich by³ W³adys³aw
Wilgusiewicz, rodowity lwowiak, urodzony w roku 1924.
W³adys³aw, syn pracownika lwowskich warsztatów
kolejowych, wychowywa³ siê wraz z rodzeñstwem
w domu przy ulicy Króla Leszczyñskiego (dzi Braci
Michniowskich) 46, niedaleko lwowskiego dworca.
Ukoñczy³ szko³ê powszechn¹ przy ul. Ks. Kordeckiego
(dzi Oleny Stepaniwny), a nastêpnie rozpocz¹³ naukê
w XII Gimnazjum. W okresie okupacji niemieckiej, po
mierci ojca, pracowa³ przymusowo fizycznie w niemieckiej S³u¿bie Budowlanej (Baudienst). Naukê dokoñczy³ po ponownym wkroczeniu do Lwowa wojsk
sowieckich, a wkrótce potem  w po³owie 1946 rokuwraz z matk¹ Ann¹ i rodzeñstwem wyjecha³ ze Lwowa
i znalaz³ siê w Zabrzu, gdzie mieszka³ do mierci
w roku 2006. Chc¹c kontynuowaæ naukê, skorzysta³
 podobnie jak wielu jego kolegów-lwowian  z mo¿liwoci, które dawa³a tworz¹ca siê w pobliskich Gliwicach Politechnika l¹ska. Wst¹pi³ na Wydzia³ Elektryczny, który ukoñczy³ w 1951 roku z tytu³em magistra
in¿yniera. Promotorem jego pracy by³ prof. Lucjan Nehrebecki, wychowanek Politechniki Warszawskiej, wybitny uczony, do którego W³adys³aw ¿ywi³ ogromny szacunek przez ca³e swoje ¿ycie. Ju¿ wczeniej, bo w 1949
roku, rozpocz¹³ pracê zawodow¹ w Elektrowni Zabrze.
Po ukoñczeniu studiów zosta³ zatrudniony w centrali
Zak³adów Energetycznych Okrêgu Górnol¹skiego (Po³udniowego), gdzie na ró¿nych stanowiskach spêdzi³
niemal ca³e swoje zawodowe ¿ycie. W 1978 roku przeniós³ siê do pracy w Wojewódzkim Biurze Projektów
w Zabrzu, podczas której przeszed³ na emeryturê (w roku
1989). Swoj¹ karierê zawodow¹ zakoñczy³ tam, gdzie
j¹ rozpoczyna³  w Elektrowni Zabrze, w 1994 roku.

W³adys³aw, podobnie jak jego rodzeñstwo  bracia
Jan i Stanis³aw oraz siostry Maria i Joanna  ca³e ¿ycie
czu³ siê lwowianinem, chocia¿ na l¹sku znalaz³ swój
dom, który wysoko ceni³ i szanowa³. Po utworzeniu zabrzañskiego Oddzia³u Towarzystwa Mi³oników Lwowa
i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, co zbieg³o siê z jego
przejciem na emeryturê, a co za tym idzie  z wiêksz¹
iloci¹ czasu na pracê spo³eczn¹  aktywnie w³¹czy³
siê w jego dzia³alnoæ. Poniewa¿ ze wzglêdu na problemy w poruszaniu siê wiêkszoæ tego czasu spêdza³
w domu, postanowi³ powiêciæ go na utrwalenie sylwetek ludzi, których zna³ bardzo dobrze z ró¿nych okresów swego ¿ycia, a mianowicie l¹skich energetyków

Dr inz. Jan Longchamps de Berier
pochodzenia lwowskiego i kresowego. Byli wród nich
koledzy z czasów szko³y powszechnej przy ul. Ks. Kordeckiego  profesorowie Jan Szargut i Czes³aw Graczyk, a nawet kolega z klasy w szkole powszechnej i
gimnazjum, a potem ze studiów w Politechnice l¹skiej
 doc. dr in¿. W³adys³aw £ukaszek. Wród kolegów
gimnazjalnych by³y te¿ takie postacie, jak Kazimierz
Longchamps, syn prof. Romana Longchamps de Berier, Rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza, zamordowany wraz z nim i dwoma braæmi na Wzgórzach Wuleckich. Najm³odszy syn profesora, Jan, który z powodu
m³odego wieku unikn¹³ tego losu, po wojnie studiowa³
na Wydziale Elektrycznym Politechniki l¹skiej i jako
emerytowany doktor in¿ynier elektryk ¿yje dzi w Gliwi49

cach. Jego biogram tak¿e znalazl siê w ksi¹¿ce Energetycy-lwowiacy na l¹sku.
Wiêzy kole¿eñstwa czy choæby tylko lunej znajomoci ³¹cz¹ce W³adys³awa z wielk¹ liczb¹ energetyków
i nie tylko ( warto np. wspomnieæ profesora medycyny
Tadeusza Radomañskiego z Lublina, znanego mi³onika Lwowa) u³atwi³y mu zebranie materia³ów biograficznych na ich temat. Dotyczy³o to zarówno osób wówczas ¿yj¹cych jak i rodzin zmar³ych energetyków, które
udziela³y pomocy przez udostêpnienie zachowanych po
nich materia³ów. Warto przypomnieæ, ¿e odbywa³o siê
to w latach dziewiêædziesi¹tych i zbieranie materia³ów
nie uwzglêdnia³o korzystania z internetu, który dopiero
zaczyna³ swoj¹ karierê. Szczególn¹ pomoc¹ s³u¿yli w tym
zakresie prof. dr in¿. Jerzy Hickiewicz, doc. dr in¿. Zbigniew Bia³kiewicz, mgr in¿. Stefan Sokolnicki oraz
dr in¿. Sylwia Wróblewska. Nie bêd¹c historykiem autor

Gmach Politechniki Lwowskiej
w niewielkim stopniu korzysta³ z literatury przedmiotu,
która te¿ nie jest zbyt bogata (choæ w ci¹gu minionych
15 lat na pewno siê rozros³a). Jeli chodzi o Politechnikê Lwowsk¹, a tak¿e póniejsze losy jej pracowników i
studentów, podstawowym dzie³em pozostaje monografia Politechnika Lwowska 1844  1945, wydana przez
Wydawnictwo Politechniki Wroc³awskiej w 1993 r.1) Zebrane materia³y zosta³y wydane dziêki pomocy spó³ki
Energoekspert z Katowic i jej Prezesa in¿. Marka Plebankiewicza. Wszystkim tym, a tak¿e innym osobom,
które udzieli³y pomocy w przygotowaniu i wydaniu omawianych prac p. W³adys³aw by³ g³êboko wdziêczny, co
jako jego syn pragnê w tym miejscu podkreliæ.
Zasadnicz¹ czêæ swego dorobku w zakresie biografistyki autor zawar³ w dwóch publikacjach. Pierwsza
z nich to Energetycy lwowiacy na l¹sku, Katowice
1998 r.2) Zawiera ona 110 stron tekstu oraz 12-stronicow¹ wk³adkê z czarnobia³ymi zdjêciami osób, o których mowa w tym¿e tekcie.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z dwóch czêci. Pierwsza z nich
to ogólne informacje o autorze (wraz z jego portretem),
jego kolegach i przyjacio³ach  nie tylko lwowianach,
o obu Politechnikach  Lwowskiej i l¹skiej, a tak¿e
o energetyce lwowskiej i l¹skiej. W czêci tej autor odwo³uje siê w du¿ym stopniu do swego artyku³u 50 lat
moich wspomnieñ o energetyce, wydanego w 1996
roku przez Oddzia³ Zag³êbia Wêglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Katowicach.3) Czêæ ta zawiera ilustracje ze Lwowa (dwa widoki ogólne, koció³
w. El¿biety oraz gmach Politechniki) oraz ze l¹ska
(herb Politechniki l¹skiej, gmach Wydzia³u Elektrycznego oraz widok ogólny Elektrowni Zabrze).
Podstawowa czêæ publikacji to zestaw biogramów
u³o¿ony w porz¹dku alfabetycznym, a wiêc s³ownik bio50

graficzny energetyków. Zawiera on 90 biogramów;
w czêci tekstowej jest wymienionych jeszcze ok. 100
innych osób, w ten czy inny sposób zwi¹zanych z tematem (a wiêc np. cz³onków rodzin). Autor stwierdza,
¿e na owych 190 osób 140 zna³ osobicie, czêsto wiele
lat, jak np. wymienieni wy¿ej koledzy z lat szkolnych.
Oko³o 100 osób urodzi³o siê we Lwowie i mieszka³o
w nim co najmniej kilka lat; oko³o 120 ju¿ wówczas (rok
1998) nie ¿y³o. Przy doborze nazwisk ujêtych w notach
biograficznych autor zastosowa³ kryterium lwowiaka
jako osoby niekoniecznie urodzonej we Lwowie, ale
tak¿e w nim zamieszka³ej i zwi¹zanej z Politechnik¹
Lwowsk¹. Pominiêci w ten sposób zostali energetycykresowianie (lecz nie lwowianie), a tak¿e lwowiacy zatrudnieni w energetyce l¹skiej, lecz nie na stanowiskach in¿ynieryjno-technicznych (np. ekonomici). Najczêciej ujête w biogramach s¹ osoby z wykszta³ceniem wy¿szym (mgr in¿., dr in¿., tak¿e z tytu³em naukowym docenta i profesora), ale te¿ z wykszta³ceniem
rednim technicznym (np. technik energetyk Bronis³aw
Biernat, s¹siad z lat dzieciñstwa autora, d³ugoletni pracownik Elektrowni Zabrze). Wyj¹tek (w sensie reprezentowanej specjalnoci) stanowi te¿ Stanis³aw Guzikiewicz, in¿. górnictwa mierniczego, kolega gimnazjalny autora oraz wspó³pracownik i przyjaciel jego brata
Stanis³awa, zatrudniony na kopalni Pstrowski w Zabrzu.
Energetyków przedstawionych w biogramach mo¿na podzieliæ na dwie grupy: pracownicy naukowo-dydaktyczni  przede wszystkim Politechniki l¹skiej oraz
praktycy zatrudnieni w ró¿nych instytucjach energetycznych, w tym biurach projektowych na terenie województwa katowickiego (obecnie l¹skiego). Po analizie
do pierwszej grupy zaliczy³em 28 profesorów i 1 docenta, w tym prof. Gabriela Sokolnickiego, który nigdy nie
opuci³ Lwowa i zmar³ w nim maj¹c 98 lat, w roku
1975.W publikacji znalaz³ siê prawdopodobnie ze
wzglêdu na swego syna Stefana, absolwenta Politechniki l¹skiej, d³ugoletniego pracownika energetyki dolnol¹skiej. Z pozosta³ej grupy 28 osób w Politechnice
l¹skiej pracowa³o (przynajmniej przez pewien czas)
20 profesorów i 1 docent, w Politechnice Warszawskiej
2, we Wroc³awskiej 2, w £ódzkiej i Gdañskiej po 1 oraz
w Akademii Rolniczej we Wroc³awiu 1.
W przewa¿aj¹cej wiêkszoci by³y to osoby urodzone
w roku 1914 i dawniej oraz w chwili pisania biogramu
ju¿ nie¿yj¹ce  18 oraz 3 ¿yj¹ce, to jest prof. W³adys³aw Ko³ek, prof. Andrzej Kordecki oraz prof. Tadeusz
Zagajewski, który zmar³ w roku 2010 w wieku 97 lat.
Pozosta³a grupa to osoby urodzone po 1914 roku i
¿yj¹ce w chwili pisania ich biogramu, to jest prof. Boles³aw Bro (zmar³ 2006), prof. Stanis³aw Jerzy Gdula,
prof. Stanis³aw Majerski, prof. Antoni Plamitzer, prof. Jan
Szargut oraz prof. Maciej Zarzycki. Z grupy tej nie ¿yli
jedynie prof. Czes³aw Graczyk i doc. dr Karol Lubelski.
Wród profesorów znajdujemy postacie takie, jak
Stanis³aw Fryze, ogólnie znane i szanowane, którym
powiêcono niejedno wspomnienie czy artyku³, ale tak¿e inne  bardzo zas³u¿one, choæ mniej znane opinii
publicznej. Do takich mo¿na zaliczyæ prof. Paw³a Nowackiego, który w 1936 r. uzyska³ drugi w historii Politechniki Lwowskiej doktorat z elektrotechniki (po Stanis³awie Fryze) Podj¹³ wówczas pracê w zak³adach przemys³owych na terenie l¹ska. Po wojnie na l¹sk ju¿
nie wróci³, natomiast pracuj¹c na Politechnice Warszawskiej zosta³ pionierem polskiej energetyki j¹drowej. Postaci¹ znan¹, choæ obecnie bardziej ze wzglêdu
na swego syna Adama, wybitnego poetê, by³ Tadeusz

Zagajewski, jeden z twórców polskiej automatyki. M³odsze pokolenie profesorów omówionych w s³owniku reprezentuj¹ prof. prof. Czes³aw Graczyk (zm. 1981), Jan
Szargut i Maciej Zarzycki, rocznik 1923, którzy studiowali we Lwowie w warunkach okupacyjnych, dyplom
otrzymali ju¿ w Politechnice l¹skiej i z ni¹ zwi¹zali
swoj¹ karierê naukow¹. Najm³odszy  prof. Stanis³aw
Jerzy Gdula ze Lwowem zwi¹zany by³ ju¿ tylko miejscem urodzenia  w roku 1935  i wczesnego dzieciñstwa. Do kategorii lwowiaków autor zaliczy³ te¿ prof.
Franciszka Szymika, pochodz¹cego ze l¹ska Cieszyñskiego, który ukoñczy³ studia na Oddziale Elektrycznym Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Lwowskiej i w czasie okupacji pracowa³ w energetyce lwowskiej. W 1946 roku przyjecha³ z innymi lwowiakami do
Gliwic i tu rozpocz¹³ pracê naukowo-dydaktyczn¹ w
Politechnice l¹skiej.Warto wreszcie ze wzglêdu na
miejsce, w którym siê znajdujemy wspomnieæ postaæ
prof. Antoniego Plamitzera, syna Antoniego Karola Plamitzera, jednego z twórców polskiej szko³y geometrii
wykrelnej. Absolwent Politechniki Lwowskiej, pracownik naukowy Politechniki l¹skiej, a od 1966 roku opolskiej uczelni technicznej, obecnej Politechniki Opolskiej. Postaæ bardzo zas³u¿ona dla Opolszczyzny i miasta Opola, zmar³ w 2001 roku w wieku 85 lat.
Oprócz biogramów, w dodatku ilustracyjnym zamieszczono fotografie osiemnastu profesorów, a tak¿e
fotografiê, któr¹ autor zatytu³owa³ Trzy pokolenia elektryków. Przedstawia ona prof. Gabriela Sokolnickiego
(dyplom in¿yniera 1900 r.), prof. W³adys³aw Ko³ka (dyplom Politechniki Lwowskiej 1937 r.) oraz mgra in¿.
Stefana Sokolnickiego (dyplom Politechniki l¹skiej
1951 r.).
Pozosta³ych 61 biogramów, zawartych w ksi¹¿ce,
prezentuje postacie energetyków zajmuj¹cych siê
prac¹ w elektrowniach i innych zak³adach zwi¹zanych
z energetyk¹, w instytucjach kieruj¹cych energetyk¹
oraz w biurach projektowych pracuj¹cych na jej potrzeby. Przy zaliczeniu poszczególnych osób do jednej
z tych grup wzi¹³em pod uwagê najd³u¿szy okres zatrudnienia, gdy¿ bywa³o ¿e jeden energetyk pracowa³
w dwóch lub trzech z nich. Sam autor by³by zaliczony
do drugiej z tych grup, gdy¿ wiêkszoæ kariery zawodowej przepracowa³ w Zak³adach Energetycznych Okrêgu
Po³udniowego w Katowicach  pracowa³ jednak tak¿e
w Elektrowni Zabrze i Wojewódzkim Biurze Projektów.
Otó¿ po analizie biogramów ustali³em, ¿e:
 w elektrowniach i zak³adach energetycznych pracowa³o 17 osób
 w instytucjach zarz¹dzaj¹cych energetyk¹ 24 osoby
 w biurach projektowych pracuj¹cych na rzecz
energetyki zawodowej i przemys³owej 20 osób.
Bior¹c pod uwagê strukturê wiekow¹ tych osób
znajdujemy wród nich 21 osób urodzonych w roku
1914 i wczeniej, a wiêc maj¹cych w chwili pisania ich
biogramu 85 i wiêcej lat  ¿yj¹cych jednak w tej grupie
by³y tylko trzy osoby, to jest:
mgr in¿. W³adys³aw Bohosiewicz  ur. 1905 (wg nekrologu 1908), zmar³ 2001
mgr in¿. Adam Bratro  ur. 1913
mgr in¿. Edward Dacko  ur.1913.
W tej grupie wiekowej autor z nieznanych bli¿ej powodów zamieci³ biogram in¿. Stanis³awa Koz³owskiego, którego ca³e ¿ycie i praca by³y zwi¹zane wy³¹cznie
ze Lwowem; by³ dyrektorem Miejskich Zak³adów Elektrycznych, zgin¹³ tragicznie w Elektrowni Lwów w dniu
22.09. 1939 r.

Znacznie liczniej reprezentowana jest grupa osób
urodzonych podczas I wojny wiatowej i po jej zakoñczeniu, a przed wybuchem II  m³odszych bowiem nie
sposób nazwaæ lwowianami, a co najwy¿ej urodzonymi
we Lwowie. Jest w s³owniku takich biogramów 40,
z czego a¿ 25 osób wówczas (czyli w roku 1998) ¿yj¹cych. S¹ wród nich jedyne trzy kobiety znajduj¹ce
swoje miejsce w ksi¹¿ce:
mgr in¿. Genowefa Dacko, z d. Mermon  ur. 1916
mgr in¿. Jadwiga Dobrowolska  ur. 1927
mgr in¿. Zofia Niewiarowska  ur. 1917, zm. 1981.
Znajdujemy tu nazwiska osób znanych autorowi od
czasów szkolnych, jak mgr in¿. Franciszek Orzechowski, mgr in¿. Jerzy Mozer czy in¿. Leopold Wacherlohn,
jego kolegów ze studiów w Politechnice l¹skiej, jak
mgr in¿. Leszek Siarzewski, a tak¿e prze³o¿onych i
kolegów z czasów pracy w ZEOPd w Katowicach. Najwy¿ej z nich zaszed³ mgr in¿. Boles³aw Bartoszek, Dyrektor ZEOPd, a w latach 1971  1979 podsekretarz
stanu (wiceminister) w ówczesnym Ministerstwie Górnictwa i Energetyki.
Szczególnie cenionymi pracownikami ZEOPd byli
mgr in¿. Tadeusz Brueck (1909  1982) i mgr in¿. W³adys³aw Walloni (1903  1969)  wiekowo nale¿¹cy do
starszej grupy energetyków, wybitni fachowcy i wspaniali prze³o¿eni oraz wychowawcy m³odszego pokolenia in¿ynierów.
Warto tak¿e przedstawiæ analizê wymienionej grupy
pod k¹tem miejsca urodzenia. Dla 33 osób z tej grupy
by³ nim Lwów, dla 19 teren Galicji Wschodniej i Zachodniej (na zachód od Sanu i Wis³oka)  po 1918 r.
dawnej Galicji, a dla 9 inne tereny, z których przybyli
w dzieciñstwie lub w m³odoci (na studia ) do Lwowa.
Nie mo¿e to dziwiæ, gdy¿ dla mieszkañców Galicji,
a potem Ma³opolski tak¿e Zachodniej Politechnika
Lwowska by³a najbardziej dostêpn¹ wy¿sz¹ uczelni¹
techniczn¹  w Krakowie politechniki nie by³o (w 1919 r.
otwarto tam Akademiê Górniczo-Hutnicz¹).
Na zakoñczenie autor doda³ II i III wk³adkê fotograficzn¹ ze zdjêciami osób, których biogramy zamieci³, a
tak¿e niektórych innych lwowian i energetyków (30 +
16).Ostatni¹ z zamieszczonych jest fotografia z lat studiów z koleg¹ Leszkiem Siarzewskim. Zamieci³ indeks
osób, z rozró¿nieniem omówionych w biogramach oraz
tylko wspomnianych. Ca³oæ opatrzono sugestywn¹,
kolorow¹ ok³adk¹ z herbami Lwowa, Katowic oraz logo
energetyki.
Praca zosta³a wydana i pozytywnie przyjêta przez
rodowisko energetyków i elektryków zrzeszonych
w SEP, a tak¿e rodowiska kresowe. Krakowski kwartalnik Cracovia Leopolis napisa³:
Magnes, jakim by³ przemys³ górnol¹ski oraz Politechnika l¹ska, ale mo¿e w jeszcze wiêkszym stopniu
lepy los, który skierowa³ rzesze Polaków wysiedlonych ze Wschodu, sprawi³y, ¿e w miastach Górnego
l¹ska znalaz³o siê bardzo wielu in¿ynierów ze Lwowa
i ca³ej Ma³opolski Wschodniej, w tym energetycy (energetyka jest w tym regionie wa¿nym czynnikiem)  rozumiemy przez to fachowców w dziedzinie elektroenergetyki, ciep³ownictwa, gazownictwa, a tak¿e energii j¹drowej itd.
Dobr¹ robotê wykona³ W³adys³aw Wilgusiewicz, spisuj¹c biografie in¿ynierów-energetyków lwowiaków,
osiad³ych na Górnym l¹sku, którzy przyczynili siê do
odbudowy i rozwoju energetyki, przemys³u, uczelni i
kilku jeszcze dziedzin gospodarki. Jego ksi¹¿ka nosi
tytu³ Energetycy lwowiacy na l¹sku (Katowice 1998).
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Obecnie czekamy wiêc na drugi tom, w którym znalelibymy innych jeszcze energetyków górnol¹skich,
pochodz¹cych nie tylko ze Lwowa, lecz równie¿ z Tarnopola, Stanis³awowa, Drohobycza i wielu innych miejscowoci Ma³opolski Wschodniej.4)
Zachêcony tego rodzaju odbiorem autor podj¹³ wiêc
kolejny wysi³ek, którego owocem by³a publikacja Energetycy kresowiacy na l¹sku, Katowice 1999.5) Ksi¹¿ka
maj¹ca byæ tylko suplementem do poprzedniej rozros³a
siê  jak przyznaje autor we wstêpie  w miarê zbierania materia³u do rozmiarów samodzielnej publikacji. Zawiera ona 72 biogramy, z czego 2  W³adys³awa Bohosiewicza i Jakuba Mandla  by³y zamieszczone w poprzedniej ksi¹¿ce. Nowe materia³y pozyskane na ich
temat by³y jednak na tyle istotne, ¿e sk³oni³y autora do
napisania nowej, poszerzonej i poprawionej wersji.
Uk³ad obu pozycji jest bardzo podobny, a ok³adka i
strona tytu³owa taka sama jedynie z wyj¹tkiem herbu
l¹ska, który zast¹pi³ herb Katowic z poprzedniej publikacji. Poza biogramami autor zamieszcza informacje o Politechnice Lwowskiej i politechnikach na l¹sku (l¹skiej, Wroc³awskiej, Opolskiej), a tak¿e energetyce kresowej i l¹skiej. Podaje równie¿ ró¿ne informacje o zwi¹zkach rodzinnych kresowian (w tym w³asnej rodziny),
a tak¿e zamieszcza informacje o 8 energetykach kresowych, dla których z powodu szczup³oci materia³u
nie opracowa³ oddzielnych biogramów. Specjalne s³owa
pamiêci i wdziêcznoci powiêca prof. Lucjanowi Nehrebeckiemu, swemu nauczycielowi i wychowawcy.
Wród biogramów znajdujemy ju¿ tylko 9 profesorów, gdy¿ grupa ta zosta³a doæ szczegó³owo opisana
w poprzedniej pozycji. Starsze pokolenie, to jest urodzone w roku 1914 i wczeniej reprezentuj¹ prof. Roman Kurdziel, prof. Jaros³aw Kury³owicz i prof. Jan Trojak z Politechniki Wroc³awskiej. Pracowa³ tu tak¿e o rok
m³odszy prof. Konstanty Wo³kowiñski. Z Politechnik¹
l¹sk¹ zwi¹zany by³ prof. Lucjan Nehrebecki oraz prof.
Edmund Piotrowski (obaj wywodz¹cy siê z Wileñszczyzny). M³odsze pokolenie reprezentuj¹ profesorowie Politechniki Opolskiej: Jerzy Hickiewicz, Ryszard Rojek
oraz Piotr Wach. Do grupy tej nale¿y zaliczyæ tak¿e
4 docentów, znanych i zas³u¿onych dla energetyki, nawet wiatowej, jak Witold Sobotkowski, który przez 5 lat
pracowa³ na politechnice w Zairze. Znan¹ postaci¹ by³
zmar³y w 1997 r. Stefan Sobieszczañski (w latach 1989 
 1993 pose³ na Sejm), a tak¿e nestor polskich elektryków Jan Mikulski (ur. 1907).
W grupie osób omówionych w biogramach znajdujemy kobiety: mgr. in¿. Krystynê Gutorsk¹, in¿. Mariê S³ugock¹, dr in¿. Krystynê Turkiewicz, a tak¿e dr in¿. Sylwiê Wróblewsk¹, córkê wy¿ej wspomnianego Jakuba
Mandla. Z tego tytu³u  mimo, ¿e urodzona nie na Kresach, a w Miko³owie, gdzie jej ojciec przyby³ jeszcze
w okresie miêdzywojennym  zosta³a uwzglêdniona
w ksi¹¿ce. Ona te¿ jako jedyna ukoñczy³a studia na
Wydziale Elektrycznym, podczas gdy pozosta³e panie
uzyska³y stopieñ in¿yniera o specjalnoci chemicznej
b¹d sanitarnej.
Rzecz¹ ciekaw¹ jest obecnoæ w biogramach lekarza medycyny, dra Eugeniusza Hilarowicza. By³ on wieloletnim, niezwykle zas³u¿onym organizatorem i kierownikiem s³u¿by zdrowia w Po³udnio-wym Okrêgu Energetycznym. Jako jedyny lekarz w Polsce uzyska³
w 1984 r. tytu³ Dyrektora Energetyki.
Wród energetyków reprezentowanych w ksi¹¿ce
znajdujemy osoby urodzone we Lwowie, które nie znalaz³y siê w poprzedniej publikacji, jak np. Alfred Kazie-

wicz, niedawno zmar³y Prezes Oddzia³u TMLiKPW
w Gliwicach, Zbigniew Mazurkiewicz, którego ojciec
zgin¹³ w Starobielsku lub Adam Irzykowski, od 1945 r.
bytomianin, dyrektor techniczny i naczelny l¹skich
elektrowni Halemba, Szombierki i Miechowice.
Starsze pokolenie kresowian reprezentuje mgr in¿.
Romuald Wrzeniowski, ur. 1912 w Mikulinie na Wo³yniu.W 1937 r. otrzyma³ dyplom in¿yniera mechanika
w Politechnice Lwowskiej. Po wojnie zamieszka³
w Chorzowie, gdzie pracowa³ wiele lat w Przedsiêbiorstwie Energomonta¿owym Przemys³u Wêglowego jako
naczelny in¿ynier. Tutaj te¿ zmar³ w 1981 roku.
Wyj¹tkowo trudne losy ¿yciowe mia³ mgr in¿. Bronis³aw Turyn, ur. w 1914 r. w Jaros³awiu jako syn znanego in¿yniera kolejowego. Po ukoñczeniu szkó³ w Stanis³awowie odby³ studia in¿ynierskie we Lwowie, a nastêpnie w Warszawie. W 1941 roku pracuj¹c jako monter w elektrowni w Stanis³awowie zosta³ aresztowany
przez NKWD, a nastêpnie zes³any na 15 lat na Syberiê.
Do Polski wróci³ w 1956 roku, pracuj¹c w Warszawie
na kierowniczych stanowiskach w biurach projektów
energetycznych. cile wspó³pracowa³ wówczas ze
l¹sk¹ energetyk¹, dlatego zamieszczono w ksi¹¿ce
jego biogram. Zmar³ dopiero w 2001 r., maj¹c 87 lat.
Podstawowa grupa omówionych postaci to in¿ynierowie urodzeni na Kresach, którzy przybyli na l¹sk
jako m³odzi ludzie w ramach ekspatriacji i tu zdobyli
wykszta³cenie techniczne.
Dla przyk³adu:
 mgr in¿. Zbigniew Braszka, ur. 1925 w Korociatynie, woj. tarnopolskie, zm. 1972 w Zabrzu
 dr in¿. Adam Iwanków, ur. 1929 w Dolinie, woj. tarnopolskie, zm. 1988 w Opolu
 mgr in¿. Stanis³aw Rygiel, ur. 1925 w Tarnopolu,
zm. 1990 w Bielsku Bia³ej
Ludzie ci w momencie pisania biogramów mieli oko³o 60  80 lat i czêsto jeszcze ¿yli. Byli to np.:
 in¿. Adam Dudek, ur. 1933 w pow. Podhajce, wraz
z rodzin¹ wywieziony do Kazachstanu. W 1945 r. przyby³ do Katowic, gdzie po zdobyciu odpowiedniego wykszta³cenia pracowa³ wiele lat w Energoprojekcie.
 mgr in¿. Wac³aw Felczyñski, ur. 1923 w Ka³uszu
w rodzinie znanych polskich ludwisarzy. Po zdobyciu
dyplomu w Politechnice l¹skiej pracowa³ wiele lat
w Energoprojekcie Gliwice, a nastêpnie zaj¹³ siê zgodnie z rodzinn¹ tradycj¹ ludwisarstwem.
 mgr in¿. Józef Owsiak, ur. 1920 w Hrehorowie,
woj. stanis³awowskie. Zosta³ in¿ynierem mechanikiem
(1951 r.) i podj¹³ pracê w Dziale Energetycznym BPH
Biprohut w Gliwicach.
Autor, choæ rodzinnie i emocjonalnie zwi¹zany
z Kresami Po³udniowo-Wschodnimi, nie zapomnia³ o
Kresach Pó³nocno-Wschodnich. Z tym terenem zwi¹zany by³ w dzieciñstwie jego mentor, prof. Lucjan Nehrebecki (1900  1990). Stamt¹d te¿ wywodzili siê znani
l¹scy energetycy, jak np.:
 dr in¿. Bronis³aw Ogulewicz, ur. 1923 w D¹browie
w woj. wileñskim. W 1945 r. opuci³ rodzinne strony i
odby³ studia na Politechnice Gdañskiej. Pracowa³ nastêpnie na l¹sku, m.in. jako dyrektor Elektrowni Zabrze. Pe³ni³ potem kierownicze funkcje w polskiej gospodarce paliwowo-energetycznej, uzyskuj¹c m.in. tytu³
Generalnego Dyrektora Energetyki.
 dr in¿. Witold Zyk, ur. 1925 w Wilnie. Od 1945 r.
w Gliwicach, po otrzymaniu dyplomu in¿yniera elektryka podj¹³ pracê w energetyce górniczej, walnie przyczyniaj¹c siê do jej rozwoju.
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 dr in¿. Jan Gajewski, ur. 1927 w Lidzie. W 1954 r.
zosta³ absolwentem Politechniki l¹skiej i podj¹³ pracê
w Okrêgowej Dyspozycji Mocy w Katowicach, a potem
w Pañstwowej Dyspozycji Mocy w Warszawie. Jako
wybitny fachowiec w swojej dziedzinie zosta³ w latach
1982  1989 oddelegowany do pracy w Centralnej Dyspozycji Mocy RWPG w Pradze.
Wzorem poprzedniej publikacji na koñcu autor zamieci³ indeks osób oraz wk³adkê ilustracyjn¹, zawieraj¹c¹ 54 fotografie energetyków-kresowian oraz fotografiê autora wraz z jego wieloletnim koleg¹ mgr in¿. Leszkiem Skrzypkiem oraz prezesem spó³ki Energoekspert,
wydawc¹ obu ksi¹¿ek, mgr. in¿. Markiem Plebankiewiczem.
Analizuj¹c od strony formalnej biogramy zamieszczone w obu ksi¹¿kach mo¿emy stwierdziæ, ¿e nie odbiegaj¹ one pod tym wzglêdem od standardowych biogramów s³ownikowych. W tytule obok imienia i nazwiska podana jest specjalnoæ i posiadane tytu³y zawodowe (ew. naukowe), a w przypadku osób nie¿yj¹cych
lata urodzin i mierci. Dok³adna data i miejsce urodzin
podane s¹ w ka¿dym przypadku w tekcie biogramu.
Opis wykszta³cenia i kariery zawodowej uzupe³niony
jest czêsto krótk¹ ocen¹ zas³ug danej osoby, ew. otrzymanymi z tego tytu³u odznaczeniami i tytu³ami. W przypadku zmar³ych obok daty mierci podane jest miejsce
pochówku (miejscowoæ). W wypadkach nieoczywistych autor wyjania (choæ nie zawsze) tak¿e powody
umieszczenia danej osoby w s³owniku. Dotyczy to
np. wy¿ej wymienionej dr in¿. Sylwii Wróblewskiej czy
mgr. in¿. Bronis³awa Turyna. Mo¿na te¿ zauwa¿yæ, ¿e
biogramy zamieszczone w drugiej pozycji s¹ na ogó³
d³u¿sze (zawieraj¹ wiêcej materia³u faktograficznego).
Równie¿ i ta publikacja doczeka³a siê ¿yczliwej
wzmianki w Cracovia Leopolis.
Przed rokiem (CL 1/99) donosilimy o ksi¹¿ce powiêconej energetykom-lwowiakom na l¹sku. Ten
sam autor, W³adys³aw Wilgusiewicz wyda³ kolejn¹
ksi¹¿kê pt. Energetycy kresowiacy na l¹sku (Katowice
1999), w której zamieci³ nastêpnych ponad 70 ¿yciorysów in¿ynierów, pochodz¹cych z ziem wschodnich
(g³ównie z Ma³opolski Wschodniej i Wo³ynia, a równie¿
z centralnej i zachodniej Polski lub z dawnej Rosji, lecz
we Lwowie wykszta³conych)  osiad³ych po II wojnie na
l¹sku. Autor interesuje siê in¿ynierami elektroenergetyki oraz gospodarki cieplno-energetycznej, gazowniczej, ciep³owniczej i ekologii.
Pisze te¿ o sobie i swojej rodzinie. Sam urodzi³ siê
w 1924 r. we Lwowie, a jego rodzice pochodzili spod
Kamionki Strumi³owej. Jego ¿ona Stella z Ma³kiewiczów i jej rodzina wywodz¹ siê z okolic Kopyczyniec i
Husiatyna. Oboje Wilgusiewiczowie i ich dwie córki pracowali w energetyce, jedynie syn nie podtrzyma³ tradycji rodzinnej: jest historykiem i z zami³owaniem organizuje wycieczki do Lwowa dla l¹skiej m³odzie¿y licealnej.
Warto wynotowaæ z ksi¹¿ki Wilgusiewicza kilka informacji o przedwojennej elektroenergetyce lwowskiej.
Elektrownia we Lwowie zosta³a uruchomiona w 1908 r.
i by³a najwiêksza na ziemiach wschodnich, a zarazem
nale¿a³a do grupy najstarszych i najwiêkszych w Polsce. Jej moc pocz¹tkowa wynosi³a 8 MW (megawatów), w roku 1935  30 MW, a w 1939 r. wzros³a do 50
MW. Druga z kolei by³a elektrownia w Borys³awiu
 o mocy 11 MW. Swoje niewielkie elektrownie mia³y
Stanis³awów i Tarnopol (po 1,15 MW), rafineria w Drohobyczu, cukrownie w Chodorowie i Horodence, kopal-

nia soli w Ka³uszu, tartak w Demni Wy¿nej oraz PKP
we Lwowie.6)
W oparciu o dwie omówione pozycje w roku 2000
autor opracowa³ i wyda³ broszurê S³ownik biograficzny
l¹skich energetyków-kresowiaków.7) Zawiera ona wybrane sporód ju¿ opublikowanych ¿yciorysy 50 energetyków-praktyków (bez pracowników naukowych), do
których dodano 9 ¿yciorysów energetyków urodzonych
w zachodniej czêci b. województwa lwowskiego (czyli
obecnym podkarpackim). Najbardziej znanym sporód
nich jest mgr in¿. Józef Pêkala (ur. 1937), pierwszy
dyrektor Elektrowni Opole w budowie. Nie ma równie¿
biogramów osób urodzonych poza Kresami Po³udniowo-Wschodnimi (a wiêc np. na Wileñszczynie, w Krakowie itp.).
42-stronicowa broszura nie zawiera  w odró¿nieniu
od poprzednich  osobistych akcentów do³¹czonych

W³adys³aw Wilgusiewicz w 2004 r.
przez autora, a jedynie wstêp od wydawcy (czyli spó³ki
Energoekspert). W dodatku na koñcu broszury znajdujemy teksty informuj¹ce o dzia³alnoci Górnol¹skiego
Zak³adu Elektroenergetycznego SA w Gliwicach oraz
spó³ki Energoekspert, nie ma natomiast fotografii (poza
zdjêciem autora na stronie tytu³owej, która  podobnie
jak ok³adka  jest powtórzeniem z drugiej z omówionych pozycji).
Form¹ prac biograficznych autora by³a tak¿e kolejna
broszura wydana w 2001 r. przez Energoekspert Lwowianie na Politechnice l¹skiej.8) W formie osobistego
wspomnienia autor opowiada o swoich profesorach i
kolegach oraz innych energetykach, wymienianych
w jego poprzednich publikacjach  w sumie wspomina
oko³o 150 osób, z których ponad po³owa ju¿ wówczas
nie ¿y³a. Wspomnienie to zosta³o równie¿ opublikowane w kresowym czasopimie Semper Fidelis, w dwóch
czêciach  w 2001 i 2002 roku.9)
W³adys³aw Wilgusiewicz by³ autorem tak¿e innych
opracowañ o charakterze historyczno-wspomnieniowym, m.in. o XII Gimnazjum im. Stanis³awa Szczepanowskiego we Lwowie, do którego uczêszcza³ wraz
z braæmi Janem i Stanis³awem i kolegami  póniejszymi energetykami, o których by³a tu mowa.10) Podsumowaniem prac autora by³o wspomnienie opublikowane
w tomie Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich, Wroc³aw 2005, wydanym przez Towarzystwo Mi³oników
Lwowa i Kresów Poludniowo-Wschodnich, zatytu³owane Ze Lwowa na Górny l¹sk.11)
Prace biograficzne W³adys³awa Wilgusiewicza wpisuj¹ siê w szereg wspomnieñ o ró¿nym charakterze,
spisywanych i publikowanych przez polskich kresowian, ekspatriantów z ojczystej ziemi. Autor w ¿adnym
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razie nie uwa¿a³ siê za historyka i zdawa³ sobie sprawê
z niedoskona³oci swego dzie³a, co podkrela³ we
wstêpie. D¹¿enie do ukazania trudnych, polskich losów, ale tak¿e tego, co mimo trudnoci czasów wojennych i powojennych uda³o siê osi¹gn¹æ le¿a³o u podstaw jego decyzji o podjêciu siê tej pracy. Zrealizowana
dziêki ¿yczliwoci wielu ludzi u schy³ku ¿ycia da³a osobist¹ satysfakcjê autorowi, a tak¿e wielu jego przyjacio³om i kolegom, których biografie utrwali³. Stanowi ona
wa¿ne ród³o do historii polskiej energetyki i wiadectwo wk³adu wniesionego przez kresowian w jej rozwój,
przede wszystkim na l¹sku Górnym i Opolskim.12) Pokazuje tak¿e etos polskiego inteligenta, dla którego
zdobycie wykszta³cenia nie by³o rodkiem do wywy¿szenia siê i pogardy dla innych, ale wprost przeciwnie
 zobowi¹zaniem do ciê¿kiej, twórczej pracy dla dobra
w³asnego i swojej rodziny, ale tak¿e spo³eczeñstwa i
kraju. Dla autora ¿yczliwoæ i pomoc okazywana studentom, podw³adnym, kolegom by³a równie wa¿na jak
zawodowe walory i osi¹gniêcia opisywanych energetyków. Dzi, 75 lat po wtargniêciu wojsk sowieckich na
Kresy, które oznacza³o pocz¹tek ich zag³ady tego rodzaju wiadectwa s¹ coraz cenniejsze, gdy¿ odchodz¹
ostatni wiadkowie 600-letniej obecnoci na nich polskiej cywilizacji i kultury. Jak mówi wielki polski poeta,
Zbigniew Herbert

Przypisy:
1) Politechnika Lwowska 1844  1945. Wroc³aw 1993. Praca
zbiorowa
2) W³adys³aw Wilgusiewicz. Energetycy lwowiacy na l¹sku.
Katowice 1998
3) W³adys³aw Wilgusiewicz. 50 lat moich wspomnieñ o energetyce. Wyd. SEP, Katowice 1996
4) Cracovia Leopolis, 1999, nr 01
5) W³adys³aw Wilgusiewicz. Energetycy kresowiacy na l¹sku.
Katowice 1999
6) Cracovia Leopolis, 2000, nr 02
7) W³adys³aw Wilgusiewicz. S³ownik biograficzny l¹skich energetyków-kresowiaków. Katowice 2000
8) W³adys³aw Wilgusiewicz. Lwowianie na Politechnice l¹skiej.
Katowice 2001. Druk powielony
9) W³adys³aw Wilgusiewicz. Lwowianie na Politechnice l¹skiej,
cz. 1, Semper Fidelis nr 6/2001, cz. 2, Semper Fidelis nr 1/2002
10) W³adys³aw Wilgusiewicz. Moje lwowskie gimnazjum. Semper Fidelis nr 1/2001
11) W³adys³aw Wilgusiewicz. Ze Lwowa na Górny l¹sk.
W: Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich. Wroc³aw 2005,
ss. 190  193
12) Niektóre ¿yciorysy energetyków zwi¹zanych z Chorzowem
przedrukowa³ Chorzowski S³ownik Biograficzny pod red. Zbigniewa
Kapa³y, t. 2, Chorzów 2008, t. 3, Chorzów 2011. Ca³oæ dorobku
wykorzysta³em w referacie Lwowianie na Politechnice l¹skiej.
W: Niezwyk³a wiê Kresów Wschodnich i Zachodnich. Wp³yw lwowian na rozwój nauki i kultury na Górnym l¹sku po 1945 roku.
Praca zbiorowa pod red. K. Heskiej-Kwaniewicz, Alicji Ratusznej i
Ewy ¯urawskiej. Katowice 2012, ss. 91  102
13) Zbigniew Herbert Raport z oblê¿onego miasta. W: 89 wierszy. Warszawa 2001, s. 12 G

i jeli Miasto padnie a ocaleje jeden
on bêdzie niós³ Miasto w sobie po drogach wygnania
on bêdzie Miasto
patrzymy w twarz g³odu twarz ognia twarz mierci
najgorsz¹ ze wszystkich  twarz zdrady
i tylko sny nasze nie zosta³y upokorzone13)
Uwaga: Ksi¹¿ki Energetycy lwowiacy... i Energetycy
kresowiacy...zosta³y udostêpnione w Bibliotece Cyfrowej Politechniki l¹skiej w wersji elektronicznej delibra.bg.polsl.pl/dlibra  nale¿y wpisaæ Wilgusiewicz
Referat zosta³ wyg³oszony w Opolu w 2014 roku i
opublikowany w ksi¹¿ce: Osi¹gniêcia techniczne, gospodarcze i naukowe Kresowian pod red. Maria Kalczyñska przy wspó³pracy El¿bieta Czerwiñska, Anna
Jañdziak. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Rok: 2016.

> Z ¯A£OBNEJ KARTY
p. Kazimierz Kowalski

Przez wiele lat by³ nauczycielem, dyrektorem szko³y, na koniec kariery zawodowej kierownikiem Wydzia³u
Kadr Kuratorium Owiaty i Wychowania w Opolu. Na
ka¿dym miejscu pracy potrafi³ zdobyæ szacunek i uznanie podw³adnych, wzorowo z oddaniem i zaanga¿owaniem wykonuj¹c zlecone zadania. Pracê nauczycielsk¹
traktowa³ w kategoriach s³u¿by spo³ecznej, zawsze gotowy do udzielenia pomocy lub wsparcia potrzebuj¹cym.
Urodzi³ siê 16 lutego 1939 roku w Podliskach Ma³ych ko³o Lwowa.
W 1945 roku dziel¹c los wygnanych z Kresów
Wschodnich II Rzeczypospolitej, wraz z rodzicami

1939  2017
Bardzo liczne grono przyjació³, wspó³pracowników i
wychowanków po¿egna³o
w dniu 22 padziernika 2017
roku, na Cmentarzu Komunalnym w Opolu  Pó³wsi mgr.
Kazimierza Kowalskiego, wielce dla spo³ecznoci miasta
Opola i Opolszczyzny zas³u¿onego pedagoga i organizatora owiatowego.
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stwa Owiaty i Wychowania w trakcie przygotowywania
przez nie aktów prawnych normuj¹cych dzia³alnoæ narodowego systemu owiaty.
Wród spo³ecznoci nauczycielskiej l¹ska Opolskiego cieszy³ siê niezwyk³ym szacunkiem, by³ uznanym autorytetem, wzorem dla innych. Zawsze pogodny,
otwarty, umia³ znaleæ rozwi¹zanie nawet najtrudniejszych spraw. Wniós³ wielki, osobisty wk³ad  w latach
osiemdziesi¹tych minionego wieku  w organizacjê nowego systemu zarz¹dzania owiat¹, polegaj¹cego na
stopniowym przekazywaniu uprawnieñ decyzyjnych
w dziedzinie owiaty w rêce lokalnych samorz¹dów,
pomaga³ tworzyæ nowe struktury administracji owiatowej w gminach i miastach. W swoich dzia³aniach by³
niestrudzony.
Jednoczenie by³ wzorowym mê¿em, przez ponad
pó³ wieku wiernym towarzyszem ma³¿onki Ró¿y, ukochanym Ojcem Ma³gorzaty i Jacka, uwielbianym dziadkiem wnuków.
Po przejciu w 1991 roku na emeryturê w niepe³nym
wymiarze godzin prowadzi³ zajêcia z matematyki
w Zespole Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych
im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu.
Za wybitne osi¹gniêcia w pracy zawodowej i dzia³alnoci spo³ecznej zosta³ odznaczony m. in. Krzy¿em
Kawalerskim OOP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Z³ot¹ Odznak¹ Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego,
a tak¿e Odznak¹ Zas³u¿onemu Opolszczynie i Zas³u¿onego dla miasta Opola. Dwukrotnie otrzyma³ Nagrodê I stopnia Ministra Owiaty i Wychowania.

przyby³ na l¹sk Opolski. Rodzina osiedli³a siê w Niwkach, w powiecie namys³owskim.
Egzamin dojrza³oci z³o¿y³ w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Namys³owie. Uprawnienia pedagogiczne uzyska³ koñcz¹c kolejno Liceum Pedagogiczne i Studium
Nauczycielskie w Opolu. Specjalizowa³ siê w matematyce i metodyce nauczania tego przedmiotu. Pracê nauczycielsk¹ rozpocz¹³ w 1960 roku w Szkole Podstawowej w Smarchowicach l¹skich (pow. Namys³ów).
Od 1961 roku losy zawodowe zwi¹za³ ze szkolnictwem
podstawowym Opola, najpierw Szko³¹ Podstawow¹
nr 7, nastêpnie Szko³¹ Podstawow¹ nr 21, w latach
1972  1978 by³ w tej szkole zastêpc¹ dyrektora.
W 1971 roku zdoby³ dyplom magistra matematyki
w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Opolu.
By³ znakomitym nauczycielem, Jego wychowankowie wygrywali wszelkie miejskie i wojewódzkie konkursy przedmiotowe, dyrektorzy opolskich szkó³ ponadpodstawowych polowali na absolwentów Szko³y Podstawowej nr 21, maj¹c pewnoæ, ¿e bêd¹ oni swoje
osi¹gniêcia kontynuowaæ ju¿ w krajowym, olimpijskim
wspó³zawodnictwie. W uznaniu kunsztu pedagogicznego powierzono mgr. Kazimierzowi Kowalskiemu kierownictwo Sekcji Metodycznej w Powiatowym Orodku
Metodycznym w Opolu, w ten sposób zyska³ mo¿liwoæ
przekazywania swojej wiedzy nauczycielom miasta
Opola, tak¿e Opolszczyzny. By³ poszukiwanym wyk³adowc¹, wykorzystywanym równie¿ w krajowym systemie doskonalenia nauczycieli. Niezale¿nie od prowadzenia zajêæ przekazywa³ s³uchaczom opracowania
metodyczne, w³asnego autorstwa. Zas³yn¹³ jako popularyzator i modulator nauczania matematyki w najm³odszych klasach szko³y podstawowej metod¹ Kolorowych klocków opisan¹ przez prof. Henryka Moroza
z Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Katowicach,
ogromnie pomocn¹ w wprowadzeniu do dalszej nauki
tego przedmiotu.
W 1978 roku, od ówczesnego Opolskiego Kuratora
Owiaty i Wychowania prof. dr. hab. Stanis³awa Rogali
otrzyma³ propozycjê nie do odrzucenia, objêcia kierownictwa kuratoryjnego Wydzia³u Kadr. By³y to lata
scentralizowanego zarz¹dzania narodowym i odpowiednio wojewódzkim systemem owiaty. W KOiW skupia³y siê wszystkie problemy zwi¹zane z prawid³owym
funkcjonowaniem szkó³ i placówek owiatowo  wychowawczych w danym regionie, sprawy finansowe, inwestycyjne, kadrowe, konstruowanie w uzgodnieniu z samorz¹dami terenowymi sieci placówek szkolnych. Bez
decyzji wojewódzkich w³adz owiatowych szko³y nie
mog³y podejmowaæ samodzielnego dzia³ania. Praktycznie ka¿dy dokument dotycz¹cy nawet drobnych spraw
musia³ byæ przygotowany w Kuratorium. Na ka¿dym
z dokumentów dotycz¹cych zatrudnienia nauczyciela,
powo³ania na stanowiska kierownicze, obok podpisu
kuratora musia³a byæ asygnata szefa Wydzia³u Kadr.
Wielce odpowiedzialne zadanie realizowa³ mgr Kazimierz Kowalski w sposób wzorowy, z biegiem czasu
sta³ siê wybitnym znawc¹ prawa owiatowego. Powo³ywany bywa³ do prowadzenia krajowych szkoleñ kadrowych s³u¿b owiatowych. By³ konsultantem Minister-

Jerzy Duda

p. Maria Stefania
Tu³asiewicz-Dmochowska
1928  2017
W dniu 20 wrzenia 2017 r.
zmar³a Stefania Tu³asiewiczDmochowska. Urodzona 19 listopada 1928 r. w Che³mnie.
Radca prawny. Cz³onek Zarz¹du G³ównego Towarzystwa
w latach 1996  2004. Odznaczona Z³ot¹ Odznak¹ Towarzystwa Mi³oników Lwowa i
Kresów Po³udniowo-Wschodnich.
Uroczystoci pogrzebowe
odby³y siê 23 wrzenia 2017 r.
na cmentarzu Osobowickim we Wroc³awiu.
Czeæ Jej Pamiêci!
Zarz¹d G³ówny TMLiKPW
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p. Boles³aw Opa³ek

Swoje powojenne ¿ycie zwi¹za³ z Rzeszowem. Wieloletni prezes Oddzia³u Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich.
Inicjator wielu akcji upamiêtniaj¹cych wydarzenia na
Kresach, np. ods³oniêcie tablicy w kociele wiêtego
Krzy¿a upamiêtniaj¹c¹ profesorów lwowskich zamordowanych w lipcu 1941 r.
Decyzj¹ prezydenta RP Andrzeja Dudy we wrzeniu
2017 r. otrzyma³ Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski. Odznaczony Z³ot¹ Odznak¹ Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich.
Zmar³ 18.01.2018 r. w Rzeszowie i zosta³ pochowany na cmentarzu komunalnym Wilkowyja.
Czeæ Jego Pamiêci!
Zarz¹d G³ówny TMLiKPW

1925  2018
Boles³aw W³adys³aw Opa³ek urodzi³ siê 7.04.1925 r.
we Lwowie. Syn znanego
lwowskiego bibliofila Mieczys³awa, ¿o³nierz Armii Krajowej
Okrêgu Lwów, uczestnik akcji
Burza we Lwowie o pseudonimie ¯bik. Uczestniczy³
w wymarszu na pomoc powstañczej Warszawy, ale nie
dotar³ do stolicy, gdy¿ jego oddzia³ zosta³ otoczony przez
jednostki NKWD przed Przeworskiem. Nie wróci³ ju¿ do ukochanego Lwowa.

p. dr n. med. Helena Rodziewicz

naukowo-badawcze dotyczy³y leczenia schorzeñ grzybiczych, szczególnie u dzieci, czego zwieñczeniem
by³o zorganizowanie w Tulig³owach k. Krasnegostawu
Zak³adu Leczniczego dla Dzieci (Izolatorium Przeciwgrzybiczne).
Opublikowa³a 27 prac naukowych zarówno w prasie
krajowej jak i zagranicznej.

1925  2017
W dniu 22 grudnia 2017 r.
zmar³a w Lublinie dr Helena
z ¯ó³kiewiczów Rodziewicz.
Urodzi³a siê we Lwowie
w 1925 roku w rodzinie obroñcy Lwowa z 1918 roku. Po
ukoñczeniu szko³y powszechnej w Zimnej Wodzie rozpoczê³a naukê w Gimnazjum
im. Królowej Jadwigi we Lwowie. Naukê zmuszona by³a
przerwaæ w 1939 r. w zwi¹zku
z wybuchem wojny i agresji
sowieckiej. W czasie okupacji
kontynuowa³a edukacjê w X Szkole redniej, a po
ukoñczeniu kursu buchalterii pracowa³a w biurze.
W latach 1944-1945 uczy³a siê w XIII Szkole redniej
we Lwowie.
Od lutego 1942 roku uczestniczy³a w ruchu oporu
Armii Krajowej jako ³¹czniczka a nastêpnie instruktorka
kursów ³¹cznoci.
Do sierpnia 1945 r. organizowa³a pomoc dla internowanych i aresztowanych ¿o³nierzy zdelegalizowanej AK.
We wrzeniu 1945 roku zosta³a wraz z rodzin¹ ekspatriowana ze Lwowa do Bytomia, gdzie w padzierniku tego roku zda³a egzamin dojrza³oci, a po ukoñczeniu kursu pielêgniarskiego podjê³a pracê w tamtejszym
szpitalu.
W padzierniku 1946 roku rozpoczê³a studia na
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Marii Curie Sk³odowskiej w Lublinie. Dyplom lekarza otrzyma³a w 1952 roku
w Akademii Medycznej, chocia¿ ju¿ od listopada 1948 r.
pracowa³a jako asystent w Klinice Dermatologicznej
AM w Lublinie. W 1964 r. uzyska³a stopieñ doktora
nauk medycznych, poprzedzony I i II stopniem specjalizacji w zakresie dermatologii i wenerologii. Przyczyni³a siê do powstania w 1956 r. pracowni mykologicznej.
Opracowa³a epidemiologiê grzybic na Lubelszczynie.
Przez wiele lat wspó³pracowa³a z Wojewódzk¹ Przychodni¹ Skórno-Wenerologiczn¹. Jej zainteresowania

Otrzyma³a liczne wyró¿nienia, bêd¹ce wyrazem
uznania Jej zas³ug zarówno w sferze zawodowej jak
te¿ spo³ecznej. Odznaczona zosta³a Krzy¿em Armii Krajowej, Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, Weterana Walk o Niepodleg³oæ, Odznak¹ Za Wzorow¹ Pracê w S³u¿bie Zdrowia, Z³ot¹ Odznak¹ Towarzystwa Mi³oników Lwowa.
p. Helena Rodziewicz by³a cz³onkiem za³o¿ycielem
Lubelskiego Oddzia³u Towarzystwa Mi³oników Lwowa
i Kresów Po³udniowo-Wschodnich. Mimo wielu obowi¹zków wynikaj¹cych z pracy zawodowej znajdowa³a
czas na pracê spo³eczn¹ w naszym Towarzystwie. By³a
inicjatork¹ wielu wydarzeñ propaguj¹cych Lwów.
Szczególne zas³ugi wykaza³a w organizowaniu wystaw
powiêconych swoim ukochanym Kresom.
Z wielkim smutkiem ¿egnalimy J¹ 29 grudnia 2017 r.
na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie w asycie
pocztu sztandarowego naszego Oddzia³u wraz z Rodzin¹ i przyjació³mi.
Zarz¹d Lubelskiego Oddzia³u
Towarzystwa Mi³oników Lwowa
i Kresów Po³udniowo-Wschodnich
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Lista Ofiarodawców w miesi¹cach XI 2017 r.  I 2018 r. (w z³)
1. Anita Stojecka-Kuczmañska, Szczytniki,
pomoc wi¹teczna ........................................... 300.2. W³adys³aw Ostrowski, Szczecin ....................... 64.3. Maria Borzemska, Wroc³aw ............................ 152.4. Helena Niwiñska, Kraków,
pomoc Polakom na Wschodzie ..................... 2000.5. Irena Stuchly-Solarewicz, Wroc³aw ................... 50.6. Zygmunt Szkur³atowski, Wroc³aw,
na Cmentarz Orl¹t Lwowskich ........................ 100.7. Witold Szumiato, Piece ................................... 104.8. Józef Wilczyñski, Gdañsk .............................. 100.-

9. Ewa Maria Przywara-Mizio³ek, Gliwice ............. 50.10. N/N .................................................................... 324.11. Maria Karska, O³awa ....................................... 100.12. Maria, Joachim Joñca, Gliwice ....................... 200.13. Adam wietlik, Nowy S¹cz ............................. 100.14. Bo¿ena Cetnarowska, Nowy S¹cz,
pomoc wi¹teczna ........................................... 100.15. TMLiKPW Gniezno,
na odnowê grobów we Lwowie ....................... 473.16. N/N .................................................................... 350.-

Wszystkim Szanownym Ofiarodawcom sk³adamy najserdeczniejsze podziêkowania.
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