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Danuta liwiñska

Dzia³alnoæ Zarz¹du G³ównego TMLiKPW
w mijaj¹cym trzydziestoleciu (1988  2018)
ciach, gdzie s¹ siedziby naszego Towarzystwa postawiono pomniki albo wmurowano tablice upamiêtniaj¹ce
mordy dokonane na Polakach na Po³udniowo-Wschodnich Kresach przez nacjonalistów ukraiñskich. Oddzia³y
i Kluby Towarzystwa jednoczenie wyjedna³y we w³adzach samorz¹dowych dla wielu ulic, placów w miastach, obiektów, tablic, szkó³, dru¿yn harcerskich nazwy imion Orl¹t Lwowskich i innych Wielkich Polaków
ze Wschodu.
W 1991 r. w stoczni w Kopenhadze ochrzczono
2 statki, 74-tysiêczniki. Jeden otrzyma³ imiê M/S Szare
Szeregi, a drugi M/S Orlêta Lwowskie. W uroczystoci wziêli udzia³ prezes Andrzej Kaminski i Jadwiga
Kaluscha z Zarz¹du G³ównego jako matka chrzestna.
W okresie trzydziestolecia jedzilimy na pielgrzymki. W pierwszych latach organizowane by³y do
Czêstochowy, a póniej w:
 1997 r.  do B³ogos³awionego Jana Dukli, Patrona
Lwowa
 1998 r.  do Matki Boskiej Jaz³owieckiej w Szymanowie
 1999 r.  do Matki Boskiej ¯o³nierskiej z ¯ó³kwi
w Warszawie
 2000 r.  do Matki Boskiej Czortkowskiej, Koció³
Dominikanów w Warszawie
 od wrzenia 2005 r.  do Czêstochowy we wrzeniu, organizowane przez Stowarzyszenie Upamiêtnienia Ofiar Zbrodni Ukraiñskich Nacjonalistów we Wroc³awiu.
Sprawy wydawnicze. Od 1990 r. Zarz¹d G³ówny
wydaje czasopismo Semper Fidelis". By³o wydawane
jako dwumiesiêcznik, a od 2012 r. jako kwartalnik. Zarz¹d G³ówny opracowuje Wiadomoci, biuletyn informacyjny o najwa¿niejszych problemach i wydarzeniach
Towarzystwa, programowanych przedsiêwziêciach
i przekazuje Oddzia³om i Klubom TMLiKPW. W omawianym okresie wydano równie¿ kalendarze lwowskie
z cyklu S³awni Lwowianie i Kresowianie" i tak w:
2008 r.  osoby powszechnie znane i wspó³pracuj¹ce z TMLiKPW
2009 r.  ludzie pióra
2010 r.  artyci
2011 r.  ludzie nauki
2012 r.  genera³owie i politycy
2013 r.  sportowcy
2014 r.  aktorzy, re¿yserzy, dyrektorzy teatrów
2015 r.  wybitni muzycy
2016 r.  malarze
2017 r.  rzebiarze
2018 r.  wa¿ne rocznice z historii i ¿ycia Lwowa (z uwagi
na 100-lecie Niepodleg³oci Polski i Obrony Lwowa).
Z wa¿nych dzia³añ nale¿y wymieniæ udzia³ cz³onków Zarz¹du G³ównego w ró¿nego rodzaju uroczystociach, pañstwowych, kocielnych, rocznicowych,
przede wszystkim zwi¹zanych z Kresami, jubileuszach,
spotkaniach wi¹tecznych Oddzia³ów i Klubów, ods³o-

Mija 30 lat od powo³ania Towarzystwa Mi³oników
Lwowa, dodano póniej: i Kresów Po³udniowo-Wschodnich. 22 wrzenia 1988 r. zatwierdzony zosta³ przez
S¹d Wroc³awski Statut Towarzystwa Mi³oników Lwowa
z siedzib¹ we Wroc³awiu. Natomiast zebranie za³o¿ycielskie mia³o miejsce w Filharmonii Wroc³awskiej
27 padziernika tego roku. Obecnych wówczas by³o ok.
500 cz³onków, wybrano pierwszy Zarz¹d G³ówny z Prezesem Zdzis³awem Zieliñskim na czele. 30 lat dla takiego Towarzystwa jak nasze to bardzo d³ugi okres, wielu
Lwowian i Kresowian nie doczeka³o tego piêknego Jubileuszu.
W grudniu 1988 r. po trzech miesi¹cach dzia³alnoci
Towarzystwa nast¹pi³a zmiana na stanowisku Prezesa,
nowym zostaje Tadeusz Myczkowski. W kraju powstaj¹
Oddzia³y i Kluby. W czerwcu 1990 r. na zjedzie sprawozdawczo-wyborczym na kolejnego Prezesa wybrano
Andrzeja Kaminskiego. W grudniu 1991 r. na nastêpnym zjedzie  Prezesem zostaje Danuta Nespiak, a w
lutym 1996 r. ponownie Andrzej Kaminski i funkcjê tê
sprawuje do dnia dzisiejszego, bêd¹c wybieranym na
kolejnych zjazdach sprawozdawczo-wyborczych w latach: 2000, 2004, 2008, 2012 i 2016.
Poza powy¿szymi zjazdami organizowane by³y Krajowe Zjazdy Delegatów i Prezesów i tak: w 1989 r.
w Bytomiu, w 1990 r. w Krakowie, w 1993 r. w Brzegu,
w 1994 r. w Bydgoszczy (i nad Zalewem Koronowskim),
w 1995 r. w Brzegu, w 1998 r. w Brzegu, w 2009 r. we
Wroc³awiu, w 2010 r. w Karpaczu.
W omawianym XXX-leciu Zarz¹d G³ówny organizowa³ lub bra³ udzia³ w wielu sesjach naukowych, m.in.:
 1990 r.  Stan i perspektywy badañ nad dziejami
Lwowa  Uniwersytet Wroc³awski
 1994 r.  Profesor Rudolf Weigel i dzia³alnoæ
Jego Instytutu Tyfusowego we Lwowie w latach okupacji rosyjskiej i niemieckiej w latach 1939  1944  Uniwersytet Wroc³awski
 1995 r.  150 lat Politechniki Lwowskiej  Politechnika Wroc³awska
 1996 r.  Polacy na Wschodzie  przesz³oæ i
teraniejszoæ  Ossolineum
 2002 r.  miêdzynarodowa konferencja Stosunki
polsko-ukraiñskie w XX wieku  Uniwersytet Wroc³awski (Profesorowie z Warszawy, Krakowa, Wroc³awia,
Lublina, Berlina, Lwowa, Kijowa)
 2009 r.  wspó³organizacja Obchodów Dni Dziedzictwa Europejskiego we Wroc³awiu
 2010 r.  Pu³tusk  konferencja organizacji pozarz¹dowych  Wspólnota Polska.
W mijaj¹cych latach ods³oniêto ca³y szereg pomników i tablic upamiêtniaj¹cych gehennê Polaków na
Wschodzie. Wymieniê tylko niektóre: Pomnik Orl¹t
Lwowskich na cmentarzu wiêtej Rodziny we Wroc³awiu, a tak¿e w Czêstochowie, Pomnik powiêcony Pomordowanym Profesorom Lwowskim we Wroc³awiu,
a tak¿e w Lublinie. Prawie we wszystkich miejscowo2

niêciach pomników i tablic, nadawania imion szko³om,
ulicom, placom itd.
Ka¿dego roku Zarz¹d G³ówny wspó³organizowa³
z Politechnik¹ Wroc³awsk¹ 4 lipca uroczystoci zwi¹zane z rocznic¹ mordu Profesorów Lwowskich.
Z uwagi na przeprowadzon¹ przez Ministerstwo
Edukacji reform¹ i likwidacj¹ gimnazjów z 41 szkó³ im.
Orl¹t Lwowskich pozosta³o 32.
Zarz¹d G³ówny ma zaprowadzon¹ stronê internetow¹, prowadzi te¿ Kronikê swojej dzia³alnoci.
W minionym okresie ok. 3.000 cz³onków i osób zas³u¿onych dla Towarzystwa otrzyma³o Z³ot¹ Odznakê
TMLiKPW
Wa¿nym odcinkiem dzia³alnoci Zarz¹du G³ównego
jest szerzenie prawdy o dziejach Lwowa i Ma³opolski
Wschodniej poprzez publikacje w Semper Fidelis, wyst¹pienia do najwy¿szych w³adz w sprawach najwa¿niejszych dla Towarzystwa i Rodaków za Wschodni¹
Granic¹.
W padzierniku 2015 r. Prezes Zarz¹du G³ównego
TMLiKPW oraz Minister Obrony podpisali Porozumienie o wspó³pracy pomiêdzy Ministrem Obrony a Towarzystwem Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich
W ostatnim czasie wyst¹pilimy w 2016 r. do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o potrzebie korekty nauczania
 g³ównie historii Polski XX wieku. Odpowied by³a pozytywna.
W 2017 r. wyst¹pilimy do Prezydenta RP Andrzeja
Dudy z protestem w sprawie usuwania jêzyka polskiego jako wyk³adowego z polskich szkó³ na Ukrainie.
Odpowied by³a w pe³ni nas zadowalaj¹ca, poniewa¿
uzgodniono miêdzy w³adzami naszych pañstw, ¿e
w polskich szko³ach do matury bêdzie obowi¹zywa³
polski jêzyk jako wyk³adowy.
W 1998 r. w sk³adzie polskiej delegacji na uzgodnienia ze stron¹ ukraiñsk¹ dotycz¹ce odbudowy Cmentarza Obroñców Lwowa wyjecha³ prezes Andrzej Kaminski. Od tego czasu, jak wymaga³a tego sytuacja, jedzi³
do Lwowa a¿ do otwarcia cmentarza 24.06.2005 r.
Prezes A. Kaminski od 2001 r. zosta³ powo³any
w sk³ad Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa
w Warszawie. Niektórzy cz³onkowie Zarz¹du G³ównego
pracowali w Radach Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa w miejscach swego zamieszkania. Wszyscy dzia³ali w Radach do 31 lipca 2016 r., poniewa¿ od 1 sierpnia tego roku Rada Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa zosta³a rozwi¹zana.
Prezes i Cz³onkowie Zarz¹du G³ównego wiele razy
wyje¿d¿ali do Lwowa i na Kresy na uroczystoci, na
zebrania wyborcze, jubileusze itd., m.in.:
 1992 r.  Zarz¹d G³ówny we Lwowie, rozmowy
z Generalnym Konsulem RP, Zarz¹dem G³ównym
TKPZL, Oddzia³ami TKPZL, polskimi szko³ami, spo³ecznoci¹ polsk¹
 1994 r.  Jubileusz 50-lecia Polskiej Szko³y redniej nr 24 im. Marii Konopnickiej, Lwów
 1995 r.  zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarz¹du G³ównego TKPZL we Lwowie
 1996 r.  udzia³ w Festiwalu Kultury Polskiej na
Ukrainie
 1996 r.  udzia³ w 180-leciu Polskiej Szko³y redniej nr 10 im. Marii Magdaleny, Lwów

 1998 r.  zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarz¹du G³ównego TKPZL we Lwowie
 1999 r.  spotkanie z Generalnym Konsulem RP
we Lwowie, Prezesem Zarz¹du G³ównego TKPZL i
strukturami terenowymi
 2002 r.  uroczystoci Dnia Polonii i wiêta 3 Maja
w Teatrze Skarbkowskim  Lwów
 2002 r.  udzia³ w uroczystociach rocznicowych
bitwy pod Zadwórzem
 2003 r.  XV-lecie Towarzystwa Kultury Polskiej
Ziemi Lwowskiej we Lwowie
 2005 r.  otwarcie Cmentarza Obroñców Lwowa
 2006 r.  obchody 350-lecia lubów Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej
 2006 r.  udzia³ w uroczystociach 750-lecia Lwowa we Lwowie
 2007 r.  15-lecie zespo³u tanecznego Têcza
z Polskiej Szko³y redniej nr 24 im. Marii Konopnickiej
 2008 r.  uzgodnienie we Lwowie i w innych miastach na Kresach Po³udniowo-Wschodnich organizacji
polskich, parafii i nazwisk rodzin, którym Oddzia³y i Kluby TMLiKPW mia³y przekazywaæ pomoc
 2009 r.  XX-lecie Towarzystwa Kultury Polskiej
Ziemi Lwowskiej we Lwowie
 2013 r.  XXV-lecie Towarzystwa Kultury Polskiej
Ziemi Lwowskiej we Lwowie
 2015 r.  wizytacja Cmentarzy Janowskiego,
£yczakowskiego i Obroñców Lwowa pod k¹tem pomocy
finansowej na porz¹dkowanie i odrestaurowanie grobów
 2016 r.  obchody 360-lecia lubów króla Jana
Kazimierza w katedrze lwowskiej
 2016 r. 200-lecie Polskiej Szko³y redniej nr 10
im. Marii Magdaleny we Lwowie
 2017 r.  XXIV konkurs Maria Konopnicka  dzieciom i m³odzie¿y w Polskiej Szkole redniej nr 24 im.
Marii Konopnickiej we Lwowie
 2018 r.  XXV konkurs Maria Konopnicka  dzieciom i m³odzie¿y w Polskiej Szkole redniej nr 24
im. Marii Konopnickiej we Lwowie.
Cz³onkowie Zarz¹du G³ównego wielokrotnie wyje¿d¿ali z pomoc¹ dla Rodaków na Wschodzie, i tak:
w 1992 r. z transportem wojskowym z du¿¹ pomoc¹ do
Lwowa, a tak¿e ze swoich miejscowoci wielokrotnie
wyje¿d¿ali z pomoc¹, m.in. Janusz Sekulski, Stanis³aw
£ukasiewicz, p. Wac³aw Baczyñski, p. W³adys³aw
Olszowy, Zygmunt Muszyñski, Jan Tarnowski, Danuta
liwiñska, a ostatnio Barbara Smoleñska, a kol. Adam
Gyurkovich czêsto wyje¿d¿a³ do Lwowa w sprawie porz¹dkowania Cmentarza £yczakowskiego.
A jak d³ugo kto pracowa³ i pracuje w Zarz¹dzie
G³ównym TMLiKPW:
29 lat i 11 miesiêcy  Andrzej Kaminski (w tym
4 lata w G³. Kom. Rew.)
28 lat
 Danuta liwiñska (w tym
8 miesiêcy w G³. S¹d. Kol.)
18 lat i 5 miesiêcy  Adam Gyurkovich, Leszek
Mulka
17 lat
 p. W³adys³aw Olszowy
10 lat i 5 miesiêcy  Jolanta Ko³odziejska, Janusz
Sekulski, Danuta Szyd³owska,
Jan Tarnowski
6 lat
 Zygmunt Muszyñski, Zdzis³aw
Piwko, Janina Pó³torak.
3

W poprzednich Zarz¹dach G³ównych najd³u¿ej pracowali:
16 lat i 7 miesiêcy  W³adys³aw St¹¿ka
12 lat i 6 miesiêcy  Alfred Janicki, Stanis³aw
Maæków, p. Ryszard
Orzechowski, Andrzej
Michniewski
12 lat
 p. Krzysztof Bulzacki,
Andrzej Chlipalski, Zbigniew
Grata, p. Emil Teluk
11 lat
 p. Les³aw Hawling,
p. Zbigniew Umañski
9 lat
 p. Wac³aw Baczyñski
8 lat i 5 miesiêcy  p. Jerzy Czy¿ycki, Kazimiera
G³ogowska-Gosz, Marian
Gryniewicz
8 lat
 Danuta Nespiak, p. Zdzis³aw
Ojrzyñski, p. Marek
Rogalski, p. Danuta
Tabiñska-Juhasz, p. Tadeusz
Radomañski
6 lat
 p. ks. Janusz Pop³awski.
W ci¹gu minionych 30 lat bardzo przerzedzi³y siê
nasze szeregi. W okresie tym zmar³o 37 cz³onków Zarz¹du G³ównego, 38 Prezesów Oddzia³ów i Klubów,
wiele znanych znakomitoci, zas³u¿onych dla Lwowa i
Kresów Po³udniowo-Wschodnich  wymieniê niektórych: Henryk Vogelfanger (Toñcio), Witold Szolginia,
Zbigniew Herbert, Andrzej Hiolski, Adam Hanuszkiewicz, Karolina Lanckoroñska, Jerzy Janicki, Wojciech
Kilar, Kazimierz Górski, Andrzej Przewonik, W³ada
Majewska, Stanis³aw Skrowaczewski, Krystyna Feldmann, Adam Hollanek, a we Lwowie ks. biskup Rafa³
Kiernicki, Stanis³aw Czerkas, Boles³aw Sudomiak, Jadwiga Pechaty, Eugeniusz Cydzik, Henryk Ha³as i inni
oraz niezliczone iloci cz³onków. Wystarczy nadmieniæ,
¿e w 1990 r. by³o ok. 90.000 cz³onków, a na koniec lipca 2018 r. by³o ju¿ tylko ok. 3.000 w 59 Oddzia³ach i
Klubach TMLiKPW.

Powy¿sza próba podsumowania naszej dzia³alnoci
w XXX-leciu daje ogólny zarys naszej pracy. Trudno
w tym miejscu dok³adnie i w okrelonych ramach przekazaæ wszystkie zadania, jakimi zajmowa³ siê Zarz¹d
G³ówny. Bior¹c pod uwagê nasze mo¿liwoci finansowe, pewne uwarunkowania spo³eczne, redni¹ wieku
wielu dzia³aczy Towarzystwa  uwa¿amy, ¿e dorobek
jest niema³y. Ale w zwi¹zku z coraz szybszym wykruszaniem siê dotychczasowej kadry nale¿y powa¿nie siê
zastanowiæ co bêdzie za kilka lat, kto przejmie po nas
pa³eczkê, aby dalej utrzymywaæ pamiêæ o Lwowie i
Kresach, aby dalej wspieraæ i pomagaæ Rodakom za
Wschodni¹ Granic¹. W tej sytuacji najwa¿niejszym naszym zadaniem jest zdobywanie m³odych ludzi, zak³adanie Kó³ M³odzie¿owych TMLiKPW i uczenie ich mi³oci do Lwowa i Kresów. Prezesi Oddzia³ów i Klubów
powinni pamiêtaæ, aby przed zakoñczeniem swojej
dzia³alnoci mieli mo¿liwoæ przekazania nastêpcom
wszystkiego tego, co wi¹¿e siê z prac¹ dla dobra Towarzystwa i Rodaków na Wschodzie. Zakoñczê podobnie
jak 5 lat temu s³owami Mariana Hemara:
mieræ na obczynie nas wymiata
Jak pajêczyny w k¹cie.
Coraz nas mniej z naszego wiata
Co siê oddala i odlata.
...
Do czyich r¹k ostatni z nas
Odda chor¹gwi drzewce?
Komu przeka¿e, gdy nadejdzie czas,
Aby j¹ ca³o niós³ do domu?
Gdzie s¹ te rêce, w które my
Oddamy nasze gwiazdy, szarfy,
Pieni, marzenia, struny harfy,
Przysiêgi, krzy¿e, wiersze,
Lwy?
I nasze Towarzystwo? G

Zygmunt Szkur³atowski

Stulecie odzyskania przez Polskê niepodleg³oci
11.11.1918  11.11.2018 (II)
Czêæ 3. Walka o granice II RP

bior¹c, granice te wyznacza³y czy ustala³y jednak
przede wszystkim ró¿ne traktaty miêdzynarodowe, które tworzy³y nowy, powojenny ³ad terytorialny w Europie
(okrelaj¹cy g³ównie losy pañstw pokonanych). W tym
zakresie kluczow¹ rolê odgrywa³y wielkie pañstwa zwyciêskiej Ententy. Jeli przyjmujemy, ¿e Polska odzyska³a niepodleg³oæ 11.11.1918 r., to walka o jej granice
trwa³a jeszcze oko³o 5 lat. Warto przeledziæ wiêc te
ró¿norodne dzia³ania, w tym naprzód traktaty pokojowe: Traktat Wersalski, Traktat w Saint Germain, Traktat
w Trianon, Traktat Ryski.

a) Granica z Niemcami, WM Gdañsk,
Czechos³owacj¹ i Rumuni¹
Ogólne uwarunkowania miêdzynarodowe
Zakoñczenie I wojny wiatowej zmieni³o w istotny
sposób mapê polityczn¹ Europy. Na gruzach trzech
pañstw zaborczych (Rosja, Niemcy, Austro-Wêgry) powsta³o lub odrodzi³o siê 10 nowych pañstw (g³ównie
s³owiañskich), w tym odrodzi³a siê te¿ Polska, która
z woli zaborców zniknê³a z mapy Europy po III rozbiorze Polski w 1795 r. O granicach w powojennej Europie, a w tym i granicach II RP, decydowa³o wiele czynników zewnêtrznych i wewnêtrznych. Formalnie rzecz

1. Traktat Wersalski (28.06.1919)
By³ on zasadniczym traktatem koñcz¹cym I wojnê
wiatow¹. Zwyciêska Ententa zawar³a w nim warunki
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pokoju z pokonanymi Niemcami (które potem przez
ca³e lata miêdzywojenne mówi³y o narzuconym im dyktacie, gdy¿ znacznie ogranicza³ ich uzbrojenie, co
Niemcy stopniowo omijali, korzystaj¹c m.in. z poligonów w Rosji). W Traktacie tym zawarto te¿ ustalenia
dotycz¹ce granicy polsko-niemieckiej. Polsce przyznani wiêkszoæ dawnego zaboru pruskiego, tj. znaczn¹
czêæ Wielkopolski (to wynik zwyciêskiego Powstania
Wielkopolskiego) i Prusy Zachodnie, czyli dzisiejsze
Pomorze (wg wniosku prezydenta Th. W. Wilsona dostêp do morza), ale bez Gdañska, który na wniosek
W. Brytanii og³oszono Wolnym Miastem, chocia¿
Gdañsk nale¿a³ do Polski. Kolonialna W. Brytania niejeden raz wyra¿a³a tak swój stosunek do Polski i Narodu
Polskiego. Ze strony polskiej negocjatorami w Wersalu
byli: Ignacy Paderewski i Roman Dmowski. Dodajmy
jeszcze zas³ugi, jakie przy wyznaczaniu granic mia³
znany polski kartograf ze Lwowa Eugeniusz Romer
z zespo³em.
Traktat Wersalski powo³a³ te¿ (1919) miêdzynarodowy organ o nazwie Rada Ambasadorów, maj¹cy rozstrzygaæ sporne kwestie graniczne. Jedn¹ z form jej
pracy by³y plebiscyty, w tym na Górnym l¹sku oraz na
terenie Warmii i Mazur. Radê Ambasadorów tworzyli
we Francji ambasadorzy W. Brytanii, W³och, Japonii i
USA (do pewnego czasu, a potem USA by³y obserwatorem) i Belgii. Rad¹ kierowa³ przedstawiciel Francji
Jules Cambon.
Na konferencji pokojowej w Wersalu przywódcy
27 pañstw zwyciêskiej Ententy podejmowali nie tylko
decyzje dotycz¹ce g³ównie powojennych granic i losów
pañstw pokonanych. Tam wa¿y³y siê te¿ terytorialne
losy nowych (czy odrodzonych, w tym te¿ Polski)
pañstw, powsta³ych na gruzach zaborców. Problemy
graniczne mia³a bowiem nie tylko Polska, lecz te¿ inne,
w tym nowo powsta³e pañstwa.
Poza ustaleniami traktatowymi Konferencji w Wersalu dla Polski rozstrzygaj¹ce znaczenie mia³y te¿ inne
traktaty i decyzje Rady Ambasadorów, plebiscyty na
spornych terenach oraz walki zbrojne (powstania):
o Lwów i Ma³opolskê po³udniowo-wschodni¹ (Kresy Po³udniowo-Wschodnie) oraz Powstanie Wielkopolskie
 oba zwyciêskie. Widzimy wiêc, ¿e granice II RP to
wynik wielu dzia³añ miêdzynarodowych oraz naszych,
wewnêtrznych. Czynnikiem sprzyjaj¹cym odrodzeniu
siê Pañstwa Polskiego, a mo¿e nawet decyduj¹cym,
by³a klêska wojenna wszystkich trzech zaborców Polski: Niemiec, Rosji i Austro-Wêgier, a tak¿e rewolucje:
lutowa i padziernikowa w Rosji. Dla Polski Traktat
Wersalski przewidywa³ plebiscyty na terenach spornych (Górny l¹sk i Mazury), przy czym na Górnym
l¹sku plebiscyt przeplata³ siê trzema powstaniami polskiej ludnoci Górnego l¹ska.
Tak wiêc odrodzenie Polski zale¿a³o nie tylko od
decyzji zwyciêskich mocarstw zachodnich, które w istnieniu niepodleg³ej Polski widzia³y przede wszystkim
barierê odgradzaj¹c¹ Europê Zachodni¹ od niebezpieczeñstwa rosyjskiego komunizmu (w takich razach
przed wojn¹ o Polsce mawiano: przedmurze chrzecjañstwa). By³y te¿ inne czynniki, gdy¿ traktaty nie zawsze szczegó³owo ustala³y granice, odsuwaj¹c ten problem na dalszy plan. Nawet prezydent USA Th. Woodrow Wilson w punkcie 13 swej Deklaracji, wyg³oszo-

nej w Kongresie USA (8.01.1918) nie wspomina³ o tym
szczegó³owo, stwierdzaj¹c jedynie, ¿e odrodzona Polska winna mieæ dostêp do morza, co by³o podstaw¹
przydzielenia Polsce pasa Pomorza.
Pierwsze decyzje dotycz¹ce przysz³ych granic Polski podjêli jednak na konferencji pokojowej
(28.06.1919) w Wersalu przywódcy 27 pañstw zwyciêskiej Ententy (czyli tzw. gruba trójka: premier W. Brytanii George Lloyd, premier Francji Georges Clemenceau
i prezydent USA Th. Woodrow Wilson), podpisuj¹c koñcz¹cy I wojnê wiatow¹ traktat pokojowy z pokonanymi
Niemcami. Jednoczenie ustala³ on polsk¹ granicê zachodni¹. Niemcy musia³y oddaæ Polsce prawie ca³¹
Wielkopolskê, która nie czekaj¹c jednak na postanowienia traktatu sama wywalczy³a swe wyzwolenie spod
pruskiego zaboru.
Powstanie wielkopolskie i walka
o granicê zachodni¹
Pod koniec 1918 r. w Wielkopolsce podkrelano, ¿e
ziemie zaboru pruskiego  Wielkopolska (kolebka Pañstwa Polskiego) i Pomorze  musz¹ zostaæ w³¹czone
do Polski, podobnie jak niektóre obszary Dolnego l¹ska (który Polska utraci³a jeszcze w XIV w. z powodu
uk³adu króla Kazimierza Wielkiego, a wczeniej nale¿¹ce do Polski i zamieszkiwane w wiêkszoci przez ludnoæ polsk¹). Zreszt¹ ju¿ w czasach wczesnopiastowskich ówczesne Pañstwo Polskie siêga³o nawet do
£u¿yc, wypierane stopniowo przez ¿ywio³ germañski.

W Wielkopolsce natomiast w listopadzie 1918 r.
ujawni³ siê istniej¹cy od dwóch lat Centralny Komitet
Obywatelski, z którego wy³oniono Komisariat Naczelnej
Rady Ludowej (w jego kierownictwie by³ m.in. Wojciech
Korfanty), powo³anej na pocz¹tku grudnia 1918 r.
Chocia¿ przyjazd Ignacego Paderewskiego do Poznania (26.12.1918) istotnie zmieni³ sytuacjê, przejêcie
jednak w³adzy bez walki okaza³o siê niemo¿liwe. Po
owacyjnym powitaniu I. Paderewskiego nastêpnego
dnia (27.12.1918) Niemcy zorganizowali antypolsk¹
manifestacjê, zrywaj¹c polskie i alianckie flagi, demolowali siedziby polskich organizacji i lokalnych w³adz. Po
po³udniu pod hotelem Bazar, w którym zamieszka³
Paderewski, pad³y strza³y niewiadomego pochodzenia,
co spowodowa³o, ¿e rozpoczê³a siê walka, która szybko ogarnê³a ca³y Poznañ. Tak zaczê³o siê powstanie
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wielokopolskie. Szybko usuniêto oddzia³y niemieckie
z miasta, a od nastêpnych dni powstanie objê³o ca³¹
Wielkopolskê.
Istniej¹ pogl¹dy, ¿e to m³odzie¿ Poznania rozpoczê³a powstanie (27.12.1918) wbrew zamiarom Naczelnej
Rady Ludowej, obejmuj¹c wiele miast Wielkopolski.
Pocz¹tkowo (do 16.01.1919) odnosi³o ono znaczne
sukcesy militarne i polityczne (marsz w kierunku Kargowej do linii Obry). Wywalczony teren oddano pod
kontrolê Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej do decyzji Konferencji w Wersalu. G³ównym dowódc¹ naprzód
by³ mjr S. Taczak, a potem (od 16.01.1919) gen.
J. Dowbór-Municki. W³adzami politycznymi kierowa³
Wojciech Tr¹mpczyñski. Zaciête boje toczy³y siê pod
Rawiczem, Nak³em, Szubinem. W po³owie stycznia
Niemcy rozpoczêli ofensywê (st¹d klêska powstañców
pod Szubinem, ale zwyciêstwo pod Osieczn¹). Walki
przerwano na ¿¹danie Ententy rozejmem w Trewirze
(16.02.1919). gdzie wyznaczono liniê demarkacyjn¹
wed³ug pola walki. W rokowaniach miêdzynarodowych stan faktyczny mia³ istotne znaczenie przy ostatecznym wytyczaniu granicy. W powstaniu udzia³ wziê³o
70 tys. ochotników, z których w walkach zginê³o oko³o
2000, a rannych zosta³o ok. 6000 powstañców.
Ostatecznie mimo zarzutów brytyjskiego premiera
George'a Lloyda o imperialnej polityce Polaków po
wyst¹pieniach Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego Ententa przyzna³a Polsce (28.06.1919) wiêkszoæ Wielkopolski i Pomorze. Symbolicznych zalubin
Polski z morzem na wybrze¿u w Pucku dokona³ gen.
Józef Haller (10.02.1920).

ogranicza³ w ten sposób suwerennoæ pañstwow¹,
stwarza³ bowiem mo¿liwoæ ingerencji w wewnêtrzne
sprawy Polski pod pretekstem obrony praw mniejszo-

ci. Traktatu nie musia³y podpisaæ Niemcy, mimo ¿e
mieszka³o tam przesz³o milion Polaków.
I powstanie i plebiscyt na Górnym l¹sku
O przebiegu granicy polsko-niemieckiej na Górnym
l¹sku zadecydowa³y 3 polskie powstania, które niejako przeplata³y plebiscyt. Na Górnym l¹sku zakoñczenie I wojny wiatowej oraz powstanie II RP wywo³a³o
ferment narodowo-polityczny w postaci odczuwania
pewnej odrêbnoci narodowej. Wielu mieszkañców
chcia³o przy³¹czenia Górnego l¹ska do Polski lub
utworzenia autonomii. St¹d wybuch³o nieskuteczne I
Powstanie l¹skie (16/17.08.1919) pod has³em przy³¹czenia Górnego l¹ska do Polski. Sprawy podzia³u rozstrzygn¹æ mia³ plebiscyt. Ogólnie rzecz bior¹c sytuacja
przed plebiscytem na Górnym l¹sku wydawa³a siê
dobra. Istnia³a bowiem wy¿sza, polska wiadomoæ
narodowa, a tak¿e du¿a liczba polskich dzia³aczy. St¹d
sama decyzja zarz¹dzaj¹ca plebiscyt rozczarowa³a
Polaków. Spodziewano siê bowiem, ¿e bez plebiscytu
zapadnie decyzja o przy³¹czeniu Górnego l¹ska do
Polski.
O Dolnym l¹sku ju¿ wówczas w zasadzie praktycznie nie mylano. By³ on bowiem germanizowany od
XIV w., gdy polski król Kazimierz Wielki, umieraj¹c
wczeniej, przegra³ bêd¹cy wówczas w modzie familijny zak³ad z czeskim Luksemburczykiem o Dolny
l¹sk, który po mierci Kazimierza przeszed³ do Austrii
Habsburgów, a w po³owie XVIII w., w wojnach l¹skich,
zdoby³ go na Austrii pruski król Fryderyk II, który prowadzi³ intensywn¹ germanizacjê. Mimo to przejawy
polskoci na Dolnym l¹sku by³y jeszcze silne.
Tymczasem na Górnym l¹sku wzmóg³ siê terror
niemiecki wobec Polaków i ich dzia³alnoci. St¹d Polacy coraz czêciej myleli o zbrojnym przeciwstawieniu
siê narastaj¹cemu terrorowi niemieckiemu. Momentem
prze³omowym sta³ siê strajk robotniczy (11 
 15.08.1919) oraz masakra robotników (g³ównie Polaków) w Mys³owicach, jakiej dokona³ niemiecki Grenzschutz (15.08.1919). By³o to bezporedni¹ przyczyn¹
wybuchu I powstania l¹skiego (16/17.08.1919), które

Gdañsk natomiast (zamieszkany wówczas w wiêkszoci przez Niemców) uzyska³ status Wolnego Miasta
i pozostawa³ pod zarz¹dem Komisarza Ligi Narodów.
Polsce przyznano tylko pewne przywileje w tym miecie (z portu mog³a korzystaæ Marynarka Wojenna RP,
Gdañsk w³¹czono po polskiej strefy celnej, uruchomiono tam równie¿ polsk¹ pocztê).
Górny l¹sk
O przy³¹czeniu Górnego l¹ska oraz czêci Prus
Wschodnich do Polski lub do Niemiec mia³y zdecydowaæ plebiscyty. Polska zosta³a równie¿ zmuszona do
podpisania tzw. ma³ego traktatu wersalskiego, w którym
zobowi¹za³a siê do przestrzegania praw mniejszoci
narodowych. W sytuacji konfliktowej mog³y siê one odwo³aæ do arbitra¿u Ligi Narodów. Ma³y traktat wersalski
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Niemcy szybko st³umili. Niepowodzenie to nie odebra³o
jednak polskim powstañcom wiary w mo¿liwoæ i celowoæ dalszych walk o przy³¹czenie Górnego l¹ska do
Polski. Niemcy mieli jednak od dawna lepiej zorganizowany aparat pañstwowy. Nasilili wiêc terror wobec Polaków oraz polskich organizacji. Te niemieckie dzia³ania jeszcze bardziej wzmog³y opór Polaków przeciw
narastaj¹cemu terrorowi niemieckiemu.

Wziê³o w nim udzia³ 1191 tys. osób, z czego za
po³¹czeniem z Polsk¹ opowiedzia³o siê tylko 479 tys.
g³osuj¹cych, a za pozostaniem w granicach Niemiec
708 tys. Tak du¿a przewaga Niemców wynika³a z dopuszczenia (na wniosek Polski) do g³osowania osób
urodzonych na l¹sku, niezale¿nie od miejsca zamieszkania. Strona polska zaproponowa³a bowiem, by
w g³osowaniu mog³a wzi¹æ udzia³ ka¿da osoba urodzona na Górnym l¹sku. W tej sytuacji Niemcy lepiej
zachêcili i sprawniej zorganizowali (ca³e poci¹gi) przyjazd swych rodaków, którzy wczeniej wyjechali
do Niemiec zachodnich, aby przyjechali na g³osowanie.
Spoza l¹ska przyby³o blisko 180 tys. Niemców,
a z Polski zaledwie 10 tys. polskich emigrantów. Poza
tym wbrew ustaleniom Traktatu Wersalskiego wszystkie g³osy liczono ³¹cznie dla ca³ego obszaru plebiscytu,
a nie oddzielnie dla gmin i powiatów.

II Powstanie i plebiscyt na Górnym l¹sku
W toku przygotowañ plebiscytowych rós³ jednak niemiecki terror, utrudniaj¹cy Polakom przygotowania do
plebiscytu. Z r¹k niemieckich bojówek zaczêli gin¹æ
polscy dzia³acze (czasem ginêli równie¿ dzia³acze niemieccy). W wyniku rosn¹cego napiêcia wybuch³o
II powstanie l¹skie (16.08.1920). W odpowiedzi Komisja Miêdzysojusznicza powo³a³a wspóln¹, polsko-niemieck¹ policjê podleg³¹ Komisji oraz wyda³a zarz¹dzenie o zaprzestaniu terroru. Polacy osi¹gnêli wiêc zamierzony cel: samoobrona ludnoci polskiej. Si³a i zasiêg powstania zaskoczy³y jednak zarówno Niemców,
jak i Sprzymierzonych, choæ nie mia³o ono specjalnego
poparcia. Polska by³a wówczas silnie zaanga¿owana
w wojnie u swych wschodnich granic. W Miêdzynarodowej Komisji W³osi oraz hierarchia Kocio³a Katolickiego
opowiedzieli siê za Niemcami, gdy Francuzi zachowali
neutralnoæ.

Polski plakat plebiscytowy
W sumie Polska przegra³a wiêc plebiscyt (mo¿na
rzec trochê na w³asne ¿yczenie), uzyskuj¹c tylko
40,4% g³osów, gdy Niemcy 50,6%. W tej sytuacji rz¹d
angielski zaproponowa³, aby Polsce przyznaæ jedynie
powiaty: rybnicki, pszczyñski oraz czêæ katowickiego i
tarnogórskiego, a ca³y Górnol¹ski Okrêg Przemys³owy
pozostawiæ Niemcom.
III Powstanie l¹skie
Odpowiedzi¹ na ten niekorzystny dla Polski projekt
podzia³u l¹ska by³ strajk generalny na Górnym l¹sku, a nastêpnie wybuch III powstania l¹skiego
(2/3.05.1921) pod wodz¹ Wojciecha Korfantego
(20.04.1873  17.08.1939; student Uniwersytetu Wroc³awskiego 1896  1901, pose³ w parlamencie niemieckim 1903  1918, pose³ i senator II RP, prezes Stronnictwa Pracy 1937  1939 i przywódca powstañ l¹skich).
Dodajmy, ¿e u wylotu najnowoczeniejszej, ju¿
przed wojn¹, dwupasmowej arterii wylotowej (ok. 5 km)
z centrum Wroc³awia na po³udnie w kierunku Wa³brzycha i Jeleniej Góry ul. Powstañców l¹skich (boczne:
Orla i Sêpia) na du¿ym, na nowo zaaran¿owanym
skwerze dopiero po latach starañ ods³oniêto
(11.11.2014) zbiorowym wysi³kiem organizatorów,
w³adz i sponsorów odlany w br¹zie (3,6 m), lecz czar-

Zasiêg powstañ na Górnym l¹sku
Plebiscyt (20.03.1921) obj¹³ 13 powiatów, a mianowicie (w ujêciu alfabetycznym): bytomski, g³ubczycki,
gliwicki, katowicki, kluczborski, kozielski, lubliniecki,
opolski, prudnicki (nieznaczna czêæ), pszczyñski, rybnicki, strzelecki, tarnogórski.
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ny, jakby wyrzebiony w wêglu, pomnik Wojciecha Korfantego (st¹d trudny do fotografowania na tle zieleni
bez specjalnego podwietlenia). Autorem projektu jest
artysta z Górnego l¹ska Tomasz Wenklar.
Mimo przewagi regularnych wojsk niemieckich polscy powstañcy toczyli krwawe walki na linii Odry i
o Górê wiêtej Anny, utrzymuj¹c swe pozycje na
przedpolu l¹skiego Okrêgu Przemys³owego. Walki te
(trwaj¹ce do lipca 1921 r.) zakoñczy³a dopiero interwencja wojsk zachodnich, dzia³aj¹cych w ramach Komisji Plebiscytowej.
W tej sytuacji podjêto rozmowy (5  25.06.1921),
które doprowadzi³y do zawieszenia broni (28.06.1921).
Nastêpnie Liga Narodów odrzuci³a (12.10.1921) angielsko-niemiecki wniosek pozostawienia Górnego l¹ska
przy Niemczech i poleci³a dokonaæ podzia³u tego regionu.
W padzierniku 1921 r. Rada Ambasadorów dokona³a ostatecznego podzia³u Górnego l¹ska. Polska
otrzyma³a tylko 29% obszaru plebiscytowego (46%
mieszkañców), który obejmowa³ 6 powiatów: katowicki,
czêæ lublinieckiego, pszczyñski, rybnicki, wiêtochowicki i czêæ tarnogórskiego oraz skrawki pow. bytomskiego i zabrzañskiego. Znajdowa³a siê jednak w nich
wiêksza czêæ przemys³u górnol¹skiego, który mia³
dla Polski ogromne znaczenie gospodarcze (53 z 67
kopalni wêgla kamiennego, niemal wszystkie kopalnie
rud ¿elaza, po³owa hut ¿elaza i koksowni, wszystkie
huty cynku i o³owiu). Sta³o siê to podstaw¹ utworzenia
nowego, autonomicznego województwa górnol¹skiego
z siedzib¹ w Katowicach, obejmuj¹cego powiaty: Katowice, wiêtoch³owice, Rybnik, Pszczyna, Bielsko, Cieszyn, Królewska Huta (dawniej Gorzów), Tarnowskie
Góry i Lubliniec. By³ to obszar niewielki, ale bardzo
wa¿ny gospodarczo.

bojówki niemieckie rozpoczê³y gwa³towny terror, w wyniku którego zgin¹³ m.in. oficer francuski.
Wojsko polskie przekroczy³o dawn¹ granicê
(20.06.1922) ko³o Szopienic i wkroczy³o na l¹sk.
Ostatecznie Polska przejê³a administracjê na przyznanym jej obszarze w lipcu 1922 r. Zgodnie z obietnic¹
zachowa³ on pewn¹ autonomiê (sejm lokalny). Pierwszym wojewod¹ l¹skim zosta³ Józef Rymer. Nastêpnie
w Katowicach podpisano (16.07.1922) dokument upamiêtniaj¹cy przejêcie czêci l¹ska przez Rzeczpospolit¹.

Gen. Stanis³aw Szeptycki na czele oddzia³u WP
wje¿d¿a do Katowic (22.06.1922)
Na terenach przyznanych Niemcom rozpoczêli ono
odwet na l¹zakach, którzy w okresie plebiscytowym
dzia³ali na rzecz Polski, stosuj¹c wobec nich ró¿ne szykany.
Plebiscyt na Warmii i Mazurach
Drugim obszarem plebiscytu na styku granicy polsko-niemieckiej by³a Warmia i Mazury (11.07.1920).
Dla Polski plebiscyt ten by³ bardzo niewygodny, gdy¿
by³ to teren od wielu lat pod panowaniem Niemców,
którzy stosowali terror i agresywn¹ propagandê wobec
Polaków. Poza tym do granicy Prus Wschodnich zbli¿a³a siê Armia Czerwona (okres wojny polsko-bolszewickiej i niemal tu¿ przed polskim zwyciêstwem warszawskim tzw. cudem nad Wis³a  15.08.1920). Ludnoæ
obawia³a siê o los odbudowanej niepodleg³oci Polski.
Uwa¿a siê, ¿e pewien niekorzystny wp³yw mia³a te¿
pewna manipulacja: g³osuj¹cy mieli wybieraæ miêdzy
kartkami z napisem Polska  Polen i Prusy Wschodnie  Ostrreussen. Wiêkszoæ wybra³a wiêc Prusy
Wschodnie, czyli stabilniejsze Niemcy.
Plebiscyt zakoñczy³ siê dla Polski klêsk¹, gdy¿ na
Mazurach za Polsk¹ oddano tylko 2% g³osów, a na
Warmii 8%. W sumie tylko 3% ludnoci opowiedzia³o
siê za w³¹czeniem do Polski. St¹d Rada Ambasadorów
przyzna³a Polsce na Mazurach 3 gminy, a na Warmii
5 gmin (razem tylko 8 gmin). Granica miêdzypañstwowa bieg³a po prawym brzegu Wis³y.
Z polskiego wiêc punktu widzenia (i polskiej historii
tych i innych ziem pod wieloletnim obcym panowaniem)
plebiscyty nie by³y adekwatn¹ form¹ weryfikacji terytorialnej przynale¿noci. Wprawdzie w Polsce uwa¿ano,
¿e ju¿ Wojciech Kêtrzyñski (jeszcze urodzony jako

Nastêpnie w Genewie podpisano (15.05.1922) polsko-niemieckie porozumienie reguluj¹ce podzia³ Górnego l¹ska.
Po podziale strona polska utworzy³a Naczeln¹ Radê
Ludow¹ z Józefem Rymerem na czele. Na czele analogicznego organu niemieckiego stan¹³ Hans Lukaschek.
Podczas ewakuacji wojsk Komisji Miêdzysojuszniczej
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Adalberf von Winkler, a potem ten, który odnalaz³ sw¹
polskoæ i by³ d³ugoletnim, zas³u¿onym dyrektorem
lwowskiego Ossolineum) przywróci³ Mazury Polsce,
a Polskê Mazurom, w praktyce od koñca XVIII w. ludnoæ tych ziem ¿y³a pod panowaniem niemieckim. Strona niemiecka mia³a wiêc prê¿niejsz¹ administracjê i
propagandê.

Ukraiñcami), Ormianie, Austriacy, Czesi i inni. Walki
w miecie trwa³y do 22.11.1918 r., a wokó³ okr¹¿onego
Lwowa do po³owy 1919 r. Broni³a go polska m³odzie¿,
a nawet dzieci. Najm³odsze Orlê (Jan Kukawski) mia³o
zaledwie 9 lat, siedem mia³o po 10, a dwóch weteranów
powstania styczniowego z 1863 r. po 75 lat. W czasie
tych walk zginê³o 439 Polaków, w tym 12 kobiet. Na
pami¹tkê tych walk utworzono potem cmentarz zwany
Cmentarzem Orl¹t Lwowskich. Jest to wiêc pomnik
bojowników o niepodleg³¹ Polskê, którzy oddali za ni¹
swe bardzo m³ode ¿ycie.
Pomoc z zewn¹trz przysz³a póniej, w tym 17 lotników amerykañskich (trzech spoczê³o na Cmentarzu),
którzy w polskich mundurach walczyli potem g³ównie
z konnic¹ Budionnego. Szcz¹tki ¿o³nierzy francuskich
ekshumowano i przewieziono do Francji. Istotn¹ pomoc
miastu okaza³y Orlêta Przemyskie, broni¹ce mostów na
Sanie.
Dopiero 7 listopada socjalista Ignacy Daszyñski powo³a³ w Lublinie rz¹d, który po przyjedzie Józefa Pi³sudskiego (10.11.1918) do Warszawy (by³ internowany
przez Niemców w twierdzy w Magdeburgu z powodu
tzw. kryzysu przysiêgowego) odda³ siê do jego dyspozycji. 11 listopada kapitulowa³y Niemcy i uznano niepodleg³oæ Polski. Zakoñczy³a siê I wojna wiatowa.
Wtedy dopiero mo¿na by³o pomyleæ praktycznie
o pomocy dla walcz¹cego Lwowa. Istnia³a wiêc ju¿
wówczas Odrodzona Polska (Republika Polska), lecz
nie mia³a jeszcze granic, o które musia³a walczyæ na
wschodzie (wojna polsko-ukraiñska i polsko-bolszewicka) i na zachodzie (Powstanie Wielkopolskie, 3 powstania l¹skie, plebiscyty) oraz na konferencjach pokojowych w Pary¿u.
O zakoñczeniu walk o Ma³opolskê wschodni¹ ostatecznie zadecydowa³a sytuacja wojsk ukraiñskich, które
jednoczenie atakowali z pó³nocnego wschodu bolszewicy oraz przyby³a po 11 listopada polska Armia Hallera. Ostatecznie do lipca 1919 r. Polacy wyparli armiê
ukraiñsk¹ za Zbrucz (wschodnia granic Galicji) na teren
Ukraiñskiej Republiki Ludowej, a we wrzeniu 1919 r.
podpisano w tej kwestii rozejm.
Po ustaniu walk w³adze polskie ekshumowa³y poleg³ych i chowa³y na nowym polu £yczakowa od strony
Pohulanki. Tak tworzy³ siê COL, który by³ najbardziej
znan¹ nekropoli¹ polsk¹ okresu miêdzywojennego.
Chowano na nim bojowników o Polskê niezale¿nie od
wyznania.

2. Traktat w Saint Germain (10.09.1919)
By³ podobny do Traktatu Wersalskiego, lecz dotyczy³ tylko sojusznika Niemiec, czyli pokonanej Austrii.
Obejmowa³ l¹sk Cieszyñski i Ma³opolskê (dzisiejsza
Ma³opolska z Krakowem, Podkarpacie oraz Ma³opolska
Wschodnia ze Lwowem). W tym zakresie mocarstwa
zachodnie uzna³y (ale dopiero w 1923 r.) faktyczne rozstrzygniêcia, czyli przynale¿noæ tych terenów do Polski.
Powstanie lwowskie i polsko-ukraiñska granica
na Zbruczu
Przyczynami konfliktu polsko-ukraiñskiego by³y
sprawy pañstwowe. Po latach niewoli i klêsce wszystkich zaborców Polska odzyska³a w 1918 r. niepodleg³oæ (przy ró¿nych koncepcjach granic, nawet sprzed
I rozbioru). Ukraiñcy natomiast chcieli zdobyæ sw¹ wolnoæ (samostijnoæ) na Polakach, gdy¿ dotychczas
niepodleg³ego pañstwa nie mieli. St¹d na zjedzie
we Lwowie utworzyli (19.10.1918) Ukraiñsk¹ Radê Narodow¹, która przyjê³a rezolucjê o utworzeniu pañstwa
ukraiñskiego ze Lwowem jako stolic¹ (Galicja Wschodnia po San, Bukowina, Ru Karpacka po Krynicê i Ru
Zakarpacka). O Ukrainie na wschód od Zbrucza mowy
nie by³o. Ukraiñcy nie chcieli zabawy z Rosjanami
w dwa ognie.

Tzw. Ukraina Zachodnia w 1918 r.
Polska Komisja Likwidacyjna z Wincentym Witosem
powsta³a w Krakowie dopiero 28.10.1918 r. Mia³a ona
przyjechaæ do Lwowa, by przej¹æ w³adzê z r¹k austriackich. Przyspieszy³o to tylko dzia³ania ukraiñskie,
którzy wraz ze stacjonuj¹cymi we Lwowie ¿o³nierzami
austriackimi ukraiñskiego pochodzenia (oko³o 1500)
zajêli (1.11.1918) wa¿niejsze urzêdy i obiekty miejskie.
Polaków w mundurach austriackich wys³ano na front
w³oski.
W tej sytuacji we Lwowie spontanicznie wybuch³o
polskie powstanie (1.11.1918) w wiêkszoci polskiego
miasta. Polacy stanowili bowiem ponad 60% ludnoci,
¯ydzi 30%, a resztê Rusini (zwani ju¿ wtedy tak¿e

Na Pomniku Chwa³y jest ³aciñski napis:
Mortui sunt ut liberi vivamus (oni zmarli, ¿ebymy
my ¿yli wolno).
COL otwarto 28.09.1924 r. Zwyciêzc¹ konkursu na
jego projekt by³ student Wydzia³u Architektury Politech9

niki Lwowskiej, a zarazem obroñca Lwowa Rudolf Indruch.
COL ma jeszcze inne wa¿ne znaczenie. We Francji
i W. Brytanii w 1920 r. ods³oniêto groby nieznanego
¿o³nierza. W³adze polskie te¿ postanowi³y zbudowaæ
w Warszawie Grób Nieznanego ¯o³nierza. Z miejsc
walk o wolnoæ Polski los pad³ na COL. Ekshumacji dokonano 29.10.1925 r. Trumnê wybra³a Jadwiga Zarugiewiczowa (pochowana na Pow¹zkach w Warszawie),
której syn zgin¹³ ko³o Zadwórza w walce z konnic¹ Budionnego. Pochowany bezimiennie. W wybranej trumnie by³y szcz¹tki nieletniego, szeregowego ochotnika
(Orlê).
Po ceremonii we Lwowie (30.10.1925 r.) trumnê
przewieziono uroczycie do Warszawy, gdzie 2.11.1925 r.
uroczycie z³o¿ono j¹ w Grobie Nieznanego ¯o³nierza
pod arkadami, pozosta³ymi z Pa³acu Saskiego zburzonego przez Niemców. Grób zakry³a piaskowa p³yta
z napisem:
Tu le¿y ¿o³nierz polski poleg³y za Ojczyznê.
W ceremonii uczestniczyli: prezydent RP Stanis³aw
Wojciechowski, marsza³ek Józef Pi³sudski, Rz¹d, Sejm,
Senat, generalicja, s³u¿by dyplomatyczne i wiele innych
osób.
Po 17.09.1939 r. zaczê³a siê dewastacja Cmentarza. Nie mamy dok³adnego, dziennego diariusza etapów dewastacji. Na katakumbach urz¹dzono gara¿e i
zak³ad kamieniarski. Po czêci Cmentarza puszczono
drogê.
Od 1970 r. w Polsce nastêpowa³y szybsze zmiany
polityczne. Po odsuniêciu od w³adzy W³adys³awa Gomu³ki pierwszym sekretarzem PZPR zosta³ Edward
Gierek. I tu okaza³o siê, ¿e nie by³o to ca³kiem na rêkê
Moskwie. Uderzy³a wiêc w czu³y punkt Narodu Polskiego. Trudno przyj¹æ, ¿eby Ukraiñcy bez inspiracji i zgody Moskwy sami niszczyli Cmentarz. Na pewno trudno
bêdzie znaleæ oficjalne dokumenty w tej sprawie,
mo¿e jakie prywatne wspomnienia?
Ju¿ w 1970 r. rozpoczê³a siê gruntowna dewastacja.
Kamienne lwy wywieziono za rogatki miasta. Prawego
z napisem na tarczy: Tobie Polsko (dzi nieistniej¹cym)
znaleziono na pustkowiu, w lesie lesienickim przy drodze ze Lwowa do Winnik. Lewy, te¿ z nieistniej¹cym
dzi napisem na tarczy: Zawsze wierny sta³ na zapleczu budynku mieszkalnego przy ul. Kulparowskiej.
O powrót lwów na dawne miejsca walczy³o wielu Polaków, w tym polska Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
oraz Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi
we Lwowie. Dopiero 17.12.2015 r. lwy powróci³y na
Cmentarz. Wymaga³y renowacji i konserwacji. W miejscach dotychczasowego (chwilowego) postoju zaplanowano repliki. Wszystkie koszty ponosi strona polska.
W sierpniu 1971 r. sowieckie czo³gi rozjecha³y
Cmentarz. Opar³y siê tylko pylony, ostrzelano na nich
napisy. Cmentarz sta³ siê wysypiskiem mieci. Tak
manifestowano uczucia do Polaków i Polski. Czy bez
akceptacji Moskwy by³o to mo¿iwe? O tempora!
O mores!
Odbudowê COL podjêli w 1989 r. polscy robotnicy
Energopolu, buduj¹cy m.in. elektrowniê atomow¹
w miecie Chmielnicki. W wolnych chwilach pó³legalnie, spontanicznie oczyszczali zdewastowany Cmentarz (wród inicjatorów tej akcji byli: z-ca dyr. Energo-

polu in¿. Jan Wingradek i in¿. Józef Bobrowski). Jak
s³ysza³em w czasie pobytu we Lwowie od nieznanych
mi miejscowych osób, z COL wywieziono wiele tysiêcy
(a¿ trudno uwierzyæ  mo¿e to gdzie oficjalnie zapisano?) ciê¿arówek mieci. Przy odbudowie kontrowersje
wzbudza³ g³ównie napis o tych, którzy zginêli w walce
o Polskê, oraz o szczerbiec. Po d³ugich pertraktacjach
strony polskiej ze stron¹ ukraiñsk¹ (rz¹dow¹ i miejsk¹)
ostatecznie okrojony program wykonano (tak¿e za
spraw¹ poparcia przez Polskê rewolucji pomarañczowej na Ukrainie). Z kompromisowymi napisami otworzyli go prezydenci Ukrainy Wiktor Juszczenko i Polski
Aleksander Kwaniewski (24.06.2005) w asycie duchowieñstwa. W czasie mego pobytu na COL
(17.09.2009) trwa³y jeszcze prace przy odbudowie.
3. Traktat w Trianon (4.06.1920)
Dotyczy³ o pokoju z Wêgrami jako cz³onkiem unii
z Austri¹ w Cesarstwie Austro-Wêgierskim. Na po³udniu
Polski trwa³ spór z Czechos³owacj¹ o l¹sk Cieszyñski.
Pocz¹tkowo Miêdzynarodowa Komisja ustali³a (9.1919)
przeprowadzenie plebiscytu na l¹sku Cieszyñskim
oraz na Spiszu i Orawie, czemu sprzeciwili siê Czesi,
obawiaj¹cy siê przegranej. Niekorzystna te¿ by³a sytuacja Polski zaanga¿owanej w wojnie z bolszewikami.
W wyniku uzgodnieñ (5.11.1918) lokalnych rad: polskiej
Rady Narodowej Ksiêstwa Cieszyñskiego i czeskiej
Krajowej Rady Narodowej dla l¹ska sporny teren podzielono wed³ug kryterium etnicznego. Ustaleñ tych nie
uzna³y jednak w³adze czeskie w Pradze, ¿¹daj¹c wycofania polskich oddzia³ów wojskowych, aby uniemo¿liwiæ
przez to ich pomoc w przeprowadzeniu w polskiej strefie wyborów do Sejmu. Wobec polskiej odmowy wojska
czeskie, korzystaj¹c z zaanga¿owania Polski w walkach na granicy wschodniej, zajê³y (26.01.1919)
wschodni¹ czêæ l¹ska Cieszyñskiego do rzeki Olzy.
Czeskie dzia³ania popar³y pañstwa sprzymierzone.
Po konferencji w Spa (5  16.07.1920) Rada Ambasadorów podjê³a decyzjê (28.07.1920) o zaniechaniu
plebiscytu i arbitralnie podzieli³a ten region, przyznaj¹c
Czechos³owacji wiêkszoæ spornych obszarów l¹ska
Cieszyñskiego (Zaolzie, Spisz i Orawa). Polska otrzyma³a niewielkie dwa terytoria w rejonie Tatr (czêæ Spiszu i Orawy). Dla Polski szczególnie dotkliwa by³a utrata Zaolzia ze wzglêdu na liczn¹ ludnoæ polsk¹
(120 tys.), istniej¹ce bogactw naturalne i zak³ady przemys³owe. Przez wiele lat psu³o to polsko-czeskie stosunki polityczne.
Polski rewan¿ (zajêcie Zaolzia) nast¹pi³ póniej
(2.10.1938), gdy Niemcy szykowa³y siê do zajêcia Czechos³owacji. W tych okolicznociach nie uwa¿am tego
za elegancki postêpek, chocia¿ w polityce trudno uznaæ
elegancjê za normalnoæ.
b) Granica wschodnia (z Ukrain¹, Bia³orusi¹,
Rosj¹, £otw¹ i Litw¹)
4. Traktat ryski lub pokój ryski (18.03.1921)
Koñczy³ on wojnê polsko-bolszewick¹ z 1920 r. i
ustala³ granicê Polski z Rosj¹, Ukrain¹, Bia³orusi¹,
Litw¹ i £otw¹. W zasadzie granica wschodnia Polski
nie by³a przedmiotem Konferencji Paryskiej (wersalskiej) i pozosta³a otwarta. Jest to temat zarówno obszerny, jak te¿ mo¿e jeszcze bardziej z³o¿ony oraz
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o opiniach kontrowersyjnych. Dlatego te¿ w niniejszym
artykule mo¿na co najwy¿ej podj¹æ niektóre problemy.
Przegrana w I wojnie wiatowej Rosja prze¿ywa³a
istotne przeobra¿enia polityczno-spo³eczne i wojskowe.
Dzia³a³y tam te¿ jednostki polskie. Po wybuchu bur¿uazyjnej rewolucji lutowej (1917) latem 1917 r. rosyjski
Naczpol utworzy³ w Rosji I Korpus Polski (pod dowództwem gen. Józefa Dowbora-Munickiego). W padzierniku 1917 r. dokona³a siê rewolcja bolszewicka, co
zmieni³o zarówno scenê polityczn¹, jak i wojskow¹
w Rosji. St¹d te¿ m.in. Naczpol skierowa³ Korpus Polski do walki z bolszewikami. Na wiosnê 1918 r. Korpus
ten toczy³ zaciête boje z bolszewikami pod Bobrujskiem. Latem 1918 r.  po wkroczeniu Niemców  zostali oni otoczeni przez przewa¿aj¹ce si³y niemieckie i
zmuszeni do kapitulacji. ¯o³nierzy tych, po z³o¿eniu
broni, odes³ano do kraju, gdzie zasilili szeregi powstaj¹cego jesieni¹ 1918 r. Wojska Polskiego.
Sytuacja na froncie wschodnim uleg³a zmianie, kiedy wojska niemieckie zaczê³y wycofywaæ siê z Ukrainy
i Bia³orusi. Ju¿ od grudnia 1918 r. na ich miejsce wkracza³a Armia Czerwona. Zamiarem bolszewików by³o
wsparcie rewolucji w zrewolucjonizowanych Niemczech
i rozszerzenie jej na inne kraje europejskie. Powstanie
niepodleg³ej Polski pokrzy¿owa³o te plany. Mia³o te¿
wp³yw na zmianê teorii rewolucji socjalistycznej
ze zwyciêstwa rewolucji na ca³ym wiecie na zwyciêstwo w jednym kraju.
W polityce polskiej dotycz¹cej nowego ³adu w tej
czêci Europy krzy¿owa³y siê ró¿ne pogl¹dy i d¹¿enia.
Istnia³y i ciera³y siê dwie zasadnicze koncepcje: federalista J. Pi³sudski zak³ada³ oderwanie od Rosji Bia³orusi, Litwy i Ukrainy jako niepodleg³ych pañstw w celu
stworzenia federacji z Polsk¹, przy czym pañstwa te
mia³y stanowiæ swego rodzaju bufor czy mur przed
Rosj¹. R. Dmowski natomiast reprezentowa³ koncepcjê
inkorporacyjn¹, czyli w³¹czenia do Polski ziem litewskich, bia³oruskich i ukraiñskich o znacznym odsetku
Polaków. Ju¿ wówczas mo¿na by³o stwierdziæ, ¿e koncepcja federalistyczna J. Pi³sudskiego by³a korzystniejsza zarówno dla tych pañstw, jak te¿ dla Polski i Europy.
Traktat ryski by³ koñcowym etapem negocjacji, gdy¿
pierwsze rozmowy pokojowe miêdzy Polsk¹
a Rosj¹ rozpoczê³y siê jeszcze przed g³ówn¹ konferencj¹ w Rydze. Po zwyciêskiej Bitwie nad Niemnem
(28.09.1920) i zdobyciu Miñska (12.10.1920) naprzód
Polska podpisa³a z bolszewikami rozejm. Rokowania
rozpoczê³y siê jednak znacznie wczeniej, gdy¿ ju¿
w sierpniu 1920 r., gdy pod Warszaw¹ bolszewicy zagra¿ali niepodleg³oci Polski. Wówczas z Warszawy do
Miñska pojecha³a polska delegacja na rozmowy pokojowe.
Po Cudzie nad Wis³¹ Polacy wystêpowali ju¿ nie
jako petenci, lecz jako zwyciêzcy, o czym dobrze wiedzieli bolszewiccy komisarze, przewiduj¹c, ¿e zwyciêska Polska za¿¹da przesuniêcia granicy a¿ po Berezynê i Dniepr. Nakazali wiêc ewakuacjê ruchomego maj¹tku z obszaru Orszy i Smoleñska. Rozmowy rozmowami, ale uwa¿a siê, ¿e g³ówne decyzje podjêto po
porozumieniu szefa delegacji polskiej Jana D¹bskiego
(który zgodnie z koncepcj¹ inkorporacyjn¹ zgodzi³ siê
na wy³¹czenie z rozmów Ukrainy jako równoprawnego
partnera) z reprezentuj¹cym Rosjê Adolfem Joffe.

Wiêkszoæ polskich delegatów na rozmowy w jesieni
1920 r. w Rydze stanowili przedstawiciele prawicy uwa¿aj¹cy, ¿e Polska zamiast wspierania federalizmu winna w³¹czyæ czêæ dawnych ziem polskich do swojego
terytorium. Polska prawica nie wierzy³a bowiem w trwa³oæ rz¹dów bolszewików. By³a przekonana o odrodzeniu siê niekomunistycznej Rosji, w której widzia³a sojusznika w walce z Niemcami.
Zarówno wówczas, jak i obecnie ró¿ne s¹ oceny
tego traktatu: dla jednych by³ sukcesem, dla innych
pora¿k¹. Uwa¿a siê, ¿e dla federalisty J. Pi³sudskiego
by³ pora¿k¹. Niektórzy uwa¿ali traktat nawet za czwarty
rozbiór Polski, choæ ten (uk³ad Ribbentrop  Mo³otow)
wisia³ jeszcze nad Polsk¹ jak miecz Demoklesa,
a ustalona w Traktacie polska granica przetrwa³a tylko
nieco ponad 18 lat (do 17.09.1939).
Ostatecznie w wyniku rokowañ granice II Rzeczypospolitej na wschodzie koñczy³y siê niemal w granicach
drugiego zaboru. Polska zyska³a czêæ zachodniej Bia³orusi (bez Miñska) i Ukrainy. Na pó³nocy jej rubie¿e
wyznacza³a Dwina, a na po³udniu Zbrucz. Ró¿ne koncepcje funkcjonowa³y w warunkach, gdy w Galicji
wschodniej trwa³ (ju¿ od 1.11.1918) zbrojny, polskoukraiñski spór terytorialny o Lwów i Galicjê wschodni¹.
Po wycofaniu siê Niemców ze wschodu Armia Czerwona odnosi³a coraz wiêksze sukcesy w swoim marszu
na Zachód. Do pierwszych staræ oddzia³ów polskich
z Armi¹ Czerwon¹ dosz³o w po³owie lutego 1919 r., kiedy polskie si³y Frontu Litewsko-Bia³oruskiego podjê³y
kontrofensywê przeciwko armii bolszewickiej i 19 kwietnia wkroczy³y do Wilna, gdzie Józef Pi³sudski w odezwie da³ nadziejê samookrelenia politycznego tego
obszaru. Jednak w lipcu 1919 r. na konferencji pokojowej w Pary¿u Rada Najwy¿sza zatwierdzi³a granicê
polsko-litewsk¹ wed³ug linii marsza³ka Focha (Niemen
 Grodno  Wilno  Dyneburg) wraz z Wilnem po polskiej stronie.
W lipcu 1920 r. Armia Czerwona wesz³a w granice
Polski, docieraj¹c wkrótce w okolice Warszawy, gdzie
13 sierpnia rozpoczê³a siê decyduj¹ca i zwyciêska dla
Polski tzw. Bitwa Warszawska (zwana te¿ cudem nad
Wis³¹). Polakom uda³o siê jednak obroniæ stolicê i do
koñca wrzenia wyprzeæ bolszewików za Miñsk bia³oruski.
Warto tu wspomnieæ, ¿e konnica Budionnego par³a
na zachód, maj¹c na widoku zdobycie Lwowa. Drogê
zagrodzi³ jej pod Zadwórzem niedaleko na wschód od
Lwowa niewielki oddzia³ polski, gdzie stoczono ciê¿kie
boje. Gdy Polakom zabrak³o amunicji bolszewicy wysiekli szablami pozosta³¹ garstkê obroñców (bitwa ta
zwana jest polskimi Termopilami). Zw³oka wywo³ana
Zadwórzem zaowocowa³a klêsk¹ bolszewików pod
Warszaw¹, gdy¿ te wojska nie zd¹¿y³y na czas g³ównej
bitwy, która wymaga³aby osobnego omówienia.
Warto tu wspomnieæ, ¿e Polacy zdobyli jeden
z dwóch silnych, bolszewckich nadajników radiowych
(drugi by³ w Miñsku) i ca³y czas czytali Pismo wiête,
znakomicie zak³ócaj¹c pracê nadajnika w Miñsku.
Bitwa Warszawska uwa¿ana jest za 18 decyduj¹c¹
bitwê w dziejach wiata.
W tej sytuacji naprzód delegacje Polski i Rosji rozpoczê³y negocjacje (12.10.1920), podpisuj¹c w Rydze
rozejm, a nastêpnie podjê³y rokowania pokojowe. Poza
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Polsk¹ i Rosj¹ podpisa³a go te¿ Ukraina (na marginesie
dodajmy, ¿e delegacja ukraiñska nie mia³a kompetentnego cz³onka delegacji i ukraiñsk¹ wersjê traktatu napisa³ cz³onek delegacji polskiej Leon Wasylewski).

ni uwa¿ali (i s³usznie) Wilno za swoj¹ stolicê. Intryga
J. Pi³sudskiego spowodowa³a, ¿e Wilno i okolicê zajê³o
wojsko polskie (8.10.1920). By³ to tzw. bunt
gen. L. ¯eligowskiego. Na terenie tym Polska utworzy³a

tzw. Litwê rodkow¹, która pocz¹tkowo mia³a nawet
pewn¹ odrêbnoæ (emitowa³a np. znaczki pocztowe).
W 1922 r. przy³¹czono j¹ do RP. Litwini nie zapomnieli
tego Polsce do koñca dwudziestolecia (d³ugo zwlekaj¹c
z zawarciem stosunków dyplomatycznych  11.03.1938),
a nawet do dzi.
Przebieg wschodniej granicy II RP zatwierdzi³a
Rada Ambasadorów, ale dopiero 15.03.1923. Tak wiêc
walka Polaków o wschodni¹ czêæ Polski mia³a bardzo
burzliwy i d³ugi przebieg.
Przed rozbiorami Rzeczpospolita Obojga Narodów
liczy³a prawie milion km2, odrodzona Rzeczpospolita
Polska mia³a ich oko³o 388 tys. km2. St¹d mo¿e niektórzy polscy przeciwnicy traktatu ryskiego okrzyknêli go

Delegacje w Rydze
Na marginesie rokowañ Polski z bolszewick¹ Rosj¹
trzeba dodaæ, ¿e pokonani pod Warszaw¹ bolszewicy
postawili suwerennej Polsce szereg pobo¿nych
¿yczeñ (niemo¿liwych do spe³nienia przez ¿adne suwerenne pañstwo) jako ultimatum pokojowe (m.in. likwidacja armii do 50 tys. ¿o³nierzy, likwidacja przemys³u zbrojeniowego, rozbrojenie, oddanie Rosji sprzêtu
wojskowego itp. Szersze omówienie tych ¿yczeñ wykracza³oby znacznie poza ramy artyku³u. Z treci tych
pobo¿nych ¿yczeñ wynika, ¿e sformu³owano je grubo
przed cudem nad Wis³¹, gdy bolszewicy byli pewni
swego zwyciêstwa. Po cudzie sowieccy komisarze byli
pewni, ¿e Polska zechce przesun¹æ granicê do Berezyny i Dniepru. St¹d pospiesznie wywo¿ono na wschód
maj¹tek ruchomy z tego terenu. Polska mog³a wzi¹æ
Miñsk, ale zwyciê¿y³a koncepcja inkorporacyjna
R. Dmowskiego, a nie federalistyczna J. Pi³sudskiego.
Po odpowiedniej polskiej ripocie ostatecznie delegacje Polski, Rosji i Ukrainy podpisa³y w Rydze traktat
pokojowy (18.03.1921). Wydaje siê, ¿e przy wyznaczaniu granicy decyduj¹ce znaczenie mia³ przebieg linii
frontu. Ostatecznie traktat ryski (albo pokój ryski) przyznaje Polsce ziemie dawnego III i czêciowo II rozbioru
(zaboru) rosyjskiego, które zajê³o wojsko polskie
w czasie wojny, tj. zachodni¹ czêæ Wo³ynia i Polesie
z Brzeciem, Piñskiem i £uckiem oraz gubernie: grodzieñsk¹ i wileñsk¹ wraz z zachodni¹ czêci¹ Miñszczyzny (Niewie¿). Rosja i Ukraina uzna³y polskie prawa do Galicji Wschodniej (dawny zabór austriacki). Na
po³udniu granicê stanowi³ Zbrucz, bêd¹cy wschodni¹
granic¹ austriackiej Galicji.
Przypomnijmy, ¿e ustalona wczeniej faktyczna granica polsko-ukraiñska na Zbruczu to wynik powstania
polskiego we Lwowie i wynik zwyciêskiej wojny polskoukraiñskiej z lat 1918  1919.
Granica polsko-bia³oruska i dalej na pó³noc to
przede wszystkim wynik wojny polsko-bolszewickiej
w 1920 r. i traktatu ryskiego. Na pó³nocnym wschodzie
granicê stanowi³a rzeka Dwina. Tutaj znajdowa³ siê
te¿ niewielki odcinek graniczny z £otw¹.
Wystêpowa³y jeszcze problemy granicy z Litw¹.
Wprawdzie w traktacie ryskim stwierdza siê przynale¿noæ guberni grodzieñskiej i wileñskiej do Polski, Litwi-

II RP na tle Europy
czwartym rozbiorem Polski, gdy¿ poza granicami
II RP pozosta³a przewa¿aj¹ca czêæ dawnych terytoriów przedrozbiorowych Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wtedy nie zdawano sobie jeszcze sprawy, ¿e
czwarty, najokrutniejszy i najhaniebniejszy rozbiór Polski (pakt Ribbentrop  Mo³otow z 23.08.1939) jeszcze
przed nami i jak miecz Demoklesa wisi nad nami. G
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zbrodnia pora¿a tak¿e dlatego, ¿e jej ofiar¹ pad³a
przede wszystkim bezbronna ludnoæ cywilna, a napastnikami czêsto byli s¹siedzi, a nawet krewni na terenie czterech województw II Rzeczypospolitej: wo³yñskiego, tarnopolskiego, lwowskiego i stanis³awowskiego, gdzie dochodzi³o do zbrodni ludobójstwa ukraiñskiego. Zamordowano ok. 133 tys. Polaków, w tym ok.
60 tys. na Wo³yniu i ok. 70 tys. na pozosta³ych terenach. Mordy mia³y miejsce w ok. 4300 miejscowociach. Straszliwe straty poniós³ tak¿e Koció³ katolicki.
W metropolii lwowskiej (archidiecezja lwowska, diecezja ³ucka i przemyska) z r¹k ukraiñskich nacjonalistów
zginê³o 75 ksiê¿y i zakonników. Trwa proces beatyfikacyjny jednego z nich oblata o. Ludwika Wrodarczyka.
To co ukraiñscy nacjonalici nazwali "akcj¹ antypolsk¹"
w istocie by³o ludobójstwem. Pomys³ ludobójczej akcji
nie narodzi³ siê na Wo³yniu. Rozsadnikiem zbrodniczych planów byli nacjonalistyczni emisariusze i agitatorzy ze Wschodniej Galicji. Zanim w ruch posz³y kosy
i siekiery, ziarno nienawici zosta³o zasiane przez agitatorów OUN. (...)

Wo³yñ  si³a traumy
75 rocznica ludobójstwa na Wo³yniu i w Polsce Po³udniowo-Wschodniej obchodzona by³a donios³¹ uroczystoci¹ zorganizowan¹ przez gnienieñski oddzia³
Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich.
Rozpoczêlimy msz¹ w. koncelebrowan¹, której
przewodniczy³ JE ks. bp Bogdan Wojtu. Uroczycie
zosta³ wprowadzony poczet sztandarowy Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego z Witkowa, którego cz³onkowie
pe³nili te¿ honorow¹ wartê przy Tablicy Pamiêci  Ludobójstwa na Wo³yniu i w Polsce Po³udniowo-Wschodniej,
przy której umieszczona zosta³a w ub. roku trumienka
z ziemi¹ z miejsc mordów na Wo³yniu i w Polsce Po³udniowo-Wschodniej.
Homiliê wyg³osi³ ks. kanonik dr Jan Szrejter, który
w tytule Wo³yñska rana powiedzia³ m.in.:

Od lewej: ks. bp Bogdan Wojtu, Z-ca Prezydenta Gniezna Micha³ Powa³owski, Rafa³ Spachacz,
wicestarosta Jerzy Berlik, delegacja Bractwa Kurkowego z Witkowa
Przychodzimy z codziennej krz¹taniny, a niekiedy
nawet z zagonienia. Codziennoæ zwykle przynagla
nas do popiechu, nie pozwala spokojnie przemyleæ
czasu, który up³ywa. Wielkie s³owa zakrzyczane s¹
przez g³one k³amstwa. A my czujemy siê czêsto poni¿ani, mali, kar³owaci  przychodzimy do wi¹tyni, aby
siê trochê wyprostowaæ przez Panem Jezusem Chrystusem. Jak to czynili nasi ojcowie. Wielkie by³o ich
drêczenie. Historia rejestruje siñce, rany i blizny na ciele Polski.
Wo³yñska rana sprzed 75 lat ci¹gle krwawi, gdy¿
ofiary tej zbrodni nadal nie s¹ pochowane., zbrodniarze
nie napiêtnowani, a prawda o niej jest fa³szowana. Ta

Przekonywali miejscowych ch³opów, ¿e dopóki tu
¿yj¹ Polacy, nie bêdzie wolnej Ukrainy, dlatego trzeba
³asznie, jak nazywali pogardliwie polsk¹ spo³ecznoæ,
wybiæ albo zmusiæ do opuszczenia tych terenów na
zawsze. Coraz czêciej zdarza³y siê ataki na polsk¹
ludnoæ, przy czym agresorom wyranie chodzi³o nie
tylko o usuwanie polskiego elementu, ale tak¿e sianie
strachu narodowego z nies³ychanym okrucieñstwem,
nie oszczêdzaj¹c kobiet ani ma³ych dzieci. Kulminacj¹
tych ataków by³a niedziela 11 lipca 1943 roku. Sotnie
banderowskie dokona³y wtedy jednoczesnego ataku na
99 miejscowoci na Wo³yniu. (...) Czêsto nie poprzestano na wymordowaniu ludnoci, ale niszczono wszelkie
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polskie lady: palono domostwa, wyr¹bywano sady,
palono kocio³y. Mordy na Wo³yniu trwa³y a¿ do stycznia 1944 roku!
75 rocznica ludobójstwa na Wo³yniu nie przynios³a
prze³omu na wspólnej pamiêci Polaków i Ukraiñców
o tamtych wydarzeniach. Strona polska zgodnie z faktami przekonuje, ¿e na Wo³yniu wydarzy³o siê ludobójstwo na polskiej ludnoci. Strona ukraiñska stara siê
wszystko sprowadziæ do konfliktu o charakterze wojny
polsko-ukraiñskiej, w której odpowiedzialnoæ za zbrodnie spada na obie strony. (...) Prawda jest zawsze trudna do przyjêcia. B³ogos³awiony ks. Jerzy Popie³uszko
uczy³, ¿e trzeba ¿yæ w prawdzie. (...) Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da siê zniszczyæ tak¹, czy inn¹
decyzj¹, tak¹, czy inn¹ ustaw¹. Na tym polega w zasadzie nasza niewola, ¿e poddajemy siê panowaniu k³amstwa, ¿e go nie demaskujemy i nie protestujemy przeciw niemu na co dzieñ. Nie prostujemy go, milczymy lub
udajemy, ¿e w nie wierzymy. ¯yjemy wtedy w zak³amaniu.
S³uga Bo¿y Stefan Kardyna³ Wyszyñski wo³a³: Musimy mieæ oczy i serca pe³ne historycznej czystoci.
Podczas II wojny wiatowej przez Planty Krakowa przechodzi³ niemiecki patrol wojskowy. Nagle jaki m³ody
Polak zauwa¿y³ go i zacz¹³ uciekaæ. ¯o³nierze wo³aj¹
Halt  stój!, ale tamten pêdzi³ ile si³ w nogach. Pad³
celny, miertelny strza³. Ch³opak run¹³ na wznak. Na
miejscu miertelnego wypadku zaczê³a powiêkszaæ siê
plama krwi. Jaki starszy pan zacz¹³ ³amaæ ga³¹zki
choiny i ok³adaj¹c nimi tê plamê wo³a³: Polacy, nie
depczcie krwi brata Polaka, bo wiêta jest. Obecnie
realnym krokiem do ukraiñsko-polskiego porozumienia
i pojednania mog³o byæ odblokowanie ekshumacji oraz
wszystkich miejsc, gdzie w do³ach mierci nadal spoczywa tysi¹ce ofiar rzezi wo³yñskiej. Prosimy o to
Wszechmog¹cego Boga, którego Opatrznoæ nie myli
siê w swoich zarz¹dzeniach przez porednictwo Matki
Bo¿ej Latyczowskiej Królowej Podola i Wo³ynia: Matko
i Pani nasza Latyczowska pragniemy Ci wyraziæ nasz¹
czeæ, jak¹ winni Ci jestemy Twej wiêtoci i chwa³y
oraz nasz¹ radoæ, i¿ dzieæmi Twoimi jestemy. Otocz
opiek¹ lud Wo³ynia i Podola, wyjednaj mu u Syna Swojego Jezusa Chrystusa wiarê, nadziejê i mi³oæ, tak
wielk¹ i ¿arliw¹, by sta³ siê ¿ywym królestwem ¿ycia
nadprzyrodzonego. O Najwiêtsza Bo¿a Rodzicielko,
Pani z Latyczowa przychodzimy do Ciebie wierz¹c
w Twoje przemo¿ne Orêdownictwo u Boga. Prowad
nas do Syna Swojego Chrystusa i upro pokój naszym
sercom, Ojczynie i wiatu.
Po mszy w. uczestnicy uroczystoci przeszli w pobli¿e Tablicy w Ho³dzie Polakom zamordowanym na
Wo³yniu i w Polsce Po³udniowo-Wschodniej postawionej przez nasz oddzia³ w lipcu 2016 roku.
Obecni byli m.in.: Z-ca Prezydenta Gniezna Micha³
Powa³owski, Wicestarosta Gnienieñski Jerzy Berlik,
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Gniezna Micha³ Glejzer,
Radê Powiatu Gnienieñskiego reprezentowa³ Rafa³
Spachacz, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji
oraz Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Dowództwo 33. Bazy
Lotnictwa Transportowego reprezentowa³ mjr Cezary
Pietkiewicz, a Towarzystwo Mi³oników Gniezna prezes
Jan Socha. Zabrak³o pocztu sztandarowego i prezesa
Gnienieñskiego Ko³a wiatowego Zwi¹zku By³ych ¯o³nierzy Armii Krajowej Józefata Sztuki, który odszed³ na

wieczn¹ wartê w wieku 92 lat. Kilkunastoosobowej grupie Strzeleckiego Bractwa Kurkowego z Witkowa przewodniczy³ p³k Bogus³aw Mo³odecki. Obecni byli radni
miasta i powiatu, nauczyciele, mieszkañcy Gniezna
oraz cz³onkowie naszego oddzia³u.
Po odpiewaniu Hymnu Polski rozpocz¹³em swoje
wyst¹pienie. Mia³em nieco problemów, gdy¿ wiele faktów z mordów na Wo³yniu, Podolu i w Polsce Po³udniowo-Wschdniej przekaza³ w homilii ks. kan. Jan Szrejter.
Musia³em zmieniæ tekst swojego wyst¹pienia.
Powiedzia³em m.in.:
Przed 10 dniami po¿egnalimy w. pamiêci Stasiê
Mogielnick¹. To w³anie o niej mówi³em przed rokiem.
Jako 8-letnia dziewczynka prze¿y³a ogromn¹ tragediê.
Jej mamê oraz 3 i 5-letnie siostrzyczki Ukraiñcy pobili
i ¿ywcem wrzucili do studni. Ona z ojcem ukryci w zbo¿u zd¹¿yli siê uratowaæ. To jej s³owa o zgodnym wspó³¿yciu Ukraiñców i Polaków we wsi Zagaje w powiecie
Horoszów na Wo³yniu cytowane s¹ w ksi¹¿ce Marii
Fredro-Bonieckiej Wo³yñ  Si³a Traumy. (...)
Genocidium atrox  ludobójstwo okrutne. Dla przypomnienia. Zgodnie z konwencj¹ Organizacji Narodów
Zjednoczonych z 9 grudnia 1948 roku zbrodnie ukraiñskich nacjonalistów na Polakach s¹ w prawie miêdzynarodowym okrelane jako zbrodnia ludobójstwa (genocida).
(...) Zbrodnia  prawda  pojednanie.
Wed³ug zgodnej opinii stosunki polsko-ukraiñskie s¹
w chwili obecnej najgorsze od czasu odzyskania przez
Ukrainê niepodleg³oci. W minion¹ niedzielê widzielimy prezydenta Andrzeja Dudê podczas mszy w.
w £ucku, Peter Poroszenko za sk³ada³ kwiaty na tzw.
pomniku banderowców na Lubelszczynie. Jakie ma
byæ pojednanie, gdy w ka¿dym miecie Ukrainy stawiane s¹ pomniki Stepana Bandery, a ulice i bulwary
nosz¹ nazwê Bandery, Szuchewycza, £ytwynczuka i
innych zbrodniarzy. (...)
Kap³ani i wierni pozostali na skrwawionych ziemiach
od pocz¹tku modlili siê na mogi³ach pomordowanych i
sprawowali na nich Najwiêtsz¹ Ofiarê. Z przyzwolenia
wiêtej Stolicy Apostolskiej decyzj¹ ordynariusza Kocio³a rzymskokatolickiego ks. biskupa Marcjana Trofimiaka w drug¹ niedzielê lipca we wszystkich kocio³ach tej diecezji odprawiane s¹ msze w. jako zadoæuczynienie za nigdy niedokoñczone msze wo³yñskie
z 11 lipca 1943 roku. (...)
Nieszczêsna nowelizacja ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej. (...) Chwieje siê porozumienie miêdzy
Morawieckim a Netanjahu. Oburzenie rodowisk
¿ydowskich, ostra krytyka ze strony w³adz Ukrainy.
Ogólnie Ukraina nie uznaje prawdy historycznej. (...)
Powracam do myli, od której zacz¹³em Si³a Traumy.
Bogna Szymkiewicz dr psychologii z licencj¹ terapeutyczn¹ wydan¹ przez Instytut Psychologii w Zurychu
pisze m.in.: Jeli terapeutyczne wydarzenia s¹ za
du¿e, odciêcie siê od nich na pewien czas jest potrzebne, pomaga nabraæ dystansu i wróciæ do ¿ycia. Póniej
mo¿na podejæ do nich na nowo, choæ wiadome mierzenie siê z traumatycznymi wspomnieniami jest zawsze bardzo trudne. Trzeba pamiêtaæ, ¿e drugie pokolenie i kolejne w jaki sposób przejmuj¹, dziedzicz¹ tê
traumê. (...) I pozwólcie, ¿e przytoczê s³owa bp. Marcjana Trofimiaka, który w licie pasterskim z okazji 65
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rocznicy tragicznych wydarzeñ napisa³: I rodzi siê pytanie, które wyrywa siê z serca i wo³a: Dlaczego! Dlaczego, w imiê czego brat odbiera ¿ycie bratu? To pytanie
unosi siê nad ca³ymi dziejami ludzkoci, to pytanie powraca i dzisiaj. Dlaczego znów pola³a siê krew niewinnych ofiar? Dlaczego?! Odpowiedzi nie ma, bo to jest
mysterium iniquitatis  tajemnica z³a, które nie poddaje
siê ¿adnemu racjonalnemu wyt³umaczeniu, z³a, które
wykracza poza wszelkie pojêcia.
Szanowni zebrani!
Powtarzam! Ukraina boi siê prawdy. My za pamiêtamy i bêdziemy pamiêtaæ trzymaj¹c siê prawdy historycznej. I bêdziemy oddawaæ ho³d naszym rodakom tak
bestialsko zamordowanym. I musimy przekazywaæ
prawdê m³odym pokoleniom. To rola wychowawców,
pedagogów, historyków, rodziców.

Bo naród bez prawdy, bez przesz³oci traci swoj¹
to¿samoæ.
W czêci artystycznej wiersze Wojciecha Kejne
Bieglimy, lecz mieræ miewa³a bli¿ej... i Obórki,
£uck, Pacyfikacja Feliksa Trusiewicza czyta³ Andrzej
Malicki aktor Teatru im. Aleksandra Fredry. Wys³uchalimy bardzo wymownej i piêknej pieni religijnej  solo
po ³acinie.
Delegacje z³o¿y³y kwiaty i zapali³y znicze przy Tablicy Wo³yñskiej. Na zakoñczenie wszyscy odpiewalimy Rotê.
Uroczystoæ prowadzi³ Marian Kamierczak, wiceprezes oddzia³u. Relacje z uroczystoci filmowa³a Telewizja Gniezno oraz opisa³y regionalne czasopisma. G

Tadeusz Samborski
Dostojni Gocie oficjalni naszej Uroczystoci!
Wielce Szanowni wiadkowie historii i krewni ofiar Kresowego Ludobójstwa!
Szanowni Pañstwo Wszyscy uczestnicy tej uroczystoci!
Przedstawiciele mediów lokalnych i ogólnopolskich!
Tradycyjnie ju¿ w pierwszych dniach lipca, najbli¿ej
daty 11 lipca, któr¹ uznaje siê za apogeum ludobójstwa
na polskich Kresach Wschodnich, spotykamy siê
w Legnicy, by ogarn¹æ pamiêci¹ i myl¹ serdeczn¹
wszystkich okrutnie pomordowanych przez nacjonalistów ukraiñskich spod znaku OUN-UPA.
Pochylmy wiêc w zadumie g³owy oddaj¹c czeæ i
honor ofiarom banderowskiego ludobójstwa, sk³adamy
dzi ho³d pamiêci ludziom, którzy tragicznie stracili
swoje ¿ycie tylko dlatego, ¿e byli Polakami. Pamiêtajmy, ¿e wród ofiar byli te¿ ludzie innych narodowoci.
Niech imiona i nazwiska ofiar ludobójstwa zapadn¹
w nasz¹ pamiêæ, w nasze umys³y i serca. Niech pamiêæ o Nich stanie siê nakazem w wype³nieniu naszych
powinnoci wobec Polski i godnoci narodu polskiego.
S¹dzê, ¿e w³anie w kategoriach godnoci narodowej
musimy upomnieæ siê o mo¿liwoæ pochówków ofiar i
utworzenia w miejscach zbrodni stosownych upamiêtnieñ i cmentarzy.
Upomnienie siê o mo¿liwoæ pogrzebania szcz¹tków ofiar jest naszym narodowym obowi¹zkiem analogicznie jak za swój moralny obowi¹zek uzna³ Wojtek
Smarzowski  zrobienie filmu Wo³yñ. Ale mówi¹c, ¿e
ofiarom jestemy winni pamiêæ dodajemy nasz¹ chrzecijañsk¹ i narodow¹ dyspozycjê o zapomnieniu o zemcie. Wiemy dobrze, ¿e przemilczanie ludobójstwa
ofiar lub deformowanie prawdy o tym straszliwym kataklizmie jaki dotkn¹ nasz naród w latach 1939  1947
prowadziæ mo¿e do fa³szywego wniosku, ¿e wiat akceptuje sytuacjê, o której pisa³ Cyceron: By³ taki czas
kiedy ludzi mordowano ca³kowicie bezkarnie. Dzi po
wielu dowiadczeniach ró¿nych wojen i konfliktów wiemy, ¿e ideologia banderowska jest obca rodzajowi ludzkiemu. Promowanie zwi¹zków, symboli, pomników tej
ideologii i objêcie ich na Ukrainie ochron¹ prawn¹ zawiera w sobie ostr¹ sprzecznoæ prawn¹ i moraln¹.

Ks. Arcybiskup Mieczys³aw Mokrzycki Metropolita
Lwowski nie waha siê mówiæ o ludobójstwie, gdy inni
milcz¹ na ten temat. W wywiadzie jakiego udzieli³ znakomitemu autorowi ksi¹¿ek i filmów dokumentalnych
o sprawach Watykanu i Kocio³a Krzysztofowi Tadejowi
tak uzasadnia³ swoj¹ postawê:
Wiêkszoæ ludzi, którzy cierpieli, nale¿a³a do wiernych Archidiecezji Lwowskiej. Nawet jeli unikano tego
tematu obowi¹zkiem Pasterza jest przypominaæ o tej
ranie. Milczeniem nie ukryje siê dramatycznych wydarzeñ, w których zginêli ludzie. Kiedy je¿d¿ê do wiernych, odwiedzam rodziny ofiar na Ukrainie, czy na l¹sku widzê wielki ból i smutek. Pamiêæ o tych morderstwach ci¹gle trwa. Mam prawo i obowi¹zek w imieniu
swoich wiernych upominaæ siê o pamiêæ Tych, którzy
ponieli mieræ. Bez wzglêdu na to czy byli Polakami,
czy Ukraiñcami. Byli niewinny, a zostali brutalnie zamordowani.
W odniesieniu do faktu, i¿ przez lata w Polsce unikano tego tematu, ¿eby nie popsuæ stosunków polskoukraiñskich, Arcybiskup Mieczys³aw Mokrzycki stwierdza: I takie podejcie wyrz¹dzi³o najwiêcej szkody. Liczy siê prawda, a nie fa³szowanie historii. Prawda jednoczy, a nie prawda dzieli. Rozmawiaj¹c z rodzinami
zamordowanych zrozumia³em, ¿e nie bêdzie pe³nego
pojednania bez prawdy i zadoæuczynienia. Wiele rodzin na to czeka. I dalej Metropolita Lwowski wyjania,
i¿ ma na uwadze uznanie prawdy, czyli tego co siê sta³o i powiedzenie, kto kogo mordowa³. A tak¿e przyznanie siê do winy i probê o przebaczenie i ho³d Tym,
którzy zginêli i pamiêæ o Tych, którzy ryzykuj¹c w³asne
¿ycie, ratowali innych. Wreszcie zadbanie o miejsca,
gdzie zostali pochowani.
Tak pojmuje swój moralny obowi¹zek wobec wiernych Archidiecezji Lwowskiej Arcybiskup Mieczys³aw
Mokrzycki. Dzielnemu pasterzowi Kocio³a Lwowskie15

go, a tak¿e tym hierarchom Kocio³a w Polsce  niestety jeszcze ci¹gle nielicznym  którzy upominaj¹ siê
o pamiêæ o Kresowym Ludobójstwie  sk³adam w tym
miejscu w imieniu Kresowian wyrazy szacunku, uznania i wdziêcznoci.
Mówi¹c o rodowiskowych zobowi¹zaniach moralnych wobec pamiêci Ofiar banderowskiego ludobójstwa
pragnê podkreliæ, ¿e niemal wszystkie ofiary okrutnych zbrodni to mieszkañcy wsi kresowych. St¹d wynika szczególna troska o upamiêtnianie zbrodni jak¹
przejawiaj¹ ludowcy, organizacje wiejskie  zw³aszcza
Ochotnicze Stra¿e Po¿arne i Ludowe Zespo³y Artystyczne. Ale pamiêæ o pomordowanych Polakach i
Obywatelach Polskich innych narodowoci winna byæ
obowi¹zkiem wielu organizacji i agend pañstwowych,
przede wszystkim tych, które odpowiedzialne s¹ za
kondycjê moraln¹ narodu i za wiadomoæ jego m³odego pokolenia.
Ze smutkiem konstatujemy, ¿e ze strony ukraiñskiej
nie ma refleksji nad w³asn¹ przesz³oci¹, nie ma poczucia winy, czyli nie ma podstawowej bazy do porozumienia. A porozumieæ siê musimy. To porozumienie
miêdzy dwoma s¹siednimi, a etnicznie niemal spokrewnionymi narodami mo¿e byæ wielk¹ wartoci¹ naszej
czêci Europy. Droga do osi¹gniêcia takiego stanu rzeczy bêdzie trudna, wyboista, niepozbawiona wielu zygzaków i momentów zw¹tpienia co do s³usznoci postêpowania naszego i partnerów naszych w tym arcybolesnym dialogu. Czêsto s³yszy siê tak¹ oto opiniê: Dopóki Ukraiñcy nie przeprosz¹ za ludobójstwo, nie
uznaj¹ UPA i jej przywódców za zbrodniarzy wojennych, dopóty nigdy nie bêdzie przebaczania z naszej
strony.
Wyk³adnia Ukraiñska sprowadzaj¹ca S. Banderê i
cz³onków UPA do roli bohaterów narodowych, którzy
przynieli Ukrainie Niepodleg³oæ znajduje siê na przeciwnym biegunie hierarchii wartoci, którym ho³duje
cywilizowany wiat.
Cytowany uprzednio Ks. Arcybiskup Mokrzycki ma
jednoznaczn¹ receptê na wyjcie z impasu moralnego
w tej kwestii. Mówi on w sposób nastêpuj¹cy: Powiedzenia prawdy jest drog¹ uspokojenia, wyciszenia i
naprawienia krzywdy, która zosta³a wyrz¹dzona.
Kompetentny ukraiñski publicysta Wasyl Rasewicz
uwa¿a, ¿e wiele dzia³añ podejmowanych przez nacjonalistów ukraiñskich w sferze polityki historycznej podyktowanych jest zalepieniem propagandowej walki
z Rosj¹ i nie wynikaj¹ z g³êbokiego przekonania obywateli Ukrainy. ¯yczymy sobie ¿eby ta konstytucja odzwierciedla³a faktyczny stan rzeczy. Bo trudno sobie
wyobraziæ, ¿e wiêkszoæ obywateli Ukrainy relatywizuje
zwyciêstwo koalicji antyhitlerowskiej w II wojnie wiatowej, czy te¿ podziela pogl¹d w kontekcie tworzenia
dywizji SS-Galizien, ¿e m³odzi ukraiñscy ch³opcy
w swoim czasie dokonali prawid³owego cywilizacyjnego
wyboru.
Powy¿ej cytowany publicysta wyra¿a nadziejê (cytujê), ¿e jest to skutek braku zrozumienia procesu historycznego oraz braku zrozumienia, ¿e we wspó³czesnym wiecie pozycjonowanie swojego pañstwa po
stronie Trzeciej Rzeszy czyni zeñ wiatowego pariasa i
skazuje je na utratê sojuszników, których obecnie Ukraina bardzo potrzebuje.

Ma ca³kowit¹ racjê Autor ciekawych artyku³ów na
³amach Kuriera Galicyjskiego, ¿e nie da siê zrozumieæ
polityki Prezydenta Poroszenki, bo nie doæ, ¿e w³adze
ukraiñskie nie reaguj¹ na g³osy sojuszników o wzrocie
ksenofobii na Ukrainie, o pojawieniu siê formacji neonazistowskich, to jeszcze sponsoruj¹ w¹tpliwe imprezy
historyczne. Na przyk³ad Lwowska Administracja Obwodowa zorganizowa³a konkurs rysunku dzieciêcego
z okazji 75-lecia powstania dywizji SS-Galizien, a Rada
Obwodowa do³¹czy³a siê do ekspozycji mundurów tej
formacji. W jednej z lwowskich szkó³ istnieje muzeum
dywizji, a po ulicach miasta maszeruj¹ zagorzali jej
zwolennicy. Wydaje siê, ¿e nie pope³niê tu nadinterpretacji jeli wyra¿ê przypuszczenie, ¿e Lwów jest jedynym takim miejscem, a Ukraina jedynym takim pañstwem w Europie, w którym tego rodzaju wydarzenia i
zjawiska wystêpuj¹ ciesz¹c siê wsparciem w³adz pañstwowych i samorz¹dowych. To jest jeden aspekt aktualnych dzia³añ nacjonalistycznych na Ukrainie. Kolejny
to sprawa kszta³towania postaw m³odzie¿y ukraiñskiej i
wzorców osobowociowych tam promowanych. Heroizacja Bandery i UPO-wców deformuje wiadomoæ
m³odych ludzi w duchu agresji, poszukiwania i negacji idei
kompromisu na styku ró¿nych narodowoci, religii i kultur.
Tymczasem w relacjach polsko-ukraiñskich istnieje
pilna potrzeba dialogu. Mo¿e punktem wyjcia powinno
byæ przekonanie o tym, ¿e Polacy bêd¹ starali siê zrozumieæ i uwzglêdniæ wra¿liwoæ Ukraiñców, za Ukraiñcy wzbudzaj¹ w sobie refleksjê nad wra¿liwoci¹ przy
za³o¿eniu, ¿e stoimy na gruncie prawdy bêdzie obustronna empatia, która w prostej linii prowadzi do ¿yczliwoci. Za jej przejaw uznajemy znamienn¹ uroczystoæ w stolicy Dolnego l¹ska jaka mia³a miejsce kilkanacie dni temu. Oto ukraiñski genera³ Marko Bazruczko dosta³ patrona ronda we Wroc³awiu. By³ to
ukraiñski patriota, a w czasie wojny polsko-bolszewickiej walczy³ po naszej stronie broni¹c Zamocia przed
konn¹ armi¹ Siemona Budionnego. Po wojnie mieszkaj¹c w Warszawie, nie wspiera³ nacjonalizmu i przestrzega³ swoich rodaków przed sojuszem z III Rzesz¹.
Upamiêtnienie takich bohaterów wskazuje na jakich
wartociach pragniemy oprzeæ ocenê historii naszych
narodów, ale tak¿e zaakcentowaæ, ¿e takie wartoci i
postawy w relacjach polsko-ukraiñskich s¹ niezbêdne
obecnie i w przysz³oci.
Pochodn¹ doktryny Dmytro Doncowa by³a ekspansja, bezwzglêdnoæ, fanatyzm i niewinnoæ.
Ju¿ przed wojn¹ g³oszono, a póniej realizowano
has³a Ukraiñska ziemia tylko dla Ukraiñców i Lachy
za San. Intensywnie prowadzona wród ludnoci ukraiñskiej podziemna akcja antypolska, agitacja pe³na by³a
nienawici do wszystkiego co polskie i tworzy³a odpowiedni klimat do póniejszych zbrodniczych wyst¹pieñ
na wielk¹ skalê.
Polacy na Kresach w czasie II wojny wiatowej byli
ofiarami zbrodni ludobójstwa dokonanego przez Niemców, Sowietów i przez nacjonalistów ukraiñskich. Jak
pisze Ewa Siemaszko Ludobójstwo ukraiñskie na Kresach wyró¿ni³o siê sporód tych trzech ludobójstw
szczególnym natê¿eniem i powszechnoci¹ wyszukanego okrucieñstwa stosowanego wobec ofiar. Z tego
wzglêdu s³uszne jest tu zastosowanie terminu sformu³owanego w odniesieniu do tego w³anie ludobójstwa
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przez Profesora Prawa Miêdzynarodowego Ryszarda
Szaw³owskiego  Genocidum Atrox czyli Ludobójstwa
strasznego, dzikiego lub ludobójstwa ze szczególnym
okrucieñstwem. Tego okrucieñstwa nie wahano siê stosowaæ nawet wobec dzieci, kobiet w ci¹¿y, starców i
osób duchownych. Bojownicy OUN-UPA prowadzili na
szerok¹ skalê dzia³ania ekstermistyczne, eliminuj¹c fizycznie ludnoæ polsk¹, ¿ydowsk¹, ormiañsk¹, rosyjsk¹, czesk¹, a nawet w³asn¹, jeli kto sporód nich
próbowa³ broniæ polskich s¹siadów czy cz³onków rodziny. Tym szlachetnym i prawym Ukraiñcom sk³adamy
kolejny raz wyrazy szacunku, uznania i g³êbokiej
wdziêcznoci. To w³anie oni powinni byæ bohaterami
Ukrainy.
Niestety hierarchowie i kap³ani Kocio³ów greckokatolickiego i prawos³awnego nie stanêli na stra¿y przykazania Nie zabijaj!. Wiêkszoæ milcza³a, a czêæ
wspiera³a zbrodniczy program OUN. Znane s¹ przypadki aktów powiêcenia no¿y, sierpów, kos i siekier
przez greckokatolickich i prawos³awnych duchownych
do mordowania Lachów. Ofiarom jestemy winni pamiêæ zapomniawszy zemsty. Wiele zjawisk, wydarzeñ i
faktów maj¹cych miejsce obecnie na Ukrainie powinna
budziæ w Polsce zaniepokojenie. Powinny one byæ dla

nas powa¿nym ostrze¿eniem. Bo jak mo¿na to oceniæ
inaczej, gdy w rz¹dowej narodowo-patriotycznej strategii wychowania dzieci i m³odzie¿y promuje siê idea³y
ró¿nych formacji, w tym UPA. Przyjmowanie strategii
opartej na honorowaniu zbrodniczych dzia³añ przyniesie szkodê, tak¿e narodowi i Ukrainie. Jeli pañstwo
ukraiñskie powo³uje siê na tradycje bojowników OUN-UPA walcz¹cych o samostijn¹ Ukrainê to musi zgodnie z prawem miêdzynarodowym wzi¹æ odpowiedzialnoæ za ich barbarzyñskie zachowania. ¯yj¹ jeszcze
wiadkowie tych wydarzeñ. Ofiarom jestemy winni
pamiêæ, zapomniawszy zemsty. Zbrodnie ukraiñskich
nacjonalistów to wielka przestroga dla ludzkoci,
zw³aszcza dla nas i narodu ukraiñskiego. Cen¹ za
przyjañ z Ukrain¹ nie mo¿e byæ zapomnienie ani zlekcewa¿enie tego ludobójstwa.
Szanowni Pañstwo! Pozwólcie, ¿e to wyst¹pienie
spuentujê cytatem z przemyleñ historycznych Bohdana Urbankowskiego, który napisa³:
Wiem, ¿e zbrodni¹ jest pope³niæ zbrodniê i zbrodni¹, Bo¿e, zapominaæ zbrodnie.
Nasza tu obecnoæ wiadczy o tym, ¿e zbrodni tej
nie zapomnimy. Serdecznie dziêkujê Pañstwu za udzia³
w wyj¹tkowej, patriotycznej uroczystoci. G

Danuta liwiñska

XXV Jubileuszowy Konkurs Maria Konopnicka
 dzieciom i m³odzie¿y we Lwowie
Ju¿ po raz XXV w Polskiej Szkole redniej nr 24
im. Marii Konopnickiej we Lwowie zorganizowano konkurs Maria Konopnicka  dzieciom i m³odzie¿y. Konkurs przed laty zainicjowa³ p. W³adys³aw £okietko, d³ugoletni polonista tej szko³y, Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej. Konkurs rozpocz¹³ siê rywalizacj¹ w ramach

latach bra³a udzia³ m³odzie¿ z Polski, a tegoroczny Jubileuszowy XXV osi¹gn¹³ rangê ogólnoukraiñskiego.
Uczestnicy byli, poza Lwowem, m.in. z Drohobycza,

Danuta liwiñska przekazuje gratulacje
Sambora, Ko³omyi, Podola, Obwodu Chmielnickiego,
Charkowa. Postanowiono, aby przede wszystkim polska m³odzie¿ z ca³ej Ukrainy poznawa³a piêkno polskiego s³owa, ¿eby konkurs dawa³ szanse wziêcia
udzia³u jak najwiêkszej liczbie chêtnych. Wprowadzono
równie¿ zasadê, aby laureaci konkursu nie mogli braæ
udzia³u w trzech nastêpnych. Zapewnia to startowanie
w eliminacjach szerszemu gronu m³odzie¿y.
Od kilku lat wspó³organizatorem przedmiotowego
konkursu jest Fundacja Dziedzictwo Kresowe z Warszawy, której prezesem jest p. Jan Sabadasz, absol-

Inauguracja konkursu. Stoj¹ w s³oñcu od prawej:
Lucyna Kowalska, Teresa Dutkiewicz, Jan Sabadasz,
JE abp Mieczys³aw Mokrzycki, Konsul Marian Orlikowski. W cieniu: Aleksandra £ukienko, Danuta
liwiñska, Andrzej Kaminski, Ewa Brzostowska
szko³y, w nastêpnych latach doszli uczniowie z Polskiej
Szko³y redniej nr 10 im. Marii Magdaleny we Lwowie,
potem do³¹czy³y szko³y z innych miejscowoci. Po kilku
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went tej szko³y. Fundacja Dziedzictwo Kresowe objê³a
patronatem konkurs i przygotowa³a niezwykle wartociowe nagrody. W bie¿¹cym roku nagrody ufundowa³a
równie¿ Fundacja Lotto oraz Fundacja Wolnoæ i
Demokracja.
Tradycyjnie jak co roku konkurs by³ objêty patronatem Konsula Generalnego RP we Lwowie, reprezento-

wanym w bie¿¹cym roku przez konsula Mariana Orlikowskiego oraz po raz pierwszy objêty patronatem
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, reprezentowanego przez p. Ewê Brzostowsk¹.
Uroczyste otwarcie konkursu odby³o siê na dziedziñcu
szkolnym, na tle piêknych malowide³ z utworów Marii
Konopnickiej, wykonanych przez szkoln¹ m³odzie¿.

Laureaci z Goæmi. Od lewej: Ewa Brzostowska, Danuta liwiñska, Jan Sabadasz, JE abp Mieczys³aw
Mokrzycki, Lucyna Kowalska. Od prawej: Bo¿ena Gromadzka, Teresa Dutkiewicz, Zbigniew Chrzanowski

Gala konkursu. Od lewej: Emil Legowicz, Zbigniew Chrzanowski, Ewa Brzostowska, Jan Sabadasz,
Danuta liwiñska, Goæ ze Szwajcarii, JE abp Mieczys³aw Mokrzycki, o. Stanis³aw Kawa
18

W otwarciu udzia³ wziêli wród goci poza wy¿ej
wymienionymi m.in. JE abp Mieczys³aw Mokrzycki Metropolita Lwowski, p. Teresa Dutkiewicz  wiceprezes
Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, p. Zbigniew
Chrzanowski  dyrektor i re¿yser Polskiego Teatru
we Lwowie, delegacje z trzech liceów warszawskich na
czele z p. Bo¿en¹ Gromadzk¹, dyrektork¹ Liceum im.
Zbigniewa Herberta, p. Krzysztof Szymañski  dziennikarz Kuriera Galicyjskiego, organizatorzy ze szko³y im.
Marii Konopnickiej na czele z p. Lucyn¹ Kowalsk¹, dyrektork¹ szko³y oraz p. Andrzej Kaminski i p. Danuta
liwiñska z Zarz¹du G³ównego TMLiKPW z Wroc³awia.
Nastêpnie gocie, organizatorzy, uczniowie, jurorzy
przeszli do udekorowanej sali w szkole, a tam uczniowie pierwszej klasy powitali wszystkich monta¿em
s³owno-muzycznym, ciekawie zestawionym z utworów
Marii Konopnickiej.
Trzy delegacje z kwiatami uda³y siê na groby: Marii
Konopnickiej (w tej delegacji byli przedstawiciele Zarz¹du G³ównego TMLiKPW), rodziny p. Zbigniewa
Herberta oraz p. W³adys³awa £okietko, pomys³odawcy
konkursu.
Konkurs odbywa³ siê w trzech kategoriach: recytatorskiej, poezji piewanej i plastycznej. Konkurs recytatorski ocenia³a komisja w sk³adzie: Zbigniew Chrzanowski, Teresa Dutkiewicz, Aleksandra £ukienko  t³umacz literatury polskiej, Jan Sabadasz, Krzysztof Szymañski, Danuta liwiñska. W recytacjach m³odzie¿
podzielona zosta³a na trzy grupy wiekowe: 6  8 lat,
9  12 lat, 13  18 lat. Najm³odsza kategoria prezentowa³a siê najlepiej, poziom by³ wysoki. Dzieci recytowa³y
znakomicie, by³y odpowiednio ubrane do przedstawianej poezji. Modulacja g³osu, mimika, gesty, ogólne wra-

¿enie artystyczne i polszczyzna  wszystko by³o brane
pod uwagê. Rywalizacja w konkursie i oceny jurorów
zakoñczy³y siê przed wieczorem 31 maja br. Natomiast
uroczysta gala odby³a siê 1 czerwca 2018 r.
Poza goæmi wymienionymi na rozpoczêcie konkursu udzia³ wziêli: p. Emil Legowicz  prezes Zarz¹du
G³ównego Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, o. Stanis³aw Kawa z parafii w. Antoniego, Goæ
ze Szwajcarii.
Gocie z³o¿yli gratulacje laureatom i organizatorom
z okazji piêknego Jubileuszu, ¿ycz¹c kolejnych jego
edycji. JE abp Mieczys³aw Mokrzycki po z³o¿eniu gratulacji  korzystaj¹c z okazji Dnia Dziecka, przypadaj¹cego 1 czerwca  przekaza³ wszystkim uczestnikom
konkursu pyszne krówki z herbem arcybiskupim na
opakowaniach.
Nastêpnie laureatom rozdano nagrody, wyró¿nienia
i dyplomy. Z kolei organizatorzy  p. dyrektor Lucyna
Kowalska i p. prezes Jan Sabadasz  wrêczyli piêkne
podziêkowania osobom i organizacjom, które przyczyni³y siê do popularyzacji konkursu, polskiego s³owa,
polskiej kultury i wspiera³y szko³ê. Podziêkowanie
otrzyma³ m.in. Zarz¹d G³ówny TMLiKPW oraz osobicie
Danuta liwiñska za wieloletni¹ wspó³pracê ze szko³¹.
Po zakoñczeniu uroczystej czêci oficjalnej na salê
wjecha³ ogromny, 15-kilogramowy tort z wizerunkiem
Marii Konopnickiej i nazw¹ konkursu, ufundowany
przez Fundacjê Dziedzictwo Kresowe. By³ znakomity.
A samo dzielenie tortu, degustacja wywo³a³y wiele radoci. By³a równie¿ doskona³a lwowska kawa, herbata
i bardzo dobre wina.
Do zobaczenia na XXVI konkursie Maria Konopnicka  dzieciom i m³odzie¿y  w 2019 roku. G

Jerzy Duda

Wileñska Noc Kultury w Opolu
Je¿eli Pary¿ by³ wart mszy,
to Wilno warte jest ¿ycia.

³ostock¹ i Bia³ystok, kolejnymi transportami granicê
przekraczali Kresowianie z Wileñszczyzny, Nowogródczyzny i ci nieliczni z Wo³ynia, którym uda³o siê ujæ
z ¿yciem z r¹k ukraiñskich nacjonalistów. Te szlaki wyznacza³y miejsce nowego osiedlenia. Podolanie zajmowali opuszczone przez Niemców domy wzd³u¿ zachodniej granicy kraju, przybysze z pó³nocnych Kresów zaludniali Warmiê, Mazury, Gdañsk, Ziemiê Kujawsk¹.
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych do Opola i na
l¹sk Opolski przyby³o niewielu Wilnian, wed³ug dostêpnych róde³1), stanowili oni niespe³na jeden procent
ogó³u osiedleñców. Po 1990 roku powo³ano do ¿ycia na
Opolszczynie wiele towarzystw kresowych skupiaj¹cych wokó³ siebie mieszkañców dawnych Kresów
Wschodnich, z najliczniejszym Towarzystwem Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich Rzeczypospolitej na czele. Zabrak³o organizacji Ziemi Wileñskiej, ci którym zale¿a³o na podjêciu dzia³alnoci spo³ecznej w³¹czali siê do ju¿ istniej¹cych stowarzyszeñ,
do których by³o im duchowo najbli¿ej.
St¹d wydaje siê tak du¿e zainteresowanie wystaw¹,
bo to jakby nowy temat, nie tak czêsto w spo³ecznym

Ferdynand Ruszczyc

Staraniem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.
Emanuela Smolki w Opolu przygotowana zosta³a du¿a
ekspozycja, powiêcona stolicy Ziemi Wileñskiej zatytu³owana Z kresowego albumu  Wilno, autork¹ scenariusza i realizatork¹ wystawy by³a Miros³awa Koæwin,
graficzn¹ oprawê zapewni³a Alicja M³ynarczyk. Przez
miesi¹c mieszkañcy Opola i liczni turyci mogli zwiedzaæ tê niezwykle ciekaw¹ i piêkna wystawê.
Kiedy po zakoñczeniu dzia³añ II wojny wiatowej,
w nastêpstwie ja³tañskiego uk³adu polska ludnoæ Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej zmuszona zosta³a
do opuszczenia rodzinnych stron, ruszaj¹c w dalek¹ i
niepewn¹ drogê, to zabiera³a z sob¹ obok skromnego
dobytku przede wszystkim te przedmioty, które by³y
znakami jej zwi¹zku z ziemi¹ ojczyst¹. Ekspatrianci nap³ywali do Polski dwoma wielkimi nurtami, pierwszy
wiód³ przez Medykê, Przemyl i by³ szlakiem mieszkañców z województw: lwowskiego, tarnopolskiego i stanis³awowskiego; z drugim, pó³nocnym przez Kunicê Bia19

obiegu Opolszczyzny eksponowany. Piêknym wprowadzeniem w klimat wystawy by³ wiersz Ziemia z Jaszun Stanis³awa Baliñskiego:

I ju¿ z nowszych czasów apologia krainy wileñskiej,
fragment mowy Czes³awa Mi³osza w czasie wrêczania
Nagrody Nobla:  Jest b³ogos³awieñstwem, je¿eli kto

opowiada anegdota przytoczona przez XVIII-wiecznego
kronikarza: ..Kiedy jeden z rosyjskich ¿o³nierzy, ci¹gn¹cych przez Wilno chcia³ ukraæ Ostrobramskiej
srebrn¹ sukienkê, to Najjaniejsza Panienka w³asn¹
r¹czk¹ w pysk strzeliæ go raczy³a. Jako rzek¹ d³ugo
lecia³, a¿ go znaleziono u murów miejskich i dwa garnce okowity na ocucenie nañ wlano 
Zauroczeni piêknem i s³aw¹ Matki Boskiej Ostrobramskiej przechodzimy do kolejnych sal, w których
rozmieszczono zbiory u¿yczone przez urodzonych na
Ziemi Wileñskiej: Danielê Stankiewicz  konserwatorkê
dzie³ sztuki, Wandê Laszczak  profesor Uniwersytetu

otrzyma³ od losu takie miasto studiów szkolnych i uniwersyteckich, jakim by³o Wilno, miasto dziwaczne, barokowej i obcej architektury przeniesionej w pó³nocne
lasy i historii utrwalonej w ka¿dym kamieniu 2) Jedna
z anegdot podaje, ¿e pewien mieszkaniec Wilna powróciwszy z podró¿y do Italii, zapytany o wra¿enia odpowiedzia³: ...By³em we Florencji, ³adne miasto, w typie
Wilna, tyle, ¿e brzydsze 
Wystawê otwiera prezentacja Ostrej Bramy, Matki
Boskiej Ostrobramskiej, która w wiadomoci wszystkich Polaków, przez stulecia by³a najwiêtszym symbolem trwania, przywi¹zania do wiary i do ojcowizny. Ten
wiêty wizerunek by³ wiernym towarzyszem ludzi w ich
codziennym trudzie, wêdrowa³ z zes³añcami na Syberiê, g³êboko ukryty strzeg³ ¿o³nierzy polskich na wszystkich frontach II wojny wiatowej, prowadzi³ wygnañców
do nowej, nieznanej ziemi. Zdjêcia ukazuj¹ przeró¿ne
uroczystoci, jakie w okresie miêdzywojennym mia³y
miejsce u stóp Matki Boskiej Ostrobramskiej. O piêknie
obrazu mówi¹ liczne zdjêcia i pocztówki autorstwa
Jana Bu³haka, Stanis³awa Filiberta Fleurego, Leona
Wysockiego, a tak¿e wielkiej urody akwaforty Jerzego
Hoppena. O wielkiej czci jak¹ dla Matki Boskiej mia³
wileñski lud, a tak¿e o tym jak blisk¹ ludziom by³a,

Opolskiego, Adama Wierciñskiego  pracownika naukowego Uniwersytetu Opolskiego, a tak¿e potomków
rodzin z tamtej ziemi: Hannê Jamry, Danutê Michalczuk, Barbarê Trzeciak I Jacka Szumañskiego. S¹ tu
starannie opisane zdjêcia rodzinne, ksi¹¿ki, modlitewniki, dokumenty urzêdowe, wiadectwa szkolne. Zachwyca dzie³o ks. Stanis³awa Bonifacego Jundzi³³a, wydane
w 1791 roku Opisanie rolin w prowincji W.X.L. naturalnie rosn¹cych wed³ug uk³adu Linneusza, za które
autor otrzyma³ Medal Merentibus od króla Stanis³awa
Augusta Poniatowskiego.
Z Kalendarza Wileñskiego z 1917 roku mo¿emy
siê dowiedzieæ, ¿e rzymskokatolicka diecezja wileñska,
zarz¹dzana przez JE Arcybiskupa Metropolitê ks. Romualda Ja³brzykowskiego wspomaganego przez biskupa sufragana ks. Miko³aja Micha³kiewicza sk³ada³a siê
z 25 dekanatów. Oprócz katolików ze swoich wi¹tyñ
korzystali wierni kocio³a prawos³awnego, dwóch kocio³ów ewangelickich, a tak¿e Izraelici, Karaimowie,
Mahometanie. Zachwycaj¹ zdjêcia wileñskich kocio³ów, z przes³awnym kocio³em w. Anny na czele.
Osobna czêæ stanowi ekspozycja skupiaj¹ca ksi¹¿ki i
zbiory poetyckie opiewaj¹ce Wilno i Wileñszczyznê.
Wszystkie utwory przesycone podziwem dla urody mia-

Ja do ziemi wileñskiej nie wiem kiedy wrócê,
Wiêc daj mi garæ tej ziemi. Drug¹  tobie rzucê.
Rzucê w przestrzeñ bez gwiazdy, w przesz³oæ bez
kompasu,
Jak przez most zawieszony nad g³êbiami czasu
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sta, z niektórych pobrzmiewa jakby zapowied nadchodz¹cego dramatu. Zakochany w swoim miecie Jerzy
Putrament, który niepiêknie zapisa³ siê w powojennych
dziejach kultury, tak wtedy pisa³:

nych dzie³ sakralnych. Podziw budz¹ monografie Stanis³awa Wyspiañskiego, Jana Matejki, Ferdynanda Ruszczyca, mo¿na na nie trafiæ czasem na aukcjach bibliofilskich, s¹ bia³ymi krukami.
Wielk¹ rolê w ¿yciu mieszkañców miasta i województwa odgrywa³o Polskie Radio Wilno. Tê tematykê
przybli¿y³ film Zapomniana rozg³onia w re¿yserii Józefa Wierzby. Jako pi¹te w kraju rozpoczê³o pracê
w 1927 roku, ostatnia audycjê nadano 16 wrzenia
1939 roku. Zas³ynê³o codzienn¹ transmisjê mszy wiêtej z Kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej. Audycje
nadawano tak¿e w jêzykach litewskim i bia³oruskim.
Niezwykle popularne by³y gawêdy Ciotki Albinowej i
Winciuka. Ze studia wileñskiego zosta³o nadane
pierwsze w historii teatru radiowego s³uchowisko Pogrzeb Kiejstuta Witolda Hulewicza, wieloletniego dyrektora radia wileñskiego. Wokó³ Radia Wilno skupi³a
siê dynamicznie dzia³aj¹ca grupa poetycka ¯agary,
konkurencyjna dla warszawskiego Skamandra. Poezjê przenikniêt¹ katastrofizmem z elementami radykalizmu spo³ecznego tworzyli m. in. Teodor Bujnicki, Czes³aw Mi³osz, Jerzy Zagórski, Jerzy Putrament. Swoje
utwory publikowali w miesiêcznikach ¯agary i Piony,
mieli swój czas na antenie radiowej.
Piêknym i wzruszaj¹cym zwieñczeniem wileñskiego
wieczoru by³o wspólne, kolejno, przez ka¿dego z uczestników czytanie fragmentów wierszy powiêconych Ziemi Wileñskiej, odtworzono wiersze m.in. Wandy Niedzia³kowskiej-Dobaczewskiej, Jadwigi Wokulskiej-Piotrowiczowej, Kazimiery I³³akowiczówny, Witolda Hulewicza, Tadeusza £opalewskiego, Jerzego Wyszomirskiego. To spotkanie z wra¿liwoci¹ i wyobrani¹ nie¿yj¹cych twórców stanowi³o wielkie prze¿ycie.
Mo¿na wyraziæ serdeczne przekonanie, i¿ wspólna
inicjatywa opolskiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i
Domu Spotkañ z Histori¹ spotka³a siê z gor¹cym przyjêciem uczestników spotkania. Wilno przysz³o do Opola, podbi³o serca mieszkañców, przekona³o, ¿e Kresy
Wschodnie II Rzeczypospolitej to nie tylko utracony
bezpowrotnie Lwów, ale tak¿e cudowne, rozsypane na
wzgórzach, nad Wili¹ miasto, nieustaj¹ca têsknota tysiêcy, tysiêcy Polaków.

40 kocio³ów, o wie¿ycach cienkich,
szczyty ujête w ³uki i wypuk³e linie
chyli nad zgas³e ulice; tam b³êkit
powoli ciera dachy rzebione w kamieniu.
Wzgórza lasów, pó³kola zêbate, za niemi
czo³o chmur, opalone pieni¹ siê i rosn¹.
Nad miastem, lun¹ garci¹ spêkanych kamieni
Szeregi pni, ¿ylaste ogorza³y sosny
Przez wszystkie zbiory przewija siê postaæ Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, zakochanego w swojej ojczystej ziemi i kochanego przez mieszkaj¹cych tutaj.
Wzrusza i wstrz¹sa zdjêcie uroczystoci przeniesienia
serca Marsza³ka do grobu Matki na cmentarzu, na Rossie, przez dwa pamiêtne dni 11  12 maja 1936 roku
nieprzebrane, wielotysiêczne t³umy Polaków uczestniczy³y w podnios³ym wiêcie.
Wystawa Z kresowego albumu  Wilno by³a swoistym wprowadzeniem do Wileñskiej Nocy, zorganizowanej tak¿e na terenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, spotkanie prowadzi³ dr Tomasz Kuba Koz³owski
z Domu Spotkañ z Histori¹ z Warszawy. Rozpoczê³a je
projekcja filmu Aliny Czerniakowskiej Moje Wilno,
zbudowanego wy³¹cznie z materia³ów filmowych
z okresu II Rzeczypospolitej. Wydarzenia zarejestrowane na przedwojennych tamach komentarzem opatrzyli
uczestnicy zapisanych wydarzeñ: Antoni £awrynowicz
oficer 3. Pu³ku U³anów, Wojciech Borzobohaty, oficer
3. Pu³ku Artylerii Ciê¿kiej oraz Gra¿yna Jonkajtys-Luba.
Poruszaj¹cy by³ obraz codziennego, przedwojennego
¿ycia kresowej metropolii, zgodnego, we wspólnocie
Polaków, ¯ydów, Litwinów, Rosjan, wielkiego centrum
¿ycia kulturalnego, promieniuj¹cego na ca³y kraj. Tu
rozpocz¹³ dzia³alnoæ po latach niewoli Uniwersytet
Stefana Batorego, powsta³ ju¿ w 1578 roku, ale teraz
odzyska³ przygas³¹ wielkoæ, sta³ siê jedn¹ z wiod¹cych placówek naukowych w Polsce. Szczególn¹ renom¹ cieszy³ siê zorganizowany od podstaw przez Ferdynanda Ruszczyca Wydzia³ Sztuki obejmuj¹cy siedem
pracowni, w tym pracownie: drukarstwa i liternictwa
oraz fotografii. To by³ ewenement w skali kraju, tak¿e
Europy. Ferdynand Ruszczyc wychodzi³ z za³o¿enia, ¿e
piêkno powinno towarzyszyæ cz³owiekowi na ka¿dym
kroku. W Collegium Bernardynów tworzyli i pracowali
ze swoimi studentami m.in. genialny fotograf Jan Bu³hak i sprowadzony z Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie, mistrz liternictwa i sztuki wydawniczej prof.
Bonawentura Lenart. Edytorstwo oficyn wileñskich,
m.in. Józefa Zawadzkiego i Gracjana Achrema-Achremowicza wznios³o siê na niebywa³y poziom, by³o to
wspóln¹ zas³ug¹ artystów i drukarzy, rozumiej¹cych ¿e
ksi¹¿ka to zespolenie papieru, czcionki, ozdób, ilustracji i samej oprawy, je¿eli ka¿dy z tych elementów osi¹gnie wysoki poziom to i dzie³o koñcowe bêdzie doskona³e. W okresie miêdzywojennym prawie jedna piata
wydawanych w kraju ksi¹¿ek pochodzi³a z Wilna. Do
legendy przesz³y takie albumowe wydania jak Croix
Lithuanenses, cudowny album krzy¿y litewskich, dokumentacja tworzonych przez stulecia, czêsto bezimien-

Przypisy:
1. El¿bieta Dworzak, Ma³gorzata Goc: Pochodzenie terytorialne
ludnoci nap³ywowej i geografia powojennych osiedleñ. Opole 2011.
Str. 83.
2. Krystyna Wêglicka: Wêdrówki kresowe. Warszawa 2008. Str.
109.
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Antoni Wilgusiewicz

Obrona Lwowa w listopadzie 1918 roku.
Pamiêtnik lwowianki
Dla Anny

naukowo tematem zajmowa³ siê w zasadzie jeszcze
tylko prof. Lech Wyszczelski z Warszawy  Wojna
o polskie Kresy 1918  1921. W walce o niepodleg³oæ
i terytorium pañstwa. Wyd. Bellona, Warszawa 2013.
Rzetelne prace historyczne powinny opieraæ siê na
wiarygodnych i poddanych naukowej krytyce ród³ach
 wa¿nym ich rodzajem obok dokumentów s¹ wspomnienia i pamiêtniki wiadków wydarzeñ. Czêsto s¹
one interesuj¹ce nie tylko dla samych badaczy, ale i
osób zainteresowanych poznawaniem historii ze wia-

Bie¿¹cy rok jest bogaty w wa¿ne rocznice, tak¿e te
zwi¹zane z Kresami i Lwowem. Obchodzilimy ju¿
75-t¹ rocznicê tzw. zbrodni wo³yñskiej, a tak¿e 250-lecie historycznie j¹ poprzedzaj¹cej rzezi humañskiej;
ca³y rok jest powiêcony pamiêci genialnego lwowianina, poety Zbigniewa Herberta (w 20. rocznicê mierci),
ale najwa¿niejsze rocznice dopiero nadchodz¹. Mowa
oczywicie o Stuleciu Odzyskania Niepodleg³oci, które
dla lwowian i kresowian przybiera przede wszystkim
formê Stulecia Obrony Lwowa. Obchodom bêd¹ znowu
towarzyszyæ  jak w wypadku zbrodni wo³yñskiej  kontrowersje polsko-ukraiñskie, choæ z pewnoci¹ nie tak
ostre, jak to obserwowalimy w czerwcu i lipcu tego
roku. Samo wszak pojêcie obrony Lwowa ma dla obu
stron zgo³a przeciwstawne znaczenie, a s¹siaduj¹ce ze
sob¹ na £yczakowie i Janowie dwa cmentarze odzwierciedlaj¹ zupe³nie inn¹ racjê stanu. Z pewnoci¹ nabior¹
znowu znaczenia symbole takie jak owe dwa kamienne
lwy uwiêzione w drewnianych skrzyniach na Cmentarzu Obroñców Lwowa; to jednak dopiero przed nami.
Dzi chcia³bym nawi¹zaæ do tematyki wydawniczej, jak
to bywa w wypadku rocznic wydarzeñ historycznych,
³¹cz¹cej ze sob¹ cele poznawcze i wychowawcze
z czyst¹ komercj¹, czyli okazj¹ do zarobienia na obchodzonej rocznicy pieniêdzy  czêsto niema³ych.
Nurtu komercyjnego nie zamierzam w tym miejscu
omawiaæ, choæ pierwsze oznaki jego wzmo¿enia zauwa¿y³em ju¿ w ksiêgarniach; nawi¹¿ê natomiast do
przyk³adów udostêpniania spo³eczeñstwu rzetelnej wiedzy historycznej. Tak siê dziwnie sk³ada, ¿e du¿¹ rolê
odgrywa tutaj Toruñ, miasto kojarzone raczej z tradycj¹
wileñsk¹ ni¿ lwowsk¹  dotyczy to zw³aszcza Uniwersytetu Miko³aja Kopernika (notabene tu w³anie studiowa³ prawo wspomniany wy¿ej lwowianin, Zbigniew Herbert  zreszt¹ uczczony pami¹tkow¹ tablic¹ na uniwersyteckim gmachu). Na UMK dzia³a historyk  wybitny
znawca walk polsko-ukraiñskich, profesor Micha³ Klimecki. Jest on autorem ksi¹¿ek popularyzuj¹cych tê
tematykê, takich jak Wojna polsko-ukraiñska. Lwów i
Galicja wschodnia 1918  1919 r. Pierwszy konflikt
zbrojny odrodzonej Polski, czy te¿ Lwów 1918  1919,
wydawanych przez warszawskie wydawnictwo Bellona
w du¿ych nak³adach przez minione 20 lat. Autor na
podstawie rzetelnych i wszechstronnych badañ ród³owych przedstawia ca³oæ tematyki, zarówno militarnej
jak i polityczno-spo³ecznej; nie mo¿na tego powiedzieæ
o wczeniejszej pracy Macieja Koz³owskiego Miêdzy
Sanem a Zbruczem (Wydawnictwo Znak, Kraków 1990)
podporz¹dkowanej tezie mieszcz¹cej siê w szeroko rozumianej doktrynie Giedroycia. Poza tymi pracami

dectw jej uczestników (czasem jeszcze ¿yj¹cych, jak
np. wiadkowie rzezi wo³yñskiej), najczêciej ju¿ tylko
utrwalonych w druku, a ostatnio coraz czêciej w formie nagrañ audio i wideo. Dotyczy to oczywicie tak¿e
omawianej Obrony Lwowa, której wszyscy uczestnicy
ju¿ odeszli (ostatnim by³ zmar³y w wieku 104 lat w Tychach w 2008 roku Aleksander Sa³acki). Przyk³adem
takiego wiadectwa jest wydany przez Uniwersytet Miko³aja Kopernika Pamiêtnik lwowianki 1914  1919, autorstwa Jadwigi Rutkowskiej (1902  1974), w opracowaniu naukowym Wojciecha Polaka i Sylwii Galij-Skarbiñskiej (Toruñ 2017).
Autorka pamiêtnika, Jadwiga Rutkowska, dwunastoletnia wówczas lwowianka z urzêdniczej rodziny, zaczyna swój opis wydarzeñ w momencie wybuchu
22

I wojny wiatowej s³owami Szko³y bêd¹ zamkniête,
by³o pierwsz¹ moj¹ myl¹. Ale ju¿ nastêpny wpis oddaje grozê wojny: Brody siê pal¹. 3000 wojska naszego zginê³o w Serbii. Taki te¿ jest ten pamiêtnik; obok
wiadomoci z frontów, tragedii i okrucieñstw wojny pokazuje ¿ycie codzienne Lwowa w tym prze³omowym dla
niego okresie  do koñca czerwca 1919 roku. Ojciec
Jadwigi, Boles³aw, a tak¿e starszy o 4 lata brat Stanis³aw ju¿ w sierpniu 1914 roku wst¹pili do Legionów
Polskich, s³u¿yli w II Brygadzie. Boles³aw zmar³ w Krakowie w 1916 roku, natomiast Stanis³aw uczestniczy³
miêdzy innymi w s³ynnym przejciu frontu pod Rarañcz¹, s³u¿y³ w dywizji gen. ¯eligowskiego, koñcz¹c
swój szlak bojowy w walce z Ukraiñcami 19 lipca 1919
roku. Ca³e póniejsze ¿ycie zwi¹za³ z wojskiem a¿ do
wyjcia z Oflagu i powrotu do Polski w 1946 roku.
Zmar³ w Warszawie w wieku 91 lat doczekuj¹c kresu
komunistycznej Polski  28 padziernika 1989 roku.
Wojenne losy i opowieci ojca i brata stanowi¹ du¿¹
czêæ pamiêtnika; sama autorka przebywa³a wówczas
we Lwowie (przez pewien czas w Zakopanem), by³a
uczennic¹ s³ynnego Gimnazjum ¯eñskiego Olgi Filippi,
które ukoñczy³a w 1920 roku, wstêpuj¹c jako sanitariuszka do s³u¿by w Wojsku Polskim podczas wojny
polsko-bolszewickiej. Nastêpnie ca³e ¿ycie zawodowe
powiêci³a konserwacji dzie³ sztuki  g³ównie malowide³
kocielnych  we Lwowie, a po 1939 roku w Krakowie,
gdzie zmar³a w 1978 roku.
M³oda, szesnastoletnia dziewczyna (tak¹ by³a
w 1918 roku) odbiera³a czas wojny przede wszystkim
jako udrêczenie, wynikaj¹ce g³ównie z braków w aprowizacji i innych potrzebach ¿ycia codziennego. W trudnej sytuacji i ona zarobkowa³a, udzielaj¹c lekcji niemieckiego m³odszej uczennicy. Wojna bezporednio
dotknê³a j¹ i jej matkê w listopadzie, kiedy to Ukraiñcy
zajêli czêæ miasta, w której obie mieszka³y. Pojawiaj¹
siê wówczas takie zdania : Kule lataj¹ po Lwowie jak
ptaki i upatruj¹ ofiary nie tylko w walcz¹cych, ale
w osobach cywilnych. Du¿o osób ponios³o mieræ, wiele jest rannych. Po po³udniu nie mog³am pójæ na lekcje, gdy¿ zbyt by³o niebezpiecznie. Ku wieczorowi pukanina siê wzmog³a. Kule bzykaj¹ w powietrzu... (4 listopada)
Po wieczoru prawie widaæ ³uny po¿arów. Nie mo¿na siê dowiedzieæ, gdzie siê pali ani co siê pali, gdy¿
gazety oprócz ruskiego Di³a nie wychodz¹ od kilku dni.
Dzisiejszej nocy prawie cudem uniknê³am mierci lub
zranienia... (kula karabinowa wpad³a przez szybê do
pokoju  9 listopada).
Dotychczasowe trudnoci aprowizacyjne jeszcze siê
wzmog³y. ...Jemy jedno jajko wraz z mam¹ na po³owê.
Bez mleka obchodzimy siê zupe³nie... Teraz po po³udniu, korzystaj¹c ze niegu, wziê³ymy sanki, by pojechaæ po kartofle. Ale piêædziesi¹t kilo to nie ¿arty ci¹gn¹æ po roztopionym niegu, prawie b³ocie... (21 listopada).
Pojawiaj¹ siê tak¿e refleksje ogólniejszej natury:
¯al nam ogromnie tej garstki polskiej m³odzie¿y, która

na darmo krew przelewa. Dziwiê siê te¿, ¿e chocia¿ to
trwa ju¿ dwa tygodnie, nikt nie przychodzi nam z pomoc¹... ...Inna rzecz, ¿e Polacy zawsze byli i s¹ mê¿ni,
tote¿ zajêli nadspodziewanie tych kilka punktów w miecie, lecz by³o do przewidzenia, ¿e bez posi³ków nie
zdo³aj¹ utrzymaæ siê d³u¿ej na stanowisku... (16 listopada).
Nadszed³ jednak dzieñ zwyciêstwa, 22 listopada.
Autorka pisze, co potwierdzaj¹ i inni, choæby poetka
Maryla Wolska w piêknym wierszu Rocznica, ¿e by³a
wówczas we Lwowie s³oneczna, zimowa pogoda. Radoæ szalona ! Nie wiem, czy w s³owie tem mieci siê
ca³e uczucie, jakiego doznaj¹ Polacy... Ludzie opadli
tak ch³opaka sprzedaj¹cego gazety, ¿e niemal go nie
przewrócili...
Pojawiaj¹ siê jednak i smutne obserwacje, jak choæby widok Poczty G³ównej, gdzie toczy³y siê zaciête
walki... Budynek jest w okropny sposób zniszczony,
szyby powybijane, ...jedno skrzyd³o spalone sterczy,
jak szkielet bez dachu. Autorka oczywicie jako
uczennica w walkach udzia³u nie bra³a, ale bra³ go
jej kuzyn Janek, którego podziwia³a, gdy pojawi³ siê
...w za wielkich butach, ale dzielny i czuj¹cy siê prawdziwym Polakiem.
Redaktorzy wydania zadbali o opatrzenie pamiêtnika obszernym wstêpem historycznym i przypisami, zestawionymi z tekstem pokazuj¹cym ówczesne wydarzenia z punktu widzenia jednostkowych losów lwowskiej uczennicy i jej rodziny. Pozwala to czytelnikowi na
uzyskanie wszechstronnego obrazu Lwowa i nie tylko
Lwowa w latach poprzedzaj¹cych odzyskanie niepodleg³oci i bezporednio po nim. Dochodzi do tego obszerny wybór bardzo ciekawych, archiwalnych fotografii
dotycz¹cych walk legionowych, dawnego Lwowa, a tak¿e losów rodziny Autorki. Wydanie ksi¹¿ki przez tak
powa¿n¹ instytucjê, jak Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko³aja Kopernika gwarantuje jej poziom
merytoryczny, nie odbieraj¹c przy tym przystêpnoci
dla m³odzie¿y, której nale¿a³oby w pierwszej kolejnoci
tê ksi¹¿kê  zw³aszcza w obliczu nadchodz¹cej Rocznicy Obrony Lwowa  poleciæ. G
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UROCZYSTOCI W ODDZIA£ACH I KLUBACH TMLiKPW
Profesor Antoni Cieszyñski  Cz³owiek Niepodleg³oci
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Leszek Mulka

sytecie Jana Kazimierza we Lwowie. By³ kierownikiem
Katedry Dentystyki i Lwowskiego Pañstwowego Instytutu Medycyny. W roku akademickim 1927/1928 pe³ni³
funkcjê dziekana Wydzia³u Lekarskiego Uniwersytetu
Jana Kazimierza. Posiada³ ogromny dorobek naukowy i
cieszy³ siê wielkim autorytetem. Za pionierskie zas³ugi
dla wiatowej stomatologii otrzyma³ na miêdzynarodowej konferencji w Brukseli w 1936 r. Z³oty Medal im.
Millera. Jego wspania³a kariera naukowa zosta³a przerwana nad ranem 4 lipca 1941 r., gdy zosta³ rozstrzelany przez Niemców na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie wraz z 22 innymi polskimi profesorami uczelni Lwowa i grup¹ osób najbli¿szych. Mia³ wówczas 58 lat.
Pierwsza czêæ uroczystoci, z bardzo licznym
udzia³em m³odzie¿y szkolnej, odby³a siê w I Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. Juliusza S³owackiego w Oleni-

4 czerwca 2018 r. w Olenicy odby³a siê uroczystoæ patriotyczna pt. Profesor Antoni Cieszyñski 
Cz³owiek Niepodleg³oci, która zosta³a objêta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodleg³oci
oraz Honorowym Patronatem Wojewody Dolnol¹skiego Paw³a Hreniaka. Zosta³a zorganizowana dla uczczenia pamiêci Profesora Antoniego Cieszyñskiego i jego
udzia³u w tworzeniu Niepodleg³ej Polski przez Towarzystwo Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich w Olenicy we wspó³pracy z I Liceum Ogólno-

Fot. Grzegorz Huk

Przed tablic¹ powiêcon¹ profesorowi Cieszyñskiemu
(od lewej: dr hab. n. med. Barbara BruziewiczMik³aszewska, Burmistrz Olenicy Micha³ Ko³aciñski,
Prezes TMLiKPW w Olenicy Leszek Mulka,
Pe³nomocnik Wojewody Dolnol¹skiego Dominika
Arendt-Wittchen)
kszta³c¹cym im. Juliusza S³owackiego, Bibliotek¹ i Forum Kultury oraz Towarzystwem Przyjació³ Olenicy.
Profesor Antoni Cieszyñski urodzi³ siê w Olenicy
w 1882 r. Jego ojciec bra³ udzia³ w powstaniu styczniowym i Antoni Cieszyñski wychowywa³ siê w polskiej,
patriotycznej atmosferze, co ukszta³towa³o jego postawê ¿yciow¹. By³ wybitnym uczonym i lekarzem, pionierem stomatologii polskiej i wspó³twórc¹ stomatologii
wiatowej. By³ tak¿e wielkim patriot¹ i bra³ czynny
udzia³ w tworzeniu niepodleg³ego Pañstwa Polskiego,
zarówno na polu bitwy, jak i na polu naukowym.
Najwa¿niejszym i najbardziej twórczym okresem
w ¿yciu profesora Cieszyñskiego by³ jego wieloletni
pobyt we Lwowie  miecie, z którym zwi¹za³ swoje
doros³e ¿ycie, o które walczy³ i w którym tragicznie zgin¹³.
Do Lwowa Antoni Cieszyñski przyjecha³ w 1913 r. i
od razu zosta³ mianowany profesorem na Uniwersytecie Lwowskim. Ju¿ w 1914 r. za³o¿y³ drugi na ziemiach
polskich, po Uniwersytecie Jagielloñskim, Instytut Dentystyczny, w którym po wybuchu I wojny wiatowej zorganizowa³ placówkê Polskiego Czerwonego Krzy¿a.
W listopadzie 1918 r. Profesor Antoni Cieszyñski
uczestniczy³ czynnie w Obronie Lwowa, za co zosta³
odznaczony Krzy¿em Obrony Lwowa 1918 oraz Medalem Niepodleg³oci.
Po odzyskaniu niepodleg³oci profesor Antoni Cieszyñski kontynuowa³ dzia³alnoæ naukow¹ na Uniwer-

Fot. Ryszard Ka³u¿ny

Wyk³ad dr hab. n. med. Barbary
Bruziewicz-Mik³aszewskiej
cy. Wyk³ad o ¿yciu i dzia³alnoci naukowej profesora
Antoniego Cieszyñskiego wyg³osi³a dr hab. n. med.
Barbara Bruziewicz-Mik³aszewska. Po wyk³adzie obecni na uroczystoci zwiedzali wystawê Cieszyñski, której
autorem jest olenicki kolekcjoner Krzysztof Dziedzic.
Druga czeæ uroczystoci odby³a siê na olenickim
Rynku, gdzie przy g³osie werbli pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ profesora Antoniego Cieszyñskiego z³o¿ono kwiaty.
W uroczystoci udzia³ wziêli zaproszeni gocie: Dolnol¹ski Wicekurator Owiaty Janusz Wrzal, Pe³nomocnik Wojewody Dolnol¹skiego ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodleg³oci Dominika Arendt-Wittchen, Doradca Wojewody Dolnol¹skiego Damian Mro25

zek, przedstawiciele Instytutu Pamiêci Narodowej
 Sylwia Krzy¿anowska i Wojciech Trêbacz, Prezes
Oddzia³u Wroc³awskiego Polskiego Towarzystwa Histo-

Fot. Ryszard Ka³u¿ny

Delegacje z kwiatami (z przodu: przedstawiciele
rodziny prof. Cieszyñskiego: Tomasz Müller
i Martyna Cieszyñska)
Obecni byli przedstawiciele w³adz miasta i powiatu
z burmistrzem Olenicy Micha³em Ko³aciñskim i starost¹ olenickim Wojciechem Kociñskim, dyrektorzy instytucji kulturalnych i owiatowych Olenicy oraz dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie olenickich szkó³.
Na uwagê zas³uguje obecnoæ cz³onków rodziny
profesora Antoniego Cieszyñskiego  Martyny Cieszyñskiej i Tomasza Müllera.
Z okazji tej uroczystoci Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzej Duda przekaza³ dyplom ...z wyrazami
uznania dla organizatora uroczystoci  Towarzystwa
Mi³oników Lwowa w Olenicy, za pielêgnowanie pamiêci o profesorze Antonim Cieszyñskim... List okolicznociowy nades³a³ tak¿e Minister Wojciech Kolarski,
Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
W uroczystoci uczestniczy³o oko³o 350 osób,
w wiêkszoci uczniowie olenickich szkó³ i to im dedykowano dewizê ¿yciow¹ profesora Cieszyñskiego: Salus Poloniae suprema lex esto  Dobro Polski niech
bêdzie najwy¿szym prawem. G

Fot. Ryszard Ka³u¿ny

Prezes TML w Olenicy Leszek Mulka
wita mieszkañców Olenicy
rii Medycyny i przewodnicz¹ca Komisji Historycznej
Dolnol¹skiej Izby Lekarskiej dr hab. n. med. Barbara
Bruziewicz-Mik³aszewska, przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego we Wroc³awiu  dr n. med. Iwona Bednarz i Mateusz Polimirski oraz przedstawiciele Dolnol¹skiej Izby Lekarskiej  Alicja Marczyk-Felba i Jacek
Wojtkowicz.

Wroc³aw znów ma bulwar imienia prof. Stanis³awa
Kulczyñskiego
Bulwar Politechniki Wroc³awskiej otrzyma³ patrona.
Zosta³ nim pierwszy rektor Politechniki i Uniwersytetu
Wroc³awskiego  prof. Stanis³aw Kulczyñski. W uroczystym ods³oniêciu pami¹tkowej tablicy uczestniczy³ m.in.
Grzegorz Fa³da, wnuk profesora.
Uchwa³ê o nadaniu bulwarowi PWr. imienia Rektora
Stanis³awa Kulczyñskiego podj¹³ w kwietniu 2018 roku
Senat Politechniki Wroc³awskiej.  Dzisiejsza uroczystoæ jest swego rodzaju zwieñczeniem wszystkich
dzia³añ w obronie dobrego imienia prof. Kulczyñskiego
 mówi³ rektor PWr, prof. Cezary Madryas, przypominaj¹c wydarzenia z pocz¹tku roku, kiedy to na skutek

ustawy dekomunizacyjnej usuniêto nazwisko profesora
z tabliczek ulicznych.
 Zabola³o nas, ¿e poprzez ró¿ne dzia³ania o charakterze politycznym próbowano odebraæ czeæ pierwszemu rektorowi Uniwersytetu i Politechniki, cz³owiekowi, który by³ niezaprzeczalnym twórc¹ rodowiska naukowego w powojennym Wroc³awiu. Ju¿ w grudniu
ubieg³ego roku na posiedzeniu Kolegium Rektorów
Uczelni Wroc³awia i Opola podjêlimy uchwa³ê, ¿eby
rozpocz¹æ walkê w obronie pamiêci o profesorze Kulczyñskim. Zaanga¿owa³ siê w ni¹ Uniwersytet Wroc³awski, który wyda³ przepiêkn¹ monografiê powiê26

con¹ Stanis³awowi Kulczyñskiemu, Rada Miejska
 nadaj¹c mu tytu³ honorowego obywatela Wroc³awia i
Politechnika Wroc³awska  nazywaj¹c jego imieniem
bulwar  podsumowa³ rektor.
Podkreli³ te¿, ¿e decyzja o zmianie nazwy na Bulwar im. Rektora Stanis³awa Kulczyñskiego zosta³a

prof. Cezarego Madryasa, dra Wojciecha Myleckiego,
prof. Jerzego Jasieñkê, prorektora PWr. i senat
uczelni.
 Przychodcie tutaj jak najczêciej i oddychajcie
pe³n¹ piersi¹  zwróci³ siê do zebranych prof. Andrzej
Wiszniewski.  A przy okazji wspomnijcie cz³owieka,

przez senat uczelni przyjêta jednog³onie przez aklamacjê.
Wielkim orêdownikiem idei uczczenia w ten sposób
pamiêci o profesorze Stanis³awie Kulczyñskim by³ profesor Andrzej Wiszniewski.  Jestem szczerze dumny i
szczêliwy, ¿e jeden z najpiêkniejszych bulwarów
we Wroc³awiu bêdzie teraz nosi³ imiê wybitnego profesora, tak zas³u¿onego dla ca³ego rodowiska naukowego naszego miasta. W³adze polityczne próbowa³y zepchn¹æ jego osobê w ciemnoæ historycznej niepamiêci. My jednak pamiêtamy!  mówi³ prof. Wiszniewski.
 Jeszcze jako rektor Politechniki Lwowskiej broni³
swojej uczelni przed nacjonalistycznym chuligañstwem.
Przyjecha³ do Wroc³awia, aby zbudowaæ tu rodowisko
akademickie i to mu siê uda³o. Czego my, dzisiaj tu
zgromadzeni, jestemy dowodem. Nasza obecnoæ jest
te¿ protestem przeciwko próbom zak³amania historii i
sfa³szowania biografii wielkiego cz³owieka  stwierdzi³
profesor.
Podziêkowa³ te¿ wszystkim, którzy przyczynili siê
do szczêliwego zakoñczenia starañ o nadanie bulwarowi imienia prof. Kulczyñskiego, wymieniaj¹c m.in.

który jest patronem tego miejsca. Pomylcie te¿ o tym,
¿e o prawdê i godnoæ nale¿y walczyæ i niekiedy siê
nawet zwyciê¿a  zakoñczy³.
Bulwar za bulwar
Rektor Politechniki Wroc³awskiej wspomnia³ zaanga¿owanie prof. Wiszniewskiego w przywróceniu miastu postaci profesora. W wyniku ustawy dekomunizacyjnej we Wroc³awiu zlikwidowano bowiem bulwar im.
Stanis³awa Kulczyñskiego na Wyspie Piasek.  Prof.
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Wiszniewski przyszed³ wtedy i zaproponowa³ zamianê:
bulwar za bulwar  opowiada³ rektor.
Gociem honorowym uroczystoci by³ wnuk profesora Kulczyñskiego  Grzegorz Fa³da. W swoim wyst¹pieniu podkreli³, jak wa¿nym i nieoczekiwanym wydarzeniem dla niego i ca³ej rodziny by³a rodowa uroczystoæ.
 Dziadek by³ mi szczególnie bliski. Zapamiêta³em
go jako osobê, dla której nauka by³a najwa¿niejsza i jej
w ca³oci siê powiêci³  mówi³ Grzegorz Fa³da. Przywo³a³ te¿ wydarzenia z 1938 roku, kiedy prof. Kulczyñski jako rektor Politechniki Lwowskiej odmówi³ z³o¿enia
podpisu pod antysemickim dokumentem o wprowadzeniu getta ³awkowego i zrezygnowa³ z pe³nionej funkcji.
 Zrobi³ to dla idei. By³ bardzo zatroskany o to, ¿e niezale¿noæ polityczna uczelni jest atakowana  powie-

dzia³, dziêkuj¹c rodowisku akademickiemu Wroc³awia
za skuteczne starania w obronie czci jego dziadka.
Wród uczestników uroczystoci by³ te¿ dr Jacek
Ossowski, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Wroc³awia,
który podkreli³, ¿e prof. Kulczyñski by³ m¹drym, prawym i szlachetnym cz³owiekiem.  Niech ju¿ nigdy nikomu nie przyjdzie do g³owy psuæ jego dobrego imienia
 zaapelowa³.
Autorem pami¹tkowej tablicy prof. Stanis³awa Kulczyñskiego, znajduj¹cej siê na budynku H-14 na bulwarze, jest prof. Janusz Kucharski z Akademii Sztuk Piêknych.
Tekst ze strony Politechniki Wroc³awskiej http://pwr.edu.pl/
uczelnia/aktualnosci/wroclaw-znow-ma-bulwar-imienia-prof-stanislawa-kulczynskiego-10930.html
Nieautoryzowany. G

Micha³ Kunt

Kostrzyn nad Odr¹ pamiêta
W dniu 11 lipca o godz. 11.00, ju¿ po raz szósty,
mieszkañcy Kostrzyna nad Odr¹ pod pomnikiem ofiar
ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraiñskich, oddali czeæ polskim ofiarom rzezi przeprowadzonej przez cz³onków OUN-UPA i innych ukraiñskich
formacji na polskich mieszkañcach Wo³ynia i Kresów
Po³udniowo-Wschodnich.
Uroczystoæ zorganizowana zosta³a przez w³adze
miasta, udzia³ w niej wziêli oprócz Burmistrza Andrzeja
Kunta, radnych Rady Miejskiej i pracowników Urzêdu
Miasta  tak¿e, co szczególnie cieszy  licznie przybyli
kostrzynianie, w tym przedstawiciele Zwi¹zku Sybiraków, Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, dzia³acze NSZZ Solidarnoæ, harcerze oraz m³odzie¿ szkolna wraz ze swoimi nauczycielami.
Po uroczystych przemowach Przewodnicz¹cego
Rady Miasta Marka Tatarewicza oraz przedstawiciela
Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich Micha³a Kunta, zebrani uczcili pamiêæ
ofiar ludobójstwa minut¹ ciszy.
Kto w tym miejscu móg³by zadaæ pytanie  dlaczego akurat w Kostrzynie, miecie po³o¿onym na zachodnich rubie¿ach naszego kraju, mieszkaj¹ ludzie, którzy
aktywnie, od lat dbaj¹ o pamiêæ Wo³ynia? Jaka wiê
³¹czy ludzi ¿yj¹cych 80 km od Berlina z Kresami oddalonymi od nich o setki i wiêcej kilometrów?
Odpowied na powy¿sze pytania jest jednoznaczna
 tym spoiwem ³¹cz¹cym Kostrzyn XXI wieku z Kresami jest wiê najmocniejsza i najtrwalsza z mo¿liwych
 wiê pokoleniowa. Po II wojnie wiatowej do Kostrzyna oraz w jego okolice w bydlêcych wagonach przywieziono tysi¹ce Kresowian, ludzi podczas wojny szczególnie dowiadczonych okupacj¹ sowieck¹, niemieck¹
oraz ukraiñskim ludobójstwem. Ludzie ci przez lata ¿yli
w Kostrzynie, odbudowywali to miasto ze zniszczeñ
wojennych, wspó³tworzyli jego to¿samoæ, odcisnêli
trwa³y lad na jego obliczu i jednoczenie przez dekady nie mogli g³ono mówiæ o swoich wojennych
prze¿yciach.

Taki stan rzeczy zmienia³ siê stopniowo. Szybko, bo
ju¿ w 1990 r., powsta³ w Kostrzynie pomnik powiêcony
pamiêci Sybiraków, wczeniej powsta³y te¿ miejsca
pamiêci ofiar niemieckich, niestety przez kolejne lata ta
czêæ mieszkañców, która dowiadczy³a bestialstw

UPA, nie dysponowa³a miejscem, w którym mo¿na by
oficjalnie upamiêtniæ swoich bliskich pomordowanych
na wschodzie. Na szczêcie i to siê zmieni³o. W 2013 r.
w samym centrum miasta powsta³ pomnik powiêcony
ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów
ukraiñskich na ich polskich s¹siadach i co szczególnie
istotne  pomnik ten szybko wtopi³ siê w krajobraz Kostrzyna, sta³ siê dla tutejszych mieszkañców miejscem
28

wa¿nym, pomnikiem o który siê dba i pod którym czci
siê rocznice wa¿nych wydarzeñ, nie tylko Rzezi Wo³yñskiej, ale tak¿e np. rocznice 17 wrzenia 1939 r.
Z biegiem lat odchodzi³y i nadal odchodz¹ od nas
osoby, które by³y naocznymi wiadkami rzezi. Na
szczêcie ich potomkowie nie tylko mieszkaj¹ u nas,
lecz tak¿e aktywnie dbaj¹ o pamiêæ swoich rodziców,

ludzi w formie cyfrowej. Z kolei z inicjatywy Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, przy udziale uczniów z kostrzyñskich szkó³, powsta³ pe³nometra¿owy film dokumentalny pt. Kresowianie  Lubuszanie poruszaj¹cy tematykê powojennych losów Kresowian, zamieszka³ych na Ziemi
Lubuskiej.

dziadków, pielêgnuj¹ tradycje kresowe, czego najlepszym przyk³adem mo¿e byæ dzia³alnoæ Towarzystwa
Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich,
na czele którego od lat stoi jego za³o¿yciel  Pan Józef
¯arski. To w³anie dziêki takim ludziom w Kostrzynie
nad Odr¹ od lat pamiêta siê o Kresach. W tym miejscu
warto wspomnieæ, ¿e rok 2015 by³ w naszym miecie
og³oszony w³anie Rokiem Kresowian, kostrzyñskie
szko³y aktywnie dbaj¹ o pamiêæ Kresowian m.in. organizuj¹c w tym roku wystawê powiêcon¹ Polakom pomordowanym przez Sowietów w ramach operacji polskiej NKWD w latach 1937  1938. Kostrzyñscy
uczniowie nakrêcili te¿ cykl filmowy  wywiady z Sybirakami, dziêki czemu uda³o siê utrwaliæ prze¿ycia tych

Dodatkowo cieszy fakt, ¿e to w³anie M³odzie¿owa
Rada Miasta  organ sk³adaj¹cy siê z uczniów kostrzyñskich szkó³ podstawowych i szko³y redniej
 id¹c za przyk³adem Towarzystwa Mi³oników Lwowa i
Kresów Po³udniowo-Wschodnich wnioskuje o nadanie
której centralnej czêci miasta (ulicy, ronda lub parku)
nazwy im. Orl¹t Lwowskich  i ju¿ choæby to wiadczy, ¿e owa wiê pokoleñ, o której pisa³em na pocz¹tku
 jest w Kostrzynie trwa³a i buduj¹ca.
Zdjêcia: UM Kostrzyn nad Odr¹
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Jaros³aw Tadeusz Leszczyñski

XII Pielgrzymka TMLiKPW do Stopnicy
Tradycja pielgrzymek kieleckiego oddzia³u Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich do Stopnicy  niewielkiego miasteczka po³o¿onego
przy drodze Kielce  Tarnów, pomiêdzy Buskiem Zdrój
a Pacanowem  siêga 2007 roku. Odbywa siê ona
w ostatni¹ sobotê kwietnia, usytuowan¹ w pobli¿u
26 dnia tego¿ miesi¹ca. G³ównym powodem tych pielgrzymek jest rocznica awarii elektrowni atomowej
w Czarnobylu (mia³a miejsce 26 kwietnia 1986 r.), mie-

Koció³ w. w. Piotra i Paw³a w Stopnicy
Matka Boska Stopnicka

cie po³o¿onym na Kresach, na wschodnim Polesiu.
Dzieñ 26 kwietnia ma dla Stopnicy jeszcze dwa inne
znaczenia. Jest liturgicznym wspomnieniem Matki Boskiej Dobrej Rady, a do tego typu wizerunków maryjnych nale¿y czczony tam obraz Matki Boskiej Stopnickiej, patronki pojednania i zjednoczenia narodów Polski, Litwy, Bia³orusi i Ukrainy. Jest tak¿e dok³adn¹ dat¹
nadania Stopnicy praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego (26 kwietnia 1362 r.).
Tegoroczna uroczystoæ (sobota, 28 kwietnia) rozpoczê³a siê wyg³oszeniem referatu na temat elektrowni
atomowej w Czarnobylu, w kociele farnym wiêtych
Aposto³ów Piotra i Paw³a (tam znajduje siê obraz MB
Stopnickiej). Po niej odmówiona zosta³a Nowenna do

Matki Boskiej Stopnickiej, a nastêpnie o godz. 17.00
rozpoczê³a siê Msza w. w intencji ofiar Czarnobyla.
Celebrowali j¹ dziekan i proboszcz stopnicki, ks. kanonik Janusz Rydzek wraz z ks. sercaninem Stanis³awem
Maleñkim z Baranowicz na Bia³orusi (spoczywaj¹ tam
doczesne szcz¹tki Tadeusza Rejtana). Po Mszy w.
uczestnicy pielgrzymki udali siê w procesji ulicami Kazimierza Wielkiego, dr. Piotrowskiego, Targow¹ i
Cmentarn¹ na Kalwariê Stopnick¹. Na Kalwarii odby³o
siê nabo¿eñstwo Drogi Krzy¿owej. Po jego zakoñczeniu ks. kanonik J. Rydzek udzieli³ wszystkim do tego
przygotowanym uczestnikom pielgrzymki odpustu zupe³nego. G

Tomasz Guhs

Co wi¹¿e hetmana ¯ó³kiewskiego z Kleszczyn¹?
Szko³a podstawowa obchodzi³a swoje wiêto, organizuj¹c konkurs recytatorski poezji
kresowej
(Przedruk z Aktualnoci Lokalnych nr 13 ze Z³otowa z 28 marca 2018 r.)

Kresowa Kleszczyna
Dlaczego w szkole w gminie Z³otów dzieci recytuj¹
poezjê z kresów dawnej Rzeczypospolitej? Co robili
w Kleszczynie cz³onkowie Towarzystwa Mi³oników
Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich? Dlaczego
na szkolnym podwórku sadzi siê d¹b im. hetmana Stanis³awa ¯ó³kiewskiego? Wprawdzie wódz, który po-

Podczas gdy wiêkszoæ osób 21 marca wiêtowa³a
pierwszy dzieñ wiosny próbuj¹c odegnaæ mron¹ pogodê, to Szko³a Podstawowa w Kleszczynie tego dnia
obchodzi³a swoje wiêto. Z tej okazji zorganizowa³a
konkurs recytatorski o tematyce kresowej, na który
przyjecha³o wielu goci, nie tylko uczniów bior¹cych
udzia³ w zmaganiach.
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wiód³ pod K³uszynem 5-tysiêczn¹ armiê polsk¹ do zwyciêstwa nad 6-krotnie liczniejszymi Rosjanami, otwieraj¹c drogê do zdobycia Moskwy, a potem zgin¹³ bohatersko pod Cecor¹ broni¹c Rzeczypospolitej przed Turkami i Tatarami godzien jest upamiêtnienia, ale czy nie
mamy bli¿szych nam bohaterów? Oczywicie, ¿e tak.
Chocia¿by Mariê Kilar, pierwsz¹ kierownik szko³y
w Kleszczynie po II wojnie wiatowej, która potem zo-

wyj¹tkow¹ nagrodê. Bêdzie ona mog³a wytypowaæ
trzech uczniów, którzy wezm¹ udzia³ w organizowanej
przez towarzystwo wycieczce na Ukrainê. Wyjazd,
oprócz zwiedzania, ma na celu tak¿e integracjê m³odzie¿y polskiej, polonijnej i ukraiñskiej.

D¹b hetmana Stanis³awa ¯ó³kiewskiego ma przypominaæ uczniom o kresowej historii Polaków.

Najlepsze recytatorki sporód klas 7 oraz gimnazjów

Wyniki Konkursu

sta³a patronk¹ placówki. To w³anie jej postaæ jest ogniwem ³¹cz¹cym Kleszczynê z Kresami. Przypomnia³
o tym podczas wiêta szko³y jej syn, Ryszard Kilar,
wspominaj¹c pokrótce burzliwe losy rodziny, w tym
przymusow¹ ucieczkê z rodzinnych stron na wschodnich krañcach dawnej Polski. Przyjaciel szko³y opowiedzia³ tak¿e historiê dêbu i hetmana ¯ó³kiewskiego.
Otó¿ rodzina obecnego z³otowianina swego czasu
przebywa³a w dawnej siedzibie rodu ¯ó³kiewskich
w Turynce. Pan Ryszard wspomina, ¿e w obejciu wra¿enie robi³ roz³o¿ysty stary d¹b. Napisa³ o nim nawet
legendê, jakoby ma³y Stanis³aw wraz z piastunk¹ podczas jednego z wielu najazdów tatarskich schronili siê
w jego koronie, ratuj¹c ¿ycie. Niestety podczas zawieruchy wojennej ten pomnik historii zosta³ wyciêty, prawdopodobnie przez nieprzyjació³ Polaków. Drzewo posadzone 21 marca w Kleszczynie ma byæ jego replik¹.

Klasy I  III
1. Wiktoria Józefko, SP w Lipce
2. Wiktoria Marciniak, SP w Kleszczynie
3. Antonina Marczewska, NSP w Stawnicy
Wyró¿nienie: Alicja Rittau, SP w Lipce
Klasy IV  VI
grupa I:
1. Oliwia Brzeziñska, SP w S³awianowie
2. PIotr Filiñski, SP w Tarnówce
3. Katarzyna Cybulska, SP w Kleszczynie
Wyró¿nienie: Patryk Grochowski, SP w Górznej
grupa II:
1. Klaudia Senska, SP w wiêtej
2. Roksana Jurkszak, SP w Radawnicy
3. Zuzanna Kowalska, SP nr 2 w Z³otowie
Wyró¿nienie: Oliwia W³osian, SP nr 2 w Z³otowie

Frekwencja na medal
W konkursie recytatorskim wziê³o udzia³ kilkudziesiêciu uczniów ze szkó³ powiatu z³otowskiego. Frekwencja w pewnym momencie wrêcz przerazi³a organizatorów, którzy widz¹c, ¿e liczba zapisów zbli¿a siê do
100, zaczêli zastanawiaæ siê, jak zmieciæ popisy
uczestników w czasie. Na szczêcie stanêli na wysokoci zadania i wszystko przebieg³o bardzo sprawnie.
Poszczególne grupy wiekowe recytowa³y równoczenie
w kilku ró¿nych salach, oceniane przez kilka komisji
konkursowych. wiêto szko³y uwietni³y tak¿e wystêpy
miejscowych uczniów oraz przedszkolaków ze Z³otowa.
Wszystkiemu przygl¹dali siê gocie, wród których nie
zabrak³o przedstawicieli samorz¹du gminnego i miejskiego, a tak¿e prezesa oddzia³u Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich z Pi³y.
Ostatni przekaza³ dyrektor szko³y Katarzynie Kwacz

Klasy VII, II  III gimnazjum
1. Anna Adamczyk, SP nr 2 w Z³otowie
2. Matylda £uczon, PSP w Krajence
3. Zofia Pietrzak, PSP w Krajence
Wyró¿nienie: Agata Dzioba, SP w S³awianowie.
Zdjêcia: T. Guhs i SP Kleszczyna.
Wiêcej zdjêæ na zlotowskie.pl
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Piotr Steffen

Kresy w interpretacji uczniów
(Przedruk z Aktualnoci Lokalnych nr 13 ze Z³otowa z 28 marca 2018 r.)
W czwartek 15 marca w Zespole Szkó³ Ekonomicznych odby³ siê recytatorski Powiatowy Konkurs o Tematyce Kresowej. Uczestniczy³o w nim szesnacioro
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych z powiatu. Reprezentowali ZSE, I LO i CKZiU. Pierwsze miejsce
ex aequo zajê³y: Karolina Pawlak (I LO) i Wiktoria Topolewska (ZSE), drugie Wojciech Gronowski-Wo³oszyn
(I LO), a trzecie Natalia Karbownik (I LO). Jury przyzna³o wyró¿nienia: £ukaszowi £azarskiemu (CKZiU)
oraz uczennicom ZSE Joannie Szczepañskiej i Darii
Ko³odziej.
Wszyscy uczestnicy konkursu dostali w nagrodê
ksi¹¿ki, natomiast najlepsza trójka nagrodê specjaln¹,
ufundowan¹ przez Oddzia³ Towarzystwa Mi³oników
Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich w Pile  kil-

kudniow¹ wycieczkê. Recytatorów ocenia³a komisja
w sk³adzie: Jerzy Cybulski  przewodnicz¹cy, Barbara
Chodera i Ludwika Macek. G

Zygmunt Szku³atowski

Lwów  Wroc³aw. Historia zaklêta w dokumentach
Ekspozycja w Klubie Seniora Politechniki Wroc³awskiej (KS PWr)
W dniu 12.06.2018 w Klubie Seniora Emerytów i
Rencistów Politechniki Wroc³awskiej (KS EiR PWr) odby³o siê kolejne spotkanie klubowe. Jego tematem by³a
prezentacja dokumentów dotycz¹cych Lwowa i Kresów,
a gromadzonych przez Oddzia³ Wroc³awski Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich (TMLiKPW). Prelegentem by³ prezes Oddzia³u Towarzystwa Zdzis³aw Piwko.

dokumenty, w tym osobiste, jak np. wiadectwa szkolne, listy, odznaczenia itp.
Osoby zwiedzaj¹ce ekspozycjê ¿ywo interesowa³y
siê pochodzeniem tak licznych wiadectw naszej kresowej przesz³oci. Prezes Z. Piwko przechodz¹c do
kolejnych plansz szczegó³owo charakteryzowa³ zawarte na nich dokumenty i ich historiê, co ¿ywo interesowa³o zebranych.
W dyskusji uczestnicy szczególnie ¿ywo interesowali siê pochodzeniem oryginalnych dokumentów oraz
zdjêæ. Jedna z osób zwiedzaj¹cych ekspozycjê wyrazi³
chêæ zorganizowania ekspozycji w innym miejscu.
W czasie trwania ekspozycji (12.06  9.07.2018) w Klubie odbywa³o siê spotkanie pracowników jednego z wydzia³ów PWr, którzy równie¿ ¿ywo interesowali siê ekspozycj¹.
Mimo rozpoczêtego ju¿ okresu urlopowego ekspozycjê zwiedzi³o oko³o 70 osób, które ¿ywo interesowa³y
siê dziejami dokumentów oraz ich w³acicieli. Kilka
osób wpisa³o siê do Ksiêgi pami¹tkowej.
Omawiana ekspozycja nasuwa szereg ogólniejszych refleksji dotycz¹cych archiwalnych zasobów rodzinnych. W ostatnich latach z powodu m.in. zmian
modelowych rodziny, wiêkszych migracji czy te¿ ró¿nych klêsk osobistych, jak i klêska wojenna ca³ego
narodu, mo¿na stwierdziæ jakby zanikanie wiadomoci
potrzeby zachowania dla potomnych materia³ów z czasów wspó³czesnych. Gromadzenie tych materia³ów
w instytucjach specjalistycznych te¿ jest niewystarczaj¹ce.
Ten tekst koñczê pisaæ na pocz¹tku sierpnia. Jest to
dla mnie i mojej rodziny okres wspomnieñ. Wczesnym

Prowadz¹cy spotkanie wita prezesa Zdzis³awa Piwkê
Podstaw¹ prelekcji by³o 20 plansz (ok. 80x100 cm)
rozmieszczonych w Klubie na stela¿ach lub zawieszonych na cianach. Na ka¿dej planszy umocowano przewa¿nie po kilkanacie oryginalnych dokumentów, jakie
od lat gromadzi³ w swoich zasobach Oddzia³ Wroc³awski Towarzystwa. Uczestnicy spotkania mogli zapoznaæ
siê z pochodzeniem i treci¹ zgromadzonych oryginalnych zdjêæ i dokumentów. Na 20 planszach zgromadzono ponad 300 zdjêæ zabytków Lwowa oraz ró¿ne
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rankiem opuszczalimy bowiem (15.08.1945), jako tzw.
repatrianci, nasze prastare Kresy Wschodnie, jad¹c
w nieznane. Zajmowalimy po 5 rodzin odkryte towarowe wagony, którymi przywieziono na nasze tereny £emków. W naszym wagonie oprócz 5 rodzin by³a te¿ koza
s¹siadki. Do takiego odkrytego wagonu wchodzilimy
przez wierzch, po drabinie, któr¹ ojciec przymocowa³
do wagonu. By³o wiêc trochê gimnastyki. Pónym wieczorem wjechalimy na rzêsicie owietlony dworzec
kolejowy we Lwowie. Dalsza trasa wiod³a do Chyrowa,
gdzie przesiedlimy siê te¿ do odkrytych wagonów,
na wê¿sze tory. By³a noc i przy prze³adunku towarzyszyli nam nocni poszukiwacze skarbów. Trzeba siê
by³o pilnowaæ. Dalej tras¹ podkarpack¹ jechalimy na
tzw. wówczas Ziemie Odzyskane. G³ówne trasy kolejowe zajmowali przede wszystkim podró¿ni... W Nowym
S¹czu by³a wielka radoæ, gdy¿ kupilimy od miejsco-

wych gotowane, gor¹ce ziemniaki. Wielka radoæ by³a
jeszcze w Lesznie, bo w PUR-ze dostalimy chyba po
2 ³y¿eczki cukru na osobê. Potrzeba by³o wiêcej tych
radoci, gdy¿ jechalimy 6 tygodni. Im dalej na zachód,
tym wiêcej widaæ by³o na odkrytych platformach, nie
tylko trofiejne haubice i inne wojskowe narzêdzia pokoju, lecz mo¿e g³ównie maszyny rolnicze. W pamiêci
utkwi³y mi g³ównie m³ocarnie i siewniki, a tak¿e ró¿ne
zdemontowane wyposa¿enie fabryk. Drogami z zachodu na wschód bezrobotni ju¿ armiejcy pêdzili stada rasowych, niedojonych i rycz¹cych krów, które od czasu
do czasu zajmowa³y napotkane ³¹ki i pastwiska.
Mo¿e ta garæ i inne wspomnienia przydadz¹ siê do
monta¿u kolejnych tablic.
To bardzo ciekawe spotkanie zaaran¿owa³ i prowadzi³ wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du Ko³a EiR PWr oraz
cz³onek TMLiKPW Zygmunt Szkur³atowski. G

Leszek Mulka

77. rocznica mordu polskich profesorów uczelni
lwowskich
4 lipca, jak co roku, odby³y siê we Wroc³awiu uroczystoci upamiêtniaj¹ce kolejn¹ rocznicê mordu polskich profesorów na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie.
Rozpoczê³a je msza w. w kociele Najwiêtszego Serca Jezusowego przy placu Grunwaldzkim, z udzia³em
pocztów sztandarowych Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich oraz innych organizacji kresowych. G³ówna czêæ uroczystoci odby³a
siê o godzinie 9.00 pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich na skwerze prof. Kazimierza Idaszewskiego w kampusie Politechniki Wroc³awskiej przy
placu Grunwaldzkim.
Uroczystoæ mia³a charakter pañstwowy. Uwietni³a
j¹ obecnoæ kompanii honorowej Wy¿szej Oficerskiej
Szko³y Wojsk L¹dowych we Wroc³awiu i Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji. Przy
pomniku stanê³a warta honorowa ¿o³nierzy Wojska Polskiego, poczty sztandarowe Wojska Polskiego, Politechniki Wroc³awskiej, Towarzystwa Mi³oników Lwowa
i Kresów Po³udniowo-Wschodnich oraz innych organizacji kresowych.
Po odegraniu hymnu Polski kompania honorowa
Wy¿szej Oficerskiej Szko³y Wojsk L¹dowych odda³a
salwê honorow¹, po czym g³os zabra³ rektor Uniwersytetu Medycznego we Wroc³awiu i przewodnicz¹cy Kolegium Rektorów Uczelni Wroc³awia i Opola prof. Marek
Ziêtek, który powiedzia³:  To ju¿ tradycja, ¿e spotykamy siê by z³o¿yæ ho³d pod pomnikiem pomordowanych
profesorów. Smutna to niestety tradycja, a wydarzenia
sprzed kilkudziesiêciu lat w ogóle nie powinny siê zdarzyæ. Wspomnia³ tak¿e, ¿e dzieñ wczeniej 3 lipca grupa 30 profesorów uczelni wroc³awskich i polskich z³o¿y³a kwiaty pod pomnikiem pomordowanych polskich
profesorów we Lwowie. Wród nich po raz pierwszy
znaleli siê tak¿e profesorowie uczelni niemieckich.
Nastêpnie pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów
Lwowskich wieñce i kwiaty z³o¿yli: przedstawiciele

w³adz pañstwowych, samorz¹dowych i miejskich, delegacje wroc³awskich uczelni, szkó³ i stowarzyszeñ oraz
mieszkañcy Wroc³awia. Wród nich delegacja Zarz¹du
G³ównego i Oddzia³u Wroc³awskiego TMLiKPW.

Fot. Krzysztof Mazur

Delegacja Politechniki Wroc³awskiej
 rektor prof. Cezary Madryas i korpus dziekañski
Uroczystoæ, któr¹ zorganizowa³a Politechnika Wroc³awska, zakoñczy³ przemarsz kompanii honorowej
Wy¿szej Oficerskiej Szko³y Wojsk L¹dowych i Orkiestry
Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji.
77. rocznicê mordu polskich profesorów na Wzgórzach Wuleckich uczczono równie¿ we Lwowie. W tym
roku rocznica ta by³a obchodzona przez cztery dni. Ju¿
1 lipca kwiaty pod pomnikiem na Wzgórzach Wuleckich
z³o¿yli: prezydent Wroc³awia Rafa³ Dutkiewicz, mer
Lwowa Andrij Sadowy, konsul RP we Lwowie Krzysztof
Jachowicz oraz przedstawiciele lwowskich uczelni.
2 lipca w intencji zamordowanych profesorów odby³a siê w katedrze ³aciñskiej msza w., której przewodniczy³ lwowski biskup pomocniczy Edward Kawa. Na za33

koñczenie uroczystoci bp Kawa z³o¿y³ podziêkowanie
przedstawicielom ró¿nych uczelni z ca³ej Polski za
wspóln¹ modlitwê i za pamiêæ o zamordowanych polskich profesorach uczelni lwowskich.
Natomiast 3 lipca przed nowym pomnikiem na
Wzgórzach Wuleckich odby³a siê oficjalna uroczystoæ,

w której udzia³ wziêli przedstawiciele miejscowych
w³adz ukraiñskich i uniwersytetów lwowskich, delegacje profesorów uniwersytetów z Wroc³awia, Opola i innych miast Polski. Duchowieñstwo Lwowa reprezentowali: proboszcz katedry ³aciñskiej ks. pra³at Jan Nikiel
oraz biskup pomocniczy W³odzimierz Hruca z Ukraiñskiego Kocio³a Greckokatolickiego, którzy przewodniczyli modlitwom ¿a³obnym po polsku i po ukraiñsku.
Cz³onkowie polskiej delegacji z³o¿yli kwiaty i zapalili
znicze tak¿e przy starym pomniku wzniesionym w 1991 r.
staraniem rodzin pomordowanych profesorów. Modlitwê za zamordowanych profesorów prowadzi³ proboszcz parafii w. Antoniego o. Pawe³ Odój.
Nastêpnego dnia 4 lipca lwowscy Polacy zgromadzili siê przy starym pomniku na Wzgórzach Wuleckich.
Udzia³ w uroczystoci wziêli przedstawiciele Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej z prezesem
Emilem Legowiczem oraz przedstawiciele Polskiego
Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we
Lwowie. Wartê honorow¹ przy pomniku zaci¹gnêli
lwowscy harcerze. Wspóln¹ modlitwê poprowadzi³ proboszcz lwowskiej parafii w. Antoniego o. Pawe³ Odój.
Obecny by³ tak¿e konsul RP we Lwowie Marian Orlikowski, który podziêkowa³ lwowskim Polakom za pamiêæ o pomordowanych polskich profesorach uczelni
lwowskich. Po z³o¿eniu pod krzy¿em wi¹zanek kwiatów
z bia³o-czerwonymi chor¹giewkami i zapaleniu zniczy
obecni na uroczystoci zapiewali polskie pieni religijne i patriotyczne. Na zakoñczenie uroczystoci odpiewano Rotê. G

Fot. Archiwum IPN

Delegacja Zarz¹du G³ównego TMLiKPW.. Z przodu
od lewej: Barbara Bruziewicz-Mik³aszewska, Leszek
Mulka, Zdzis³aw Piwko

Ma³gorzata Deska

100. rocznica odzyskania niepodleg³oci przez Polskê
Tym razem Lwów i Kresy Po³udniowo-Wschodnie w ¿yciu Szko³y Podstawowej nr 48
w Czêstochowie
Pierwsze Dni Lwowa i Kultury Kresowej organizowane w Czêstochowie dziêki wsparciu Prezydenta Miasta zakoñczy³y siê w Altanie w Parku przy Jasnej Górze. Warto wspomnieæ, ¿e by³ to cykl imprez przypominaj¹cych wiêzi ³¹cz¹ce nasze miasto z histori¹ Lwowa.
Zakoñczenie cyklu przedsiêwziêæ m.in. konferencji,
konkursów, wystaw, biegu z bia³o-czerwon¹, da³o pocz¹tek dzia³aniom podejmowanym w bie¿¹cym roku
szkolnym w Szkole Podstawowej nr 48 w Czêstochowie. Uczniowie z tej szko³y we wspó³pracy z m³odzie¿¹
z I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. J. S³owackiego dokonali podsumowania podjêtych dzia³añ. Wed³ug scenariusza opracowanego przez Ma³gorzatê Deskê (pomys³odawczyniê Dni Lwowa i Kultury Kresowej w Czêstochowie) i aran¿acji muzycznej Doroty Marliñskiej
(nauczycielki Liceum S³owackiego) mia³ miejsce spektakl pt. Tylko we Lwowie.
Organizatorom uda³o siê zainspirowaæ m³odzie¿
Szko³y Podstawowej nr 48, która kilka miesiêcy póniej
zorganizowa³a na terenie szko³y konferencjê pod has³em Czêstochowa i Orlêta Lwowskie. Przedsiêwziêcie to po³¹czone by³o z wystaw¹ okolicznociow¹, pod-

Adam Kiwacki, Ma³gorzta Deska i m³odzie¿ SP nr 48
czas której zaprezentowana zosta³a historia powstania
Pomnika Orl¹t Lwowskich w Czêstochowie. Licznie
zgromadzona m³odzie¿ wys³ucha³a wyst¹pienia Ma³gorzaty Deski nt. lokalnego patriotyzmu i inicjatyw podejmowanych w Czêstochowie upamiêtniaj¹cych Orlêta
Lwowskie. G³os zabra³ równie¿ prezes oddzia³u
TMLiKPW w Czêstochowie Adam Kiwacki.
Konferencja by³a kolejnym etapem dzia³añ w SP 48
na rzecz pamiêci o historii Kresów. Listopadowa uro34

czystoæ upamiêtniaj¹ca zwyciêsk¹ Obronê Lwowa
sprawi³a, ¿e liczna reprezentacja szko³y wziê³a udzia³
w miejskich obchodach tego wiêta. Podczas uroczystoci Ma³gorzata Deska zosta³a odznaczona przez
Przewodnicz¹cego Sejmiku Województwa l¹skiego
 Z³ot¹ Odznak¹ Zas³u¿onej dla Województwa l¹skiego. Uczniowie Ma³gorzaty Deski kolejny raz zostali zainspirowani do dzia³añ. Odpowiadaj¹c na liczne pytania
o okolicznoci i dzia³ania, które doprowadzi³y do otrzymania tej odznaki pani Ma³gorzata Deska zorganizowa³a specjaln¹ lekcjê wychowawcz¹, podczas której opo-

wiedzia³a o kilkunastoletniej dzia³alnoci czêstochowskiego oddzia³u TMLiKPW.
Szko³a Podstawowa 48 to miejsce, do którego
uczêszcza prê¿na grupa uczniów z pasj¹. Warto inspirowaæ ich do dzia³añ poprzez w³asn¹ postawê i namacalne dowody patriotyzmu. Uczniowie dziêki temu
staj¹ siê wiadkami historii i tak¿e maj¹ poczucie w³asnego jej tworzenia.
Autorka jest nauczycielk¹ jêzyka polskiego w Szkole Podstawowej nr 48 w Czêstochowie. G

Mieczys³aw Kostur

XVI wiatowy Festiwal Chórów Polonijnych
 Koszalin 2018
Jest na wiecie miejsce, w którym od dziesiêcioleci
mo¿na cieszyæ siê piêknem chóralnego piewu, tym
miastem jest Koszalin. To s³owa wypowiedziane przez
prof. Andrzeja Stelmachowskiego, marsza³ka senatu
pierwszej kadencji, wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska i wielkiego przyjaciela Polonii.
W tym roku Koszalin goci³ chóry na XVI FCHP
w dniach 15  22.07.2018 r. Jego organizatorami byli:
Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie
Wspólnota Polska, miasto Koszalin, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego, Centrum
Kultury i Spotkañ Europejskich w Bia³ogardzie oraz
miasto widwin, miasto i gmina Mielno, gminy Bêdzino,
Bobolice i wieszyno. Patronat medialny: Koszaliñska
Telewizja Kablowa MAX i Tygodnik Koszaliñski Miasto. Do Koszalina przyjecha³o 7 chórów. S¹ to: Chór
Mieszany Zgoda z Brzecia na Bia³orusi, za³o¿ony
w 2000 r., w Koszalinie by³ 3 razy, Chór Malebor z Doniecka, za³o¿ony w 2012 r., Chór Kameralny Cantica
Anima z Baru na Ukrainie, za³o¿ony w 1999 r., w Koszalinie w 2015 r., Chór im. Juliusza Zarêbskiego
z ¯ytomierza na Ukrainie, za³o¿ony w 1997 r., dwa razy
by³ w Koszalinie, Chór ¯eñski To My z Pragi  Czechy, za³o¿ony w 2016 r., Chór Spo³em z Miñska na
Bia³orusi, za³o¿ony w 2004 r., w Koszalinie w 2012 r.,
Chór Kraj Rodzinny Baranowicze na Bia³orusi, za³o¿ony w 1990 r., w Koszalinie by³ w 2001 r. Chóry reprezentuj¹ bogaty program, piewaj¹ pieni patriotyczne,
ludowe, popularne, religijne i utwory klasyczne polskie
i swojej narodowoci. Maj¹ te¿ swoje du¿e osi¹gniêcia.
W Koszalinie w ci¹gu dnia odbywali swoje próby doskonal¹c program i umiejêtnoci pod kierunkiem wysoko wykwalifikowanej kadry akademickiej z Poznania,
Bydgoszczy i Wroc³awia. W dniach 18, 19, 20 lipca
w godzinach 17.00 lub 18.00 wszystkie chóry wystêpowa³y dla mieszkañców wymienionych ju¿ miast oraz innych miejscowoci daj¹c samodzielnie swój koncert
przegl¹dowy. Wiêkszoæ koncetów odby³a siê w kocio³ach. Mieli tak¿e okazjê odpocz¹æ nad Ba³tykiem
w Mielnie i Sarbinowie.
Koncert galowy FCHP odby³ siê 21.07.2018 r.
o godz. 19.00 w Filharmonii Koszaliñskiej im. S. Moniuszki, z programem Kocham Ciê Polsko z okazji

100-lecia odzyskania niepodleg³oci. Opracowany zosta³ przez Radê Artystyczn¹ Festiwalu pod przewodnictwem prof. Przemys³awa Pa³ki. Przed rozpoczêciem
koncertu Pani Bo¿ena Kaczmarek dyrektor Biura Organizacyjnego i prowadz¹ca koncert serdecznie powita³a

Prezesi Towarzystw Kresowych Wilna A. Teresiñska i
Lwowa M. Kostur w imieniu Burmistrza Jana Owsiaka
i w³asnym powitali chlebem i sol¹ chóry polonijne
z Bia³orusi i Ukrainy.

Prezes Klubu TMLiKPW M. Kostur uhonorowa³
prof. Przemys³awa Pa³kê Z³ot¹ Odznak¹ Zas³u¿ony
dla Towarzystwa Mi³oników Lwowa.
przyby³¹ licznie publicznoæ ¿ycz¹c przyjemnoci i radoci. To ju¿ tradycja, ¿e chóry witaj¹ Polskê, a Koszalin jest ich domem. Wspomnia³a, ¿e chóry doskonali³y
swó program i wyst¹pi³y w wielu miastach i gminach
naszego regionu.
Rozpoczêto pierwsz¹ czêæ koncertu, w której ka¿dy chór przedstawi³ 3 utwory, wiêkszoæ znana publicznoci. Po zakoñczeniu wszystkich prezentacji na scenê
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zostali zaproszeni prezes Stowarzyszenia Wspólnota
Polska w Koszalinie senator Piotr Zientarski, El¿bieta
Gumiñska-Wasiak, która reprezentowa³a senator Gra¿ynê Annê Sztark wiceprzewodnicz¹c¹ senackiej Komisji d. Emigracji i Polaków za granic¹ oraz przedstawicieli chórów, którym wrêczono statuetki uczestnictwa
w XVI FCHP 2018. Prezes Piotr Zientarski serdecznie
powita³ i podziêkowa³ chórom za udzia³, organizatorom
i Radzie Artystycznej za wsparcie, publicznoci za liczne
przybycie, serdecznoæ i wdziêcznoæ za piêkny koncert.
Druga czêæ koncertu to fina³ w wykonaniu po³¹czonych chórów. Rozpoczêto szczególnym utworem Nie
rzucim ziemi sk¹d nasz ród, nastêpnie trzy pieni legionowe, Marsz kosynierów, a polonezem Czeæ Ci

Polsko i Hymnem Chórów Polonijnych prof. Pa³ka
dyrektor artystyczny i dyrygent zakoñczy³ XVI FCHP.
Wystêpy by³y przyjmowane przez widowniê ¿ywio³owo,
nagradzano je gromkimi brawami i owacj¹ na stoj¹co.
By³ to bardzo podnios³y i wzruszaj¹cy koncert. Publicznoæ wychodzi³a zachwycona wys³uchaniem piêknych
polskich pieni.
W dniu 22.07.2018 r. o godz. 10.30 msz¹ w. w intencji Polonii w kociele pw. wiêtego Ducha zakoñczono festiwal. Pozosta³y ju¿ tylko wspomnienia z pobytu na piêknej i gocinnej ziemi koszaliñskiej.
Artyku³ opracowano na podstawie materia³ów z Biura Organizacyjnego. G

Anna Teresiñska, Mieczys³aw Kostur

Koncert Chórów Polonijnych w widwinie
 18.07.2018 r.
Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Koszalinie od
1970 r. co trzy lata organizuje Festiwal Chórów Polonijnych. Na tê miêdzynarodow¹ imprezê zje¿d¿aj¹ siê
chóry z ró¿nych stron wiata, swoimi wystêpami dokumentuj¹c polskie pochodzenie i przywi¹zanie do jêzyka, kultury, wiary i obyczajów swych przodków. Zawsze
te¿ wybrane zespo³y, g³ównie z Kresów, goszcz¹
w widwinie. W tym roku w dn. 18 lipca o godz. 17.00
na scenie widwiñskiego Orodka Kultury zaprezento-

da, Nie lêkajcie siê, Kocham Ciê Polsko, Bogurodzica, Niebios Królowo). Urozmaiceniem by³o wykonanie w jêzyku narodowym (bia³oruskim i ukraiñskim)
dwóch piosenek ludowych. Na zakoñczenie koncertu

Wystêp zespo³u Jutrzenka

Wystêp zespo³u P³omienie
wa³y siê Chóry: Mieszany Zgoda z Brzecia (Bia³oru)
i Kameralny Cantica Anima z Baru (Ukraina), a towarzyszy³ im osobicie prof. Przemys³aw Pa³ka  Dyrektor
Artystyczny Polonijnej Akademii Chóralnej. Imprezê
tradycyjnie rozpoczêto hejna³em widwina i pieni¹
Marsz, marsz Polonia. Niecodziennych goci w imieniu w³adz miasta, powiatu i gminy i wype³nionej po
brzegi widowni powitali tradycyjnym Szczêæ Bo¿e,
chlebem i sol¹ prezesi Towarzystw Kresowych: Lwowa
 Mieczys³aw Kostur i Wilna  Anna Teresiñska. Dyrektor widwiñskiego Orodka Kultury  Boles³aw Kurek
jako gospodarz obiektu witaj¹c braæ artystyczn¹ naszkicowa³ lata spotkañ z zespo³ami polonijnymi oraz
wspomnia³ i przyjani i mi³ej wspó³pracy m.in. z Chórem Echo Lwowa, którego ongi by³ dyrygentem. Prowadz¹ca Barbara Radzikowska przybli¿y³a s³uchaczom
osi¹gniêcia kulturalne obu zespo³ów w ich ojczynie i
Polsce. Dobór pieni oscylowa³ wokó³ tematyki patriotycznej i sakralnej (Kyrie, Nie opuszczaj nas, Czeæ
Polskiej Ziemi, Ojczyzno ma..., My Pierwsza Bryga-

Wystêp zespo³u Leszczyna
oba chóry pod batut¹ prof. Przemys³awa Pa³ki wykona³y hymn Gaude Mater Polonia i Rotê. Wystêpy zespo³ów by³y przyjmowane przez widowniê ¿ywio³owo,
wielokrotnie klaskaniem w³¹czano siê do piewów,
a owacj¹ na stoj¹co z okrzykiem bis podziêkowano za
serdeczne spotkanie. Chóry zaprezentowa³y wysoki
poziom artystyczny, a dyrygenci wielki profesjonalizm.
Wiceburmistrz widwina Urszula Cieliñska w imieniu swoim i gospodarz miasta  patrona tego koncertu
 Burmistrza Jana Owsiaka podziêkowa³a zespo³om
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oraz Profesorowi, a za przybycie i strawê duchow¹
wrêczy³a wraz z dyrektorem Boles³awem Kurkiem na
pami¹tkê podziêkowanie i ryciny z zabytkami widwina. Podobne podziêkowania wraz z prezentami wrêczy³a Przewodnicz¹ca Rady Powiatu Daunta Malitowska, Kierownik Gminnego Referatu OZS  Sebastian
Basiejko i Prezesi Towarzystw Kresowych. Prof. Przemys³aw Pa³ka odczyta³ podziêkowanie dla Burmistrza
od Piotra Zientarskiego, senatora RP, prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Koszalinie za przyjêcie chórów. Otrzymali je te¿ prezesi towarzystw kresowych.
Prezes M. Kostur w imieniu Prezesa ZG TMLiKPW
 Andrzeja Kaminskiego uhonorowa³ prof. Przemys³a-

wa Pa³kê Z³ot¹ Odznak¹ Zas³u¿ony dla Towarzystwa
Mi³oników Lwowa. Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹
Burmistrzowi za patronat i wsparcie finansowe tej imprezy, a tak¿e Józefowi Walkowskiemu, TV Rega, Krystynie i Henrykowi liwom, pp. Pi¹tkowskim, Dorocie
Wojtanowskiej i Pracownikom Zamku za wsparcie organizacyjne oraz wspólnocie widwiñskiej za liczne
przybycie, ¿ywio³ow¹ serdeczn¹ reakcjê na prezentacjê
programu artystycznego przez Chóry.
Swój pobyt w widwinie Chórzyci zakoñczyli uroczyst¹ kolacj¹ w restauracji Zamkowa zapewniaj¹c,
¿e w swej pamiêci na zawsze zachowaj¹ staropolsk¹
gocinnoæ i serdecznoæ okazan¹ przez widwinian. G

Ocena XXIV Rajdu ladami Pamiêci Lwowa i Kresów
Po³udniowo-Wschodnich. Wroc³aw 2018
Oddzia³ Wroc³awski Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich we Wroc³awiu ju¿
po raz 24 zorganizowa³ konkurs pod nazw¹ Rajd ladami Lwowa i Kresów P³d.-Wsch., w którym uczestniczyli uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i
rednich Wroc³awia i okolic.
Towarzystwo nasze jest ogniwem pamiêci narodowej, którego zadaniem jest ocaliæ od zapomnienia dziedzictwo kultury kresowej, tworzonej przez wieki przez
naszych przodków wspólnie z zamieszkuj¹cymi wówczas narodami na Kresach Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Jest te¿ jedn¹ z licznych w naszym kraju
organizacji spo³eczno-pozarz¹dowych zrzeszaj¹cych
osoby zainteresowane utrwalaniem i popularyzacj¹
wiedzy o Kresach nale¿¹cych obecnie do Ukrainy.
Kresy towarzyszy³y polskiej historii przez ponad
szeæ wieków, zajmowa³y one wielkie  mimo zmiennoci granic  obszary. Powsta³a tam niezwyk³a i bogata
cywilizacja. Mieszkaj¹cy tam wspaniali ludzie przez
lata, przez pokolenia w znojnym trudzie budowali swój
wiat, swoj¹ ojczyznê; powsta³y piêkne, nieporównywalne z innymi miasta, miasteczka i wsie.
Proces odpadania Kresów od Polski by³ brutalny i
krwawy. Dokona³ siê rozci¹gniêty w czasie akt niszczenia wielkiego, trudnego do wyobra¿enia, bogactwa kultury materialnej: domów, pa³aców, zamków, kocio³ów,
dzie³ sztuki, muzeów, bibliotek i pami¹tek rodzinnych.
Celem naszego konkursu jest popularyzacja wród
wychowanków szkó³ wiedzy o wielokulturowoci Kresów Wschodnich i ich roli w historii pañstwa polskiego,
a jednoczenie budowanie wiadomoci o wielkim
wk³adzie tego regionu kraju w dorobek kultury narodowej oraz ukazanie wielorakich, trudnych problemów
wynik³ych z koniecznoci opuszczenia swojej ma³ej
Ojczyzny, a tak¿e wk³adu Kresowiaków w odbudowywanie Polski po zniszczeniach w czasie II wojny wiatowej i wk³adu w dalszy rozwój Polski.
Uczestnicy mieli odszukaæ na terenie Wroc³awia i
Dolnego l¹ska zabytki, pami¹tki rodzinne, dokumenty
zwi¹zane z ¿yciem ludzi pochodz¹cych z Kresów;
wszystko to opisaæ, udokumentowaæ i w postaci opracowania dostarczyæ organizatorom do oceny.

Komisja w sk³adzie:
1. Jan S³aby
 przewodnicz¹cy,
2. Jan Jóków
 cz³onek,
3. Ryszard Murawski  cz³onek,
powo³ana przez Zarz¹d Oddzia³u Wroc³awskiego
TMLiKPW stwierdza co nastêpuje:
A. W konkursie wziê³a udzia³ m³odzie¿ z:
1. 3 szkó³ podstawowych, tj. 5 uczniów pod opiek¹
3 nauczycieli,
2. 2 gimnazjów, tj. 4 uczniów pod opiek¹ 2 nauczycieli,
3. 2 szkó³ rednich, tj. 7 uczniów pod opiek¹ 2 nauczycieli.
Ogó³em: w tegorocznym rajdzie uczestniczy³o
16 uczniów z 7 szkó³ i 7 nauczycieli.
B. W grupie szkó³ podstawowych udzia³ wziê³y:
 SP nr 51  3 prace
 SP nr 91  1 praca
 SP nr 113  1 praca
I miejsce: O moim dziadku Bronis³awie Cwynarze
 autor Patryk Krzykawski, SP 113, opiekun p. Andrzej
Kañski, ocena 9,1 pkt.
II miejsce: Rozmowy z Dziadkiem o Lwowie  autor Adam Szajner, SP 91, opiekun p. Pawe³ Szajner,
ocena 7,8 pkt.
III miejsce: Historia mojego Pradziadka  autor
Wiktoria Milewska, SP 51, opiekun p. Klaudia SaniaKawa, ocena 7,7 pkt.
Wyró¿nienie:
 Z Okna do Lenicy  autor Zuzanna Kaim, SP
51, opiekun p. Klaudia Sania-Kawa, ocena 7,3 pkt.
 Wspomnienie o Dziadku  Aleksander Zygad³o,
SP 50, opiekun p. Klaudia Sania-Kawa.
C. W grupie szkó³ gimnazjalnych udzia³ wziê³y:
 Gimnazjum nr 3 z Olenicy  3 prace,
 Gimnazjum nr 5 z Olenicy  2 prace
I miejsce: Znalaz³am Prapradziadka  autor Wiktoria Szychowska, G 5, opiekun p. Joanna Maniak, ocena
7 pkt.
II miejsce: Gañczary  tu wszystko siê zaczê³o
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 autor MIlena Wo³oszczak, G w SP 3 Olenica, opiekun p. Barbara Chmielewska, ocena 7,0 pkt.
III miejsce: Ludwik Moszczyñski  autor Ewa Mazur, G w SP 3 Olenica, opiekun p. Barbara Chmielewska, ocena 6,5 pkt.
Wyró¿nienie:
 Wywiad z Babci¹  autor Anna Jednoróg, G
w SP 3 Olenica, opiekun p. Barbara Chmielewska.

 Wspomnienia Bronis³awy Kwiecieñ, z domu Paw³owskiej  autor Aleksandra Szczêbara, LO VII, opiekun p. Gra¿yna Przybycieñ, ocena 7,1 pkt.
Dyplom za udzia³ otrzymuje:
Jan Delewski, autor pracy Kartki z rodzinnego kalendarza LO VII, opiekun p. Gra¿yna Przybycieñ;
Alicja Gibki, autorka pracy Wspomnienia Stanis³awa Ilnickiego z LO I, opiekun p. Ma³gorzata Ilnicka.
Fina³ XXIV Powiatowego Rajdu ladami Pamiêci
Lwowa i Kresów P³d.-Wsch. odby³ siê 14.06.2018 r. w
siedzibie Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich we
Wroc³awiu, gdzie w uroczystej i podnios³ej atmosferze
wrêczono wszystkim uczestnikom dyplomy, pami¹tkowe Mapy Panoramy Lwowa i nagrody ksi¹¿kowe, pami¹tkowe znaczki-przypinki.
Fundatorami nagród s¹:
 Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich.
 Orodek Pamiêæ i Przysz³oæ (Zajezdnia),
 Oddzia³ Wroc³awski TMLiKPW.

D. W grupie szkó³ rednich udzia³ wziê³y:
LO nr VII  6 prac,
LO nr I  1 praca
I miejsce: ¯egnaj Tiutkowie. Dzi w drogê wyrusz¹
 autor Dominik Ziêcina, LO VII, opiekun p. Gra¿yna
Przybycieñ, ocena 9,25 pkt.
II miejsce: Polska Szlachcianka  autor Urszula
Kurysz, LO VII, opiekun p. Gra¿yna Przybycieñ, ocena
9,2 pkt.
III miejsce: Niezwyk³y proboszcz z Buczacza
 autor Julia Woniak, LO VII, opiekun p. Gra¿yna
Przybycieñ, ocena 8,8 pkt.
Wyró¿nienie:
 Wspomnienia lwowianki Danuty Jaworskiej 
autor Julia Drewniowska, LO VII, opiekun p. Gra¿yna
Przybycieñ, ocena 7,9 pkt.

Podpisy cz³onków komisji.
Wroc³aw, dnia 14 czerwca 2018 r. G

Mieczys³aw Kostur

XXII widwiñskie Dni Kultury Kresowej 2018
Niedziela 11 czerwca 2018 r. by³a wiêtem kultury
kresowej Lwowa i Wilna na ziemi widwiñskiej. Organizatorami imprezy pod honorowym patronatem Burmistrza Jana Owsiaka by³y Towarzystwa Kresowe Lwowa
i Wilna oraz widwiñski Orodek Kultury. O godzinie
10.30 w kociele parafialnym pw. MBNP odprawiona
zosta³a msza wiêta w intencji Polaków na Wschodzie
i Kresowian na ziemi widwiñskiej  celebrowana przez
ks. Miros³awa Zawilaka i koncelebrowana przez
ks. Kazimierza Dulacha z opraw¹ kresow¹, darami o³tarza, czytaniem lekcji przez Kresowian i udzia³em widwiñskiego Chóru Kameralnego Sonores pod batut¹
Boles³awa Kurka. Przed rozpoczêciem mszy w. pieñ
Wierne Madonny zapiewa³a Ma³gorzata Staszewska
 kierownik zespo³u Leszczyna.
O godzinie 15.00 w sali widowiskowej widwiñskiego zamku odby³a siê czêæ artystyczna. Rozpoczêto j¹
wys³uchaniem hejna³u widwina autorstwa Boles³awa
Kurka, pieni Marsz Polonia i wspólnym piewaniem.
Organizatorzy: Boles³aw Kurek  dyrektor widwiñskiego Orodka Kultury oraz prezesi Towarzystw Kresowych: Lwowa  Mieczys³aw Kostur i Wilna  Anna Teresiñska serdecznie powitali przyby³ych goci: przewodnicz¹c¹ Rady Powiatu Danutê Malitowsk¹, zastêpcê burmistrza Urszulê Cieliñsk¹, wiceprzewodnicz¹cego Rady Miasta Stanis³awa Cieliñskiego, wójta
Gminy widwin Kazimierza Lechockiego oraz przedstawicieli Zarz¹du TMLiKPW z Koszalina Ewê Adel-Adamczyk i Teresê Wach oraz zespo³y i mieszkañców naszego grodu. Prowadz¹ca imprezê Barbara Radzikowska
przedstawia motto Dnia Kultury Kresowej, by³ to wiersz

Têsknota oraz program wystêpów, o wystawie Kresy
Wschodnie w fotografii przygotowanej przez Joannê
Nowick¹ w holu przy sali widowiskowej, która bêdzie
przeniesiona do holu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej i tam bêdzie do 30.08.2018 r.
Czêæ artystyczn¹ zainaugurowa³ zespó³ ludowy
Leszczyna z Pêcerzyna. Nastêpnie prezes Anna Teresiñska przedstawi³a wyniki XX Jubileuszowego Konkursu Tradycje Wileñskie w naszym regionie, wspominaj¹c, ¿e w latach 1999  2018 w konkursie uczestniczy³o 2263 osoby z piêciu województw, w tym 39 osób
laureatów grupy doros³ych. Obecnie wyró¿niono najbardziej aktywne 22 osoby doros³e albumem O Wilnie
oraz Przedszkole nr 2 w widwinie, Publiczn¹ Szko³ê
Podstawow¹ nr 1 w widwinie i Publiczn¹ Szko³ê Podstawow¹ w Lekowie. Nagrodzone prace zaprezentowano na wystawie w MiPBP w widwinie. Po ka¿dym konkursie by³y zorganizowane spotkania z ciekaw¹ osob¹
z Kresów. Z okazji XX-lecia konkursu bylimy poczêstowani tortem jubileuszowym. Nastêpnie wyst¹pi³y zespo³y: Jutrzenka z Przelewic i P³omienie z Myliborza. W programie wystêpuj¹cych zespo³ów w wiêkszoci by³y piosenki kresowe  lwowskie. Obecni na widowni gromkimi brawami nagradzali kolejne utwory.
Zespo³y otrzyma³y podziêkowanie za przedstawiony
program artystyczny. Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ za wsparcie finansowe Starocie Powiatu i Burmistrzowi Miasta widwin, za wsparcie organizacyjne
pracownikom i chórowi Sonores widwiñskiego
Orodka Kultury, Lidii Zychowicz i uczniom ZSRiCKP,
Krystynie i Henrykowi liwa oraz kawiarni Zamkowa. G
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Andrzej Szlichta

I Regionalny Konkurs Recytatorski poezji lwowskiej
i kresowej w Czêstochowie
zaplecze (serdecznie dziêkujemy). Z kolei zabiera g³os
prezes naszego Oddzia³u Adam Kiwacki, wita szczególnie gor¹co m³odzie¿ i nauczycieli. Na scenie podejmuj¹ pracê prowadz¹cy dzisiejszy konkurs Anna Kusak
i Ludwik Madej (okazali siê wietni w tej roli). Przedstawiaj¹ zasady dzisiejszego konkursu  etap fina³owy,
przedstawiaj¹ Komisjê Konkursow¹ i w³aciwie mo¿na
zaczynaæ, ale dla z³agodzenia napiêcia uczestników
duet EWAN (Ewa Walczak i Andrzej Szczepañski)
wykona³ kilka piosenek, oczywicie melodie kresowe.
Zaczê³a siê rywalizacja. M³odzi wykonawcy piêknie
deklamowali swoje wiersze, a nam kresowianom czasami poci³y siê oczy. Ze wzglêdu na du¿¹ iloæ startuj¹cych  40 m³odych recytatorów, konkurs trwa³ doæ
d³ugo. Komisja dokonywa³a oceny po ka¿dej grupie
wiekowej i og³asza³a wyniki. Okresy oczekiwania umila³y wystêpy duetu EWAN. Nadwyrê¿one si³y recytatorów i kibiców wzmacnia³y s³odkie bu³eczki i napoje.
Mi³o by³o patrzeæ jak m³odzie¿ ze smakiem poch³ania te
przygotowane dla niej wiktua³y. Maj¹ca pieczê nad bufetem Iwona Sankowska mia³a pe³ne rêce pracy.
Za w³o¿ony trud chcia³bym wymieniæ tych wszystkich, których wyró¿ni³a Komisja, a tak¿e Ich nauczycieli, którzy przygotowali m³odych wykonawców i ich szko³y. Mylê ¿e im siê to od nas nale¿y.
Oto Oni:

Planuj¹c obchody Dni Lwowa i Kultury Kresowej na
rok 2018 Zarz¹d Oddzia³u przewidzia³ równie¿ konkurs
poezji dla m³odzie¿y szkolnej. Wytypowane zosta³y
osoby, które zajê³y siê organizacj¹ tego przedsiêwziêcia. Byli to: prezes Adam Kiwacki, cz³onek zarz¹du mgr
Anna Kusak  pedagog, wiceprezes in¿. Ludwik Madej.
Pod has³em Ojczynie na Urodziny zaczê³y siê ¿mudne przygotowania. Poszukiwanie rodków finansowych,
spotkania z dyrektorami i nauczycielami niektórych
szkó³, którzy wyrazili chêæ wspó³pracy, za³atwianie formalnoci w Urzêdzie Miasta i Kuratorium Owiaty, odpowiednich sal itp.
Anna Kusak przy wspó³pracy pedagogów przygotowa³a regulamin konkursu, który uzyska³ akceptacjê
Czêstochowskiej Ekspozytury l¹skiego Kuratorium
Owiaty oraz Prezydenta Miasta Krzysztofa Matyjaszczyka, który wyrazi³ równie¿ zgodê na objêcie Honorowego Patronatu.
Regulamin przewidywa³ m.in. dwa etapy rywalizacji:
pierwszy wewn¹trzszkolny (wy³onienie najlepszych do
nastêpnego etapu) i drugi miêdzyszkolny z udzia³em
zwyciêzców eliminacji szkolnych. Zwieñczeniem tego
konkursu przewidziana zosta³a Gala z wystêpami
wszystkich wyró¿nionych, wrêczeniem przyznanej nagrody g³ównej Grand Prix oraz programem artystycznym m³odzie¿y.
M³odzie¿ startowa³a w trzech kategoriach wiekowych, a mianowicie: I  do klasy VI w³¹cznie, II  kl. VII
i gimnazjalne, III  klasy licealne itp.
Posz³y w wiat  do szkó³ odpowiednie informacje
poparte przez Wiceprezydenta Ryszarda Stefaniaka
z propozycj¹ zg³oszenia uczestnictwa w konkursie.
Iloæ zg³oszeñ przesz³a nasze oczekiwania, bo zg³oszono 40 dzieci z 35 szkó³ z terenu Czêstochowy i innych miejscowoci. Bylimy zadowoleni, bo impreza
chwyci³a, nauczyciele podjêli nasze has³o Ojczynie
na Urodziny, to te¿ cieszy.
Powo³ana zosta³a Komisja Konkursowa do oceny
wystêpów m³odzie¿y. W jej sk³ad weszli: dr hab. Barbara Szargot z Akademii im. Jana D³ugosza w Czêstochowie jako przewodnicz¹ca i cz³onkowie; mgr Anna Malak, mgr Edyta Gaszczak, mgr LIdia Pucek i mgr in¿.
Waldemar Dudek  przedstawiciel TMLiKPW.
Organizatorzy mieli du¿o radoci i pe³ne rêce roboty. Przyst¹piono do szczegó³owego rozpracowania planu: co, gdzie, kiedy, kto, o której, gdzie, jakie nagrody
itp. Naszym zdaniem wszystko przebieg³o sprawnie,
nie mamy siê czego wstydziæ.
A oto jak przebiega³y te zmagania konkursowe:
Dzieñ 25 kwietnia 2018 r. Sala odczytowa Muzeum
Monet i Medali Jana Paw³a II w Czêstochowie (ul. Jagieloñska) zape³nia siê m³odzie¿¹ szkoln¹, nauczycielami, którzy towarzysz¹ swoim podopiecznym, rodzice i
oczywicie cz³onkowie Towarzystwa Mi³oników Lwowa
i Kresów Po³udniowo-Wschodnich. M³odzie¿ wi¹tecznie ubrana i podekscytowana, wszak oczekuj¹ j¹ wystêpy przy mikrofonie wobec licznie zebranych widzów.
Zebranych wita gospodarz obiektu dyr. Krzysztof
Witkowski, który nieodp³atnie udostêpni³ nam salê i

Kategoria I
1. Patrycja Olak  wi¹teczny kaan Janusza Rzepkowskiego
 naucz. Aleksandra Bednarska-Ch³opa  Szko³a Podstawowa
nr 31,
2. Laura Nyki  Spacerkiem po starym Lwowie Mieczys³awa
Habudy  naucz. Olga Polis, Szko³a Podstawowa nr 2 w K³obucku,
2. Wojciech Stachurski  Rozmowa z ksiê¿ycem Mariana Hemara  naucz. Iwona Du, Szko³a Podstawowa nr 14,
3. Amelia Postawa  Rozmowa z ksiê¿ycem Mariana Hemara,
naucz. Renata Urbaniak, Szko³a Podstawowa nr 30;
Kategoria II
1. Micha³ Popiech  Trzy powody Mariana Hemara, naucz.
Katarzyna Idczak, Szko³a Podstawowa nr 19,
2. Marta Jêdrzejczyk  We Lwowie jest Ojczyzna ma Stanis³awa Nowosad, naucz. Barbara Majda, Szko³a Podstawowa w D¹browie Zielonej,
2. Kamila Jadynak  Zielony Lwów Ewy Willaniec-Pielki, naucz. Joanna Pi¹tkowska, Szko³a Podstawowa nr 53,
3. Nina Karliñska  Ju¿ mi raz zabrali Feliksa Konarskiego,
naucz. Agata Dobrzañska, Szko³a Podstawowa nr 26;
Kategoria III
1. Oliwia Migoñ  Rozmowa z ksiê¿ycem Mariana Hemara,
naucz. Krystyna Kosel, LO im. A. Mickiewicza,
2. Mateusz Tybel  Orl¹tko Artura Oppmana, naucz. Jolanta
Wieloch, Zespó³ Szkó³ im. J. Kochanowskiego,
3. Mi³osz Rak  Orl¹tko Artura Oppmana, naucz. Anna £ozowska, Zespó³ Szkó³ im. Wis³awy Szymborskiej.

Na zakoñczenie Przewodnicz¹ca Komisji bardzo
wysoko oceni³a przygotowanie m³odzie¿y do konkursu,
uznaj¹c poziom za bardzo wysoki. Prezes naszego
Oddzia³u podziêkowa³ m³odzie¿y za udzia³ w konkursie,
a nauczycielom za ich przygotowanie. Wszyscy uczestnicy i nauczyciele otrzymali pami¹tkowe dyplomy,
a wyró¿nieni równie¿ nagrody. Mylê, ¿e m³odzie¿ by³a
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zadowolona. Niezmiernie ¿a³ujemy dwójki uczestników,
których zjad³a trema i stres. Wspó³czujemy im. Czekamy na Galê.
Minê³o czterdzieci dni i spotykamy siê ponownie.
Tym razem dziêki uprzejmoci dyr. mgr. Paw³a Musia³a,
wspó³pracy z naszym Towarzystwem otrzymalimy nieodp³atnie salê widowiskow¹ (ok. 300 miejsc) w Miej-

Muzeum Monet i Medali im. Jana Paw³a II. Duet
EWAN: Ewa Walczak i Andrzej Szczepañski
skim Domu Kultury (ul. £ukasiñskiego) na organizacjê
Gali. Oczywicie nasi niestrudzeni organizatorzy konkursu znowu mieli mnóstwo pracy, ale A. Kiwacki,
A. Kusak i L. Madej spisali siê pod ka¿dym wzglêdem
wspaniale. Zarówno wystêpuj¹ca m³odzie¿, jak i widzowie (sala by³a pe³na, a 90% to m³odzie¿ z czêstochowskich szkó³ i ich wychowawcy).
Gala I Regionalnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Lwowskiej i Kresowej odby³a siê 5 czerwca 2018.
Do udzia³u zaproszono jedenastu wyró¿nionych uczestników konkursu z d. 25.04.2018, ich nauczycieli, cz³onków rodzin i m³odzie¿ szkoln¹.
W czêci oficjalnej, któr¹ prowadzili bardzo sprawnie i sympatycznie Ania Kusak i Ludwik Madej, po bardzo krótkim wyst¹pieniu prezesa Adama Kiwackiego,
przedstawiono laureatów Konkursu, nauczycieli, którzy
przygotowywali m³odzie¿ do konkursu, przedstawiono
szko³y i ich nauczycieli, którzy bardzo aktywne w³¹czyli
siê do organizacji konkursu.
No i wreszcie wyst¹pili laureaci naszego Konkursu
 ca³a jedenastka wyró¿nionych. Ich wystêpy przepla-
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ta³y melodie kresowe w wykonaniu duetu EWAN. Recytacje by³y piêkne. W oczach starszego pokolenia,
a przede wszystkim Kresowian widaæ by³o wzruszenie.
Sala w przewa¿aj¹cej mierze wype³niona m³odzie¿¹
szkoln¹ s³ucha³a w skupieniu piêknych wierszy, równie
piêknie deklamowanych. I tak up³ynê³o ponad 1,5 godz.
Na zakoñczenie tej czêci wrêczono g³ówn¹ nagrodê
tzw. Grand Prix uczennicy LO im. A. MIckiewicza
 Oliwii Migoñ, która oczarowa³a wszystkich swoj¹ interpretacj¹ wiersza Rozmowa z ksiê¿ycem M. Hemara. Gratulacje nale¿¹ siê równie¿ Jej nauczycielce
mgr Krystynie Kosel.
Po wystêpach laureatów konkursu w programie artystycznym opracowanym pod kierunkiem mgr Bo¿eny
Golachowskiej  Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 52
im. Ma³ego Powstañca (Szko³a wch³onê³a Gimnazjum
nr 21 im. Orl¹t Lwowskich i pragnie kontynuowaæ tradycje kresowe Gimnazjum). Wyst¹pi³a m³odzie¿ tej szko³y
z dwoma kresowymi tañcami ludowymi i chór szkolny.
Równie¿ zespó³ wokalny ze Szko³y Podstawowej nr 48
zapiewa³ kilka piosenek zwi¹zanych z Ziemi¹ Wileñsk¹. Wyst¹pili równie¿ wokalici  solici i duety
z LO im. A. Mickiewicza, LO im. J. S³owackiego i LO
im. R. Traugutta. By³o sympatycznie. M³odzi konferansjerzy tej czêci programu nie tylko zapowiadali utwór i
wykonawców, ale równie¿ przekazywali nieco informacji historycznych itp.
Wy¿ej omówione nasze przedsiêwziêcie uda³o siê.
Zas³uga to nie tylko wczeniej wymienionych cz³onków
Zarz¹du, ale równie¿ ludzi dobrej woli, a wiêc dyrekcji
szkó³ i nauczycieli, którzy podjêli nasze propozycje.
A byli to m.in. ZS im. B. Prusa, ZS im. J. Kochanowskiego, ZS im. W. Szymborskiej, Szko³y Podstawowe
nr 52 i 14. Dziêkujemy. S³owa podziêki nale¿¹ siê Urzêdowi Miasta (Wiceprezydentowi R. Stefaniakowi, Nacz.
Wydzia³u Kultury, Promocji i Sportu Wiernemu oraz kierownikowi M. Mroczkowi), Dyr. Witkowskiemu z Muzeum Medali i Monet Jana Paw³a II, Musia³owi  Dyr.
Miejskiego Domu Kultury.
Nas jako organizatorów szczególnie cieszy liczny
udzia³ m³odzie¿y. Warto by³o podj¹æ siê tego zadania.
W ostatnich miesi¹cach jest szczególnie g³ono o Kresach w Czêstochowie. A przecie¿ konkurs to nie ostatnia organizowana impreza przez Czêstochowski Oddzia³ Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich.

Jadwiga Feifer

Jak rodzi³a siê Niepodleg³a?
Rok 2018 to wa¿ny rok dla naszej ojczyzny, rok jubileuszowy  100 lat Niepodleg³ej. Jak uczciæ to tak donios³e wydarzenie? Na co zwróciæ szczególn¹ uwagê,
co upamiêtniæ, co i komu powiedzieæ?
Cz³onkowie Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich Oddzia³ Katowice uznali,
¿e przede wszystkim musimy zadbaæ o to, by ocaliæ od
zapomnienia historiê powstania Niepodleg³ej tam na
Kresach i budowania II Rzeczypospolitej na ziemiach,

s³uszne. Wystawê odwiedza wiele szkó³ i sta³a siê ona
pomoc¹ naukow¹ dla nauczycieli nie tylko z Katowic.
Równie¿ dziêki naszym staraniom w Bibliotece l¹skiej znalaz³a swoje miejsce ekspozycja Sportowy
wiat dawnego Lwowa: ludzie i miejsca. Wystawa zosta³a przywieziona ze Lwowa, powsta³a dziêki prezeso-

Wrêczenie nagród laureatom konkursu Jak rodzi³a
siê Niepodleg³a  rozmowa z dziadkiem. Nagrody
wrêcza Bogdan Kasprowicz wiceprezes Instytutu
Lwowskiego i Jadwiga Feifer.

Otwarcie wystawy Lwów Niepodleg³a. Spotkanie
z prof. St. Niciej¹. Otwarcia dokona³ prof. Jan Malicki.
Wyk³ad wyg³osi³ prof. St. Nicieja.

wi Pogoni Lwów  Markowi Horbaniowi. Te 16 plansz
to historia takich sportowców lwowskich jak m.in. Kazimierza Górskiego i Spirydiona Albañskiego oraz przedwojennych obiektów sportowych we Lwowie i okolicy.
Ta historia to te¿ historia Niepodleg³ej, ludzi którzy budowali II RP i rozs³awili jej imiê w wiecie.
Jak wspomnia³am, najwa¿niejsze jest m³ode pokolenie i w³anie wród uczniów szkó³ rednich i klas gimnazjalnych zorganizowalimy konkurs literacko-historyczny Jak rodzi³a siê Niepodleg³a  rozmowa z dziadkiem. Rozstrzygniêcie zmagañ nast¹pi³o w czerwcu.
Mamy jeszcze wiele planów i kolejne konkursy, wystawy i koncerty, ale to ju¿ w drugiej po³owie roku. Niepodleg³a jest dla nas bardzo wa¿na i mamy tê wiadomoæ, ¿e mo¿emy i powinnimy wiele zrobiæ.

które dzi s¹ ju¿ poza naszymi granicami i dlatego
musimy jak najwiêcej przekazaæ m³odemu pokoleniu.
I tak wraz z Bibliotek¹ l¹sk¹ uda³o nam siê w holu
tego piêknego gmachu otworzyæ 12.03.2018 r. wystawê
pt. Lwów Niepodleg³a. W gablotach umieszczone s¹
bezcenne, unikatowe zbiory Biblioteki l¹skiej i pami¹tki rodzinne naszych cz³onków (dokumenty, fotografie,
odznaczenia) zwi¹zane z obron¹ Lwowa 1918 r., wojn¹
bolszewick¹ i III powstaniem l¹skim.
Adresatem wystawy jest ka¿dy, a przede wszystkim
m³odzi ludzie, którzy poznaj¹ historiê ojczyzny i jej
dziedzictwo narodowe. Chyba nasze za³o¿enia by³y

Wrêczenie nagród laureatom
konkursu Jak rodzi³a siê Niepodleg³a  rozmowa z dziadkiem.
Nagrody wrêcza Bogdan Kasprowicz wiceprezes Instytutu Lwowskiego i Jadwiga Feifer.
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Andrzej Szlichta

Dni Lwowa 2018 w Czêstochowie
Rok 2018 to Rok 100-lecia Odzyskania Niepodleg³oci przez nasz¹ Ojczyznê. Program dzia³ania naszego
Oddzia³u na rok 2018 realizowany jest pod has³em Ojczynie na Urodziny.
Nasze Dni Lwowa i Kultury Kresowej to nie pojedyncza impreza, ale kilka ró¿nych imprez roz³o¿onych
w czasie i w ró¿nych punktach Czêstochowy. Lwów i
Kresy Wschodnie II RP chcemy przybli¿yæ wiêkszej
liczbie mieszkañców naszego miasta, a przede wszystkim m³odzie¿y szkolnej.
Pocz¹tek da³a konferencja Historia Kresów
Wschodnich. Lwów zorganizowana wspólnie z Akademi¹ im. Jana D³ugosza (od 1 czerwca 2018 Uniwersytet
Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. D³ugosza), o której
informacje przekaza³em wczeniej.
Cykl wiosennych imprez rozpoczêlimy 25 kwietnia
br. fina³em Konkursu Recytatorskiego poezji kresowej
w wykonaniu m³odzie¿y szkolnej. Ta impreza odby³a siê
w Muzeum Monet i Medali w. Jana Paw³a II w Czêstochowie przy ul. Jagieloñskiej. O tym w osobnym materiale.
Tego samego dnia tj. 25 kwietnia br. nasz wiceprezes Ludwik Madej spotka³ siê na Akademii im. J. D³ugosza z grup¹ studentów z Instytutu Historii  Sekcja
Studentów Archiwistyki. Tematem spotkania by³y naturalnie Kresy. Studentów interesowa³o wszystko co
z nimi zwi¹zane, a nasz cz³onek pochodzi z Zimnej
Wody, wiêc móg³ du¿o opowiedzieæ. Spotkanie odby³o
siê pod patronatem prof. Julii Dziwoki i takie spotkania
bêd¹ w przysz³oci kontynuowane. Na spotkania zapraszani bêd¹ inni Czêstochowscy Kresowianie.
Kolejne spotkanie to Msza w. z okazji wiêta
MB £askawej w dniu 12.05. br. w kociele pw. w. Melchiora Grodzieckiego. Tu za spraw¹ naszego Oddzia³u
znajduje siê kopia lwowskiego obrazu MB £askawej.
Mszê w. celebrowa³ ks. Rektor Wy¿szego Seminarium
Duchownego prof. dr Andrzej Kornacki w asycie proboszcza tej parafii ks. pra³ata M. Olejniczaka, naszego
kapelana. W homilii ksi¹dz du¿o mówi³ o Lwowie, Kresach i naszym Towarzystwie. Wyst¹pi³ te¿ duet
EWAN z melodiami kresowymi, nie tylko sakralnymi.
Koció³ jest obok Pomnika Orl¹t, a w tej dzielnicy
mieszka du¿o rodzin z Kresów.
17 maja w sali Miejskiego Domu Kultury przy
ul. £ukasiñskiego odby³y siê dwa spotkania. Przed po³udniem m³odzie¿ czêstochowskich szkó³ wys³ucha³a
dr. Krzesimira Niciei, syna s³awnego Profesora, który
opowiada³ m³odzie¿y o Kresach, Lwowie i Orlêtach.
By³o ciekawie. Po po³udniu sam profesor Stanis³aw
S. Nicieja przepiêknie (jak zawsze) opowiada³ o walkach o niepodleg³oæ na Kresach, ze szczególnym akcentem na Polskie Termopile. Tym razem doroli s³uchacze w ciszy i skupieniu wys³uchali Profesora.
W dniu 24 maja 2018 r. tym razem spotkanie na
Jasnej Górze. Spotykamy siê w Kaplicy Cudownego
Obrazu NMP. Na nasz¹ probê Mszê w. w intencji
Ojczyzny i Kresowian za zgod¹ o. przeora Jasnej Góry
odprawia nasz kapelan ks. Marek Olejniczak, nato-

miast homiliê wyg³osi³ nasz wielki przyjaciel paulin ojciec podpu³kownik Eustachy Rakoczy. W Kaplicy byli
nie tylko cz³onkowie naszego Oddzia³u, ale i liczne grupy komunijne dzieci z licznych miejscowoci naszego
Kraju. Piêkn¹ homiliê o patriotyzmie, walce o niepodleg³oæ, braterstwie Orl¹t Lwowskich i Towarzystwie Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich i Kresowianach wys³uchali wszyscy pielgrzymi. Podobno
w tym dniu na Jasnej Górze przebywali pielgrzymi z
Kresów. Szkoda, ¿e o tym nie wiedzielimy, nawi¹zalibymy kontakt. Dla nas by³o to wzruszaj¹ce wydarzenie, u³o¿on¹ przez siebie modlitwê odczyta³ nasz cz³onek Waldemar Dudek. ¯a³ujemy, ¿e nasz apel do
wszystkich Oddzia³ów o spotkanie w³anie na Jasnej
Górze nie znalaz³ oddwiêku. Szkoda, bo proponowalimy dwudniowe spotkanie.
Dzieñ 5 czerwca 2018  to dzieñ Gali I Regionalnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Lwowskiej i Kresowej. W Miejskim Domu Kultury wyst¹pi³y wszystkie
nagrodzone dzieci  jedenacioro. Nagrodê Grand Prix
otrzyma³a uczennica V Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. A. Mickiewicza, Oliwia Migoñ za piêkn¹ deklamacjê
wiersza Rozmowa z ksiê¿ycem Mariana Hemara.
Sala wype³niona m³odzie¿¹ szkoln¹ s³ucha³a w ciszy i
skupieniu wierszy deklamowanych przez ich kole¿anki i
kolegów. Po recytacjach przysz³a kolej na wystêpy
wokalne m³odzie¿y ze Szkó³ Podstawowych nr 48, 52 i
LO im. A. Mickiewicza, LO im. J. S³owackiego i LO
im. R. Traugutta. By³y wystêpy wokalne solistów, duetów i zespo³ów, by³y te¿ pokazy ludowych tañców kresowych. By³a to ze wszech miar udana impreza. Cieszy
liczny udzia³ m³odzie¿y. W imprezie swoje kresowe
utwory prezentowa³ równie¿ duet wokalny EWAN
 nie tylko piewaj¹, ale równie¿ pisz¹ teksty i melodie
piosenek.
11 czerwca br. w sali widowiskowej Zespo³u Szkó³
im. B. Prusa nast¹pi³o otwarcie wystawy pod nazw¹
Orze³ Bia³y  nasza duma. Z inicjatywy naszego Prezesa, a za zgod¹ Senatora RP Ryszarda Majera prace
plastyczne m³odzie¿y szkolnej wykonane na konkurs
og³oszony przez Senat, po ich ocenie zosta³y dziêki
naszej inicjatywie udostêpnione szerszej publicznoci.
Dziêki naszej wspó³pracy Dyrekcja i nauczyciele ZS im.
B. Prusa podjêli siê organizacji wystawy. Wypad³o
wietnie. Podczas otwarcia Senator w obecnoci licznie zgromadzonej m³odzie¿y ze szkó³ Regionu Czêstochowskiego wrêczy³ nagrody za wyró¿nione prace.
Wystawa ta bêdzie kr¹¿y³a po czêstochowskich szko³ach. Mylê, ¿e to po¿yteczna w sensie patriotycznym
akcja. A wszystko to Ojczynie na Urodziny.
Ostatni¹ imprez¹ przewidzian¹ na Dni Lwowa
w czerwcu by³ Bieg Orlików pomylany jako ho³d najm³odszemu Obroñcy Lwowa, który mia³ 9 lat. Na symbolicznym dystansie 1421 m (tylu m³odych Obroñców
zginê³o) wziê³y udzia³ tylko i wy³¹cznie 9-letnie dzieci
(wiek najm³odszego bohatera). Impreza odby³a siê
w Parku Staszica pod Jasn¹ Gór¹. Parkowe alejki zape³ni³y siê sportowcami  wszyscy w bia³o-czerwo42

nych kostiumach, podobnie jak ich szkolni opiekunowie. Przyby³o 226 dzieci, w tym 7 na wózkach inwalidzkich, którymi zaopiekowa³a siê m³odzie¿ z klas mundurowych ZS im. W. Szymborskiej. To by³o rozczulaj¹ce.
Przygotowaniem Biegu Orlików, a wiêc zg³oszeniami
ze szkó³, tras¹ biegu (niekoniecznie a¿ tak d³ugi dystans) i innymi sprawami technicznymi kierowali Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 14 mgr Magdalena Krzemiñska i nauczyciel tej szko³y, a nasz cz³onek mgr Ireneusz Jura. Ca³oci¹ imprezy dyrygowa³ Prezes Adam
Kiwacki, a konferansjerkê prowadzi³ redaktor sportowy
Janusz Wróbel. W imprezie uczestniczyli przedstawiciele w³adz miasta  Wiceprezydent Andrzej Szewiñski
(by³y Senator RP i b. reprezentant Polski w siatkówce)
i inni Gocie, a mianowicie Senator RP Ryszard Majer,

sta. Zyskalimy wielu przyjació³ i sympatyków. Ale najbardziej cieszy nas wzrastaj¹ce zainteresowanie naszymi poczynaniami ze strony dyrekcji szkó³, nauczycieli i m³odzie¿y. Mylê, ¿e pewien wp³yw ma równie¿
nasza wystawa dot. Pomnika Orl¹t kr¹¿¹ca po szko³ach. Mamy nadziejê, ¿e druga wystawa o Orle Bia³ym  nasza duma równie¿ wzbudzi zainteresowanie.
Nasze b. skromne rodki finansowe nie pozwoli³yby
na organizacjê tylu imprez. Z b. du¿¹ pomoc¹ nie tylko
finansow¹ przyszed³ nam Urz¹d Miasta Czêstochowy.
Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê Panu Prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi, który patronowa³
naszym imprezom i Wiceprezydentom Ryszardowi Stefaniakowi i Andrzejowi Szewiñskiemu, a tak¿e kierow-

Bieg Orlików w Czêstochowie 15.06.2018 r.
nictwu i pracownikom Wydzia³u Kultury, Promocji i
Sportu UM  Naczelnikowi Aleksandrowi Wiernemu i
kierownikowi Micha³owi Mroczkowi. Nieco grosza do³o¿y³o trzech sponsorów  serdeczne dziêki.
Organizacja tych imprez wymaga³a du¿ego wysi³ku i
zaanga¿owania z naszej strony, a tak¿e chêci wspó³pracy innych instytucji i szkó³ np. ZS im. B. Prusa,
ZS im. W. Szymborskiej, Szko³y Podstawowe nr 14 i
52. To tylko przyk³ady. Mamy nadziejê, ¿e w dalszym
ci¹gu w przysz³oci te¿ wszyscy nam pomog¹ w realizacji naszych statutowych zadañ. Po wakacjach te¿
mamy w planie pewne imprezy, m.in. konkurs piosenki
kresowej, a wspólnie z Uniwersytetem Czêstochowskim konferencjê nt. Kresowe, byæ mo¿e przy udziale
goci ze Stanis³awowa z Centrum Kultury Polskiej i
Dialogu Europejskiego. Dziêki b. pozytywnej wspó³pracy z pracownikami Uniwersytetu mamy równie¿ w planie spotkania ze studentami, prelekcje w szko³ach itp.
Oczywicie tematyka kresowa. Zobaczymy co uda siê
zrealizowaæ. Listopadowy Apel pod Pomnikiem Orl¹t
bêdzie na pewno. G

przeor klasztoru Jasnogórskiego o. Marian Waligóra
(nie wszyscy wiedz¹, ¿e bierze udzia³ w biegach maratoñskich), Zastêpca Komendanta Policji, Komendant
Stra¿y Po¿arnej, Dyrektor Pogotowia Ratunkowego  te
s³u¿by zabezpiecza³y nasz¹ imprezê (bezp³atnie). Przybyli te¿ byli ¿u¿lowcy W³ókniarza Czêstochowy Jerzy
£otocki i Lech Zapart. Wszyscy wymienieni wrêczali
medale i inne pami¹tki zwi¹zane z Orlêtami, autorstwa
naszego Prezesa. Otrzymali je wszyscy uczestnicy
Biegu Orlików, m³odzie¿ szkolna, ich opiekunowie i
Gocie.
Impreza uda³a siê, zyska³a pozytywne recenzje
w mediach  TV Orion i prasie. M³odzie¿ te¿ by³a zadowolona, a to najwa¿niejsze. Jej radosny szczebiot rozlega³ siê w ca³ym Parku Staszica i zwraca³ uwagê pielgrzymów i mieszkañców naszego grodu.
Te kilka imprez z³o¿y³o siê na nasze Dni Lwowa i
Kultury Kresowej. My jako organizatorzy oceniamy je
pozytywnie. Us³yszelimy wiele ciep³ych s³ów od
uczestnicz¹cych w nich przedstawicieli w³adz i ró¿nych
instytucji i uczestnicz¹cych w nich mieszkañców mia43

Aleksander Sawaryn

Pierwsze spotkanie mia³o charakter lekcji i mówi³o
ogólnie o historii Miasta. Nie jest tajemnic¹, ¿e spotkanie by³o dla obu stron wyzwaniem nie lada. Nie³atwo
rozmawiaæ z m³odzie¿¹, dla której w ogromnej wiêkszoci temat by³ zupe³nie nieznany.
Okaza³o siê, ¿e zainteresowanie s³uchaczy przekroczy³o nasz najmielsze
oczekiwania. Efekt  to proba o kolejne
spotkania i zmiana decyzji odnonie
szkolnej wycieczki. Zgodnie zamieniono
Rzym na Lwów!
Tandem Kamil Woniek i Aleksander
Sawaryn zosta³ zaakceptowany, a przede
wszystkim temat przez nich prezentowany zosta³ generalnie przyjêty. Kamil to
m³ody dzia³acz Towarzystwa  aktor,
znacznie bli¿ej m³odzie¿y i ich problemów, wyj¹tkowo zafascynowany Kresami,
a szczególnie Lwowem i czêsto odwiedzaj¹cy to miasto, a pisz¹cy te s³owa
Aleksander ma jak siê to potocznie mówi
papiery na Lwów. Tam siê urodzi³, kilka
lat mieszka³, a jego przodkowie od pokoleñ nie opuszczali ukochanego przez nich
Miasta. Stryjek Roman by³ znanym lekkoatlet¹ reprezentuj¹cy Pogoñ Lwów. Pierwszy sukces utwierdzi³
nas w przekonaniu, ¿e istnieje zainteresowanie, a nawet potrzeba kontynuowania naszej misji.
Dziêki osobistym kontaktom i osobistemu urokowi
Kamila wkrótce otwar³y siê drzwi innych szkó³. Zapraszano nas wielokrotnie nie tylko w Radomiu, ale równie¿ poza nim: Skaryszew, Bardzice, Potworów i to po
kilka lekcji. Zainteresowanie m³odzie¿y i sposób w jaki
zachowywali siê na tzw. lekcjach zaskoczy³ nie tylko
nas, ale równie¿ pedagogów. Dzwonek na zakoñczenie
lekcji nie stanowi³ sygna³u na zakoñczenie spotkania, a
czêsto zarywalimy przerwy.
Wystarczy przytoczyæ treæ jednego z wpisów do
naszej Ksiêgi Pami¹tkowej:
Wspomnienia s¹ jak per³y, maj¹ w sobie co
z klejnotów i co z ³ez. Skrzêtnie przechowywane
przez P. Aleksandra pami¹tki i wspomnienia, którymi
dzieli siê z nami i nasz¹ m³odzie¿¹ przypominaj¹
nam o naszej Historii i o tym, ¿e lwowska dusza
w nas wci¹¿ tkwi.
Wyra¿amy serdeczne podziêkowania za niezwyk³e,
pe³ne magii lekcje historii i mamy nadziejê, ¿e nasz¹
wspó³pracê bêdziemy kontynuowaæ i rozwijaæ.
Wdziêczne za ka¿d¹ chwilê, za ka¿de s³owo, za
ka¿dy umiech (tu nastêpuje szereg podpisów Dyrekcji
i Nauczycieli Zespo³u Szkó³ Elektronicznych).
Reakcjê nasz¹ nietrudno przewidzieæ! Trzeba by³o
widzieæ z jakim zainteresowaniem, uwag¹ i zaciekawieniem s³ucha³y o historii Kresów, jakby po raz pierwszy
w ¿yciu!
Postanowilimy, ¿e dalsze spotkania bêd¹ naszym
obowi¹zkiem!
Przecie¿ jedynym sposobem, aby pamiêæ o Kresach
przetrwa³a i by³a kontynuowana, to zadbaæ, aby w naszych szeregach pojawi³a siê m³odzie¿! I jednym ze
sposobów jest dostarczanie im informacji. To jest przecie¿ te¿ ich historia i oni powinni staæ siê jej spadkobiercami.

Stawiamy na m³odzie¿

Kiedy mylê o swoim rodzinnym miecie  Lwowie,
gdzie od szeregu pokoleñ pomieszkiwali moi przodkowie, zastanawiam siê, czym i dlaczego tak ma³o mu
powiêca³o, i nadal powiêca siê uwagi, skazuj¹c je
z wolna na zapomnienie?
Przecie¿, ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ, rola Lwowa to
oko³o 700-letni zwi¹zek z Polsk¹ i wp³yw na jej historiê
w wielu dziedzinach. Przecie¿ w herbie miasta na szafie wypisane jest motto: SEMPER FIDELIS, a nadane
zosta³o nieprzypadkowo. A Krzy¿ Virtuti Militari?
Nie ma sensu wyszczególniaæ tu wszystkich osi¹gniêæ. S¹ poza dyskusj¹! rednio wyedukowany Polak
czêsto obwo³uj¹cy siê patriot¹ powinien mieæ to
w ma³ym palcu. Ale prawda jest inna i niestety bardzo
smutna.
Dzia³aj¹c w Towarzystwie Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich czêsto spotykamy siê
z m³odzie¿¹. Wnioski z prowadzonych rozmów s¹, delikatnie mówi¹c, niezadowalaj¹ce. Potrafi³bym to zrozumieæ, ¿e kiedy mnie edukowano, tematy zwi¹zane ze
Lwowem i Kresami by³y wrêcz zakazane i mieci³y siê
w wykazie tak zwanych zapisów.
Ani mój Dziadek, Obroñca Lwowa z 1918 roku, ani
stryjek, ¿o³nierz gen. S. Sosabowskiego, nie mieli miejsca w wówczas obowi¹zuj¹cej historii Polski. A upominanie siê o nale¿ne im miejsce mog³o spowodowaæ
nawet k³opoty.
Kolejne zmiany kolejnych rz¹dów te¿ niespecjalnie
zajmowa³y siê histori¹ Lwowa i Kresów. Szczêliwie
tamte czasy mamy ju¿ dawno za sob¹.
Niestety, programy nauki historii w szko³ach, które
powinni budowaæ i kszta³towaæ wiadome swej historii
spo³eczeñstwo, nie do koñca spe³niaj¹ swoj¹ rolê. Wyniki nie mnie oceniaæ. Postanowilimy wiêc my kresowianie wzi¹æ sprawê w swoje rêce, oczywicie na
miarê naszych niewielkich mo¿liwoci. Drogê do szkó³
otworzy³ nam nauczyciel historii  Janek Przyklasa, sympatyk Lwowa ukierunkowany przez Kamila Woniaka,
aktora radomskiego i oddanego dzia³acza Towarzystwa.
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Jeli mówimy o patriotyzmie to nie wybiórczo, to nie
z komentarzami stosownymi do linii aktualnie kieruj¹cych Pañstwem. Historia to przede wszystkim fakty!
Na pierwszym planie Radomskie Towarzystwo postawi³o sobie zadanie: w miarê potrzeb bêdziemy tam,
gdzie nas zaprosz¹! Dotychczas w naszych spotkaniach wziê³o udzia³ oko³o 320 uczniów z ró¿nych klas.
Ponadto opracowalimy program obchodów IV Dni
Lwowa. W programie ujêlimy: Spotkanie m³odzie¿y
z prof. Stanis³awem Niciej¹, koncert zespo³u Tyligentne
Batiary, szereg spotkañ-wyk³adów, Spotkanie dwóch
kultur Radomskiej Kapeli Ludowej  Huculskie motywy.
Patronat nad Dniami przyj¹³ Prezydent Miasta, co
nadaje im szczególn¹ rangê.
Jak widaæ mierzymy doæ wysoko, zwa¿ywszy ¿e
jedyne dochody to sk³adki naszych cz³onków i okazjonalne darowizny. Jestemy jednak przekonani, ¿e uda
siê nam zamierzenia zrealizowaæ i pozyskamy przychylnoæ radomian. Jest prawie pewne, ¿e w listopadzie

sfinalizujemy nasz projekt i ¿e na cianie kocio³a przy
ul. Orl¹t Lwowskich pojawi siê tablica z nazwiskami
radomian-ochotników poleg³ych w Obronie Lwowa.
Równie¿ na cianie bloku przy tej¿e ulicy planujemy
wykonaæ mural upamiêtniaj¹cy Obronê Lwowa. Ju¿
otrzymalimy zgodê i lokalizacjê na cianie jednego
z budynków Spó³dzielni Mieszkaniowej. Kolejne wyzwanie to zgromadzenie rodków na jego wykonanie.
Za osi¹gniêcie równie¿ poczytujemy sobie, i¿ po
wielu latach starañ, od nowego roku szkolnego jedna ze
szkó³ bêdzie mieæ za patrona Orlêta Lwowskie! Jednak
g³ównym naszym zadaniem jest d¹¿enie, aby stale
zwiêkszaæ zainteresowanie nasz¹ dzia³alnoci¹. Zdajemy sobie sprawê, ¿e biologia ma swoje prawa i przys³owie stanie w miejscu to droga donik¹d. Mamy nadziejê, a nawet przekonanie, ¿e po nas nastêpni podejm¹
siê trudu i dbaæ bêd¹, aby Kresy i Lwów znalaz³y na
sta³e nale¿ne im miejsce w pamiêci Polaków. I to na
zawsze! G

> Z ¯A£OBNEJ KARTY
p. Zdzis³aw Surmiak

Trudno uwierzyæ, ¿e nie us³yszymy ju¿ jego Dobrze,
zgadzam siê!
Po wst¹pieniu do naszego Towarzystwa, pojechalimy na wycieczkê do Lwowa. By³ taki zadowolony, ¿e
tam jest, co wiêcej, czu³ siê szczêliwy, bo znalaz³ grób
swego stryja na Cmentarzu Obroñców Lwowa.
Odznaczony Z³ot¹ Odznak¹ Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich.
Zdzis³aw zmar³ 16.07.2018 roku.
Zdzisiu, mamy nadziejê, ¿e Pan Bóg przyj¹³ Ciê do
siebie i spacerujesz ju¿ tam w niebie, po rajskim Lwowie.
Bêdzie nam Ciebie bardzo brakowa³o. Dziêkujemy
Ci, ¿e by³e z nami.
Kole¿anki i koledzy z Oddzia³u
Towarzystwa Mi³oników Lwowa
i Kresów Po³udniowo-Wschodnich
w Wa³brzychu.

1941  2018
Zdzis³aw Surmiak urodzi³
siê 10.08.1941 roku we Lwowie. Mieszka³ tam przy ulicy
Szpitalnej.
Cz³onkiem Wa³brzyskiego
Oddzia³u Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich by³ od 2004
roku.
Tak jak ka¿dy lwowiak, zaanga¿owany, przyjacielski, pomocny, poczciwy, pe³en dobrego humoru.
Zawsze mo¿na by³o na nim polegaæ. Pomaga³ we
wszystkich naszych dzia³aniach i wydarzeniach, które
my  lwowiacy, Kresowiacy organizowalimy.

Kalendarz Lwowski 2019
Informujemy, ¿e Zarz¹d G³ówny Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich
wydaje Kalendarz Lwowski 2019. Tematem bêd¹ Kabarety Lwowskie.

Lista Ofiarodawców
za miesi¹ce II  VIII 2018 r. (w z³)

Poszukiwania
Nawi¹zuj¹c do rozmowy telefonicznej z dnia
02.08.2018, przesy³am dane kuzyna, którego poszukujê:
Zbigniew Kozak
syna Jana Kozak
Matka ?
Urodzony (prawdopodobnie) w latach 1935  1940
w Smorzu, pow. Skole, gdzie przez d³ugie lata zamieszkiwa³. Jednak wg informacji uzyskanych zmieni³ miejsce
zamieszkania.
Danuta Czerwiec

1. Jan Jurczenko, Lubin .......................................... 80.2. Stanis³aw Jastrzêbski, Chorzów ......................... 64.3. Stanis³aw Witek, Olsztyn,
Cmentarz Orl¹t Lwowskich ................................ 100.4. Barbara Madej, Bytom ....................................... 300.5. Kazimierz Alda, Kraków,
pomoc Polakom na Wschodzie .......................... 70.-

Wszystkim Szanownym Ofiarodawcom
sk³adamy najserdeczniejsze podziêkowania.
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Przy mikrofonie Janusz Sekulski, Prezes Oddzia³u TMLiKPW w Gnienie

