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Waleczni obroñcy III odc.  bracia Janis³aw i Olgierd Kamiñscy
(baner na Urzêdzie Wojewódzkim we Wroc³awiu)
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Zygmunt Szkur³atowski

Stulecie odzyskania przez Polskê niepodleg³oci
(11.11.1918  11.11.2018)
1. Proces tracenia niepodleg³oci

kie. Formalnie wiêc rzecz bior¹c, by³ on zdrajc¹ w³asnej ojczyzny. A potem te¿ sprzedawczykiem, gdy¿
"pomóg³" Kozakom z Zaporo¿a poddaæ siê Moskwie.
Zdrajca wiêc i sprzedawczyk sta³ siê bohaterem najwy¿szej rangi w tym rejonie Europy! No có¿? Polska
mia³a jeszcze o wiatowym znaczeniu wiktoriê wiedeñsk¹, ale nie zmieni³o to ju¿ zasadniczego trendu.
Mo¿e o wiele wiêksze znaczenie dla upadku Rzeczypospolitej mia³y ekspansywne d¹¿enia agresywnych
s¹siadów. Stare nawyki do dzi nie uleg³y przedawnieniu. Tutaj przypomnijmy chocia¿by tylko niektóre poczynania pruskie w XVIII w., chocia¿ Rosja w swych
apetytach na ziemie polskie te¿ nie pozostawa³a na
surowej diecie, a jej apetyty ros³y w miarê jedzenia.
Wielonarodowociow¹ Austriê te¿ nêka³y terytorialne
apetyty.
1. Wydaje siê, ¿e pocz¹tkowo apetyty na ziemie
polskie mia³ g³ównie pruski król Fryderyk II, którego
g³ównym celem naprzód by³o zdobycie na Polsce terenów (Pomorze), a potem udzia³ w rozbiorze ca³ej Polski. To on nak³ania³ rosyjsk¹ carycê Katarzynê II
(de domo niemiecka ksiê¿niczka Zofia Fryderyka Augusta von Anhalt Zerbst) do rozbiorów Polski. Dodajmy
jeszcze, ¿e rosyjski dwór by³ ju¿ znacznie zgermanizowany. To Fryderyk w 1769 r. przedstawi³ w Sankt
Petersburgu projekt (tzw. plan hr. Lynara), w którym
proponowa³ zabór znacznej czêci terytorium Polski,
a w 1772 r. by³ g³ównym wnioskodawc¹ traktatu rozbiorowego. Nie warto siê jednak spieraæ o to, kto bardziej
wychodzi³ przed szereg w tej sprawie (on czy caryca?).
W wyniku I rozbioru Prusy zagarnê³y polskie Pomorze
oraz (pod ró¿nymi pretekstami) nie przewidziane w akcie rozbiorowym 52 miasta i 1300 wsi, do których Prusy
nie mia³y tytu³u prawnego. Sam przyznawa³, ¿e Prusy
nie posiada³y tytu³u do zaboru polskiego Pomorza. Nie
chcia³bym udowadniaæ têgoci praw do tej ziemi.
2. W czasie walk o sukcesjê bawarsk¹ (1778  1779)
zdoby³ Drezno i zrabowa³ w nim oryginalne polskie
stemple mennicze, które przechowywa³ tam polski król
elekcyjny August III Sas. Stemplami tymi Fryderyk II bi³
wiêc podwartociow¹ (bezwartociow¹), niby-polsk¹
monetê (tzw. efraimki  od nazwiska jubilera i dzier¿awcy mennic Veitela Heinego Ephraima), któr¹ zalewa³ Rzeczpospolit¹. Zgodnie z prawem Kopernika-Greshama pieni¹dz gorszy (zawieraj¹cy mniej kruszcu)
wypiera pieni¹dz lepszy (o wiêkszej zawartoci kruszcu). Z osi¹ganych nadzwyczajnych zysków Fryderyk II
pokrywa³ znaczn¹ czêæ wydatków na armiê Prus, która w czasie jego panowania wzros³a dwukrotnie.
3. S³abe rz¹dy króla Augusta III Sasa nie zapobiega³y przemarszom przez polskie terytorium wojsk pruskich, a póniej te¿ rosyjskich.
4. Fryderyk organizowa³ najazdy i rabunki przygraniczne, szczególnie w Wielkopolsce.
5. W Kwidzynie ustanowi³ komorê celn¹ obci¹¿aj¹c¹
polski eksport.

Rok 2018 to setna rocznica odzyskania przez Polskê niepodleg³oci (11.11.1918). Odzyskiwanie niepodleg³oci by³o procesem d³ugim tak, jak d³ugim procesem by³o jej tracenie. Polska traci³a bowiem sw¹ niepodleg³oæ w ci¹gu wielu lat. Przyczyny tgo upadku
by³y zarówno wewnêtrzne, jak przede wszystkim zewnêtrzne w postaci niebywa³ej agresji s¹siadów, którzy
bogacili siê kosztem Polski. Jak to siê wiêc sta³o, ¿e
upada³o najwiêksze jeszcze na pocz¹tku XVII w. pañstwo w Europie: Rzeczpospolita Obojga Narodów o powierzchni prawie miliona kilometrów kwadratowych.

Rzeczpospolita Obojga Narodów na tle Europy
na pocz¹tku XVII w.
By³ to proces d³u¿szy i z³o¿ony, któremu historiografia polska powiêci³a wiele uwagi w licznych ksi¹¿kach
i artyku³ach. Sama wa¿niejsza bibliografia tego tematu
nie zmieci³aby siê nawet w sporym artykule. Dlatego
te¿ w niniejszym tekcie mo¿na co najwy¿ej wspomnieæ o niektórych problemach (rezygnuj¹c te¿ z podawania dokumentacji), co z koniecznoci mo¿e znacznie
upraszczaæ wywody.
By³o to przede wszystkim zacofanie gospodarcze
(gospodarka folwarczno-pañszczyniana), a tak¿e spo³eczno-polityczne. Dopiero bowiem pod koniec niepodleg³oci Polska wysunê³a siê nawet na czo³o reform
spo³ecznych i politycznych (np. pierwsza w Europie i
druga na wiecie Konstytucja). Okaza³o siê jednak, ¿e
by³o to ju¿ o wiele za póno.
Za pocz¹tek za³amywania siê pozycji polskiej uwa¿a siê wojny kozackie na kresach po³udniowo-wschodnich Rzeczypospolitej Obojga Narodów, powsta³ej po
polsko-litewskiej Unii Lubelskiej (1569), od czasów
B. Chmielnickiego w po³owie XVII w., który jako drobny
szlachetka (s¹ na ten temat ró¿ne i rozbie¿ne opinie), nie
mog¹c rozstrzygn¹æ w Polsce swych problemów z innym
szlachetk¹ po w³asnej myli, podburza³ Kozaków przeciw Polsce. Rozpoczê³y siê wiêc liczne najazdy kozac2

Koñcowym efektem upadku Rzeczypospolitej i agresji s¹siadów by³y trzy rozbiory, po których zgodnie
z ¿yczeniami zaborców Polska zniknê³a z mapy Europy.

W Ma³opolsce odrodzenie pañstwowe pierwszy rozpocz¹³ Cieszyn, w którym powo³ano (19.10.1918) Radê
Narodow¹ Ksiêstwa Cieszyñskiego, sprawuj¹c¹ funkcje rz¹dowe pod przewodnictwem ksiêdza Józefa Londzina.
W Krakowie pos³owie polscy do parlamentu austriackiego powo³ali (28.10.1918) Polsk¹ Komisjê Likwidacyjn¹, która dwa dni póniej przejê³a w³adzê w Galicji. Na jej czele stan¹³ przywódca PSL Piast Wincenty
Witos. Ju¿ 31 padziernika rozpoczê³a ona przejmowanie w³adzy w okupowanej przez Austro-Wêgry czêci
Królestwa. W nocy z 6 na 7 listopada 1918 r. w zajêtym
kilka dni wczeniej Lublinie powo³a³a Tymczasowy
Rz¹d Ludowy Republiki Polskiej, którego premierem
zosta³ przywódca galicyjskich socjalistów Ignacy Daszyñski.
Na terenie zajêtego przez Niemcy i Austro-Wêgry
Królestwa Polskiego ju¿ we wrzeniu 1917 r. jako formê
rz¹du polskiego powo³ano w Warszawie pod ber³em
zaborców marionetkow¹ dla spraw polskich Radê
Regencyjn¹. Jej cz³onkami zostali: ksi¹¿ê Zdzis³aw
Lubomirski, arcybiskup Aleksander Kakowski i hrabia
Józef Ostrowski. W grudniu 1917 r. Rada utworzy³a
rz¹d na czele z Janem Kucharzewskim, a w roku nastêpnym opublikowa³a Deklaracjê niepodleg³ociow¹
(7.10.1918).
Rada Regencyjna nie budzi³a jednak zaufania Polaków, szczególnie pod koniec swego istnienia, ze wzglêdu na zbytni¹ uleg³oæ wobec zaborców oraz konserwatyzm. By³a jedna pewn¹ szko³¹ dla tworzenia przysz³ej polskiej administracji pañstwowej. Zreszt¹ sami
regenci ju¿ od pocz¹tku listopada 1918 r. zdawali sobie
sprawê ze swej ograniczonej i koñcz¹cej siê dzia³alnoci. Dlatego te¿ starali siê powo³aæ rz¹d, który mia³by
szersze poparcie spo³eczne i w krótkim czasie przeprowadzi³ wybory do Sejmu. Ale to ta Rada podjê³a pierwsze pracê nad przysz³¹ konstytucj¹ niepodleg³ej Polski
(A. Garlicki).
Powoli jednak (czy mo¿e szybko?) rola polityczna
Rady dobiega³a koñca. Wypadki polityczne rozwija³y
siê bowiem bardzo szybko i niejako wyprzedza³y zamiary Rady, szczególnie gdy 10 listopada 1918 r. specjalnym poci¹giem z Berlina przyjecha³ uwolniony po
16 miesi¹cach pobytu w twierdzy magdeburskiej
(z powodu tzw. kryzysu przysiêgowego) Józef Pi³sudski. Na Dworcu G³ównym w Warszawie powita³ go reprezentuj¹cy Radê Regencyjn¹ ksi¹¿ê Zdzis³aw Lubomirski. Przybycie J. Pi³sudskiego wytworzy³o entuzjazm
w spo³eczeñstwie oraz stworzy³o now¹ i szybk¹ perspektywê powo³ania rz¹du polskiego.
Jednym z najistotniejszych problemów dla odradzaj¹cej siê Polski, no i dla Pi³sudskiego, by³ problem ewakuacji armii niemieckiej z Królestwa. Dlatego te¿ problemem tym Pi³sudski zaj¹³ siê ju¿ w dniu przyjazdu
(10.11.1918) do Warszawy, gdzie spotka³ siê z niemieck¹ Centraln¹ Rad¹ ¯o³niersk¹ w celu ustalenia
warunków i terminu ewakuacji wojsk niemieckich z Królestwa (do 19 listopada). Nie by³ to problem ³atwy.
W Warszawie by³o ok. 30 tys. Niemców (wraz
z urzêdnikami), a w ca³ym Królestwie 80 tys. Na froncie
wschodnim natomiast stacjonowa³o oko³o 600  700
tys. ¿o³nierzy. St¹d przy oporze jednostek niemieckich
w Warszawie powstaj¹ce pañstwo polskie nie mia³oby

Rozbiory Polski
St¹d przez ca³y wiek XIX a¿ do pocz¹tku XX w. wiele problemów w Europie ³¹czono z bezprecedensowymi
rozbiorami Polski. W wielu problemach dopatrywano
siê zwi¹zku ze spraw¹ polsk¹. Na tym tle znana by³a
anegdota o rozpisanym konkursie na opracowanie
o s³oniu. Tytu³y nades³anych opracowañ odzwierciedlaj¹ w pewnym czy silnym zwi¹zku cechy narodowe
autorów opracowañ. I tak Anglik przys³a³ ksi¹¿kê
pt. Jak polowa³em na s³onie. Francuz opisa³ ¯ycie seksualne s³oni. Niemiec zajecha³ wozem pe³nym ksi¹¿ek
na temat Wstêp do histopatologii s³onia. A có¿ napisa³
Polak? Oczywicie napisa³ ksi¹¿kê pt. S³oñ a sprawa
Polska. Anegdotê tê powtarzano w ró¿nych wersjach,
a upowszechni³ j¹ Stefan ¯eromski w Przedwioniu.
Jeszcze na pocz¹tku XX w. anegdota ta by³ na tyle
¿ywa, ¿e opowiedzia³a j¹ w 1921 r. (a wiêc ju¿ po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oci) nasza dwukrotna noblistka Maria Sk³odowska-Curie na zebraniu Miêdzynarodowego Komitetu Wspó³pracy Intelektualnej
Ligi Narodów (ang. International Committee of Intelectual Cooperation). Ten symbol s³onia w szerszym znaczeniu nadal jest przedmiotem satyry.

2. Proces odradzania siê niepodleg³ej
Polski po I wojnie wiatowej
W chwili wybuchu I wojny wiatowej nie zdawano
sobie sprawy, czy mo¿e nie przypuszczano, ¿e w momencie jej zakoñczenia wszystkie trzy pañstwa zaborcze ponios¹ klêskê. St¹d ró¿ne by³y nastroje wród
Polaków oraz liczenie na korzyci dla Polski wynikaj¹ce z okrelonych aliansów. Natomiast na prze³omie
padziernika i listopada 1918 r. sytuacja miêdzynarodowa by³a diametralnie ró¿na i dla Polski wyj¹tkowo korzystna. Bardzo wa¿n¹ deklaracjê przedstawi³ prezydent USA Woodrow Wilson o powojennym ³adzie
w Europie, w tym o odrodzeniu Polski (punkt 13) z dostêpem do morza. Polacy nie zmarnowali nadarzaj¹cej
siê szansy i przyst¹pili do przejmowania w³adzy na ziemiach polskich okupowanych przez zaborców.
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szans powodzenia. Uwa¿a siê, ¿e wojska niemieckie
w Warszawie by³y w stadium znacznego rozk³adu i
wiêkszoæ niemieckich ¿o³nierzy (na szczêcie) myla³a wówczas przede wszystkim o jak najszybszym i bezpiecznym powrocie do domów. Poniewa¿ Generalny
Gubernator gen. Hans von Beseler potajemnie opuci³
miasto, oddzia³y POW wraz z ¿o³nierzami Polskiej Si³y
Zbrojnej (bêd¹cymi pod rozkazami Rady Regencyjnej)
przyst¹pi³y do rozbrajania oddzia³ów niemieckich stacjonuj¹cych w Warszawie. Na ogó³ przebiega³o to bez
walki. Do zaciêtych walk dosz³o jednak m.in. przy opanowywaniu Ratusza i Cytadeli. Interweniowaæ musia³
sam Pi³sudski.
Ju¿ nastêpnego dnia po przybyciu J. Pi³sudskiego
(11.11.1918) Rada Regencyjna (wobec gro¿¹cego niebezpieczeñstwa zewnêtrznego i wewnêtrznego, dla
ujednolicenia wszelkich zarz¹dzeñ wojskowych i utrzymaniu porz¹dku w kraju) przekaza³ w³adzê wojskow¹ i
naczelne dowództwo wojsk polskich, jej podleg³ych,
brygadierowi Józefowi Pi³sudskiemu. Sama za rozwi¹za³a siê trzy dni póniej (14.11.1918), owiadczaj¹c,
i¿ od tej chwili obowi¹zki nasze i odpowiedzialnoæ
wzglêdem narodu polskiego w Twoje rêce, Panie Naczelny Dowódco, sk³adamy do przekazania Rz¹dowi
Narodowemu. (A. Garlicki)
Równie¿ tego samego dnia (11.11.1918) Niemcy
podpisa³y w wagonie kolejowym w pobli¿u Compiègne
ko³o Pary¿a zawieszenie broni koñcz¹ce I wojnê wiatow¹. Przez ca³y okres miêdzywojenny Niemcy g³osi³y,
¿e rozejm w Compiègne by³ wobec nich dyktatem Ententy (musia³y bowiem oddaæ znaczn¹ czêæ uzbrojenia).

W czasie II wojny wiatowej, gdy Niemcy okupowa³y
Francjê, w wagonie tym (o ironio losu) Francja podpisa³a kapitulacjê. Niemcy zabrali ten symbol swej hañby,
który podlega³ ró¿nym zmianom technicznym i funkcjonalnym. Polska jednak po 123  146 latach niewoli odzyskiwa³a niepodleg³oæ.
Pi³sudski natomiast, maj¹c powszechne poparcie
spo³eczne, zdecydowa³ siê przej¹æ w³adzê z r¹k regentów, przez co podkrela³ ci¹g³oæ i legalnoæ w³adzy.
Niektórzy uwa¿ali jednak, ¿e Pi³sudski nie powinien by³
byæ sukcesorem w³adzy okupantów. Mimo tych uwag
Pi³sudski sta³ siê jedynym i rzeczywistym przywódc¹
tworz¹cego siê pañstwa polskiego. Rz¹d lubelski rozwi¹za³ siê po trzech dniach swej dzia³alnoci, a jego
premier I. Daszyñski odda³ siê do dyspozycji Pi³sudskiego. Tak¿e Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie
z Wincentym Witosem na czele zaakceptowa³a istniej¹ce rozwi¹zanie. Przy³¹czy³a siê tak¿e Rada Narodowa
Ksiêstwa Cieszyñskiego.

Fot. CAF

Pierwszy Rz¹d Niepodleg³ej Polski
(Republiki Polskiej) Jêdrzeja Moraczewskiego
W tej sytuacji ju¿ 13 listopada J. Pi³sudski powierzy³
szefowi rozwi¹zanego rz¹du lubelskiego Ignacemu
Daszyñskiemu misjê utworzenia nowego rz¹du. Inwestytura ta zakoñczy³a siê jednak niepowodzeniem
z powodu sprzeciwu stronnictw prawicowych, zw³aszcza Narodowej Demokracji. Wobec tego J. Pi³sudski
powierzy³ misjê utworzenia rz¹du Jêdzejowi Moraczewskiemu, który choæ te¿ socjalista nie wzbudza³ jednak
takich sprzeciwów prawicy jak I. Daszyñski. J. Moraczewski powo³a³ wiêc (18.11.1918) pierwszy rz¹d
niepodleg³ej Polski (jeszcze Republiki Polskiej 
14.11.1918  13.03.1919).
Ju¿ cztery dni póniej (22.11.1918) nowy rz¹d opracowa³, a Pi³sudski zatwierdzi³ Dekret o najwy¿szej w³adzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej, który stanowi³
sui generis ustawê zasadnicz¹. Na jej podstawie J. Pi³sudski jako Tymczasowy Naczelnik Pañstwa obejmowa³ najwy¿sz¹ w³adzê Republiki Polskiej i mia³ j¹
sprawowaæ do czasu zebrania siê Sejmu Ustawodawczego. Kolejny Dekret (28.11.1918) wyznacza³ wybory
do Sejmu (26.01.1919). Warto tu dodaæ, ¿e kobiety te¿
otrzyma³y prawa wyborcze (28.11.1918).

Marsza³ek F. Foch z asyst¹ na tle wagonu
w Compiègne
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Ten burzliwy listopad 1918 r. by³ jednak dopiero pocz¹tkiem budowy niepodleg³ej Polski i pocz¹tkiem walki
o jej granice, które Republika Polska mia³a bardzo
okrojone.

123 lata, ale dla rozbioru II (tylko Rosja i Niemcy) 136
lat, a dla rozbioru I a¿ 146 lat niewoli (np. Galicja). Na
niektórych terenach Polska nie odrodzi³a siê w ogóle,
choæ by³y i takie zamiary. Dla Galicji by³o to jednak 146
lat, czyli mniej wiêcej dopiero szóste pokolenie Polaków odzyska³o po rozbiorach wolnoæ, lecz nie na
d³ugo.
W tych d³ugich latach niewoli znacznie os³ab³a wiê
narodowa i wiadomoæ wartoci w³asnej Ojczyzny.
Mój Ojciec wspomina³: w 1915 r. Ma³opolskê wschodni¹
naprzód zajêli Rosjanie, zdobywaj¹c umocnienia Przemyla, a potem wyparli ich Austriacy. Mówi³o siê wówczas: znowu nasi przyszli. Mimo up³ywu wielu lat od
odzyskania niepodleg³oci nie odrodzi³a siê jeszcze
w pe³ni wiadomoæ wartoci w³asnej Ojczyzny. Do
dzi mamy braki w tym zakresie.
Jednym z tematów dyskusji, a nawet sporów, by³
problem, które z wydarzeñ jesieni 1918 r. uznaæ nale¿y
za symboliczny moment odzyskania przez Polskê niepodleg³oci. Z punktu widzenia pi³sudczyków najwa¿niejszym wydarzeniem by³o przybycie 10 listopada do
Warszawy z magdeburskiej twierdzy Pi³sudskiego.
Z kolei lewica przekonywa³a do znaczenia utworzonego
w Lublinie rz¹du Daszyñskiego.
Ostatecznie dopiero Sejm RP w 1937 r. uzna³, ¿e
wiêto Niepodleg³oci obchodzone bêdzie 11 listopada
jako rocznica odzyskania przez naród polski nieodleg³ego bytu pañstwowego i jako dzieñ po wsze czasy
zwi¹zany z wielkim imieniem Józefa Pi³sudskiego, zwyciêskiego wodza narodu w walkach o wolnoæ ojczyzny. Niestety, rocznicê tê wiêtowano jedynie dwa
razy (1937 i 1938). W czasie wojny i okupacji wiêtowanie tej daty by³o niemo¿liwe.
W 1945 r. w³adze komunistyczne wiêtem pañstwowym uczyni³y dzieñ 22 lipca (Manifest Lipcowy).
W okresie PRL wiêto Niepodleg³oci zosta³o zakazane, a próby kultywowania obchodów dnia 11 listopada
grozi³y surowymi sankcjami ze strony w³adz. wiêto
Niepodleg³oci 11 listopada przywróci³a ustawa Sejmu
wybranego w czerwcu 1989 r.
W dalszej czêci bêdzie mowa o odbudowie granic
Polski i ich zabezpieczeniu.
(c.d.n.)

Republika Polska w po³owie listopada 1918 r.
Pi³sudski zwracaj¹c siê w Belwederze do grona najbli¿szych wspó³pracowników tak (proroczo?) mówi³
(29.11.1918) o odzyskanej niepodleg³oci:
Jest to najwiêksza, najdoniolejsza przemiana, jaka
w ¿yciu narodu mo¿e nast¹piæ. Przemiana, w której
konsekwencji powinno siê zapomnieæ o przesz³oci;
powinno siê przekreliæ wielkim krzy¿em stare porachunki (...) A czas przed nami jest krótki i tylko wspólnym wysi³kiem mo¿emy zadecydowaæ na jakiej przestrzeni, w jakich granicach nasz¹ wolnoæ obwarujemy
i jak silnie staniemy na nogach, zanim dojd¹ z powrotem do si³y i pe³nego g³osu s¹siedzi ze wschodu i
z zachodu (B. Miedziñski).
Atmosferê tej wyj¹tkowej chwili tak scharakteryzowa³ (mo¿e nad wyraz optymistycznie) premier pierwszego rz¹du odrodzonej Polski Jêdrzej Moraczewski:
Niepodobna oddaæ tego upojenia, tego sza³u radoci, jaki ludnoæ polsk¹ w tym momencie ogarn¹³. Po
120 latach prys³y kordony. Nie ma ich. Wolnoæ! Niepodleg³oæ! Zjednoczenie! W³asne pañstwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Bêdzie dobrze. Wszystko bêdzie,
bo jestemy wolni od pijawek, z³odziei, rabusiów, od
czapki z b¹czkiem, bêdziemy sami sob¹ rz¹dzili. (...)
Kto tych krótkich dni nie prze¿y³, kto nie szala³ z radoci w tym czasie wraz z ca³ym narodem, ten nie dozna
w swym ¿yciu najwy¿szej radoci (J. Moraczewski,
Przewrót w Polsce).
Przewa¿nie pisze siê, ¿e po 123 latach Polska odzyskiwa³a niepodleg³oæ. O ile jest to obliczenie poprawne? Wszak by³y 3 rozbiory Polski. Dla terytorium
ka¿dego z nich by³a to wiêc ró¿na liczba lat. Dla ziem
trzeciego rozbioru (Kongresówka) by³y to rzeczywicie
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Tadeusz Samborski

IV Dolnol¹skie Dni Pionierów Osadnictwa
na Ziemiach Odzyskanych
Przemówienie dr. Tadeusza Samborskiego  Cz³onka Zarz¹du Województwa Dolnol¹skiego
wyg³oszone na Zamku Piastowskim w Legnicy
Wielce szanowni Kombatanci oraz Pionierzy Osadnictwa i Ich Potomkowie! Dostojni gocie oficjalni! Szanowni uczestnicy dzisiejszej wyj¹tkowej uroczystoci!
Szanowni Pañstwo! Nasza uroczystoæ ma dwa zasadnicze w¹tki tematyczne, a mianowicie I i II Armiê

wiadkowie i aktywni uczestnicy tamtych wydarzeñ s¹
najlepszym ród³em informacji o prawdziwym, polskim
charakterze obu armii pod¹¿aj¹cych ze Wschodu do
Berlina, znacz¹cych szlak bojowy polsk¹ krwi¹, której
pod ¿adnym pozorem nie mo¿na dzieliæ na lepsz¹ i
gorsz¹.
O religijnych aspektach ¿ycia duchowego ¿o³nierzy
I i II Armii Wojska Polskiego liczne wiadectwa zostawili po sobie kapelani wojskowi tych formacji. Jeden
z nich  ks. pp³k. Marian Mocicki przypomina historiê
Tryptyku Matki Boskiej towarzysz¹cego ¿o³nierzom
walcz¹cym na Wale Pomorskim. Tryptyk towarzyszy³
stale II Dywizji Piechoty. By³ z nami w Ko³obrzegu,
gdzie przebywa³em z naszymi oddzia³ami w czasie
krwawego zdobywania ulic miasta. Po zdobyciu Ko³obrzegu odnawiali przed nim ¿o³nierze 4. Dywizji zalubiny Polski z morzem. 9 maja 1945 roku przy o³tarzu
z tryptykiem matki Bo¿ej odprawi³em dla ca³ej Dywizji
bardzo uroczyst¹ mszê w. dziêkczynn¹ za zwyciêstwo
nad Niemcami i wyg³osi³em okolicznociowe kazanie.
Tu na zachód od Berlina na masztach okalaj¹cych o³tarz ³opota³y sztandary wszystkich Aliantów, a wród
nich sztandar Polski.
Szanowni Pañstwo! Pozwoli³em sobie na dygresjê
o ¿o³nierzach I i II Armii Wojska Polskiego, gdy¿ prawda o czynach Dziadów i Ojców nale¿y siê m³odemu pokoleniu. Micha³ G³owiak z Niechlowa  powiat Góra,
którego krewni s¹ tu obecni, tak ocenia tamten okres
swojego ¿ycia: Jestem dumny z wszystkiego, czego
by³em wiadkiem podczas mojej s³u¿by w Dywizji Polskiej. Przeszed³em ca³y szlak bojowy od Lenino do
Berlina. Bra³em udzia³ w bitwie o Warszawê w styczniu
czterdziestego pi¹tego roku, a trzy miesi¹ce póniej
walczy³em podczas Operacji Berliñskiej. Uczestniczy³em te¿ w zalubinach Polski z morzem w Ko³obrzegu,
które s¹ jednym z najlepszych moich wspomnieñ z czasów wojennych. Po szeciu latach nadszed³ koniec.
Niemcy podpisali akt kapitulacji. Niestety kres wojny
by³ pocz¹tkiem kolejnej wielkiej tragedii dla Polski
 Uk³adu Ja³tañskiego.
Sprawiedliwie te aspekty funkcjonowania obydwu
armii polskich ocenia opiniotwórczy tygodnik Przegl¹d
pisz¹c: Choæ sytuacja polityczna zmusi³a ich do walki
pod zwierzchnictwem Armii Czerwonej, to pod Lenino,
w Warszawie czy w Berlinie umierali za woln¹ Polskê
tak samo, jak ¿o³nierze 2 Korpusu Polskiego pod Monte
Cassino czy Pancerniacy z Dywizji Maczka w Zachodniej Europie. Znaleli siê w tej armii z ró¿nych powodów, ale najczêciej mieli do wyboru: zostaæ Berlingowcami, albo umrzeæ gdzie w obozie pracy, zamarzn¹æ w lasach na Syberii lub zgin¹æ w katowni NKWD.
Godzi siê podkreliæ, ¿e w ciê¿kich walkach z Niemcami ¿o³nierze polscy, zwani potocznie Berlingowcami

Wojska Polskiego oraz Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych. W obu tych tematach chodzi
o ocalenie od zapomnienia i przywrócenie Ich pamiêci
narodowej. W pewnym stopniu chodzi tak¿e o próbê
przeciwstawienia siê i wyra¿enia dezaprobaty wobec
zjawiska pomniejszania historycznej roli ¿o³nierzy tych
formacji, z jakim mamy do czynienia w ¿yciu publicznym, zw³aszcza w tzw. polityce historycznej, w mediach, a tak¿e w czêci rodowisk historyków polskich.
W bolesny dla uczciwych Polaków sposób rozmijaj¹
siê z postulatem szacunku i uznania dla ¿o³nierzy I i II
Armii Wojska Polskiego wszyscy ci, którzy demontuj¹
pomniki i miejsca pamiêci powiêcone w ró¿nych zak¹tkach naszego kraju, a zw³aszcza Dolnego l¹ska
tym obydwu formacjom, których ¿o³nierze obficie zrosili
w³asn¹ krwi¹ liczne pola bitew i wojennych dramatów.
Wielk¹ krzywdê moraln¹ wyrz¹dzaj¹ ¿o³nierzom I i II
Armii Wojska Polskiego ci historycy i ideolodzy, którzy
obdarzaj¹ te Armie ironicznym mianem polskojêzycznego wojska nios¹cego narodowi polskiemu zniewolenie i kolejn¹ okupacjê. Tym poprawiaczom historii polecam szczer¹ i uwa¿n¹ rozmowê z bohaterem tamtych
lat Panem Franciszkiem Gretkierewiczem  zdobywc¹
Ko³obrzegu, Synem polskich Kresów Wschodnich
z okolic Zbara¿a, obecnie mieszkañcem wsi Mi³osna
w powiecie lubiñskim. Sk³adam Mu w tym miejscu i momencie wyrazy szacunku i uznania. Warto te¿ ws³uchiwaæ siê w to, co mówi i czytaæ to, co pisze dzielna Wroc³awianka Pani Monika ladewska, uczestniczka walk
w szeregach II Armii Wojska Polskiego. Jest wród nas
kolejny Bohater tamtych czasów, Oficer II Armii Wojska
Polskiego, uczestnik walk nad Nys¹ i pod Dreznem
 Pu³kownik Józef Borowiec. Ci wy¿ej wspomniani
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lub Kociuszkowcami, ponosili du¿e straty, czyli krwawo p³acili za wyzwolenie Ojczyzny.
Warto odnotowaæ, ¿e s¹ ludzie i instytucje, które
z powodzeniem broni¹ dobrej pamiêci ¿o³nierzy, którym
los przeznaczy³ rolê tych id¹cych ze Wschodu z broni¹
w rêku w kierunku Berlina, wyzwalaj¹cych po drodze
wsie, miasteczka i miasta Ziem Odzyskanych. Dobrym
przyk³adem mo¿e tu byæ spo³ecznoæ gminy Wêgliniec wsi Ruszów.
Tam w wyniku reformy owiaty likwidowano Gimnazjum im. Orl¹t
Lwowskich. Chc¹c utrzymaæ kresowy koloryt i jednoczenie zachowaæ pamiêæ o ¿o³nierzach polskich,
którzy wyzwalali ten region, nowy
byt szkolny nosi nazwê Szko³a
Podstawowa im. Orl¹t Lwowskich i
Bohaterów 37 p.p. 7 Dywizji II Armii
Wojska Polskiego w Ruszowie.
Gwoli cis³oci trzeba te¿ nadmieniæ, ¿e w obydwu omawianych
armiach pewn¹ czêæ stanów osobowych stanowili byli ¿o³nierze Armii Krajowej, Batalionów Ch³opskich i innych formacji konspiracyjnych.
Wielce szanowni Kombatanci
oraz Pionierzy Osadnictwa i Ich
Potomkowie!
Szanowni Pañstwo Uczestnicy dzisiejszej wyj¹tkowej uroczystoci!
W roku obchodów 100 Lecia Niepodleg³ej mamy
prawo i obowi¹zek powiedzieæ jednoznacznie i wyranie, i¿ w tych stu latach Niepodleg³oci oprócz czynu
zbrojnego, wielu aktów heroizmu zawieraj¹ siê tak¿e
73 lata organicznej pracy mieszkañców Dolnego l¹ska i wielki etos powrotu Polski nad Odrê i Ba³tyk. Integracja Ziem Odzyskanych z pozosta³ymi terytoriami
Rzeczypospolitej nie mo¿e byæ oceniona inaczej ni¿
jako wielkie, historyczne osi¹gniêcie naszego Narodu.
T¹ oczywist¹ konstatacj¹ pragniemy przywróciæ godnoæ pracy wykonanej przez dwa pokolenia Polaków.
Przemilczanie tego wydarzenia lub jego deprecjacja
by³aby bolesn¹ amputacj¹ wa¿nej czêci pamiêci naszego Narodu.
Sk³adaj¹c ho³d wszystkim tym, którzy na Ziemiach
Zachodnich i Pó³nocnych tworzyli zrêby polskiej pañstwowoci i polskiego ¿ycia we wszystkich jego przejawach czynimy to w przekonaniu, i¿ w stu latach Niepodleg³ej zawiera siê heroizm walki, ale tak¿e heroizm
pracy organicznej naszych Dziadów i Ojców, ¿e w tych
stu latach mieci siê odbudowa Warszawy, Szczecina,
Wroc³awia, ale tak¿e, ¿e w tym okresie mieci siê wieloraki trud Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych  w tym na bliskim naszym sercom  Dolnym
l¹sku.
Ale wczeniej ni¿ wiat móg³ byæ wiadkiem polskiego heroizmu zagospodarowywania Ziem Odzyskanych
rozpoczê³a siê operacja przemieszczenia bez precedensu w polskich dziejach, czyli de facto wypêdzenia
fa³szywie nazywanego repatriacj¹ zza Sanu i Bugu setek tysiêcy naszych Rodaków. Byli oni wyrywani z korzeniami w sposób niezwykle dramatyczny. Nie trudno

sobie uzmys³owiæ jak bolenie ¿egna siê na zawsze
z domem rodzinnym, z dorobkiem ¿ycia wielu pokoleñ
i z bliskimi na cmentarzu.
Jan Nowak Jeziorañski przed laty napisa³ w sposób
nastêpuj¹cy: Trudno znaleæ w naszych dziejach wydarzenie bardziej epokowe ni¿ powrót do Macierzy l¹ska z Wroc³awiem, Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubu-

skiej i Warmiñskiej. Odwrócony zosta³ tysi¹cletni bieg
historii, który wypchn¹³ Polskê z jej piastowskiej kolebki
i przesun¹³ na Wschód. Nie ma w¹tpliwoci, ¿e po
1945 roku Polska przesunê³a siê do rodka Europy. To
Polacy tamtych pierwszych powojennych lat odtworzyli
nasze pañstwo i odbudowali miasta i wsie po najwiêkszej wojnie, jaka kiedykolwiek przetoczy³a siê przez
Polskê.
Dzi z perspektywy kilkudziesiêciu lat polskiego
w³adztwa na Ziemiach Odzyskanych, mo¿na s³owami
politologa Wojciecha Pomyka³o stwierdziæ i¿ Ziemie
Zachodnie i Pó³nocne nie tylko w pe³ni zosta³y zintegrowane z reszt¹ terytorium odradzanej pañstwowoci
polskiej, ale sta³y siê t¹ czêci¹ Naszej Ojczyzny, która
w ogólnym rozwijaniu naszego dorobku odgrywa³a i
odgrywa nie tylko fundamentaln¹, ale ci¹gle wrastaj¹c¹
rolê.
Nie mo¿na przemilczaæ i zapominaæ wysi³ku zagospodarowywania Ziem Odzyskanych, bo to by³o historyczne wyzwanie dla ca³ego Narodu, a dla Pionierów
Osadnictwa w szczególnoci.
Osadnicy wojskowi byli czêsto pierwszymi gospodarzami w swoich wioskach. Na dokumentach reguluj¹cych kwestie osadnictwa, takich jak np. Zarz¹dzenie
w sprawie osadnictwa wojskowego na terenach Odzyskanych, widniej¹ podpisy Gen. Dywizji Mariana Spychalskiego oraz dwóch wybitnych ludowców: Ministra
Rolnictwa i Reform Rolnych Stanis³awa Miko³ajczyka i
Ministra Administracji Publicznej W³adys³awa Kiernika.
W tym kontekcie warto zaznaczyæ, ¿e rolnicy i wie
polska zarówno ta kresowa, jak i ta z tzw. centralnej
Polski przyczyni³a siê walnie do sprawnego i skutecznego zagospodarowania Ziem Odzyskanych. To uznanie pod adresem ludnoci wiejskiej zawieraj¹ce w sobie tak¿e wspó³czucie dla jej szczególnie okrutnego
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losu w niczym nie umniejsza naszego ho³du, jaki sk³adamy inteligencji Lwowa, Wilna, Stanis³awowa, Grodna
za jej wk³ad w odbudowê orodków naukowych i uczelni wy¿szych na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych.
M.in. doceniamy pionierski wk³ad lwowskiego Profesora Stanis³awa Kulczyñskiego w tworzenie polskiej nauki
i szkolnictwa wy¿szego na tych ziemiach. Warto podkreliæ, ¿e bez intelektualnego wsparcia kadr przedwojennych to wielkie zadanie integracji Ziem Odzyskanych z Rzeczpospolit¹ by³oby niemo¿liwe. To w³anie
uczeni przedwojenni ze Lwowa, Wilna i Poznania nadawali nowym terytorium rys polskoci, poprzez wprowadzanie polskich nazw miejscowoci, rzek, jezior, gór i
zjawisk. Analogicznie wyra¿amy nasz podziw dla
ogromnej rzeszy robotników, ekspertów, techników i in¿ynierów, którzy tchnêli nowe ¿ycie w sferê industrialn¹
miast i miasteczek naszego regionu. S³owa najwy¿szego uznania i uczucie wdziêcznoci kierujemy dzi do
wszystkich Pionierów Osadnictwa, przedstawicieli
wszystkich dziedzin us³ugowych i infrastrukturalnych
nie zapominaj¹c o tych, którzy w tamtych pionierskich
latach dbali o kondycjê duchow¹ i moraln¹ ludnoci,

nym z Kresów rodzinom spokojn¹ egzystencjê. Teraz
dobrze wiemy, ¿e te nadzieje i przypuszczenia spe³ni³y
siê w ca³ej rozci¹g³oci.
W ogólnonarodowej epopei powrotu na Ziemiê Piastów akcja osadnicza nale¿a³a do najwiêkszych i naj-

trudniejszych. I w tym momencie kolejny raz cisn¹ siê
na usta s³owa uznania, szacunku, podziwu i wdziêcznoci pod adresem wszystkich tych, którzy w pierwszych powojennych latach swoj¹ prac¹, energi¹, talentem organizacyjnym i instynktem pañstwowotwórczym
doprowadzili do pe³nej integracji Ziemi Odzyskanych
z Rzeczpospolit¹ Polsk¹.
Znawca zagadnienia prof. Bronis³aw Pasierb tak
opisywa³ ówczesn¹ rzeczywistoæ: Na fali ogólnonarodowego zawo³ania na Zachód ci¹gnêli ludzie ró¿nych
zawodów, rodowisk, odpowiadali na ten zew Polacy
z kraju i z zagranicy, ci¹gnêli tu repatrianci zza Buga,
z dalszych terenów Zwi¹zku Radzieckiego, z Rumunii,
z Francji, Jugos³awii, Centralacy. Rozpoczynali oni
wszyscy swoimi rêkami pracê intronizacji Polski jak
patetycznie pisa³a wspó³czesna prasa.
Za tê intronizacjê Polski na Ziemiach Zachodnich i
Pó³nocnych serdecznie i gor¹co dziêkujemy by³ym ¯o³nierzom I i II Armii Wojska Polskiego póniejszym
Osadnikom wojskowym oraz wszystkim Pionierom
Osadnictwa bez wzglêdu na to z jakich motywów i
z jakich stron przybyli na nasz piêkny Dolny l¹sk czyni¹c go krain¹ naszych marzeñ, ambicji i naszej dumy.
Nale¿y te¿ zauwa¿yæ, ¿e wiele osób przybywaj¹cych na Ziemie Odzyskane mia³o za sob¹ niewyobra¿alny, jeli idzie o skalê okrucieñstwa, okres ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na polskiej ludnoci
Kresów Wschodnich. W jego efekcie ponad 200 tysiêcy
Polaków straci³o ¿ycie. Ci, którzy ocaleli, przybywali na
Ziemie Zachodnie po wielkiej traumie, czêsto ze wiadomoci¹, i¿ ich zamordowani najbli¿si i krewni nie
maj¹ nawet swoich mogi³.
To gigantyczne przemieszczenie milionów ludzi i
ustanowienie polskiego w³adztwa na Ziemiach Odzyskanych wymaga od kolejnych pokoleñ Polaków, przypominania o tym wydarzeniu, wymaga dokumentowania i opisywania oraz rzetelnej oceny. Nade wszystko
epopeja polskiego Osadnictwa wymaga od nas godnego miejsca w pamiêci narodowej dla tego niezwyk³ego
czynu naszych Dziadów i Ojców. Powszechnie wiadomo, ¿e polsk¹ racj¹ stanu by³o zagospodarowanie tych
ziem i integracja ich z Macierz¹. Wykonanie tego zadania by³o miernikiem patriotyzmu ca³ego powojennego

która tak¿e w sferze psychicznej leczy³a g³êbokie rany
po latach wojny, przemocy i bezprawia. Nie mo¿na tu
nie wspomnieæ o ludziach kultury, sztuki, nauczycielach
i duszpasterzach oraz organizatorach ¿ycia religijnego.
Wród duchowieñstwa przybywaj¹cego na Dolny
l¹sk najliczniejsz¹ grupê stanowili ksiê¿a kresowi
z Archidiecezji Lwowskiej, zazwyczaj ze swoimi parafianami, niejednokrotnie ciê¿ko dowiadczeni okupacj¹
niemieck¹, radzieck¹, a tak¿e bestialstwem ze strony
ukraiñskich nacjonalistów. Wysoko rolê tych kap³anów
ocenia Kazimiera Jaworska z Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy pisz¹c
w zeszytach naukowych tej uczelni, i¿ duchowieñstwo
organizuj¹ce polskie struktury Kocio³a Katolickiego
wywiera³o istotny wp³yw na stabilizowanie osadnictwa,
powstawanie nowych wiêzi spo³ecznych oraz spajanie
poprzez administracjê kocieln¹ Ziem Zachodnich i
Pó³nocnych z pozosta³ym terytorium pañstwa.
Motywy, dla których ludzie przybywali i osiedlali siê
na Ziemiach Odzyskanych by³y ró¿ne, ale dla znacznej
ich czêci spowodowane by³y zmian¹ granic Polski,
które wyklucza³y dla by³ych ¿o³nierzy I i II Armii Wojska
Polskiego mo¿liwoæ powrotu do domu na Wschodzie.
Ta uwiadomiona sobie koniecznoæ i wyrok losu historii prowadzi³y do wniosku, ¿e Ziemie Odzyskane mog¹
staæ siê now¹ Ojczyzn¹, która zapewni im i sprowadzo8

pokolenia. Niech miernikiem patriotyzmu wspó³czesnych pokoleñ bêdzie pomna¿anie dorobku naszych
poprzedników i utrwalanie pamiêci o ich dokonaniach.
Mo¿na to uczyniæ w ró¿noraki sposób. Godzi siê choæby nadawaæ ulicom i placom imiona pierwszych i zas³u¿onych starostów, burmistrzów, wójtów, so³tysów i dzia³aczy spo³ecznych. Mo¿na równie¿ umieszczaæ tablice
upamiêtniaj¹ce wa¿ne wydarzenia minionych dni, jak
np. przejêcie we w³adanie czy otwarcie pierwszej istotnej dla danej miejscowoci fabryki, szko³y, domu kultury, stacji kolejowej itp. Warto tak¿e organizowaæ okolicznociowe sesje Samorz¹du, konferencje popularnonaukowe czy wieczornice wspomnieñ. Bo pamiêæ 
zw³aszcza ta o czynach szlachetnych  jest najlepszym

spoiwem Narodu. Zachowaniu takiej pamiêci integruj¹cej wszystkich Polaków s³u¿y tak¿e ta uroczystoæ.
A wszystkim tu zebranym, za udzia³ w tym patriotycznym spotkaniu, w imieniu wszystkich organizatorów,
sk³adam gor¹ce i serdeczne podziêkowanie.
Bowiem uczcilimy wspólnie urzeczywistnienie siê
Mickiewiczowskiej przepowiedni z Pana Tadeusza:
Gdy or³y nasze lotem b³yskawicy
Spadn¹ na dawnej Chrobrego granicy.
Wszystko to po to, by realizowa³o siê Witosowe
wskazanie: A Polska winna trwaæ wiecznie.
Dziêkujê Pañstwu za uwagê. G

Stanis³aw Firszt

Dzieñ 11 listopada 2018 roku to nie tylko
100. rocznica odzyskania niepodleg³oci
W okresie miêdzywojennym uzgodniono, ¿e w dniu
11 listopada II Rzeczpospolita obchodziæ bêdzie coroczne, Narodowe wiêto Niepodleg³oci. Oficjalnie regulowa³a to ustawa z 23 kwietnia 1937 roku tak, aby
w nastêpnym roku mo¿na by³o cieszyæ siê z dwudziestolecia odzyskania przez Polskê niepodleg³oci
po 123 latach niebytu na mapie politycznej Europy i
wiata.
Jest to oczywicie data umowna, identycznie jak
data chrztu Polski, który mia³ mieæ miejsce w 966 roku.
Dzi wiemy, ¿e w tamtym czasie czêæ obecnych ziem
polskich mog³a byæ ju¿ wczeniej schrystianizowana
(l¹sk, Ma³opolska), czêæ przyjmowa³a w³anie chrzecijañstwo (Wielkopolska), a czêæ jeszcze d³ugie lata
kultywowa³a dawn¹ wiarê przodków (Pomorze, Mazowsze). Identycznie musimy traktowaæ datê 11 listopada
1918 roku jako t¹, od której mo¿emy mówiæ, ¿e w³anie
w tamtym dniu Polska odzyska³a niepodleg³oæ. Tak
naprawdê sprawa by³a bardziej z³o¿ona.
W koñcowym okresie wojny Polski nadal nie by³o;
by³a rozdarta zaborami i wojn¹. Ziemie nasze przechodzi³y z r¹k do r¹k, a ocienni w³adcy (cesarze) ³askawie
od czasu do czasu obiecali stworzyæ nam namiastkê
jakiego pañstwa (raczej pañstewka), oczywicie pod
ich opiek¹, identycznie jak kiedy post¹pi³ Napoleon,
tworz¹c Ksiêstwo Warszawskie. Tak te¿ by³o w 1916
roku, kiedy to ³askawcy cesarze upadaj¹cych II Rzeszy Niemieckiej i Cesarstwa Austro-Wêgierskiego,
stworzyli nam Królestwo Polskie ze stolic¹ w Warszawie (100 lat wczeniej podobne Królestwo zafundowa³
nam car rosyjski). W³adzê w nim sprawowa³ faktycznie
genera³-gubernator Hans von Beseler. Kiedy sytuacja
na frontach zaczê³a siê dla nich jeszcze bardziej komplikowaæ, w Warszawie, we wrzeniu 1917 roku utworzono Radê Regencyjn¹, z regentem ksiêciem Zdzis³awem Lubomirskim. W 1918 roku wypadki potoczy³y siê
b³yskawicznie. 7 padziernika Rada Regencyjna Królestwa Polskiego og³osi³a niepodleg³oæ. Gen. H. Beseler
przekaza³ pe³niê w³adzy Radzie Regencyjnej. Ksi¹¿ê

Zdzis³aw Lubomirski w dniu 10 listopada powita³ w
Warszawie powracaj¹cego z niemieckiej niewoli w
Magdeburgu Józefa Pi³sudskiego.
Dzieñ póniej, 11 listopada 1918 roku, w Compiègne
we Francji podpisano dokumenty koñcz¹ce wojnê i powiadczaj¹ce ca³kowit¹ klêskê pañstw centralnych.
Tego samego dnia Rada Regencyjna przekaza³a brygadierowi, J. Pi³sudskiemu, w³adzê nad wojskiem, a dzieñ
póniej powierzy³a mu tworzenie polskiego rz¹du,
a sama 14 listopada rozwi¹za³a siê. W dniu 29 listopada 1918 roku komendant obj¹³ urz¹d Naczelnika Pañstwa (jak w czasach Insurekcji Kociuszkowskiej), co
podkrela³o, ¿e Polska nie bêdzie królestwem, ale Republik¹ (Rzeczpospolit¹).
Dzieñ odzyskania niepodleg³oci 11 listopada 1918
roku wiêtowaæ mog³o tylko by³e kad³ubowe Królestwo
Polskie, ze stolic¹ w Warszawie. Poza granicami tworz¹cej siê niepodleg³ej Polski pozostawa³y: Wielkopolska, l¹sk, du¿a czêæ Ma³opolski, Pomorze, Wileñszczyzna i Kresy Po³udniowo-Wschodnie, ze Lwowem na
czele.
Ju¿ 1 listopada 1918 roku Ukraiñcy (byli ¿o³nierze
CK Armii) przejêli we Lwowie wszystkie wa¿niejsze
budynki, w tym urzêdy i proklamowali (co by³o wówczas w modzie) Zachodnioukraiñsk¹ Republikê Ludow¹. Faktu tego nie przyjêli do wiadomoci przede
wszystkim polscy mieszkañcy miasta. Przeciwko samozwañczym w³adzom wyst¹pili oni zbrojnie, co trwa³o
do 22 listopada. M³oda pañstwowoæ polska pomaga³a
jak mog³a, ale dopiero w maju 1919 roku nadesz³y pod
Lwów polskie oddzia³y wojskowe. Jak zwykle kraje zachodnioeuropejskie potêpi³y ten fakt i wspiera³y ambicje ukraiñskie. Lwów móg³ dopiero od przybycia polskiego wojska odczuæ niepodleg³oæ i przynale¿noæ
do odradzaj¹cej siê Rzeczypospolitej. W 1928 roku obchodzono uroczycie w II Rzeczypospolitej 10. Rocznicê odzyskania niepodleg³oci (bez okrelonej daty
dziennej), a w 1938 dwudziest¹ rocznicê, ale ju¿ 11 listopada jako Narodowe wiêto Niepodleg³oci.
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Lwowiacy ten dzieñ wiêtowaæ mogli w swoim rodzinnym miecie tylko dwadziecia lat (w tym tylko raz
jako wiêto Niepodleg³oci). Póniej przysz³y tragiczne
lata dwóch strasznych okupacji. Wróci³y ambicje ukraiñskie do utworzenia w³asnego pañstwa, t³umione nieco
przez komunistyczne w³adze z Moskwy.
Wielu synów Lwowa, którzy w 1939 roku dostali siê
na Zachód walczy³o o wolnoæ Polski we Francji, Anglii,
Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Niemczech i we W³oszech. Mieli nadziejê, ¿e wróc¹ do rodzinnego miasta i
w 1948 roku obchodziæ bêd¹ trzydziest¹ rocznicê odzyskania niepodleg³oci po latach zaboru i okupacji. Niestety zostali sprzedani w Ja³cie, a Polska oszukana
przez swoich by³ych sojuszników. W dniu 22 lipca
1945 roku w³adze marionetkowego pañstwa polskiego
w osobie Krajowej Rady Narodowej znios³y Narodowe
wiêto Niepodleg³oci. Od tego te¿ roku rozpoczê³y siê
deportacje Polaków z Kresów na tzw. Ziemie Odzyskane (nazywane czêsto Ziemie Wyzyskane). Lwów
straci³ wiêkszoæ polskiej ludnoci. ¯o³nierze Andersa
nie mieli gdzie wracaæ, wiêc zostawali na obczynie lub
póniej przyje¿d¿ali do rodzin osiad³ych ju¿ na Ziemiach Zachodnich.
Narodowe wiêto Niepodleg³oci zesz³o do podziemia. Choæ by³o to niebezpieczne obchodzono je
konspiracyjnie w gronie rodzinnym lub przyjació³, tak
na terenie PRL-u, jak i na Kresach, równie¿ we Lwowie.
Dopiero Sejm odradzaj¹cej siê III Rzeczypospolitej,
w 1989 roku, przywróci³ ponownie Narodowe wiêto
Niepodleg³oci, z czego mogli cieszyæ siê Polacy, ale
znowu nie wszyscy. Jak maj¹ wiêtowaæ Ci, którzy
pozostawili swoj¹ Ojcowiznê w obcych rêkach, a co
maj¹ wiêtowaæ Ci, którzy tam pozostali. Polska jest
wolna i niepodleg³a w obecnych granicach, ale Lwów i
Ziemie Kresowe nie. Ból rozdziera serce na tysi¹ce
fragmentów, z których trudno cokolwiek z³o¿yæ. Na usta
cisn¹ siê s³owa piosenki piewanej w konspiracji
w czasach komuny: nie oddamy Lwowa, nie oddamy
Lwowa, nie oddamy miasta Lwowa. Jedna atomowa,
druga atomowa i wrócimy znów do Lwowa! Nie oddamy
Wilna, nie oddamy Wilna. Nie oddamy miasta Wilna.
Jedna bomba silna, druga bomba silna i wrócimy znów
do Wilna!.
Kresy i ludzie z Kresów powinni przypominaæ Polsce, ¿e tamte ziemie, tak obficie zroszone polsk¹ krwi¹,
by³y, s¹ i bêd¹ symbolem walki Polaków o niepodleg³oæ. Okazj¹ tak¹ jest Narodowe wiêto Niepodleg³oci, dzieñ 11 listopada. Tan dzieñ to nie tylko kolejna,
teraz 100 rocznica odzyskania niepodleg³oci w 1918
roku. To tak¿e kolejna rocznica najwiêkszego zwyciêstwa wojsk polskich i odzyskanie niepodleg³oci
sprzed wieków, co mia³o miejsce w³anie na Kresach.
Oto bowiem 11 listopad 1673 roku (345 lat temu)
przysz³y król Polski, Jan Sobieski, z niespe³na 30000
¿o³nierzy, rozbi³ w proch wojska turecko-tatarskie pod
dowództwem Husejn Paszy, w liczbie ponad 35000
¿o³nierzy, zmywaj¹c haniebne zapisy pokoju podpisanego 16 lub 18 maja 1672 roku w Buczaczu. Na jego
mocy Rzeczpospolita traci³a woj. podolskie, woj. brac³awskie i po³udniowe obszary woj. kijowskiego. traci³a
Kamieniec Podolski, a na dodatek zmuszona by³a p³aciæ haracz su³tanowi (rocznie 22000 talarów). Rzeczpo-

spolita de facto stawa³a siê lennem Imperium Osmañskiego jak Wo³oszczyzna i Chanat Krymski.
Na pokój ten zgodzi³ siê miertelnie chory król Micha³ Korybut Winiowiecki po wielkiej, zwyciêskiej
ofensywie wojsk tureckich. Hañba ta trwa³a dziêki Bogu
bardzo krótko. Sejm Rzeczypospolitej nie ratyfikowa³
tej ugody, a szlachta przera¿ona tym co siê sta³o (przecie¿ su³tanowi mia³y podlegaæ wszystkie ziemie, w tym
Ma³opolska, Wielkopolska, Mazowsze i Pomorze)
uchwali³a niemal b³yskawicznie podatki na wojsko.
Jeszcze w 1672 roku hetman Jan Sobieski odniós³
kilka zwyciêstw nad czambu³ami tatarskimi, które grabi³y po³udnie Rzeczypospolitej, uprowadza³y w jasyr wielu mieszkañców tych ziem. Dziêki oddzia³om polskim
uwolniono dziesi¹tki tysiêcy jeñców pêdzonych na targi
niewolników, na Krymie.
W dniach 20 wrzenia  6 padziernika 1672 roku
Turcy pod dowództwem Kap³an-baszy, Tatarzy i Kozacy
Petra Doroszenki (nie myliæ z Petro Poroszenko) oblegali Lwów broniony przez mieszkañców pod dowództwem Eliasza Jana £¹ckiego. Odst¹pili po otrzymaniu
okupu. Po ruchach wojsk polsko-litewskich, o których
wspomniano wy¿ej, Turcy, w drugiej po³owie 1673 roku,
z wielk¹ si³¹ wkroczyli na teren Rzeczypospolitej.
W zakolu Dniestru obsadzili dawne umocnienia polsko-litewskie z 1621 roku pod Chocimiem. Na niewielkim obszarze ustawili namioty, zgromadzili jazdê, ustawili 120 dzia³ oraz zabezpieczyli zapasy. Z jednej strony ochronê dawa³ im Dniestr, a z drugiej, od l¹du, wa³y
i szañce drewniano-ziemne. Husajn Pasza dowodz¹cy
ca³¹ armi¹ osmañsk¹ mia³ do dyspozycji 35000 ¿o³nierzy.
Wojska polsko-litewskie pod dowództwem hetmana
wielkiego koronnego Jana Sobieskiego liczy³y 29052
¿o³nierzy, w tym: 12 chor¹gwi husarii, 110 chor¹gwi
pancernych, 19 chor¹gwi dragonii i 35 chor¹gwi piechoty. Oblê¿enie obozu tureckiego rozpoczê³o siê
z pocz¹tkiem listopada. Pierwszy, rozpoznawczy
szturm mia³ miejsce 10 listopada. Nad ranem, 11 listopada, na wyziêbione i nieprzyzwyczajone do mrozów
wojska tureckie spad³ najpierw grad kul z polsko-litewskich dzia³, a nastêpnie uderzy³a piechota, która wdar³a
siê na wa³y, rozkopa³a je i splantowa³a, tworz¹c w ten
sposób drogê dogodn¹ dla jazdy. Przez te przejcia
w wa³ach uderzy³a polska husaria pod dowództwem
hetmana Jab³onowskiego. Atak by³ tak gwa³towny, ¿e
na nic zda³o siê przeciwuderzenie spahisów. Za husari¹ do obozu tureckiego wdarli siê pancerni i piechota.
Nast¹pi³a prawdziwa rze.
Turcy wpadli w pop³och. Tylko niewielka ich liczba
wydosta³a siê z oblê¿enia przez most na Dniestrze,
który i tak za³ama³ siê os³abiony litewskim ostrza³em
z armat. Obóz sta³ siê mierteln¹ pu³apk¹ armii su³tana.
Zemsta wojsk polskich by³a krwawa. Prawie nie bran
jeñców. Poleg³a wiêkszoæ tureckich ¿o³nierzy. ¯o³nierze Rzeczypospolitej po³o¿yli trupem najwiêksz¹ iloæ
przeciwników w dziejach polskich bitew (w jednym starciu). Hañba buczacka zosta³a zmyta. W czasie trwania
tych walk zmar³ w³anie król Micha³ Korybut Winiowiecki.
Od bitwy Chocimskiej utrwali³ siê mit o niezwyciê¿onym wojsku polskim i Janie Sobieskim jako pogromcy
Turków.
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Zwyciêska bitwa zrzuca³a krótkie, ale jednak
zwierzchnictwo obce nad Rzecz¹pospolit¹. W dniu
19 maja 1674 roku królem Polski zosta³ obrany Jan Sobieski. Co ciekawe, jego kontrkandydatem do polskiego
tronu by³ ksi¹¿ê Karol Lotaryñski, popierany przez cesarza, do g³osowania na którego namawia³ szlachtê
polsk¹ Krzysztof Leopold Schaffgotsch, pan na Cieplicach, syn ksiê¿niczki piastowskiej z linii legnicko-brzeskiej Barbary Agnieszki. Z obydwoma król Jan III Sobieski spotka³ siê póniej podczas odsieczy Wiednia
w 1683 roku.
Wojna z Turcj¹ trwa³a jeszcze dwa lata. W 1675
roku król Jan III Sobieski pokona³ wojska osmañskie
pod Lesienicami i Wojni³owem, a kapitan Jan Samuel
Chrzanowski wspierany przez ¿onê Annê Dorotê utrzyma³ w polskich rêkach Trembowlê.

Rok póniej, w 1676 roku, Turcy i Tatarzy w liczbie
40000 zostali pokonani przez 20000 Polaków i Litwinów. Na mocy pokoju w ¯urawnie Turcy zrezygnowali
z haraczu i oddali zajête wczeniej terytoria. Ziemie
Rzeczypospolitej odzyska³y ca³kowit¹ niepodleg³oæ.
Rzeczpospolita utraci³a j¹ znowu dopiero po prawie
120 latach, ale tym razem na ponad 120 lat, by j¹ odzyskaæ w 1918 roku. Nie zapominajmy jednak, ¿e po
123 latach zaborów nie wszystkie ziemie powróci³y do
Rzeczypospolitej, a czêæ z nich znowu utracilimy
w 1939 roku, po zmowie faszystowskich Niemiec i komunistycznych Sowietów oraz po uk³adach sowieckiego imperium z zachodnimi demokracjami, których
II Rzeczpospolita by³a sojusznikiem w drugiej wojnie
wiatowej, jak siê okaza³o tylko na papierze. G

Hieronim Marysiak

tok czyli wrz¹tek. Tak czêstowano nas kilka razy
w czasie tej podró¿y. W trakcie tej jazdy zmar³o kilka
lub wiêcej osób, w naszym wagonie jedna kobieta zwariowa³a.
Po dwóch tygodniach koniec podró¿y  Akeinbiñsk
w Kazachstanie. Wymêczonym, wyg³odzonym kazano
wysi¹æ na stacji, gdzie podzielono na grupy i ³adowano do ciê¿arówek, którymi przywieziono nas do ko³chozów i sowchozów.
Wioski nêdzne, cha³upy z gliny, drzew nie ma. Do
takich wolnych, najgorszych zakwaterowano nas. Ja
z mam¹ i drug¹ piêcioosobow¹ rodzin¹ mieszkalimy
w jednej chacie. Do tego ko³chozu Nr 12 Proletariat
przywieziono kilkanacie rodzin. Po przenocowaniu i
przydzieleniu mieszkañ nastêpnego dnia zwo³ano
wszystkich Polaków, gdzie przewodnicz¹cy ko³chozu
da³ wyk³ad  tu bêdziecie ¿yæ i pracowaæ, praca obowi¹zkowa zgodnie z ich zasad¹ kto nie rabotaje ten
nie kuszaje. Polacy pracowali od rana do wieczora.
¯ebymy mogli egzystowaæ, to ka¿dej rodzinie dali
zaliczkê w postaci produktów rolnych, które póniej
potr¹cano. Wyp³ata w ko³chozie to zbo¿e i ziemniaki za
wypracowane trudo dni. Ale my Polacy dostalimy tylko po³owê tej zap³aty. Wrogowie to musz¹ odczuæ,
taka sprawiedliwoæ komunistyczna. Te wyp³aty dokonywano w jesieni.
Tu chcê dodaæ, ¿e miejscowej ludnoci oznajmiono,
i¿ jestemy wrogami Zwi¹zku Radzieckiego i zabroniono im kontaktów z nami.
Po jakim czasie pobytu kontakty miêdzy tubylcami
a Polakami polepszy³y siê, a szczególnie w czasie pracy. To oni nauczyli nas, ¿e przy czym pracujesz to
musisz ukraæ, tak aby by³o co w³o¿yæ do garnka na
drugi dzieñ. W tym celu nale¿a³o uszyæ sobie du¿e kieszenie, a szczególnie kobiety pod spódnic¹, ¿eby mo¿na by³o tych kilka ziemniaków czy troszkê zbo¿a przynieæ do domu. Nie ukradniesz nie prze¿yjesz. Gdyby
z³apano, karano potr¹ceniem zarobków. To by³a dotkliwa kara.
Ciê¿kie to by³o ¿ycie w g³odzie, w lecie w upale,
w zimie du¿e mrozy. Zawieje trwa³y po kilka dni, zasypywa³y niegiem te cha³upki. Jedni drugich odkopywali
¿eby mo¿na by³o wyjæ na dwór. A ¿eby ¿yæ trzeba
gotowaæ strawê, ogrzewaæ w zimie izby. Drzewa i wê-

Bez tytu³u
Ciê¿ko i przykro jest pisaæ o tym co prze¿y³em na
nieludzkiej ziemi, ale zmobilizowa³em siê, bo Ty Kaziu
o to mnie poprosi³e.
Nie bêdzie to tak stylistycznie i po pisarsku, ale
wa¿na jest treæ.
85 lat temu urodzi³em siê na naszym piêknym Podolu we wsi P³otycza powiat i województwo Taropol (ten
dom stoi do dzisiaj). Matka z rodziny ziemiañskiej, ojciec Miko³aj  posterunkowy Policji Pañstwowej. Ostatnie 5 lat przed wybuchem II wojny wiatowej s³u¿y³ na
Posterunku w ma³ym miasteczku Kozowa w pow. Tarnopol. Jego praca zdecydowa³a o naszej rodzinnej tragedii.
W marcu 1940 r. zosta³ aresztowany przez NKWD i
osadzony w wiêzieniu w Tarnopolu, po którym lad zagin¹³ do dnia dzisiejszego. Moje poszukiwania w ró¿nych instytucjach doprowadzi³y tylko do tego, ¿e ojciec,
a w³aciwie jego nazwisko znajduje siê na tzw. Licie
Ukraiñskiej pod nr. 1846.
Przebywaj¹c w Tarnopolu na wycieczce w 2006 r.
napisa³em podanie do tamtejszej Milicji z zapytaniem
o losy mojego ojca. O dziwo, po pó³ roku otrzyma³em
odpowied potwierdzaj¹c¹ fakt jego aresztowania, ale
dalszy los nie jest im znany. Ostatnie zdanie tej opowieci brzmi 16 wrzenia 2002 r. Marysiak Miko³aj zosta³ zrehabilitowany przez Prokuraturê Obwodu Tarnopolskiego. Po aresztowaniu ojca NKWD posz³o za
ciosem.
Po dwóch tygodniach w nocy z 12/13 kwietnia 1940 r.
matka i ja  7-letni ch³opak zostalimy zabrani z domu
i przewiezieni do transportu kolejowego na stacji Denysów. Wsadzono nas do wagonów bydlêcych. By³a to
druga wywózka Polaków do ZSRR.
Podró¿ to jeden wielki koszmar  ciemno, ciasno,
zimno. nie by³o najprymitywniejszych sanitariatów.
Drzwi i okienka pozamykane, nie wiadomo dok¹d
wioz¹. Tak jechalimy dwa tygodnie. Po kilku dniach
skoñczy³y siê skromne zapasy ¿ywnoci. Zacz¹³ doskwieraæ g³ód. Dok³adnie nie pamiêtam, ale po paru
dniach na jakiej stacji na postoju podano zupê i kipia11

gla nie by³o. Zbiera³o siê krowie ³ajno, dobrze suszy³o i
to by³ opa³, zwany u nich kiziak. Tego opa³u robi³o siê
zapasy na zimê. W czasie palenia wydziela³y siê zapachy niczym perfumy.
W jesieni po wszystkich zbiorach zbo¿e by³o sypane
na du¿e ha³dy pod go³ym niebem bez przykrycia, a inne
produkty w byle jakich magazynach. By³a taka jedna
noc w roku, za cichym przyzwoleniem miejscowych
w³adz, ¿e ka¿dy z ko³choników móg³ iæ i ukraæ tyle
zbo¿a ile uniesie. Nie jestem pewien czy brali w tym
udzia³ Polacy. Ten proceder by³ po to aby ci ko³chonicy nie ¿alili siê przez wy¿szymi w³adzami z powiatu, ¿e
nie maj¹ co jeæ, ¿e jest z³y gospodarz. Dobry pomylunek  obydwie strony w miarê zadowolone.
Aby polepszyæ sobie troszeczkê byt, to na wiosnê
z mam¹ w niedzielê ³apa³em na nik³ych ³¹kach sus³y
(la³o siê do norki wodê, jak suse³ siê wychyla³ to ja go
za szyjkê lub g³ówkê i ju¿ mój). Zabija³em, przynosilimy do domu, ja skórowa³em, suszy³em te skórki i
sprzedawa³em w skupie  5 kopiejek sztuka. Nie by³o
to du¿o, ale zawsze ten grosz-kopiejka pomog³a.
Po roku pobytu nast¹pi³o zbli¿enie pomiêdzy Polakami i tubylcami. Poznalimy ich zwyczaje. Kozacy to
dawny naród stepowy, koczowniczy, pasterski.
W izbach nie mieli podstawowych mebli (sto³ów, krzese³, ³awek, ³ó¿ek), a ¿ycie rodzinne spêdzali na ziemi
(bo pod³ogi nie by³o) przykrytej woj³okiem. Gotowali
w jednym saganie i z niego jedli drewnianymi ³y¿kami.
Je¿eli wszed³e do nich w czasie posi³ku to prosili do
sto³u. Odmowa by³a obraz¹ gospodarza. Bardzo lubili
herbatê  czaj  której brakowa³o. Sporz¹dzali tak zwany kumes z kobylego mleka. Mówili, ¿e to dobry napój, kosztowa³em, mnie nie smakowa³.
W latach czterdziestych mê¿czyni kozaccy mieli po
dwie lub trzy ¿ony, prawo im tego jeszcze nie zabrania³o. Fajne to, no nie? A my mamy po jednej i jeszcze
musimy je chwaliæ jakie to s¹ wspania³e, bo tak faktycznie jest! W naszym ko³chozie ju¿ w pierwszym
roku zmar³o kilka osób, w tym 70-letnia hrabina. Nie
wytrzyma³y ich organizmy w tych ciê¿kich warunkach.
Po podpisaniu uk³adu Majski-Sikorski z³agodzono
Polakom warunki bytowania. W 1942 r., po rozpoznaniu, matka postanowi³a przenieæ siê do ma³ego miasteczka Emba nad rzek¹ Emb¹. Myla³a, ¿e st¹d ³atwiej
dostaniemy siê do armii gen. Andersa. Niestety, nie
dostalimy siê. Tu pomóg³ matce wnuk zes³añca carskiego. By³ kolejarzem, zatrudni³ j¹ na stacji jako sprz¹taczkê. Mia³a skromn¹ pensjê, obiady w sto³ówce,
z której i ja korzysta³em. By³ na kartki chleb  500 g dla
pracuj¹cego i 300 g dla dzieci na kilka dni. By³y czasy
bardzo ciê¿kie  wojna z Niemcami, wszystko dla ¿o³nierzy na front. Ja tu ukoñczy³em 2 klasy podstawowe
w rosyjskiej szkole. Dosta³em wiadectwa  zaginê³y,
a szkoda. W wakacje i ja dorabia³em na ¿ycie. Na bazarze od ko³choników kupowalimy z mam¹ pêczki
cebuli ze szczypiorkiem, które po przerobieniu na
mniejsze sprzedawa³em z zyskiem na stacji pasa¿erom
poci¹gów relacji Moskwa  Taszkient. Nadto handlowa³em suszonymi morelami tzw. uriuk.
W 1944 r. we wrzeniu po wyzwoleniu Ukrainy przesiedlono czêæ Polaków transportem kolejowym na te
ziemie. Ja z matk¹ trafilimy na fermê owcz¹ Chutor
w ob³aci Niko³ajew rejon Oczaków. By³o nas 3 rodziny.

Tu troszeczkê polepszy³y siê warunki bytowania. Zosta³em z mam¹ zatrudniony do pasienia owiec oko³o
500 lub wiêcej sztuk. W okresie zimowym mama by³a
zatrudniona przy innych pracach. Ja od jesieni do wiosny chodzi³em do ukraiñskiej szko³y  do 3 klasy
we wsi Anczykrak oddalonej 4 km. Nie ukoñczy³em tej
klasy, bo na wiosnê znów praca. Pasienie owiec  niby
³atwa praca, ale dla 11-letniego ch³opaka to ciê¿ka
 ca³y dzieñ na pastwisku oddalonym 2  3 km. Dawa³em jednak sobie radê. Trzeba by³o pomagaæ mamie i
zarabiaæ na ¿ycie. Owcza ferma to te¿ wyrób bryndzy
 solono i w beczkach wysy³ano na front dla wojska.
Pojad³em tej bryndzy, jak ona mi smakowa³a i zaspokaja³a g³ód.
Po ¿niwach chodzi³em z mam¹ po ciernisku zbieraæ k³osy, przewa¿nie pszeniczne. Tu taka ciekawostka
 na ciernisku zauwa¿y³em takie ma³e kopczyki z ziemi. Co to jest? I jak siê okaza³o po rozgrzebaniu tej
ziemi bly k³osy pszenicy, któr¹ sobie myszy gromadzi³y
na zimê. Jakie to m¹dre te ukraiñskie myszy, a ja im to
zabiera³em. W takim kopczyku by³o pó³ wiadra i czasami wiêcej. Po zebraniu kilku takich kopczyków przynosilimy do domu w workach i m³ócilimy to kijem.
Uzbiera³o siê tego zbo¿e pud  32 kg. To ju¿ by³ powa¿ny zastrzyk na zimê. ¯eby co upichciæ z tego zbo¿a trzeba je zmieliæ, do tego s³u¿y³y ¿arna. Jakie¿ to
by³y smaczne kluski i placki pieczone na p³ycie z tej
m¹ki.
Po dwóch latach pobytu na Ukrainie w marcu 1946 r.
wracamy esze³onem wreszcie do Polski. Dowo¿¹ nas
do stacji w Niko³ajowie, za³adowuj¹ do wagonów te¿
towarowych i odjazd. Jaka¿ by³a nasza radoæ, ¿e po
6 latach wracamy do Polski. Na dworcu po¿egnano nas
z orkiestr¹. By³y te¿ przemówienia, ¿yczenia rych³ego
powrotu do kraju z podkreleniem, ¿e Polskê spod okupacji wyzwoli³a Armia Czerwona. Przywieli nas do siebie jako wrogów, wracalimy jako przyjaciele. Co za
ironia losu?
Po dwóch, czy trzech tygodniach transport nasz
przyje¿d¿a do Legnicy i tu siê wy³adowujemy. Mama
nadaje telegram do rodziny zamieszka³ej ju¿ na Ziemiach Odzyskanych przesiedlona ju¿ z Podola (mymy
prowadzili korespondencjê i z Kazachstanu, i Ukrainy i
adres by³ znany), Przyje¿d¿a po nas mamy siostra i
przyje¿d¿amy do wsi Brodnica w pow. Kluczbork. Gdy
spotkalimy siê z rodzin¹ to siê nas wystraszyli. Wynêdzniali, obdarci, w ³achmanach, brudni i zawszawieni. By³em z mam¹ uszczêliwiony, ¿e wreszcie w domu
u swoich. P³acz radoci z obydwu stron. Doprowadzono nas do normalnego wygl¹du, ³achmany spalono, nas
wymyto, ostrzy¿ono, zdezynfekowano naft¹ i co najwa¿niejsze nakarmiono przyzwoitym jad³em. Co to by³a
za rozkosz, a nawet euforia. Tego nie da siê zapomnieæ!
Za tydzieñ czy dwa wiêta Wielkanocne. Przy stole
spotyka siê ca³a rodzina z mamy strony  wróci³ wujek
z robót z Niemiec, kuzyn na przepustkê z wojska.
Brak³o tylko jednej, dla mnie najwa¿niejszej osoby 
OJCA.
Opowiadaniom nie by³o koñca. Przychodzili s¹siedzi
zobaczyæ jak te sybiraki wygl¹daj¹. Mama to zes³anie
na nieludzkiej ziemi odchorowa³a  pó³ roku nie wstawa³a z ³ó¿ka. Po wyzdrowieniu wyjecha³a na Dolny
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l¹sk, gdzie w Zak³adach Odzie¿owych w Gryfowie
podjê³a pracê jako szwaczka. Zamieszka³a w domu
u swojego brata. Ja zosta³em u babci w Brodnicy i pomaga³em w gospodarce. Tu ukoñczy³em szko³ê podstawow¹, w Kluczborku ogólniak, we Wroc³awiu studia
prawnicze na Uniwersytecie w 1957 r. W 1959 r. podj¹³em pracê w MO, przepracowa³em 25 lat na ró¿nych
stanowiskach we Wroc³awiu, Opolu, Brzegu i znów
w Opolu. Odszed³em w stopniu majora na rentê ze
wzglêdu na stan zdrowia  trwale niezdolny do s³u¿by.
Jestem ¿onaty 37 lat  kochana ¿ona Zosia. Uprawiam dzia³kê jak wiêkszoæ emerytów. Nale¿ê do
trzech organizacji  Zwi¹zku Sybiraków, Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 39 i Ko³a Tarnopolan,
w których dzia³am w miarê aktywnie.

Najserdeczniejsze dziêki i uznanie swojej kochanej
mamie za opiekê w ciê¿kich czasach na zsy³ce, wychowanie i wspomaganie finansowe na studiach. Zosta³a
wdow¹, do koñca ¿ycia wierna z³o¿onej przysiêdze
ma³¿eñskiej. Przez ostatnich 19 lat by³a pod ¿ony i
moj¹ opiek¹ i mieszka³a razem z nami. Po cichu poszukiwalimy w czasach PRL-u ojca, jednak bez rezultatu.
Po reaktywowaniu organizacji Sybiraków w 1988 r.
zaczêlimy siê poszukiwaæ metod¹ od jednego do drugiego. W ten sposób odnalaz³em 6 rodzin z ko³chozu i
chutoru (4 sybiraków ju¿ nie ¿yje). Jednym z nich jest
profesor medycyny l¹skiej Akademii Medycznej Zbigniew Szczepañski zamieszka³y w Zabrzu. Utrzymywalimy i utrzymujemy ze sob¹ kontakty telefoniczne i
osobiste. G

Bogus³awa Romaniewska

Oto historia lwowiaka: Tadeusz Ostoja Kowalski
w powojennej Polsce. ¯yciorys stanowi materia³ na kilka scenariuszy filmowych.
Jak przysta³o na lwowiaka, w dziele nie brakuje poczucia humoru, zarówno w opisach z lat cielêcych jak
i póniejszych. Przytoczenie nazwisk kolegów, nauczycieli, profesorów, dowódców, towarzyszy broni, wspó³pracowników i przyjació³, podanie wielu szczegó³ów
pozwala twierdziæ, ¿e prawdziwoæ i w sposób rzetelny
spisanych zdarzeñ stanowi niezaprzeczaln¹ wartoæ
historyczn¹ pamiêtnika.

...Od lat jak¿e d³ugich i trudnych
Wci¹¿ ta sama na sercu troska:
¯e tam gdzie  zosta³y trzy ziemie:
Wileñska, Wo³yñska i Lwowska.
Jak w nowych ksiêgach Pielgrzymstwa,
Genezie naszego tu³actwa:
Trzy ziemie. Trzy ofiary
Najwiêkszego na wiecie ³ajdactwa.
(z wiersza Feliksa Konarskiego Trzy Ziemie)

Niedawno zwróci³a siê do mnie Pani El¿bieta, która
przeprowadzaj¹c siê do innego miasta likwidowa³a tarnowskie mieszkanie. Po ojcu  Tadeuszu Ostoi Kowalskim, rodowitym lwowianinie posiada³a zasoby biblioteczne o lwowskiej tematyce, którym pragnê³a darowaæ
drugie ¿ycie i przekazaæ je komu, kto by siê nimi zainteresowa³. Przyjê³am wiêc kilka bardzo cennych ksi¹¿ek, wydanych ju¿ w czasach, kiedy o Lwowie znów
mo¿na by³o pisaæ. Zasili³y bibliotekê Szko³y im. Orl¹t
Lwowskich w Tarnowie.
Pani El¿bieta wypo¿yczy³a mi te¿ najcenniejszy
skarb  napisany przez ojca, pamiêtnik-ksi¹¿kê pt. Historia mojego ¿ycia tom 1. Dedykacja na ksi¹¿ce
brzmi: ¯onie mojej Luduni w czterdziestolecie po¿ycia
ma³¿eñskiego pracê tê powiêcam  Tadeusz.
Lektura okaza³a siê pozycj¹ niezwyk³¹. Jej najwiêkszym walorem, oprócz wspania³ego jêzyka i interesuj¹cej narracji, jest autentycznoæ, szczegó³owy opis bardzo wa¿nych, ale te¿ mniej wa¿nych zdarzeñ i wspomnieñ, które wprowadzaj¹ czytelnika w realia ¿ycia
autora  wiadka burzliwej historii XX wieku.
A s¹ to wspomnienia dziecka urodzonego jeszcze
przed I wojn¹, lwowskiego ucznia szko³y im. w. Marii
Magdaleny, gimnazjalisty, studenta, a nastêpnie absolwenta Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej Politechniki Lwowskiej  in¿yniera dróg i mostów, budowniczego obiektów kolejowych i mostowych, uczestnika szkolenia wojskowego w Centrum Wyszkolenia w Modlinie, ¿o³nierza
wrzenia 1939 r., jeñca Starobielska, cudem ocalonego
dziêki ucieczce, cz³owieka wyrzuconego ze swego miasta rodzinnego i od nowa staraj¹cego siê u³o¿yæ ¿ycie

I. Dzieciñstwo i szko³a
Autor  Tadeusz Ostoja Kowalski, syn Eugenii
z d. Riemer i Kazimierza Ostoi Kowalskiego urodzi³ siê
w 1911 r. we Lwowie, w domu przy ul. Zyblikiewicza.
Ojciec jego, by³y oficer, w zwi¹zku z odniesion¹ kontuzj¹ pracowa³ w Urzêdzie Skarbowym we Lwowie,
matka prowadzi³a w³asn¹ prywatn¹ szko³ê kroju i szycia Stefania.
Wybuch I wojny wiatowej zmusi³ ojca do wyjazdu
na obszar Kongresówki by unikn¹æ powo³ania do wojska. Matka z trudem stara³a siê w latach wojny i g³odu
zadbaæ o byt dwóch synów.
W 1918 r. Tadeusz zosta³ uczniem Szko³y Powszechnej im. w. Marii Magdaleny. W tym te¿ roku,
mieszkaj¹c przy ulicy Szaszkiewicza 6, by³ wiadkiem
Obrony Lwowa, strzelaniny na ulicach miasta, zdobywania wody i ¿ywnoci, zaciemniania i ok³adania okien
poduszkami dla ochrony przed kulami, widoku pal¹cej
siê Poczty G³ównej, prowizorycznych grobów w Parku
Jezuickim. Wspomina te¿ wkroczenie odsieczy i jednoczesnego powrotu ojca.
Po tych zdarzeniach nast¹pi³ krótki czas pokoju i
odbudowy ze zniszczeñ wojennych. Niebawem jednak
wybuch³ kolejny konflikt  wojna bolszewicka. Mieszkañcy Lwowa znów zmuszeni byli walczyæ.
Wspomina: Pamiêtam formowanie siê pierwszych
oddzia³ów w koszarach wojskowych przy ul. Balonowej
we Lwowie. Bylimy tam wraz z matk¹, bratem i t³umem mieszkañców Lwowa. Entuzjazm by³ ogólny. Ojciec, ju¿ znowu w mundurze i na koniu uwija³ siê na
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dokow¹ w dolinê Adygi, z hotelem, tarasem i parkingiem. Taki temat opracowa³ w ci¹gu 8 godzin! Za tê
pracê otrzyma³ od profesora Bry³y ocenê bardzo dobr¹,
co niemal nigdy dot¹d siê nie zdarza³o.
Tak wiêc, w 1935 r. Tadeusz, licz¹cy wówczas 23
lata, otrzyma³ z r¹k ówczesnego rektora Politechniki 
profesora Narolskiego, dyplom in¿yniera dróg i mostów.

dziedziñcu koszarowym. W ci¹gu kilku dni, wie¿o sformowane oddzia³y odchodzi³y do Brzuchowic. Tam te¿
by³em z ojcem i widzia³em ostatnie przygotowania do
wyruszenia na front. Niezapomniane wra¿enie zrobi³y
na mnie dwa samochody pancerne, z których jeden
mia³ na przodzie przyczepion¹ g³owê dzika i nazywa³
siê Dzik. Ojciec by³ w oddziale rotmistrza Krynickiego.
By³ dobrej myli, nie pozwoli³ nam p³akaæ, pociesza³
matkê mówi¹c, ¿e to tylko na parê dni, ¿e wkrótce wróci. Wróci³ dopiero w 1921 r. na wiosnê.
W tym te¿ roku dziesiêcioletni Tadeusz rozpocz¹³
naukê w I Pañstwowym Gimnazjum MatematycznoPrzyrodniczym im. Miko³aja Kopernika przy ul. Kamiennej (póniej Ludwika Kubali). Po pierwszych trudnociach z matematyk¹, osi¹ga³ bardzo dobre wyniki.
Niestety, rodzinê dotknê³a tragedia. Ojciec  wzór
patrioty, autorytet, uwielbiany przez synów, zmar³ nagle
podczas wakacji w 1923 r. pozostawiaj¹c ciê¿ar wychowania i wykszta³cenia dwóch synów na barkach matki,
niezwykle zaradnej i m¹drej kobiety.
Dalsze lata gimnazjalne przebiega³y Tadeuszowi
pomylnie. Matka wci¹¿ pokonuj¹c trudnoci, dzielnie
radzi³a sobie z utrzymaniem i kszta³ceniem synów.
Z tych czasów Tadeusz wspomina z nostalgi¹ zabawy u pp. Stebnickich, sporty zimowe, kuligi, narty na
Kaiserwaldzie, Pohulance i w Parku Stryjskim. Z humorem wspomina jak gimnazjalici podejmowali próby
spotkañ z kole¿ankami z gimnazjum w. Jadwigi, po
niedzielnych mszach. Spotka³o siê to z wyranym potêpieniem ze strony katechety ks. Mo³docha, a poniewa¿
nasz bohater by³ na tym polu mocno zauwa¿ony,
w nastêpstwie ponosi³ konsekwencje w postaci zani¿onych ocen z religii, mimo prezentowania nieprzeciêtnej
wiedzy. Jednak, jak siê okaza³o podczas matury, katecheta ten umia³ okazaæ uprzednio przeladowanemu
uczniowi, dowody uznania i przyjacielski gest.
Gimnazjalici fascynowali siê sportem: narciarstwem, lekkoatletyk¹, pi³k¹ no¿n¹, a sportowcy lwowscy jak Kucharowie, S³onecki czy Lachowicz i wielu
innych byli ich idolami.

III. S³u¿ba wojskowa
Pracê zawodow¹ na krótko rozpocz¹³ w Wydziale
Komunikacyjno-Budowlanym Urzêdu Wojewódzkiego
we Lwowie, ale ju¿ w jesieni 1935 r. zosta³ powo³any do
odbycia rocznego szkolenia wojskowego w Centrum
Wyszkolenia Saperów w Modlinie. Po przedzierzgniêciu z cywilnego ³ajzy (cytat) rozpocz¹³ siê dla Tadeusza okres zdobywania nowych dowiadczeñ. Wspomina swojego partnera w s³u¿bie saperskiej (saperzy zawsze musz¹ dzia³aæ we dwóch)  Wacka Guryckiego,
maj¹cego problemy sprawnociowe. Dowcipnie opisuje
swoje zmagania, aby zaliczyæ wraz z nim wymagaj¹ce
du¿ej sprawnoci æwiczenia. (Wacek poleg³ jako ¿o³nierz w 1939 r. broni¹c Warszawy). Interesuj¹ce s¹ te¿
wspomnienia o innych kolegach i instruktorach, zawieraj¹ce dowcipn¹ charakterystykê psychologiczn¹, ale
te¿ m¹dre przemylenia co do natury ludzkiej.
Wa¿nym wydarzeniem dla Tadeusza by³ udzia³
w kompanii reprezentacyjnej i wyjazd 11 listopada na
defiladê do Warszawy w rocznicê odzyskania niepodleg³oci. Mimo zmêczenia krokiem defiladowym i niesieniem ciê¿kiej broni, ¿o³nierze mieli satysfakcjê, gdy ludnoæ bi³a rzêsiste brawa i rzuca³a im kwiaty.
We wrzeniu 1936 r. ukoñczy³ szkolenie z wysok¹
10 lokat¹, uzyskuj¹c stopieñ plutonowego.

IV. Pocz¹tki pracy zawodowej
Rozpocz¹³ siê czas, jak to Tadeusz okreli³  produkcyjny. By³ to jednoczenie czas przemian gospodarczych w Polsce, reform, a we Lwowie wielu inicjatyw,
rozs³awiaj¹cych Miasto Lwów. Polska pokonywa³a kryzys gospodarczy, powsta³ COP przesuwaj¹cy wa¿ne
ga³êzie przemys³u na wschód od granicy z Rzesz¹.
Jednak wyst¹pi³y napiêcia spowodowane dojciem
w 1933 r. Hitlera do w³adzy i odrzucenia traktatu wersalskiego.
Tadeusz otrzyma³ pracê w Biurze mostowym,
w Dziale Podtorza i Mostów Lwowskiej Dyrekcji Kolei.
Rodzina zamieszka³a przy ul. Obertyñskiej.
Teren, w którym Tadeusz pracowa³ siêga³ od Rzeszowa do Karpat, od Kowla po Zbrucz. Mia³ wiêc okazjê do poznania du¿ego obszaru kraju. Wa¿nym obiektem, przy którego przebudowie pracowa³, by³ most graniczny na Czeremoszu w Kutach. Pracowa³ te¿ przy
przebudowie mostu na Zgni³ej Lipie pod Denysowem,
projektowa³ most na rzece Trzebona ko³o Sarzyny
pracowa³ przy remoncie mostu na Dniestrze pod ¯ydaczowem, a tak¿e wspomina udzia³ w komisyjnym przegl¹dzie (perlustracji) stanu urz¹dzeñ na trasie w¹skotorowej kolejki w rejonie Skolem i Duszatyna.. Oczywicie zdarza³y siê liczne przygody nie zawsze bezpieczne.
Tadeusz, posiadaj¹c bilet personalny na teren ca³ej
Dyrekcji PKP, korzysta³ z mo¿liwoci darmowego podró¿owania. Jako osoba ciekawa wiata podró¿owa³ te¿
za granicê, do Budapesztu, Pary¿a, Strassburga, No-

II. Studia
W wieku 17 lat (w 1929 r.) Tadeusz zda³ z dobrymi
wynikami maturê i egzamin wstêpny na studia w Wydziale In¿ynierii L¹dowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej. Studia pod kierunkiem znakomitych s³aw jak profesorowie Bartel, Bry³a, Bogucki, Matakiewicz, Orbiñski, Sokolnicki, Eberman, by³y okresem wytê¿onej pracy w zdobywaniu przysz³ego zawodu, praktyk na wa¿nych budowach (m.in. przy wzmocnieniu konstrukcji
mostu na rzece Opór k. Synowódzka), pierwszych zarobionych pieniêdzy.
Dla polskiej gospodarki by³ to czas zmagania siê
z kryzysem i pomylnego jego pokonywania.
Egzamin dyplomowy na Politechnice, do którego
przyst¹pi³ Tadeusz, sk³ada³ siê z dwudniowej czêci
pisemnej  klauzurowej, której temat by³ wyznaczany
dla ka¿dego studenta indywidualnie i w odosobnieniu
opracowywany przez 8 godzin oraz z czêci ustnej.
Tadeusz w I dniu opracowa³ z zakresu budownictwa
projekt dwupiêtrowego magazynu na przechowanie
¿ywnoci, a w II dniu, z zakresu budowy dróg, projekt
drogi turystycznej w Alpach wraz z du¿¹ platform¹ wi14

rymbergi. Wspomina przejazd przez Niemcy, wyranie
zauwa¿ane liczne grupy m³odzie¿y z Hitlerjugend i inne
umundurowane grupy partyjne, a te¿ zaczepne akcje
wobec Polaków.
Akcje prowokacyjne wobec Polaków zaczê³y siê
nasilaæ, wzrasta³o napiêcie miêdzy Rzesz¹ a Polsk¹.
Tadeusz wspomina, ¿e odpinaj¹c w 1939 r. narty po
wypadzie do Skolem nie wiedzia³, ¿e rozstaje siê z nimi
ju¿ na zawsze.
Na wiosnê 1939 r. otrzyma³ powo³anie na 6 tygodni
na æwiczenia wojskowe ze stopniem podporucznika,
które odbywa³y siê w Grzebowniku k. Ko³bieli, a po
odbyciu æwiczeñ pojecha³ na urlop nad morze. Móg³ siê
bezporednio przekonaæ o wrogim nastawieniu cywilnej, niemieckiej ludnoci do Polaków, a tak¿e zobaczyæ
prowokacyjne naruszanie polskiego terytorium przez
niemieckie samoloty.
Po powrocie do Lwowa, zasta³ czerwon¹ kartê mobilizacyjn¹, mia³ siê stawiæ do koszar przy ul. Montelupich w Krakowie, dok¹d natychmiast wyruszy³.

pojawili siê ranni. Miêdzy Biadolinami i Bogumi³owicami
sk³ad zosta³ ostrzelany i zbombardowany. By³y liczne
ofiary. Opatrywano rannych, zabitych chowano w lesie.
Najgroniejsz¹ sytuacjê stwarza³o utkniêcie poci¹gu na
mocie na Dunajcu przed Tarnowem, przy s¹siaduj¹cym na torze obok poci¹gu amunicyjnym. Przy kolejnym nalocie trzeba by³o siê ratowaæ ucieczk¹, zgodnie
z rozkazem. Nad uciekaj¹cymi trwa³ nalot, podczas którego Tadeusz omal nie zgin¹³. W kolejnym dniu transport dotar³ do Dêbicy, a po 4 dniach od wyjazdu z Krakowa do Tarnobrzega, gdzie okaza³o siê, ¿e nie ma
mo¿liwoci dotrzeæ do Radomia. Skierowano siê do
Lublina, sk¹d mia³a byæ zapewniona mo¿liwoæ dotarcia do Warszawy. Nad zat³oczon¹ stacj¹ w Lublinie
nast¹pi³ straszliwy nalot, poniesiono ogromne straty
w ludziach, sprzêcie i co dramatycznie opisa³ autor
 koniach.
Z Lublina, autobusami przewieziono ¿o³nierzy do
Che³ma. Po drodze zlikwidowali motocyklowy zwiad
niemiecki. S³owiañska dusza da³a znaæ o sobie, kiedy
jeden z Niemców, ranny prze¿y³ strzelaninê. Zabrali go
do Che³ma i przekazali do szpitala.
Che³m zat³oczony by³ uciekinierami zd¹¿aj¹cymi
w stronê Rumunii oraz taborami ró¿nych zgrupowañ
wojskowych.
Odpowiednio do zmieniaj¹cej siê sytuacji, zmieniano koncepcjê dalszych dzia³añ. Dalej, ju¿ pieszo, nie
znaj¹c kompleksowych planów dowództwa wykonywali
pojedyncze akcje. Otrzymali rozkaz wysadzenia toru na
trasie Lublin  Che³m, aby uniemo¿liwiæ przejazd uruchomionego przez Niemców poci¹gu pancernego, co
siê uda³o.
W okolicach Krasnegostawu, uda³o siê zatrzymaæ
kilka czo³gów niemieckich, jednak akcja zosta³a okupiona rannymi i wziêciem do niewoli niemieckiego jeñca i
rannego, którymi nale¿a³o siê zaj¹æ. Znów ¿o³nierz polski zastosowa³ zasady humanitaryzmu wobec wroga.
Wci¹¿ brakowa³o ³¹cznoci z dowództwem, a brak
odpowiedniej broni, amunicji, rodków opatrunkowych i
¿ywnoci, a przy tym wielkiego wyczerpania si³ ¿o³nierzy nie dawa³ nadziei na udane akcje.
W Krasnymstawie, do którego z trudem dotarli, Tadeusz skontaktowa³ siê ze sztabem, chcia³ nawi¹zaæ
kontakt z macierzyst¹ jednostk¹, jednak nikt o niej nie
s³ysza³. Pluton zosta³ do³¹czony do oddzia³u piechoty.
15 wrzenia pluton Tadeusza otrzyma³ rozkaz obrony
miasta Izbica nad Wieprzem. Wspomina, jak stary
¿ydowski sklepikarz zada³ mu pytanie panie oficer, co
to bêdzie?
Odpowiedzia³, ¿e bêd¹ broniæ miasteczka. Sklepikarz zaprosi³ go do izby na zapleczu sklepu, gdzie
przebywa³a przera¿ona rodzina, a on stara³ siê dodaæ
im otuchy. ¯yd da³ mu sweter i nie przyj¹³ zañ zap³aty
¿ycz¹c niech go pan oficer zdrowo nosi. Dar okaza³
siê w przysz³oci bezcenny.
Izbicy, mimo ofiarnej i zaciêtej walki nie uda³o siê
obroniæ. W nastêpnych dniach pluton saperski Tadeusza kwaterowa³ we wsiach z dala od g³ównych dróg.
Nadal nie by³o ³¹cznoci i nowych wiadomoci.
We wsi K¹ty, 22 wrzenia, podczas bezsennej nocy,
Tadeusz otrzyma³ od kapitana oddzia³u polecenie powiadomienia pu³kownika stacjonuj¹cego w pobli¿u, ¿e
ma przybyæ o godz. 4 rano na odprawê, w zwi¹zku ze

V. Wojna
Tadeusza skierowano do jednostki przy ul. Pêdzichów 12. Tam da³o siê zauwa¿yæ du¿e zamieszanie.
Uzbrojenie jakie powo³ani otrzymali by³o przestarza³e,
pochodz¹ce z I wojny wiatowej. Nie otrzymali sprzêtu
saperskiego ani ¿adnych map. Otrzymali natomiast
miertelniki (aluminiowe identyfikatory) co ju¿ sygnalizowa³o, ¿e nadchodzi zagro¿enie.
1 wrzenia nast¹pi³ atak niemiecki na ca³ej d³ugoci
granicy zachodniej i z nieba.
Z komunikatów radiowych p³ynê³y zaszyfrowane
meldunki. Zgodnie z poleceniem nale¿a³o zainstalowaæ
na dachu jednostki karabin maszynowy, jednak dostarczona broñ okaza³a siê zwyk³ym karabinem piechoty.
Pojawi³y siê samoloty z czarnymi krzy¿ami, w miecie
s³ychaæ by³o detonacje. Z posiadanego karabinu nie
uda³o siê zestrzeliæ ¿adnego samolotu. Na kamienicê
przy skrzy¿owaniu ulic Pêdzichów i Szlak spad³a bomba wywo³uj¹c po¿ar i utrudnienie w prowadzeniu akcji
ratunkowej. Bomby wybuch³y te¿ i w innych punktach
miasta. Zapanowa³a panika, któr¹ potêgowa³y tragiczne
wiadomoci docieraj¹ce drog¹ radiow¹.
Pojawi³y siê t³umy uciekinierów pod¹¿aj¹ce z zachodu na wschód.
4 wrzenia jednostka uda³a siê w kierunku magazynów wojskowych na Czerwonym Pr¹dniku, gdzie przy
rampie za³adowczej czeka³y sk³ady wagonów. Tadeusza, wraz z kilkoma mechanikami odkomenderowano
do magazynów, w których sta³y nowe ci¹gniki TK, niestety z pustymi bakami.
Nie by³o czasu na wyprowadzenie sprzêtu, bo przysz³a wiadomoæ, ¿e poci¹g rusza i natychmiast trzeba
do niego wracaæ. Nowy, potrzebny w obronie sprzêt
pozosta³ do dyspozycji wroga! Na szczêcie z innych
magazynów kolejowych sprzêt za³adowano na lory.
Na dworcu towarowym panowa³ ogromny t³ok. Na
wszystkich torach tkwi³y poci¹gi skierowane na
wschód. Przez nastêpny dzieñ z trudem opuszczano
Kraków. Transport mia³ dotrzeæ do Warszawy, drog¹
okrê¿n¹ przez Tarnów, Dêbicê i Rozwadów. Nad sznurem poci¹gów ca³y czas kr¹¿y³y samoloty wroga, do
których oddawano bezskutecznie strza³y. Natomiast
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Po kilku dniach rozpoczê³a siê podró¿. Kolejarze,
widz¹c wyg³odnia³ych i spragnionych ludzi podawali
ukradkiem chleb i jab³ka, nara¿aj¹c siê na k³ótnie
z wartownikami. Na postojach, jeñcy byli wypuszczani
z wagonów pojedynczo i na krótko, pod sta³ym nadzorem stra¿ników. Trasa przejazdu prowadzi³a przez Krasnystaw, Che³m, Kowel, Zdo³bunów, do Podw³oczysk
(wówczas granicznej miejscowoci), gdzie okaza³o siê,
¿e transport dalej wje¿d¿a na teren ZSRR. Po dotarciu
do Kijowa, rozkazano ¿o³nierzom wysi¹æ, Sformowano
kolumnê i poprowadzono ich przez g³ówne ulice obstawione szpalerem ludzi wygl¹daj¹cych szaro i jednakowo odzianych w robocze ubrania, którzy zapewne jako
obowi¹zek mieli kpiæ z pokonanego wojska. Po defiladzie wszyscy byli przygnêbieni i oburzeni. Z Kijowa
transport ruszy³ przez Charków do Starobielska. Jeñców zaprowadzono do budynków poklasztornych, otoczonych murem. Powtórzono spis ¿o³nierzy. Tadeusz,
nie posiadaj¹c ¿adnych dokumentów, których wczeniej siê pozby³, owiadczy³ ¿e jego stopieñ to riadowoj tj. szeregowy. Zwróci³ uwagê, ¿e szeregowych
spisywano na oddzielnych arkuszach. Ze Starobielska, czêæ ¿o³nierzy, w tym Tadeusza, znów wywieziono przez Kijów do miejscowoci Szepietówka, do
opuszczonych budynków koszar, gdzie panowa³y fatalne warunki sanitarne i nadal jeñcy otrzymywali
g³odowe racje po¿ywienia. Przysz³y ch³ody, zaczê³y
wystêpowaæ choroby, co w tej sytuacji by³o tragiczne.
Jak cennym darem okaza³ siê sweter podarowany
przez ¯yda z Izbicy! W celach panowa³a ciasnota,
wiêc po³o¿enie siê na pod³odze do spania by³o niemo¿liwe.
Co pewien czas, dla pozoru, ¿e co siê dzieje powtarzano spis, ale nie udzielano nikomu ¿adnych wyjanieñ.
Pewnego dnia og³oszono, ¿e ochotnicy mog¹ pracowaæ przy roz³adunku wagonów, za co mo¿na otrzymywaæ dodatkowe porcje zupy. Tadeusz zg³osi³ siê do tej
pracy upatruj¹c jak¹ szansê na zmianê warunków i
mo¿liwoæ nawi¹zania kontaktów ze wiatem zewnêtrznym. Praca jednak by³a zbyt ciê¿ka dla niedo¿ywionego cz³owieka, byli te¿ podczas niej pilnowani, wiêc po
pewnym czasie zrezygnowa³.
Wszyscy snuli ró¿ne przypuszczenia, niektóre optymistyczne, ale sytuacja nie poprawia³a siê, a wrêcz
pogarsza³a.
Pobyt w niewoli by³ coraz trudniejszy, wystêpuj¹ce
choroby, zawszenie, zimno i g³ód zagra¿a³y ¿yciu, wiêc
pojawi³ siê pomys³ ucieczki. Jeden z towarzyszy niedoli
 ¯yd, z zawodu krawiec zauwa¿y³, ¿e pilnuj¹cy jeñców
funkcjonariusze NKWD te¿ s¹ tej narodowoci i postanowi³ z nimi porozmawiaæ, by zdobyæ informacje. NKwudzista okaza³ pochodzeniow¹ solidarnoæ i przekaza³ cenne wskazówki oraz obieca³, ¿e za pewne prezenty u³atwi ucieczkê, ale zastrzeg³, ¿e trzeba siê do
niej dobrze i precyzyjnie przygotowaæ. Musieli z g³odowych porcji zrobiæ zapasy. Tadeusz próbowa³ namówiæ
do ucieczki spotkanego wród zatrzymanych  asystenta z Politechniki Lwowskiej  in¿yniera Zenona
Thenela i wyk³adowcê z podchor¹¿ówki z Modlina
 kapitana Winiowskiego. Obaj jednak byli optymistami licz¹c, ¿e Czerwony Krzy¿ wyst¹pi z protestem i pomoc¹.

zdradzieckim uderzeniem no¿em w plecy ze strony
Rosji Sowieckiej. Nie móg³ w to uwierzyæ, a tak¿e nie
uwierzy³ w to pu³kownik, który pod eskort¹ poleci³ Tadeuszowi tak¿e przybyæ na odprawê! Odczytano rozkaz
genera³a Kleberga zawieraj¹cy s³owa o podaniu sobie
zdradzieckich r¹k przez odwiecznych wrogów Polski
oraz apel ¯o³nierze, wszystkie nasze wysi³ki staj¹ siê
daremne! Rozkazujê zniszczyæ albo zakopaæ posiadan¹ broñ ciê¿k¹ i d³ug¹, a jedynie z granatami i krótk¹
broni¹, ma³ymi jednostkami przedzieraæ siê na po³udnie
do Rumunii i na Wêgry. W rozkazie nakreli³ sytuacjê
na liniach ataku wrogów. Rozkaz zakoñczy³ s³owami:
Jeszcze Polska nie zginê³a, póki my ¿yjemy! W rozkazie genera³ poleci³ przeprowadzenie rozmów z ¿o³nierzami i ustali³ sprawy wyp³acenia ¿o³du, zabezpieczenia sztandarów pu³kowych b¹d ich zniszczenia.
Wszelkie oddzia³y zosta³y rozwi¹zane.
Podanie rozkazu ¿o³nierzom wywo³a³o szok. Zrozpaczeni nie chcieli z³o¿yæ broni, trudno im by³o zadecydowaæ dok¹d wracaæ. Wród nich byli powstañcy l¹scy, którzy znali cenê walki o przynale¿noæ l¹ska do
Polski. Zastêpca Tadeusza postanowi³ wróciæ do rodzinnego Cieszyna. ¯egnaj¹c siê przekaza³ Tadeuszowi swoj¹ bluzê ¿o³niersk¹ mówi¹c, ¿e bêdzie ona bezpieczniejsza, jeli pan porucznik pod¹¿aj¹c na wschód
wpadnie w rêce bolszewickie. Przecie¿ z nimi nie toczy
siê wojna.
Straszne wra¿enie na ¿o³nierzach robi³o niszczenie
tak niedawno bezcennej broni. Czêæ zakopywano,
w nadziei odzyskania.
Grupa Tadeusza skierowa³a siê na Rawê Rusk¹ licz¹c, ¿e ze strony sowietów nic nie mo¿e groziæ. Niebawem okaza³o siê, ¿e czo³gi sowieckie zaje¿d¿aj¹ do
folwarków, zajmuj¹ mienie, a fornali agituj¹ do pilnowania maj¹tku, bo to jest w³asnoæ ZSRR. Po zabudowaniach krêcili siê ludzie z czerwonymi opaskami na rêkach.
Nastêpne dni, to marsz niezmiernie wyczerpanych
¿o³nierzy na po³udnie. 27 wrzenia, podczas przedzierania siê przez lasy za Tomaszowem, wszyscy wpadli
w rêce dziczy sowieckiej, odzianej w obdarte p³aszcze,
szpiczaste czapki i szmaciane ³apcie na nogach.
Z okrzykiem ruki w wierch otoczyli licz¹c¹ kilkanacie
osób, bezbronn¹ grupê. Nikt nie spodziewa³ siê nastêpstw, jakie ich czekaj¹. Natychmiast zostali ca³kowicie rozbrojeni z resztek posiadanej broni i okradzeni
z zegarków i innych wartociowych rzeczy (Tadeuszowi
uda³o siê ocaliæ zegarek). Nastêpnie poprowadzono
wszystkich pod bagnetami w stronê Tomaszowa Lubelskiego, gdzie by³ punkt zborny. Odejcie od kolumny
w bok grozi³o rozstrzelaniem. Tak wiêc wszyscy stali
siê sowieckimi jeñcami, mimo ¿e status jeñca oznacza
ca³kiem co innego.

VI. Niewola
Zgromadzonych ¿o³nierzy, w tym wielu oficerów,
g³odnych i spragnionych, bez ¿adnych wyjanieñ, zaprowadzono pod stra¿¹ do Zamocia . Po kilku dniach
przebywania w jakiej zamkniêtej i strze¿onej szkole,
wszystkich spisano, a nastêpnie zaprowadzono na
dworzec kolejowy i umieszczono w brudnych wagonach, w których wczeniej przewo¿one by³y konie.
Stra¿nicy zadrutowali drzwi, co ju¿ wró¿y³o jak najgorsz¹ przysz³oæ.
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Niestety, okaza³o siê, ¿e ich nazwiska Tadeusz znalaz³ na licie katyñskiej, opublikowanej póniej, w gazecie Krakauer Zeintung.
Ucieczkê nale¿a³o jak najszybciej zacz¹æ, jeszcze
przed opadami niegu. W koñcu, oprócz dwóch lwowskich ¯ydów, Tadeusza, na ucieczkê zdecydowa³o siê
jeszcze 3 wiêniów.
Zgodnie z umow¹, wieczorem, ca³a szóstka zosta³a
wezwana przez umówionych funkcjonariuszy NKWD
pod pozorem sprz¹tania kantyny. W wartowni nie by³o
nikogo. Wyszli poza obrêb obozu i dalej ju¿ sami, zgodnie z uzyskanymi wczeniej wskazówkami ruszyli. Wiedzieli, ¿e nie mog¹ iæ drogami i musz¹ omijaæ osady
ludzkie. Mieli d¹¿yæ w kierunku Ostroga. Szli szybko,
aby noc¹ oddaliæ siê od obozu. Mieli nadziejê, ¿e przy
panuj¹cym w obozie ba³aganie i ogromnej liczbie jeñców, nikt zbyt wczenie nie zauwa¿y ich znikniêcia.
Chwilê w nocy usnêli w snopach pozostawionych na
polu, w niedalekiej odleg³oci od pojedynczej chaty.
Gdy siê rozwidni³o, podeszli do domu prosz¹c gospodyniê o wodê i pytaj¹c o drogê do S³awuty, a nastêpnie
do Ostroga. Nie by³a zaskoczona ich zjawieniem.
Okaza³o siê, ¿e szli w dobrym kierunku, ale do
Ostroga maj¹ 30 kilometrów. Po miniêciu S³awuty trzeba by³o zdobyæ ¿ywnoæ, co dziêki dobroci gospodyni
odwiedzonego znów po drodze domu uda³o siê uzyskaæ. Kobieta udzieli³a jeszcze jednej wa¿nej wskazówki. Okaza³o siê, ¿e dojcie do Ostroga jest niebezpieczne, bo tam mog¹ byæ zatrzymani, a graniczna rzeka
Horyñ jest w pobli¿u. Trzeba j¹ przejæ w bród wieczorem, aby nie zauwa¿yli ich pogranicznicy. Zaprosi³a
uciekinierów do stodo³y, jeszcze poczêstowa³a ich gor¹c¹ herbat¹ i ziemniakami, obieca³a te¿, ¿e o pó³nocy
podprowadzi ich do rzeki i wska¿e, gdzie mo¿na j¹
bezpiecznie przekroczyæ. Tadeusz podarowa³ kobiecie
swój ocalony zegarek. O pó³nocy podprowadzi³a ich
zgodnie z obietnic¹, po¿egna³a s³owami iditie z Bohom. Wywiadczy³a im przys³ugê wart¹ ¿ycia 6 osób!
Przeprawa przez Horyñ odby³a siê szczêliwie, choæ
by³a bardzo wyczerpuj¹ca. Z trudem szli dalej. Rano
dowiedzieli siê, ¿e s¹ pod Ostrogiem, po dawnej stronie
polskiej. Postanowili polami i bocznymi drogami udaæ
siê w stronê Krzemieñca. Pod¹¿ali wiêc dalej, z trudem
poruszaj¹c obola³ymi od marszu, otaræ i niewygody
nogami, zdobywaj¹c po¿ywienie u dobrych ludzi, wyczerpani i zziêbniêci. Oko³o po³owy grudnia, ostatkiem
si³ dowlekli siê do Brodów. Przechodz¹c polem znaleli
siê na stacji kolejowej.
Sta³ tam sk³ad towarowy z parowozem, którego
maszynist¹ okaza³ siê lwowianin. Oczywicie zgodzi³
siê na zabranie uciekinierów. Umówi³ siê, ¿e jeli dostanie polecenie wyjazdu, da im znaæ i musz¹ wskoczyæ do wagonu. Dziêki ciemnociom nocnym nie zostali zauwa¿eni przez sowieckich stra¿ników pilnuj¹cych poci¹gu. Zajêli wagony wype³nione prasowan¹
s³om¹, mogli wiêc wzglêdnie wygodnie odbyæ podró¿.
Rano poci¹g zatrzyma³ siê przed semaforem pod stacj¹
na Podzamczu we Lwowie. Zdecydowali siê tam wyskoczyæ i znaleli siê w miecie.
Dwóch towarzyszy mieszka³o przy ul. ¯ó³kiewskiej,
wiêc byli blisko domu. Wszyscy w ich domach zostali
serdecznie przyjêci, nakarmieni i przed rozstaniem sfotografowani.

Gdy Tadeusz  wychudzony, brudny, obroniêty i
zawszony stan¹³ w progu swego domu, matka go nie
pozna³a. Skoñczy³a siê niewola ale zaczê³a okupacja.

VII. Okupacja
Pod koniec 1939 r. Lwów by³ zape³niony t³umami
uciekinierów z ca³ej Polski. Brakowa³o ¿ywnoci i
wszelkich towarów. ¯o³nierze sowieccy mieli pieni¹dze
i wykupywali wszystkie artyku³y, nie zawsze wiedz¹c
do czego s³u¿¹, a Polacy utracili pieni¹dze z powodu
wycofania z³otych, wprowadzenia rubli i czerwieñców.
Nie kursowa³y tramwaje, w niektórych dzielnicach nie
by³o pr¹du i gazu. Trzeba by³o wysprzedawaæ swój
dobytek, aby wy¿yæ.
Tadeusz musia³ powróciæ do pracy. Dawni wspó³pracownicy za³atwili mu przyjêcie w Dyrekcji Kolei  Biurze
Mostowym, na podstawie zarz¹dzenia sowieckiego, ¿e
wszyscy pracownicy powinni powróciæ do miejsc pracy.
Opónienie w wykonaniu tego nakazu Tadeusz usprawiedliwi³ zwolnieniem z niewoli niemieckiej, czemu
dano wiarê.
Kierownicze stanowiska zajêli sowieccy specjalici,
a tak¿e Ukraiñcy, nie zawsze kompetentni.
W nied³ugim czasie, Tadeusz zosta³ zwolniony
z powodu rzekomego ograniczenia etatów.
Na krótko dosta³ pracê w zak³adzie wod.-kan. przy
ul. Kopernika, aby mieæ powiadczenie pracy. Póniej
uda³o mu siê wraz z innym koleg¹ dostaæ pracê w Kolejowych Zak³adach Remontowych (Remontnoj Kantorze ¯eleznodoro¿nonowo Rajona Goroda Lwowa),
a praca dotyczy³a opracowania kosztorysów budowlanych, które po sporz¹dzeniu sk³adano na biurku naczalnika To³stojewa. Biuro mieci³o siê w kamienicy,
przy ul. Brajerowskiej. W nowej pracy wymagano stosowania zasad daleko odbiegaj¹cych od praktyk in¿ynieryjnych, co absolwentowi Politechniki Lwowskiej nie
mieci³o siê w g³owie.
We Lwowie i innych miastach i wsiach rozpoczêto
masowe wywózki ludnoci na Sybir i do Kazachstanu.
Ludzie starali siê uciekaæ na zachód i na Wêgry, upatruj¹c, ¿e na terenach okupowanych przez Niemców
jest bezpieczniej. Wyprawy te czêsto koñczy³y siê tragicznie.
Lwów zatraca³ wizerunek miasta europejskiego. Na
ka¿dym kroku widnia³y komunistyczne i antypolskie
propagandowe has³a i symbole. Ludzi zmuszano do
uczestniczenia w zebraniach i pochodach dla uczczenia wi¹t sowieckich, krasnej armii i towarzysza Stalina.
Trwa³a te¿ wojna sowiecko-fiñska. Kontynuowano
wywózki. Tadeusz obawia³ siê wykrycia jego przesz³oci oficerskiej. W tej sytuacji, rodzina postara³a siê
o dokumenty (dla Tadeusza z fa³szywym nazwiskiem i
innymi danymi) uzasadniaj¹ce powrót, jako bie¿eñców
do miejsc rodzinnych na teren zajêty przez Rzeszê.
Ciê¿ko by³o rodzinie opuszczaæ Lwów, zabieraj¹c ze
sob¹ jedynie najpotrzebniejsze rzeczy. Obawy co do
s³usznoci powziêtej decyzji rozwia³ napotkany po drodze na dworzec m³ody pijany so³dat, który id¹c nad
ranem rodkiem pustej ulicy, zataczaj¹c siê piewa³
pieñ jesli zawtra wojna i strzela³ w górê z pistoletu.
Na dworcu, dziêki znajomociom z kolejarzami, rodzina zajê³a przedzia³ s³u¿bowy. Po przybyciu do gra17

nicznego mostu na Sanie okaza³o siê, ¿e sowieci ma³ymi grupkami przepuszczaj¹ ludzi. Dokumenty sprawdzaj¹ niezbyt dociekliwie. Szczêliwie, wszyscy przeszli most.
Po przejciu granicy, wszystkich zarejestrowano,
skierowano do ³ani, podano ciep³y posi³ek.
Rodzina dotar³a do Strzy¿owa, licz¹c na pomoc ze
strony stryja Tadeusza. Niestety, on ju¿ wtedy nie ¿y³.
Z matk¹ i bratem wynajêli ma³e mieszkanie. Jedynym
rodkiem p³atniczym za zdobyt¹ ¿ywnoæ mog³y byæ
ubrania lub kosztownoci. Znaleli siê w trudnej sytuacji. Pracê mo¿na by³o dostaæ wy³¹cznie poprzez Arbeitsamt, co uda³o siê Tadeuszowi za³atwiæ. Uzyska³ pracê przy budowie odcinka drogi z Jaros³awia do Niska.
Nie zdradzi³ jednak swego stopnia in¿ynierskiego. Pracê tê rzuci³ nied³ugo, bo jego szef  bawarski majster,
uzbrojony w pistolet, okaza³ siê pijakiem i gburem,
z którym wspó³praca mog³a doprowadziæ do tragedii.
Kolejno podj¹³ pracê w firmie budowlanej Johana
Rygola z Gliwic, mia³ zaj¹æ siê wraz z koleg¹, który
osiad³ po ucieczce ze Lwowa w Jaros³awiu Romanem
Go³êbiowskim, wykonaniem dwóch budynków mieszkalnych dla stra¿y granicznej w Rzeczpolu i Ruszelczycach nad Sanem.
Obaj, podaj¹c niepe³ne ukoñczenie studiów zostali
przyjêci jako majstrowie. Wraz z Romanem trafili na
dobr¹ za³ogê i uczciwego pracodawcê, prace posuwa³y
siê pomylnie. Uda³o siê im te¿ nawi¹zaæ znajomoæ
z pogranicznikami  Czechem i Austriakiem, dziêki którym mieli mo¿liwoæ zdobycia z kantyny ¿ywnoci, co
stanowi³o podstawê utrzymania ich rodzin.
Z Ruszelczyc, po przeciwnym brzegu Sanu, mogli
obserwowaæ, jak sowieci buduj¹ obiekty graniczne,
uwa¿aj¹c wówczas wyznaczon¹ granicê jako niepodwa¿aln¹.
Wci¹¿ dochodzi³y dramatyczne dla Polaków wieci
o sukcesach Niemców w podbijaniu Europy. Stalin tak¿e kontynuowa³ swoje plany imperialne zajmuj¹c Besarabiê, czêæ Bukowiny, a tak¿e Litwê, £otwê i Estoniê.
Agresjê dope³nia³ sprzymierzeniec Niemiec Mussolini,
zagarniaj¹c z wczeniej zajêtej Libii Egipt, a z Albanii
zaj¹³ Grecjê. Upad³a Francja.
Dociera³y te¿ koj¹ce nieco wiadomoci z nas³uchów
radia BBC, ¿e w Anglii jest Polski Rz¹d Emigracyjny z gen.
Sikorskim, ¿e Polskie Si³y Zbrojne bi³y siê w Europie.
W 1941 r. zaczê³y siê podejrzane ruchy wojsk niemieckich przy granicy z sowietami.
19 czerwca sztab wojska niemieckiego zaj¹³ budynek w Rzeczpolu, gdzie mieszka³ Tadeusz.
Mia³ zamieszkaæ w nowo budowanym obiekcie, ale
robotnik poradzi³ mu, aby zamieszka³ na wsi, co okaza³o siê zbawienne. W tej sytuacji, nastêpnego dnia, wyp³aci³ ludziom nale¿ne wynagrodzenie i og³osi³ kilkudniow¹ przerwê. 20 czerwca wyjecha³ do Jaros³awia,
gdzie zanocowa³ w hotelu. Rano 21 czerwca us³ysza³
serie z karabinów. Szybko wyjecha³ do Strzy¿owa.
21 czerwca, Niemcy na przestrzeni ca³ej wschodniej
granicy zaatakowali swego sojusznika  ZSRR.

Budowa w Rzeczpolu zniszczona by³a ca³kowicie
przez sowietów atakiem z s¹siedniego brzegu. Poniewa¿ droga na Kresy zosta³a otwarta, Tadeusz uzna³, ¿e
musi wróciæ do Lwowa, aby zabraæ dokumenty i uratowaæ chocia¿ trochê rzeczy z mieszkania.
Zasta³ Lwów smutny, widaæ by³o lady walki, miasto
by³o zamiecone, a mieszkanie pañstwa Kowalskich
zajêli Ukraiñcy, którzy nie zgodzili siê, aby Tadeusz
przekroczy³ próg, gdy¿ zosta³o im prawnie przydzielone.
Na szczêcie, Tadeusz odzyska³ wa¿ne dokumenty
pozostawione u przyjació³.
We Lwowie dowiedzia³ siê, ¿e sowieci uciekaj¹c
wymordowali wiêniów w lwowskich wiêzieniach na
Zamarstynowie, w Brygidkach i na £¹ckiego.
Wszêdzie jeszcze widnia³y lady bytnoci sowietów.
Chwilowo, mimo nêdzy, ludzie odetchnêli.
Tadeusz wraca³ do Strzy¿owa samochodem z niemieckim kierowc¹, a oprócz niego jecha³a ¿ydowska
rodzina. Uda³o siê przejechaæ San, zaraz po tym wysiad³ i sam wróci³ do Strzy¿owa.
Musia³ wracaæ na budowê do Rzeczpola, poniewa¿
trzeba j¹ by³o odbudowaæ niemal od fundamentów.
Ukoñczy³ budowê w 1942 r., po czym podj¹³ pracê
w firmie budowlanej A.H.A.G. w Rzeszowie, dok¹d doje¿d¿a³ ze Strzy¿owa.
Niemcy zaczêli ponosiæ niepowodzenia. Szala³ terror anty¿ydowski. Na terenach okupowanych Niemcy
tworzyli getta i obozy mierci. Na budowach zatrudniano ¯ydów z getta, którzy ani nie mieli si³y, ani umiejêtnoci do wykonywania tej pracy. Inspektorami budowy
byli Niemcy, którzy nie tylko wy¿ywali siê na ¿ydowskich nieborakach, ale te¿ umieli czerpaæ niebagatelne
korzyci z nadzorowania ich. Jednym z nich by³ inspektor Bromer. Prawdopodobnie, zazdrosny jego kolega
doniós³ o tych sprawach na gestapo, co skutkowa³o wys³aniem Bromera na front wschodni.
W tym czasie Tadeusz pozna³ Ludmi³ê Hakalla,
któr¹ pokocha³ i w listopadzie 1942 r. wziêli lub
w kociele farnym, w Rzeszowie.
Niemcy zaczêli ponosiæ coraz wiêksze straty, dzia³a³
aktywnie podziemny ruch oporu, podejmowano wiele
udanych akcji, co w Polakach budzi³o nadziejê, a optymizm Niemców s³ab³. Ka¿da akcja spotyka³a siê jednak
z odwetem ze strony gestapowców, który dotyka³ niewinnych ludzi. Nadal terror niemiecki wobec Polaków
nie s³ab³, organizowano pokazowe akcje zemsty.
Na budowie kierownikiem by³ Niemiec o nazwisku
Müller, który nie chcia³ wierzyæ w okrucieñstwo hitlerowców, dopóki siê osobicie nie przekona³.
Wiosn¹, 1943 r. Niemcy odkryli zbrodniê katyñsk¹.
Przez kilka dni publikowano w prasie wykazy zamordowanych oficerów, wród których Tadeusz znalaz³ swoich towarzyszy ze Starobielska i Szepietówki. Wród
nich by³ te¿ krewny ¿ony Tadeusza  dr Stefan Hakalla,
rzeszowski adwokat.
Likwidowano rzeszowskie getto. Codziennie grupy
wynêdznia³ych ¯ydów, pod eskort¹ w³asowców prowadzono w Rzeszowie na stacjê w Staroniwie i wywo¿ono
do obozów w Owiêcimiu, Majdanku, Be³¿cu.
Firma budowlana, w której pracowa³ Tadeusz otrzyma³a zlecenie wyremontowania budynków na terenie
opuszczonego getta, miejsca, gdzie rozegra³ siê ogrom

VIII. Wojna  ci¹g dalszy
Niemcy parli na wschód, a zaskoczeni sowieci opuszczali swe stanowiska w panicznej ucieczce. Na atak ze
strony Niemiec Zwi¹zek Radziecki nie by³ przygotowany.
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ludzkiego cierpienia i tragedii. Zniszczenie i odór
w budynkach by³y nie do opisania. Do pracy przyst¹pili
tylko ci robotnicy, którzy spodziewali siê znaleæ kosztownoci ukryte tam przez ¯ydów.
W³asowcy odkryli podziemne piwnice, w których
ukrywali siê jeszcze ¯ydzi. Wszystkich gestapowcy
wyprowadzili.
Zbli¿a³ siê front wschodni. Ci, którzy ju¿ mieli okazjê
dowiadczyæ, co oznacza w³adza sowiecka mieli obawy
co do przysz³oci. Tadeusz ostrzega³ znane mu osoby
dzia³aj¹ce w AK, aby nie wa¿y³y siê przyznawaæ przed
sowietami do swojej podziemnej dzia³alnoci. Wielu nie
chcia³o mu wierzyæ.
W maju 1944 r. miasto Rzeszów opucili niemieccy
pracownicy przedsiêbiorstw, w tym nadzór budowy,
urzêdów. Przyby³y liniowe oddzia³y Wermachtu, SS i
grupy gestapowców. Mieszkañcy bali siê wychodziæ
z domów, ukrywali siê w piwnicach. Trwa³a kanonada.
Do miasta, przedstawiaj¹c sob¹ ¿a³osny obraz, weszli radzieccy ¿o³nierze. Pytali o wódkê. By³ to karny
oddzia³, który stanowi³ ¿yw¹ tarczê przed nastêpuj¹c¹
za nim Czerwon¹ Armi¹. Niemcy wycofuj¹c siê z Rzeszowa, na odjezdne podpalili magazyny zaopatrzenia
wojskowego. By³ to pocz¹tek sierpnia 1944 r.
Trzeba by³o zaopatrzyæ siê w ¿ywnoæ, co uda³o siê
Tadeuszowi osi¹gn¹æ, dziêki dotarciu do podpalonych
magazynów wojskowych. Wraz z Armi¹ Czerwon¹, jak
podawano w og³aszanych komunikatach, sz³a Polska
Armia Ludowa. Nikt o niej wczeniej nie s³ysza³. Od
po³udnia dochodzi³y odg³osy walk. Przeje¿d¿a³y czo³gi i
wozy przewo¿¹ce rannych u³o¿onych na deskach, nad
którymi unosi³y siê roje much. Nie widaæ by³o ¿adnej
opieki sanitarnej.
W nastêpnym okresie, szczególnie po Powstaniu
Warszawskim, w pe³ni objawi³o siê prawdziwe oblicze
armii wyzwolicielki. Z tego powodu rodzina prze¿y³a
kilka dramatycznych momentów, a Tadeusz straci³ wielu przyjació³ walcz¹cych w podziemiu.
Front przeszed³, trzeba by³o oddaæ siê w pe³ni pracy
zawodowej. Jeszcze w sierpniu 1944 r. Tadeusz podj¹³
pracê w DOKP Rzeszów, na stanowisku kierownika
Dzia³u Mostów, a w roku nastêpnym zosta³ naczelnikiem Oddzia³u Drogowego PKP Rzeszów. W 1946 r.

przeniós³ siê do Tarnowa, gdzie pracowa³ na stanowisku kierownika Oddzia³u Odbudowy Kolei Pañstwowej
w Krakowie. Kierowa³ wa¿nymi budowami jak: budowa
warsztatów kolejowych w Tarnowie, budowa mostu kolejowego na Dunajcu w Bogumi³owicach. Od 1945 r.
pracowa³ w krakowskim Pañstwowym Przedsiêbiorstwie Budowlanym z siedzib¹ w Tarnowie, nastêpnie
w spó³dzielni mieszkaniowej, w Krakowskim Przedsiêbiorstwie Robót In¿ynieryjnych. W 1961 r. zosta³ naczelnym in¿ynierem Okrêgowej Dyrekcji Inwestycji
Miejskich, a nastêpnie by³ projektantem  kierownikiem
dzia³u w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego
w Tarnowie.
Pañstwu Ostoja Kowalskim urodzi³y siê dwie córki
 Aleksandra i El¿bieta. Tadeusz Ostoja-Kowalski prze¿y³ godnie okres komunizmu, który w Tarnowie nie by³
³atwy do przetrwania uczciwym i przyzwoitym ludziom,
a tak¿e przygotowanym profesjonalnie do wykonywania
pracy w budownictwie. Mimo nacisków, nie wst¹pi³ do
PZPR.
Nigdy nie zapomnia³ o ukochanym Lwowie, w którym siê urodzi³, spêdzi³ dzieciñstwo i m³odoæ, a kiedy
móg³ osi¹gn¹æ stabilizacjê, los sprawi³, ¿e run¹³ wspania³y lwowski wiat. By³ we Lwowie dwa razy, ale to ju¿
nie by³o jego miasto, co bolenie odczu³. Na koñcu
swych wspomnieñ napisa³: Chcia³bym kiedy jeszcze
raz byæ we Lwowie, ale, ¿e jest to 1981 rok, okres
w którym prze¿ywamy zupe³n¹ kompromitacjê ludzi
rz¹dz¹cych naszym krajem i ca³ego narzuconego nam
systemu rz¹dów, nie wiem, czy to jeszcze bêdzie mog³o dojæ do skutku.
Dotknê³y go niezwykle dramatyczne losy, bo takie
te¿ by³y losy innych lwowiaków. Szczêcie, ¿e mia³ tak
wielk¹ si³ê walki z przeciwnociami, ¿e nawet w beznadziejnych sytuacjach nie za³ama³ siê. Chocia¿ by³ (jak
twierdz¹ znajomi) cz³owiekiem ³agodnym i skromnym,
w gronych sytuacjach by³ niez³omny, bo by³ lwowiakiem i jak lwowiacy mia³ odwagê lwa.
Tadeusz Ostoja Kowalski zmar³ w 2003 roku, zosta³
pochowany na Starym Cmentarzu w Rzeszowie.
Bibliografia
Opracowano na podstawie wspomnieñ Tadeusza Ostoi Kowalskiego Historia mojego ¿ycia tom I i II. G
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ga, wieloletniego znakomitego dyrektora s³awnego Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych im.
Kazimierza Gzowskiego w Opolu. We wstêpie mo¿emy
przeczytaæ:  Pamiêæ o czasach minionych winna byæ
przecie¿ pielêgnowana w rodzinach, w zespo³ach rodzin, w swoich ma³ych ojczyznach  Wspomnienia
obejmuj¹ okres od po³owy XIX wieku, po dzieñ dzisiejszy.
Autor urodzi³ siê w Bolechowie, miasteczku kresowym, zamieszka³ym przez siedem tysiêcy ludzi, le¿¹cym w powiecie Dolina, w województwie stanis³awowskim. Rodzice Florianna z domu Stasikiewicz i Ludwik
Feusette, od pokoleñ zwi¹zani byli z Bolechowem. Nale¿eli do pokolenia, które w rodzinnym miecie musia³o
przetrwaæ  w latach II wojny wiatowej  trzy okupacje, jedna gorsza od drugiej. Zagro¿eni przez bandy
UPA zmuszeni zostali do ekspatriacji w 1944 roku.

Opolska saga rodzinna
Powojenne dzieje Opola nadal domagaj¹ siê pe³niejszego opracowania, jest to zadanie dla historyków, ale
nie tylko. Z wielk¹ atencj¹ nale¿y tak¿e powitaæ ka¿dy
tekst przywracaj¹cy pamiêæ minionych lat, zawieraj¹cy
opis wydarzeñ spo³ecznych, gospodarczych czy te¿
politycznych dostrzeganych dzisiaj z odleg³ej perspektywy, a przez to zwykle bardzo ciekawych. Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e wspomnienia ludzi dojrza³ych s¹
bardziej wyraziste od opisywanej rzeczywistoci,
wsparte dowiadczeniem, prze¿yciami przydaj¹ im nowych wartoci.
Tak te¿ nale¿y spojrzeæ na wie¿o wydane, obszerne wspomnienia Adama Feusette, wybitnego pedago19

Ziêb¹ i W³adys³awem Kruk  O³piñskim. W trakcie studiów by³a tak¿e praca w opolskim Szpitalu Dzieciêcym
i ciep³o zapamiêtane spotkania z legend¹ opolskiej pediatrii dr Aleksandr¹ Pospieszalsk¹.
W 1964 roku obrona pracy magisterskiej i podjêcie
pracy nauczycielskiej w Zespole Szkó³ Elektrycznych
im. Tadeusza Kociuszki w Opolu. W listopadzie przeniesienie do Technikum Budowlanego i Szko³y Rzemios³ Budowlanych przy ulicy Konduktorskiej w Opolu.
To by³a mi³oæ od pierwszego wejrzenia, trwa³a a¿ do
przejcia na emeryturê w 2005 roku. W latach 1964 
1969 praca równolegle, w niepe³nym wymiarze godzin
w charakterze nauczyciela akademickiego w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej, a w latach 1971  1974 w Filii
wroc³awskiej Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej w Opolu.
Praca w przeniesionym do nowych obiektów  ufundowanych przez Poloniê Kanadyjsk¹  Technikum Budowlanym, przekszta³conym w Zespó³ Szkó³ Budowlanych im. Kazimierza Gzowskiego, pocz¹tkowo w charakterze nauczyciela, nastêpnie dyrektora Zespo³u to
pasmo wielkich osobistych sukcesów, w tym czasie
wychowankowie szko³y brylowali w presti¿owych ogólnopolskich Olimpiadach Wiedzy Budowlanej, zdobywali
tytu³y laureatów i prawo wstêpu bez egzaminów wstêpnych na wszystkie uczelnie techniczne w kraju. By³o to
wynikiem cis³ego powi¹zania pracy nauczycieli szko³y
i naukowców z Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Opolu.
Dziêki temu uczniowie poznawali niejako z pierwszej
rêki najnowsze technologie i nowoczesne rozwi¹zania
techniczne. Pod opiek¹ nauczycieli uczniowie brali
udzia³ w opracowywaniu dokumentacji technicznej zabytków architektonicznych województwa opolskiego.
Zespó³ w latach dziewiêædziesi¹tych minionego wieku by³ organizatorem ogólnopolskich biegów ulicznych,
ostatni odby³ siê w 1996 roku, rok przed wielk¹ powodzi¹. Tradycja biegów przetrwa³a, ich organizacjê przejê³o miasto.
W 1990 roku nauczyciele i uczniowie Zespo³u
wspólnie z ksiêdzem Zygmuntem Lubienieckiem przygotowali pierwsz¹ Wigiliê Samotnych i Bezdomnych,
w pierwszej uczestniczy³o kilkadziesi¹t osób, dzisiaj
uczestnicz¹ setki, pierwsza odby³a siê w niewielkiej sali
restauracyjnej, dzisiaj konieczne s¹ przestrzenie hali
sportowej.
O tych sprawach, a tak¿e o jeszcze wielu innych
mo¿emy przeczytaæ w ksi¹¿ce Adama Feusette. Jako
dyrektor Zespo³u by³ twórc¹ autorskiego programu dydaktyczno-wychowawczego, który zapewni³ szkole s³awê i tytu³ jednej z najlepszych szkó³ zawodowych
w kraju, w Zespole na równi traktowano rzetelne, profesjonalne przygotowanie zawodowe jak i wychowanie
obywatelsko  spo³eczne uczniów. Wielk¹ prób¹ takiej
postawy dla skupionej wokó³ szko³y spo³ecznoci by³a
Powód stulecia 1997 roku, obiekty szkolne zosta³y
zalane pod strop. W³adze miasta zadecydowa³y o wyburzeniu budynków, uda³o siê temu zapobiec. A potem
wspólnym wysi³kiem wychowanków, nauczycieli i rozlicznych przyjació³ szko³y w ci¹gu omiu miesiêcy przywrócono szkole dawn¹ wietnoæ.
Przejcie dyrektora na emeryturê w 2005 roku nie
oznacza³o zas³u¿onego odpoczynku, niemal natychmiast powo³a³ Stowarzyszenie Absolwentów i Nauczycieli Zespo³u Szkó³  wspania³e wiadectwo ³¹cznoci

O tym jak wygl¹da³y realia pierwszej sowieckiej okupacji mo¿e wiadczyæ nastêpuj¹ce zdarzenie z 1940
roku:  Ojciec mój poszed³ do urzêdu sowieckiego
dokonaæ rejestracji syna, tak jak stanowi³o radzieckie
prawo obowi¹zuj¹ce na Ukrainie. Przewiduj¹c k³opoty
zwi¹zane z przekazaniem urzêdnikowi w mundurze
Armii Czerwonej nazwiska ze wzglêdu na pisowniê
francusk¹, ojciec napisa³ je na kartce papieru. Urzêdnik
obrazi³ siê na takie zachowanie ojca i usi³owa³ wype³niæ
stosowne dokumenty tak jak to nazwisko us³ysza³
wypowiedziane. A zrozumia³ w brzmieniu Fajszeta
 zamiast Feusette. Ojciec zwróci³ urzêdnikowi uwagê
na b³¹d. A ten zdenerwowa³ siê, przy³o¿y³ ojcu pistolet
do g³owy, daj¹c wybór; albo bierze akt urodzenia, albo
on natychmiast zastrzeli ojca za obrazê radzieckiego
urzêdnika, ¿o³nierza  Sprawa wysz³a na jaw dopiero
w 1958 roku, gdy w liceum, do którego uczêszcza³ autor za¿¹dano aktu urodzenia, uznano bowiem, ¿e bezprawnie pos³uguje siê nazwiskiem Feusette. Konieczne
by³o przeprowadzenie przewodu s¹dowego w tej
sprawie.
Zdarzenie to sk³ania do refleksji. Rodzina Adama
Feusette pochodzi³a z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, ale jej przodkowie przybyli na tê ziemiê z innych stron wiata, bo Kresy by³y domem dla wszystkich, bo tam:  pogranicza kultur i wiar, jêzyków i narodów gdzie przez wieki stykali siê z sob¹ ludzie
zmuszeni czasem przez los, a niekiedy i nie przez
swoje wybory, ¿yæ obok innych, razem i osobno wspó³istnieæ i dziwiæ siê nawzajem gdzie sta³y czasem
w s¹siedztwie: koció³ ³aciñski, cerkiew unicka i synagoga gdzie s¹siadowali przez wieki w miecie pe³nym
miejsc wiêtych dla kilku nacji: Polaków, Rusinów,
Niemców, ¯ydów 1) I za t¹ cudown¹ ró¿noci¹ tej krainy tak bardzo, zwykle milcz¹co têsknili urodzeni tam,
bo ludzie z Kresów to ci, którzy od dzieciñstwa, od
zabawy na podwórzu uczyli siê tego, ¿e ludzie s¹ ró¿ni,
i ¿e ta innoæ jest po prostu najzwyczajniejsz¹ cech¹
ka¿dego cz³owieka.
Bolesna i trudna by³a ekspatriacja, jeszcze nie do
Polski tylko do Generalnej Guberni. Najpierw krótki
pobyt u rodziny w Rzuchowie ko³o Tarnowa, potem Limanowa, Rogów ko³o Skierniewic, Bia³ystok, Mor¹g, na
koñcu Opole. Ludwik Feusette, ojciec Adama by³ znakomitym mechanikiem, twórc¹ wynalazków i usprawnieñ. Ci¹g³a zmiana miejsc zwi¹zana by³a nie tylko
z poszukiwaniem wyzwañ zawodowych, ale tak¿e
z okupacyjn¹ dzia³alnoci¹ ojca w Armii Krajowej i lêkiem przed aresztowaniem.
Ciekawe by³y lata szkolne Autora, ci¹g³a zmiana
szkó³, ale w pamiêci pozosta³a wdziêcznoæ dla wielu
nauczycieli, wymienionych w ksi¹¿ce z nazwiska, z ich
dowiadczenia korzystaæ bêdzie w przysz³oci w swojej
pracy. Tê listê otwiera Anna Naczas z Bia³egostoku,
a zamykaj¹ opolscy nauczyciele z liceum Witalis Br¹giel, Stefan Iwaszkiewicz, Tadeusz Sygnatowicz. Ka¿demu z nich powiêci³ wiele ciep³ych s³ów.
Po maturze i krótkim epizodzie pracy w Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej by³y studia. Matematyka na Wydziale Matematyczno-Fizycznym i Chemii
w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Najbardziej
zapamiêtane zajêcia z profesorami: Jerzym Mioduszewskim, Boles³awem Gleichgewichtem, Andrzejem
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nie tylko zawodowej, ale i takiej miêdzyludzkiej pracowników szko³y, uczniów i absolwentów , w 2009 roku
Opolska Kurator Owiaty Halina Bilik powo³a³a Adama
Feusette na szefa Spo³ecznej Rady Konsultacyjno-Programowej przy Kuratorze Owiaty, przygotowa³ obszerny raport o stanie szkolnictwa zawodowego w województwie opolskim. Aktywnie dzia³a³ i nadal wspomaga
kocielne rady prowadz¹ce prace konserwacyjno-remontowe opolskich kocio³ów w. Piotra i Paw³a i
Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy. Na probê biskupa
ordynariusza Andrzeja Czai zosta³ liderem Kapitu³y
Odnowy Katedry w. Krzy¿a w Opolu, organizuj¹cej i
prowadz¹cej wielk¹ renowacjê wi¹tyni.
Za wybitne osi¹gniêcia w pracy zawodowej i dzia³alnoci spo³ecznej otrzyma³ wysokie odznaczenia pañstwowe m. in. Krzy¿ Kawalerski OOP, Medal Komisji
Edukacji Narodowej, wielokrotnie Nagrody Ministra
Owiaty i Wychowania i Nagrody Opolskiego Kuratora
Owiaty.
Ta ksi¹¿ka to tak¿e cenny przyczynek do roli ekspatriantów z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej
w dzie³o odbudowy i zagospodarowywania tzw. Ziem
Zachodnich przyznanych Polsce po II wojnie wiatowej.
Pozbawieni wszystkiego, przybywali kresowianie w nieznany wiat i natychmiast w³¹czali siê w tworzenie nowych wartoci. Wzruszaj¹co o ich udziale w tym tworzeniu napisa³ pierwszy rektor Uniwersytetu Opolskiego
prof. Franciszek Antoni Marek:  To nie zamo¿ni
Niemcy przynieli ludowi l¹skiemu wiat³o nauki i wiedzy, lecz ubodzy Polacy ograbieni i wypêdzeni przez

Rosjan. To zdziesi¹tkowani przez hitlerowskiego najedcê i okupanta profesorowie lwowscy nie tylko
przejêli Uniwersytet Wroc³awski i Politechnikê Wroc³awsk¹, ale za³o¿yli tak¿e l¹sk¹ Akademiê Medyczn¹
w Rokitnicy, Politechnikê l¹sk¹ w Gliwicach i Akademiê Sztuk Piêknych w Katowicach. Dzie³em kresowych
teologów by³y w du¿ej mierze seminaria duchowe
w Opolu i w Nysie. Profesorowie wroc³awscy, przewa¿nie lwowskiego pochodzenia, za³o¿yli tak¿e Wy¿sz¹
Szko³ê Pedagogiczn¹, która w 1954 roku przeniesiona
zosta³a z Wroc³awia do Opola, by po czterdziestu latach awansowaæ do rangi Uniwersytetu Opolskiego 2)
Zapisom o ¿yciu zawodowym i spo³ecznej dzia³alnoci towarzyszy opowieæ o dziejach rodziny, ciep³a,
pe³na s³oñca i dobroci, o rodzicach, najbli¿szej rodzinie, z wielk¹ dum¹ o ¯onie Helenie, o synu Piotrze
ordynatorze Oddzia³u Kardiologii Uniwersyteckiego
Szpitala Klinicznego w Opolu.
Piêkna to ksiêga, napisania barwnie, wci¹gaj¹ca
bez reszty. A nade wszystko nale¿y spojrzeæ na ni¹,
jako na cenny przyczynek do dziejów owiaty w Opolu
i na l¹sku Opolskim, wa¿ny przyczynek do historii
miasta.
Przypisy:
1. Adam Wierciñski: Przywracanie pamiêci. Opole 1993. Str. 9.
2. Franciszek Antoni Marek: Tradycje owiatowe Górnego l¹ska. W: Redakcja prof. dr hab. Stanis³aw Gawlik: Owiata i nauka
na l¹sku Opolskim (1945  1950. Opole 1995. Str. 25.
Adam Feusette: Podziêkowanie za ¿ycie, wiarê i rodzinê.
Opole 2017. Stron 426. G

Danuta liwiñska

Wspomnienie o p. Jerzym Janickim
W sierpniu bie¿¹cego roku przypada 90. rocznica
urodzin p. Jerzego Janickiego, w ubieg³ym roku minê³a w kwietniu 10. rocznica mierci. Okres ten sprzyja
refleksji i szczególnej pamiêci o Wielkim Lwowiaku.
Jurek by³ Cz³owiekiem, którego pasj¹ ¿yciow¹ by³o
przekazanie pamiêci wiedzy o Lwowie i jego dziejach
wspó³czesnym i nastêpnym pokoleniom. Z ca³ej twórczoci Jerzego Janickiego emanuje wielka mi³oæ do
ukochanego miasta i ludzi, którzy tworzyli jego historiê,
miasta, o którym pisa³  nie ma takiego drugiego na
ca³ym Bo¿ym wiecie.
Pokrótce przypomnê Jego ¿yciorys i dokonania
w ró¿nych dziedzinach.
Jerzy Janicki urodzi³ siê 10 sierpnia 1928 r. w Czortkowie, na Podolu, w rodzinie notariusza Zdzis³awa Janickiego. Wkrótce ojciec z ca³¹ rodzin¹ przeprowadzi³
siê do Lwowa. Jurek lata ch³opiêce i m³odzieñcze spêdzi³ na £yczakowskiej pod nr. 84a. We Lwowie uczêszcza³ do szko³y razem ze znanym póniej na wiecie
dyrygentem Stanis³awem Skrowaczewskim, aktorem
Ryszardem Pietruskim, pisarzem Adamem Hollankiem
i Iren¹ dziedzic, póniejsz¹ znakomit¹ dziennikark¹
Telewizji Polskiej.
Po zakoñczeniu wojny wyjecha³ do Krakowa i
w 1946 r. zda³ maturê. Rozpocz¹³ pracê dziennikarsk¹

jako reporter sportowy. Od 1947 r. studiowa³ polonistykê na Uniwersytecie Wroc³awskim, nastêpnie przeniós³
siê do Warszawy, gdzie jako zawodowy dziennikarz
pracowa³ w ró¿nych redakcjach, m.in. w Pokoleniu,
Razem. Od 1952 r. regularnie publikuje reporta¿e i
opowiadania w tygodniku wiat, a artyku³y Jego ukazuj¹ siê równie¿ w Kulturze i Polityce.
W 1954 r. podj¹³ pracê w redakcji literackiej Polskiego Radia. Z czasem zacz¹³ w Radiu redagowaæ magazyn satyryczny Parnasik ciesz¹cy siê wielk¹ popularnoci¹ i skupiaj¹cy wokó³ siebie wybitnych polskich
aktorów i satyryków. Du¿ym uznaniem cieszy³a siê równie¿ audycja Krasnoludki s¹ na wiecie, redagowana
wspólnie z Andrzejem Kudelskim. W 1956 r. na antenie
pojawi³a siê powieæ radiowa Matysiakowie, która
by³a wówczas ewenementem w Europie i na wiecie.
Wyprzedzi³a o prawie pó³ wieku popularne obecnie telenowele rodzinne. Jerzy Janicki uchodzi za prekursora
tego gatunku. Jest autorem kilkudziesiêciu s³uchowisk
radiowych  w tym choæby wielokrotnie nagradzanych
Koty to dranie, Tragarz puchu, Has³o. Trzykrotnie
reprezentowa³ Polskê na konkursach miêdzynarodowych we W³oszech.
Jerzy Janicki jest autorem 18 scenariuszy do filmów
fabularnych, m.in. do Cz³owieka z M-3 z Bogumi³em
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Kobiel¹, Przerwanego lotu z El¿biet¹ Czy¿ewsk¹,
Bumerangu z Barbar¹ Brylsk¹, Trzech kroków po
ziemi z Tadeuszem Fijewskim i Ew¹ Winiewsk¹, Miliona za Laurê z Tadeuszem Rossem, Wolnej soboty
z Wojciechem Siemionem i Zdzis³awem Wardejnem,
Tragarzy puchu z Ew¹ Sa³ack¹ itd.
Jest równie¿ autorem scenariuszy seriali telewizyjnych: Umar³em, ¿eby ¿yæ z Januszem Bukowskim,
Polskie drogi z Karolem Strasburgerem i muzyk¹ Andrzeja Kurylewicza, Ballada o Januszku z Lidi¹ Szykszyna, Akcja V, Dom z Wac³awem Kowalskim i muzyk¹ Waldemara Kazaneckiego  uznany za serial
wszech czasów.

wa Augucika pt. Podró¿e na Kresy. W ostatniach latach ¿ycia zrealizowa³ filmy: Legenda Orl¹t Lwowskich, o historii budowy, dewastacji i odbudowy Cmentarza Obroñców Lwowa, Zadwórze Polskie Termopile,
6-odcinkowy film Opowieci Cmentarza £yczakowskiego. W 2006 r. doprowadzi³ wspólnie z Henrykiem Janasem do zakoñczenia 10-odcinkowego filmu Stra¿nice Kresowe Rzeczypospolitej o: Buczaczu, Brze¿anach, Jaz³owcu, Kamieñcu Podolskim, Krzemieñcu,
Okopach wiêtej Trójcy, Olesku, Podhorcach, Trembowli, Zbara¿u i ¯ó³kwi.
Jest autorem wielu tomów opowiadañ, m.in. K³aniaj
siê drzewom, Nieludzki Doktor, Biografia w walizce.
Sfilmowane zosta³y: Jego opowiadanie bieszczadzkie
Wolna sobota, Kino objazdowe, Niespotykanie spokojny cz³owiek. Chêtnie odpoczywa³ w Bieszczadach,
w Zarwanicy i tam corocznie organizowa³ przegl¹dy filmów polskich z udzia³em najwybitniejszych polskich
aktorów i re¿yserów.
Po ksi¹¿ce Ni ma jak Lwów (1991), stanowi¹cej
swoist¹, poetyck¹ monografiê Lwowa w po³owie lat
dziewiêædziesi¹tych wyda³ Jerzy Janicki pierwsz¹
swoj¹ trylogiê: Ca³y Lwów na mój g³ów (1993), Towarzystwo Weteranów, znam tych Panów (1994), A do
Lwowa daleko a¿ strach (1995). W tych trzech ilustrowanych ksi¹¿kach mieszaj¹ siê konwencje reporta¿u,
felietonu, zapisu faktu biograficznego, anegdoty, dowcipu, notek encyklopedycznych i gawêdy. W trylogii, jak
sam pisze, uj¹³ w prostej linii potomków tych, co osobicie wyrzebili konterfekt miasta, które mia³o niepowtarzalny wk³ad w polsk¹ kulturê, historiê i naukê. Uj¹³
tych, których nazwiska by³y synonimem miasta, a potomkowie ich te¿ dzi co znacz¹  a jednoczenie uj¹³
tych, których zna³ osobicie, ceni³ i lubi³ (161 osób).
W 2001 r. J. Janicki wyda³ Czkawkê  pierwszy tom
swojej sagi. W nastêpnych latach ukaza³y siê: Kluczyk
yale i Krakida³y.
Jerzy Janicki stworzy³ Sto³eczny Oddzia³ Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich i by³ jego pierwszym Prezesem, w póniejszych
latach Prezesem Honorowym. M.in. organizowa³ Dni
Lwowa w Warszawie, bra³ udzia³ we wszystkich wa¿niejszych wydarzeniach zwi¹zanych ze Lwowem tak
w kraju, jak i za Wschodni¹ Granic¹. Dla Polaków, którzy pozostali we Lwowie, organizowa³ ró¿nego rodzaju
imprezy artystyczne z udzia³em czo³owych polskich artystów, organizowa³ przegl¹dy filmów polskich.
Osobicie bardzo ceni³am i lubi³am Jurka, lubi³am
przebywaæ w Jego towarzystwie. Spotykalimy siê
w Warszawie, we Wroc³awiu, w Bydgoszczy, we Lwowie. W 2006 r. bylimy umówieni we Lwowie, Jurek
mia³ nakrêcaæ kolejny film. Przyjecha³am do Lwowa, w
ódmieciu zasta³am ekipê filmow¹, zapyta³am o Jurka
i okaza³o siê, ¿e po przyjedzie w nied³ugim czasie le
siê poczu³, wraca³ natychmiast do Warszawy. A póniej
choroba, operacja, rekonwalescencja i ju¿ ¿y³ oszczêdzaj¹c siê, ale w 2007 r. krótko przed odejciem umawia³ siê ze mn¹ na kolejne spotkanie w Bydgoszczy.
Na zawsze pozosta³e u mnie w pamiêci w Jego
domu pokój lwowski, wielokrotnie pokazywany w Telewizji Polskiej, w którym mia³ wiele encyklopedycznych wydawnictw o Lwowie, same cudeñka, które
mog³am ruszaæ, ogl¹daæ, czytaæ pod warunkiem, ¿e

U pañstwa Krystyny i Jerzego Janickich w Warszawie: prof. S.S. Nicieja z Ma³¿onk¹, pisarz p. Adam
Hollanek z Ma³¿onk¹, wydawca Bosz Bogdan
Szymanek z Ma³¿onk¹, artysta fotografik Adam Bujak
oraz Gospodarze i Danuta liwiñska
Od koñca lat osiemdziesi¹tych Jerzy Janicki zacz¹³
realizowaæ filmy biograficzne o tematyce lwowskiej,
m.in. Tylko dla Or³ów z udzia³em obroñcy Lwowa,
osobistego lekarza gen. W³adys³awa Andersa, dra Emila Niedwirskiego, A do Lwowa daleko a¿ strach
z udzia³em W³ady Majewskiej i muzyk¹ Mariana Hemara, Lwów tam i u mnie, Kwadrans z Hemarem, Toñko czyli ballada o ostatnim batiarze.
W tym okresie powsta³ cyk wywiadów ze s³awnymi
Lwowianami pt. Salon lwowski, przekszta³cony na
"Salon Kresowy", obejmuj¹cy równie¿ Wo³yñ i Wileñszczyznê. Jerzy Janicki by³ pomys³odawc¹ i uczestnikiem
wielu audycji telewizyjnych o Lwowie, jego historii, kulturze oraz o Kresach, m.in. znanych reporta¿y Stanis³a22

w³o¿ê w to samo miejsce. pamiêtam jak w komputerze
by³ tekst o Gabrieli Zapolskiej, chcia³ napisaæ kilka odcinków, nie zd¹¿y³, a na starej maszynie do pisania
tekst Matysiaków.

Jerzy by³ cz³owiekiem o wysokiej kulturze osobistej
i wybitnym erudyt¹. Jego opowieci dla s³uchacza by³y
wielkim prze¿yciem i intelektualn¹ uczt¹.
Czêsto siê zdarza³o, ¿e gdy Lwowianina po przyjedzie do Warszawy nie by³o staæ na hotel u Jerzego i
Jego Ma³¿onki Krystyny znajdowa³ siê dach nad g³ow¹
i posi³ek, a nieraz korzystano z porady okulistycznej
pani Prof. Krystyny. Dla Lwowiaków z ca³ego wiata
sta³ siê instytucj¹ o charakterze pomocowym, prawnym, charytatywnym.
Jeszcze jedn¹ piêkn¹ cechê Jurka nale¿y wymieniæ.
Pomimo ¿e za swoj¹ wielokierunkow¹ twórczoæ otrzyma³ bardzo wysokie odznaczenia pañstwowe, by³ wielokrotnie wyró¿niany i nagradzany przez radio, telewizjê, ró¿ne organizacje spo³eczne, instytucje, a Uniwersytet Opolski przyzna³ mu tytu³ doktora honoris causa
 pozostawa³ zawsze Cz³owiekiem bardzo skromnym.
Jerzy Janicki zmar³ po chorobie 15 kwietnia 2007
roku. Pozostanie na zawsze w naszej pamiêci i naszych sercach. G

Fot. M. Rogalski

Dni Lwowa we Wroc³awiu 1990 r. (Rynek)

UROCZYSTOCI W ODDZIA£ACH I KLUBACH TMLiKPW
Karol Liwirski

widnickie II Liceum przyjê³o imiê patrona
Stefana Banacha
Szanowna Dyrekcjo II Liceum  Szanowne Grono
Pedagogiczne, Panowie Pos³owie, Panie Starosto, Pani
Prezydent, Szanowni Rodzice, Kochana M³odzie¿y!
W imieniu Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów
Po³udniowo-Wschodnich  witam wszystkich serdeczne, dziêkuj¹c Dyrekcji za zaproszenie na dzisiejsz¹

tych podrêczników uniwersyteckich. By³ wspó³za³o¿ycielem czasopisma Studia Mathamatika i jednym
z inicjatorów Monografii Matematycznej. Profesor Banach zajmowa³ siê w swoich naukowych pracach
przede wszystkim analiz¹ funkcjonaln¹, której by³ jednym z twórców. Od jego nazwiska pochodzi podstawowe dla tej analizy pojêcie tzw. Przestrzeni Banacha.
W jego badaniach poczesne miejsce zajmowa³y te¿ tak
zwane funkcje rzeczywiste. Odkrycia owego geniusza
bez dyplomu zapewni³y mu jedn¹ z czo³owych pozycji
w naukach matematycznych XX wieku. Profesor Stefan
Banach humor mia³ niemal zawsze dobry, z czego by³
znany i za to bardzo lubiany w krêgach zarówno uniwersyteckich, jak i towarzyskich, ³¹cz¹c oba krêgi
ze sob¹ w kawiarni Szkockiej przy ul. Akademickiej.
Jestemy przekonani, ¿e osobowoæ wybranego
przez Was patrona szko³y bêdzie inspiracj¹ do pog³êbiania wiedzy nie tylko z matematyki, ale tak¿e innych
przedmiotów.
Szanowni Pañstwo, Kochana M³odzie¿y pamiêtajcie! Sztandar to symbol wiêtoci, a jego miejsce tkwi
miêdzy hymnem a przysiêg¹ wojskow¹. ¯yczê aby
wasz sztandar uczy³ patriotyzmu, mi³oci ojczyzny i
szko³y oraz szacunku dla prze³o¿onych i kolegów.
Dlaczego wyj¹tkowe podziêkowania II Liceum? Za
przyjêcie patrona Stefana Banacha.
Poniewa¿ kiedy patronowa³ tej szkole Aleksander
Zawadzki, od roku 2010 w imieniu Towarzystwa Mi³oników Lwowa ja jako Prezes wraz z cz³onkiem Zarz¹du pani¹ Z. Smolk¹ odwiedzalimy kilkakrotnie to liceum proponuj¹c nadanie imienia Orl¹t Lwowskich, ale

Nadanie imienia i sztandaru II LO w widnicy
uroczystoæ. Wyj¹tkowe podziêkowanie i gratulacje za
przyjêcie profesora Stefana Banacha na patrona II Liceum Ogólnokszta³c¹cego. To on w ci¹gu 18 lat pracy
naukowej by³ wyk³adowc¹ na dwóch uczelniach: Politechnice Lwowskiej, na której wyk³ada³ mechanikê i na
Uniwersytecie Jana Kazimierza, na którym powiêca³
swój czas matematyce. We wspomnianym okresie opublikowa³ 58 prac o du¿ym znaczeniu dla rozwoju matematyki, a wród nich opracowa³ równie¿ kilka znakomi23

nie uzyska³o to akceptacji. Nie zaakceptowano równie¿
propozycji przyjêcia na patrona Fryderyka Chopina.
Koñczy³ siê rok 2014, podczas Dni Lwowa pani Bogumi³a Kopacka (by³a absolwentka Waszego Liceum) dokona³a wstêpnego opracowania dokumentacji dotycz¹cej nowego patrona  S. Banacha  prosz¹c nasze Towarzystwo o oficjalne z³o¿enie propozycji dyrekcji szko³y. W miêdzyczasie stanowisk Dyrektora szko³y obejmuje pan Jacek Iwancz, który mocno zaanga¿owa³ siê
w sprawê nadania imienia profesor Stefana Banacha.
Po akceptacji wszystkich zainteresowanych stron pan
dyrektor z³o¿y³ do Starostwa widnickiego wniosek
o nadanie imienia nowego patrona szko³y.
Jest dzieñ 23 marca 2018 roku, Towarzystwo nasze
zosta³o zaproszone na uroczystoci zwi¹zane z nadaniem patronatu. Pan Dyrektor przedstawi³ zaproszonym
gociom ogrom prac, które zosta³y poczynione dla uzyskania akceptacji wszystkich rodowisk i w³adz powiatu
widnickiego i miasta widnicy. W trakcie uroczystoci
Starosta powiatu i rada powiatu oficjalnie potwierdzili
podjêt¹ decyzjê dotycz¹c¹ nadania imienia II Liceum
Ogólnokszta³c¹cemu. Bardzo ciekaw¹ i wa¿n¹ czêci¹
uroczystoci by³a prezentacja audiowizualna przedstawiona przez m³odzie¿, przybli¿aj¹ca postaæ i osi¹gniêcia wybitnego lwowskiego matematyka. Po czêci oficjalnej nast¹pi³o powiêcenie sztandaru przez ks. Pra³ata Piotra liwkê  proboszcza Katedry widnickiej,

a nastêpnie m³odzie¿ zaprasza³a poszczególnych goci
do wbijania pami¹tkowych gwodzi w drzewiec sztandaru, ten zaszczyt spotka³ prezesa Antoniego Jadacha
i starego prezesa Karola Liwirskiego widnickiego oddzia³u Towarzystwa Mi³oników Lwowa. Kolejnym elementem uroczystoci by³o przekazanie sztandaru przez
rodziców Dyrekcji szko³y, a nastêpnie chor¹giew przej¹³
uczniowski poczet sztandarowy, który z³o¿y³ uroczyste
lubowanie w imieniu ca³ej szko³y. Na zakoñczenie g³os
zabrali absolwenci Liceum, pos³owie, nauczyciele i
przedstawiciele w³adz powiatu i miasta, w imieniu naszego Towarzystwa podziêkowania z³o¿y³ autor tego
artyku³u. Jestem przekonany, ¿e podczas kolejnych
uroczystoci prezentuj¹c wasz piêkny sztandar z osob¹
Waszego Patrona nawi¹zywaæ on bêdzie do bogatej i
bliskiej sercu historii Lwowa.
Prof. Stefan Banach zmar³ 31 sierpnia 1945 roku
we Lwowie na krótko przed zaplanowan¹ ekspatriacj¹
oraz objêciem katedry na krakowskim Uniwersytecie
Jagielloñskim. Zosta³ pochowany na Cmentarzu £yczakowskim, w s¹siedztwie Gabrieli Zapolskiej i Marii Konopnickiej, przygarniêty sublokatorsko do grobowca
Riedlów, wys³uchuj¹c od czasu do czasu informacji
oprowadzaj¹cych przewodników, ¿e tutki ³e¿yt we³ykyj
ukrainskyj matematyk Stefan Banach.
(Cytat z ksi¹¿ki Ca³y Lwów na mój g³ów Jerzego Janickiego) G

Andrzej Szlichta

Czêstochowscy Kresowianie o swoich bliskich,
którzy brali udzia³ w walkach o polski Lwów i Kresy
w latach 1918  1920
W roku 2018 przypada setna rocznica odzyskania
przez Polskê Niepodleg³oci. Z pewnoci¹ bêd¹ wspania³e uroczystoci z tej okazji. We wszystkich mediach
bêd¹ powtarzane nazwiska naszych Bohaterów Narodowych  wielu s³awnych ¿o³nierzy i polityków. Ale
przecie¿ nie o wszystkich bêdzie mowa. W wielu domach rodziny wspomn¹ swoich bliskich, którzy przed
100 laty walczyli na Kresach o Niepodleg³¹ Polskê,
o polski Lwów i Ziemie Kresowe. Wielu poleg³o i pozostaj¹ w pamiêci bliskich. Z pytaniem o takie osoby,
z inicjatywy nie¿yj¹cego ju¿ Prezesa naszego Oddzia³u
p. Wac³awa Baczyñskiego, przeprowadzono ankietê
powiêcon¹ temu zagadnieniu. Kilkanacie osób
mieszkaj¹cych obecnie w Czêstochowie w wyniku powojennej repatriacji poda³o informacje, o które prosilimy. I w³anie chcia³bym je przedstawiæ jako wyraz
wdziêcznoci dla tych nieznanych uczestników tamtych
walk.
Ankiety przekazane nam przez cz³onków rodzin zawieraj¹ informacje poparte ró¿nymi dokumentami, ale
s¹ tak¿e takie oparte tylko na wspomnieniach rodzinnych. Niektórzy uczestnicy tamtych walk prze¿yli zawieruchy wojenne i o ich dziejach wiedz¹ tylko rodziny,
a przecie¿ Oni równie¿ przyczynili siê do odzyskania

Niepodleg³oci i pozostali cichymi bohaterami tamtych dni.
A oto co przekazali nam ankietowani:
Pan Zbigniew Fliszczak urodzony w 1929 r. we Lwowie pisze o swoim ojcu Stefanie (ur. 1895 we Lwowie).

Od pocz¹tku wojny walczy w Legionach, ranny w bitwie
pod Laskami (1914) i pod Konarami (1915). Od 13 listopada 1918 r. walczy w obronie Lwowa. Jest uczestnikiem wojny z bolszewikami. W II RP i po II wojnie wiatowej zawodowy wojskowy a¿ do przejcia na emerytu24

rê. Odznaczony Krzy¿em Niepodleg³oci, Krzy¿em Zas³ugi, medalami: Za Wojnê 1919  1920, 10- i 20-lecia odzyskania Niepodleg³oci, otrzyma³ Odznakê Legionow¹ Za Wiern¹ S³u¿bê przypiêt¹ osobicie przez
J. Pi³sudskiego, a tak¿e Odznakê Orlêta za walki
we Lwowie.
Urodzony w 1924 r. w Z³oczowie nasz senior p. Mieczys³aw Hrehorów przekaza³ informacje o Antonim Derewlaniuku, bracie swojej mamy. Ten pochodz¹cy równie¿ ze Z³oczowa absolwent tamtejszego Gimnazjum,
cz³onek Polskiego Towarzystwa Narodowego, bra³
udzia³ w walce o Lwów w 1918 r. i zgin¹³ w 1919 r.
w walce z Ukraiñcami. Te informacje potwierdzi³a równie¿ p. Jadwiga Danuta Grzegorczyk-Leniewska, gdy¿
Antoni Derewlaniuk by³ bratem Jej ojca.
Z kolei nasz nie¿yj¹cy ju¿ prezes Wac³aw Tadeusz
Baczyñski poda³ nazwisko brata swojej matki W³odzimierza W³adys³awa Paszek. Urodzony we Lwowie
w 1898 r., gimnazjalista, cz³onek Towarzystwa Gimnastycznego Sokó³, w 1918 r. bra³ udzia³ w Obronie
Lwowa. Odznaczony Krzy¿em Obrony Lwowa, Medalem Niepodleg³oci, odznak¹ Orlêta. Zgin¹³ tragicznie
w 1924 r. Pochowany na Cmentarzu Obroñców Lwowa
 kwatera XII mogi³a 862.
Jerzy Turkiewicz przekaza³ informacje o swoim wuju
 Stanis³awie Skotnickim, który urodzi³ siê 6.10.1892 r.
w Bohorodczanach w woj. stanis³awowskim. Szko³ê
redni¹ ukoñczy³ w Stanis³awowie. Nale¿a³ do POW i
Soko³a. W 1917 r. wst¹pi³ do Legionów Polskich. Od
2 listopada 1918 r. jako ochotnik s³u¿y w 1 Pu³ku
Strzelców Lwowskich, walczy we Lwowie. Od 1 stycznia 1919 r. do 13 marca 1921 r. s³u¿y w 5 Lwowskim
Pu³ku Artylerii Polowej. Walczy³ z Ukraiñcami i bierze
udzia³ w wojnie polsko-bolszewickiej. Odznaczony
Krzy¿em Obrony Lwowa z mieczami, otrzyma³ Odznakê Honorow¹ Orlêta. Zamordowany przez gestapo
w 1943 r. w Stanis³awowie.
Informacjê o swoim ojcu Michale Gronku podaje
p. Aleksander Gronek. Micha³ Gronek urodzi³ siê
w 1899 r. w Teodorówce k. Dukli. By³ cz³onkiem POW i
Strzelca. Ochotniczo wst¹pi³ do Formacji Ochotniczej
Odsieczy Lwowa. Walczy³ w Przemylu (otrzyma³ odznakê honorow¹ Gwiazda Przemyla), Lwowie i Kijowie. S³u¿y³ jako sier¿ant w 19 PP Odsieczy Lwowa.
Pani Danuta Go³¹b, urodzona w Z³oczowie pisze
o swoim ojcu Józefie Plisiñskim. Urodzony w 1903 r.
jako 16-letni ochotnik walczy³ w listopadzie 1918 r.
we Lwowie. W 1920 r. jako ¿o³nierz 35 PP 9 DP otrzyma³ Krzy¿ Walecznych. Za udzia³ w póniejszych walkach otrzyma³ Order Virtuti Militari V klasy. Posiada³
Odznakê Honorow¹ Orlêta. S³u¿bê w Wojsku Polskim
zakoñczy³ w stopniu kapitana w 1939 r.
Pan Jerzy Skibiñski wspomina swojego wuja Wilhelma Wondraczka, który urodzi³ siê w 1885 r. w Bóbrce.
W listopadzie 1918 r. jako maszynista PKP walczy³
w obronie Dworca PKP we Lwowie, a tak¿e na Cmentarzu £yczakowskim. Odznaczony Krzy¿em Obrony
Lwowa, Odznak¹ Honorow¹ Orlêta, Odznak¹ IV Odcinka Obrony Lwowa  Dworzec G³ówny.
O Michale Kacperak napisa³ syn Tadeusz, którego
ojciec Micha³, ur. w 1897 r., bra³ udzia³ w listopadzie
1918 r. w Obronie Lwowa. Otrzyma³ Odznakê Honorow¹ Orlêta.

Te kilka ankiet przedstawiaj¹cych cz³onków rodzin
potwierdza wielki patriotyzm polskich rodzin kresowych
zamieszka³ych na Kresach Wschodnich II RP i wiadczy o tym, ¿e mieszkañcy tych terenów wnieli swoj¹
cegie³kê w odzyskanie Niepodleg³oci przez nasz¹ Ojczyznê, utrzymanie Polskiego Lwowa i Ziem Kresowych. Trzeba pamiêtaæ, ¿e w przewa¿aj¹cej czêci byli
to m³odzi i bardzo m³odzi ochotnicy. Do ankiet do³¹czono kopie dokumentów np. legitymacje, zawiadczenia,
dyplomy nadania odznaczeñ (niektóre kserokopie za³¹czam jako ciekawostki).
Pisz¹c o Kresowiakach pragnê równie¿ wspomnieæ
o czêstochowskich ochotnikach bior¹cych udzia³ w Obronie Lwowa w listopadzie 1918 r. i w póniejszych walkach z Ukraiñcami i bolszewikami. Groby czterech
z nich znajduj¹ce siê na czêstochowskich cmentarzach
na wniosek naszego Oddzia³u zosta³y uznane za Groby
Wojenne. Oto trochê informacji o nich:
Zygmunt Dzierzbicki ur. w 1899 r. Po ukoñczeniu
gimnazjum polskiego w Czêstochowie w 1918 r. rozpocz¹³ studia na Akademii Rolniczej w Dublanach. Nale¿a³ do POW. W dniu 2.11.1918 wst¹pi³ do Legii Akademickiej, do plutonu dublañczyków i walczy we Lwowie. Ranny na Górze Straceñ, zmar³ 14.11.1918 r. Odznaczony Krzy¿em Niepodleg³oci, Krzy¿em Walecznych i Krzy¿em Obrony Lwowa.
Remigiusz Niekrasz urodzi³ siê w 1898 r. Uczeñ
gimnazjum polskiego w Czêstochowie, harcerz, od
1918 r. student AR w Dublanach. W 1914 r. wst¹pi³ do
5 PP Legionów Polskich. W 1915 r. dwukrotnie ranny,
zwolniony z wojska koñczy naukê i w 1917 zdaje maturê i podejmuje studia na Politechnice Lwowskiej. Wstêpuje do Legii Akademickiej i walczy we Lwowie. Nastêpnie jako kapral 4 Szwadronu 1 P Szwole¿erów bierze udzia³ w wojnie polsko-bolszewickiej. Ginie
7.06.1919 r. na Polesiu. Odznaczony Krzy¿em Walecznych.
Stefan Stetkiewicz urodzi³ siê w 1899 r. w Czêstochowie. Absolwent gimnazjum polskiego w Czêstochowie. Harcerz, nale¿a³ do POW. Od 1917 r. student AR
w Dublanach. Jako ochotnik wst¹pi³ do Legionów Polskich, bierze udzia³ w walkach w obronie Lwowa na
I Odcinku  Dom Techników. Ginie 5 listopada 1918 r.
Odznaczony Krzy¿em Niepodleg³oci i Krzy¿em Obrony Lwowa.
Leon Lewicki urodzi³ siê ok. 1893 r. Plutonowy
30 pp WP. W listopadzie 1918 r. jako ochotnik-u³an
1 Szwadronu Kawalerii Lwowskiej Wilki walczy
w obronie Lwowa. W czerwcu 1919 r. ciê¿ko zachorowa³ i 7.06.1918 r. zmar³ w czêstochowskim szpitalu.
Odznaczony Krzy¿em Walecznych.
Edward Gospodarek urodzi³ siê w Czêstochowie
w 1895 r. Absolwent gimnazjum polskiego w Czêstochowie. Student Wydzia³u Architektury Politechniki
Lwowskiej. W 1915 wst¹pi³ do Legionów Polskich
 5 Batalion 3 PP I Brygady. W 1918 jako ochotnik i
jako sekcyjny kompanii kulparkowskiej bierze udzia³
w obronie Lwowa. Otrzyma³ Krzy¿ Obrony Lwowa,
Krzy¿ Legionów, Odznakê Honorow¹ Orlêta, Odznakê
V Odcinka Obrony Lwowa  Szko³a Sienkiewicza.
Znajduj¹ce siê na czêstochowskich cmentarzach
groby wy¿ej wymienionych zosta³y uznane za Groby
Wojenne. Poza tym na Pomniku Czêstochowa Synom
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Swoim 1914  1918 figuruj¹ nazwiska R. Niekrasza i
ST. Stetkiewicz, za na Pomniku Orl¹t Lwowskich s¹
wymienione nazwiska Zygmunta Dzierzbickiego,
Edwarda Gospodarka, Stanis³awa Skotnickiego i Stefana Stetkiewicza.
Pragnê wspomnieæ jeszcze jednego obroñcê Lwowa
zwi¹zanego z Czêstochow¹. To Kazimierz Mastalerz
ur. w 1894 r. w Czeladzi. Uczeñ gimnazjum polskiego
w Czêstochowie. Tu nale¿a³ do Organizacji M³odzie¿y
Narodowej Szkó³ rednich, Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej
"Przysz³oæ", by³ wspó³za³o¿ycielem Dru¿yny Skautów.
Za dzia³alnoæ w 1912 r. aresztowany przez Rosjan. Po
zwolnieniu z aresztu wyje¿d¿a do Warszawy, a nastêpnie do Lwowa. Od 1914 s³u¿y w 1 Pu³ku Szwole¿erów
1 Brygady Legionów Polskich. W listopadzie 1918 r.
walczy we Lwowie, a póniej bierze udzia³ w wojnie

polsko-bolszewickiej. Zwi¹za³ siê na sta³e z Wojskiem
Polskim. S³u¿y³ kolejno w 1 Pu³ku Szwole¿erów, w latach 1925  1926 w Korpusie Ochrony Pogranicza,
w latach 1926  1930 ponownie w 1 Pu³ku Szwole¿erów, a w 1930 obejmuje dowództwo 8 Pu³ku U³anów
im. Ks. J. Poniatowskiego w Krakowie. Z dniem 1 sierpnia 1939 r. ju¿ jako pu³kownik (0d 1934 r.) zostaje dowódc¹ 18 Pu³ku U³anów Pomorskich Pomorskiej Brygadzie Kawalerii. W dniu 1 wrzenia 1939 r. w bitwie pod
Krojantami ginie prowadz¹c szar¿ê kawalerii na pozycje niemieckie. Odznaczony Orderem Virtuti Militari klasy IV i V, trzykrotnie Krzy¿em Walecznych, Krzy¿em
Niepodleg³oci i Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi.
Czêstochowscy cz³onkowie TMLiKPW pamiêtaj¹
o tych, którzy walczyli o Lwów, o Niepodleg³¹ Polskê. G

Zygmunt Muszyñski

Festiwal Kultury Kresowej w Ko¿uchowie
Podsumowuj¹c dzia³alnoæ Klubu Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich
w Ko¿uchowie pragnê przypomnieæ i raz jeszcze prze¿yæ wspania³e chwile z odbytego w miesi¹cu wrzeniu
2017 r. Festiwalu Kultury Kresowej w murach ko¿uchowskiego zamku.
W sobotê 9 wrzenia 2017 r. w Centrum Kultury
Zamek odby³ siê Festiwal Kultury Kresowej. Do Ko¿uchowa przyjecha³o ponad 220 wykonawców z 15 zespo³ów. Zaprezentowane zosta³y ró¿norodne pieni
kresowe. Uroczystoci poprzedzi³a Msza wiêta
w miejscowym Kociele Parafialnym pw. Matki Bo¿ej
Gromnicznej, odprawiona w intencji Kresowian i
uczestników Festiwalu. Po przemarszu ulicami miasta
z kocio³a do ko¿uchowskiego zamku, miejsca uroczystoci festiwalowych, rozpoczê³a siê czêæ oficjalna.

S³owo wstêpne i powitalne wyg³osi³a Urszula Stochel-Matuszak dyrektor Centrum Kultury Zamek oraz
Zygmunt Muszyñski prezes ko¿uchowskiego Klubu
TMLiKPW, g³ówni organizatorzy Festiwalu Kultury Kresowej. Honorowym patronatem festiwal objêli: wojewoda lubuski W³adys³aw Dajczak, marsza³ek województwa lubuskiego El¿bieta Anna Polak, prezes Zarz¹du
G³ównego TMLiKPW Andrzej Kaminski, starosta powiatu nowosolskiego Waldemar Wrzeniak oraz burmistrz
Ko¿uchowa Pawe³ Jagasek. Imprezê poprowadzi³ i
wspaniale bawi³ publicznoæ wspania³y aktor i prezenter scen krakowskich z rodowodem lwowskim Wojciech
Habela w towarzystwie redaktora Radia Zachód Marka Torowskiego. Gociem specjalnym festiwalu by³ utytu³owany zespó³ Echo Kresów z Kêdzierzyna-Kola.
Ca³odniowe przes³uchania sta³y siê okazj¹ do wielu

Zdobywca I miejsca zespó³ Wichowianki z Wichowa z woj. lubuskiego
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wspomnieñ i rozmów powiêconych historii Polaków na
wschodzie.
Wystêpy zespo³ów ocenia³o jury, które przyzna³o
nastêpuj¹ce nagrody i wyró¿nienia: nagroda specjalna
ufundowana przez prezesa TMLiKPW w Ko¿uchowie
Zygmunta Muszyñskiego dla zespo³u Mycielinianki za
wykonanie pieni Jest na wiecie takie miejsce,
pierwsze miejsce  zespó³ Wichowianki z Wichowa,
drugie  Pohulanka z Zielonej Góry, a trzecie  zespó³
Swojacy z Radwanic z woj. dolnol¹skiego. Du¿e s³owa podziêkowania nale¿¹ siê sponsorom, dziêki którym
wszyscy wykonawcy zostali obdarowani cennymi pucharami, dyplomami oraz pami¹tkowymi prezentami.
Uroczystoæ zakoñczy³a siê wspóln¹ biesiad¹.
Nastêpne spotkanie planowane jest we wrzeniu
2018 roku. Tematyk kolejnego festiwalu oprócz kresowej nostalgii bêdzie nawi¹zywaæ do 100-lecia Odzyskania Niepodleg³oci oraz 100-lecia Obrony Lwowa. Do
zobaczenia. Serdecznie pozdrawiam. G

W pierwszym rzêdzie Andrzej Kaminski  prezes
Zarz¹du G³ównego TMLiKPW, obok Jan Tarnowski
 prezes Oddzia³u Zielonogórskiego TMLiKPW

Zygmunt Szkur³atowski

Spotkanie wielkanocne cz³onków TMLiKPW
Oddzia³ Wroc³aw
Ju¿ tradycyjnie cz³onkowie Oddzia³u Wroc³awskiego
TMLiKPW spotkali siê z okazji Wielkanocy (7.04.2018)
w zaprzyjanionej szkole nr 72 we Wroc³awiu. Program
spotkania by³ trzyczêciowy. W punkcie pierwszym
obejrzelimy program wokalno-choreograficzny przygotowany przez uczniów szko³y pod kierunkiem
p. Agnieszki Tañskiej, która ten program te¿ prowadzi³a. Zebrani nagradzali wystêpy uczniów rzêsistymi
oklaskami. W punkcie drugim (ju¿ w pomieszczeniach
szkolnej sto³ówki) okolicznociowe s³owo mia³ ks. kapelan Krzysztof Deja. Prezes Oddzia³u Zdzis³aw Piwko
w swoim wyst¹pieniu podziêkowa³ szkole za wspó³pracê, za ciekawe wystêpy artystyczne oraz wrêczy³ dyrektorce szko³y Bogumile Kopackiej-Gajec album
pt. wi¹tynie na Wo³yniu oraz mapê Lwowa. Podziêkowanie oraz upominek w postaci ksi¹¿ki pt. Widokówki
Lwowa i Krakowa oraz mapê panoramiczn¹ Lwowa
otrzyma³a te¿ prowadz¹ca zespó³ p. Agnieszka Tañska.
Trzecim punktem spotkania by³ okolicznociowy obiad.

Fot. Zygmunt Szkur³atowski

Zdzis³aw Piwko, prezes Oddzia³u Wroc³awskiego,
wrêcza dyrektor szko³y Bogumile Kopackiej-Gajec
upominek  pami¹tkowy album.
Spotkanie, jak zwykle wród kresowych przyjació³,
up³ynê³o w mi³ej atmosferze. Obecnych by³o 68
osób. G

Maria Magoñ

Trudne powroty wspomnienia o
niowe spotkania o Kresach
We wrzeniu 1939 roku dla Polaków zawali³ siê ca³y
wiat. Polska w zdradziecki sposób zosta³a zaatakowana z zachodu przez Niemcy a ze wschodu przez
ZSRR, sowiecki zwi¹zek. Na ziemiach wschodniej Polski rozgrywa³y siê sceny dantejskie. Ukraiñcy wskazywali rodziny polskie i Sowieci rozpoczêli deportacje na
Sybir, do Kazachstanu, do Kraju A³tajskiego. Po 1941 r.

. miêdzypokole-

Ukraiñcy nawi¹zali blisk¹ wspó³pracê z drugim najedc¹ Niemcami, dzia³aj¹c w policji ukraiñskiej
wspó³uczestniczyli w ³apankach, strzelaniu i skazywaniu na mieræ. Ukraiñcy poczuli si³ê, tworz¹c swoje
bojówki OUN-UPA za cichym przyzwoleniem okupanta,
zaczêli mordy na Polakach. S¹siedzi, przyjaciele, brat,
swat w okrutny sposób zabijali ca³e polskie rodziny.
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Bezwzglêdni w swojej nienawici i z³oci palili polskie
domy wraz z mieszkañcami, nie mieli litoci dla nikogo.
Strach i mieræ zagoci³y w sercach i umys³ach Polaków. Banderowcy napadali na modl¹cych siê ludzi
w Kocio³ach, które podpalali, strzelali do uciekaj¹cych,
mordowali siekierami, wid³ami, nawet dla dzieci nie
mieli wspó³czucia, nie zostawiali ¿ywych. Kresy sp³ynê³y niewinn¹ polsk¹ krwi¹. Nacjonalici OUN-UPA doprowadzili do tego, ze polskie rodziny ucieka³y za San,
ratuj¹c ¿ycie a zostawiaj¹c ca³y maj¹tek niekiedy dorobek kilku pokoleñ.
Dzisiaj Kresy s¹ w naszych sercach i wspomnieniach, na kilku fotografiach, w obrazie wiêtym przywiezionym z rodzinnego domu, w piosence.

skich kresowych II RP oraz opowiedzia³a historie innych cz³onków Towarzystwa, które prze¿y³y ludobójstwo ale ich rodziny niestety zginê³y. Jedna z zaproszonych osób opowiada³a historiê rodziny ze ³zami
w oczach, dok³adnie opisywa³a moment gdy banderowcy zbli¿ali siê do stodo³y a ona z siostr¹ i mam¹ by³y
schowane g³êboko w s³omie, s³ysza³y g³osy: Lachiw
ubije, smert, smert Lachiw, s³ysza³y szelest s³omy, gdy
wbijane by³y wid³y. ¯adna nie drgnê³a, nawet chyba nie
oddycha³a. Zamar³y w trwodze. Nie wie ile godzin siedzia³y w tej s³omie ale gdy wysz³y to taka by³a cisza, ¿e
w uszach dwiêcza³o. Pobieg³y do bliskiej s¹siadki, zobaczyæ co z jej rodzin¹. Zobaczy³y przera¿aj¹cy widok.
Na progu domu z poder¿niêtym gard³em le¿a³a m³oda
dziewczyna, dalej jej matka, krew z krwi. Ich krew w¹skim strumieniem z³¹czy³a siê. By³a to ukraiñska rodzina, a zosta³a zabita tylko dlatego, ¿e narzeczony m³odej kobiety by³ Polakiem. Zdradzi³y Samoistn¹ Ukrainê.
To tragiczne wspomnienie powraca czêsto w snach.
Choæ minê³o tyle lat, to jest ci¹gle ¿ywe. Inna z osób
wspomina³a deportacje ojca na Sybir i ciê¿k¹ walkê jej
mamy o przetrwanie, ucieczki przed Ukraiñcami, ukrywanie siê we wczeniej przygotowanych kryjówkach i
ucieczkê za San. Lwowianin z dziada pradziada wspomina³, ¿e ze Lwowa wyjechali tylko na chwilê i dlatego
nic bardzo nie brali, cenniejsze rzeczy pochowali i wyjechali, nie zamykali nawet drzwi na klucz. Ojciec
z bratem jeszcze po co powrócili i tyle zosta³o z domu
we Lwowie. Znaleli siê w G³ucho³azach, ale przecie¿
mia³a byæ III wojna, póniej zmiana granic. Rodzice
stwierdzili, ¿e trzeba byæ bli¿ej Lwowa, bo on bêdzie
polski i wróc¹ do domu. Przyjechali do Lubaczowa i tu
ju¿ zostali, a Lwów to ju¿ zagranica. Najm³odsza
uczestniczka spotkania, urodzona ju¿ w Polsce, pokaza³a m³odzie¿y obraz wiêty Matkê Bo¿¹ z Dzieci¹tkiem. Tyle zosta³o z rodzinnego domu w Magierowie.
Wspomnienia by³y bolesne, towarzyszy³y im du¿e emocje, Kresowianie czêsto ocierali ³zy. Bo ciê¿ko pogodziæ
siê z tym, ¿e s¹siad zabija s¹siada i trzeba opuciæ
swój dom.
Zgromadzona m³odzie¿ szkó³ gimnazjalnych i rednich z uwag¹ ws³uchiwa³a siê w s³owa, razem z opowiadaj¹cymi prze¿ywa³a ich tragizm, roni³a te¿ ³zy.
Wspomnienia poruszy³y, uwra¿liwi³y na nieszczêcie
innych. By³a to najd³u¿sza ale i najprawdziwsza lekcja
historii Polski. G

Ju¿ mi raz zabrali Wilno, ju¿ mi raz zabrali Lwów,
Ale serca mi nie wyrw¹, moich dwóch najmilszych s³ów.
Zrabowali mi ju¿ sporo, z moich snów i z moich ³ez,
Lecz têsknoty nie zabior¹, bo têsknota we mnie jest.
Feliks Konarski

Lubaczów na tej tu³aczej drodze mia³ byæ tylko przystankiem, zatrzymywali siê Wygnañcy tylko na chwilê,
bo nied³ugo mieli wróciæ do swoich domów, a ta chwila
do dzisiaj trwa. Przybyli ze Lwowa, Magierowa, Zamku,
Ulicka, Potylicza, Dziewiêcierza, Rawy Ruskiej, Jaworowa, Wróbleczyna, Niemirowa i wielu innych miejscowoci, bo st¹d tak blisko do domu, nawet jak wytê¿ysz
wzrok to zobaczysz wie¿ê kocio³a, w sercu i w oczach
zobaczysz wszystko, ca³y swój utracony wiat.

W³anie o tym utraconym wiecie, rodzinnym domu,
s¹siadach, ukrywaniu ¯ydów w tunelu pod ¿³obem,
ma³ym piesku, szmacianej lalce, ucieczce za San i
przede wszystkim strasznych mordach ukraiñskich nacjonalistów na polskich rodzinach ,wspominali cz³onkowie Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich Oddzia³ Lubaczów, podczas spotkania z m³odzie¿¹ 14 i 21 maja w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Lubaczowie i Powiatowej Bibliotece Publicznej.
O swoich prze¿yciach mówili Ci, którzy pamiêtaj¹
tamten czas oraz Ci, którzy znaj¹ go tylko z opowiadañ
Rodziców. Spotkanie zapocz¹tkowa³a m³odzie¿, która
zapiewa³a dwie piosenki: Wilno, czy ty pamiêtasz
mnie i Polesia czar. Prowadz¹ca wprowadzi³a m³odzie¿ w temat, przedstawiaj¹c krótko historiê ziem pol28
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Uroczyste otwarcie nowych ulic w Miliczu
(Przedruk z G³osu Milcza nr 19 z 9 maja 2018 r.)
W rodê 2 maja w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej dokonano w Miliczu oficjalnego otwarcia Alei Niepodleg³oci i Ronda im. Orl¹t Lwowskich. By³y okolicznociowe przemówienia, ods³oniêcia tablic i powiêcenie ronda oraz alei.
W uroczystoci nadania nazw oraz powiêcenia Alei
Niepodleg³oci i Ronda im. Orl¹t Lwowskich wziêli
udzia³ m.in. burmistrz Piotr Lech, wiceburmistrz S³awomir Strzelecki, wicestarosta Grzegorz Duda, sekretarz
gminy Milicz Dariusz Moczulski, radny Sejmiku Województwa Ryszard Lech, proboszcz parafii pw. w. Micha³a Archanio³a ks. Jan Przytocki, prezes OSiR Jaros³aw Milian, dyrektor Orodka Kultury Sylwia Szyd³owska-Ma³ecka, dyrektor OPS w Miliczu Marta Markowska, dyrektor Biblioteki Publicznej Marlena Grodziñska,
radna Rady Miejskiej Jadwiga Janczura, prezes milickiego oddzia³u Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich Micha³ Folmer, przewodnicz¹cy milickiej Solidarnoci Ryszard Bartnicki, przewodnicz¹cy milickiej Solidarnoci Rolników Indywidualnych Piotr Psiuk, przedstawiciele Honorowego Komitetu 100. Rocznicy Odzyskania Niepodleg³oci W³adys³aw Biernat i Dariusz Kaliszczak, dyrektorzy gminnych
szkó³, dzieci z SP 1 i SP 2 w Miliczu, podopieczni Chatki Puchatka, stra¿acy OSP Milicz, miliccy harcerze
oraz mieszkañcy Milicza, w sumie ponad 100 osób.
Uroczystoæ prowadzon¹ przez harcerza Kacpra
Falentina rozpoczê³a siê od wci¹gniêcia przez stra¿aków z OSP Milicz flagi pañstwowej na wybudowany na
rondzie maszt oraz odegrania hymnu narodowego.
Nastêpnie g³os zabra³ burmistrz gminy Milicz Piotr
Lech, który podkrela³, ¿e nadanie nowej ulicy nazwy
Niepodleg³oci, a rondu imienia Orl¹t Lwowskich jest
wyrazem pamiêci o bohaterach sprzed lat, którzy
w obronie Rzeczypospolitej i bia³o-czerwonej flagi oddawali swoj¹ krew, zdrowie i ¿ycie. Z mocnym przes³aniem wyst¹pi³ pierwszy przewodnicz¹cy milickiej Solidarnoci W³adys³aw Biernat, który jest inicjatorem
nadania nowej ulicy nazwy Aleja Niepodleg³oci.
W. Biernat apelowa³, aby zgodnie z apelem prezydenta
RP Andrzeja Dudy miliczanie wiêtowali obchody 100-lecia odzyskania niepodleg³oci razem, bez podzia³ów
politycznych.  Nie wyobra¿am sobie, aby w naszym
Miliczu 11 Listopada, w wiêto 100. rocznicy, demon-

strowano tak jak dot¹d niechêæ i, niestety, wrogoæ.
wiêtowaæ tê wyj¹tkow¹ rocznicê powinni wszyscy
wspólnie  podkrela³ W³adys³aw Biernat. Jako kolejny
g³os zabra³ prezes milickiego oddzia³u Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich Micha³ Folmer, inicjator nadania rondu imienia Orl¹t
Lwowskich. Micha³ Folmer przypomnia³, i¿ w listopadzie 1918 roku m³odzi mieszkañcy polskiego Lwowa
wobec braku regularnych oddzia³ów Wojska Polskiego
skutecznie walczyli o miasto z oddzia³ami wojsk ukraiñskich. Prezes milickiego oddzia³u mówi³, ¿e podczas
swojej ostatniej wizyty we Lwowie zabra³ woreczek ziemi z cmentarza Orl¹t Lwowskich. Ziemiê z Lwowa na

Franciszek £opuch

W uroczystoci wziê³y udzia³ poczty sztandarowe,
przedstawiciele organizacji kombatanckich, delegacje
instytucji, a tak¿e m³odzie¿. To w³anie uczniowie Centrum Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie
pod patronatem nauczyciela Miros³awa Tarczyñskiego
bêd¹ opiekowaæ siê t¹ mogi³¹.
Inicjatywa jest tym cenniejsza, ¿e w Nysie i na terenie Opolszczyzny mieszka du¿o osób, które w ramach
repatriacji przyjecha³y na te tereny, a na Kresach
(szczególnie na Wo³yniu) straci³y cz³onków swych rodzin zamordowanych przez banderowców. Tê inicjatywê przyjê³y z zadowoleniem, gdy¿ nad t¹ mogi³¹ bêd¹
mog³y wspominaæ swoich bliskich, pomodliæ siê i zapaliæ znicze.

Micha³ Folmer z wnukiem Maækiem
przy rondzie im. Orl¹t Lwowskich
cyplu ronda rozsypa³ wnuczek prezesa, 9-letni Maciek.
Nastêpnie honorowy obywatel Milicza ks. pra³at Jan
Przytocki zmówi³ modlitwê i powiêci³ now¹ ulicê oraz
rondo. Na koniec pierwszoklasici ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Miliczu ods³onili tabliczki z nazwami Alei
Niepodleg³oci i Ronda im. Orl¹t Lwowskich.
Rondo oraz dwa etapy ³¹cznika u. Trzebnickiej z ul.
Su³owsk¹ wybudowa³y w latach 2016  2017 firmy
Skanska z Warszawy oraz Gembiak&Mikstacki z Krotoszyna. Zrealizowana dziêki dofinansowaniu rz¹dowemu
inwestycja kosztowa³a w sumie ok. 4,3 mln z³. Realizacja III etapu ³¹cznika jest planowana przez gminê Milicz
na 2020 rok. G

Mogi³a ofiar ludobójstwa
Z inicjatywy Janiny Johnson cz³onka Towarzystwa
Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich
w Nysie w dniu 2 maja 2018 r. na Cmentarzu Z³otog³owickim zosta³a ods³oniêta symboliczna mogi³a ofiar ludobójstwa dokonanego przez re¿imy totalitarne: niemiecki, sowiecki, a tak¿e przez ukraiñskich nacjonalistów. Ods³oniêcia dokona³ Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz oraz Janina Johnson, która na Kresach straci³a
6 cz³onków rodziny zamordowanych przez ukraiñskich
banderowców.
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Patronat nad uroczystoci¹ sprawowa³ Burmistrz
Nysy Kordian Kolbiarz, a patronat medialny Danuta
W¹sowicz-Ho³ota dyrektor Nowin Nyskich. Przemówienia okolicznociowe wyg³osili Burmistrz Nysy Kor-

Na zakoñczenie inicjatorka symbolicznej mogi³y podziêkowa³a wszystkim przyby³ym na tê uroczystoæ.
Szczególne podziêkowanie nale¿y siê Burmistrzowi
Nysy Kordianowi Kolbiarzowi, gdy¿ dziêki niemu mog³a
powstaæ ta mogi³a.

Przemawia pose³ Janusz Sanocki
dian Kolbiarz, pose³ na Sejm Janusz Sanocki i Wo³ynianka Janina Johnson. Ca³¹ uroczystoæ przygotowali
i prowadzili z Urzêdu Miasta i Gminy w Nysie Pawe³
Kostrzewa, Agnieszka Soko³owska i inni pracownicy.
Powiêcenia symbolicznej mogi³y i nabo¿eñstwo pogrzebowe odprawili: ks. Piotr Mazur i ks. Grzegorz Kopij ze rody l¹skiej.
Przy wspólnym grobie wszystkich Polaków ofiar ludobójstwa by³a zaprezentowana i uczczona Matka
Bo¿a Kazimierzecka Madonna Wo³yñska. Orygina³ tego
cudownego obrazu zosta³ spalony wraz z kocio³em i
ca³¹ miejscowoci¹ przez banderowców. Ks. Piotr Mazur obieca³ zaprezentowaæ ten obraz w kocio³ach
Nysy i Powiatu, aby oddaæ czeæ i przywróciæ poszanowanie Matki Bo¿ej z tego wizerunku.
Liczne delegacje i uczestnicy z³o¿yli wieñce, wi¹zanki kwiatów i zapalili znicze.
Dnia 3 maja 2018 r. odprawiono mszê w intencji
Ojczyzny i Polaków zamordowanych w czasie II wojny
wiatowej.
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Jan Johnson

Siedemdziesi¹t lat minê³o...
Siedemdziesi¹t lat minê³o
Gdy z r¹k brata gin¹³ brat.
Sk¹d a¿ tyle z³a siê wziê³o?!
Takiej zbrodni nie zna³ wiat.

Jeszcze teraz ladów wiele
I trwaæ bêd¹ a¿ po wiek
Sw¹d po trupach wci¹¿ siê ciele
I pamiêtaæ bêdzie cz³ek.

Miejsce zbrodni  Polskie Kresy 
Wo³yñ, Podole i tam gdzie Lwów.
Tam szala³y zbrodni biesy
Mordy straszne, a¿ brak s³ów.

Banderowskie wci¹¿ zagony
Ludzi strasz¹ w nocnych snach
Polak czuje siê zdradzony,
Ton¹ Kresy w krwawych ³zach.

Tam niejedna wie sp³onê³a
D³ugo niós³ siê trupi smród
Tak siê nasza krzywda wziê³a
I trwaæ bêdzie a¿ po grób.

Gdy ofiara przeproszona,
To i Pan Bóg da swój znak
Skrucha bêdzie nagrodzona
Zapanuje  Nowy ³ad.

Nie o zemstê dzisiaj chodzi
Lecz o prawdê, której brak
Czy to k³amstwem ¿yæ siê godzi
Gdy po zbrodniach zosta³ lad?!

Janusz Sekulski

K³amstwo katyñskie  Stalin, Roosevelt, Churchill
W dniu 5 kwietnia br. gnienieñski oddzia³ Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich zorganizowa³ uroczystoæ 78. rocznicy Mordu Katyñskiego. Rozpoczêlimy msz¹ w. koncelebrowan¹,
które przewodniczy³ JE ks. bp Bogdan Wojtu z celebrantami ks. kanonikiem dr. Andrzejem Grzelakiem, ks.
kanonikiem dr. Janem Szrejterem i ks. kanonikiem
Maciejem Lisieckim. Homiliê wyg³osi³ ks. kan. dr Jan
Szrejter, który powiedzia³ m.in.:
Stajemy przy o³tarzu, a¿eby modliæ siê w intencji
naszej Ojczyzny.

matki-Polki, s³owa Litanii Maryjnej, pieni pe³ne otuchy
i potajemnie recytowane wiersze ³¹czy³y ich w jedn¹
wspólnotê, budowa³y Ojczyznê...
Ojczyzna, w której s³owa Jeszcze Polska nie zginê³a miesza³y siê w Bo¿e co Polskê... to ziemia taka
czysta, jakby umieciona skrzyd³em anio³ów... to kraj
Tej, co Jasnej broni Czêstochowy i w Ostrej wieci bramie...
Ojczyzna moja  to te ciche pola,
Które od wieków zdepta³a niewola,
To te kurhany, te mêtne mogi³y
Co Jej swobodê obroñców przykry³y

Ojczyzna moja  to ta ziemia droga,
Gdziem ujrza³ s³oñce i gdziem pozna³ Boga,
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka mi³a
W polskiej mnie mowie pacierza uczy³a

Maria Konopnicka

Nie wolno nam patrzeæ spokojnie w przysz³oæ, jeli
nie mamy odwagi i woli spojrzenia w przesz³oæ,
w dzieje naszych ojców i dziadów. My z nich wyrastamy. My ci¹gle na grobach budujemy nowe domy. Ka¿da
piêd tej ziemi przesi¹kniêta jest krwi¹ obroñców wolnoci, NIEPODLEG£OCI... To dlatego, by nie byæ
podleg³ym, by nie byæ s³u¿alczo uleg³ym, by nie pe³zaæ
u nóg tych, w rêkach których jest w³adza, nasi ojcowie
chwytali za broñ, by grobami prosiæ Boga o dar, o cud
wolnoci...
Jak w Ewangelii sceny z piêknej Galilei przeplataj¹
ci¹g³e obawy o krzy¿, zapowiedzi mêki i cierpienia
Mesjasza, tak w naszych dziejach bia³e i jasne dni
wolnoci ci¹gle splataj¹ siê z czerwieni¹ krwi poleg³ych, rozstrzeliwanych, deptanych przez oprawców

Maria Konopnicka

Ojczyzna, ojcowizna nasza... Ziemia obmyta wodami chrztu i czyszczona modlitwami narodu... Ziemia,
która prosi o wiadome st¹panie po niej... Tylko ten, kto
wie, kto ¿yje duchem tej ziemi, kto wsch³uchuje siê
w jej proby i p³acz, ma prawo do Niej jako Ojczyzny.
Znaczona jest ona wieloma przydro¿nymi krzy¿ami,
kapliczkami przycupniêtymi w pokorze u cie¿ek i dró¿ek, znaczona stopami wiêtych i b³ogos³awionych,
którzy od Tysi¹cleci szli przez Polskê. Polska  to dom
braci i przyjació³, którzy w ponur¹ noc zaborów uczyli
potajemnie polskiej mowy, trzymaj¹c w rêce Bibliê
ks. Wujka, czy modl¹c siê w jêzyku polskim. Pacierz
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w najró¿niejszych mundurach. Taka by³a ci¹gle biel i
czerwieñ  BIA£O-CZERWONA wyrasta³a z dni naszych ojców ma byæ niepodleg³y...

Co polskim s³owem pozwalasz siê s³awiæ,
Prosimy, racz polskiej ziemi b³ogos³awiæ.
Po mszy w. uczestnicy uroczystoci przeszli obok
Tablicy-Krzy¿a Katyñskiego umieszczonej przez nasz
oddzia³ na zabytkowym murze wokó³ kocio³a pw.
wiêtej Trójcy. U do³u tablicy znajduje siê nisza z urn¹
z grobów Katynia, któr¹ przywioz³em w kwietniu 2010 r.
Obecni byli m.in. pose³ na Sejm RP Zbigniew Dolata i
senator Piotr Gawe³, prezydent Gniezna Tomasz Budasz, wicestarosta gnienieñski Jerzy Berlik, przewodnicz¹cy Rady Gniezna Micha³ Glejzer. Radê Starostwa
reprezentowa³a Krystyna ¯ok. Przybyli przedstawiciele
trzech pozosta³ych pos³ów z Gniezna, prezes Towarzystwa Mi³oników Gniezna Jan Socha, cz³onkowie wielu
Towarzystw i Stowarzyszeñ, hetman Strzeleckiego
Bractwa Kurkowego z Witkowa w pow. gnienieñskim
p³k Bogus³aw Mo³odecki, dyrektorzy szkó³, nauczyciele,
m³odzie¿ szkolna, harcerze, cz³onkowie naszego oddzia³u, mieszkañcy Gniezna. 3. Skrzyd³o Lotnictwa
Transportowego z Powidza reprezentowa³ mjr Zbigniew
Nizgorski, a 33. Bazê Lotnictwa Transportowego mjr
Jaros³aw Wróbel. Uroczystoæ zaszczycili oficerowie
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Powiatowej Komendy
Policji w Gnienie.
Wartê honorow¹ przy Tablicy-Krzy¿u Katyñskim pe³nili ¿o³nierze 33. Bazy Lotnictwa Transportowego
w Powidzu, którzy wystawili równie¿ poczet sztandarowy. Poczty sztandarowe wystawili równie¿: Pañstwowa
Stra¿ Po¿arna w Gnienie, Komenda Powiatowa Policji, Strzeleckie Bractwo Kurkowe z Witkowa, szko³y
podstawowe i ponadgimnazjalne. Poczet sztandarowy
33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu wprowadzony zosta³ z ceremonia³em wojskowym.
Po odpiewaniu hymnu Polski wyst¹pi³em z przemówieniem. Powiedzia³em m.in. Katyñ. Tak daleko,
a jednak tak blisko. Wokó³ Tablicy-Krzy¿a Katyñskiego
umieszczone s¹ tablice zamordowanych nie tylko
w Katyniu, ale tak¿e w Charkowie, Miednoje, Kalininie
(Twerze) oficerowie i policjanci. Bo Katyñ to Symbol.
13 kwietnia 1943 roku o godz. 15.15 czasu rodkowoeuropejskiego, o 9.15 czasu nowojorskiego berliñska rozg³onia radiowa przekaza³a do wszystkich radiostacji Wielkich Niemiec sensacyjn¹ wiadomoæ: Ze
Smoleñska donosz¹, ¿e miejscowa ludnoæ wskaza³a
w³adzom niemieckim miejsce tajnych egzekucji masowych, dokonywanych przez bolszewików, gdzie GPU
wymordowa³o 10000 oficerów polskich. W³adze niemieckie uda³y siê do miejscowoci Kosogory bêd¹cej
sowieckim uzdrowiskiem po³o¿onym 16 km od Smoleñska, gdzie dokona³y straszliwego odkrycia. Znalaz³y dó³
maj¹cy 28 m d³ugoci i 16 m szerokoci, w którym
znajdowa³y siê u³o¿one w 12 warstw trupy oficerów
polskich w liczbie 3 tysiêcy (...) Identyfikowanie trupów
nie bêdzie przedstawia³o trudnoci, gdy¿ s¹ one w stanie mumifikacji z powodu w³aciwoci gruntu i poniewa¿ bolszewicy pozostawili na ich cia³ach papiery osobiste. Ju¿ dzi ustalono, ¿e wród zamordowanych
znajduje siê m.in. gen. Smorawiñski z Lublina (...) Korespondenci pism norweskich, którzy byli na miejscu i
mogli osobicie i naocznie przekonaæ siê o prawdzie tej
zbrodni, donieli o niej do swoich pism w Oslo (...)
Rozpoczê³a siê wojna propagandowa. Gdy wiadomoæ obieg³a wiat Churchill spotka³ siê z Sikorskim na

Nigdy z królami nie bêdziemy w aliansach.
Nigdy przed moc¹ nie ugniemy szyi,
Bo u Chrystusa my na ordynansach
 tysi¹ce grobów ofiar terroru po wojnie w Polsce.
Byli niepodlegli i zostali nimi nawet w mierci.
By³a Polska kibitek, grobów i szubienic,
Polska zsy³ana w Sybir i Polska Katynia 
Jest Polska owiêcimska, sierpniowa, wrzeniowa,
I jest Polska z³ych przeczuæ: Polska przysz³ych lat
Jerzy Harbutt

Przysz³a Polska to nasza Polska, Ojczyzna wielu,
która w Chrystusie musi staæ siê niepodleg³¹.
Ojczyzna moja  to ten duch narodu,
co ¿yje cudem wród g³odu i ch³odu.
To ta nadzieja, co siê w sercach kwieci.
Prac¹ u ojców, a piosenk¹ u dzieci!
Maria Konopnicka

Nadzieja nasza na jutro... Jutro nie z kromk¹ chleba
wiêziennego, nie za drutami ok³amania, nie w kraju terroru, nie w królewskiej przemocy, ale w Polsce nowej,
niepodleg³ej, wolnej, Chrystusowej, w tej Ziemi Obiecanej, o której nili i marzyli, o której pisali wiersze i piewali pieni ojcowie, gospodarze tej ziemi. Za tak¹ Ojczyznê walczyli, o której mówili...
Za gniazdo bociana, za chleb,
Za tê równinê co niepokalana...
Juliusz S³owacki

Wolni, których kajdany na rêkach i nogach nie uczyni³y niewolnikami, pisali najwspanialsze karty naszej
przesz³oci. Ofiary krwi nie sz³y na marne, nie by³y bez
sensu, maj¹ swoje miejsce w modlitwie narodu o Niepodleg³oæ: groby porzucone po ca³ej ziemi, liczne groby harcerzy, powstañców, ¿o³nierzy, robotników i ch³opów, cmentarze polskie: £yczakowski we Lwowie, na
Rossie w Wilnie, Pow¹zki, Rakowice, szcz¹tki Polaków
"wo³aj¹ do Ciebie z g³êbi kopalñ syberyjskich i ze niegów kamczackich i ze stepu Algieru i z Francji ziemi
cudzej"; blisko 3 tysi¹ce ofiar wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku; oko³o miliona grobów Syberii i tu³aczki na Wschodzie z lat II wojny wiatowej; cmentarzyska
Owiêcimia, Majdanka, Treblinki, obozów morderczej
pracy i zag³ady; ponad 4 tysi¹ce grobów Katynia; ponad 200 tysiêcy grobów opuszczonej i dumnej w powstañczej walce Warszawy; groby partyzanckie poroniête brzozowymi krzy¿ami.
Za to powietrze ze wszystkich m¹droci najzdrowsze,
Za ludzi zgodnych, m¹drych i cierpliwych,
Uczciwych z uczciwych,
Za m¹ Ojczyznê, polszczyznê, Mazowsze,
W dalekich ziemiach za to umierali
Ewa Kucharova

Bo¿e, który nas stworzy³ Polakami i polskiej ziemi
¿ywisz nas darami,
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wspólnym lunchu. Sikorski mówi³ jasno, ¿e ma szereg
dowodów wskazuj¹cych na odpowiedzialnoæ Sowietów. Churchill za wszelk¹ cenê nie chcia³ dopuciæ do
tego, by ucierpia³ na tym sojusz ze Zwi¹zkiem Sowieckim, próbowa³ oswoiæ Sikorskiego, ¿e zerwanie wspó³pracy ze Stalinem na nic siê nie zda: Je¿eli oni s¹
martwi to wszystko co bêdzie Pan mia³ zrobiæ to nie
przywróci ich do ¿ycia  powiedzia³ dos³ownie. Brytyjski premier uruchomi³ cenzurê prasow¹, tak aby opinia
publiczna w Wielkiej Brytanii nie dowiedzia³a siê o sensacjach radia berliñskiego (...) jeñcy polscy, osadzeni
w okolicy Smoleñska w specjalnych obozach (...)
w chwili zbli¿ania siê wojsk niemieckich, to te¿ wpadli
w ich rêce. Skoro obecnie znalezieni zostali jako pomordowani to znaczy, ¿e ich zamordowali Niemcy itd.
(...) Fakt, ¿e w opublikowanych przez w³adze niemieckie nazwisk pomordowanych w Katyniu znajduje siê
spora liczba nazwisk ¿ydowskich (w sumie w Katyniu
zamordowano 200 Polaków ¿ydowskiego pochodzenia)
mog³o podwa¿yæ wiarygodnoæ niemieckich relacji.
W wydawanej przez Sowietów ulotce napisano, ¿e
owymi katami byli bez w¹tpienia ¯ydzi. W tej sytuacji
niemiecka propaganda domaga³a siê potwierdzenia
przez niezale¿n¹ miêdzynarodow¹ instytucjê, ¿e zbrodni dokonali Sowieci. Zwrócili siê do Miêdzynarodowego
Czerwonego Krzy¿a w Genewie o zbadanie sprawy.
Ju¿ wczeniej z prob¹ o zbadanie mordu do Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a zwróci³ siê polski
rz¹d emigracyjny dzia³aj¹c przez przedstawiciela PCK
w Genewie ksiêcia Stanis³awa Radziwi³³a. Propaganda
sowiecka wykorzysta³a ten fakt do obci¹¿enia Polski
o dzia³anie u boku Hitlera, dos³ownie o zbrodnicz¹ kolaboracjê z kanibalem Hitlerem ( ) Miêdzynarodowy
Czerwony Krzy¿ znalaz³ siê w trudnej sytuacji ( )
w tym czasie organizacja ta próbowa³a poprzez ambasady sowieckie w Tiranie i Teheranie nawi¹zaæ kontakt
z Mo³otowem w sprawie jeñców wojennych w Zwi¹zku
Sowieckim. Obawiano siê, ¿e Moskwa zerwie negocjacje ( ) W koñcu do Smoleñska wylecia³a delegacja
lekarzy i przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzy¿a. Towarzyszy³ im ksi¹dz Stanis³aw Jasiñski, zaufany
cz³owiek arcybiskupa ksiêcia Sapiehy. Obecny by³ te¿
redaktor Marian Martens. Niemcy z obozu wypucili
kilku polskich oficerów ( ) Polacy poznali podczas
identyfikacji kolegów z dawnego pu³ku, o których wiedzieli, ¿e dostali siê do sowieckiej niewoli ( ) Londyn i
Waszyngton wola³yby, aby ca³a sprawa zniknê³a z mediów. W tych warunkach by³o to jednak niemo¿liwe.
Nawet prasa pañstw neutralnych, Szwajcarii, Turcji czy
Szwecji, winê za mord w Katyniu przypisywa³a Sowietom. W Stanach Zjednoczonych mieszka³o ponad 6 mln
Amerykanów polskiego pochodzenia, którzy stale rozmawiali o tych zbrodniach. Sikorski zobowi¹za³ siê
wobec Roosevelta, ¿e w zamian za pomoc finansow¹
dla podziemnej armii w okupowanej Polsce wp³ynie na
Polaków w USA, aby poparli go w wyborach prezydenckich. By³ to ogromny k³opot Sikorskiego, poniewa¿
wiedzia³, ¿e Roosevelt sprzyja Stalinowi. ( ) Churchill
próbowa³ ponownie wywrzeæ nacisk na Sikorskiego.
Powiedzia³ badam mo¿liwoci uciszenia polskich gazet w Anglii i aby Sikorski wyda³ owiadczenie o winie
Niemców w zamordowaniu polskich oficerów. Sikorski
nie zgodzi³ siê. Podobn¹ opiniê o winie Niemców za

mord katyñski wyrazi³ Roosevelt. Sowieci jak diabelskiego ognia bali siê raportu prof. Franciszka Naville,
Szwajcara, jedynego bezstronnego profesora medycyny spoza pañstw zainteresowanych. Profesor Naville
przedstawi³ prawdê o winie Sowietów ( ) Moskwa nie
tylko oskar¿a³a Polskê o wspó³pracê z Hitlerem, lecz
zarzuci³a jej te¿, ¿e swoimi ¿¹daniami przywrócenia
przedwojennych granic zg³asza roszczenia wobec terytorium sowieckiego. Dla Sikorskiego rezygnacja z terenów wschodniej Polski by³a nie do przyjêcia. Stalin
natomiast móg³ w tym wzglêdzie liczyæ na Brytyjczyków
i Amerykanów. Wersjê o winie Niemców za mord
w Katyniu jeszcze wiele lat po wojnie popieraæ bêd¹
Brytyjczycy i Amerykanie.
Szanowni Pañstwo!
Tak oto nasi sojusznicy, u boku których ¿o³nierze
polscy walczyli i ginêli wyzwalaj¹c nie swoje ziemie,
nieli pomoc, bohaterstwo przelanej krwi i utraty ¿ycia
na prawie wszystkich frontach II wojny wiatowej, podziêkowali Polsce ju¿ w Teheranie w koñcu listopada
1943 r.  oddali Sowietom po³owê II Rzeczypospolitej.
Szanowni zebrani!
Prze³om w podejciu opinii publicznej Zachodu do
masowego mordu w Katyniu nast¹pi³ w latach 1948 
1949. Punktem zwrotnym by³o wydanie ksi¹¿ek gen.
W³adys³awa Andersa, Stanis³awa Miko³ajczyka i pisarza Józefa Mackiewicza. Pierwsze poruszaj¹ce publikacje pojawi³y siê w Szwecji. By³y attaché wojskowy
w Warszawie p³k Erik de Laval próbowa³ zrobiæ wy³om
we froncie milczenia wokó³ k³amstwa katyñskiego.
W szwedzkiej gazecie Samid oh Framid opublikowa³
artyku³, w którym podsumowa³ ca³¹ historiê sprawy katyñskiej, ³¹cznie z tym, jak zosta³a ona potraktowana na
procesie norymberskim ( )
Churchill i Roosevelt nie zdo³ali zatrzymaæ raportu
szwajcarskiego prof. Franciszka Naville, jedynego zagranicznego fachowca, który bada³ zw³oki w Katyniu
( ) Nie jest do wypowiedzenia, co wyprawiali Roosevelt i Churchill, aby nie obarczaæ win¹ Sowietów. Ju¿
nawet po wojnie, po mierci Roosevelta.
Ciekawy jest te¿ w¹tek mierci gen. W³adys³awa
Sikorskiego. 4 lipca 1943 r. o godz. 23.00 podczas startu z Gibraltaru Liberator Sikorskiego wpad³ do wody.
Zgin¹³ Gen. Sikorski, jego córka i wielu doradców.
W tym samym czasie w siedzibie brytyjskiego dowódcy
Gibraltaru przebywa³ sowiecki ambasador Iwan Majski.
Akurat w tym samym czasie za rejon Morza ródziemnego w wywiadzie brytyjskim odpowiedzialny by³ Kim
Philby. Nikt wtedy nie domyla³ siê, ¿e jest on sowieckim agentem. Zagadka nigdy nie rozwi¹zana. Tak oto
w przeogromnym skrócie przedstawi³em sytuacjê i wydarzenia propagandowo-polityczne, jakie rozegra³y siê
po odkryciu grobów w Katyniu. K'woli prawdy, w Katyniu zamordowano 4143 oficerów, w tym 200 Polaków
pochodzenia ¿ydowskiego.
Inne miejsca zbrodni to: Charków, Miednoje, Kalinin
(Twer), Bykownia i wiele innych miejsc. Wród wszystkich zamordowanych by³o 500 Polaków pochodzenia
¿ydowskiego. Wyrok norymberski nie uzna³ niemieckich zbrodniarzy wojennych winnymi mordu katyñskiego, ale te¿ nie wskaza³ w rzeczywistoci sprawców.
A w Polsce?
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W Polsce Katyñ by³ tematem tabu, mimo ¿e ka¿de
polskie dziecko wiedzia³o, co wydarzy³o siê w 1940 r.
Wdowy po oficerach i ich dzieci traktowane by³o,
zw³aszcza w pierwszych latach powojennych, jak pariasi. Kto w Polsce odwa¿y³ siê mówiæ o Katyniu, ryzykowa³ utratê posady lub mieszkania.
W wielu miejscach, miastach i wsiach, tak w Polsce
jak i na Zachodzie, s¹ stawiane pomniki i tablice powiêcone polskim patriotom zamordowanym przez
NKWD. Nast¹pi³o to wiele lat po zakoñczeniu II wojny
wiatowej, napotykaj¹c wczeniej na opór polskich
w³adz komunistycznych, jak i w³adz Wielkiej Brytanii i
Stanów Zjednoczonych.
Mord na polskich oficerach, policjantach i ¿o³nierzach Korpusu Ochrony Pogranicza, którzy w du¿ej liczbie byli naukowcami, prawnikami, in¿ynierami, pedagogami, ksiê¿mi  elit¹ polskiego narodu  by³ najwiêksz¹
zbrodni¹ wojenn¹ ery nowo¿ytnej.
Szanowni Pañstwo!
W kwietniu 2005 r. na zabytkowym murze tego zabytkowego kocio³a umiecilimy Tablicê  Krzy¿ Katyñski. W kolejnych latach corocznie posadowione zosta³y tablice powiêcone oficerom i policjantom z Gnie-

zna i ziemi gnienieñskiej zamordowanym w ró¿nych
miejscach kani.
W kwietniu 2010 r. w specjalnie wykonanej niszy
zosta³a z³o¿ona urna z ziemi¹ z grobów Katynia.
Kiedy tutaj stajesz cz³owieku, to w ciszy, zadumie,
modlitwie oddaj ho³d pomordowanym.
Tutaj zawsze pal¹ siê znicze. Musimy pamiêtaæ i ta
pamiêæ musi byæ ¿ywa.
Nauczyciele i m³odzie¿y  od Was zale¿y i do Was
nale¿y utrwalanie pamiêci teraz i kiedy ju¿ nam zabraknie si³.
M³ody cz³owieku  przed snem spojrzyj w okno i
wyobra sobie stoj¹cych nad do³ami oficerów, którzy
s³ysz¹ co chwilê strza³y i spychanych do do³u kolegów.
W czêci artystycznej wiersze Ostaszków autora
nieznanego i Nekrolog Kazimierza Wierzyñskiego
w zadumie czytali Natalia Grzelak i Kacper Przybylski
 uczniowie Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych i Odzie¿owych w Gnienie, a B³a¿ej Adamski zagra³ na wiolonczeli Ave Maria Franciszka Schuberta.
Kwiaty i znicze z³o¿y³y przyby³e na uroczystoæ delegacje.
Na zakoñczenie wszyscy odpiewali Rotê. G

Jaros³aw Tadeusz Leszczyñski

Miasteczko nad rzek¹ Wyrw¹  Dobromil
Wród wzgórz wschodniej czêci Pogórza Przemyskiego, zaledwie kilka kilometrów od granicy z Polsk¹,
nad rzek¹ Wyrw¹, przy linii kolejowej z Przemyla do
Zagórza le¿y niewielkie miasteczko Dobromil, licz¹ce
dzi oko³o 6000 mieszkañców. Administracyjnie nale¿y
do województwa lwowskiego.

wo³osko-tureckiego. W tym samym roku staraniem Andrzeja Herburta król Jan Olbracht nada³ Dobromilowi,
nazywanemu ju¿ wtedy miasteczkiem, przywilej na doroczne jarmarki oraz ulgi dla nowych osiedleñców.
W dobie I Rzeczypospolitej Dobromil le¿a³ w powiecie przemyskim bêd¹cym czêci¹ wspomnianej ju¿
wczeniej Ziemi Przemyskiej. Miasto le¿a³o przy szlaku
handlowym z Przemyla, co przyczyni³o siê do jego
rozwoju. Czerpa³o dochody z handlu, tkactwa i warzelnictwa soli wydobywanej w najbli¿szej okolicy. Parafia
prawos³awna istnia³a w Dobromilu ju¿ w 1507 roku.
W pocz¹tkach XVI wieku podkomorzy przemyski
Jan Herburt wzniós³ zamek nazwany póniej dolnym
(le¿a³ na terenie miasteczka), za w 1531 roku ufundowa³ parafiê rzymskokatolick¹ i drewniany koció³, zast¹piony jeszcze oko³o po³owy XVI wieku przez murowany.
W 1566 roku kasztelan lwowski Stanis³aw Herburt,
bêd¹cy równoczenie prze³o¿onym nad ¿upami Rusi
Halickiej (zwanej te¿ Czerwon¹) za³atwi³ u króla Zygmunta Augusta przywilej na podniesienie Dobromila do
rangi miasta na prawie magdeburskim. Przywilej ten
nadawa³ miejscowoci tak¿e cotygodniowe targi oraz
dwa jarmarki roczne. Otoczono j¹ czêstoko³em, murami
i fos¹. W tym czasie liczy³a ona oko³o 400 mieszkañców.
Z koñcem XVI stulecia kasztelan przemyski Szczêsny Herburt na odleg³ej o 4 km od miasta lepej Górze
(z czasem nazwanej gór¹ Herburt) rozpocz¹³ budowê
nowego zamku, który w odró¿nieniu od tego wspomnianego ju¿ przeze mnie Dolnego Zamku w miecie nazywano Górnym lub Wysokim. Ukoñczeniu budowy prze-

1. Historia
Pierwsza wzmianka historyczna o Dobromilu pochodzi z roku 1374. Wtedy to w Sanoku ksi¹¿ê W³adys³aw
Opolczyk (namiestnik Rusi Halickiej z ramienia króla
Wêgier  Ludwika Wielkiego  u nas znanego jako Ludwik Wêgierski) wystawi³ dokument nadaj¹cy rycerzowi
Herbordowi z Moraw 10 wsi w Ziemi Przemyskiej,
w tym w³anie Dobromil. Rycerz ten sta³ sie protoplast¹
polskiej ga³êzi tego rodu, która od imienia przodka
przyjê³a nazwisko Herburt.
W 1387 roku Dobromil za spraw¹ w. Jadwigi, królowej Polski (córki Ludwika Wêgierskiego) wróci³
w granice Królestwa Polskiego i a¿ do I rozbioru Polski (1772 r.) nale¿a³ administracyjnie do województwa
ruskiego (z siedzib¹ we Lwowie) i Ziemi Przemyskiej.
Ale wróæmy do rodziny Herburtów. Dosz³a ona do
du¿ego znaczenia w XVI i na pocz¹tku XVII stulecia,
wydaj¹c ze swych szeregów wielu dygnitarzy i ³o¿¹c
pieni¹dze na liczne fundacje na przemyskim Podkarpaciu. Jedn¹ z g³ównych siedzib tego rodu by³ Felsztyn i
w³anie Dobromil. Wed³ug tradycji nazwa opisywanego
miasta ma pochodziæ od powiedzenia dobra mila od
Felsztyna.
W 1450 roku istnia³ w Dobromilu drewniany zamek
Herburtów, zniszczony w 1498 roku w wyniku najazdu
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szkodzi³a w 1601 roku mieræ Szczêsnego. Po niej
dobra dobromilskie przej¹³ gwa³tem jego krewny Jan
Szczêsny Herburt (1567  1616), sekretarz królewski,
a zarazem starosta mociski i wiszeñski. By³ on gruntownie wykszta³conym intelektualist¹, dyplomat¹ robi¹cym karierê na dworze królewskim, pisarzem politycznym oraz propagatorem nauki i owiaty, ale niestety to
tak¿e awanturnik, przyjaciel s³ynnego Stanis³awa Stadnickiego, zwanego Diab³em £añcuckim, uczestnik i jeden z g³ównych organizatorów Rokoszu Zebrzydowskiego. Uczestnictwo w rokoszu zakoñczy³o jego karierê dworsk¹. Herburt zosta³ zobligowany do publicznego
przeproszenia króla Zygmunta III Wazy. Na³o¿y³ on na
niego areszt domowy, zabraniaj¹c mu przez kilka lat
opuszczania Dobromila.
Niezale¿nie od jego kontrowersyjnej roli na arenie
ogólnopolskiej, Jan Szczêsny Herburt niew¹tpliwie posiada³ niema³e zas³ugi dla Dobromila. W 1611 roku
dziêki pomocy sprowadzonego z Krakowa drukarza
Jana Szeligi za³o¿y³ w pobliskiej wsi Broniów drukarniê,
w której drukowa³ dzie³a w³asne, kroniki Wincentego
Kad³ubka i Jana D³ugosza oraz pisma Stanis³awa Orzechowskiego. Zak³ad ten dzia³a³ do jego mierci w 1616
roku. Jan Szczêsny w 1613 roku uposa¿y³ cerkiew parafialn¹ i za³o¿y³ w Dobromilu szko³ê. Celem rozwoju
handlu i rzemios³a nada³ przywilej miejscowym ¯ydom.
Kontynuowa³ budowê Zamku Górnego, która dobieg³a
koñca w 1613 roku, ale jego g³ówn¹ rezydencj¹ nadal
pozostawa³ Zamek Dolny, w którym z jego inicjatywy na
cianach wymalowano obrazy, apoteozuj¹ce Rokosz
Zebrzydowskiego. W tym samym roku wraz z ¿on¹ El¿biet¹ z Zas³awskich ufundowa³ w Dobromilu klasztor
bazylianów. Monaster ten wzniesiony zosta³ na zachód
od miasta, na wzniesieniu zwanym póniej Mnisi¹
Gór¹.
Po mierci Jana Szczêsnego w³acicielem dóbr dobromilskich zosta³ jego syn, Leon Herburt. Mêska linia
Herburtów wygas³a w 1646 roku. Zwi¹zana by³a z tym
legenda, ¿e po mierci ka¿dy cz³onek rodu zamienia³
siê w or³a. Or³y te lata³y wokó³ Zamku Górnego. Dopóki
ptaki te szanowano na ród Herburtów sp³ywa³a sama
pomylnoæ. Gdy jednak jeden z Herburtów zastrzeli³
or³a, zmar³ jego ma³y synek, a zabójca ptaka sta³ siê
ostatnim mêskim przedstawicielem swojego rodu.
Zamek Górny nigdy w³aciwie nie by³ zamieszka³y
na sta³e. Wykorzystywano go jako schronienie w czasie
wojen i napadów. Dobrze sprawdza³ siê w tej roli,
a jego solidne mury opar³y siê w XVII wieku najazdom
Kozaków Zaporoskich, Szwedów, Tatarów i Wêgrow
Rakoczego. Napady te nie ominê³y jednak samego
miasta. W 1648 roku do Dobromila wpadli Kozacy, którzy spl¹drowali koció³ i wymordowali kryj¹cych siê
w nim mieszkañców. W 1650 roku sympatyzuj¹cy z Kozakami rusiñscy mieszkañcy Dobromila i okolicznych
wsi zorganizowali oddzia³ dowodzony przez Alberta
Piñczowskiego, który w styczniu 1651 roku napad³ na
maj¹tek Fredrów w niedalekim Lacku. Po klêsce
Chmielnickiego pod Beresteczkiem na cz³onków oddzia³u spad³y surowe kary. Wielu z nich stracono na
dobromilskim rynku, a na samo miasto na³o¿ono kontrybucjê. W pocz¹tkach XVIII stulecia, w okresie Wojny
Pó³nocnej miasto pustoszyli Szwedzi i inne przechodz¹ce têdy wojska.

Oko³o po³owy XVII wieku dobra dobromilskie przesz³y do Koniecpolskich, a nastêpnie do Krasiñskich,
Bia³og³owskich i Lubomirskich. Szczególnie to dziêki
Krasiñskim od koñca XVII wieku przez ca³e nastêpne
stulecie na Mniszej Górze wzniesiono kompleks nowych, murowanych budowli klasztornych bazylianów.
W 1748 roku kolejna w³acicielka Dobromila  Anna
Bia³og³owska  pozwoli³a rozebraæ na potrzeby monasteru du¿¹ czêæ Zamku Górnego, który odt¹d by³
opuszczony i bezpowrotnie popad³ w ruinê.
Po rozbiorach Polski zaborcze w³adze austriackie
przejê³y drog¹ wymiany maj¹tków dobra dobromilskie
(wtedy nale¿¹ce do Lubomirskich), umieszczaj¹c w
Dobromilu zarz¹d klucza dóbr rz¹dowych. W jego sk³ad
wesz³y wszystkie dawne okoliczne królewszczyzny.
Austriacy wprawdzie nie dokonali kasaty klasztoru bazylianów, ale uszczuplili jego dochody likwiduj¹c kopalniê soli.
W 1781 roku w Dobromilu osiedli³y siê pierwsze rodziny niemieckie. Przybyli osadnicy osiedlali siê na
obrze¿ach miasteczka, a osiedla przez nich za³o¿one
otrzyma³y nazwy Ober i Unter Engelsbrunn, z czasem
spolszczone na Górne i Dolne Niemcy.
Przez Dobromil bieg³ bity gociniec z Przemyla do
Sambora, który przyczynia³ siê do rozwoju miejscowoci. Dzia³a³a tu kopalnia soli, w czasach zaboru austriackiego trzecia co do wielkoci w Galicji.
W 1867 roku, po uzyskaniu przez Galicjê autonomii,
samorz¹d miasta przeszed³ w rêce Polaków, a w urzêdach i szko³ach wprowadzono jêzyk polski. W 1870
roku Dobromil pad³ pastw¹ ogromnego po¿aru. Po¿ar
ten na szczêcie nie zahamowa³ rozwoju miasta. Przyczyni³a siê do tego budowa linii kolejowej z Przemyla
do Chyrowa w 1872 roku, za w 1876 roku ustanowienie powiatu dobromilskiego, którego siedzibê przeniesiono tu z Birczy. W tym czasie miejscowoæ liczy³a
oko³o 3000 mieszkañców. Dzia³a³y w niej drobne zak³ady przemys³owe w postaci huty szk³a, mydlarni, fabryki
zapa³ek, browaru i tartaku, a w pobliskim Lacku w³adze
austriackie rozbudowa³y kopalniê soli, zwiêkszaj¹c jej
produkcjê do 90000 cetnarów rocznie.
U schy³ku XIX stulecia miasto posiada³o czteroklasow¹ szko³ê mêsk¹ oraz trzyklasow¹ ¿eñsk¹. Dobromilski klasztor bazylianów by³ jednym z orodków reformy
tego zakonu prowadzonego od roku 1882 przez jezuitów.
Przed I wojn¹ wiatow¹ w Dobromilu trwa³o o¿ywienie gospodarcze w zwi¹zku z rozbudow¹ s³ynnej austriackiej twierdzy przemyskiej.
W pierwszych tygodniach Wielkiej Wojny, 4 wrzenia 1914 roku z Dobromila wymaszerowa³ sformowany tu oddzia³ polskich ochotników, który zosta³ nastêpnie w³¹czony do II Brygady Legionów Polskich, bior¹c
udzia³ w walkach z wojskami rosyjskimi w Karpatach.
W sk³ad tego oddzia³u weszli m.in. ks. Józef Pana
(1887  1940, wikary z Dobromila, póniej znany kapelan legionów polskich) oraz dwaj mieszkañcy miasteczka wywodz¹cy siê z rodzin pochodzenia belgijskiego,
bracia Kazimierz i Józef Capptiers de Tregonde, którzy
polegli w bitwie pod Bohorodczanami w Stanis³awowskiem, 27 padziernika 1914 roku i pochowani zostali
na tamtejszym cmentarzu.
W koñcu wrzenia 1914 roku wojska austriackie
opuci³y Dobromil bez walki przed wkraczaj¹cymi Ro36

sjanami, którzy niebawem rozpoczêli oblê¿enie Przemyla. Austriakom uda³o siê je prze³amaæ w padzierniku. W rejonie Dobromila toczyli zaciête walki o liniê kolejow¹ z Przemyla do Chyrowa. Niestety, w listopadzie
Austriacy cofnêli siê, a Przemyl ponownie znalaz³ siê
w okr¹¿eniu, zakoñczonym kapitulacj¹ twierdzy 22 marca
1915 roku. W pocz¹tkach czerwca 1915 roku w konsekwencji bitwy pod Gorlicami wojska rosyjskie rozpoczê³y odwrót. Austriacy odzyskali Przemyl i Dobromil, które w ich rêku pozostawa³y ju¿ do koñca wojny.
Okolice Dobromila by³y teatrem dzia³añ wojennych
tak¿e podczas wojny polsko-ukraiñskiej (z Zachodnioukraiñsk¹ Republik¹ Ludow¹) tocz¹cej siê od listopada
1918 roku do lipca 1919 roku. Ukraiñcy przejêli kontrolê nad terenami po³o¿onymi na po³udnie od Przemyla,
w tym tak¿e nad Dobromilem. Wprawdzie w dniu 20
listopada 1918 roku grupa pu³kownika Swobody zajê³a
Dobromil i niedaleki Chyrów, ale ukraiñska kontrofensywa odbi³a obydwa miasteczka. Dopiero podczas kolejnego ataku polskiego w dniu 17 grudnia 1918 roku
Dobromil definitywnie znalaz³ siê pod kontrol¹ polsk¹
chocia¿ jeszcze przez kilka miesiêcy pozostawa³
w strefie przyfrontowej. Dopiero wielka polska ofensywa w maju 1919 roku spowodowa³a, ¿e ca³a okolica
Dobromila znalaz³a siê z dala od tocz¹cej siê wojny.
W II Rzeczypospolitej Dobromil by³ miastem powiatowym w województwie lwowskim. W 1921 roku liczy³
oko³o 3500 mieszkañców, a w ci¹gu nastêpnych 10 lat
liczba ta wzros³a o dwa tysi¹ce. Miasto sta³o siê orodkiem letniskowym. Ka¿dego roku letni wypoczynek
spêdza³o tu 200  300 osób. Najwiêkszym zak³adem
by³a kopalnia soli w Lacku, za w Huczku i Tarnawie
eksploatowano rod³a z wod¹ mineraln¹. Dobromil pozostawa³ w granicach odrodzonej Polski do wrzenia
1939 roku. W dniu 11 wrzenia 1939 roku Dobromil
zajêli Niemcy, ale na mocy wczeniej zawartego Paktu
Ribbentrop  Mo³otow ju¿ 27 tego¿ miesi¹ca przekazali
go Sowietom.
Po ataku Niemiec na Zwi¹zek Radziecki NKWD
przeprowadzi³o w dniach 26 i 27 czerwca 1941 roku
w wiêzieniu w Dobromilu masowe egzekucje wiêniów
politycznych zarówno tych wiêzionych na miejscu jak i
ewakuowanych z Przemyla. Egzekucje odbywa³y siê
zarówno w dobromilskim wiêzieniu, ale tak¿e na terenie kopalni Salina pod Lackiem. Zbrodniarze, w celu
ukrycia zbrodni zamordowali czêæ wiêniów przy u¿yciu m³otów i têpych narzêdzi. Liczbê ofiar szacuje siê
na 500  1000 osób, g³ównie narodowoci ukraiñskiej i
polskiej. Zamordowanych wrzucano do szybu kopalnianego.
W dniu 28 czerwca 1941 roku Dobromil zajê³y wojska niemieckie. Niemcy zmusili grupê oko³o 100 ¯ydów
do wydobycia cia³ z szybu w Lacku oraz do przygotowania ich do identyfikacji. Po wykonaniu swojej roboty
równie¿ wspomniani ¯ydzi zostali 30 czerwca rozstrzelani i wrzuceni do szybu kopalni. Szyb ten nastêpnie
zalano betonem. Tej kolejnej okropnej zbrodni dokona³o
Einsatzkomando 6 na rozkaz Otto Poscha i Friedricha
Jeckelna. Spali³o ono tak¿e synagogê dobromilsk¹
wraz z obecnymi w niej ¯ydami. W latach 1941  1943
Niemcy wraz z policj¹ ukraiñsk¹ wymordowali lub wywieli do obozu zag³ady w Be³¿cu prawie wszystkich
dobromilskich ¯ydów.

Od 3 listopada 1941 roku miasto znajdowa³o siê
w powiecie przemyskim i dystrykcie krakowskim, w Generalnym Gubernatorstwie.
Okupacja niemiecka Dobromila zakoñczy³a siê
8 sierpnia 1944 roku. Miasto jednak ju¿ nigdy nie wesz³o w granice Polski, nawet tej Ludowej, ale znalaz³o
siê w sk³adzie Ukraiñskiej Republiki Radzieckiej. Na
razie pozostawa³o stolic¹ powiatu dobromilskiego, który
jednak zlikwidowano w 1962 roku i wcielono do starosamborskiego.
Likwidacja powiatu, zamkniêcie w latach osiemdziesi¹tych XX wieku kopalni soli w Lacku, wreszcie przygraniczne po³o¿enie miasteczka doprowadzi³y do zahamowania jego rozwoju. Liczba mieszkañców w ci¹gu
ostatniego pó³wiecza waha³a siê w granicach 5000 
6000. Obecnie Dobromil zamieszkuje niewielka grupa
Polaków skupiona wokó³ miejscowej parafii rzymskokatolickiej.
2. Zabytki
Dzisiejszy Dobromil zachowa³ charakter prowincjonalnego miasteczka. Jego rodek stanowi obszerny,
prostok¹tny rynek, wokó³ którego stoj¹ piêtrowe i parterowe kamieniczki, w wiêkszoci pochodz¹ce z prze³omu XIX i XX stulecia. Najwiêcej uroku posiada ul. Kolejowa wychodz¹ca z pó³nocno-wschodniego naro¿nika
rynku w kierunku stacji kolejowej. Stoj¹ przy niej niskie,
zazwyczaj parterowe kamieniczki, niektóre datuj¹ce
swój pocz¹tek w XVII czy XVIII wieku.
a) Ratusz

Pomnik Adama Mickiewicza
Budowla wznosi siê na rodku rynku. Zbudowana
zosta³a jeszcze w XVIII wieku. Do obecnej postaci zosta³ doprowadzony w wyniku przebudowy przeprowadzonej w 1892 roku. Nadal pozostaje siedzib¹ w³adz
miejskich. Budynek wzniesiony jest na planie kwadratu,
jednopiêtrowy. Nad g³ównym wejciem usytuowana jest
dwukondygnacyjna wie¿a zegarowa z galeryjk¹.
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W pobli¿u ratusza stoi kamienny pomnik Adama
Mickiewicza, postawiony w 1903 roku sumptem w³adz
miejskich, dot¹d posiadaj¹cy polski napis: ADAMOWI
MICKIEWICZOWI MIASTO DOBROMIL R. 1903.

W kryptach pod prezbiterium i kaplicami chowano
cz³onków rodu Herburtów, ale szcz¹tki ich przeniesiono
póniej do Felsztyna.
Wyposa¿enie kocio³a utrzymane jest w stylu barokowym. Jest nim zespó³ drewnianych o³tarzy. S¹ to:

b) Cerkiew prawos³awna pw. wiêtego Ducha
Wznosi siê przy ul. Kolejowej, w niewielkiej odleg³oci od rynku. Zbudowana zosta³a w 1871 roku na miejscu wczeniejszej, pochodz¹cej z XVII wieku, w stylu
neoromañskim. Fasadê wi¹tyni wieñcz¹ trzy wie¿e
z omiobocznymi zakoñczeniami, nakryte cebulastymi
kopu³ami. Wejcie do cerkwi wiedzie przez neoromañski portal z archiwolt¹ wspart¹ na dwóch kolumnach.
Wewn¹trz znajduje siê ikonostas wspó³czesny cerkwi,
wykonany przez O³eksandra Tobacziwkyja. Wykonawc¹ polichromii i ikon by³ natomiast Ihnatij Stribyækyj.
Cerkiew do os³awionego Synodu Lwowskiego
w marcu 1946 roku by³a wi¹tyni¹ greckokatolick¹.
Obecnie pozostaje w rêkach prawos³awnych.
c) Cerkiew greckokatolicka
Wznosi siê przy ulicy wybiegaj¹cej z rynku na po³udniowy wschód, w stronê Chyrowa, za mostem na rzece Wyrwie. Zbudowana zosta³a w XVIII wieku w stylu
barokowym jako kaplica rzymskokatolicka. Odnowiona
w latach 90. XX wieku s³u¿y obecnie miejscowej wspólnocie greckokatolickiej.
Pisz¹c o cerkiewce warto wspomnieæ o wiêcie Jordanu obchodzonym w dniu 19 stycznia (wiêto Trzech
Króli wed³ug kalendarza juliañskiego). Polega ono na
procesji odbywanej w tym dniu tak przez prawos³awnych jak i grekokatolików z cerkwi do rzeki, stawu, ród³a czy fontanny i wiêceniu tam wody na pami¹tkê
chrztu Chrystusa. W Dobromilu zwyczaj ten wiêtuj¹
zarówno grekokatolicy jak i prawos³awni. I jedni i drudzy id¹ z procesj¹ do rzeki Wyrwy. Cerkiew greckokatolicka le¿y nieco wy¿ej od swojej prawos³awnej odpowiedniczki i woda powiêcona przez grekokatolików
przep³ywa obok miejsca, gdzie przychodzi na wiêcenie procesja prawos³awna. Dlatego prawos³awni urz¹dzaj¹ Jordan we wczeniejszych godzinach rannych,
aby grekokatolicy wczeniej im nie powiêcili wody.

Wnêtrze kocio³a rzymskokatolickiego
pw. Przemienienia Pañskiego
o³tarz g³ówny, boczny przy ³uku têczowym, dwa o³tarze
w kaplicy w. Kingi i jeden w Kaplicy Herburtów. W o³tarzu g³ównym umieszczony jest obraz Ukrzy¿owania
z XVII wieku. W o³tarzach kaplicy w. Kingi (patronki tutejszych kopalni soli) umieszczone s¹ osiemnastowieczne obrazy olejne na p³ótnie przedstawiaj¹ce w.
Kingê wrzucaj¹c¹ piercieñ do kopalni soli oraz wizjê
w. Jana Nepomucena. W o³tarzu kaplicy Herburtów
znajduje siê obraz w. Józefa z Dzieci¹tkiem.
Oryginalnymi elementami wystroju wnêtrza s¹ piêknie rzebione barokowe: ambona i chrzcielnica.
W s¹siedztwie kocio³a stoi neobarokowa dzwonnica wzniesiona w 1910 roku na planie kwadratu. Nakrywa j¹ omioboczny baniasty he³m.
Nabo¿eñstwa w kociele dobromilskim odprawiane
s¹ wy³¹cznie w jêzyku polskim.

d) Koció³ rzymskokatolicki pw. Przemienienia
Pañskiego
Usytuowany jest na pó³nocny zachód od rynku,
w odleg³oci oko³o 200 m od niego. Zbudowany zosta³
oko³o po³owy XVI wieku, prawdopodobnie z fundacji
Herburtów, po po¿arze poprzedniej, drewnianej wi¹tyni.
Koció³ by³ czynny przez ca³y okres powojenny, jako
jeden z kilkunastu przybytków rzymskokatolickich na
ca³ej zachodniej Ukrainie. W czasach sowieckich proboszczami tutejszej parafii byli ksiê¿a: W³odzimierz
Surmiak (1945  1953), Józef Ciêlik (1953  1955), Jan
Szetela (1956  1986), za od 1986 roku Piotr Sawczak.
Koció³ jest budowl¹ renesansow¹, jednonawow¹,
z dwiema kaplicami po bokach. Nawê i prezbiterium
nakrywa dach dwuspadowy z omioboczn¹ wie¿yczk¹
na sygnaturkê. Obie kaplice boczne nakryte s¹ omiobocznymi latarniami.
Sklepienia nawy i prezbiterium s¹ kolebkowe z kasetonow¹ dekoracj¹ stiukow¹.

e) Cmentarz katolicki
Po³o¿ony jest na pó³nocnym skraju miasteczka, przy
drodze prowadz¹cej do Ni¿ankowic. Jest jednym z najstarszych cmentarzy na Podkarpaciu i historycznych
ziemiach Rzeczypospolitej. Za³o¿ony zosta³ w 1793
roku. W centrum nekropolii stoi kaplica z 1905 roku
z dwukolumnowym portykiem, zakoñczona wie¿yczk¹.
Na starych nagrobkach napisy w wiêkszoci po polsku
z nielicznymi niemieckimi (g³ównie miejscowych urzêdników austriackich). Nie brak polskich napisów równie¿
na grobach ludzi zmar³ych po 1945 roku, tak¿e w ostatnich latach.
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f) Monaster bazylianów
Wznosi siê na stokach Mniszej Góry (zwanej czasem Chomcem), na po³udniowy zachód od centrum

Polskie groby na cmentarzu katolickim w Dobromilu

Grób polski na cmentarzu katolickim w Dobromilu

Grób polski na cmentarzu katolickim w Dobromilu
miasteczka. Do monasteru idzie siê przez przedmiecia Huczko i Cha³upki. Na Huczku istnia³a dawniej nale¿¹ca do bazylianów kopalnia soli, zamkniêta w koñcu
XVIII wieku przez w³adze austriackie.
Tradycja czasy za³o¿enia monasteru lokuje w XV
stuleciu. Mnisi mieli przyjæ z Zakarpacia i pocz¹tkowo
mieszkaæ w ziemiankach u podnó¿a wzniesienia. Inne
przekazy przesuwaj¹ datê powstania monasteru na rok
1600, a za³o¿enie przypisuj¹ Bazylemu Ustrzyckiemu.
Jednak udokumentowana historia tego domu zakonnego zaczyna siê w 1613 roku, kiedy to Jan Szczêsny
Herburt i jego ¿ona El¿bieta z Zas³awskich wydali bazylianom stosowny przywilej. Wkrótce mnisi wybudowali
dwie drewniane cerkwie: w. Miko³aja i w. Ilji. Maj¹tek
klasztoru powiêksza³y dotacje kolejnych w³acicieli Dobromila: Koniecpolskich w 1655 roku oraz Krasiñskich
w koñcu XVII wieku. Dodatkowymi dochodami wspólnoty monasterskiej by³y zyski z m³yna i kopalni soli na
Huczku. Od 1693 roku w monasterze zacz¹³ dzia³aæ
nowicjat.

Grób polski na cmentarzu katolickim w Dobromilu
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Zebrane fundusze pozwoli³y mnichom na postawienie nowych, murowanych zabudowañ ju¿ w obecnym
miejscu na stoku Mniszej Góry. Prace budowlane trwa³y niemal ca³e XVIII stulecie. W latach 1705  23 zbudowano g³ówn¹ cerkiew klasztorn¹ pw. w. Onufrego
wed³ug projektu Jakuba Mamrowca z Jaros³awia.
W 1731 roku ukoñczono nowy budynek klasztoru,
w którego naro¿niku dostawiono du¿¹ dzwonnicê w latach 1731  51. W 1776 roku do prezbiterium cerkwi
dobudowano kaplicê. W 1784 roku ówczesna w³acicielka dóbr dobromilskich  Anna Bia³og³owska  zezwoli³a na wykorzystanie materia³u z rozbiórki zamku
Herburtów, wznosz¹cego siê na s¹siednim wzgórzu, na
rozbudowê zabudowañ klasztornych.
W XVIII wieku monaster w Dobromilu by³ jedn¹
z najwa¿niejszych wspólnot bazyliañskich na Rusi Halickiej. Podlega³y mu m.in. klasztory w Bukowej ko³o
Felsztyna, Nakle ko³o Przemyla, ¯urawinie ko³o Lutowisk, Uluczu ko³o Sanoka, Rybniku ko³o Drohobycza
czy Ko³odeñcu ko³o ¯ó³kwi. W tym okresie trafi³ do
Dobromila czczony obraz w. Onufrego.
W tutejszym monasterze do¿ywali swych lat niektórzy biskupi greckokatoliccy, tacy jak biskup przemyski
Hieronim Ustrzycki (zm. 1746 r.) czy w³adyka Teofil
Rosi z Chorwacji. W po³owie XVIII wieku w klasztorze
przebywa³o oko³o 40 mnichów. Monaster posiada³ du¿¹
bibliotekê z cennymi rêkopisami i starodrukami,
a w latach 1757  71 prowadzono tu studia teologiczne.
Monaster unikn¹³ kasaty za cesarza Austrii Józefa II.
Od 1882 roku sta³ siê g³ównym orodkiem reformy zakonu bazylianów prowadzonej przez jezuitów na mocy
bulli papie¿a Leona XIII. Jezuici przejêli opiekê nad
dobromilskim zespo³em klasztornym, przeprowadzili
gruntowny remont i otworzyli nowicjat. W 1888 roku do
bazylianów w Dobromilu wst¹pi³ Roman Szeptycki
(1865  1944), z pochodzenia Polak i rzymski katolik,
po k¹dzieli wnuk s³ynnego komediopisarza Aleksandra
Fredry. Przyj¹³ zakonne imiê Andrej. W latach 1892 
96 by³ prze³o¿onym tutejszego nowicjatu, za w 1900
roku zosta³ greckokatolickim arcybiskupem metropolit¹
lwowskim, któr¹ to funkcjê sprawowa³ a¿ do mierci
w 1944 roku.
W 1904 roku w wyniku problemów finansowych bazylianie opucili klasztor. Nowicjat przeniesiono do Krechowa ko³o ¯ó³kwi, za ksiêgozbiór podzielono miêdzy
monastery we wspomnianym Krechowie i niedalekim
£awrowie.
Bazylianie wrócili do Dobromila w 1920 roku, a dziêki wsparciu metropolity Andreja Szeptyckiego monaster
odzyska³ dawne znaczenie. Powsta³o tu gimnazjum i
studium filozoficzne. W 1931 roku w murach monasteru
odby³o siê posiedzenie bazyliañskiej kapitu³y Generalnej z udzia³em bazylianów z ca³ego wiata.
Po II wojnie wiatowej w³adze radzieckie dokona³y
likwidacji klasztoru. W jego budynkach mieci³ siê pocz¹tkowo zak³ad poprawczy, a nastêpnie szpital dla
psychicznie chorych. Wyposa¿enie uleg³o zniszczeniu
lub rozgrabieniu.
Po upadku Zwi¹zku Radzieckiego bazylianie powrócili do Dobromila i przyst¹pili do odbudowy zdewastowanego zespo³u klasztornego. Posuwa siê on powoli,
gdy¿ zakon dysponuje skromnymi rodkami finansowymi.

Najciekawsz¹ budowl¹ dobromilskiego zespo³u
klasztornego jest wczesnobarokowa cerkiew pw. w.
Onufrego. Zbudowana jest na planie krzy¿a, z prostok¹tn¹ naw¹, transeptem i pó³kolicie zamkniêtym prezbiterium. Ze skrzy¿owania naw wychodzi omioboczna wie¿a z barokowym he³mem.
Naprzeciwko cerkwi stoi zbudowany w 1731 roku
mocno zdewastowany budynek klasztoru. Jest to budowla dwukondygnacyjna na wysokim przyziemiu z³o¿ona z dwóch prostok¹tnych korpusów.
Najwy¿szym, z daleka widocznym obiektem zespo³u
jest dzwonnica, powsta³a w latach 1731  51, w kszta³cie czterokondygnacyjnej wie¿y na planie kwadratu.
Nakryta jest cebulast¹ kopu³¹ i stanowi dominantê ca³ego za³o¿enia. Obiekt wykazuje du¿e podobieñstwo do
dzie³ jezuickiego architekta Paw³a Gi¿yckiego. Na zewnêtrznej cianie dzwonnicy znajduje siê tablica upamiêtniaj¹ca pobyt przysz³ego metropolity Andreja
Szeptyckiego w monasterze dobromilskim.
g) Ruiny zamku Herburtów
Usytuowane s¹ 1,5 km na po³udnie od monasteru
bazyliañskiego oraz 3 km na po³udnie od centrum Dobromila, na lesistym wzniesieniu nazywanym kiedy
lep¹ Gór¹, a obecnie Herburtem (555 m n.p.m.).
Budowa zamku zosta³a rozpoczêta w latach osiemdziesi¹tych XVI wieku. Inicjatorem jej by³ kasztelan
lwowski Stanis³aw Herburt. Zakoñczono j¹ w 1614 roku,

Ruiny zamku na Górze Herburt w Dobromilu
ju¿ za Jana Szczêsnego Herburta. Wczeniejszy zamek  jak ju¿ wspomnia³em  znajdowa³ siê w miecie.
Nowy zamek zwany Górnym nigdy nie sta³ siê rezydencj¹ w³acicieli. By³ wykorzystywany g³ównie podczas najazdów wroga. W 2 po³owie XVIII wieku zosta³
opuszczony i czêciowo rozebrany, i od tego czasu pozostaje w ruinie.
Ruiny wznosz¹ siê na szczycie góry poroniêtej lasem bukowym. Stoi tam potê¿na basteja o wysokoci
oko³o 10 m z rzêdem okien, zwieñczona attyk¹ z fragmentami arkadowego fryzu. Od wschodu do bastei prowadzi brama ze sklepionym podjazdem. G
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Antoni Wilgusiewicz

Konsulat bez precedensu
Kresach w Polsce, wród kresowian i ich potomków,
ale tak¿e ca³ego spo³eczeñstwa, w latach PRL niemal
ca³kowicie od tej pamiêci odciêtego. Polscy dyplomaci
musieli w tej sytuacji odpowiedzieæ na oczekiwania p³yn¹ce z kraju, wspó³pracuj¹c jednoczenie z miejscowymi Polakami, ale te¿ sowieck¹, a potem now¹, ukraiñsk¹ w³adz¹. Symbolem tej wspó³pracy sta³y siê medale Opiekuna Miejsc Pamiêci Narodowej przyznane
w 1989 roku zarówno pracownikom Energopolu zas³u¿onym dla renowacji Cmentarza Orl¹t, jak te¿ tak wybitnym lwowskim Polakom jak ojciec W³adys³aw Rafa³
Kiernicki czy Janina Zamojska.
Nowe mo¿liwoci dzia³ania dla Polaków oznacza³y
tak¿e powstanie ró¿nego rodzaju polskich organizacji.
Obok wspomnianego TKPZL by³y to m.in. Zwi¹zek Polaków na Ukrainie czy Federacja Organizacji Polskich
na Ukrainie. Stosunki miêdzy nimi nie zawsze uk³ada³
siê poprawnie, st¹d te¿ przedstawiciele Agencji musieli
niejednokrotnie mediowaæ w celu zapewnienia s³u¿¹cej
polskim interesom dzia³alnoci tych organizacji. Wiele
uwagi powiêcano szkolnictwu polskiemu, dzia³alnoci
kulturalnej, w której przodowa³ Polski Teatr Ludowy,
a tak¿e problemom Kocio³a Rzymskokatolickiego, którego struktury odrodzi³y siê po sowieckich przeladowaniach. W tej ostatniej dziedzinie niezwykle wa¿ny by³
 i jest do dzi!  problem odzyskiwania wi¹tyñ. Innym
kontrowersyjnym  tak¿e obecnie  jest problem identyfikacji przez du¿¹ czêæ wiernych wyznania rzymskokatolickiego z polskoci¹, co nie zawsze jest zgodne
z poczynaniami hierarchii i kleru.
Praca Agnieszki Sawicz jest prac¹ naukow¹, zawieraj¹c¹ ca³kowity zwi¹zany z tym aparat (przypisy, obfita
bibliografia, indeksy itp.), ale tak¿e ciekawe fotografie,
dzi ju¿ maj¹ce charakter archiwalny. W ¿adnym jednak wypadku nie powinno to odstraszyæ czytelnika nie
maj¹cego naukowego przygotowania. Jêzyk pracy jest
przystêpny, a poruszane zagadnienia nawietlane
w sposób zrozumia³y dla przeciêtnie przygotowanego
czytelnika. Podstawowym walorem w opinii wszystkich
zainteresowanych tematem dawnych Kresów jest
ogromne bogactwo faktów i procesów spo³eczno-politycznych prowadz¹cych do  oczywicie czêciowego
 odrodzenia polskoci na tych terenach, ale tak¿e nie³atwego uk³adania stosunków z pañstwem i spo³ecznoci¹ ukraiñsk¹. Oczekiwaæ wiêc nale¿y od autorki kontynuacji jej pracy na dalsze lata  ju¿ dzia³ania Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, jak te¿ upowszechniania i uprzystêpniania wyników jej badañ polskiemu
spo³eczeñstwu.

Dla wszystkich, którzy interesuj¹ siê najnowszymi
dziejami Lwowa, a przede wszystkim sprawami Polaków i polskoci we Lwowie, ksi¹¿ka Agnieszki Sawicz*
jest nie do przecenienia. Autorka, pracownik naukowy
Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu, jest Polk¹ ze Lwowa, znaj¹c¹ bardzo dobrze problemy, którymi siê zajmuje naukowo tak¿e z
praktycznego punktu widzenia. Czytelnicy Kuriera Galicyjskiego, którego jest jednym z redaktorów, z uwag¹
czytaj¹ jej wnikliwe komentarze polityczne i spo³eczne,
dotycz¹ce aktualnych spraw stosunków polsko-ukraiñskich, a przede wszystkim sytuacji Polaków we Lwowie
i w pañstwie ukraiñskim. Owocem jej wieloletnich studiów i prac naukowych jest w³anie wydana niedawno
ksi¹¿ka.
Chocia¿ tematem pracy Agnieszki Sawicz jest
Agencja Konsularna we Lwowie od jej powstania
w 1987 roku do przekszta³cenia w Konsulat Generalny
RP w 1993 roku, to podjête przez autorkê dzie³o wychodzi daleko poza ramy samej dzia³alnoci tego urzêdu. Owe szeæ lat to bardzo burzliwy okres przemian
zarówno w Polsce, jak i ówczesnym ZSRR, z którego
wy³oni³o siê niepodleg³e pañstwo ukraiñskie. Samo powstanie Agencji, blokowane przez w³adze radzieckie
przez ca³y okres powojenny, sta³o siê mo¿liwe dziêki
owym przemianom, których jednym z nastêpstw by³o
uznanie faktu istnienia na Zachodniej Ukrainie mniejszoci polskiej z jej potrzebami kulturalnymi, owiatowymi, religijnymi. Ów fenomen odrodzenia polskoci,
wydawa³oby siê na zawsze wygnanej z tej ziemi przez
ja³tañskie decyzje, autorka opisuje szeroko korzystaj¹c
zarówno z dokumentów, jak i wspomnieñ wiadków i
uczestników tych, tak przecie¿ jeszcze nieodleg³ych
w czasie, wydarzeñ. Szczególn¹ rolê odgrywaj¹ tu
wspomnienia organizatora i pierwszego kierownika
lwowskiej Agencji Konsularnej W³odzimierza Woskowskiego (by³a tu zatrudniona tak¿e jego ¿ona Zofia), a ze
strony lwowskich Polaków pierwszego Prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej prof. Leszka
Mazepy. Baza ród³owa pracy jest zreszt¹ ogromna;
obejmuje ona zarówno akty prawne i archiwalia polskie
i ukraiñskie, dzie³a naukowe, periodyki, jak te¿ bardzo
znaczn¹ iloæ róde³ internetowych, bez których wspó³czesny historyk nie mo¿e siê obejæ.
Po omówieniu t³a historycznego  procesów zachodz¹cych na Ukrainie Zachodniej, czy jak wol¹ mówiæ
Polacy  na dawnych Kresach Po³udniowo-Wschodnich
 od schy³ku ZSRR do pocz¹tków kszta³towania siê
pañstwa ukraiñskiego, autorka omawia szczegó³owo
dzia³alnoæ samej Agencji, by przejæ do tego, co najbardziej interesuje czytelników nie bêd¹cych naukowcami: problemów Polaków i polskoci na tych ziemiach.
Niezwykle ciekawe s¹ dzia³ania polskich dyplomatów
maj¹ce na celu ochronê tak wa¿nych dla Polaków
miejsc pamiêci Jak Huta Pieniacka, miejsce kani profesorów lwowskich, a przede wszystkim zniszczony
Cmentarz Orl¹t Lwowskich. Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e
by³ to okres ogromnego o¿ywienia pamiêci o dawnych

* Agnieszka Sawicz: Konsulat bez precedensu. Agencja konsularna we Lwowie wobec problemów mniejszoci polskiej.
Wyd. IH UAM, Poznañ 2017. G
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wiarê i pobo¿noæ wychowanki tej szko³y. Kolejno podjê³a naukê w I liceum Ogólnokszta³c¹cym w Tarnowie.
Po zdaniu matury podjê³a studia na wydziale farmacji w Krakowie.
Jako farmaceutka pracowa³a przez d³ugie lata, nawet ju¿ w wieku emerytalnym w tarnowskich aptekach,
a Jej ¿ycie w du¿ym stopniu toczy³o siê w aptece.
W Tarnowie pozna³a swego przysz³ego mê¿a  in¿yniera Antoniego Dychtonia, harcerza, z którym stworzyli kochaj¹c¹ siê rodzinê, a na opiekê ze trony swej córki
 Bo¿eny mogli zawsze liczyæ.
M¹¿ Ireny  Antoni, by³ cz³onkiem Towarzystwa Mi³oników Lwowa i KPW. Zachêci³ ¯onê do wst¹pienia
do organizacji. Irena docenia³a wartoæ dokumentowania wydarzeñ. Z ogromn¹ starannoci¹ prowadzi³a kronikê rodzinn¹, a tak¿e podjê³a siê prowadzenia kroniki
Towarzystwa, nad któr¹ pracowa³a z wielkim oddaniem
przez kilkanacie lat. Zapamiêtalimy J¹ wykonuj¹c¹
dokumentacjê fotograficzn¹ podczas wszystkich wydarzeñ z ¿ycia naszego Oddzia³u. Dziêki tej pracy pozostawi³a niezwykle cenny materia³ historyczny, który ju¿
okaza³ siê obiektem badañ profesjonalnych historyków.
Gdy tylko mog³a, spotyka³a siê z nami, a ostatni raz
widzielimy siê z Ni¹ 18 stycznia br. na spotkaniu
op³atkowym.
Opuci³a nasze szeregi Osoba niezwyk³a, staraj¹ca
siê zawsze, nawet kiedy zdrowie ju¿ nie s³u¿y³o, utrzymywaæ kontakt i ¿yæ sprawami Towarzystwa.
Z ¿alem po¿egnalimy J¹ 6 lutego. Spoczê³a na
Cmentarzu w TarnowieMocicach. Na ostatni¹ drogê,
zwyczajem naszego Towarzystwa, ofiarowalimy Jej
polsk¹ pami¹tkê kresow¹  grudkê ziemi z Cmentarza
Obroñców Lwowa.
Bêdzie nam Ciebie brakowaæ.
Czeæ Jej Pamiêci!

1933  2018
31. stycznia 2018 r.
odesz³a z naszych szeregów Irena Dychtoñ z d. Mokrzycka, nasza droga kole¿anka, aktywna cz³onkini
Towarzystwa Mi³oników
Lwowa O. w Tarnowie.
Urodzi³a siê 9 maja
1933 r. w Z³oczowie.
Szczêliwe dzieciñstwo
przerwa³a w 1939 r. wojna,
na któr¹ wyruszy³ ojciec
Ireny. Rodzina zagro¿ona
ze strony sowietów, jako
rodzina polskiego wojskowego, a póniej ze strony
ukraiñskich nacjonalistów, prze¿ywa³a dramatyczne
zdarzenia.
Po zakoñczeniu wojny, wytyczeniu nowych granic
Polski na Wschodzie, poznawszy ju¿ wczeniej, co
znaczy ¿ycie pod w³adz¹ sowieck¹, rodzina wyjecha³a
transportem zorganizowanym dla tzw. repatriantów
przyby³a do Tarnowa.
Trzeba by³o pokonywaæ trudne warunki w powojennym kraju i nowym miejscu.
Za porednictwem PCK, odnalaz³ siê ojciec Ireny,
który przeszed³ szlak bojowy z armi¹ genera³a W³adys³awa Andersa i po wojnie przebywa³ w Anglii. Dopiero
po 5 latach wróci³ do Polski, do rodziny.
W Tarnowie Irena uczêszcza³a do szko³y podstawowej u SS. Urszulanek, szko³y, w której w trudnych komunistycznych czasach panowa³a atmosfera daleka od
propagandy zatruwaj¹cej m³ode umys³y. Mia³o to wp³yw
na kszta³towanie postaw w przysz³oci, niezachwian¹

p. mgr in¿. Marian Kwanicki

mentowego w Opolu, specjalizuj¹ siê w elektrotechnice. Po zdaniu egzaminu dojrza³oci, jako prymus mia³
prawo wyboru przysz³ego miejsca pracy. Wybra³ Mi³kowskie Zak³ady Papiernicze w Karpaczu.
Od 1958 roku, a¿ do przejcia na emeryturê w 1999
roku zwi¹zany by³ z Zespo³em Elektrycznym w Opolu.
Pocz¹tkowo by³ nauczycielem praktycznej nauki zawodu w Warsztatach Szkolnych Zespo³u. Pierwszym zadaniem jakie otrzyma³ by³o zaprojektowanie i za³o¿enie
wspólnie z uczniami instalacji elektrycznej w jednym
z wydzia³ów nieistniej¹cej ju¿ Cegielni w Opolu.
W trakcie pracy zawodowej systematycznie doskonali³ kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne koñcz¹c
kolejno: Studium Pedagogiczne w Warszawie (1960 r.),
studia in¿ynierskie w dziedzinie sieci i uk³adów energetycznych w Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej w Opolu
(1969 r.) oraz magisterskie, pedagogiczne w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej w Opolu (1978 r.).
By³ wspó³projektantem i organizatorem szkolnych
pracowni elektrycznych i energetycznych Zespo³u, cie-

1934  2018
By³ jednym z plejady znakomitych pedagogów, którzy pracowali w opolskim Zespole Szkó³ Elektrycznych
w Opolu. Mgr in¿. Marian Kwanicki zwi¹zany by³ z t¹
placówk¹ szkoln¹ przez ponad czterdzieci lat. Tutaj
ukoñczy³ wchodz¹ce w sk³ad Zespo³u Technikum Elektryczne, a potem swoje losy ¿yciowe i zawodowe z ni¹
zwi¹za³.
Marian Kwanicki urodzi³ siê 10 czerwca 1934 roku
w Komarnie (powiat Rudki, woj. lwowskie).
Okres II wojny wiatowej to sta³e zagro¿enie ze
strony najpierw okupantów, a potem band ukraiñskich,
ci¹g³e zmiany miejsca zamieszkania, to wszystko nie
sprzyja³o normalnej edukacji szkolnej. W 1945 roku
wraz z rodzicami, w ramach ekspatriacji osiedla siê w
Bia³ym Kociele (pow. Strzelin, woj. wroc³awskie). Po
ukoñczeniu szko³y podstawowej w tej miejscowoci
dalsz¹ naukê kontynuuje w Technikum Przemys³u Ce42

sz¹cych siê opini¹ najlepszych w województwie i
w kraju. Systematycznie unowoczenia³ i doskonali³
wyposa¿enie pracowni wspó³pracuj¹c z naukowcami
opolskich uczelni i z kadr¹ techniczn¹ najnowoczeniejszych zak³adów pracy Opolszczyzny.
Pracownie elektryczne Zespo³u by³y tym miejscem,
przez które musieli przejæ wszyscy uczniowie. Nie
bêdzie wiêc przesad¹ stwierdzenie, ¿e wród wielu tysiêcy absolwentów szko³y, nie ma takiego, który nie
zetkn¹³by siê z wieloletnim szefem pracowni mgr. in¿.
Marianem Kwanickim. Mo¿na te¿ z ca³¹ odpowiedzialnoci¹ napisaæ, ¿e ka¿dy z tych uczniów ma wiele mu

do zawdziêczenia, a sprawnoæ w twórczym rozwi¹zywaniu ró¿nych, z³o¿onych problemów technicznych
jak¹ wyró¿niaj¹ siê absolwenci Zespo³u Szkó³ Elektrycznych w Opolu jest w wielkiej mierze jego osobist¹
zas³ug¹.
Pochowany zosta³ na Cmentarzu Komunalnym
w OpoluPó³wsi.
Za osi¹gniêcia w pracy zawodowej otrzyma³ Krzy¿
Kawalerski OOP. Wielokrotnie nagradzany przez Ministerstwo Owiaty i Wychowania oraz Kuratorium
Owiaty i Wychowania.
Jerzy Duda

p. Boles³aw W³adys³aw Opa³ek

W roku 1943 zosta³ zaprzysiê¿ony jako cz³onek AK
ps. ¯bik. Otrzyma³ przydzia³ do s³u¿by zaopatrzenia
XI dywizji AK Stanis³awów. Od padziernika 1943 bra³
udzia³ w szkoleniach wojskowych organizowanych
przez oddzia³y AK.
W lipcu 1944 r. w plutonie AK wite bra³ udzia³
w akcji Burza we Lwowie, w dzielnicy ródmiecie.
W pierwszych dniach sierpnia 1944 po wkroczeniu do
Lwowa Armii Czerwonej, w obawie przed aresztowaniem przez NKWD wyjecha³ ze Lwowa do Zmys³ówki
k. Przeworska. Tam wstêpuje do oddzia³u AK dowodzonego przez kpt. Witolda Szredzkiego ps. Sulima, id¹cego na pomoc powstañcom Warszawy. Niestety plan
siê nie powiód³, gdy¿ oddzia³ ten po spotkaniu z wojskiem sowieckim pod Sarzyn¹ zmuszony zosta³ do podzielenia siê na mniejsze grupy, które znalaz³y schronienie w kilku wsiach k. Przeworska. W zgrupowaniu
tym Boles³aw Opa³ek nale¿a³ do batalionu C, kompanii C3, II plutonu. W dniu 29 padziernika 1944 r. Boles³aw Opa³ek wraz z du¿¹ grup¹ akowców zosta³ aresztowany przez specjalne oddzia³y NKWD  Smiersz
(miert szpionom). Przez kilka dni przetrzymywany by³
w Grodzisku Dolnym k. Le¿ajska, a nastêpnie przewieziono Go do Rzeszowa i osadzono w wiêzieniu NKWD
(Smierszu), mieszcz¹cym siê w budynku obecnego
Muzeum Okrêgowego przy ul. 3 Maja 19. Po kilkunastu
dniach przes³uchañ zosta³ przewieziony do jednostki
wojskowej w Jaros³awiu, gdzie z uwagi na z³y stan
zdrowia zwolniono Go z obowi¹zku odbywania s³u¿by
wojskowej.
W latach 1945  1947 mieszka³ i pracowa³ kolejno
w Przeworsku, Wroc³awiu i £añcucie. Od 1948 r. zamieszka³ w Rzeszowie. W roku 1951 zawar³ zwi¹zek
ma³¿eñski z Teres¹ z d. Gbyl. Ma dwóch synów.
W latach 1948  1982 pracowa³ na kierowniczych
stanowiskach w: Polskich Zak³adach Zbo¿owych (1948
 1954), Centrali Nasiennej (1954  1961 i 1966 
1970), Lubelskich Zak³adach Przemys³u T³uszczowego
oddzia³ Rzeszów (1961  1965) i Rozg³oni Polskiego
Radia w Rzeszowie (1971  1982).
Pracuj¹c, w roku 1961 podj¹³ studia na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego, lecz w 1962 r.
przerwa³ je na skutek choroby. W ramach podnoszenia
kwalifikacji zawodowych ukoñczy³ roczne Studium Ekonomii i Analizy (1965  1966) oraz Studium Organizacji
i Zarz¹dzania (1968  1969).

1925  2018
W dniu 18 stycznia
2018 r. zmar³ Boles³aw
W. Opa³ek, Prezes Zarz¹du Oddzia³u TMLiKPW
w Rzeszowie, ¯o³nierz AK
ps. ¯bik, uczestnik akcji
Burza we Lwowie.
Pochodzi³ ze starej
wielopokoleniowej, patriotycznej rodziny lwowskiej.
Jego dziadek Józef, powstaniec styczniowy, by³
nauczycielem we Lwowie.
Ojciec Mieczys³aw z zawodu by³ równie¿ nauczycielem (dyrektorem szko³y im. w. Marii Magdaleny
we Lwowie), a z zami³owania literatem, poet¹, autorem
wielu ksi¹¿ek i wierszy, a tak¿e znanym i cenionym
bibliofilem lwowskim. Uczniem M. Opa³ka w latach
1948  1951 w Przemylu by³ autor niniejszych wspomnieñ.
Boles³aw Opa³ek s. Mieczys³awa i Walerii z d. Bednarskiej urodzi³ siê 7 kwietnia 1925 r. we Lwowie w dzielnicy
³yczakowskiej i tam spêdzi³ dzieciñstwo i m³odoæ.
W latach 1932  1937 uczêszcza³ kolejno do szkó³
podstawowych: nr 2 im. w. Antoniego (kl. I  IV) i nr 8
im. w. Marii Magdaleny (kl. V  VI). W latach 1937 
1939 uczêszcza do Gimnazjum im. St. Szczepanowskiego i tam ukoñczy³ I i II klasê.
W latach 1935  1939 by³ harcerzem XXVII Dru¿yny
Harcerskiej im. A. Mickiewicza, a nastêpnie V Dru¿yny
Harcerskiej Orl¹t im. W³. Jagie³³y. W czasie okupacji
sowieckiej, w latach 1939  1941 uczêszcza³ do szko³y
nr 18, tzw. dziesiêciolatki (z klasami od I do X) i tam
ukoñczy³ VII i VIII klasê.
W latach 1941  1942 wyjecha³ ze Lwowa i zamieszka³ u brata w Zmys³ówce k. Przeworska. Po powrocie do Lwowa pracowa³ w Izbie Skarbowej. W czasie okupacji niemieckiej bra³ udzia³ w kursach tajnego
nauczania w zakresie szko³y redniej (licealnej), zda³
maturê i otrzyma³ wiadectwo nr 1474 potwierdzaj¹ce
ukoñczenie liceum ogólnokszta³c¹cego (wiadectwo
dojrza³oci) uznawane przez Pañstwow¹ Komisjê Weryfikacyjn¹.
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W dniu 1 kwietnia 1982 r. przeszed³ na emeryturê.
Jako emeryt pracowa³ na pó³ etatu w Stowarzyszeniu
Dziennikarzy Polskich (1983  1990).
W latach 1983  1988 stara³ siê o przyznanie Mu
cz³onkostwa ZBOWiD-u, lecz za³atwiono je odmownie.
Od 1984 r. nale¿a³ do powsta³ego wówczas wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej. W dniu 9 maja
2001 r. zosta³ mianowany przez Prezydenta RP na stopieñ podporucznika, a 19 lipca 2004 r. na stopieñ porucznika przez Ministra Obrony Narodowej. Nastêpnie
Urz¹d ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
przyznaje Mu patent Nr 80020 Weterana Walk o Wolnoæ i Niepodleg³oæ Ojczyzny.
Boles³aw Opa³ek w swoim rodzinnym miecie Lwowie by³ zakochany, nigdy o nim nie zapomina³ i by³ mu
wierny do koñca. Kiedy we wrzeniu 1988 we Wroc³awiu powstaje pierwsze w kraju Towarzystwo Mi³oników
Lwowa (TML) i tam ukonstytuowa³ siê Zarz¹d G³ówny
tego Towarzystwa, Boles³aw przyst¹pi³ natychmiast do
dzia³ania i ju¿ 23 stycznia 1989 powstaje w Rzeszowie
Oddzia³ TML (od czerwca 1992 nazwa TML zostaje
zmieniona na TMLiKPW  Towarzystwo Mi³oników
Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich).
Pierwszym prezesem Zarz¹du nowo powsta³ego
Oddzia³u TML w Rzeszowie zostaje B. Opa³ek, który
funkcjê tê pe³ni³ przez szeæ kadencji, przez 24 lata
(z wyj¹tkiem IV kadencji od 7 VI 2001 r. do 28 IX 2005 r.).
Przez cztery lata by³ te¿ cz³onkiem Zarz¹du G³ównego
TML. Obowi¹zki prezesa pe³ni³ z wielkim zaanga¿owaniem i powiêceniem do samego koñca. Ze wzglêdu na
z³y stan zdrowia pod koniec 2017 r. zrezygnowa³ z dalszego prezesowania. Z uwagi na brak chêtnych do
przejêcia po Nim funkcji prezesa i dalszego prowadzenia spraw Oddzia³u, w dniu 14 wrzenia 2017 r. Oddzia³
Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich w Rzeszowie zosta³ rozwi¹zany.
Boles³aw Opa³ek by³ te¿ d³ugoletnim cz³onkiem rzeszowskiego oddzia³u Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
Historycznym, bardzo wa¿nym i niezaprzeczalnym
osi¹gniêciem Oddzia³u TMLiKPW w Rzeszowie kierowanym przez Boles³awa Opa³ka jest ufundowanie
trzech tablic pami¹tkowych o historycznej tematyce
kresowej i umieszczenie ich na fasadzie kocio³a wiêtego Krzy¿a w Rzeszowie, przy ul. 3 Maja:
I tablica: w 1998 r., powiêcona Obroñcom Lwowa
(Orlêtom) i Kresów Po³udniowo-Wschodnich,
II tablica: w 2003 r., powiêcona Polakom z Wo³ynia
i Ma³opolski Wschodniej oraz Rzeszowszczyzny zamordowanych w latach 1939  1947 przez bandy OUNUPA,
III tablica: w 2005 r., powiêcona polskim profesorom lwowskich uczelni zamordowanych z 3 na 4 lipca
1941 r. przez Niemców przy wspó³udziale ukraiñskich
nacjonalistów z oddzia³u Nachtigall.
Boles³aw Opa³ek by³ te¿ cz³onkiem Okrêgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w IPN w Rzeszowie.
Boles³aw uwa¿a³, ¿e jednym z wa¿niejszych zadañ
Towarzystwa jest koniecznoæ zachowania pamiêci i

szerzenia historii o Kresach Wschodnich II RP, o Lwowie oraz dzia³alnoæ charytatywna nios¹ca pomoc Polakom tam ¿yj¹cym. Przez ca³y okres istnienia Oddzia³u (1989  2017) co najmniej dwa razy w roku  przed
wiêtami Wielkanocnymi i Bo¿ego Narodzenia Boles³aw osobicie wyje¿d¿a³ z t¹ pomoc¹ do Lwowa i tam
odwiedza³ wspomagane rodziny lub osoby.
W okresie Wszystkich wiêtych zbiera³ te¿ znicze
na groby Orl¹t Lwowskich i niektóre groby na cmentarzu £yczakowskim i przekazywa³ je do Lwowa osobom opiekuj¹cym siê tymi grobami.
Czêsto wystêpowa³ te¿ w programach Polskiego
Radia i TV w Rzeszowie, w których informowa³ s³uchaczy o dzia³alnoci charytatywnej Towarzystwa i pomocy
udzielanej rodzinom, szko³om i Kocio³owi rzymskokatolickiemu na Wschodzie.
Nigdy nie zapomnia³ te¿ o zmar³ych cz³onkach Towarzystwa pochowanych na rzeszowskich cmentarzach, a tak¿e o kilku obroñcach Lwowa z 1918 r. Zawsze przed dniem Wszystkich wiêtych osobicie odwiedza³ ich groby, zapala³ znicze i sk³ada³ wi¹zanki
kwiatów Przewi¹zane (obowi¹zkowo) wst¹¿k¹ czerwono-niebiesk¹ (barwy flagi Lwowa).
Jego powiêcenie, zaanga¿owanie i trud jaki w³o¿y³
w prowadzon¹ dzia³alnoæ spo³eczn¹ zas³uguj¹ na s³owa najwy¿szego uznania, szacunek, podziêkowanie i
pamiêæ.
Za swoj¹ dzia³alnoæ w AK oraz za zas³ugi i osi¹gniêcia w pracy zawodowej i spo³ecznej Boles³aw Opa³ek zosta³ odznaczony odznaczeniami i orderami pañstwowymi, wojskowymi oraz odznaczeniami resortowymi, m.in.: Medalem Wojska  15.08.1998, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi  23.06.1976, Krzy¿em Armii Krajowej
 10.10.1981, Krzy¿em II Obrony Lwowa 1939  1944
 22.11.1981, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski  5.11.1986, odznaczeniem Akcji Burza  lipiec 1994, odznaczeniem Weteran Walk o Wolnoæ i
Niepodleg³oæ  9.01.1996, Krzy¿em Partyzanckim
 22.02.1996, Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski  grudzieñ 2017.
Otrzyma³ te¿ wiele odznak resortowych, regionalnych i innych: Srebrna Odznaka Honorowa ZZPRiTV
 1980, Nagroda Pañstwowa II stopnia Przew. PRiTV
 1980, Zas³u¿ony dla woj. rzeszowskiego  1982, Zas³u¿ony dla Kultury  1982, Z³ota Odznaka Cz³onka Honorowego TMLiKPW, medal Pro Memoria  3.11.2005
(nadany przez Urz¹d ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych), Medal Opiekuna Miejsc Pamiêci Narodowej w 2004 (nadany przez ROPWiM).
Pogrzeb p. Boles³awa W³adys³awa Opa³ka odby³
siê 23 stycznia 2018 r. na Cmentarzu Komunalnym
Rzeszów-Wilkowyja. Msza wiêta ¿a³obna odprawiona
zosta³a w kaplicy cmentarnej. Mszê celebrowali:
ks. pu³kownik W³adys³aw Kozicki  proboszcz Parafii
Garnizonowej w Rzeszowie, ks. pra³at W³adys³aw Jagustyn  proboszcz parafii wiêtego Krzy¿a, kapelan
TMLiKPW, ks. Piotr Smolka  proboszcz parafii w Przemylanach, wielki przyjaciel zmar³ego oraz ks. katecheta ze szko³y nr 14 im. Orl¹t Lwowskich. W uroczystoci
pogrzebowej udzia³ wziêli: Wojewoda Podkarpacki
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 dr Ewa Leniart, pose³ na Sejm RP  Wojciech Buczak, cz³onkowie Towarzystwa, koledzy, przyjaciele i
s¹siedzi zmar³ego, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych wojewódzkich i miejskich, oficerowie Wojska Polskiego i ¿o³nierze Kompanii Honorowej, którzy zaci¹gnêli wartê honorow¹ przy trumnie zmar³ego, poczty
sztandarowe Armii Krajowej, a tak¿e poczty sztandarowe szkó³ im. Orl¹t Lwowskich, uczniowie i nauczyciele.
Boles³aw Opa³ek pomiertnie zosta³ odznaczony
Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Order przekazany zosta³ synowi zmar³ego  Wies³awowi.
Homiliê wyg³osi³ ks. pra³at W³adys³aw Jagustyn
 kapelan AK i TMLiKPW.

Szukamy dzisiaj potwierdzenia wiernoci i wiadectw s³u¿by z honorem Bogu i Ojczynie.
Poeta Jan Kasprowicz podsuwa nam szczególne
myli: B³ogos³awieni, którzy w czasie gromów nie stracili równowagi ducha. Którym na widok spustoszeñ i
z³omów nie p³ynie z piersi pieñ rozpaczy g³ucha. Którzy wród nocy nieprzebytych cieni nie trac¹ wiary
w brzask rannych promieni.
Wiele razy w swoim piêknym ¿yciu p. Boles³aw
prze¿ywa³ czas gromów. Wiele razy widzia³ spustoszenia i z³omy! Prze¿ywa³ to wszystko, bo by³ ze Lwowa.
Jerzy Masior przypomina nam s³owami wiersza:
Nie ³atwo byæ ze Lwowa
Los gra³ nami tak jak w karty.
Wiatr rozgoni³ nas jak licie.
Mróz nas mrozi³ nie na ¿arty.
A deszcz moczy³ nas rzêsicie.
Mymy przecie¿ te¿ tam byli.
A dzi dok¹d drogi nasze?
Mymy co tam zostawili:
Nasze wierzê, ojcze nasze.
Bo nie ³atwo byæ ze Lwowa gdzie nad Odr¹, Wis³¹,
Sanem, Wis³okiem.
Bo kazali nam pochowaæ, to co by³o nade wszystko.
Losy wiata s¹ ³askawsze, jeli umiesz te¿ wybaczaæ...

Dr W³adys³aw £ukaszyñski
Pe³ny tekst homilii zamieszczam poni¿ej.
Homilia na pogrzebie p. Boles³awa Opa³ka,
ps. ¯bik, ¿o³nierza AK Obwodu Lwów
Bracia i Siostry.
Pod koniec stycznia koñcz¹ siê spotkania op³atkowe
ró¿nych wspólnot, stowarzyszeñ, grup duszpasterskich, organizacji. Od blisko 30 lat spotkanie op³atkowe
organizowa³o te¿ TMLiKPW w Rzeszowie.
Panie Prezesie Boles³awie!
Zaprosi³e nas dzisiaj na op³atek. Jest to szczególne zaproszenie i szczególne osoby zgromadzi³y siê
wokó³ Ciebie. Jest Pani Wojewoda, która te¿ reprezentuje Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudê.
On te¿ pozna³ Twoje zas³ugi w s³u¿bie naszej Ojczyzny
w ciemn¹ noc okupacji hitlerowskiej i sowieckiej oraz
w latach troski o przekazywanie pamiêci historycznej
nastêpnym pokoleniom a¿ po ostatnie miesi¹ce Twojej
aktywnoci spo³ecznej. To poznanie zas³ug zosta³o
przypieczêtowane przyznaniem Krzy¿a Kawalerskiego... S¹ przedstawiciele Parlamentu PR, oficerowie
Wojska Polskiego, ¿o³nierze, którzy zaci¹gnêli wartê
honorow¹, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, wojewódzkich i miejskich. S¹ poczty sztandarowe Armii
Krajowej i szkó³. S¹ uczniowie z dyrekcj¹ i nauczycielami Szko³y im. Orl¹t Lwowskich. Przy o³tarzu stanêli
kap³ani: Ksi¹dz pu³kownik Proboszcz Parafii Garnizonowej, wierny przyjaciel Ksi¹dz Proboszcz z umi³owanej Parafii Przemylany i Ksi¹dz Kapelan
TMLiKPW.
Dziwny ten nasz dzisiejszy op³atek. Od tego bo¿onarodzeniowego jestemy przeprowadzeni do sto³u eucharystycznego, na którym chleb staje siê Cia³em Zbawiciela i s³yszymy s³owa Chrystusa Pana Kto ten
Chleb spo¿ywa bêdzie ¿y³ na wieki. Jestemy dlatego
przy o³tarzu z darem modlitwy i z wiar¹, ¿e p. Boles³aw, nasz brat przez wiarê w Jezusa Chrystusa, który
ten Chleb spo¿ywa³, ceni³ sobie udzia³ we Mszy wiêtej
i gorliwie ws³uchiwa³ siê w S³owo Bo¿e, po zakoñczeniu
¿ycia ziemskiego przechodzi do ¿ycia wiecznego.
Mamy nadziejê, ¿e ten, który kocha³ ziemsk¹ Ojczyznê
otrzyma w nagrodê ¿ycie w Ojczynie niebieskiej. Do
tego przekonuje nas Chrystus Pan. Zwyciêzca mierci
i szatana.

Wierzymy, ¿e przed Bogiem, gdy prosimy: Odpuæ
nam nasze winy liczy siê nasze wybaczenie naszym
winowajcom. p. Prezes Boles³aw dawa³ wiadectwo:
Mymy stamt¹d co zabrali, tam nie wszystko jest stracone. Pomoc¹ do serdecznych wspomnieñ i g³êbokich
prze¿yæ by³y s³owa wiersza, który pozostawi³ ojciec
Boles³awa, p. Mieczys³aw Opa³ek:
Lwów
Miasto wie¿ dumnych i zielonych wzgórz.
Powiedz nam miasto, jak to siê sta³o,
¿e ty jest dla nas jak upojna kru¿.
I nasze serca ³atwo zwojowa³o?
Miasto wiernoci i ofiarnej krwi.
Która w twej zbroi jak klejnot janieje.
Mi³oæ Ojczyzny jak têcza ci lni.
Nie z³ami¹ hartu dziejowe zawieje...
Zwyciêsko wyjdziesz z wszystkich ciê¿kich prób...
Wiedz¹c, ¿e serce zosta³o zawojowane przez Lwów
mogê mia³o powiedzieæ, ¿e ju¿ wiem sk¹d by³o tyle
hartu ducha, aby po ostatnie miesi¹ce ¿ycia p. Boles³aw troszczy³ siê, by nieæ pomoc samotnym starcom
Polakom we Lwowie. Byli oni skrzêtnie wyszukiwani
w zau³kach Lwowa. Dla nich przeznaczana by³a pomoc
finansowa, ka¿dy grosz z trudem zdobyty nie by³ zmarnowany. Umi³owane te¿ by³y Przemylany z odzyskanym kocio³em pod wezwaniem wiêtych Aposto³ów
Piotra i Paw³a. Dlatego wdziêcznoæ wyra¿a obecny
dzisiaj przy o³tarzu i trumnie O. Piotr Smolka.
Nie wszystko z ¿ycia p. Boles³awa da siê dzisiaj
wyraziæ s³owami. Dlatego prowadzê was Bracia i Siostry przed koció³ wiêtego Krzy¿a na ul. 3 Maja, aby
jeszcze raz us³yszeæ znamienne wyznanie: Jeli usta
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zamilkn¹, to te kamienie  spi¿owe tablice wo³aæ bêd¹.
Tablice wmurowane po tak wielu staraniach Prezesów
Boles³awa i W³adys³awa. To z tych tablic wo³aj¹ Orlêta
Lwowskie, zamordowani Profesorowie lwowskich
uczelni i ofiary zbrodni ludobójstwa z r¹k ukraiñskich
nacjonalistów na Wo³yniu i Kresach Po³udniowoWschodnich.
Liturgia pogrzebowa koñczy siê wezwaniem: Niech
na spotkanie w progach Ojca domu wyjdzie po ciebie
Litociwa Matka. Jest to równie¿ nasze ¿yczenie wynikaj¹ce z wiary. Tak wiele razy piewalimy pieñ licz-

na Gwiazdo Miasta Lwowa... B¹d nam Matk¹ tu i
w niebie. Niech na spotkanie w progach Ojca domu
Ona wyjdzie po ciebie Litociwa Matka. Niech wyjd¹
Orlêta Lwowskie, ofiary zbrodni ludobójstwa na Wo³yniu i Kresach, zamordowani Profesorowie, Lwowiacy i
Kresowiacy, ci, o których pamiêta³e na ka¿de wiêta i
niech wyjd¹ mieszkañcy Przemylan.
£ez, któremy wylali, nikt nie zliczy  to nie wa¿ne.
Dobry Jezu a nasz Panie. Daj mu wieczne spoczywanie.
Ksi¹dz Kapelan W³adys³aw Jagustyn

p. W³adys³awa Anna Smolarek

j¹cego Nauki Jêzyka i Kultury Polskiej w Drohobyczu
na Ukrainie zestaw polskich ksi¹¿ek z literatury polskiej.
Wspólnie z córk¹ wykona³a artystyczny zestaw pisanek, który zosta³ w lipcu 2012 r. przekazany do Muzeum Pisanek w Ko³omyi. Wykazywa³a siê aktywnoci¹
w organizacji ró¿nych imprez o charakterze rocznicowym w Gorzowskim Oddziale TMLiKPW. Na uroczystej
akademii z okazji wiêta Niepodleg³oci i 94 rocznicy
walk Orl¹t Lwowskich o zachowanie polskoci Lwowa
otrzyma³a Z³ot¹ Odznakê TMLiKPW 10 listopada 2012 r.

1.07.1028  10.11.2017
Z domu Baranowska,
urodzona w Zimnej Wodzie
na Kresach. Od kilkunas t u lat by³a cz³onkiem
TMLiKPW w Gorzowie
Wlkp. Dwukrotnie owdowia³a, w 1973 i w 2008 r. Wykaza³a siê aktywnoci¹ charytatywn¹ na rzecz Kocio³a
Rzymskokatolickiego we
Lwowie.
Przekaza³a do Centrum
Metodycznego  Koordynu-

Czeæ Jej Pamiêci!
Zarz¹d TMLiKPW
Oddzia³ w Gorzowie Wlkp.

Helena Sak

Pamiêci mojego Ojca Ludwika Giebu³towicza
wszystko. W jesieni roku 1920 zostaje delegowany na
l¹sk, III Powstanie, Plebiscyt  kartka z Katowic do
mojej Mamy i 3 dokumenty. Odznaczony Krzy¿em Walecznych i Krzy¿em Niepodleg³oci. Wojna, s³u¿ba ojczynie spowodowa³a, ¿e przerwa³ naukê. Póniej zapisa³ siê na Politechnikê we Lwowie, której nie ukoñczy³, bo za³o¿y³ rodzinê, wyjecha³ na Polesie jako osadnik wojskowy, po czym w roku 1936 ju¿ z rodzin¹ 
¿on¹ i 3 dzieci  wraca do Lwowa. To nas uratowa³o
przed wywózk¹ w lutym 1940. Wszyscy osadnicy wojskowi zostali deportowani. W roku 1946 w ramach ekspatriacji wyl¹dowalimy w Katowicach. Ojciec zmar³
w roku 1972, spoczywa na cmentarzu w Katowicach,
nie we Lwowie na Cmentarzu Obroñców Lwowa. Przed
wojn¹ prowadzi³ mnie na ten cmentarz i mówi³: jak
umrê to mnie tu pochowacie.
Ojciec zosta³ odznaczony: Krzy¿em Niepodleg³oci,
Krzy¿em Walecznych, Krzy¿em Obrony Lwowa.

W zwi¹zku z setn¹ rocznic¹ odzyskania niepodleg³oci chcia³am powiêciæ parê s³ów pamiêci mego ojca
Ludwika Giebu³towicza, który ca³¹ swoj¹ m³odoæ
 ³¹cznie z danin¹ krwi  powiêci³ Ojczynie.
Ojciec w wieku lat 16 do³¹czy³ do Pi³sudskiego
w sierpniu 1914  by³ wtedy uczniem gimnazjum
w Gródku Jagielloñskim  mieszka³ ju¿ tylko z ojczymem Mieczys³awem Cepnikiem. Ojciec ojca zmar³
w roku 1904, a matka w 1912. By przyjêto go do Legionów Ojciec poda³, ¿e ma lat 18. Jestem w posiadaniu
mojego taty listu z tego okresu adresowanego do ciotek, w którym prosi o pomoc finansow¹. Siostra przekaza³a list ojczymowi. Ojciec w grudniu 1914 roku by³
ciê¿ko ranny pod Krzywop³otami i ju¿ wtedy zosta³
uznany za niezdolnego do dalszej s³u¿by w wojsku
 45% inwalidztwa. Mimo inwalidztwa, gdy trzeba by³o
walczyæ o Lwów stan¹³ w pierwszych szeregach
 Pierwsza Obrona Lwowa  Wykaz Pierwszej Obrony
Lwowa  Rzêsna Polska poz. 130. Odznaczony Krzy¿em Obrony Lwowa. Nastêpnie walczy z bolszewikami
z Budionnym  mam 2 kartki z Berdyczowa wys³ane do
mojej Mamy Jadwigi Czelnej  ówczesnej narzeczonej
Ojca. By³ a¿ pod Kijowem, opowiada³ o z³ym traktowaniu Polaków przez mieszkañców Kijowa. Nastêpnie
zosta³ skierowany do Warszawy  mam kartkê do mojej
Mamy z sierpnia 1920 r. z Warszawy. To jeszcze nie
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Kartka z Warszawy

Ludwik Giebu³towicz z ¿on¹ Jadwig¹ ok. 1920 r.

Berdyczów

Ludwik Giebu³towicz w 1919 roku
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I. Krzy¿ Obrony Lwowa jest pami¹tk¹ ciê¿kich zmagañ z czasu najazdu ukraiñskiego na Lwów i honorow¹
odznak¹ uczestników obrony miasta.
II. Krzy¿ Obrony Lwowa otrzymuj¹ wszyscy, którzy
umieszczeni s¹ w spisie obroñców Lwowa w czasie od
1 do 22 listopada 1918, prowadzonym w Naczelnej
Komendzie WP we Lwowie, a którzy przez swoje zachowanie siê zgodne z honorem ¿o³nierza i obywatela
Polaka okazali siê tego godnymi.
III. Ewidencja obroñców Lwowa obdarzonych krzy¿em utrzyman¹ bêdzie za pomoc¹ spisu imiennego
wed³ug liczb porz¹dkowych, które odpowiadaæ bêd¹
liczbom t³oczonym na odwrotnej stronie Krzy¿a.
IV. Komisja z³o¿ona z 3 oficerów Krzy¿em Obrony
Lwowa odznaczonych, a w pierwszym swym sk³adzie
przez Komendanta M¹czyñskiego mianowana, bêdzie
mia³a za zadanie utrzymywanie powy¿szej ewidencji,
tudzie¿ orzekanie o utracie prawa noszenia Krzy¿a
przez tych, którzy by w przysz³oci dopucili siê hañbi¹cego przestêpstwa karygodnego wedle pañstwowych ustaw karnych, powa¿niejszych zaniedbañ obowi¹zków ¿o³niersko-s³u¿bowych i czynów niehonorowych, niegodnych ¿o³nierza i obywatela Polaka.
Szczegó³owy regulamin urzêdowania tej Komisji wydanym jest osobno.
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Wzór odznaki honorowej TMLiKPW z okazji 30-lecia Towarzystwa
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Delegacja Szko³y redniej nr 24 we Lwowie i Zarz¹du
G³ównego TMLiKPW z Wroc³awia przy grobie Marii
Konopnickiej

