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Szanownym i Drogim Cz³onkom,
Waszym Rodzinom i Sympatykom
Towarzystwa sk³adamy najserdeczniejsze
¿yczenia Dobrych, Rodzinnych wi¹t
Wielkiej Nocy. A kiedy Wielkanocny Dzwon
weso³o siê rozlegnie g³osz¹c wiatu wieæ
Chrystus Zmartwychwsta³ niech serca
Wasze zostan¹ nape³nione radoci¹
i... têtni¹cym ¿yciem wiosny, a prze¿ycia
duchowe bêd¹ g³êbokie. Te dni spotkañ przy
wielkanocnym stole, a tak¿e na spacerach
niech bêd¹ pe³ne mi³oci, ¿yczliwoci oraz
s³oñca i kolorowej wiosny.
Weso³ego Alleluja!
Wielkanoc, 2019 r.

Zarz¹d G³ówny
Towarzystwa Mi³oników Lwowa
i Kresów Po³udniowo-Wschodnich
we Wroc³awiu
i Redakcja Semper Fidelis

Danuta liwiñska

wiêta Wielkanocne  póne, ale prawdziwie wiosenne
To najstarsze i najwiêksze wiêto chrzecijañskie
przypada miêdzy 22 marca a 25 kwietnia, w pierwsz¹
niedzielê po pierwszej wiosennej pe³ni ksiê¿yca. To
tak¿e wiêto wiosny. W tym roku bêdziemy obchodziæ
21 i 22 kwietnia, kiedy wiosna ju¿ na dobre bêdzie
obudzona z zimowego letargu i w pe³nym rozkwicie,
który czarowaæ nas bêdzie wieloma barwami kwiatów i
piêkn¹, soczyst¹ zieleni¹. Tegoroczna Wielkanoc na
pewno zachêcaæ nas bêdzie do spacerów. A na naszych sto³ach poza baziami, wiosennymi kwiatami, pisankami, wiêconk¹  królowaæ bêd¹ wymienite, tradycyjne potrawy, mo¿e nie tak ich wiele i nie w takich
ilociach jak kiedy bywa³o, ale zawsze ulubione przez
ca³e rodziny, na które z niecierpliwoci¹ wszyscy oczekuj¹.
Zgodnie ze star¹ tradycj¹ w Wielkanoc nie godzi³o
siê gotowaæ, ani te¿ rozpalaæ wielkiego ognia pod kuchni¹, dlatego te¿ wielkanocny stó³ panie domu przygotowywa³y znacznie wczeniej. W bardziej zasobnych domach, u szlachty i mieszczan, potrawy przygotowywano nawet przez dwa tygodnie. Z potraw najwa¿niejsza
by³a szynka, najlepiej ca³a i z koci¹, uwêdzona w ja³owcowym dymie. Na stole nie mog³o zabrakn¹æ u³o¿onych w obfite zwoje kie³bas, ani pó³miska z upieczon¹
w ca³oci wiñsk¹ g³ow¹ z jajkiem w ryjku. Na bogatych
sto³ach g³owiznê zastêpowa³y pieczone prosiêta i inne

pieczenie. Wród ciast królowa³y baby wielkanocne
oraz dekoracyjne mazurki i serniki. Obowi¹zkowe by³y i
s¹ chrzan, jajka i mas³o. A dlaczego chrzan? Chrzan
by³ znany ju¿ w staro¿ytnym Egipcie, ceniono go te¿
w polskiej medycynie ludowej, choæ nie wiedziano, ¿e
zawiera witaminê C oraz substancje bakteriobójcze. Od
wieków by³ dodawany do wielkanocnej szynki. ¯elaznym punktem wielkanocnego menu by³, a i dzisiaj jest
¿urek z bia³¹ kie³bas¹, jajkami, zaprawiany mietan¹ i
chrzanem. W wielu domach kresowych poza bia³ym
barszczem przyrz¹dza siê barszcz czerwony, ale nie
postny jak na wigiliê ze smakiem grzybowym, a gotowany na szynce lub wêdzonce. Zawsze i u wszystkich
na sto³ach wielkanocnych królowa³y jajka, pisanki, kraszanki w domu malowane. A jak W³adys³aw Reymont
opisuje w Ch³opach zdobienie jaj:
A pod kominem, w samym wietle ognia siedzia³y
zgodnie Jagna z Józk¹, zajête pilnie kraszeniem jajek,
a ka¿da swoje z osobna chroni³a kryjomo, aby siê bardziej wysadziæ. Jagna najpierw my³a w ciep³ej wodzie i
wytarte do sucha dopiero znaczy³a w ró¿noci roztopionym woskiem, a potem wpuszcza³a we wrz¹tek be³koc¹cy we trzech garnuszkach, w których je kolejno zanurza³a.
Elementem dekoracyjnym bywa³, a i czêsto i dzisiaj
jest wykonany z mas³a baranek z chor¹giewk¹, który
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Wielkanocny ranek

symbolizuje paschaln¹ ofiarê Zbawiciela. Ustawiony
w kie³kuj¹cej rze¿usze lub owsie by³ wyobra¿eniem odrodzenia ca³ej przyrody.
Klasycznymi polskimi ciastami wielkanocnymi by³ i
s¹ baby i mazurki, a pieczenie bab zawsze by³o powa¿nym wydarzeniem. Pochodzenie mazurków dotychczas
nie zosta³o dostatecznie wyjanione. Niektórzy mówi¹,
¿e to ciasto jest efektem wp³ywów kuchni tureckiej.
wi¹teczne niadanie przed wielu laty zamienia³o
siê czasami w biesiadê trwaj¹c¹ wiele godzin, nieraz
nawet do pónego wieczora.
Micha³ Pszonka, dworzanin hetmana Jana Tarnowskiego, tak opisuje w licie do ¿ony niadanie wielkanocne, na które zaprosi³ hetmana wraz z dworem Miko³aj Chroberski:
Miêsiwo mia³o cudown¹ pow³okê t³uszczu, w ró¿ow¹ barwê wpadaj¹c¹. Pomiêdzy tymi misami sta³y
figury z ciasta przedniego, wyobra¿aj¹ce dziwnie za-

o brzasku
bij¹ce serce dzwonu
przypiesza ludzkie,
rzebi nadziejê,
wyciszone myli klêcz¹
nape³nione wiar¹,
baranek w barwinkowej szacie
patrzy
na odbite têcz¹ kraszanki,
tryskaj¹ce ¿yciem,
tajemnic¹,
wiosna serwuje bukiety
ALLELUJA!!!
Po Rezurekcji zasiadamy rodzinami do wi¹tecznego sto³u i po podzieleniu siê wiêconym jajkiem, z³o¿eniu sobie ¿yczeñ, a w mylach i Rodakom za Wschodni¹ Granic¹  przystêpujemy do zajadania siê tradycyjnymi, wielkanocnymi potrawami, które ka¿dy dom celebruje.

bawne historyjki. Na samym rodku sta³ dziwnie piêkny
baranek z mas³a, wielkoci naturalnej owieczki, ale jak
bych za ca³y stó³ rad by³ wzi¹³ jemu oczy, a wszako¿
by³y to dwa brylanty jak laskowe orzechy w czarnej
oprawie. Tego baranka, na którym we³na malana nie
do poznania by³a od prawdziwej, robi³a sama imæ Panna Agnieszka z rodzicem swoim. A ko³acze, placki, jajeczniki, mazurki otacza³y jeden najpotê¿niejszy ko³acz.
Ko³acz ten by³ owalny, cyrkumferencji z om ³okci, jeli
nie wiêcej, a jakemy weszli tylko do izby, to nam ju¿
pachnia³ swojemi przyprawami. Po brzegach ko³o niego
sta³y ró¿ne figurki: wiêci dwunastu Aposto³owie udani
jak ¿ywo, a wszystko z ciasta. W rodku sta³ Zbawiciel
z chor¹giewk¹. Inne placki wyobra¿a³y rozmaite zjawiska. Zabawi³a mnie k¹piel, bo to by³ jeden taki placek,
co mia³ w rodku sadzawkê z bia³ego miodu i wygl¹da³y rybki i nimfy k¹pi¹ce siê a kupid strzela³ do nich
z ³uku...
Do dzisiejszych czasów zmieni³y siê niektóre obyczaje, przede wszystkim zmala³y iloci jedzenia na naszych sto³ach. Ale potrawy tradycyjne pozosta³y. Ka¿de
pokolenie dodaje co nowego do dawnych obyczajów,
a niektóre niezmienione  przetrwa³y do dzisiejszego
dnia. Bez nich zblad³by urok wi¹t.
Zgodnie z tradycj¹ odprawiane s¹ nabo¿eñstwa
Rezurekcyjne. W niektórych kocio³ach w sobotê wieczór, ale obecnie czêsto w niedzielny poranek. A oto
wiersz Henryki Dederko Kresowianki:

Ci¹g dalszy przepisów na wiêta Wielkanocne:

Pasztet tradycyjny
Sk³adniki:
50 dkg wieprzowiny, 50 dkg cielêciny, 50 dkg boczku (w miarê chudego), 30 dkg miêsa drobiowego,
50 dkg w¹tróbki cielêcej, 3 cebule, 2 marchewki, 1 pietruszka, 1 por, 1/2 selera, 8 suszonych grzybków-borowików, czerstwa bu³ka, 6 jajek, 3 ³y¿ki mas³a klarowanego, 2 ³y¿ki bu³ki tartej, listek laurowy, 6 ziaren pieprzu
tureckiego, 4 ziarna ziela angielskiego, ga³ka muszkato³owa, sól, pieprz mielony.
Sporz¹dzenie:
Grzyby moczymy, a potem gotujemy w tej samej
wodzie. W¹tróbkê czycimy z b³onek i zalewamy wrz¹tkiem w garnuszku. Wieprzowinê, cielêcinê, boczek i
miêso drobiowe kroimy w kawa³ki i krótko obsma¿amy
na dwóch ³y¿kach mas³a klarowanego. Przek³adamy
miêso do rondla, dodajemy pokrojone cebule, listek
laurowy, ziarna pieprzu i ziela angielskiego. Wlewamy
grzyby z wywarem, solimy. Uzupe³niamy wod¹ tak, aby
miêso by³ przykryte. Dusimy na ma³ym ogniu ok. 2 godziny. Po godzinie duszenia wk³adamy obrane warzywa. 15 minut przed koñcem duszenia wk³adamy os¹2

rek. Mieszamy i podsma¿amy. Po zdjêciu z ognia dodajemy posiekane jaja na twardo i rozdrobniony mi¹¿sz
z bu³ek. Razem mieszamy. Tak przygotowany farsz nak³adamy do wydr¹¿onych bu³ek, posypujemy serem i
zielon¹ pietruszk¹. Wk³adamy na nat³uszczonej mas³em blaszce do nagrzanego piekarnika i zapiekamy,
a¿ ser siê rozpuci. Podajemy na gor¹co.

czon¹ w¹tróbkê. Po uduszeniu miêsa wyjmujemy
z wywaru razem z w¹tróbk¹, grzybami i warzywami i
dwukrotnie mielimy przez maszynkê. W wywarze moczymy bu³kê i równie¿ mielimy przez maszynkê, dok³adamy do masy miêsnej. Wbijamy jajka, przyprawiamy
do smaku sol¹, pieprzem, ga³k¹ muszkato³ow¹. Dobrze
mieszamy. Dwie pod³u¿ne blaszki smarujemy mas³em,
posypujemy bu³k¹ tart¹ i nape³niamy mas¹ miêsn¹.
Pieczemy w rednio-gor¹cym piekarniku (ok. 180 stopni) przez oko³o 45 minut.
Do tego pasztetu dobry jest chrzan wi¹teczny lub
æwik³a wi¹teczna.

Jajka faszerowane szynk¹ z pieczarkami
Sk³adniki:
8 jajek, 10 dkg szynki, 6 pieczarek, 1/2 pêczka koperku, 1/2 pêczka szczypiorku, 1 ³y¿ka wie¿ej, gêstej
mietany, 1,5 ³y¿ki mas³a klarowanego, 4 ³y¿ki bu³ki
tartej, sól, pieprz.
Sporz¹dzenie:
Jajka gotujemy na twardo, studzimy w zimnej wodzie, a nastêpnie ostrym no¿em przecinamy wzd³u¿ na
po³ówki. Ze skorupek delikatnie ³y¿eczk¹ wyjmujemy
jajka, siekamy je drobniutko razem z szynk¹ i pieczarkami (uprzednio pokrojonymi, lekko osolonymi i podsma¿onymi na 1/2 ³y¿ce klarowanego mas³a). Dodajemy posiekany koperek, szczypiorek i mietanê, doprawiamy sol¹ i pieprzem. Dobrze mieszamy, nak³adamy
do skorupek, lekko ubijamy, panierujemy w bu³ce tartej
i k³adziemy na rozgrzane mas³o klarowane. Sma¿ymy
a¿ do zrumienienia siê bu³eczki.

Sa³atka wiosenna z kurczakiem
Sk³adniki:
25 dkg upieczonej piersi z kurczaka, 4 jajka zgotowane na twardo, zielona sa³ata, pêczek rzodkiewek,
pêczek szczypiorku, 1 redniej wielkoci wie¿y ogórek, 1/2 pêczku koperku, 2 ³y¿ki wie¿ej, gêstej mietany, 1 ³y¿ka majonezu, sól, pieprz, rze¿ucha do posypania.

Marchewka z chrzanem
Sk³adniki:
6 wiêkszych marchewek, 1 wiêkszy korzeñ chrzanu,
du¿e, winne jab³ko, 1/2 szklanki wie¿ej, gêstej mietany, sól, cukier, sok z cytryny.

Sporz¹dzenie:
Upieczonego kurczaka kroimy w ma³¹ kostkê, równie¿ w kostkê kroimy jajka, ogórek, rzodkiewkê w plasterki, sa³atê po wyp³ukaniu i osuszeniu rozrywamy na
ma³e kawa³ki, koperek i szczypiorek siekamy. Ca³oæ
mieszamy i polewamy mietan¹ zmieszan¹ z majonezem. Doprawiamy do smaku sol¹ i pieprzem. Na koñcu
posypujemy rze¿uch¹.

Sporz¹dzenie:
Marchew myjemy, obieramy i cieramy na tarce
o rednich oczkach, jab³ko obieramy i cieramy na tarce o wiêkszych oczkach (z miejsca skrapiamy cytryn¹
aby nie pociemnia³o), obrany chrzan cieramy na tarce
o rednich oczkach.
Rozdrobnione warzywa mieszamy ze mietan¹ i
doprawiamy do smaku sol¹, cukrem i sokiem z cytryny.

¯urek wielkanocny

Sk³adniki:
8 bu³ek (mog¹ byæ kajzerki), 2 cebule, 2 jaja na
twardo, 40 dkg pieczarek, 4 ³y¿ki startego, ¿ó³tego
sera, pêczek koperku, pêczek zielonej pietruszki,
3 ³y¿ki mas³a klarowanego, 1 ³y¿ka mas³a deserowego,
sól, pieprz.

Sk³adniki:
3 szklanki zakwasu, 3 szklanki wywaru z wêdzonego boczku z warzywami (1 marchewka, 1 ma³a pietruszka 1 por, 1/2 selera), 2 ³y¿eczki startego chrzanu,
1/2 szklanki wie¿ej kremówki, sól, pieprz, majeranek,
dla ka¿dej osoby 1 jajko na twardo i 6 plasterków bia³ej
kie³basy, 4 grzyby  surowe prawdziwki, zielona pietruszka.

Sporz¹dzenie:
Bu³ki przecinamy na pó³, wyjmujemy mi¹¿sz, wnêtrze lekko smarujemy mas³em deserowym. Cebulê
obieramy, drobno siekamy, sma¿ymy na male klarowanym, dodajemy posiekane pieczarki. Przyprawiamy
do smaku sol¹, pieprzem, dodajemy posiekany kope-

Sporz¹dzenie:
Grzyby moczymy w niewielkiej iloci wody i póniej
w niej gotujemy. Zakwas i wywar z boczku i warzyw
wlewamy do garnka i gotujemy na ma³ym ogniu ok. 20
minut. Jak za kwany dolewamy trochê wrz¹cej wody.
Nastêpnie dodajemy pokrojone w paski grzyby i wlewa-

wi¹teczne bu³eczki
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Cielêce kulki z jajkami

my wywar z nich, gotujemy jeszcze 5 minut. Zupê zdejmujemy z ognia, zaci¹gamy mietank¹, doprawiamy do
smaku sol¹, pieprzem, majerankiem i startym chrzanem. Po rozlaniu ¿urku do czarek lub talerzy do ka¿dej
porcji wk³adamy jako zgotowane na twardo, podzielone
na æwiartki i 6 plasterków bia³ej, zgotowanej kie³basy
oraz posypujemy zielon¹ pietruszk¹.

Sk³adniki:
1 kg cielêciny bez koci, 8 plasterków szynki, 8 jaj
ugotowanych na twardo, mas³o klarowane, sól,
pieprz, m¹ka. Osobno przygotowujemy wywar roso³owy
z 1/4 kurczaka, 2 marchewek, 1 pietruszki, 1 pora,
1/2 selera, cebulki przypieczonej, soli, pieprzu, 30 dkg
zielonej fasolki szparagowej.

Proste kiszenie ¿uru w domu:
8 ³y¿ek m¹ki ¿ytniej, grubo mielonej z otrêbami mieszamy z czterema szklankami ciep³ej, przegotowanej
wody, dodajemy suszon¹ skórkê z razowego chleba i
4 z¹bki czosnku. Garnek przykrywamy lnian¹ ciereczk¹ i trzymamy w ciep³ym miejscu. Po 4 dniach ¿ur
jest gotowy, kwaskowy i przyjemnie pachn¹cy. Im d³u¿ej stoi tym jest kwaniejszy.

Sporz¹dzenie:
Cielêcinê oczyszczamy z ¿y³, p³uczemy i rozcinamy
na 8 czêci. Ka¿dy kawa³ek rozbijamy na okr¹g³y zrazik, lekko solimy, nak³adamy plaster szynki, dociêty na
okr¹g³o, a na rodek dajemy jajko na twardo, obrane ze
skorupki, posolone i lekko popieprzone. Ciasno zwijamy, formujemy okr¹g³e kulki, obwi¹zujemy niæmi, obtaczamy w m¹ce i obsma¿amy na rozgrzanym male klarowanym ze wszystkich stron. Kiedy kulki bêd¹ zrumienione, podlewamy wywarem roso³owym i zagotowujemy pod pokrywk¹. Miêkkie kulki przecinamy na po³ówki, uk³adamy na pó³misku przeciêt¹ stron¹ do góry,
polewamy wytworzonym sosem.
Przybieramy pó³misek zielon¹ fasolk¹ szparagow¹.

Zupa szparagowa
(na jeden ze wi¹tecznych obiadów)
Sk³adniki:
50 dkg szparagów zielonych, 30 dkg cielêciny bez
koci, 2 marchewki, 1 pietruszka, 1 por, 1/2 selera,
1/2 cebuli, 2 ¿ó³tka, 1/3 szklanki gêstej mietany, sól,
pieprz, cukier, zielona pietruszka.

Pascha wielkanocna

Sporz¹dzenie:
Z cielêciny, warzyw i cebuli gotujemy wywar, lekko
solimy. Osobno w wodzie gotujemy szparagi z dodatkiem p³askiej ³y¿eczki cukru ok. 12 min. Kiedy szparagi
s¹ miêkkie kroimy w kawa³ki o d³ugociach ok. 1,5 cm.
Miêkk¹ cielêcinê wyjmujemy z wywaru, mielimy w maszynce, dodajemy 1 ¿ó³tko, sól i pieprz do smaku i
wyrabiamy ma³e kulki i po 5 minutach wk³adamy do
gotuj¹cych siê szparagów. Po ugotowaniu szparagi i
kulki cielêce wk³adamy do wazy i zalewamy roso³em
(cielêcina z warzywami) 3/4 litra i wywarem ze szparagów 1/4 litra. Zupê zaci¹gamy ¿ó³tkiem rozbe³tanym
w mietanie, solimy i pieprzymy do smaku i dodajemy
posiekan¹ zielon¹ pietruszkê.

Sk³adniki:
1 kg wie¿ego, twarogowego sera trzykrotnie zmielonego, 1/2 szklanki mietany kremówki, 1/4 laski wanilii ut³uczonej w modzierzu, 6 ¿ó³tek, 6 ³y¿ek mas³a,
25 dkg cukru pudru, 30 dkg bakalii (rodzynki, wymoczone w alkoholu i obsuszone, skórka pomarañczowa
usma¿ona w cukrze, drobno pokrojona, orzechy w³oskie drobno posiekane, p³atki migda³owe), 1/2 ³y¿eczki
startej skórki cytrynowej, 2 ³y¿ki ¿elatyny, mas³o i mielone orzechy w³oskie do foremki. Do przybrania kawa³eczki orzechów w³oskich i paski skórki pomarañczowej
usma¿onej w cukrze.
Sporz¹dzenie:
¯ó³tka ubijamy z cukrem na parze na puszyst¹
masê. ¯elatynê rozpuszczamy w 1/4 szklanki ciep³ej
wody. Mas³o ucieramy do bia³oci i stopniowo po utarciu dodajemy do niego utarte ¿ó³tka, ser, mietanê i
waniliê. Kiedy masa bêdzie g³adka dodajemy bakalie,
skórkê cytrynow¹, ca³oæ mieszamy. Wówczas dodajemy rozpuszczon¹, przestudzon¹ ¿elatynê. Szybko
przek³adamy do foremki, wczeniej wysmarowanej mas³em i wysypanej mielonymi orzechami w³oskimi. Masê
serow¹ przykrywamy wysmarowan¹ mas³em foli¹ aluminiow¹ i obci¹¿amy deseczk¹, wk³adamy do lodówki.
Na drugi dzieñ paschê wyjmujemy z formy, boki obsypujemy posiekanymi orzechami, a wierzch ubieramy
paskami skórki pomarañczowej, usma¿onej w cukrze i
po³ówkami orzechów.

Indyk tradycyjny po lwowsku
Sk³adniki:
indyk, 20 dkg w¹tróbki drobiowej, 3 jajka, czerstwa
bu³ka, 2 ³y¿ki bu³ki tartej, 2 ³y¿ki mas³a, mleko, sól,
pieprz, ga³ka muszkato³owa, 2 godziki, ³y¿ka rodzynków.
Sporz¹dzenie:
Indyka myjemy, usuwamy ciêgna, odcinamy szyjê,
nacinamy sol¹ i przyprawami i odstawiamy na 6 godzin.
W¹tróbkê myjemy, moczymy w mleku przez ok. 6 godzin
pozostawiaj¹c w ch³odnym miejscu. Po tym czasie wyjmujemy w¹tróbkê, mielimy w maszynce razem z namoczon¹ bu³k¹. Do tej masy dodajemy ¿ó³tka, op³ukane
rodzynki, bu³kê tart¹, przyprawy oraz pianê z bia³ek.
Nadzienie wk³adamy do wnêtrza indyka, zeszywamy i
przek³adamy do nat³uszczonej po³ow¹ mas³a brytfanny,
a drug¹ czêæ mas³a rozpuszczamy i polewamy nim
indyka. Czêsto skrapiamy wod¹, a potem polewamy
wytworzonym sosem. Indyk nie mo¿e wyschn¹æ. D³ugoæ pieczenia zale¿y od wagi indyka, ponad pó³ godziny na ka¿dy kilogram.

Baba ponczowa
Sk³adniki:
2,5 szklanki m¹ki tortowej, 10 dkg mas³a, 7 dkg
dro¿d¿y, 3/4 szklanki mleka, 7 ¿ó³tek, 4 bia³ka,
3/4 szklanki cukru pudru, 1 ³y¿eczka startej skórki cytrynowej, 1/3 laski wanilii, ut³uczonej w modzierzu,
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12 dkg rodzynków, kieliszek rumu, szczypta soli,
mas³o do formy.
Na poncz:
1/2 szklanki wody, 2 ³y¿ki cukru, 1/4 szklanki rumu,
2 ³y¿ki soku pomarañczowego, kawa³ek skórki pomarañczowej.
Do posypania baby: cukier puder.

ku ok. 50 minut. Przyrz¹dzamy poncz: cukier wsypujemy do wody, wk³adamy kawa³ek skórki pomarañczowej
i zagotowujemy. Ostudzony p³yn mieszamy z rumem i
sokiem pomarañczowym. Zimn¹ babê nak³uwamy gêsto cienkim drewnianym szpikulcem i nas¹czamy ponczem. Wierzch i boki baby posypujemy cukrem pudrem.
Na zakoñczenie wiersz Stanis³awy Nowosad  Lwowianki:

Sporz¹dzenie:
Dro¿d¿e rozdrabniamy z 1 ³y¿eczk¹ cukru w ciep³ym mleku i z 2 ³y¿kami m¹ki. Pozostawiamy w ciep³ym miejscu do wyroniêcia. ¯ó³tka ubijamy z cukrem
na parze na puszyst¹ masê. Kiedy rozczyn podwoi
swoj¹ objêtoæ wlewamy go do miski z m¹k¹, dodajemy utarte ¿ó³tka, kieliszek rumu, szczyptê soli, skórkê
cytrynow¹, waniliê i wyrabiamy ciasto. Przy koñcu dodajemy rozpuszczone mas³o i dalej wyrabiamy. Nastêpnie dodajemy rodzynki i na samym koñcu sztywn¹ pianê ubit¹ z bia³ek. Ca³oæ lekko mieszamy i przek³adamy do wysmarowanej mas³em formy (dobrze jak jest
z kominem) lub do 2 mniejszych foremek do 1/2 objêtoci i pozostawiamy do ponownego wyroniêcia. Kiedy
baba lub baby wyrosn¹ pieczemy w gor¹cym piekarni-

wiêta Wielkanocne
Oto dzieñ, w którym smutek
Zamienia siê w radoæ,
Gdy Chrystus dokona³
Swemu Ojcu zadoæ,
Zmieni³ w triumf, chwa³ê
Okrutne cierpienia.
Przez krzy¿ doskona³y
Bóg da³ im zbawienie.
On ¿yje, wydzwania
Radosne hosanna
Dzi dzwon Zmartwychwstania
B³ogos³awmy Pana!

Andrzej Szteliga

do walcz¹cych placówek zaczê³a nap³ywaæ przede
wszystkim m³odzie¿. ¯ywio³owo i spontanicznie tworzono ró¿ne grupy i ma³e oddzia³y, które na w³asn¹ rêkê
prowadzi³y walkê partyzanck¹. Ju¿ w pierwszych
dniach w zachodniej czêci miasta utworzono oddzia³y
i pododdzia³y, dowodzone przez m³odszych oficerów i
podchor¹¿ych, wywodz¹cych siê przede wszystkim
z Legionów i POW, a tak¿e z armii austriackiej. Polscy
powstañcy, wietnie znaj¹cy lwowskie zau³ki i wspierani przez ludnoæ cywiln¹, znacznie lepiej od przeciwnika radzili sobie w walkach ulicznych. W efekcie po kilku
kolejnych dniach staræ ca³a zachodnia czêæ miasta
znalaz³a siê pod polsk¹ kontrol¹.
Na mocy dekretów Rady Regencyjnej i rozkazu jej
Komisji Wojskowej z padziernika 1918 r. p³k W³adys³aw Sikorski zorganizowa³ we Lwowie z by³ych oficerów i szeregowych Polskiego Korpusu Posi³kowego
(funkcjonuj¹cego pod nazw¹ Towarzystwo Wzajemnej
Pomocy by³ych Legionistów) oddzia³y Wojska Polskiego, powo³uj¹c Komendê Okrêgow¹. Legendarnym dowódc¹ obrony Lwowa zosta³ kpt. Czes³aw M¹czyñski.
Z innych wa¿niejszych dowódców wymieniæ nale¿y:
kpt. Antoniego Kamiñskiego, mjr. Juliana Stachiewicza,
por. Ludwika de Laveaux. Nieco póniej w Warszawie,
Krakowie i Lublinie zorganizowano pomoc dla Lwowa.
16 listopada 1918 roku Naczelny Wódz Armii Polskiej
Józef Pi³sudski wyda³ specjalny rozkaz koncentracji
wojsk odsieczy w Przemylu. Do Lwowa dotar³a tylko
czêæ oddzia³ów pod dowództwem pp³k. Micha³a Karaszewicza-Tokarzewskiego w sile oko³o 1400 ¿o³nierzy i
to 20 listopada 1918 roku przed ostateczn¹ bitw¹
o miasto, która mia³a miejsce 21 listopada.
Po³¹czone si³y polskie (lwowskie i przemyskie) liczy³y niespe³na 500 oficerów i prawie 4300 szeregowych. Liczny udzia³ dzieci i m³odzie¿y w obronie Lwowa przyczyni³ siê do utrwalenia w wiadomoci narodowej pojêcia Orlêta Lwowskie. W sk³ad ochotniczych

Obrona Lwowa 1918
W chwili, gdy wykrelano granice Europy, biedz¹c
siê nad pytaniem, jakie s¹ granice Polski, Lwów wielkim g³osem odpowiedzia³: Polska jest tutaj!
Ferdynand Foch, marsza³ek Francji, Anglii i Polski;
Doktor h.c. m.in. Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

Pod koniec I wojny wiatowej, wraz z upadkiem
Monarchii Austriackiej, w po³owie padziernika 1918
roku parlamentarna reprezentacja ukraiñska postanowi³a na zjedzie we Lwowie o ukonstytuowaniu siê
Ukraiñskiej Rady Narodowej, która przyjê³a rezolucjê
o utworzeniu pañstwa ukraiñskiego (Zachodnio-Ukraiñska Republika Ludowa), w którego sk³ad mia³a wejæ
wschodnia Galicja ze Lwowem a¿ po rzekê San. Z kolei
z koñcem padziernika 1918 roku w Krakowie zosta³a
utworzona Polska Komisja Likwidacyjna, która mia³a
przyjechaæ do Lwowa i przej¹æ w³adzê nad ca³¹ Galicj¹, instaluj¹c siê w jej ówczesnej stolicy. Wiadomoæ
o tym przypieszy³a wyst¹pienie Ukraiñców; 1 listopada
1918 roku oddzia³y ukraiñskie opanowa³y wiele wa¿nych obiektów publicznych jak: Namiestnictwo, Sejm
Galicyjski, Ratusz, Pocztê. Wprawdzie Ukraiñcy przejêli w³adzê wojskow¹ od austriackiej komendy wojskowej,
a w³adzê cywiln¹ od namiestnictwa, jednak¿e nie zdo³ali opanowaæ ca³ego Lwowa. Wówczas rozgorza³y walki o miasto pomiêdzy Polakami a Ukraiñcami.
Rankiem 1 listopada spontanicznie powsta³y polskie
punkty oporu. Polacy stanowi¹cy przewa¿aj¹c¹ wiêkszoæ mieszkañców Lwowa (63% Polaków, 24%
¯ydów, 11% Ukraiñców, 2% inne nacje)  nie mogli siê
pogodziæ z myl¹, ¿e polskie miasto zostanie opanowane przez mniejszoæ ukraiñsk¹. Po pierwszym szoku
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wojsk polskich wchodzili uczniowie, gimnazjalici, studenci, robotnicy, urzêdnicy; ch³opcy i dziewczêta. Wykazali siê oni wyj¹tkow¹ determinacj¹ i bohaterstwem.
Strona przeciwna  Ukraiñcy mieli do dyspozycji oko³o
13000 ¿o³nierzy Armii Halickiej, w tym doborowe oddzia³y Strzelców Siczowych. Bezporednie walki oraz
okr¹¿enie pozycji ukraiñskich od po³udniowego wschodu  z zajêciem górnego £yczakowa przez oddzia³y
polskie spowodowa³o, ¿e wieczorem 21 listopada dowództwo ukraiñskie wyda³o rozkaz natychmiastowej
ewakuacji z obszaru miasta. Rankiem 22 listopada
1918 roku ca³e miasto by³o w rêkach polskich, a na
Ratuszu powiewa³a flaga bia³o-czerwona. Tzw. I etap
obrony Lwowa trwa³ wiêc 3 tygodnie. Tymczasowe dowództwo obrony Lwowa przej¹³ gen. Boles³aw Roja,
a po kilku dniach do miasta przyby³ dowódca Armii
Wschód gen. Tadeusz Rozwadowski.
Warto wspomnieæ, ¿e podczas walk o Lwów istnia³
nie tylko front wewnêtrzny, ródmiejski, lecz tak¿e front
zewnêtrzny, przebiegaj¹cy przez peryferyjne osiedla i
podmiejskie wsie. W takich warunkach najskuteczniejszym sposobem walki mog³o byæ po³¹czenie manewrowoci z si³¹ ognia, a wiêc utworzenie oddzia³u konnego. I tak siê sta³o ju¿ 2 listopada 1918 r. Arcypolski etos
konia i szabli ci¹gn¹³ zarówno zawodowców jak i
ochotników. Pocz¹tkowo u³ani przyjêli gronie brzmi¹cy
przydomek Wilków Lwowskich. Wkrótce wzmocnieni
zostali przez konny pluton karabinów maszynowych.
Organizatorem Lotnej Maszynki, jak nazwano ten
pododdzia³, zosta³ dowiadczony frontowiec, por. Tadeusz Nittman. Nêkali ukraiñskie placówki w pobliskich
wioskach, a ich udzia³ przyczyni³ siê do zwyciêskiego
zakoñczenia ruskiego miesi¹ca. Tradycje Wilków
Lwowskich przej¹³ póniej jeden ze szwadronów
5. Pu³ku Strzelców Konnych.
W krwawych walkach o Lwów, ze wzglêdu na ich
charakter uliczny, zginê³o w czasie od 1 do 22 listopada
1918 roku 439 Polaków, w tym 12 kobiet i prawie 200
obroñców sporód m³odzie¿y. Najbardziej znanym
wród nich by³ 14-letni Jurek Bitschan, syn Aleksandry
Zagórskiej, która podczas obrony Lwowa by³a komendantk¹ Ochotniczej Legii Kobiet. Dzieci z karabinami w
rêku oraz obrona kresowej stolicy to jedna z legend
okresu miêdzywojennego, a dorównaæ jej mo¿e póniejsza (1944) tragiczna s³awa m³odych powstañców
warszawskich.
Opanowanie Lwowa przez Polaków nie zakoñczy³o
walk o miasto. A¿ do koñca kwietnia 1919 r. znajdowa³o
siê w okr¹¿eniu, a walki toczy³y siê na przedmieciach.
29 kwietnia 1919 r. Lwów zosta³ ostatecznie uwolniony
od ostrza³u artyleryjskiego. Walki o Lwów by³y fragmentem polsko-ukraiñskiej wojny o ziemie miêdzy Sanem
a Zbruczem.
Tzw. II etap obrony Lwowa trwa³ do 22 maja 1919 r.,
to jest do momentu wycofania siê z oblê¿enia przez
ukraiñsk¹ Armiê Halick¹ wobec ofensywy wojska polskiego (w miêdzyczasie zawiod³y rokowania dwustronne i mediacje misji alianckiej). Miasto by³o wiêc w okr¹¿eniu jeszcze przez kilka nastêpnych miesiêcy, prawie
ca³kowicie pozbawione wody i energii elektrycznej.
Determinacja i heroizm obroñców Lwowa przyczyni³y
siê do tego, ¿e miasto pozosta³o polskie. Obrona Lwowa faktycznie zakoñczy³a siê 11 lipca 1919 r., gdy woj-

ska polskie wypar³y si³y ukraiñskie za Zbrucz, co by³o
równoznaczne z upadkiem Zachodnio-Ukraiñskiej Republiki Ludowej.
Polska tu powróci³a dziêki krwi najlepszej polskiej
m³odzie¿y. Utrzymanie Lwowa w listopadzie 1918 r.
mia³o decyduj¹ce znaczenie, nie tylko militarne, ale i
psychologiczne. Po ciê¿kich walkach z Ukraiñcami,
a nastêpnie oblê¿eniu i ci¹g³ym zagro¿eniu, ludnoæ
Lwowa zaczê³a powracaæ do pokojowego ¿ycia (nie na
d³ugo, bo wkrótce nast¹pi³o zagro¿enie ze strony Rosji
bolszewickiej).
Konsekwencj¹ obrony Lwowa i dzia³añ Wojska Polskiego w Galicji Wschodniej w tym okresie czasu by³o
ukszta³towanie polskiej granicy po³udniowo-wschodniej
 opartej na linii rzeki Zbrucz, a tym samym w³¹czenie
do Polski Borys³awsko-Drohobyckiego Zag³êbia Naftowego, a przede wszystkim Lwowa, Tarnopola i Stanis³awowa oraz ziem, które wesz³y w sk³ad tych 3 województw polskich. Granica w tym kszta³cie uznana zosta³a w Traktacie Ryskim z 18.03.1921 r. koñcz¹cym
wojnê polsko-bolszewick¹ pomiêdzy Polsk¹ a Rosj¹ i
Ukrain¹ (Ukraina wówczas sta³a siê republik¹ sowieck¹
przysz³ego ZSRR) oraz poprzez decyzjê Rady Ambasadorów Ententy z 15.03.1923 r. zapisan¹ w formie
Protoko³u Dodatkowego do Traktatu Wersalskiego
z 28.06.1919 r. koñcz¹cego I Wojnê wiatow¹.
W uznaniu zas³ug, jako jedyne polskie miasto,
Lwów odznaczony zosta³ 11 listopada 1920 roku krzy¿em Virtuti Militari. Gdy 22 listopada 1920 r. marsza³ek
Józef Pi³sudski dekorowa³ herb Lwowa na ówczesnym
placu Mariackim przy pomniku Adama Mickiewicza,
powiedzia³: Za zas³ugi po³o¿one dla polskoci tego
grodu i jego przynale¿noci do Polski, mianujê miasto
Lwów kawalerem Krzy¿a Virtuti Militari... Obroñcy
Lwowa te¿ zostali w wiêkszoci uhonorowani odznaczeniami, a mianowicie: Krzy¿em Obrony Lwowa (odznaczenie wojskowe nadane za obronê miasta podczas wojny polsko-ukraiñskiej w kluczowym okresie listopada 1918 roku) oraz Odznak¹ Honorow¹ Orlêta
(odznaczenie honorowe nadane za obronê Lwowa i
Kresów wschodnich podczas wojny polsko-ukraiñskiej
w okresie 1918  1919). Kult Orl¹t rozrasta³ siê bardzo
szybko, nie tylko w Kraju, ale równie¿ poza granicami...
Po zakoñczeniu walk w³adze Lwowa postanowi³y
ekshumowaæ cia³a zabitych i pochowanych w ró¿nych
miejscach miasta obroñców i przenieæ je na specjalnie
wydzielony obszar, przylegaj¹cy od strony Pohulanki
do cmentarza £yczakowskiego. Spraw¹ t¹ zajê³o siê
powo³ane w 1919 roku towarzystwo Stra¿ Mogi³ Polskich Bohaterów. Po zgromadzeniu odpowiednich funduszy rozpisano w 1921 roku konkurs na mauzoleum
obroñców Lwowa, którego laureatem zosta³ student
Wydzia³u Architektury Politechniki Lwowskiej Rudolf
Indruch  uczestnik Powstania Orl¹t Lwowskich. Na
ca³oæ monumentu sk³ada³y siê: Kaplica Obroñców,
katakumby, obok pomniki piechurów francuskich i lotników amerykañskich, skromne groby polskich obroñców
u³o¿one rzêdami, Pomnik Chwa³y (ze s³ynnymi lwami) i
kolumnada. Na p³ycie rodkowej zbiorowej mogi³y widnia³ napis: "Nieznanym bohaterom poleg³ym w obronie
Lwowa oraz Ziem Po³udniowo-Wschodnich". W okresie
miêdzywojennym Cmentarz Obroñców Lwowa stanowi³
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nekropoliê ok. 3000 poleg³ych za miasto, za kresy, za
ojczyznê w latach 1918  1920, z których najm³odszy
mia³ 9 lat, a najstarszy 75 lat, w sporej czêci gimnazjalici i studenci (ch³opcy i dziewczêta), ¿o³nierze,
a tak¿e zmarli póniej weterani. Powsta³a bodaj najpiêkniejsza nekropolia wojskowa w Europie. Lwów posiada jeszcze kilka innych cmentarzy, jak: Janowski,
Stryjski i ¯ó³kiewski. Na cmentarzu Janowskim pochowano 600 obroñców Lwowa na wydzielonej kwaterze.
Dzi ta kwatera Orl¹t liczy zaledwie kilkadziesi¹t w
sporej czêci bezimiennych mogi³ z krzy¿ami, niszcze-

j¹cy pomnik i tablicê fundacyjn¹, na której widnieje
napis: Bohaterskim ¯o³nierzom ze wszystkich dzielnic
Polski, którzy polegli lub zmarli z ran w obronie Lwowa
i Kresów Wschodnich w latach 1918  1919, wznios³o
ten Pomnik Chwa³y Polskie Tow. Opieki nad Grobami
Bohaterów w lipcu 1939 r. Sporód licznych polskich
cmentarzy, rozsianych w kraju i poza jego granicami,
Cmentarz Orl¹t we Lwowie (Campo Santo) ma dla to¿samoci Polaków znaczenie wyj¹tkowe. Tu w³anie
niez³omni rycerze kresowi ni¹ swój wieczny sen
o wolnoci i niepodleg³oci. G

Jerzy Duda

wst¹¿k¹ dawa³y ciekawy obraz. Miêdzy ga³¹zki ja³owca
wciskano mirt, czasami wawrzynek wilcze ³yko, wid³ak
i osokê. Dla upiêkszenia ga³¹zek wierzbowych i ja³owcowych u¿ywano ró¿norodnych kwiatów, kokardek
z papieru nanizanych na d³u¿sze witki.
Z latami tworzenie palm stawa³o siê sztuk¹, wielka
w tym zas³uga Ferdynanda Ruszczyca (1870  1936)
znakomitego malarza, rysownika, za³o¿yciela Wydzia³u
Sztuk Piêknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Wskaza³ on palmiarkom sposoby wicia suchych
kwiatów, ich farbowania, splatania, nadawania palmom
wa³eczkowych kszta³tów (tzw. ruszczycówki), tworzenia ornamentyki charakterystycznej dla wileñskiego
tkactwa ludowego. Kszta³ty nadawane palmom podlega³y ci¹g³ej ewolucji. I tak, wa³eczkowe zwykle dwu
lub trzykolorowe zawieraj¹ jeden z kobiercowych ornamentów. Znane s¹ tak¿e palmy wianuszkowe, pêtelkowe, rózeczkowe z leszczynowym trzonkiem, przyozdabiane drobniutkimi bukiecikami. Wyró¿niaj¹ siê one wyszukanymi kszta³tami, spotyka siê korony, s³oneczniki, rumianki ananasy. Posiadaj¹ wyraziste, mocne
barwy.
Du¿¹ rolê wyznaczano palmom podczas wypasów
byd³a. Uderzano palm¹ ka¿d¹ sztukê, mia³o to chroniæ
stado przed wilkami, uk¹szeniem ¿mii, a tak¿e od chorób i z³ych oczu. Ludzie przy magicznych czynnociach wypowiadali ró¿ne formu³ki, ka¿da wie, ka¿da
parafia mia³y swoje tradycyjne zaklêcia. By³y tak¿e
¿yczenia w rodzaju: Zdrowiu  w g³¹b, niedomaganiom
 marsz st¹d. Koció³ by³ przeciwny tej magii, ale lud
wiedzia³ swoje i ho³dowa³ znanej mu od wielu lat tradycji. W Poniedzia³ek Wielkanocny palma s³u¿y³a wiêceniu pól. U¿ywano jej do praktyk magicznych przez ca³y
rok. Przy pomocy czêci sk³adowych palm okadzano
pomieszczenia, dla przyk³adu przed przybyciem ksiêdza do chorego, jak i po wywiezieniu chorego z domu.
W Niedzielê Palmow¹, po powrocie z kocio³a palmê wk³adano do ozdobnej wazy. Kiedy z biegiem czasu
palma usycha³a, ga³¹zki ja³owca k³adziono przy obrazach wiêtych. Czêæ palmy przypiêtej do kilimu wieszano nad ³o¿em, ¿eby sen by³ spokojny i dopisywa³o
zdrowie.
Po pierwszym wiosennym gromie palmê wtykano na
strychu pod krokiew, by chroni³a od piorunów ca³e domostwo. Po roku, kiedy nadchodzi³ czas wicia nowych
palm, star¹, która utraci³a moc sakraln¹ i magiczn¹
spalano, popió³ wykorzystywano przy popielcowym obrzêdzie.

Palmy wileñskie
jest córeczko
jest
to wynik³e z têsknoty przedwionie
kiedy bociany w drodze
przylaszczki w p¹czkach
a niegi p³yn¹ p³yn¹ p³yn¹
i w³anie to przedwionie
im przybywa mi lat,
coraz bardziej wielbiê
bo wtedy przecie¿
przysz³oæ
o zmartwychwstanie d³u¿sza.
Henryk Ma¿ul

Nadejcie wiosny na Ziemi Wileñskiej tradycyjnie,
od wielu lat zwiastuje pocz¹tek ukazywania siê na okolicznociowych targach, kiermaszach s³awnych wileñskich palm. Swoistemu zjawisku kulturowemu jakim s¹
palmy, tak mocno wros³emu w krajobraz i w dzieje Wilna i regionu wileñskiego powiêcony zosta³ piêkny,
skrz¹cy siê wieloma kolorami album Palmy Wileñszczyzny. We wstêpie do albumu mer Samorz¹du Rejonu Wileñskiego Maria Rekst napisa³a:  Bogactwem
regionu s¹ oddani swej ziemi ludzie, utalentowani, patrz¹cy w przysz³oæ, ale i kontynuuj¹cy tradycje, rzemios³a. Do takich nale¿y sztuka wicia palm  Tradycyjnie nazywane s¹ palmami wileñskimi. Zwi¹zane s¹
nierozerwalnie z wiosn¹, z Niedziel¹ Palmow¹ rozpoczynaj¹c¹ okres Wielkanocy. Zygmunt Gloger opisa³
obrzêdy Kwietnej Niedzieli zaobserwowane w Warszawie:  na pami¹tkê wjazdu do Jerozolimy Zbawiciela, któremu dzieci zachodzi³y drogê, rzucaj¹c kwiaty,
radonie piewaj¹c, paniêta polskie, synowie rodzin
senatorskich, w bia³e szaty ubrani, przynosili królowi
palmy 1) Dopiero jednak w po³owie XIX wieku w okolicach Wilna rozwinê³a siê sztuka artystycznego wicia
palm, jako sakralnego symbolu bêd¹cego form¹ wyrazu ludowej pobo¿noci.
Najwa¿niejsz¹ ich czêci¹ by³y witki wierzbowe
oznaczaj¹ce ¿ywotnoæ, budzenie siê ¿ycia. Liczba witek odpowiadaæ powinna i byæ zgodna z liczb¹ cz³onków rodziny. Do³¹czano do nich ga³¹zki ja³owca, wiecznie zielonego tworz¹c w ten sposób wi¹zkê z wystaj¹cymi wierzbinkami. Przewi¹zane u nasady czerwon¹
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Tradycja u¿ycia palmy wi¹¿e siê przede wszystkim
z wiejskim rytmem ¿ycia. Po wiosennym siewie, by
grad nie szkodzi³, w rogach ³anu nale¿a³o wetkn¹æ do
gruntu cztery patyki wierzbowe, ustawiony w rodku
mia³ chroniæ przed gawronami, ³asymi na kie³ki wschodz¹cego zbo¿a. Przy czynnociach wymagaj¹cych sta³ego pochylania siê przewi¹zywano taliê czerwon¹
wst¹¿k¹. Nici¹ z palmy przewi¹zywano chor¹ nogê
zwierzêcia. Julian Tuwim, zapewne z myl¹ o wileñskich palmach pisa³ w Kwiatach polskich:

sank¹. Bajecznie kolorowa pisanka jest ciekawym i
piêknym zdobniczym elementem, tego czym umajony
jest patyk wierzbowy. Kompozycja taka w okresie poprzedzaj¹cym wiêta Wielkanocne zyskuje wymowê
niezwyk³¹.
Sztuka wicia palm rozwinê³a siê szczególnie w najbli¿szym otoczeniu Wilna, w wioskach o piêknie
brzmi¹cych nazwach: P³ocieniszki, Szmygle, Krawczuny, Wojewodziszki, Nowosio³ki, Ciechanowiszki, Przepo³y, £apowciszki. Wileñskie palmy sta³y siê prawdziwym symbolem sztuki Wileñszczyzny. Najbardziej znane twórczynie wyró¿niane s¹ zaszczytnym tytu³em
twórców artystycznych. Jedna z nich Teresa Micha³kiewicz wykona³a palmê z kwiatów o barwach narodowych Litwy, palmê tê prezydent Litwy Dalia Grybauskaite wrêczy³a papie¿owi Franciszkowi, podczas oficjalnej
wizyty w Watykanie. W latach kiedy w Stolicy Piotrowej
zasiada³ nasz wielki rodak papie¿, Jan Pawe³ II, podwi-

Bukiety wiejskie, jak wiadomo
Wi¹zane by³y wzwy¿ i stromo.
W barwach podobne do o³tarza,
Kszta³t serca mia³y lub wachlarza
W odró¿nieniu od wi¹zanek kwiatów ciêtych, raduj¹cych oczy dopóki nie zwiêdn¹, palmy w swej krasie
trwaj¹ przez lata, bo s¹ z wysuszonych kwiatów.

Gromadzenie tworzywa do wicia palm rozpoczyna³o
siê rok wczeniej, latem, ludowe artystki bacznie przestrzega³y terminów kwitnienia poszczególnych rolin.
Gdy siê ju¿ ma ca³e narêcze tymotki, dziurawca, kocanek, kupcówki, wrotycza, wiesio³ka, zawci¹gu dziewiêæsi³a, wiekuistki i innego ziela w liczbie oko³o 150
gatunków, nale¿y niezw³ocznie przyst¹piæ do suszenia.
Zwi¹zane w ma³e snopki w zacienionym, przewiewnym
pomieszczeniu zawiesza siê g³ówkami w dó³. Podobnie suszy siê k³osy ¿yta, pszenicy, owsa. Nie mo¿na
zapomnieæ o starannym doborze leszczynowych patyków, które pos³u¿¹ za rdzenie palm. Jesieni¹ zaczyna
siê farbowanie tego co siê latem zebra³o. W zimowe,
d³ugie wieczory rozpoczyna siê wicie palm. Ka¿da palmiarka ma swoje tajemnice pozwalaj¹ce tworzyæ palmy
o ró¿norodnych formach, kszta³tach i wzorach. Szczególnego nak³adu pracy i wielkiej zrêcznoci wymaga
budowanie palm wa³eczkowych. Tradycja umajania patyków wierzbowych lub leszczynowych jest dynamiczna, przekazywana z pokolenia w pokolenie w wielce
rozbudowanych drzewach genealogicznych, uk³adaj¹cych siê w palmiarskie dynastie. Twórczym osi¹gniêciem ostatnich lat jest tradycyjna palma z³¹czona z pi-

leñska palma nieraz przeciera³a podarunkowe szlaki,
sprzêgaj¹c siê z symbolem Wileñszczyzny oraz grodem, który w pieczy szczególnej ma Ta, co w Ostrej
wieci Bramie.
Niebawem wileñskie palmy bêd¹ mia³y swoje muzeum. Rozlokuje siê ono w Mazuryszkach, w odrestaurowanym dworku, bêd¹cym ongi w³asnoci¹ pu³kownika Jerzego D¹browskiego. W jego wnêtrzach obok najpiêkniejszych palm znajd¹ siê tak¿e portrety najznakomitszych twórczyñ artystycznych, m.in. Agaty Granickiej, £ucji Dudojæ, Jadwigi Kunickiej, Danuty Kury³o.
Wspania³y album Palmy Wileñszczyzny autorstwa
Henryka Ma¿ula i Wojciecha Piotrowicza, z piêknymi
zdjêciami S³awomira Subotowicza i Leona Sza³kowskiego, zredagowany przez Józefa Szostakowskiego
jest wielkim ho³dem z³o¿onym wielkiej sztuce ludowej
Ziemi Wileñskiej i wielkim twórczyniom. Tekst podany
jest w trzech jêzykach: polskim, litewskim i angielskim.
Dobrze by³oby gdyby ten niezwyk³y album trafi³ na pó³ki
bibliotek tych wszystkich, dla których Wilno i Wileñszczyzna s¹ wartoci¹ najwiêksz¹, wiêt¹.
1) Zygmunt Gloger  Encyklopedia staropolska. Tom III. Warszawa 1986. Str. 128. G
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Jerzy Duda

Szlakiem sienkiewiczowskiej Trylogii
XII tom Kresowej Atlantydy prof. Stanis³awa S³awomira Niciei
Do dzisiaj ka¿dy z Polaków pamiêta,
Jak to walczyli Jaremy rycerze:
Husarz Skrzetuski, olbrzym Podbipiêta,
Wo³odyjowski, ¿o³nierz nad ¿o³nierze,
I jak ten zamek p³on¹³ w mrokach nocy
Niby pochodnia wiernoci i mocy

wiête za jego duszê. Po II wojnie wiatowej Zbara¿
znalaz³ siê poza granicami Polski. Twierdza i pa³ac
popad³y w ruinê. Dopiero w 1996 roku rozpoczêto prace restauracyjne, trwaj¹ do dzi.
Na temat twórczoci Henryka Sienkiewicza i jej spo³ecznej percepcji powsta³a ogromna literatura, w ka¿dym pokoleniu pojawiaj¹ siê badacze tego literackiego
fenomenu, pisarz budzi wiele namiêtnoci, spotyka siê
niekiedy z absurdalnymi zarzutami powierzchownych
publicystów stroj¹cych siê w szaty nieomylnych autorytetów. One s¹ jednak bez znaczenia, bo jak napisa³
legendarny profesor Juliusz Kleiner:  Sienkiewicz sta³
siê w najpe³niejszym i najszlachetniejszym znaczeniu
pisarzem ludowym. Bliskimi czyni³ ludzi, z którymi obcowaæ kaza³ i bliskimi czyni³ epoki odrêbne. Polskê historyczn¹ zamieni³ dla ogó³u w rzeczywistoæ obecn¹.
Bardziej ni¿ ktokolwiek inny  Sienkiewicz stworzy³ solidarnoæ duchow¹ nowej i dawnej Polski 
Jedn¹ z najwa¿niejszych budowli Zbara¿a jest zmitologizowany przez Henryka Sienkiewicza klasztor i
koció³ Bernardynów, w jego wnêtrzu odby³ siê pogrzeb Longinusa Podbipiêty, w jego trakcie wyg³oszona zosta³a poruszaj¹ca serca i wyciskaj¹ca ³zy z oczu
mowa pogrzebowa. Sowieci koció³ sprofanowali, zamienili na magazyn nawozów, od 1990 roku trwa jego
odbudowa, powoli wraca do dawnej wietnoci.
Zbara¿ wyda³ wielu znakomitych ludzi, na trwale
wpisanych w dzieje narodowe. W tym miecie urodzi³
siê Ignacy Daszyñski, jeden z najwybitniejszych polskich polityków prze³omu XIX/XX wieków, premier
pierwszego rz¹du odrodzonej w 1918 roku Rzeczypospolitej, przywódca Polskiej Partii Socjalistycznej i marsza³ek Sejmu. Wyrasta³ w pobli¿u zamku ksi¹¿¹t Winiowieckich. Rozpoczêt¹ w rodzinnym miecie naukê
szkoln¹ ukoñczy³ w Stanis³awowie. Po ukoñczeniu gimnazjum rozpocz¹³ dzia³alnoæ polityczn¹. By³ znakomitym, porywaj¹cym t³umy mówc¹, zyska³ przydomek
Z³otousty Ignacy. W³adys³aw Studnicki napisa³ o nim,
¿e mia³ w sobie co z ¿ywio³owej natury kozackiej i
wiele z polskiego kresowego etosu szlacheckiego.
Piêkny zapis o tym wielkim polityku pozostawi³ Jan
Lechoñ:  Siwy, o drapie¿nej g³owie wielkiego trybuna
i ujmuj¹cym szlacheckim gecie, by³ nie tylko jednym
z najwiêkszych mówców wiata... zarazem jednym
z najbardziej uroczych Polaków, wychowanym nie tylko
w religii patriotyzmu, ale i w czci dla kultury, mi³oci do
poezji, o której w swej cudownej ksi¹¿eczce o Pi³sudskim napisa³, ¿e zrobi³a dla Polski wiêcej ni¿ polityka...
Innym s³awnym, a raczej os³awionym Zbara¿aninem
by³ ¯yd Izaak Fleichsfarb, znany pod przybranym nazwiskiem Józefa wiat³o. Z zawodu szewc, zrobi³ b³yskawiczn¹ karierê w komunistycznych organach bezpieczeñstwa. Jako kapitan by³ kolejno zastêpc¹ komendanta Urzêdu Bezpieczeñstwa w Warszawie, Olsztynie
i w Krakowie. Mia³ na koncie setki godzin przes³uchañ,
w czasie których by³ brutalny i wulgarny. W 1948 roku

Henryk Zbierzchowski

Kolejny, dwunasty ju¿ tom monumentalnej Kresowej Atlantydy. Historii i mitologii miast kresowych. Zbara¿, Podhorce, Olesko, Koropiec profesora Stanis³awa
S³awomira Niciei jest ho³dem z³o¿onym Henrykowi
Sienkiewiczowi  genialnemu mitotwórcy, który swoimi
powieciami, osi¹gaj¹cymi na przestrzeni pó³tora wieku
milionowe nak³ady, zap³odni³ nasz¹ wyobraniê 
Dwunasty tom otwiera zapis dziejów Zbara¿a, niewielkiego miasta po³o¿onego na wschodnich obrze¿ach
Podola, które dziêki pierwszej czêci sienkiewiczowskiej Trylogii i ukazanym w niej opisom bohaterskich
zmagañ polskiego rycerstwa z rebeli¹ Bohdana
Chmielnickiego sta³o siê symbolem powiêcenia i heroizmu ponad miarê patriotycznych wyzwañ.
W granicach pañstwa polskiego znalaz³ siê Zbara¿
w XV wieku, od 1434 roku by³ siedzib¹ bogatego rodu
kniaziów Zbaraskich. Kilkakrotnie niszczony przez ordy
tatarskie, dla obrony przed kolejnymi najazdami wzbogaci³ siê o wzniesion¹ w pierwszej po³owie XVII wieku
rezydencjê obronn¹ z wczesnobarokowym pa³acem i
bastionowymi fortyfikacjami, ca³oæ zamyka³a fosa
o 40-metrowej szerokoci.
To na przedpolach twierdzy rozegra³a siê w 1649
roku bitwa, w której naprzeciw siebie  wed³ug W³adys³awa Konopczyñskiego  stanê³o: 70 tysiêcy Kozaków,
60 tysiêcy Tatarów oraz 10 tysiêcy polskich obroñców
dowodzonych przez ksiêcia Jeremiego Winiowieckiego. Czêæ polskich chor¹gwi zgrupowa³a siê pod zamkiem w polowych fortyfikacjach. Oblê¿enie trwa³o prawie dwa miesi¹ce, zakoñczy³o siê 25 sierpnia 1649
roku. Z okr¹¿onej twierdzy przez otaczaj¹ce j¹ stawy,
spiesz¹c po ratunek, potrafi³ przedrzeæ siê Jan Skrzetuski. To tutaj Longinus Podbipiêta mia³ ci¹æ  jednym
sztychem Zerwikaptura  trzy wrogie g³owy, by wkrótce
potem zgin¹æ podczas pierwszej, nieudanej próby wyjcia z okr¹¿enia. Walka o Zbara¿ to tylko jedna z wielu
XVII-wiecznych bitew, sta³a siê niezwykle wa¿na dla
polskiej, ale tak¿e dla ukraiñskiej legendy. Ukraiñcy
podpisanie po bitwie uk³adów miêdzy Kozakami
a polsk¹ szlacht¹ uznali za pierwszy uprawomocniony
fakt istnienia niepodleg³ego pañstwa ukraiñskiego.
Henryk Sienkiewicz odwiedzi³ Zbara¿ w 1879 roku i
by³ zdumiony, ¿e zamek i majdan zbaraski by³y tak niewielkie. Ogromnie wzruszy³ siê faktem, ¿e mieszkañcy
Zbara¿a nie zgodzili siê na oddanie pod budowê szko³y
placu kocielnego, uwa¿aj¹c, ¿e le¿¹ tam szcz¹tki
wiêtego Longinusa Podbipiêty. Ch³opi z ró¿nych
stron Polski zamawiali w miejscowym kociele msze
9

ju¿ w randze pu³kownika trafi³ do Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego. Mia³ ogromn¹ w³adzê i gorliwie
wykonywa³ obowi¹zki w resorcie najgroniejszym w latach stalinizmu w Polsce. W 1953 roku zbieg³ z Polski
i w Berlinie odda³ siê w rêce Amerykanów. Za namow¹
Jana Nowaka Jeziorañskiego Amerykanie zdecydowali
siê na ujawnienie na falach Radia Wolna Europa rewelacji, które przekaza³ im Józef wiat³o. 150 audycji
emitowanych przez kilka miesiêcy wstrz¹snê³o nie tylko
Polsk¹, ale ca³ym obozem socjalizmu i doprowadzi³o
do wielkiej, chocia¿ krótkotrwa³ej odwil¿y.
W Zbara¿u urodzi³ siê tak¿e Dmytro Klaczkiwkyj
jeden z najokrutniejszych zbrodniarzy, który zapisa³
wyj¹tkowo krwaw¹ kartê w dziejach Polaków na Wo³yniu w latach 1943  1945. Znany jest g³ównie pod pseudonimem K³ym Sawur. Od najm³odszych lat dzia³a³
w organizacjach ukraiñskich. W 1940 roku, w g³onym
procesie ukraiñskich nacjonalistów zosta³ przez sowiecki s¹d skazany na karê mierci, zamienion¹ na
wieloletnie wiêzienie. Wybuch wojny niemiecko  sowieckiej w 1941 roku przyniós³ mu wolnoæ. W 1943
roku, na III Konferencji OUN znalaz³ siê wród forsuj¹cych tezê, ¿e na Wo³yniu najwiêkszymi wrogami Ukraiñców s¹ Polacy. By³ twórc¹ Akcji Polska pomylanej
jako potê¿ne, zsynchronizowane uderzenie o charakterze buntu ludowego  antypolskiej rewolucji ch³opskiej. Zainicjowa³ czystkê etniczn¹, która od pocz¹tku
przybra³a okrutny charakter i spowodowa³a mieræ tysiêcy, tysiêcy Polaków. Okrucieñstwo i sadyzm ukraiñskich ³otrów wymykaj¹ siê wszelkiej ocenie.
Trzy ¿yciorysy Zbara¿an, jak¿e ró¿ne, wiadcz¹
o tym jak ogromnie zró¿nicowane by³o rodowisko kresowej spo³ecznoci. Zbyt krótki by³ czas dwudziestolecia miêdzywojennego, by na tej ziemi nast¹pi³o prawdziwe pojednanie. wiadkowie tamtych lat zgodnie
podkrelaj¹, ¿e do 1939 roku ¿ycie ludzi przebiega³o
w spokoju, niesnaski etniczne mia³y charakter incydentalny i dopiero wybuch II wojny wiatowej spowodowa³
polaryzacjê postaw, mierteln¹ dla Kresów Wschodnich
Rzeczypospolitej.
Wiele miejsca powiêca Autor Podhorcom rozs³awionym przez wspania³y pa³ac, wzniesiony przez magnack¹ rodzinê Koniecpolskich, jeden z najwspanialszych na Kresach, o którym Henryk Sienkiewicz napisa³, ¿e jest to skarb wprost nieoceniony. Na karty historii wprowadzi³ Podhorce Stanis³aw Koniecpolski hetman wielki koronny i kasztelan krakowski. Cieszy³ siê
s³aw¹ kilkakrotnego pogromcy Tatarów i Kozaków.
Jego latyfundium by³o ogromne, tylko w województwie
wo³yñski obejmowa³o ponad 18 tysiêcy zagród ch³opskich, do tego trzeba doliczyæ posiad³oci w innych
województwach. Zas³yn¹³ jako budowniczy potê¿nej,
nowoczesnej fortecy w pobliskich Brodach. Kolejn¹
znacz¹c¹ rodzin¹ w³adaj¹c¹ Podhorcami byli Rzewuscy. Rodzina Rzewuskich uchodzi³a wród polskiej arystokracji za wiat³ych intelektualistów, o czym wiadczy stare powiedzenie: Z Chreptowiczem ¿yæ, z Radziwi³³em piæ, z Ogiñskim jadaæ, z Rzewuskim gadaæ.
Szczególnym miastem kresowym sta³o siê Olesko,
tutaj urodzili siê dwaj polscy królowie, Micha³ Korybut
Winiowiecki i Jan III Sobieski. Do Korony Polskiej Olesko przy³¹czy³ w 1366 roku Kazimierz Wielki. Jan III

Sobieski dziêki wspania³emu zwyciêstwu pod Wiedniem jako jedyny król Polski sta³ siê bohaterem pimiennictwa europejskiego na przestrzeni trzech wieków. W Polsce Janowi III powiêcili strofy najwybitniejsi
poeci  od Franciszka Knianina, Adama Mickiewicza i
Marii Konopnickiej po Kornela Makuszyñskiego, Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego. Józef Ignacy Kraszewski napisa³ o królu cztery ksi¹¿ki a Henryk Sienkiewicz dwie. Z jego podobiznami ukazuj¹ siê znaczki
pocztowe, banknoty, monety, medale. Jego nazwiskiem
honorowane s¹ ulice, place, instytuty naukowe, nawet
trunki, ma te¿ pomniki plenerowe, jak choæby w Przemylu, Gdañsku czy warszawskich £azienkach.
W dziesiêæ lat po Janie III Sobieskim urodzi³ siê
Micha³ Korybut Winiowiecki, syn s³awnego obroñcy
Zbara¿a ksiêcia Jeremiego. Wybitny historyk W³adys³aw Konopczyñski napisa³ o królu Michale:  zna³
osiem jêzyków, ale w ¿adnym z nich nie mia³ nic do
powiedzenia. Natomiast autobiografiê króla Jana III i
jego listy do ¿ony czyta siê od wieków z przyjemnoci¹ 
Z Koropcem, malowniczo roz³o¿onym nad szeroko
rozlanym Dniestrem zwi¹zany jest ród Badenich. Na
prze³omie wieków XIX/XX ród ten zajmowa³ niewiarygodnie wysok¹ pozycjê polityczn¹ w cesarstwie austriackim, mówiono wrêcz o Wielkim Ksiêstwie Badeñskim. Hrabia Stanis³aw Badeni rz¹dzi³ ca³¹ Galicj¹,
z kolei Kazimierz Badeni by³ premierem Austrii, a wczeniej d³ugoletnim namiestnikiem Galicji I Lodomerii.
Maria Czapska napisa³a:  Trzy pokolenia Badenich
przy³o¿y³y rêkê do wielkich przemian Galicji które w
obrêbie austriackiej monarchii stworzy³y cz¹stkê Polski
niepodleg³ej z Krakowem i Lwowem sercem, a zarazem duchow¹ stolic¹ trzech zaborów... polskimi
szko³ami, klasztorami, ¿yciem umys³owym i artystycznym...
Koñcowa czêæ profesorskiej, kresowej epopei jest
bardzo osobista, to swoisty trybut z³o¿ony kresowym
nauczycielom. Autor wspomina piêkne lata szkolnej
edukacji w Liceum Pedagogicznym w widnicy. Tê
szko³ê, bêd¹c¹ jednoczenie silnym orodkiem polskiej
kultury tworzyli od podstaw Kresowianie, a wród nich
wywodz¹cy siê z Koropca Stefan Kwiecieñ i Stanis³aw
Bandziak. Pierwszy rektor Uniwersytetu Opolskiego
prof. Franciszek Marek na sesji naukowej powiêconej
dorobkowi owiaty na l¹sku Opolskim mówi³: ...Od
prawie dwustu ju¿ lat Zachód góruje nad Wschodem,
ale awans kulturowy dla l¹ska i jego ludu przyszed³
nie z bogatego Zachodu, lecz z biednego Wschodu. To
nie zamo¿ni Niemcy przynieli ludowi l¹skiemu wiat³o nauki i wiedzy, lecz ubodzy Polacy, ograbieni i wypêdzeni przez Rosjan. To dziesi¹tkowani przez hitlerowskiego najedcê i okupanta profesorowie lwowscy
nie tylko przejêli Uniwersytet i Politechnikê we Wroc³awiu, ale za³o¿yli tak¿e l¹sk¹ Akademiê Medyczn¹
w Rokitnicy, l¹sk¹ Politechnikê w Gliwicach...1)
Podsumowaniem tego przes³ania s¹ s³owa Autora,
wieloletniego rektora Uniwersytetu Opolskiego: ...Fenomenem szkó³ takich jak moje liceum widnickie by³a
zadziwiaj¹ca zdolnoæ odtworzenia polskiej inteligencji
unicestwionej w czasie II wojny wiatowej w Katyniu,
w Palmirach, na Wzgórzach Wóleckich we Lwowie,
w Czarnym Lesie pod Stanis³awowem czy pod Gór¹
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Bony w Krzemieñcu, by ograniczyæ siê tylko do tych
kilku miejsc kani 
Otrzymalimy kolejny, piêkny edytorsko tom wielkiego dzie³a prof. Stanis³awa S³awomira Niciei, a w nim,
kolejny tysi¹c nazwisk, kolejnych kilkaset unikalnych
zdjêæ, wracamy z powrotem na Kresy Wschodnie
II Rzeczypospolitej, wracamy pamiêci¹ i sercem do
czego co zosta³o bezpowrotnie utracone. Dziêki talentowi Profesora coraz lepiej rozumiemy, ¿e bez wiedzy

o tamtej ziemi, tamtych ludziach nie mo¿na zrozumieæ
wspó³czesnego wiata, wspó³czesnej Polski.

Henryk Mitraszewski

okryte by³y gêstymi chmurami, wia³ silny wiatr, a widocznoæ ograniczona do kilku metrów. Tej nocy
w Stra¿nicy Wojsk Ochrony Pogranicza znajduj¹cej siê
u podnó¿a Karkonoszy w Matejkowicach (obecnie
Przesieka), s³u¿bê pe³ni³ ¿o³nierz Czes³aw Winiewski.
Przez szum wiatru us³ysza³ warkot samolotu. Jednostajny odg³os silnika nagle ucich³. Rozleg³ siê g³uchy
odg³os ³amanych drzew. Natychmiast zameldowa³ dowódcy co us³ysza³. Dnia 2 grudnia do dowódcy stra¿nicy przybieg³ robotnik leny, Niemiec i poda³ skrawek
papieru, na którym napisano: Z Niemcem, który odda
tê kartkê, proszê natychmiast udaæ siê do lasu. Rozbity
samolot, 2 ludzi zabitych. Dowódca stra¿nicy ppor.
Stanis³aw Wroniecki uda³ siê na miejsce, przy wraku
samolotu czeka³ leniczy Boles³aw Gwiazd. Dokonali
ogólnych oglêdzin miejsca katastrofy stwierdzaj¹c, ¿e
zginê³y cztery osoby. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze Powiatowego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego w Jeleniej Górze. Potwierdzili, ¿e rozbity samolot
o symbolu SP-AFW pochodzi³ ze Szko³y Szybowcowej
w Grunowie.
Funkcjonariusze PUBP dokonali szczegó³owych
oglêdzin stwierdzili, ¿e ofiary katastrofy to:
W³adys³aw Bur³awski, syn Wojciecha i Marii,
ur. 18.01.1920 r. we Lwowie, przy którym znaleziono pistolet belgijka oraz 13 sztuk amunicji, portfel z dokumentami (prawdziwe nazwisko Paw³owski).
Franciszek Rybczyñski, syn Jana i Zofii, ur. 2.03.1926 r.
w £ucku, przy którym znaleziono pistolet Vis, 36 sztuk
amunicji, dokumenty oraz dwa portfele z gotówk¹ 1310
z³. (prawdopodobnie Teodor Grabowski).
Alfred Szymañski, ps. Felek, syn Wac³awa i Stefanii, ur. 28.06.1926 r. w Podziaczycach pow. przemyski. Mia³ przy sobie dokumenty i zeszyt z notatkami.
Rudolf Szymañski, ps. Marek, ur. 18.06.1922 r.
w Skowierzynie pow. tarnobrzeski, posiada³ przy sobie
dokumenty, notes, zawiadczenie weryfikacyjne wystawione przez Komisjê Weryfikacyjn¹ Okrêgu Krakowskiego, miniaturki: Krzy¿a Walecznych, Br¹zowego
Krzy¿a Zas³ugi z Mieczami, krzy¿, ró¿aniec oraz legitymacjê PSL wystawion¹ w Gdañsku Nr 50124.
Akta ledztwa znajduj¹ siê w IPN we Wroc³awiu,
wiadkowie tak opisuj¹ przebieg zdarzenia: W dniu
25.XI.1946 r. przyszed³em do s³u¿by na noc o g. 19.00
by³ ju¿ drugi stra¿nik ( ) Oko³o godz. 3  4 nad ranem
(...) us³ysza³em szmer nadchodz¹cych ludzi. Wesz³o
4 ludzi, skierowali do nas 3 pistolety, odebrali nam karabiny, a trzeci wyci¹gnêli z szafki i wyrzucili za okno.
Przeciêli kable telefoniczne. Zwi¹zali nas sznurkami i
powiedzieli ¿eby nie krzyczeæ. Jeden z mê¿czyzn pilnowa³. Us³yszelimy warkot samolotu, który po oko³o
20 minutach odlecia³. Pilnuj¹cy nas cz³owiek powie-

1) Franciszek Marek: Tradycje owiatowe Górnego l¹ska.
W: Praca zbiorowa (red. prof. Stanis³aw Gawlik): Owiata i nauka
na l¹sku Opolskim 1945  1995. Opole 1995 Uniwersytet Opolski.
Str.25.
Stanis³aw S³awomir Nicieja: Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Zbara¿, Podhorce, Olesko, Koropiec.
Tom XII. Opole 2018 Wydawnictwo MS. Stron 304. G

Katastrofa
Zakoñczenie drugiej wojny wiatowej nie oznacza³o
koñca tragicznych losów Polaków. Dla wielu wysiedleñców (wygnañców) z Kresów zaczyna³a siê nowa walka
o przetrwanie. Bezzasadne oskar¿enia nowych w³adz
spowodowa³y setki aresztowañ niewinnych ludzi, fikcyjnych procesów, wyroków mierci. Dlatego tysi¹ce ludzi
pozosta³o poza granicami Polski, a wiele osób wydostawa³o siê w ró¿ny sposób z kraju. Korzystano z mo¿liwoci wyjazdu wraz z grupami wysiedlanych Niemców. Inni podejmowali próby przejcia granicy na
w³asn¹ rêkê, lub przy pomocy przemytników. Nie
wszystkim dopisa³o szczêcie.
Wie Je¿ów Sudecki  po³o¿ona jest na pograniczu
Gór Kaczawskich i kotliny Jeleniogórskiej. Do 1946
roku nosi³a niemieck¹ nazwê Grunów. Znakomite warunki naturalne spowodowa³y, ¿e ju¿ w 1924 roku powsta³a tu Szko³a Szybowcowa oraz Zak³ady Szybowcowe. Na pobliskiej górze (561m) znajduje siê czynne do
dzi lotnisko.

Ledwie przetoczy³ siê têdy front, pojawili siê Polacy,
którym bliski by³ sport szybowcowy.
Pierwsi piloci mieli do dyspozycji dwa samoloty
szkoleniowe PO-2 zwane kukurunikiem. Podarowane
przez Armiê Radzieck¹. Mia³y wylatane 1000 godzin.
By³y to samoloty produkcji radzieckiej, dwumiejscowe. Wyposa¿one w silnik Szewcowa mocy 125 koni
mechanicznych. Kilka szybowców SG  38, produkowanych w miejscowych Zak³adach Szybowcowych.
W nocy z 25 na 26 listopada 1946 roku w okolicy
Jeleniej Góry wia³ s³aby wiatr, zamglenie, temperatura
wynosi³a 3 stopnie. Natomiast szczyty Karkonoszy
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dzia³, ¿ebymy siê nie ruszali a¿ do przyjcia zmienników. Odszed³ oko³o godz. 5.00 nad ranem. Tak zeznawa³ jeden z wartowników Wawrzyniec Ferenc
(ur. 2.07.1886 r. we Lwowie).
Nie uda³o siê ustaliæ kim by³ pi¹ty cz³owiek, który
pilnowa³ wartowników hangaru Szko³y Szybowcowej
w Grunowie i pomóg³ czwórce mia³ków w porwaniu
samolotu. S³u¿by PUBP ca³¹ sprawê wycisza³y, prowadz¹c jednoczenie intensywne czynnoci ledcze. Ofiary katastrofy pochowano w lesie na miejscu zdarzenia.
Kto i kiedy postawi³ tam nagrobek i krzy¿ z tablic¹, nie
wiadomo. Spod mchu wystaj¹ zardzewia³e metalowe
fragmenty samolotu.

Jeleniogórski dziennikarz Grzegorz Koczubaj
w 2008 roku dotar³ do Urszuli Gawron siostry jednego
z tragicznie zmar³ych lotników, zamieszka³ej w Wa³brzychu. Z jej relacji wynika,¿e ostatni raz widzia³a brata W³adka Paw³owskiego w lipcu 1946 roku w Gliwicach dok¹d przyjecha³a transportem ze Lwowa. Z braæmi Szymañskimi zna³ siê z czasów AK, uciekli ze Lwowa przed gestapo. By³ poszukiwany przez UB. Pani Urszula podejrzewa, ¿e jej brat W³adys³aw Paw³owski pos³ugiwa³ siê fa³szywymi dokumentami na nazwisko
W³adys³aw Bur³awski,(data urodzenia i imiona rodziców
s¹ prawdziwe), podobnie jak jego kolega Teodor Grabowski urodzony w £ucku posiada³ fa³szywe dokumenty na nazwisko Franciszek Rybczyñski, które znaleziono przy zw³okach w miejscu katastrofy.

Nowa tabliczka na grobie w lesie  miejsce katastrofy
w 1946 roku. Tej tabliczki w roku 2013 nie by³o
(Przecie¿ zw³oki zabrano st¹d w latach szeædziesi¹tych). Czêsto na miejscu katastrofy p³on¹ znicze.
Bracia Szymañscy pochowani s¹ w Je¿owie Sudeckim, natomiast gdzie przewieziono zw³oki dwóch pozosta³ych tragicznie zmar³ych lotników? Znaków zapytania jest wiele. Kim by³ pi¹ty uczestnik porwania samolotu, który pilnowa³ stra¿ników? Kto umieci³ now¹ tabliczkê na krzy¿u w miejscu katastrofy? Gdzie znajduj¹
siê groby dwóch pozosta³ych ekshumowanych ofiar
tragicznego lotu  W³adys³awa Paw³owskiego? Jego
siostra jeszcze w 2008 roku nie wiedzia³a o mierci
brata. Rodzice Braci Szymañskich w 1946 roku mieszkali w Gdañsku.
Znaków zapytania jest bardzo wiele.
Mo¿e kto ma wiadomoci o wspomnianych osobach, ich dzia³alnoci w AK, o ich rodzinach na Kresach
(fotografie). Uwa¿am, ¿e losy tragicznie zmar³ych kresowian i ich rodzin zas³uguj¹ na ocalenie od zapomnienia. Czekam na informacje email:
henrykfilipm@gmail.com
Wykorzystano:

Tu spoczywa dwóch braci pilotów Alfred i Rudolf
Szymañski wraz z dwoma kolegami. Zginêli mierci¹
lotników dnia 26 listopada 1946 r. Czeæ ich pamiêci.
Z informacji pracowników lenych, wynika i¿ w latach szeædziesi¹tych dokonano ekshumacji. Grób braci Szymañskich znajduje siê na starym cmentarzu
w Je¿owie Sudeckim. W ksiêgach zarz¹dcy cmentarza
nie ma informacji o pochówku.

Sebastian Ligarski  Tajemnicza Katastrofa pod Przesiek¹ w 1946
roku.
Rocznik Jeleniogórski 2006. s. 111  123.
Przemys³aw Semczuk  Przerwany lot. Newswek 24.06.2007.
Grzegorz Kuczubaj  Nowiny Jeleniogórskie nr 26. 2008.
1) Nowiny Jeleniogórskie nr 26, 24 czerwca 2008 r. G
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Bogus³awa Romaniewska

nier budowy dróg i kanalizacji. W 1927 r. powo³ano go
do budowy Pañstwowej Fabryki Zwi¹zków Azotowych
w Mocicach, gdzie obj¹³ kierownictwo Oddzia³u Wodnego. Po wybuchu II wojny dzia³a³ w ruchu oporu.
W Zak³adach Azotowych pracowa³ a¿ do emerytury.
Zmar³ w 1951 r.
2. Zbigniew Dyrdoñ  Jako 17-letni ochotnik walczy³ w Obronie Lwowa, a nastêpnie w uwolnieniu Kresów Wschodnich, za co otrzyma³ medal ORLÊTA.
W 1920 r. walczy³ w wojnie bolszewickiej. Jako absolwent Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej i Wodnej Politechniki
Lwowskiej pracowa³ przy budowie wa¿nych obiektów
przemys³owych w wielu miejscach, w tym w COP, oraz
w Mocicach.
Wiele dobra wywiadczy³ ludziom podczas okupacji.
Umo¿liwia³ zatrudnienie, co dawa³o mo¿liwoæ uzyskania kenkarty  najwa¿niejszego dokumentu podczas
okupacji.
Po wojnie pocz¹tkowo pracowa³ na l¹sku Opolskim. Wróci³ do Mocic i fabryki w 1954 r. gdzie pracowa³ do emerytury. Zmar³ w 1983 r.
3. Jan Jaromin
By³ absolwentem Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie. W czasie I wojny wiatowej pe³ni³ s³u¿bê
wojskow¹ pocz¹tkowo w armii austriackiej, a nastêpnie
w polskiej Armii Wschód w stopniu kapitana. By³ ciê¿ko
ranny.
W 1918 r. walczy³ w Obronie Lwowa przydzielony do
komendy Miasta Lwów, a nastêpnie obj¹³ funkcjê komendanta dworca w niatyniu.
W 1928 r. podj¹³ pracê w Pañstwowej Fabryce
Zwi¹zków Azotowych w Mocicach, gdzie pracowa³
w dziale finansowym  w kasie. Spo³ecznik, za³o¿yciel
kasy zapomogowo  po¿yczkowej. Podczas wojny, ju¿
jako inwalida, wspiera³ miejscowy ruch oporu. Zmar³
w 1950 r. po 23 latach pracy w Zak³adach.

Orlêta w Tarnowie
Tarnów, posiadaj¹cy liczne zwi¹zki ze Lwowem,
zwi¹zane z wieloma postaciami i wydarzeniami wystêpuj¹cymi na przestrzeni minionych lat, a nawet wieków,
³¹czy siê te¿ z histori¹ Obrony Lwowa i uczestnikami
walk, sprzed 100 lat.
Przypadaj¹ca w 2018 r. 100 rocznica Obrony Lwowa by³a okazj¹, aby uczciæ tarnowian, którzy walczyli
o uwolnienie Lwowa. Kim Oni byli i jak siê sta³o, ¿e
zwi¹zani byli z tymi dwoma miastami Tarnowem i Lwowem?
Krwawi¹cy Lwów, walcz¹cy w³asnymi si³ami od 1.listopada 2018 r. z wrogiem, którego atak by³ przez nielicznych przewidywany, ale te¿ przez licznych zlekcewa¿ony, pod koniec listopada traci³ ju¿ si³y by siê broniæ. Mieszkañców miasta dotyka³ g³ód, represje, akty
zbrodnicze, lêk i mimo i¿ w tej dramatycznej sytuacji
ludnoæ cywilna okaza³a wspania³¹ organizacjê i dzielnoæ, si³y do dalszej walki i przetrwania topnia³y.
Kruszy³y siê te¿ szeregi Obroñców, brakowa³o broni,
amunicji, miasto ulega³o dewastacji.
Do odsieczy przyst¹pi³y oddzia³y Wojska Polskiego
z Krakowa i innych miejscowoci.
W Tarnowie Adam Cio³kosz, dzia³acz niepodleg³ociowy, który w nocy z 30 na 31 listopada 2018 r. kierowa³ w Tarnowie akcj¹ rozbrojenia posterunków austriackich przez podleg³ych mu tarnowskich skautów,
w dniu 13 listopada, wraz z 26 harcerzami wyruszy³
z odsiecz¹ do Lwowa. Nie zadowala³o ich, ¿e Tarnów,
(jak wielu uwa¿a) dziêki nim sta³ siê Pierwszym Niepodleg³ym, ale uznali, ¿e maj¹ obowi¹zek pospieszyæ
z pomoc¹ miastu, którego nie mo¿e brakn¹æ w granicach Niepodleg³ej Polski.
Po zakoñczeniu zawieruch wojennych, z inicjatywy
prezydenta prof. Ignacego Mocickiego, w wid³ach Dunajca i rzeki Bia³ej k. Tarnowa podjêto budowê Pañstwowej Fabryki Zwi¹zków Azotowych. Do Tarnowa
przybyli absolwenci Politechniki Lwowskiej i innych
lwowskich uczelni. W czasach studenckich brali udzia³
w walkach o Lwów, a kiedy trzeba by³o pracowaæ dla
podniesienia gospodarki zniszczonego zaborami i
wojn¹ kraju przybyli do Tarnowa, aby budowaæ, uruchamiaæ i kierowaæ nowoczesnym obiektem przemys³owym. Z Tarnowem zwi¹zali siê na zawsze i w ziemi
tarnowskiej znaleli miejsce wiecznego spoczynku.
Z inicjatywy Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo  Wschodnich O. Tarnów postanowiono uczciæ pamiêæ Obroñców, dekoruj¹c Ich groby pami¹tkowymi tablicami z napisem Obroñca Lwowa
2018 i herbem przedwojennego Lwowa.
Odnaleziono 15 grobów Obroñców, chocia¿ prawdopodobnie nie s¹ to wszystkie mogi³y.

4. Stanis³aw Kubiñski
Podczas studiów na wydziale Budowy Maszyn Politechniki Lwowskiej, w listopadzie 1918 r. by³ komendantem warsztatów broni we Lwowie. Walczy³ te¿
w wojnie polsko-bolszewickiej
Za udzia³ w Obronie Lwowa i kampanii w 1920 r.
otrzyma³ dwukrotnie Krzy¿ Walecznych i Krzy¿ Obrony
Lwowa z dwoma mieczami.
Od 1927 r. zwi¹zany by³ z budow¹ i prac¹ w Pañstwowej Fabryce Zwi¹zków Azotowych w Tarnowie,
jako kierownik Wydzia³u Mechanicznego. Spo³ecznie
pe³ni³ obowi¹zki naczelnika gminy Mocice. Inicjowa³
budowê szko³y w Mocicach. By³ prokurentem fabryki.
Po wybuchu II wojny przewióz³ bezpiecznie na teren
Lwowa 40 000 z³, dziêki czemu mo¿na by³o wyp³aciæ
rodki pracownikom.
W 1940 r. zosta³ aresztowany i wiêziony w Tarnowie, Winiczu, Sachsenhausen, Buchenwaldzie.
W 1945 r. uwolniony przez aliantów wróci³ do Mocic i do fabryki. Zajmowa³ siê rewindykacj¹ zagrabionego mienia fabryki. Powróci³ na stanowisko kierownika wydzia³u mechanicznego, utworzy³ Samodzielny
Oddzia³ Wykonawstwa Inwestycyjnego, pracowa³ te¿
w Biurze Konstrukcyjnym Inwestycji. Oddany by³ dzie³u
dokszta³cania i szkolenia pracowników i m³odzie¿y
w Technikum, gdzie pracowa³ do koñca ¿ycia  do 1968 r.

Obroñcy pochowani
na Cmentarzu w Mocicach
1. Antoni Dyrdoñ  absolwent Politechniki Lwowskiej, ¿o³nierz frontu w Karpatach, i innych kresowych
walkach. Za udzia³ w walkach o Lwów otrzyma³ odznakê Orlêta. Pracowa³ w Samborze, jako miejski in¿y13

5. Józef Peterko
Pochodzi³ z Bia³ej. W 1918 r. bra³ czynny udzia³
w wyzwoleniu zajêtego przez Ukraiñców Przemyla,
sk¹d wyruszy³ do Lwowa. By³ ranny. Bezporednio po
wyleczeniu nadal walczy³ na froncie ukraiñskim i
w wojnie bolszewickiej. Za zas³ugi w walkach otrzyma³
Krzy¿ Obrony Lwowa i odznakê Orlêta. W 1929 r.
podj¹³ pracê w Zak³adach w Mocicach jako ksiêgowy,
nastêpnie kierownik Dzia³u Finansowego.
Podczas wojny przebywa³ w Mocicach. Po wojnie
nadal pracowa³ w pionie finansowym jako kasjer, kierownik ds. finansowych, a póniej kierownik Dzia³u
Zbytu. Zmar³ w 1988 r.
6. Tadeusz ledziñski  rodowity lwowianin. Jako
16 letni ch³opiec nale¿a³ do Polskiej Organizacji Wojskowej, otrzymuj¹c wyszkolenie oficerskie. Czynnie
uczestniczy³ w Obronie Lwowa i nastêpnie w walkach
o uwolnienie Kresów, w ofensywie od Lwowa a¿ po
Zbrucz.
Absolwent Wydzia³u Mechanicznego Politechniki
Lwowskiej, jako student ju¿ by³ m³odszym asystentem,
a nastêpnie etatowym w Katerze pomiarów szynowych.
W 1929 r. podj¹³ pracê w PFZA Mocice.
Podczas okupacji pracowa³ w miejskiej gazowni
w Tarnowie.
W 1940 r. zosta³ aresztowany i przeszed³ przez wiêzienia i obozy koncentracyjne Winicz Auchwitz, Breslau Lissa, Gross Rosen, Buchenwald, Crahwinkel i
Lumierzyce w Czechos³owacji.
Po wyzwoleniu odby³ leczenie, podj¹³ pracê w G³ównym Biurze Inwestycji i Budowy w Gliwicach, Powróci³
do Mocic, by³ G³ównym Technologiem Zak³adów i kierownikiem Biura Konstrukcyjnego. Zmar³ w 1973 r.

Bra³ udzia³ w rozbrojeniu ¿o³nierzy austriackich na
tarnowskim Dworcu, przyczyniaj¹c siê, by Tarnów by³
Pierwszym Niepodleg³ym. W dniu 13 listopada 1918 r.
wraz z grup¹ 26 harcerzy, pod wodz¹ Adama Cio³kosza wyruszy³ na odsiecz do Lwowa.
Gdy w 1920 r. znów Ojczyzna znalaz³a siê w zagro¿eniu przyst¹pi³ do walki.
W 1929 r. ukoñczy³ s³u¿bê wojskow¹ w podchor¹¿ówce z patentem oficera. Odby³ studia na Politechnice
Warszawskiej, uzyskuj¹c dyplom in¿yniera hydrotechnika. Pracowa³ w wa¿nych dla gospodarki wodnej
obiektach i instytucjach.
Bra³ udzia³ w kampanii wrzeniowej. Po wojnie podejmowa³ akcje wspieraj¹ce g³oduj¹cych.
W roku 1956 wróci³ do Tarnowa, przepracowa³
w Zak³adach Azotowych do emerytury. Zmar³ w 1974 r.
8. Zbigniew Wojnarski
Bêd¹c studentem II roku Wydzia³u Chemicznego
Politechniki Lwowskiej, jako cz³onek Legii Akademickiej
walczy³ w Obronie Lwowa, nastêpnie na froncie na l¹sku Cieszyñskim i znów na froncie Ukraiñskim. By³
ciê¿ko ranny. Za zas³ugi w walce otrzyma³ Krzy¿ Obrony Lwowa. Jeszcze na studiach zosta³ asystentem
w katedrze prof. Ignacego Mocickiego.
Podj¹³ w 1928 r. pracê , w Mocicach, gdzie zajmowa³ kierownicze stanowiska. Jego dzie³em by³o opracowanie i wdro¿enie produkcji poszukiwanych nawozów.
Podczas wojny aresztowany w1940 r. wraz z w trzynastoma kolegami zosta³ wiêniem w Winiczu i nastêpnie w Auchwitz. Uwolniony w 1943 r. dziêki interwencji ¿ony u Hansa Franka.
Podczas wojny straci³ jedynego syna, który zamordowany zosta³ w Grabinach.
W 1945 roku powróci³ do fabryki. Uczestniczy³
w akcji rewindykacji zagrabionego przez okupanta wyposa¿enia fabryki.
Zosta³ awansowany na stanowisko dyrektora
ds. technicznych. Za zas³ugi otrzyma³ wysokie odznaczenia pañstwowe i resortowe.
9. Franciszek Witkowski
Dzieciñstwo i lata szkolne spêdzi³ w W³odzimierzu
Wo³yñskim. Jako uczeñ, w 1915 r. zosta³ wys³any do
Lwowa na kurs skautingu, co zawa¿y³o na jego ca³ym
¿yciu.
Za³o¿y³ we W³odzimierzu dru¿ynê harcersk¹.
W 1918 r znalaz³ siê we Lwowie, gdzie w³¹czy³ siê
do walk w Obronie, za co otrzyma³ od gen. Rozwadowskiego Krzy¿ Walecznych, otrzyma³ te¿ Krzy¿ Obrony
z Mieczami, i Odznakê ORL¥T LWOWSKICH.
W 1919 r. kontynuowa³ walkê o uwolnienie Kresów
spod okupacji ukraiñskiej.
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych zda³ eksternistycznie maturê i rozpocz¹³ kszta³cenie w dziedzinie
techniki dentystycznej. Zawsze ³¹czy³ pracê zawodow¹
z dzia³alnoci¹ harcersk¹. Mia³ okazjê spotkaæ prezydenta
Ignacego Mocickiego, od którego uzyska³ propozycjê
przyjazdu do Mocic, aby zorganizowaæ ruch harcerski.
Harcmistrz Witkowski zorganizowa³ w 1934 r. kurs
zastêpowych w Mocicach, co by³o wstêpem do utworzenia dru¿yny harcerzy im. Lisa Kuli.
Pamiêtajmy, ¿e mociccy harcerze wype³nili najpiêkniejsze karty historii dzielnicy i Tarnowa w walce
z okupantem w dzia³alnoci Szarych Szeregów.

Grób Adama Schönthalera udekorowany tablic¹
Obroñcy Lwowa
7. Adam Schönthaler  tarnowianin, harcerz, przyboczny Adama Cio³kosza.
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W wyniku wybuchu II wojny w 1939 r. zosta³ zmobilizowany i wcielony do 2 Baonu Sanitarnego w Lublinie.
Po 17 wrzenia, W³odzimierz Wo³yñski, gdzie przebywa³ dzia³aj¹c w konspiracji, zosta³ zajêty przez sowietów. W 1940 r. Witkowski zosta³ aresztowany z wyrokiem mierci zamienionej na 20 lat ciê¿kich robót.
Przewieziony do £ucka, Kijowa, Charkowa znalaz³ siê
w obozie w Peczorze, nastêpnie poprzez Komê do
Amu Darii. Podj¹³ ucieczkê, przedosta³ siê do Samarkandy, nastêpnie do Taszkientu. Skorzysta³ z tworzenia
Polskiej Armii przez gen. Andersa, do której wst¹pi³.
W Tockoje przydzielono go do kompanii sanitarnej.
Poprzez Persjê. Iran, Irak, Jordaniê i Palestynê wraz
z Armi¹ dotar³ do W³och. Bra³ udzia³ w bitwie na Monte
Cassino.
Wróci³ do Tarnowa w 1947 r. Tu jednak ówczesne
w³adze potêpi³y g³oszenie prawdy, któr¹ zna³ osobicie.
Otrzyma³ wyrok pó³tora roku wiêzienia w Winiczu.
Dziêki amnestii w 1953 r. zosta³ zwolniony. Zmar³
w 1991 r.
10. W³adys³aw Michalik
Po zdaniu matury w Nowym S¹czu podj¹³ studia na
Politechnice Lwowskiej w dziedzinie elektrotechniki.
Jako student bra³ czynny udzia³ w Obronie. Po zakoñczeniu walk kontynuowa³ studia, po czym przyby³ do
Mocic, by odbyæ praktykê w przemyle i pozosta³ na
zawsze buduj¹c fabrykê i pracuj¹c w niej przez ca³e
¿ycie zawodowe.
Podczas II wojny wiatowej aresztowany wraz z innymi in¿ynierami z Mocic, przez wiêzienia w Tarnowie
i Winiczu zosta³ przewieziony do Auchwitz. Obóz
prze¿y³. Po wojnie wróci³ do pracy w Zak³adach Azotowych. Du¿y wk³ad pracy w³o¿y³ w rozbudowê fabryki
pracuj¹c w Dziale Inwestycji.
By³ mi³onikiem gór, wêdrówek i aktywnym turyst¹.

Uda³o siê uzyskaæ zgody na zamieszczenie tablic
od przedstawicieli rodzin oraz du¿¹ pomoc ze strony
kierownictwa i pracowników Zarz¹du Cmentarzy w Tarnowie, na wykonanie monta¿u tablic, które wykona³a
Pracownia Artystyczna Miros³awa Mazurka w Krakowie.
Dnia 21.11. 2018 r. w obecnoci cz³onków rodzin
Obroñców, delegacji tarnowskich szkó³, przedstawicieli
Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Przemys³u
Chemicznego z Grupy Azoty, organizacji patriotycznych, mieszkañców osiedla Mocice, na Cmentarzu
w Mocicach, gdzie znajduje siê wiêkszoæ grobów
Obroñców, odby³a siê uroczystoæ patriotyczno-religijna
ku uczczeniu Ich pamiêci. Wyst¹pili uczniowie tarnowskich szkó³: Szko³y Podstawowej nr 9 im. Orl¹t Lwow-

Msza w. w intencji Obroñców Lwowa,
Tarnów  Mocice

Obroñcy pochowani
na Cmentarzu Starym w Tarnowie
11. Franciszek Kruszyna
Z wykszta³cenia in¿ynier rolnik, absolwent s³ynnej
Akademii Rolniczej w Dublanach. Kierowa³ gospodark¹
w du¿ych maj¹tkach ziemskich, powiêci³ siê te¿ pracy
pedagoga, naucza³ przedmiotów przyrodniczych
w szko³ach, w tym w I Gimnazjum przy ul. Brodziñskiego w Tarnowie.
W I wojnie wst¹pi³ do II Brygady Legionów Polskich.
W 1918 r. walczy³ w Obronie Lwowa i Dublan.
Miêdzy innymi, z jego inicjatywy zbudowano w Tarnowie Grób Nieznanego ¯o³nierza.
Po wybuchu II wojny znalaz³ siê w strukturach S³u¿by Zwyciêstwu Polsce, póniej Zwi¹zku Walki Zbrojnej.
Prowadzi³ tajne nauczanie, dzia³a³ w konspiracji. Zatrzymany w 1940 r. przez Gestapo, skatowany podczas
przes³uchañ zmar³. Jego cia³o oddano rodzinie. Spocz¹³
na Starym Cmentarzu, w kwaterze zas³u¿onych.
W tej kwaterze tak¿e znajduj¹ siê groby Obroñców,
których ¿yciorysów nie znamy:
12. Juliana Mikosia
13. in¿yniera Jana Langie
Na cmentarzu w Tarnowie  Krzy¿u pochowani s¹
Obroñcy:
14. z rodziny Asztabskich
15. Stefana Latawskiego, o którym wiemy, ¿e by³
zes³añcem  Sybirakiem.

Uczniowie Szko³y im. Orl¹t Lwowskich
piewaj¹ pieñ Orl¹tko.
skich i chór Szko³y Podstawowej nr 1 im. Klementyny
Hoffmanowej. Mszê w. odprawi³ i homiliê wyg³osi³
ks. Jacek Soprych. Po uroczystym apelu, cz³onkowie
TML wraz z przedstawicielami rodzin i harcerzy dokonali na grobach symbolicznego ods³oniêcia tablic, zmówili modlitwê i przy grobach pozostawili grudkê ziemi
z Cmentarza Obroñców Lwowa. Uroczystoæ tê, w dniu
22.11. powtórzy³a Szko³a Podstawowa im. Orl¹t Lwowskich z Tarnowa, przy Starym Cmentarzu w Tarnowie,
gdzie odnaleziono trzy groby Obroñców.
Uroczystoci by³y wielkim, wzruszaj¹cym wydarzeniem dla cz³onków rodzin Obroñców, którzy podkrelali,
¿e nie spodziewali siê zachowania w pamiêci tak odleg³ych wydarzeñ i oddania ho³du ich najbli¿szym. Szczególnie doceniali obecnoæ i udzia³ m³odego pokolenia
w uroczystociach, co daje nadziejê, ¿e przetrwa pamiêæ o polskim Lwowie i o Lwowskich Orlêtach. G
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Stanis³awa Potaczek z d. Garbicz

most wachmistrz Garbicz i plutonowy Przyleczko...
Wachmistrz Garbicz, ten który pierwszy dotar³ na drug¹
stronê Wis³y, wyniós³ z mostu rannego plutonowego
Baranowskiego, uratowa³ te¿ ton¹cego oficera.

By³ u³anem Niepodleg³ej
Z wielk¹ uwag¹ przeczyta³am przemówienie Pana
dr. Tadeusza Samborskiego z okazji IV Dolnol¹skich
Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych
(Semper Fidelis nr 2/2018 r.). Dlaczego to dla mnie
takie wa¿ne?

Faustyn Garbicz na wojnie
Czyn ten zosta³ doceniony. Ojciec otrzyma³ wiele
medali za udzia³ w walce o Polskê. Najbardziej ceni³
sobie order Virtuti Militari oraz medal za walkê o Warszawê.
Jest kwiecieñ 1945 roku.
Wojsko jest ju¿ na terenie Niemiec. Niedaleko Berlin. Marzeniem ¿o³nierzy jest stan¹æ w zdobytym Berlinie pod Bram¹ Brandenbursk¹. Marzenie mego ojca siê
nie spe³ni³o. Tu¿ przed Berlinem zosta³ trafiony szrapnelem w g³owê. Milimetry dzieli³y od mózgu. Znalaz³ siê
w polowym szpitalu. Po wyleczeniu nadal bra³ udzia³
w walce o wolnoæ Polski. "Czyci³" Ojczyznê z niemieckich niedobitków.
Po zakoñczeniu wojny powróci³ ju¿ do wolnej Polski
na Ziemie Odzyskane jako Osadnik Wojskowy. By³y to
Skorzynice w powiecie lwóweckim na Dolnym l¹sku.
Jako Osadnik Wojskowy zacz¹³ odbudowywaæ polsk¹
pañstwowoæ i zrêby polskiego ¿ycia. Tutaj ju¿ mieszka³y ¿ona z córk¹ i mam¹, które pierwszym transportem, w 1945 roku, zosta³y wywiezione z kochanych
Kresów.
Bez naszej zgody i woli,
Zostawiaj¹c ojcowskie mienie,
Zosta³y przeniesione w Odzyskan¹ Ziemiê.
Mój ojciec zmar³ w 1984 roku i jest pochowany
we Wroc³awiu na Cmentarzu Osobowickim.
Choæ sytuacja polityczna zmusi³a ich do walki pod
zwierzchnictwem Armii Czerwonej, to jako polscy ¿o³nierze ponosili du¿e straty, krwawo p³acili za wyzwolenie Ojczyzny.
To s¹ s³owa Pana dr. Tadeusza Samborskiego,
któremu z serca dziêkujê, ¿e uj¹³ siê za ¿o³nierzami
I i II Armii Wojska Polskiego, równie¿ za moim ojcem. G

Pierwszy z prawej Faustyn Garbicz kawalerzysta
Jednym z ¿o³nierzy Armii Wojska Polskiego by³ mój
ojciec, Faustyn Garbicz, który w czasie II wojny wiatowej, w randze wachmistrza, przeszed³ szlak bojowy
z armi¹ Berlinga. W czynnej s³u¿bie kawalerzysta
IX Pu³ku U³anów Ma³opolskich w Trembowli i ¿o³nierzu³an Pierwszej Samodzielnej Brygady 3 Pu³ku U³anów
Drugiego Szwadronu. Polski u³an spod Zbara¿a.
22 marca 1944 r. powo³any do wojska, do walki
o wolnoæ Ojczyzny. Po¿egna³ ¿onê, teciow¹ i ma³¹
córeczkê. Nikt nie wiedzia³ czy wróci z wojny ¿ywy. Nikt
nie wiedzia³ czy nas ¿ywych zastanie, bowiem Polacy
ginêli z r¹k banderowców.
Pierwszym koniem, jaki zosta³ przydzielony, by³ koñ
rasy huculskiej. Bardzo silny, wytrwa³y, ale te¿ ma³y.
¯artowano sobie z wysokich u³anów, którzy nogami
prawie dotykali ziemi. Mówiono, ci najszybciej, na szeciu nogach, dojd¹ do Berlina. Konie wiele razy zmieniano, tylko u³ani zostali ci sami.
Jest styczeñ 1945 roku.
Mój ojciec, ju¿ jako wachmistrz, bierze udzia³
w walce o Warszawê. Tam wykaza³ siê bohaterstwem
w czasie przeprawy przez Wis³ê (z jego oddzia³u zginê³o 28 podoficerów). Ten czyn zosta³ opisany w ksi¹¿eczce pt. Ostatnia szar¿a. Cytujê:
Most Kierbedzia by³ ju¿ zawalony, rodkowe przês³a opad³y do samej Wis³y. U³ani ze szko³y podoficerskiej niknêli wród przêse³ Kierbedzia. Pierwsi przebyli
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UROCZYSTOCI W ODDZIA£ACH I KLUBACH TMLiKPW
Andrzej Szlichta

Listopadowe uroczystoci i spotkania
w Czêstochowie w roku 2018
Listopad ka¿dego roku przynosi wa¿ne wydarzenia,
czy to uroczystoci pañstwowe, czy te¿ kocielne.
W roku 2018 1 listopada, a wiêc w wiêto Zmar³ych,
odwiedzilimy Groby Wojenne Obroñców Lwowa
z 1918 r. pochowanych na czêstochowskich cmentarzach w. Rocha i na Kulach. Pamiêtamy równie¿
o grobach naszych zmar³ych prezesów  dr. Bronis³awa
Radomskiego i mgr. Wac³awa Baczyñskiego, a tak¿e
innych cz³onkach naszego Oddzia³u. W dniu 1 listopada m³odzie¿ z zaprzyjanionych szkó³ kwestowa³a  cel
to renowacja itp. grobów. W roku 2018 dziêki naszym
staraniom zosta³y odnowione mogi³y obroñców Lwowa,
mianowicie Stefana Stetkiewicza na cmentarzu
w. Rocha i Remigiusza Niekrasza na Kulach.
Dzieñ 11 listopada to przecie¿ wiêto Niepodleg³oci, a w br. szczególnie wa¿ne, wszak to 100. rocznica
Odzyskania Niepodleg³oci. Uczestniczylimy zarówno
w uroczystociach kocielnych, jak i pañstwowych obchodach tej rocznicy. Uczestniczylimy równie¿ w uroczystych spotkaniach organizowanych przez zaprzyjanione szko³y np. Szk. Podstaw. nr 7, 14, 52. ZS im.
B. Prusa zorganizowa³ w dniu 9 listopada Apel Pamiêci
pod NASZYM Pomnikiem Orl¹t Lwowskich. By³ Apel,
by³ monta¿ s³owno-muzyczny o tematyce niepodleg³ociowej, by³y krótkie wyst¹pienia okolicznociowe
w³adz, by³y kwiaty sk³adane pod pomnikiem. By³a m³odzie¿ z ró¿nych szkó³. Ciekawym gociem tego spotkania by³a p. Jadwiga Muszyñska, która w roku 1934 jako
10-letnia uczennica na uroczystoci listopadowej recytowa³a wiersz o wydarzeniach listopadowych i teraz te¿
zadeklamowa³a ten wiersz. By³o ciekawie i sympatycznie.
W dniu 20 listopada w godzinach wieczornych
w kociele pw. w. Józefa uczestniczylimy w mszy w.
w intencji naszych zmar³ych prezesów i cz³onków naszego Oddzia³u. Po nabo¿eñstwie uczniowie Szko³y
Organistów przy Instytucie Teologii dali koncert organowy melodii patriotycznych i kresowych. To by³o równie¿
Ojczynie na Urodziny.
I wreszcie uroczystoæ, która koñczy³a nasz cykl
ró¿nych spotkañ organizowanych pod has³em Ojczynie na Urodziny. To dzieñ 22 listopada, tak wa¿ny dla
Lwowa, Kresów i Kresowian. To 100. rocznica zakoñczenia zwyciêskiej obrony Lwowa przed nacjonalistami
ukraiñskimi w roku 1918. Uroczystoæ pod Pomnikiem
Orl¹t Lwowskich organizujemy ka¿dego roku od wielu
lat. Ale tegoroczna uroczystoæ ma szczególne znaczenie w³anie na 100-lecie Odzyskania Niepodleg³oci
przez Polskê, a przecie¿ bohaterskie Orlêta Lwowskie
te¿ w to dzie³o mia³y swój niezaprzeczalny wk³ad.
Uroczystoæ rozpoczê³o odegranie Hymnu Pañstwowego, po czym prowadz¹cy uroczystoæ przedstawiciele WP wziêli organizacjê w swoje rêce i pilnowali, aby

wszystko przebiega³o zgodnie z ceremonia³em wojskowym. Pada³y komendy, sygnalista wygrywa³ je na tr¹bce. Powitano Goci, wród których byli Wiceprezydent
Czêstochowy dr Ryszard Stefaniak, Sekretarz ZG
TMLiKPW Jolanta Ko³odziejska, paulin o. Eustachy
Rakoczy, przedstawiciele UM, organizacji kombatanckich i spo³ecznych, Dyrektorzy i nauczyciele, a tak¿e
m³odzie¿ szkolna ze sztandarami, bardzo liczna grupa
m³odzie¿y z klas mundurowych. Zebranych powita³

Delegacja w³adz miasta i oddzia³u pod pomnikiem
Orl¹t Lwowskich

Pod pomnikiem Orl¹t Lwowskich o. Eustachy Rakoczy i wiceprezydent Ryszard Stefaniak otrzymuj¹
dyplomy Cz³onka Honorowego TMLiKPW z r¹k
sekretarza ZG Jolanty Ko³odziejskiej.
Prezes naszego Oddzia³u Adam Kiwacki. Okolicznociowe wyst¹pienia zwi¹zane z 100. rocznic¹ wyg³osili
Wiceprezydent Czêstochowy oraz p³omiennie jak zawsze o. Rakoczy. Zosta³y wrêczone odznaczenia,
a mianowicie o. Eustachy Rakoczy otrzyma³ najwy¿sze
odznaczenie Zwi¹zku Inwalidów Wojennych. Z kolei
p. J. Ko³odziejska w asycie prezesa A. Kiwackiego i
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Z³ote Odznaki TMLiKPW otrzymali: Micha³ Mroczek, Ewa Walczak,
Anna Wypych-Gawroñska  rektor Uniwersytetu
wiceprezesa Andrzeja Królicy wrêczy³a dyplomy nadania przez Krajowy Zjazd Towarzystwa tytu³u Cz³onka
Honorowego naszej organizacji naszym sympatykom
o. E. Rakoczemu i wiceprezydentowi R. Stefaniakowi.
Wrêczono równie¿ Z³ote Odznaki Honorowe przyznane
przez ZG TMLiKPW, otrzymali je prof. dr hab. Anna
Wypych-Gawroñska, Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Czêstochowie, p. Ewa Walczak z duetu EWAN i mgr Micha³ Mroczek z UM. Kolejny punkt uroczystoci to Apel Pamiêci i z³o¿enie
kwiatów pod Pomnikiem Orl¹t. Uroczystoæ zakoñczy³
wystêp m³odzie¿y ze Szko³y Podstawowej nr 52 im.
Ma³ego Powstañca, której monta¿ s³owno-muzyczny
zwi¹zany by³ z dzisiejsz¹ uroczystoci¹. Zimno zmusi³o
nas do skrócenia programu. Padaj¹ce z g³oników s³owa i kresowe melodie zaciekawi³y mieszkañców dzielnicy Raków. Po zakoñczeniu spotkania pod Pomnikiem

przenielimy siê do kocio³a, gdzie duet EWAN zapiewa³ kilka patriotycznych i kresowych piosenek. Po
koncercie przenielimy siê do sali parafialnej na herbatkê, bo ch³ód da³ siê nam we znaki, a przecie¿ wieczorem bêdziemy jeszcze uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim. Otó¿ o godz. 21.00 w Kaplicy MB na Jasnej
Górze odby³ siê Apel Jasnogórski. Nabo¿eñstwo w intencji Kresowian i Kombatantów celebrowa³ o. pp³k
Eustachy Rakoczy.
Dzieñ 22 listopada zakoñczy³ nasz cykl uroczystoci
i spotkañ organizowanych pod has³em Ojczynie na
Urodziny dla uczczenia 100-lecia Odzyskania Niepodleg³oci przez Polskê i upamiêtnienia 100-lecia Zwyciêskiej Obrony Lwowa w walkach z nacjonalistami ukraiñskimi.
Z tego co robilimy mamy jako Oddzia³ TMLiKPW
satysfakcjê. G

Aleksander Sawaryn

IV Dni Lwowa i Kresów Wschodnich w Radomiu
Nowy Rok jest niew¹tpliwie okazj¹, aby oceniæ to co
za nami i jakie postawiæ sobie zadania na ten kolejny.
Niew¹tpliwie IV Dni Lwowa i Kresów Wschodnich wykaza³y, ¿e wspólny wysi³ek i konsekwencja w dzia³aniu
s¹ zdecydowanie najlepsz¹ recept¹ na sukces. Opracowany program zosta³ w pe³ni zrealizowany, a iloæ
uczestników wykaza³a, ¿e przypad³ on do gustu radomianom i sprawi³, ¿e stalimy siê organizacj¹ bardziej
widoczn¹, o co staralimy siê od lat.
Szczególnie zadowoleni jestemy z udzia³u w imprezach m³odzie¿y, i to nie tylko radomskiej.
Dziêkujemy za osobiste zainteresowanie i odpowied dyrektorów szkó³ radomskich: Agnieszce Padzior z Zespo³u Szkó³ Elektronicznych im. Bohaterów
Westerplatte, Danucie Kumiuk z PSP nr 34, Tomaszowi Gogaczowi z XIII LO im. Polskich Noblistów i Janowi

Rychlickiemu z PSP nr 14 Integracyjna im. Jana Paw³a
II oraz Jolancie Rutce z PSP im. Orl¹t Lwowskich
w Skaryszewie i Arkadiuszowi Bazyd³o z PSP im. Noblistów Polskich w Bardzicach.
W spotkaniu z prof. Stanis³awem Niciej¹ uczestniczy³o 250 uczniów i nie trzeba dodawaæ, ¿e spotkanie
cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem i nagrodzone
zosta³o rzêsistymi oklaskami.
Popo³udniowe spotkanie z profesorem w Radomskim Klubie rodowisk Twórczych i Galeria £ania to
kolejny sukces. Profesor wyst¹pi³ z wyk³adem Kszta³towanie wschodnich granic II RP.
Temat wyk³adu wzbudzi³ du¿e zainteresowanie s³uchaczy, ods³aniaj¹c jeszcze jeden niezbyt powszechnie
znany, a ciekawy element historii naszych Kresów. Po
wyk³adzie radomianie mieli mo¿liwoæ zakupu prezen18

towanych przez profesora ksi¹¿ek i co wa¿ne uzyskaæ
cenny autograf i zadaæ kilka pytañ.
Nastêpnie scenê przej¹³ w swoje w³adanie znany i
lubiany zespó³ Tyligentne Batiary. Oklaskom nie by³o
koñca. Lwowska piosenka dos³ownie podbi³a widowniê!
Lwów na d³u¿sz¹ chwilê zagoci³ w Radomiu.
Kolejne wydarzenie to uroczysta msza w kociele
Parafii Chrystusa Króla, naszym radomskim Sanktu-

Do udanych nale¿y te¿ zaliczyæ prelekcjê doktorantki Akademii Ignatianium Natalii Tarkowskiej powiêcon¹ dr. Apolinaremu Tarnawskiemu i jego Lecznicy
Narodu w Kosowie na Pokuciu. Temat ma³o znany
wzbudzi³ zainteresowanie s³uchaczy ods³aniaj¹c kolejny element historii naszych Kresów.
W ramach IV Dni Lwowa i Kresów Wschodnich
obejrzelimy dokumentalny film Radomianie na odsiecz Lwowa autorstwa Przemys³awa Bednarczyka
wraz z prelekcj¹ o kulisach jego powstania oraz wyk³ad
Tomasza Kuby Koz³owskiego  Drogi do Niepodleg³oci. Po prelekcji d³ugo trwa³a gor¹ca dyskusja  dowód, jak bardzo nam potrzeba rozmów o naszej historii,
szczególnie tej od lat skrywanej, a czêsto mijaj¹cej siê
z prawd¹.
Wieczór zakoñczy³o spotkanie dwóch kultur  bardzo ¿ywio³owy, instrumentalno-wokalny wystêp radomskiej kapeli ludowej Zdzis³awa Kwapiñskiego pod robocz¹ nazw¹ Huculskie motywy.

Dyrektor szko³y Krzysztof Wochniak z pocztem
sztandarowym
arium Kresowym przy ulicy, a jak¿e by inaczej, Orl¹t
Lwowskich. By³o to ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej
 Synów Ziemi Radomskiej, którzy wyruszyli na odsiecz Orlêtom. Dzia³acz naszego Towarzystwa Józef
vel Szczepan-Szczepanik powiêci³ wiele czasu i wiele
trudu, aby stworzyæ listê tych, którzy z potrzeby serca
oddali swoje ¿ycie by broniæ polskoci Lwowa w wojnie
1918  1939 r.
Na tablicy umieszczono nazwiska 90 m³odych poleg³ych bohaterów, choæ zdajemy sobie sprawê, ¿e nie
jest to lista pe³na.
Uroczyst¹ mszê odprawiono z udzia³em pocztów
sztandarowych szkó³: PSP im. Orl¹t Lwowskich ze Skaryszewa, PSP im. Józefa Pi³sudskiego z Potworowa
(dawniej Orl¹t Lwowskich), PSP z Bardzic, 18 Harcerskiego Szczepu im. Orl¹t Lwowskich oraz sztandaru
naszego radomskiego Oddzia³u.
Fundatorzy tablicy to parafianie kocio³a pod wezwaniem Chrystusa Króla, Instytut Pamiêci Narodowej,
Zarz¹d G³ówny Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich.
Uroczystoæ uwietni³a przesi¹kniêta histori¹ Orl¹t
homilia ks. pra³ata Edwarda Poniewierskiego i zawsze
niezawodna grupa rekonstrukcyjna uczniów VI Liceum
im. Jana Kochanowskiego w mundurach B³êkitnej Armii
Genera³a Hallera.
22 listopada spotkalimy siê ponownie w £ani,
gdzie przedstawicielka Zarz¹du G³ównego TMLiKPW
Danuta Szyd³owska wrêczy³a odznaczenia naszym
dzia³aczom i osobom wspieraj¹cym dzia³alnoæ naszego Oddzia³u. Odznaczenia otrzymali: Dyrektor £ani
 Beata Drozdowska, Dyrektor PSP im. Józefa Pi³sudskiego w Potworowie  Krzysztof Wochniak oraz
dr Adam Duszyk, nauczyciel IV Liceum im. J. Kochanowskiego oraz twórca i opiekun grupy Hallerczyków.
Wieczór umili³y piosenki lwowskie i utwory poezji
kresowej uczniów grupy wokalno-muzycznej w wykonaniu uczniów szko³y z Potworowa.

Najm³odszy wykonawca  Kuba. Jego Orl¹tko
powodowa³o ³ezkê w oku, szczególnie tych wczeniej
urodzonych.
W programie obchodów IV Dni Lwowa i Kresów
Wschodnich mielimy te¿ okazjê spêdziæ wieczór
z Karolem Bauerem, dzia³aczem naszego Towarzystwa, który w towarzystwie licealistek, prowadz¹cych
narracjê, zaprezentowa³ swoje wspomnienia zawarte
w ksi¹¿ce pt. Jest i by³o, jego m³ode lata na Kresach
i garæ reminiscencji oraz ¿yciowych refleksji.
Kolejne Dni Lwowa za nami. Oceniamy je jako bardzo udane, w czym du¿a zas³uga, ¿e po raz pierwszy
Honorowy Patronat przej¹³ nad nimi Prezydent Radomia Rados³aw Witkowski, za co mu serdecznie dziêkuje ca³a grupa radomskich Kresowiaków.
Realizacja naszych planów to systematyczna praca
wielu cz³onków naszego Towarzystwa. Szczególne s³owa uznania nale¿¹ siê Kamilowi Woniakowi, z wykszta³cenia aktorowi, on to uzgadnia³ terminy i warunki
uczestnictwa prelegentów i towarzyszy³ im w czasie
pobytu w naszym miecie.
Jest równie¿ dowodem, ¿e Lwów i Kresy mog¹ zawróciæ w g³owie i tym, którzy nie maj¹ ich w swoich
rodzinnych kronikach.
Jeszcze raz okaza³o siê jak wielkie jest zapotrzebowanie na prezentowanie historii polskich Kresów.
W ci¹gu wszystkich uroczystoci, trwaj¹cych przez ca³y
niemal listopad dotarlimy do ponad tysi¹ca osób.
Wiele przed nami jeszcze zadañ, aby choæ w czêci
nadrobiæ zaleg³oci z historii Kresów. Do³o¿ymy
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wszelkich starañ, aby przysz³oroczne, ju¿ pi¹te, Dni
Lwowa i Kresów Wschodnich by³y nie tylko jubileuszowe, ale i nie gorsze od poprzednich!

powierzchnie godne maj¹ swoj¹ niema³¹ cenê i s¹
g³ównie wykorzystywane dla celów reklamowych lub
politycznych. Starañ nie zaprzestaniemy, ale gdyby które z miast mia³o wiêcej szczêcia, prosimy mo¿ecie
nasz projekt wykorzystaæ. Jego autor  Zbigniew Sawaryn nie widzi przeciwwskazañ. Powodzenia. G

Prezes TMLiKPW Oddzia³ w Radomiu
Aleksander Sawaryn  lwowianin
PS  Nie uda³o nam siê ozdobiæ miejskich murów
stosownym rocznicowym muralem. Okazuje siê, ¿e

Andrzej Szteliga

Uroczystoæ ods³oniêcia i powiêcenia tablicy
upamiêtniaj¹cej obronê Lwowa w 1918 r.
Towarzystwo Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich Oddzia³ w Katowicach zorganizowa³o
znacz¹c¹ uroczystoæ upamiêtniaj¹c¹ 100-lecie odzyskania Niepodleg³oci przez Polskê oraz Obronê Lwowa 1918 r. Na uwagê i podziêkowanie zas³uguje fakt
du¿ej ¿yczliwoci ze strony w³adz kocielnych, cywilnych i wojskowych.
Dnia 25 listopada 2018 roku w Katowicach, w Kociele Garnizonowym, podczas uroczystej Mszy w.
proboszcz tej wojskowej parafii pra³at pp³k dr Witold
Mach w towarzystwie Marii lepowroñskiej  prezesa
TMLiKPW w Katowicach oraz Heleny Sak  Nestorki
katowickiego oddzia³u Towarzystwa, dokona³ uroczystego ods³oniêcia i powiêcenia pami¹tkowej tablicy
w ho³dzie Obroñcom Lwowa z 1918 r. w setn¹ rocznicê
odzyskania niepodleg³oci przez Polskê. Tablica
Obroñców Lwowa honoruje bohaterski zbrojny czyn
Orl¹t Lwowskich, którego celem by³a inkorporacja Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich do terytorium
II Rzeczypospolitej Polskiej w 1918 roku, uwieñczony
sukcesem.
W³adze Województwa l¹skiego reprezentowa³ Pe³nomocnik Marsza³ka ds. Kombatantów, a stolicê regionu Wiceprezydent Katowic. Pod ods³oniêt¹ tablic¹
wieñce z³o¿yli równie¿ przedstawiciele Górnol¹skiego
Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz katowickiego
oddzia³u Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich. Obok licznych wiernych zgromadzonych w wi¹tyni odnotowaæ nale¿y znacz¹c¹

obecnoæ m³odzie¿y licealnej, a mianowicie: I LO im.
M. Kopernika, II LO im. M. Konopnickiej, IV LO im.
Gen. St. Maczka, X LO im. I. J. Paderewskiego, XV LO
im. Rtm. W. Pileckiego. Sw¹ obecnoæ zaznaczyli równie¿ harcerze z I Szczepu ZHP im. Obroñców Katowic.
Harcerze oraz reprezentacje wszystkich wymienionych
liceów katowickich wystawi³y poczty sztandarowe. Ponadto m³odzie¿ klasy wojskowej XV LO trzyma³a wartê
przy tablicy Obroñców Lwowa, za m³odzie¿owy chór
X LO ubarwi³ uroczystoæ piewaj¹c pieni patriotyczne
i religijne. Organista wykona³ piêkn¹ maryjn¹ pieñ
liczna Gwiazdo miasta Lwowa. Poezjê o Lwowie
Z. Herberta objawi³ aktor Teatru l¹skiego, Jerzy G³ybin, a o bohaterskiej obronie Lwowa opowiedzia³ wiceprezes Instytutu Lwowskiego  Bogdan Kasprowicz.
Wyj¹tkowa uroczystoæ patriotyczno-religijna, w swoim
przebiegu dostarczy³a niezwyk³ych wzruszeñ nie tylko
Lwowiakom i ich rodzinom, ale równie¿ przyby³ym sympatykom. Ich wspólne sk³adki pozwoli³y ufundowaæ tê
tablicê pami¹tkow¹.
Pocz¹wszy od homilii, wyg³oszonej przez ks. pra³ata
Stanis³awa Pucha³ê, a skoñczywszy na podziêkowaniach  we wszystkich wypowiedziach przewija³o siê
kilka motywów: bohaterstwo obroñców Lwowa (Orl¹t
Lwowskich i ¿o³nierzy Wojska Polskiego), cmentarz
Orl¹t we Lwowie, miasto Semper Fidelis Polsce i Kocio³owi, polskoæ Lwowa i jego wk³ad w rozwój nauki i
kultury, los przymusowych emigrantów na l¹sku oraz
pozosta³ych Polaków we Lwowie. G

Magdalena Adamczyk, Ala Bielawska, Danusia I¿el

Na Cmentarzu Orl¹t Lwowskich w stulecie
Niepodleg³oci
10 listopada 2018 roku... na Wiosennej pod Szko³¹
Podstawow¹ nr 7 im. Orl¹t Lwowskich w £odzi du¿y
t³um. To rodzice, dzieci. Mimo soboty i wczesnej pory
(7.00 rano) wszyscy niezwykle o¿ywieni. Czekamy na
przyjazd autokaru, który zawiezie nas do Lwowa. Nas
czyli 39 dzieci z klas IV  VIII oraz opiekunów  pana
dyrektora Jaros³awa Krajewskiego, pani¹ dyrektor Kry-

stynê W³odarczyk oraz nauczyciela jêzyka polskiego
Magdalenê Adamczyk. Podró¿  choæ bardzo d³uga
 mija szybko i w przyjemnej atmosferze. Wieczorem
z wielk¹ radoci¹ witamy to stare, zabytkowe, urokliwe
miasto. Jestemy na miejscu.
Rankiem 11 listopada jedziemy uczciæ setn¹ rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oci. W miejscu
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wyj¹tkowym  na Cmentarzu Orl¹t Lwowskich. Znajduje siê on w po³udniowo-wschodniej czêci Cmentarza
£yczakowskiego i jest jego autonomiczn¹ czêci¹.
W centralnym punkcie cmentarza, przed Pomnikiem
Chwa³y znajduje siê mogi³a, gdzie pogrzebanych zosta³o piêciu nieznanych ¿o³nierzy, którzy zginêli na Persenkówce. Mogi³a ma p³ytê z polerowanego czerwonego marmuru, na której znajduje siê szczerbiec, daty
1918  1920 oraz napis Tu le¿y ¿o³nierz Polski poleg³y
za Ojczyznê. To tutaj w³anie delegacja naszej szko³y
sk³ada wi¹zankê ozdobion¹ bia³o-czerwon¹ szarf¹, to

Naszym przewodnikiem by³ jedyny w swoim rodzaju, rodowity Lwowiak  pan Roman, który z uroczym
zapiewem opowiada nam historiê cmentarza Orl¹t
Lwowskich, ale oprowadza nas równie¿ po pozosta³ej
czêci Cmentarza £yczakowskiego. Ilu¿ tu naszych
wielkich rodaków, ilu poetów, pisarzy, bohaterów. To tu
znajduje siê grobowiec Marii Konopnickiej  a na nim
pe³no kwiatów, zniczy i bia³o-czerwonych szarf. Polacy
nie zapominaj¹ o swoich!

Wizyta kilkudziesiêcioosobowej delegacji uczniów na
Cmentarzu Orl¹t Lwowskich we Lwowie w stulecie
odzyskania niepodleg³oci
tu zapalamy pierwsze znicze. Jest uroczycie i patriotycznie. Tê podnios³¹ atmosferê wzmacnia jeszcze niezwyk³e wydarzenie  spotykamy tu innych Polaków,
którzy tak¿e tego uroczystego dnia przybyli na Cmentarz Orl¹t, aby w³anie tutaj uczciæ ten dzieñ. Wszyscy
razem odpiewujemy hymn Polski. £za siê krêci w oku
ze wzruszenia...
Potem wszyscy nasi uczniowie zapalaj¹ znicze na
grobach pozosta³ych bohaterów walk o Ojczyznê. Spoczywaj¹ tu ¿o³nierze polegli podczas bohaterskich walk
o Lwów i Ma³opolskê Wschodni¹. Wiêkszoæ poleg³a
w latach 1918  1920, ale na cmentarzu znajduj¹ siê
groby obroñców, którzy zmarli po zakoñczeniu walk
oraz podczas II wojny wiatowej. Nasze znicze to symboliczny wyraz pamiêci ca³ej naszej spo³ecznoci
szkolnej  rodziców, uczniów, nauczycieli...
Warto zaznaczyæ, ¿e 21 listopada splot³y siê losy
Cmentarza £yczakowskiego z przysz³ym Cmentarzem
Orl¹t, bowiem w drugim etapie obrony Lwowa dzia³ania
zbrojne toczy³y siê równie¿ na terenie £yczakowa i
Cmentarza £yczakowskiego. To tu, miêdzy nagrobkami,
¿ycie za ojczyznê odda³ jeden z m³odszych obroñców
 harcerz i gimnazjalista, 14-letni Jurek Bitschan. Poleg³ rankiem 21 listopada podczas swojej pierwszej i
ostatniej w ¿yciu potyczki. Dzieñ przed nadejciem odsieczy. Jego cia³o spoczywa w katakumbach na Cmentarzu Obroñców Lwowa. Miejsce mierci upamiêtnione
jest pomnikiem. I tu zatrzymalimy siê na d³u¿ej. I tu
z³o¿ylimy symboliczn¹ wi¹zankê i zapalilimy znicze,
aby oddaæ ho³d tak dobrze znanemu naszej spo³ecznoci bohaterskiemu gimnazjalicie, któremu tak jak innym  jemu podobnym  Przyni³a siê Polska. I pochwycili za broñ...

Zapalanie zniczy na Cmentarzu Orl¹t Lwowskich
11 listopada 2018 r.
Nastêpnie mijamy sarkofag Gabrieli Zapolskiej
 autorki Moralnoci pani Dulskiej, grób W³adys³awa
Be³zy, którego wiersz Kto ty jeste  Polak ma³y zna
ka¿dy rodak  bez wzglêdu na wiek. Podziwiamy pomnik Konstantego Juliana Ordona  uczestnika powstania listopadowego i bohatera utworu Adama Mickiewicza Reduta Ordona.
Potem jedziemy do zamku w Olesku, w którym mieci siê równie¿ filia Lwowskiej Galerii Sztuki.
Kolejny dzieñ naszej wycieczki rozpoczêlimy odwiedzeniem Cerkwi Wo³oskiej. Zobaczylimy piêkn¹
architekturê kocio³a prawos³awnego. Wys³uchalimy
bardzo ciekawych informacji dotycz¹cych obrz¹dków i
symboliki tego wyznania. Nastêpnie przeszlimy na
dzielnicê ¿ydowsk¹. Pan Roman pokaza³ nam ruiny
synagogi, a nastêpnie zaprowadzi³ nas do punktu widokowego, który znajdowa³ siê w restauracji ¿ydowskiej.
Widok by³ osza³amiaj¹cy! Wszyscy oczywicie zrobilimy sobie zdjêcia pami¹tkowe. Póniej przeszlimy
przez Stary Rynek, by dowiedzieæ siê od przewodnika,
co siê na nim znajduje. Rozmieszczone s¹ tam cztery
pomniki przedstawiaj¹ce postacie mitologiczne: Neptuna, Dianê, Amfitrytê i Adonisa. Wokó³ ca³ego rynku
wybudowane s¹ 44 kamienice. Nastêpnie zwiedzilimy
katedrê ³aciñsk¹. Czy wiedzielicie, ¿e to jedyny koció³ we Lwowie w stylu gotyckim? Zaskoczy³ nas wiel21

ki o³tarz przepe³niony z³otem oraz cudownie pomalowany sufit. Jeden z witra¿y zosta³ zaprojektowany przez
m.in. Jana Matejko. Przy Uniwersytecie Lwowskim rozmawialimy o starych dziejach Lwowa. O tym, ¿e kiedy to miasto s³ynê³o z najwy¿szej klasy naukowców
oraz matematyków. Reszta wiata mog³a siê od nich
uczyæ. Teraz wielu studentów tej placówki pochodzi
spoza granic Ukrainy.
Wracaj¹c na rynek zatrzymalimy siê na krótk¹
chwilê przy pomniku Adama Mickiewicza oraz przy
Operze Lwowskiej. Gdy dotarlimy na miejsce moglimy zrobiæ niewielkie zakupy, czy po prostu pozwiedzaæ rynek. Najbardziej op³aca³o siê nam wybraæ do
Manufaktury Czekolady, z której s³ynie Lwów. Poleca-

my równie¿ zatrzymaæ siê na pyszn¹ kawkê. Kawiarnie
we Lwowie znajduj¹ siê praktycznie na ka¿dym rogu.
12 listopada nasz wyjazd dobiega koñca. Po dwunastu godzinach podró¿y docieramy pod dobrze nam znany budynek na Wiosennej. Tu z utêsknieniem czekaj¹
ju¿ nasi bliscy. To prawda, ¿e wszêdzie dobrze, ale
w domu najlepiej. Jestemy jednak pewni, ¿e to co zobaczylimy i prze¿ylimy podczas tych kilku dni, na
pewno na d³ugo pozostanie w naszej pamiêci. Takie
emocje to tylko we Lwowie!
Magdalena Adamczyk nauczycielka
jêzyka polskiego oraz Ala Bielawska i
Danusia I¿el  uczennice z klasy 8c

Mieczys³aw Kostur

XIX Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki Lwowskiej
widwin 2018
W widwiñskim zamku w dniu 12 padziernika 2018 r.
przeprowadzony zosta³ XIX Powiatowy Konkurs Poezji
i PIosenki Lwowskiej pod honorowym patronatem Starosty widwiñskiego Miros³awa Majki. Jego organizatorzy to widwiñski Orodek Kultury i Klub Towarzystwa
Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich.
Dyrektor widwiñskiego Orodka Kultury rozpoczynaj¹c tê sentymentaln¹ lwowsk¹ imprezê powita³
wszystkich przyby³ych i goci Miros³awa Majkê  Starostê Powiatu widwiñskiego  patrona konkursu, Danutê
Malitowsk¹  Przewodnicz¹c¹ Rady Powiatu oraz Annê
Terleck¹ w zastêpstwie w³adz miasta widwina.
Prezes Klubu TMLiKPW Mieczys³aw Kostur z wyrazami uznania i wdziêcznoci powita³ nauczycieli, którzy
przygotowali m³odzie¿ do konkursu ¿ycz¹c sukcesów.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej z³o¿y³ najserdeczniejsze ¿yczenia nauczycielom i uczniom.
Nastêpnie wrêczy³ sk³adaj¹c gratulacje odznaki
XXX-lecia TMLiKPW przyznane przez Zarz¹d G³ówny
TMLiKPW. Otrzymali je: Danuta Malitowska, Miros³aw
Majka, Marianna Balcerek, Krystyna Brodowska, Krystyna i Henryk liwa.
Prowadz¹ca konkurs Barbara Radzikowska przedstawi³a jury: Anna Teresiñska przewodnicz¹ca, Renata
Muchorowska i Marta Kruczkowska  cz³onkowie. Poinformowa³a, ¿e do konkursu przyst¹pi³o 34 uczniów,
w tym 25 recytatorów i 9 wokalistów, w tym zespó³ Jagody z ZSP w Bierzwnicy.
Po przes³uchaniu wszystkich prezentacji jury wy³oni³o laureatów i wyró¿nionych, którym wrêczono dyplomy
i upominki ksi¹¿kowe oraz dyplomy uczestnictwa
w konkursie.

Szko³a Podstawowa B kl. IV  V
I miejsce Helena Liszka-Ziêba PSP nr 2 w Po³czynie
Zdroju
II miejsce Zuzanna Stêpniak PSP nr 4 w widwinie
II miejsce Natalia Górska PSP nr 1 w widwinie
II miejsce Jan Tr¹balski PSP nr 3 w widwinie
III miejsce Antoni Ostrowski PSP nr 2 w Po³czynie
Zdroju
III miejsce Ines Niedwied PSP nr 2 w Po³czynie
Zdroju
Wyró¿nienia: Eliza Markiewicz i Lena Muszyñska
PSP nr 1 w widwinie, Szymon Somlat, Nadia Micha³ek
i Zuzanna G³a¿ewska PSP nr 4 w widwinie
Szko³y Podstawowe C kl. VII i III gimnazjum
I miejsce Laura Berkowska PSP nr 3 w widwinie
II miejsce Oliwia Lipkowicz PSP nr 4 w widwinie
III miejsce Daniel Wojdalski PSP nr 3 w widwinie
Wyró¿nienie: Kacper Moskalczyk PSP nr 4 w widwinie
Szko³y ponadgimnazjalne
I miejsce Seweryn Ciszewski ZSR CKP w widwinie
II miejsce Amelia Rakowska ZSP w widwinie
II miejsce Marcelina Mal¹g i Norbert Krawczyñski
ZSRCKP w widwinie
III miejsce Sylwia P³uciennik ZSP i Tomek Kobia³ka
ZSRCKP w widwinie
W kategorii piosenka wszystkich szkó³
I miejsce Zosia Burnos kl. II PSP w Bierzwnicy
I miejsce Emilia Mamak kl. IV PSP nr 1 w widwinie
I miejsce Zespó³ Jagody k. VII i III gimnazjum
w Bierzwnicy
II miejsce Olwia Lipkowicz kl. VII PSP nr 4 w widwinie
III miejsce Kaja Pol III kl. gimnazjum PSP nr w widwinie
Wyró¿nienie: Paulina Zió³kowska kl. VIII PSP nr 4
w widwinie

W kategorii recytacja wszystkich szkó³:
Szko³a Podstawowa A kl. I  III
I miejsce Piotr Godziñski PSP nr 3 w widwinie
II miejsce Kacper Knapik PSP nr 4 w widwinie
III miejsce Sara Chmarzyñska PSP nr 3 w widwinie
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Laureaci konkursu, od lewej: M. Kostur, A. Teresiñska
Prezes Klubu TMLiKPW serdecznie podziêkowa³
Starocie Miros³awowi Majce i Burmistrzowi Miasta
widwin Janowi Owsiakowi za wsparcie finansowe, a
tak¿e organizacyjne Boles³awowi Kurkowi dyrektorowi
widwiñskiego Orodka Kultury i jego pracownikom,

dyrektorom szkó³, nauczycielom, jurorom, Krystynie i
Henrykowi liwa i Lidii Zychowicz  wszystkim wrêczono stosowne podziêkowanie. Jednoczenie zaprosi³
laureatów do udzia³u w Konkursie Koszaliñskim
w dniach 2425.11.2019 r. G

Barbara Smoleñska

Sprawozdanie z realizacji projektu
Z Miko³ajem w Zbara¿u
W okresie przedwi¹tecznym (1519.12.2018) realizowanych by³o wiele akcji pomocy biednym, samotnym
i chorym. Po raz kolejny przygotowano równie¿ pomoc
wi¹teczn¹ dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych z miasta
partnerskiego Zbara¿ na Ukrainie.
Zadanie realizowane by³o w dwóch etapach. W listopadzie Barbara Smoleñska  prezes boles³awieckiego
oddzia³u Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich przes³a³a w mailu probê do boles³awieckich szkó³ i przedszkoli, aby w³¹czyli siê do
projektu pomocy wi¹tecznej dla mieszkañców Zbara¿a pt. Z Miko³ajem w Zbara¿u poprzez przygotowanie
kartek z ¿yczeniami wi¹tecznymi, drobnych prezentów
Miko³ajowych w postaci czekolady dla dzieci i ¿ywnoci.
Na pocz¹tku grudnia ¿ywnoæ, czekolady i kartki
z ¿yczeniami przekazali:
1) Szko³a Podstawowa nr 1
2) Szko³a Podstawowa nr 2
3) Szko³a Podstawowa nr 3
4) Szko³a Podstawowa nr 5
5) Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1
6) Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3
7) Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5
8) Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6
9) Zespó³ Szkó³ Mechanicznych

10) Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych
11) Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Kraniku Dolnym
12) boles³awieccy kibice Zag³êbia Lubin.
Otrzymalimy równie¿ wsparcie w postaci przyborów szkolnych dla uczniów szkó³ od zaprzyjanionego
Stowarzyszenia G³ogowska Edukacja Kresowa.
Z zebranych darów przygotowano prezenty dla parafian kocio³a rzymskokatolickiego w Zbara¿u oraz dla
dzieci i m³odzie¿y z czterech szkó³. W sumie przygotowano prezenty dla ok. 1500 osób. Aby pomieciæ
w samochodzie wszystkie prezenty sk³ad delegacji
zmniejszono do 5 osób plus kierowca. Delegacjê, która
pojecha³a z prezentami do Zbara¿a stanowili uczniowie
i cz³onkowie Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów
Po³udniowo-Wschodnich.
Podczas trzydniowego pobytu w Zbara¿u delegacja
przyjêta by³a przez w³adze miasta i zaprzyjanione rodziny, u których cz³onkowie delegacji mieszkali. W niedzielê przekazano ¿yczenia wi¹teczne, w tym indywidualne kartki z ¿yczeniami dla ka¿dej osoby oraz paczki ¿ywnociowe. W poniedzia³ek Szko³a nr 3 w Zbara¿u, której uczniowie (padziernik 2018 r.) brali udzia³
w projekcie w Boles³awcu, przygotowali koncert, do
którego zaprosili uczniów, którzy przyjechali z ¿yczeniami wi¹tecznymi. Po koncercie wszyscy uczniowie
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szko³y otrzymali kartki z ¿yczeniami wi¹tecznymi i
drobne podarunki od uczniów boles³awieckich szkó³ i
przedszkoli.
W tym samym dniu odwiedzilimy jeszcze jedn¹
szko³ê, a w nastêpnym dniu dwie pozosta³e. W ka¿dej
szkole poza indywidualnymi prezentami dla uczniów
pozostawiono równie¿ karton przyborów szkolnych dla
potrzeb szko³y.
Wizyta przyczyni³a siê do zacienienia wspó³pracy
partnerskiej miast Boles³awiec  Zbara¿.
Wizyta w okresie przedwi¹tecznym nasycona by³a
emocjami i bardzo wa¿na dla obu s¹siednich narodów.
Ukraiñcy, którzy s¹ w stanie wojny, wdziêczni s¹ za
pamiêæ i wsparcie, a ci polskiego pochodzenia za
cz¹stkê polskoci.
Przez ca³y czas realizacji zadania spo³ecznoæ lokalna informowana by³a o jego realizacji. Poza mailami
do szkó³ i przedszkoli z prob¹ o w³¹czenie siê do przygotowania paczek i kartek z ¿yczeniami, na stronie internetowej Towarzystwa, Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych oraz portalu Istotne Informacje
przedstawiono informacje o zakoñczonej zbiórce darów
do paczek na Ukrainê. Po zakoñczeniu zadania na
stronie internetowej TV Boles³awiec, Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich oraz
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych
przedstawiono relacjê z realizacji zadania.
Linki do relacji z realizacji projektu:
http://istotne.pl/boles³awiec/wiadomosc/Wzy/akcjapaczka-na-kresy-zywnosc-trafi-do-polskich-rodzin-naukrainie
http://sucharski.boleslawianie.pl/content/paczka-nakresy-3
http://sucharski.boleslawianie.pl/content/
przed%C5%9Bwi%C4%85teczna-wizyta-w-zbara%C5%BCu
https://boleslawiec.tv/wideo/w-zimowo-swiatecznym-zbarazu/

https://boleslawiec.tv/wideo/w-zbaraskich-szkolach/
Rezultaty realizacji zadania publicznego:
1) ok. 1500 ¿yczeñ i prezentów wi¹tecznych
2) artyku³y na stronach szkó³, boles³awieckich portalach internetowych i stronie internetowej TMLiKPW
3) reporta¿ z realizacji zadania na antenie boles³awieckiej telewizji lokalnej.
Trwa³ym rezultatem realizacji zadania jest wzrost
wiedzy mieszkañców Zbara¿a o Boles³awcu. Kartki
z ¿yczeniami od uczniów z Boles³awca i od uczniów ze
Zbara¿a stworz¹ szanse na indywidualne kontakty m³odzie¿y z Boles³awca i Zbara¿a. Dowiadczenia z roku
ubieg³ego pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e znajd¹ siê m³odzi ludzie, którzy dziêki danym kontaktowym na kartkach
z ¿yczeniami bêd¹ kontaktowali siê poprzez komunikatory internetowe, a mo¿e równie¿ spotkaj¹ siê osobicie. Realizacja zadania wp³ynê³a na zacieranie siê
ró¿nic kulturowych oraz stworzona zosta³a niæ ³¹cz¹ca Polaków na Ukrainie z Polsk¹. Projekt przyczyni³ siê
do zacienienia wspó³pracy partnerskiej miast Boles³awiec i Zbara¿.
Wyjazd sfinansowany by³ przez Gminê Miejsk¹
Boles³awiec w ramach projektu Z Miko³ajem w Zbara¿u. G
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Anna Teresiñska

guruj¹cy trzydniowe obchody wiêta Niepodleg³oci
w widwinie. Patronat nad t¹ imprez¹ obj¹³ Burmistrz
miasta  Jan Owsiak.
Dziêki jego hojnoci uczestnicy wieczoru (cz³onkowie Towarzystw Kresowych i ich sympatycy, studenci
Uniwersytetu III Wieku, mi³onicy piewu, aktyw redakcyjny gazetki szkolnej z Czwórki) raczyli siê widwiñskimi marcinkami, kaw¹ i herbat¹, a wspólnie z nami
piewali: Wiceburmistrz  Urszula Cieliñska, Przewodnicz¹ca Rady Powiatu  Danuta Malitowska, Kierownik Wydzia³u Owiaty, Zdrowia, Kultury i Sportu 
Bogdan Wachowiak.
Tradycyjnie hejna³ widwiñski obwieci³ otwarcie
uroczystoci, a wspólnie piewana pieñ Marsz, marsz
Polonia i fragment Kwiatów Polskich Juliana Tuwima,
recytowany przez pani¹ Barbarê Radzikowsk¹, wprowadzi³y uczestników w temat wieczoru. Oficjalnego
otwarcia dokona³a Zastêpca Dyrektora widwiñskiego
Orodka Kultury  Teresa Ludwikowska, a pan Kazimierz Szafrañski (z wykszta³cenia i zami³owania historyk, niezast¹piony gawêdziarz widwiñski) przypomnia³
najwa¿niejsze fakty historyczne, w wyniku których Polska w 1918 roku odzyska³a niepodleg³oæ. Natomiast
pan Zygmunt B¹k  wódz Rejonowego Zarz¹du Zwi¹zku Pi³sudczyków, obejmuj¹cego powiaty: bia³ogardzki,
drawski, ³obeski i widwiñski, przekaza³ informacje dotycz¹ce celu powstania i zakresu dzia³añ. Pani Lonia
Orenczak podzieli³a siê swoimi prze¿yciami w wierszu
Nasza Polsko!, któr¹ to recytacjê nagrodzono rzêsistymi oklaskami. Chór Cantata pod batut¹ pani Alicji
Grochali, dzia³aj¹cy w Smardzku, zaprezentowa³ kilka
pieni patriotycznych, m.in. Niepodleg³a, Niepokorna,
Rogatywka, ¯eby Polska by³a Polsk¹. Panie Maria i
Paulina Badowskie  chórzystki  poprowadzi³y wspól-

piewamy o Niepodleg³ej
P³omieñ rozgrzeje malowane dzieje,
Skarby mieczowi rozprosz¹ z³odzieje,
Pieñ ujdzie ca³o...
(Pieñ Wajdeloty z Konrada Wallenroda
Adama Mickiewicza)

Pieñ przetrwa³a dziejowe burze i nawa³y wrogów,
przechowa³a historyczne obrazy walki pokoleñ, które
wierne has³u: Bóg! Honor! Ojczyzna! walczy³y o przywrócenie ojczyzny na mapê Europy, o uznanie Polski
jako suwerennego pañstwa. Po zwyciêstwie dzieñ 11 li-

A. Teresiñska, K. Szafrañski, M. Kostur
stopada og³oszono wiêtem Niepodleg³oci. Szczególnie jest ono bliskie kresowianom, których ziemie
w 1918 roku znalaz³y siê w granicach Polski m.in. Wileñszczyzna, Lwowskie. To w³anie oni po uk³adzie ja³-

Chór Cantata
tañskim w 1945 roku dowiedzieli siê, ¿e to tylko ojcowizna, a now¹ ojczyznê, tak¿e POLSK¥, musieli zbudowaæ na tzw. Ziemiach Odzyskanych.
Dlatego te¿ Towarzystwa Kresowe Wilna i Lwowa
wraz z prezesami Ann¹ Teresiñsk¹ i Mieczys³awem
Kosturem wspólnie ze widwiñskim Orodkiem Kultury
oraz Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ ju¿ po raz trzynasty
zorganizowa³y w sali widowiskowej zamku Wieczór
Pieni Legionowych i Partyzanckich, tym razem inau-

ne piewanie pieni przy wykorzystaniu karaoke.
Wszyscy ochoczo piewali Legiony, Wojenko, wojenko, Czerwone maki, U³ani, u³ani..., a echo nios³o
w dal radosny optymistyczny dwiêk.
Z pewnoci¹ starsi przypomnieli sobie piêkne lata
dzieciêce, m³odoæ trudn¹, niepewn¹ dnia ani godziny, przedwczesne dojrzewania na nowej ziemi, w nowej ojczynie. Nikogo nie zdziwi³a pojawiaj¹ca siê tu i
ówdzie ³ezka wzruszenia, któr¹ osuszy³a teraniej25

szoæ stabilna, optymistyczna, zapewniaj¹ca dzieciom
pracê, a przed wnukami otwieraj¹ca wiat.
Wychodz¹cy z imprezy w pogodnym nastroju,
z umiechem na ustach, na chwilê powa¿nieli, zwracaj¹c swój wzrok ku umieszczonej w holu wystawie
wiêto Niepodleg³oci, zorganizowanej przez plastyczkê pani¹ Joannê Nowick¹.

Organizatorzy natomiast podziêkowali Burmistrzowi,
prelegentom, recytatorom, chórowi, gociom za przybycie, a pracowników widwiñskiego Orodka Kultury za
pomoc i obs³ugê imprezy obdarzyli pisemnym podziêkowaniem i czerwon¹ symboliczn¹ ró¿¹.
Do nastêpnego spotkania. G

Antoni Wilgusiewicz

Chlib kulikowski i gra Semper Fidelis  z moich
dowiadczeñ w pracy z m³odzie¿¹
Dla wszystkich  zorganizowanych czy niezorganizowanych  mi³oników historii i kultury Kresów rzecz¹
podstawow¹ jest przekazanie wiedzy i przywi¹zania do
tradycji kresowej m³odym pokoleniom Polaków. Zadanie to jest coraz bardziej aktualne w miarê up³ywu czasu, który powoduje odchodzenie urodzonych na Kresach, a nawet ich potomków w pierwszym pokoleniu.
Osoby, które mog¹ mieæ jakiekolwiek osobiste stamt¹d
wspomnienia, to znaczy urodzone do 17 wrzenia 1939
roku, koñcz¹ w tej chwili 80 i wiêcej lat; tzw. dzieci
poja³tañskie, czyli z dat¹ urodzenia 1945 i póniej s¹
ju¿ powy¿ej siedemdziesi¹tki. Jest oczywiste, ¿e pamiêæ bezporednia o Kresach koñczy siê, powstaje
zatem pytanie, co j¹ zast¹pi. Je¿eli jeszcze w obecnej
chwili tzw. wiadkowie historii s¹ w stanie przekazaæ
m³odszym w³asne wspomnienia na ten temat, to nied³ugo taki przekaz bêdzie mo¿liwy tylko w wypadku spisania  czy jak siê obecnie czyni  nagrania w formie audio i video ich relacji, a nastêpnie udostêpnienia zainteresowanym w ramach ró¿nego typu archiwów historii
mówionej. Powstaje wiele ksi¹¿ek, wystaw, prezentacji
powiêconych Kresom; s¹ to zarówno inicjatywy instytucji takich jak IPN, muzea centralne i regionalne, instytucje kultury, jak te¿ inicjatywy spo³eczne, podejmowane przez tzw. organizacje pozarz¹dowe, a nawet osoby
prywatne.
Obchodzone w 2018 wa¿ne rocznice  przede
wszystkim 75 rocznica tzw. zbrodni wo³yñskiej i 100.
rocznica Obrony Lwowa  inspirowa³y powstanie kolejnych tego rodzaju projektów; warto wymieniæ choæby
wystawê ukazuj¹c¹ Obronê Lwowa, przygotowan¹
przez wroc³awski Oddzia³ IPN, a eksponowan¹ m.in.
w Warszawie na Krakowskim Przedmieciu oraz w Katowicach, na tzw. Przystanku Historia IPN. Oczywicie,
w ró¿nym zakresie odbiorc¹ tego rodzaju przekazów
jest m³odzie¿, zazwyczaj w ramach godzin lekcyjnych,
a to zale¿y od chêci nauczyciela  zwykle historii 
oraz zgody dyrektora szko³y, czêsto udzielanej niechêtnie ze wzglêdu na koniecznoæ realizacji programu
nauczania  nota bene obecnoæ tematyki kresowej,
jakby j¹ nie rozumieæ, jest w tych programach na ogó³
szcz¹tkowa, a te¿ czêsto przedstawienie jej odbiega
daleko od oczekiwañ kresowian.
M³odzie¿ szkolna uczestniczy te¿ stosunkowo czêsto w ró¿nego typu uroczystociach rocznicowych i
patriotycznych  najczêciej w sk³adzie pocztów sztan-

darowych i delegacji sk³adaj¹cych kwiaty pod pomnikami czy tablicami, a jeli chodzi o stosunkowo liczne
dzi tzw. klasy mundurowe  w wystawionych wartach
honorowych. Spotyka siê odwiedzanie przez m³odzie¿
grobów zas³u¿onych kresowian  w Katowicach s¹ to
m.in. groby Wojciecha Kilara, Zbigniewa Cybulskiego,
Adama Didura (choæ osoby odwiedzaj¹ce czêsto nie
kojarz¹ tych postaci z ich kresowym pochodzeniem).
Staram siê popularyzowaæ wród m³odzie¿y mniej znane postacie pochowanych na katowickich cmentarzach
kresowian, jak bramkarz Pogoni Lwów i reprezentacji
Polski Spirydion Albañski czy te¿ przyby³y ze Lwowa
pediatra l¹ski prof. dr Artur Chwalibogowski.
Dzieci i m³odzie¿ s¹ te¿ czêsto zachêcane  z ró¿nym skutkiem  do udzia³u w konkursach: wiedzy
o Kresach, piosenki kresowej, plastycznych na temat
np. Czynu Orl¹t Lwowskich. Wiêksza szansa na powodzenie takich konkursów wystêpuje tam, gdzie uczniowie posiadaj¹ ju¿ pewn¹ wiedzê na temat historii i kultury Kresów, czyli tam, gdzie prowadzona jest jaka
praca na ten temat  inaczej s¹ to dla nich treci czêsto
dziwaczne i niezrozumia³e, a efekt takiego konkursu,
nawet jeli dojdzie do skutku  niewielki. Niemniej jest
to cenna, bo czynna forma zainteresowania m³odzie¿y
tematyk¹ kresow¹, a dodatkowym bodcem jest rywalizacja i zwi¹zane z ni¹ bonusy: dobre oceny z przedmiotu, dyplomy, ksi¹¿ki itp. Tak np. w 2017 roku w zorganizowanym przez prowadzony przeze mnie Katowicki Klub Mi³oników Historii i Kultury Lwowa konkursie
plastycznym ¯yczenia dla kresowian pojawi³o siê szereg udanych prac, eksponowanych nastêpnie podczas
koncertu pod tym tytu³em; najciekawsza z nich zosta³a
wykorzystana jako logo naszego Klubu (Anio³ Stró¿
czuwaj¹cy nad Miastem z szarf¹ z napisem Semper
fidelis)
Oczywicie, najcenniejsz¹ form¹ zapoznania m³odzie¿y z tradycj¹ kresow¹ s¹ wycieczki do Lwowa i innych miejscowoci niegdy nale¿¹cych do Polski; niedocig³ym  przynajmniej dot¹d  wzorem jest tu dolnol¹ska akcja Mogi³ê pradziada ocal od zapomnienia.
£¹czy ona bowiem osobiste poznawanie historii i tradycji z czynnym dzia³aniem; namiastk¹ takich dzia³añ s¹
zbiórki zniczy, pomocy szkolnych i innych darów przeznaczonych do wysy³ki na Wschód, ale bez osobistego
uczestnictwa w ich przekazaniu. Tu jednak wa¿ne jest
dostarczenie m³odzie¿y przynajmniej podstawowych
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wiadomoci o sensie takiej akcji, zw³aszcza o historii i
obecnej sytuacji Polaków na Wschodzie oraz koniecznoci uczczenia pochowanych tam i pomocy ¿yj¹cym,
nieraz w trudnej sytuacji materialnej.
Powszechnie uznan¹ za jedynie efektywn¹ form¹
przekazu ró¿nego typu treci jest obecnie  zw³aszcza
w odniesieniu do dzieci i m³odzie¿y  aktywne uczestnictwo w miejsce biernego odbioru, niegdy realizowanego na zasadzie: sied grzecznie i s³uchaj, co Pani
mówi. Aby to zrozumieæ wystarczy udaæ siê do jakiegokolwiek muzeum, gdzie miejsce oszklonych gablot i
obowi¹zkowych kapci zajê³y ró¿nego typu interaktywne
rodki przekazu. Wystawom towarzysz¹ warsztaty ró¿nego typu, nie mówi¹c ju¿ o popularnoci  jeli chodzi

obecnej szko³a rozwa¿a sta³y wypiek chleba kulikowskiego i sprzeda¿ go w szkolnym sklepiku, co z pewnoci¹ spotka siê z du¿ym zadowolenie konsumentów 
i to nie tylko kresowian! M³odzie¿ za po³¹czy³a doskonalenie swoich umiejêtnoci zawodowych z poznawaniem tradycji kresowej.
Drugie wydarzenie objê³o uczniów Szko³y Podstawowej nr 12 w Katowicach, gdzie bêd¹ca cz³onkiem
naszego Klubu p. Tatiana Zych, psycholog szkolny,
zorganizowa³a turniej gry Semper Fidelis. Bitwa
o Lwów 1918  1919. Jest to gra planszowa wydana

Uczestnicy gry Semper Fidelis podczas turnieju
przez krakowski Wysoki Zamek we wspó³pracy z tamtejszym Oddzia³em IPN. M³odzie¿ odpowiednio wczeniej zapozna³a siê z gr¹ i przygotowa³a do rozgrywek,
poznaj¹c plan miasta Lwowa, uczestników walki, si³y i
rodki przez nich reprezentowane. Sam turniej rozegrano 29 listopada; uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe zwi¹zane tematycznie ze Lwowem i jego
obron¹ w 1918 roku. Najm³odszy uczestnik gry mia³
8 lat! Pojawili siê ju¿ inni chêtni do udzia³u w rozgrywkach, tak¿e dziewczêta, które w pierwszej edycji udzia³u nie bra³y; jest wiêc du¿a szansa na powtórzenie,
a nawet poszerzenie turnieju, byæ mo¿e w formie rozgrywek miêdzyszkolnych.
Powy¿sze przyk³ady przytaczam w celu zachêcenia
wszystkich zainteresowanych przekazywaniem dzieciom i m³odzie¿y kresowych tradycji do poszukiwania
nowych, atrakcyjnych dla tej grupy odbiorców form
przekazu. Jest oczywiste, ¿e formy te, aby by³y skuteczne musz¹ odpowiadaæ nowoczesnym standardom
nauczania i wychowania, a przede wszystkim zachêcaæ
do aktywnoci i samodzielnoci. Sama bowiem recytacja przez przedszkolaka wiersza Orl¹tko, choæ wycinie ³zy wzruszenia z oczu zgromadzonych, sprawy nie
za³atwi. G

Chlib kulikowski Mariana Hemara (wyd. LTW). Tytu³owy wiersz-piosenka sta³ siê inspiracj¹ do wypieku.
o historiê  grup rekonstruuj¹cych wydarzenia z ró¿nych epok. Realizacja tych za³o¿eñ nie mo¿e tak¿e
pomin¹æ interesuj¹cych nas treci z zakresu historii i
kultury kresowej. W ramach obchodzonej ostatnio 100.
rocznicy Obrony Lwowa zorganizowalimy wiêc dwa
tego typu wydarzenia.
Korzystaj¹c z wystêpu podczas organizowanych
przez nas Katowickich Dni Lwowa chóru Echo Kresów
z solistk¹ Ann¹ Wo, której popisowym utworem jest
Chlib kulikowski do s³ów Mariana Hemara, postanowi³em zachêciæ m³odzie¿ do wypieku takiego chleba.
Chêæ udzia³u w tym projekcie wyrazi³a p. Dyrektor Zespo³u Szkó³ Gastronomiczno-Us³ugowych w Chorzowie
Joanna Szymczyk oraz kierownik warsztatów szkolnych p. Gra¿yna Tarasek. Wed³ug dostarczonego przez
nas przepisu, po kilku próbach wypieczono chleb, który
m³odzie¿ rozda³a uczestnikom koncertu po wykonaniu
przez p. Annê jej piosenki. Towarzyszy³ temu odpowiedni komentarz: Marzenie Mariana Hemara i W³ady
Majewskiej, pierwszej wykonawczyni piosenki, nie
spe³ni³o siê, ale nasze tak  jemy chlib kulikowski!.
Reakcja zgromadzonych by³a entuzjastyczna! W chwili
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J. ¯arski

Kresowianie z kolêd¹ w Nowy Rok
Tradycyjnie ju¿ kolêd¹ Bóg siê rodzi w wykonaniu
chóru Echo z Dêbowego Lasu z Domu Pomocy Spo³ecznej Dom Seniora z Kostrzyna nad Odr¹ rozpoczê³o siê spotkanie wi¹teczno-noworoczne cz³onków i
sympatyków Klubu TMLiKPW. Kolêdy w Polsce ju¿ od
XVI wieku cieszy³y i nadal ciesz¹ siê nies³ychan¹ popularnoci¹. Ich autorami byli g³ównie poeci i znani duchowni. Wielu twórców tych kolêd pozostaje anonimowych.

Gwiazda na niebie jasno wieci,
Wskazuje drogê do Betlejem,
W stajence kwili bo¿e Dzieciê
Maryja syna czule tuli.
Kolêda i jej wykonanie zosta³o przyjête rzêsistymi
brawami.
Na spotkanie, do piêknie udekorowanej rotundy
w Zespole Szkó³, przybyli te¿ szanowni gocie.

Autorem kolêdy Bóg siê rodzi, królowej wszystkich
polskich kolêd, jest Franciszek Karpiñski, Kresowianin
z Pokucia  najpiêkniejszej krainy w II Rzeczpospolitej.
Autor napisa³ j¹ w Dubiecku nad Sanem na probê
ksiê¿nej Izabeli Czartoryskiej, a po raz pierwszy zosta³a wykonana w Starym Kociele Farnym w Bia³ymstoku
w 1792 roku.
Do czasów nam wspó³czesnych w ró¿nych piewnikach odnotowano ponad 500 kolêd i pastora³ek. Ju¿
jest ich wiêcej, bo Bernadetta Suchocka, mieszkanka
Domu Pomocy Spo³ecznej Dom Seniora w Kostrzynie
nad Odr¹, do³o¿y³a kolejne dwie. Muzykê do nich
skomponowa³ Jan Piko, a chór Echo z Dêbowego
Lasu po raz pierwszy zapiewa³ jedn¹ z nich na naszym spotkaniu.
Oto tekst kolêdy Gwiazda nadziei:
Na stole czasu obrus bia³y,
Drzewko wierkowe miodem pachnie,
Zmêczona d³oñ zapala wiece,
Op³atek ganie w ³ez krysztale.

Wród nich byli: Marek Tatarewicz  przewodnicz¹cy Rady Miasta, Zbigniew Biedulski  zastêpca burmistrza miasta, ks. dr Wojciech Skóra  proboszcz Parafii
pw. NMP Matki Kocio³a, Roman Dziduch  dyrektor
K-SSSE, Maria Bo¿ek  prezes Oddzia³u TMLiKPW
w Gorzowie Wlkp., Tadeusz £ysiak  wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta, Leszek Naumowicz  dyrektor ZS i
radny Rady Miasta, Krystyna Budziñska  prezes UTW
w Kostrzynie nad Odr¹, Zbigniew £ukasiewicz  radny
gminy Santok.
W wykonaniu chóru zabrzmia³y kolejne kolêdy, a po
nich Emilia H³adka odczyta³a wspomnienia Czes³awy
Stefanowicz z obchodów wi¹t Bo¿ego Narodzenia
w ich rodzinnym domu w Wo³kowie ko³o Lwowa. By³a
wtedy ma³¹ dziewczynk¹.
Oto jej relacja: wiêta Bo¿ego Narodzenia to d³ugi
okres przygotowañ, a póniej radosnego wiêtowania.
Z chwil¹ nastania adwentu wchodzi³o siê w atmosferê
wi¹t. Mama znosi³a ze strychu pud³o z choinkowymi
ozdobami, przegl¹da³o siê bombki i dowi¹zywa³o nitki.
Z kolorowej bibu³y robi³o siê je¿yki, gwiazdki, anio³ki,
³añcuchy z wykorzystaniem pociêtej s³omy. Robienie
przepiêknych cudeniek przez babciê, mamê i starsze
rodzeñstwo zajmowa³o kilka wieczorów. M³odsze dzieci
z radoci¹ w oczach ogl¹da³y przepiêkne wytwory.
W trudnych czasach robiono jeszcze choinkowe cukierki. W papierki, z³otka  zbierane przez ca³y rok, zawijano kawa³ek marchewki i takie cukierki wieszano na
drzewku obok jab³ek, orzechów i pierniczków.

Gwiazda nadziei, szczêcia gwiazda,
B³ogos³awieñstwo zsy³a ziemi,
Topi nienawiæ, ³¹czy serca,
Przy wspólnym stole chlebem dzieli.
Stó³ czasów czeka na ka¿dego,
Na wszystkich ludzi dobrej woli,
Z op³atkiem w d³oni mkn¹ kolêdy.
Dzi wiêta noc, dzi Bóg siê rodzi.
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Kolejne wieczory adwentu spêdzano przy przebieraniu pszenicy na kutiê. Przyniesion¹ w reszocie, pszenicê mama rozsypywa³a na stole i trzeba by³o oddzieliæ
ziarno od zanieczyszczeñ. Oczyszczon¹ pszenicê suszy³o siê, ot³uka³o z ³usek i tak przygotowana oczekiwa³a na przygotowanie jej na wigilijn¹ potrawê.

kierki i obdarowywa³a dzieci, które ju¿ buszowa³y w s³omie.
Wigilia nie mog³a obejæ siê bez kolêd. Tak by³o do
pasterki, na któr¹ wszyscy szli z wielk¹ ochot¹. Po
pasterce m³odzie¿ schodzi³a siê w domach, gdzie by³y
panny, siada³a przy sto³ach, tak¿e na s³omie, bawi³a siê
i d³ugo kolêdowa³a. Ma³e dzieci w czasie uroczystoci kocielnych prowadzono do ¿³obka i
tam opowiadano im o narodzinach Jezusa.
W wi¹teczne wieczory od domu do domu
chodzili kolêdnicy z szopk¹ i przedstawiali sceny z ¿ycia wiêtej rodziny. Wród nich by³ zawsze Herod, Diabe³, mieræ, Dziad i Anio³. Diabe³ zwykle pastwi³ siê nad panienkami, one dononie piszcza³y, a w izbie robi³o siê weso³e
zamieszanie. Kolêdników goszczono, obdarowywano wypiekami, a nawet czêstowano nalewkami, byli to bowiem doroli ludzie. Znany by³
te¿ zwyczaj obsypywania siê w kociele owsem.
By³o to w dniu wiêtego Szczepana. W Nowy
Rok przychodzili te¿ s¹siedzi i sk³adali ¿yczenia, winszowali i tak¿e sypali ziarnem na szczêcie.
Ten nastrój wspomnieniowy, pe³en zadumy
a mo¿e i nostalgii o¿ywi³y kolejne kolêdy w wykonaniu m³odziutkich solistów z Kostrzyñskiego
Centrum Kultury pod kierownictwem Jana Piko.
W wykonaniu grupy muzycznej Cantos us³yszelimy:
Dzi w stajence  w wyk. Marceliny Raduj,
Skrzypi wóz  w wyk. Amelii Abrasowicz,
Dzisiaj w Betlejem  w wyk. Franka ¯uka,
Pójdmy wszyscy do stajenki  w wyk. Klaudii
Szuciak.
Wykonawcy tych kolêd byli bardzo serdecznie przyjêci przez uczestników spotkania, którzy nie szczêdzili
im braw.
¯yczenia noworoczne wszystkim cz³onkom Klubu
TMLiKPW z³o¿yli: Zbigniew Biedulski i Maria Bo¿ek.
Pamiêtam obraz tamtych Wigilii  mówi³a pani Maria,
Tatuñcio, Mamuñcia, rodzeñstwo i ja. £ami¹c op³atek
rodzice mówili: Ta b¹dcie zdrowi, szczêliwi jak tylko
d³ugo siê da.
Tak, ta b¹dcie zdrowi  zwróci³a siê do uczestników  szczêliwi, jak tylko d³ugo siê da.
Po czêci artystycznej zebrani tradycyjnie ju¿ dzielili
siê op³atkiem i sk³adali sobie ¿yczenia wigilijne. Najczêciej pada³y s³owa: ¯yczê Ci zdrowia, szczêcia i
pomylnoci, które by³y te¿ uzupe³niane innymi ¿yczeniami. Oby siê one spe³ni³y w roku 2019.
W tym tak serdecznym nastroju zasiedlimy do wieczerzy wigilijnej, do konsumpcji tradycyjnych dañ wigilijnych. Nad przygotowaniem tego spotkania pracowa³o
wiele osób.
Pragnê podziêkowaæ wszystkim tym, którzy przyczynili siê do jego zorganizowania, a w szczególnoci
dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Leszkowi Naumowiczowi i
jego pracownikowi Henrykowi Pi¹tkowi, zespo³owi
Echo z Dêbowego Lasu, m³odziutkim wykonawcom
kolêd, Emilii H³adkiej i prowadz¹cej spotkanie Bogus³awie Strojnowskiej.
Wszystkim uczestnikom spotkania ¿yczê szczêliwego Nowego Roku.

Bli¿ej wi¹t robi³o siê wi¹teczne porz¹dki, a tu¿, tu¿
przed wigili¹ wypiekano przeró¿ne ciasta, obowi¹zkowo zawijane makowce, pierniki i wyplatane strucle.
Jedn¹ z nich, tê najbardziej wyplecion¹ i wypieczon¹,
uk³adano pod choink¹ i tu le¿a³a a¿ do wiêta Trzech
Króli. Czêsto porasta³a pleni¹ i nie nadawa³a siê ju¿
do spo¿ycia. W wigiliê przygotowywano ró¿ne potrawy,
m.in.: barszcz, zupê grzybow¹, go³¹bki, pierogi z ró¿nym nadzieniem, tak¿e na s³odko groch z kapust¹, ledzie i wspomnian¹ wczeniej kutiê. Mak do kutii w du¿ej donicy uciera³ zawsze dziadek albo tata. Robili to
najlepiej. Dzisiaj ¿adne urz¹dzenie nie utrze tak maku,
jak mêskie, spracowane rêce. Do utartego maku dodawano ugotowan¹ pszenicê, s³odzono miodem i cukrem,
dodawano orzechy, rodzynki, figi, suszone morele i
czasem podlewano s³odk¹ mietan¹. Najm³odsi czatowali nad makutr¹, by w chwili nieuwagi mieszaj¹cego,
lizn¹æ choæ trochê rarytasu. Po po³udniu tato przynosi³
drzewko, które stroi³ z najm³odszymi dzieæmi. Mama i
siostry nakrywa³y stó³ obrusem, pod którym by³o siano.
Jako pierwszy na stole ustawiony by³ porcelanowy talerz z czarno-czerwon¹ obwódk¹, na którym le¿a³ op³atek. Nie wiem dlaczego, ale ten talerz dobrze pamiêtam. Nie ma go ju¿ wród moich pami¹tek.
Póniej na stole ustawiano chleb, kutiê i inne potrawy. Zawsze przy stole by³o wolne miejsce dla nieznajomego. Pod wieczór tato wnosi³ s³omê, któr¹ rozciela³
po ca³ej pod³odze. W tej s³omie dzieci buszowa³y przez
ca³e wiêta. W k¹cie ustawiano dziada, tj. snop owsa,
który obdarowywano wigilijnymi potrawami. Do wieczerzy zasiadano w wi¹tecznych ubraniach. Najpierw
by³a wspólna modlitwa, a potem najstarszy z rodu bra³
op³atek do odgryzienia, oczywicie przy zachowaniu
odpowiedniej hierarchii. Dzielenie siê op³atkiem ka¿dy
z ka¿dym przysz³o póniej.
Nie by³o prezentów w czasie wi¹t. Tylko mama
albo babcia przynosi³a w zapasce jab³ka, orzechy, cu-

Zdjêcia: H. Kochanowska
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Krzysztof Wochniak

IV Miêdzypowiatowy Konkurs Recytatorski
W krêgu poezji lwowskiej i kresowej
30 listopada 2018 r. w 100-lecie Odzyskania Niepodleg³oci, w 100-lecie walk o polskoæ Lwowa i Kresów Wschodnich w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego przeprowadzono IV
Miêdzypowiatowy Konkurs Recytatorski W krêgu poezji lwowskiej i kresowej skierowany do uczniów klas
ósmych szkó³ podstawowych i III klas gimnazjalnych.

zrodzonej z mi³oci, ¿alu i têsknoty, wspominanie historii i uroku Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich,
kultywowanie pamiêci o Orlêtach Lwowskich, ale nade
wszystko rozwijanie wra¿liwoci na piêkno poetyckiego
jêzyka.
Ze wzglêdu na rok Herberta, uczestnicy konkursu
zaprezentowali kilka utworów tego poety. Uczniowie
recytowali wiersze o ró¿norodnej tematyce, zmiennym
nastroju i dramaturgii.
Pierwsze miejsce zajê³a Magdalena Bisiñska z Publicznej Szko³y Podstawowej im. Jana Kochanowskiego
w Wieniawie , która recytowa³a Ta co Pan buja, ta ja
ze Lwowa Emanuela Schlechtera oraz Piosenkê
o marzeniu ostatnim Mariana Hemara:
Z wszystkich marzeñ co nienasycenie
W sercu kwit³y i przêd³y siê w g³owie,
Pozosta³o to jedno marzenie,
Aby kiedy umieraæ we Lwowie.
By siê g³êbi¹ rozwar³y tajemn¹,
Gdy ju¿ wszystkie siê skoñcz¹ podró¿e,
Lwowska ziemia na dole pode mn¹,
Lwowskie niebo nade mn¹, na górze.

Zwyciê¿czyni Magda Bisiñska

II miejsce Julia Neska

Konkurs objêty by³ patronatem Mazowieckiego Kuratora Owiaty, Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów
Po³udniowo-Wschodnich Oddzia³ w Radomiu, Starosty
Powiatu Przysuskiego i Wójta Gminy Potworów.
Po eliminacjach szkolnych, w których uczestniczy³o
ok. 60 uczniów, w konkursie wziêli udzia³ uczniowie
z siedmiu szkó³: Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
w Gielniowie, Publicznej Szko³y Podstawowej im. Lotników Polskich w Klwowie, Publicznej Szko³y Podstawowej im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Potworowie,
Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego
w Przytyku, Publicznej Szko³y Podstawowej im. Przyjació³ Dzieci w Przytyku, Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie i Publicznej Szko³y Podstawowej z klasami sportowymi im. Jana
Kochanowskiego w Wieniawie.
Celem konkursu jest propagowanie twórczoci poetów lwowskich i kresowych, ukazanie piêkna poezji

Drugie miejsce zdoby³a Julia Neska z Publicznej
Szko³y Podstawowej im. Lotników Polskich w Klwowie
za interpretacjê wiersza Zbigniewa Herberta Wiatr i
ró¿a.
W ogrodzie ros³a ró¿a.
Zakocha³ siê w niej wiatr.
Byli zupe³nie ró¿ni,
on  lekki i jasny, ona  nieruchoma i ciê¿ka jak
krew.
Przyszed³ cz³owiek w drewnianych sabotach i go³ymi
rêkami zerwa³ ró¿ê.
Wiatr skoczy³ za nim, ale tamten zatrzasn¹³ przed
nim drzwi.
 Obym skamienia³  zap³aka³ nieszczêliwy.
 Mog³em obejæ ca³y wiat, mog³em nie wracaæ
wiele lat, ale wiedzia³em, ¿e ona zawsze czeka.
Wiatr rozumia³, ¿e aby naprawdê cierpieæ,
trzeba byæ wiernym.
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Trzecie miejsca zajê³a Dominika Kornatowska
z Publicznej Szko³y Podstawowej im. Przyjació³ Dzieci
w Przytyku za recytacjê wierszy Reszta to nul Ryszarda Garliñskiego i Wstêp do bajek Mariana Hemara.
Komisja konkursowa pod przewodnictwem Prezesa
TPLiKPW Oddzia³ w Radomiu p. Bogus³awa Stañczuka
wraz z cz³onkami Towarzystwa p. Aleksandrem Sawarynem, p. Kamilem Woniakiem  aktorem z Radomia,

uczniów, udzieli³ recytuj¹cym wielu merytorycznych
wskazówek i uwag. S³owa refleksji i podziêkowañ wyrazili równie¿ p. Bogus³aw Stañczuk i p. Karol Bauer.
Organizatorzy konkursu: p. Aldona Skrzyniarz,
p. Bogumi³a Podsiad³a, p. Lidia Wochniak i Krzysztof
Wochniak podziêkowali Prezesowi Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich Oddzia³ w Radomiu  p. Bogus³awowi Stañczukowi za

Nagrodzeni zwyciêzcy i wyró¿nieni
oraz p. Renat¹ Strza³kowsk¹  nauczycielk¹
Publicznej Szko³y Podstawowej w Wirze  przyzna³a równie¿ piêæ wyró¿nieñ. Zdobyli je: Aneta
Marciniak (wiersz patriotyczny wiêty Miko³aj
Mariana Hemara) i Bart³omiej £agoda z Publicznej Szko³y Podstawowej w Potworowie, Rafa³
Kietla z Publicznej Szko³y Podstawowej im.
Jana Kochanowskiego w Rusinowie, Sandra
Marczyñska z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Gielniowe oraz Dominik Gaca z PSP
w Przytyku. Konferansjerami byli uczniowie
III klasy gimnazjalnej: Dagmara Derlecka i
Adam Gód.
Wszyscy uczniowie, uczestnicy konkursu
(21 osób) otrzymali liczne nagrody ksi¹¿kowe i
rzeczowe m.in. wydawnictwa albumowe Polska. Drogi do Niepodleg³oci, albumy Kresy,
ufundowane przez Towarzystwo Mi³oników
Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich Oddzia³ w Radomiu oraz Radê Rodziców przy PSP
w Potworowie i organizatorów. Nagrody wrêczyli: Dyrektor Szko³y Podstawowej w Potworowie p. Halina Piecyk, Prezes TMLiKPW Oddzia³ w Radomiu Bogus³aw Stañczuk, lwowianin Aleksander Sawaryn oraz
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu w Przysusze Krzysztof
Wochniak. Pan Kamil Woniak podsumowa³ wystêpy

Widok sali
wsparcie tej inicjatywy oraz dyrektorom szkó³ i nauczycielom przygotowuj¹cych uczniów do konkursu. By³y to
Panie: Ewa Bocheñska, Iwona Ciechañska, El¿bieta
Dutkowska, El¿bieta Fokt, Bogumi³a Pawlak, Bogumi³a
Podsiad³a, Aldona Skrzyniarz, Beata Tomczyk. G
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Leszek Mulka

Dni Lwowa 2018 w Olenicy
Olenickie obchody Dni Lwowa w 2018 r. mia³y charakter wyj¹tkowy, poniewa¿ odbywa³y siê w roku jubileuszowym 100-lecia odzyskania przez Polskê niepodleg³oci i 100. rocznicy Obrony Lwowa. Organizatorem
obchodów by³ olenicki Klub TMLiKPW, a dzia³ania Klubu by³y wspierane przez Szko³ê Podstawow¹ nr 7
im. Jana Paw³a II oraz Bibliotekê i Forum Kultury
w Olenicy. Wprawdzie kulminacja uroczystoci mia³a
miejsce w listopadzie, ale ju¿ wczeniej odby³o siê kilka
imprez, które spotka³y siê z du¿ym zainteresowaniem
mieszkañców Olenicy.
Wstêpem do Dni Lwowa 2018 by³ wspania³y koncert
Kapeli Lwowska Fala ze Lwowa pod kierownictwem
Edwarda Sosulskiego, który odby³ siê 29 wrzenia
w sali widowiskowej Biblioteki i Forum Kultury. Sala na
300 miejsc by³a wype³niona do ostatniego miejsca,
a koncert zakoñczy³ siê d³ugo trwaj¹c¹ owacj¹ na
stoj¹co.

z Obron¹ Lwowa uhonorowano w Olenicy drzewem
Niepodleg³oci. To gen. Micha³ Karaszewicz-Tokarzewski, który 20 listopada 1918 r. przyby³ z odsiecz¹
z Przemyla do Lwowa oraz prof. Antoni Cieszyñski,
wiatowej s³awy polski lekarz i uczony z Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie, który bra³ czynny udzia³
w Obronie Lwowa. Drzewo powiêcone gen. Micha³owi
Karaszewiczowi-Tokarzewskiemu zosta³o posadzone

Drzewko gen. Micha³a Karaszewicza-Tokarzewskiego.
Z lewej  burmistrz Micha³ Ko³aciñski z uczestnikami
gry Lwowskie Orlêta  Olenica pamiêta, z prawej
 prezes Klubu TML w Olenicy Leszek Mulka

Tablica W ho³dzie Obroñcom Lwowa i Kresów
Wschodnich w bazylice mniejszej w Olenicy

Kolejn¹ imprez¹, zwi¹zan¹ ju¿ cile z 100. rocznic¹ Obrony Lwowa, by³a gra miejska Orlêta Lwowskie
 Olenica pamiêta, która odby³a siê 11 padziernika.
Zosta³a zorganizowana we wspó³pracy ze Szko³¹ Podstawow¹ nr 7, Centrum Kszta³cenia i Wychowania OHP
oraz Bibliotek¹ i Forum Kultury w Olenicy, przy wsparciu Oddzia³u Wroc³awskiego Instytutu Pamiêci Narodowej. Celem gry by³a popularyzacja wród m³odych oleniczan wiedzy o Lwowie i Obronie Lwowa. Gra mia³a
charakter biegu, po³¹czonego ze strzelaniem, piewaniem piosenek legionowych oraz sprawdzianem wiedzy
o Lwowie i walkach o Lwów. W grze uczestniczy³y zespo³y ze wszystkich olenickich szkó³ podstawowych.
Najlepszy okaza³ siê zespó³ ze Szko³y Podstawowej
nr 6, a na drugim miejscu uplasowa³ siê zespó³ ze
Szko³y Podstawowej nr 7. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ksi¹¿kowe i rzeczowe.
Rok jubileuszowy by³ okazj¹ do przypomnienia i
uhonorowania osób zas³u¿onych w walkach o polski
Lwów i tworzeniu niepodleg³ego Pañstwa Polskiego
w 1918 r. Dwie historyczne postacie zwi¹zane

11 padziernika na terenie Szko³y Podstawowej nr 7
im. Jana Paw³a II, a drzewo, którego patronem zosta³
prof. Antoni Cieszyñski posadzono 9 listopada na terenie I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Juliusza S³owackiego. Obie uroczystoci odby³y siê z udzia³em w³adz
samorz¹dowych, nauczycieli i uczniów.
Sta³ym elementem olenickich Dni Lwowa jest Konkurs Recytatorski Poezji Lwowskiej i Kresowej im. Mariana Hemara, który co roku odbywa siê w przeddzieñ
rocznicy Obrony Lwowa. Bior¹ w nim udzia³ uczniowie
olenickich szkó³ podstawowych i rednich. Tym razem
konkurs odby³ siê 15 listopada i nawi¹zywa³ do 100.
rocznicy Obrony Lwowa. Z tej okazji osoby, które przez
wiele lat wspiera³y Konkurs oraz inne przedsiêwziêcia
organizowane przez Towarzystwo, zosta³y uhonorowane pami¹tkowym medalem wybitym z okazji XXX-lecia
TMLiKPW. Natomiast wszyscy uczestnicy i nauczyciele
przygotowuj¹cy uczniów do konkursu otrzymali kalendarze lwowskie na rok 2019.
Olenickie Dni Lwowa 2018 zakoñczy³a uroczysta
msza wiêta, która zosta³a odprawiona w niedzielê
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18 listopada 2018 r. w bazylice pw. w. Jana Aposto³a
i Ewangelisty. Msza by³a sprawowana za poleg³ych
w Obronie Lwowa i Kresów oraz w intencji cz³onków
Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich. Wzruszaj¹ce okolicznociowe kazanie
o Obronie Lwowa i Orlêtach Lwowskich wyg³osi³
ks. Sebastian Kruk. Uroczystoæ uwietni³ Chór Apasjonata, który zapiewa³ Gwiazdo liczna miasta

Lwowa i Lwowskie Madonny Jerzego Michotka. Na
zakoñczenie uroczystoci zebrani w bazylice odpiewali Rotê. Pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ Obroñców Lwowa i Kresów z³o¿ono kwiaty i zapalono znicze. Obecni
byli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych Olenicy,
cz³onkowie i sympatycy Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich oraz mieszkañcy
Olenicy. G

Leszek Mulka

Drzewo profesora Antoniego Cieszyñskiego w Olenicy
Jubileuszowy rok 2018 by³ okazj¹ do przypomnienia
i uhonorowania wielu osób zas³u¿onych w tworzeniu
Niepodleg³ego Pañstwa Polskiego w 1918 r. Jedn¹ z nich
jest niew¹tpliwie prof. Antoni Cieszyñski, wybitny polski
uczony, twórca stomatologii polskiej i pionier stomatologii wiatowej.
4 czerwca 2018 r. w Olenicy, miecie urodzenia
Profesora, pod patronatem Narodowym Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie

Dope³nieniem czerwcowej uroczystoci by³o posadzenie w Olenicy Drzewa Niepodleg³oci, którego
patronem zosta³ prof. Antoni Cieszyñski. Drzewo posadzono uroczycie 9 listopada 2018 r. na terenie I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Juliusza S³owackiego
w ramach ogólnopolskiej akcji Eko-historia  100
drzew na Stulecie Niepodleg³oci 1918  2018, której
patronowali: Dolnol¹ski Urz¹d Wojewódzki, Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych oraz Wojewódzki
Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
we Wroc³awiu.
Posadzenie drzewa poprzedzi³a uroczysta akademia powiêcona setnej rocznicy odzyskania niepodleg³oci. Sylwetkê prof. Antoniego Cieszyñskiego przedstawi³ Prezes Towarzystwa Mi³oników Lwowa w Olenicy Leszek Mulka, akcentuj¹c jego udzia³ w tworzeniu niepodleg³ego Pañstwa Polskiego, a szczególnie
czynne uczestnictwo w Obronie Lwowa w listopadzie
1918 r. W ogarniêtym walkami Lwowie prof. Cieszyñski
zorganizowa³ Polsk¹ S³u¿bê Sanitarn¹ i przez ca³y
okres walk o Lwów by³ jej kierownikiem.
Drzewo Cieszyñskiego (jest to buk) zosta³o posadzone w widocznym i eksponowanym miejscu przed
wejciem g³ównym do Liceum, od strony ul. S³owackiego. Po przeciwnej stronie ulicy znajduje siê reprezentacyjny gmach Starostwa Powiatowego w Olenicy.
Przed drzewem zosta³a umieszczona tabliczka z biogramem Profesora oraz krótki opis gatunku drzewa.
W uroczystoci udzia³ wziêli uczniowie i nauczyciele
I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Olenicy, w³adze powiatu olenickiego oraz zaproszeni gocie: dr hab.
n. med. Barbara Bruziewicz-Mik³aszewska, Prezes Oddzia³u Wroc³awskiego Polskiego Towarzystwa Historii
Medycyny; Leszek Mulka, Prezes Towarzystwa Mi³oników Lwowa w Olenicy; lek. stom. Jacek Wojtkowicz,
przedstawiciel Dolnol¹skiej Izby Lekarskiej oraz Jaros³aw Ka³u¿a, Nadleniczy Nadlenictwa Olenica.
Inicjatorem ca³oci przedsiêwziêcia by³o Towarzystwo Mi³oników Lwowa w Olenicy. G

Drzewko prof. Antoniego Cieszyñskiego.
Z lewej  dr hab. n. med. Barbara Bruziewicz-Mik³aszewska, w rodku  starosta Wojciech Kociñski,
z prawej  nadleniczy Jaros³aw Ka³u¿a
Odzyskania Niepodleg³oci oraz pod Patronatem Honorowym Wojewody Dolnol¹skiego Paw³a Hreniaka, odby³a siê uroczystoæ patriotyczna Profesor Antoni Cieszyñski  Cz³owiek Niepodleg³oci. Obszerna relacja
z tej uroczystoci zosta³a zamieszczona w nr. 3/2018
Semper Fidelis.
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XIII Olenicki Konkurs Recytatorski Poezji Lwowskiej
im. Mariana Hemara
15 listopada 2018 r. w udekorowanej herbem Lwowa
sali Biblioteki i Forum Kultury w Olenicy odby³y siê fina³y XIII Olenickiego Konkursu Recytatorskiego Poezji
Lwowskiej i Kresowej im. Mariana Hemara, któremu
patronowa³ Starosta Powiatu Olenickiego Wojciech
Kociñski. Organizatorem konkursu jest Klub TMLiKPW
w Olenicy i Szko³a Podstawowa nr 7 im. Jana Paw³a II.
Celem konkursu jest szerzenie wród m³odzie¿y
wiedzy o Lwowie i dawnych Kresach Wschodnich
Rzeczpospolitej oraz o ich historycznym i kulturowym
dziedzictwie. Lwów i Kresy, tak nierozerwalnie zwi¹zane z histori¹ Polski, odegra³y w jej dziejach bardzo
wa¿n¹ rolê. Wiele wydarzeñ historycznych zwi¹zanych
z Kresami zosta³o utrwalonych w dzie³ach literackich,
a konkurs jest dobr¹ okazj¹ do ich przypomnienia.
Jak co roku konkurs odbywa³ siê w atmosferze rocznicowej zwi¹zanej z obchodami wiêta Niepodleg³oci i
Obron¹ Lwowa w listopadzie 1918 r. Tym razem mia³o
to wyraz szczególny, poniewa¿ konkurs odbywa³ siê
w roku jubileuszowym 100. rocznicy odzyskania przez
Polskê niepodleg³oci i 100. rocznicy Obrony Lwowa.
W fina³ach konkursu wziê³o udzia³ 43 uczestników
z 10 olenickich szkó³. Prezentacje fina³owe odby³y siê
w dwóch grupach: uczniowie m³odsi (klasy IV  VI)
oraz uczniowie starsi (klasy VII, VIII, klasy gimnazjalne
i licealne). Oceni³a je Komisja Konkursowa w sk³adzie:
Barbara Sycianko  przewodnicz¹ca, Dorota Bilmon
 sekretarz, Barbara S³omka  cz³onek.

Sybiraków, III  Emilia Nyga z SP nr 3 za recytacjê
wiersza Mariana Hemara Trzy powody. Wyró¿nienia
 Antoni Piasecki i Milena Piasecka z SP nr 8 oraz Jan
Stasiak z SP nr 2.
W grupie starszej:
I miejsce  Marcelina Kobiela z SP nr 8 za recytacjê
utworu Kornela Makuszyñskiego Purpurowa Ksiêga,
II  Joanna liwiñska z SP Gminy Olenica za recytacjê utworu Antoniego Przybysza Wspomnienia z umêczonego Wo³ynia, III  Sebastian Skowroñski z SP
nr 2 za recytacjê utworu Kornela Makuszyñskiego
Umiech Lwowa. Wyró¿nienia  Wiktoria Serwin
z I LO oraz Julia Pawlak i Natalia Strzelecka z II LO.
Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody ksi¹¿kowe
i kalendarze lwowskie na rok 2019, które ufundowali:
Starosta Powiatu Olenickiego Wojciech Kociñski i
Wójt Gminy Olenica Marcin Kasina. Natomiast nauczyciele przygotowuj¹cy uczniów do konkursu otrzymali dyplomy z podziêkowaniami i równie¿ kalendarz
lwowski na rok 2019. Po wrêczeniu nagród obecni na
uroczystoci przedstawiciele w³adz samorz¹dowych i
owiatowych oraz nauczyciele i rodzice uczniów wys³uchali wystêpu laureatów.
Na zakoñczenie uroczystoci prezes Klubu
TMLiKPW w Olenicy Leszek Mulka podziêkowa³ osobom, które przez wiele lat wspiera³y Konkurs Poezji
Lwowskiej i Kresowej, a tak¿e inne przedsiêwziêcia
organizowane przez Towarzystwo i uhonorowa³ ich pami¹tkowym medalem wybitym z okazji XXX-lecia
TMLiKPW. Medal otrzymali: Wojciech Kociñski, starosta olenicki; Ma³gorzata Iwañska, naczelnik Wydzia³u
Owiaty, Kultury i Sportu; Dorota Rasa³a-witoñ, dyrektor Szko³y Podstawowej nr 7. G

Laureatami zostali:
W grupie m³odszej:
I miejsce  Zuzanna Szczygie³ z SP Gminy Olenica
za recytacjê wiersza Mariana Hemara Rozmowa
z ksiê¿ycem, II  Zuzanna Michalewska z SP nr 6 za
recytacjê wiersza Stanis³awy Wiatr-Patryki Zebranie

Zdzis³aw Piwko

30-lecie Klubu i Oddzia³u we Wroc³awiu
Kiedy w latach 1988  1989 nast¹pi³a zmiana systemu w kraju, nast¹pi³y te¿ mo¿liwoci powstawania ró¿nych organizacji dotychczas zakazanych przez w³adze
polskie. Zaczê³y powstawaæ równie¿ organizacje o charakterze kresowym. W roku 1989 na zebraniu w Filharmonii Wroc³awskiej dokonano wyboru Zarz¹du Towarzystwa Mi³oników Lwowa, na którym wybrano Prezesem Zdzis³awa Zieliñskiego. Ró¿norakie zgromadzenia
Lwowiaków, Kresowiaków ³¹cz¹c siê tworz¹ Kluby i
Oddzia³y. Na wniosek grona nauczycieli powstaje
w roku 1989 Klub Nauczycielski we Wroc³awiu, który na
swym pierwszym spotkaniu dokonuje wyboru Zarz¹du
Klubu. W sk³ad zarz¹du wchodz¹ Maria Sawicka Magda, Leszek Sawicki, w nastêpnych latach dokooptowa-

ni zostaj¹ Jan S³aby i Janina Tomala. W tym czasie
grupa na czele z Magd¹ powo³uje zespó³ kabaretowy
 Weso³¹ Wroc³awsk¹ Falê, w sk³ad której wchodz¹:
Maria i Leszek Sawiccy, Tadeusz Wojnarowicz, Anna
Damn, Helena Bohm, Jan S³aby, Zofia Pucha³a.
Pierwsz¹ siedzib¹ by³y pomieszczenia w Rynku, nastêpne przy ulicach W³odkowica i Ko³³¹taja, a ostatnio
przy ulicy £okietka, obecne warunki lokalowe s¹ bardzo
z³e. Ale te wszystkie przeciwnoci nie zra¿aj¹ nas
do dzia³ania. W minionym okresie zorganizowalimy
10 kolonii dla dzieci ze Lwowa i Kresów. Ka¿dego roku
uczestniczy³o po 80  90 dzieci oraz kilku opiekunów.
W tym okresie staæ nas by³o na organizacjê, by³o wielu
sponsorów. Od roku 1993 podjêto dzia³ania w celu po34

pularyzacji wiedzy o Lwowie i Kresach, organizuj¹c
konkursy dla m³odzie¿y wszystkich typów szkó³
we Wroc³awiu i powiecie. Ka¿dorazowo w obu konkursach uczestniczy od 60 do 120 osób.
Pierwszy konkurs to Rajd ladami Pamiêci Lwowa i
Kresów we Wroc³awiu. S¹ to reporta¿e, wywiady z osobami ze Lwowa i Kresów, ich prze¿ycia tam na wschodzie oraz pobyty na Dolnym l¹sku. Czêsto wywiady
dotycz¹ zes³añców sybirskich. Prace z za³¹czonymi
dokumentami, zdjêciami s¹ przekazane do Zak³adu
Ossoliñskich.

Gimnazjum im. Profesorów Lwowskich. Wspó³pracowalimy ze studentami Wydzia³u Historycznego Uniwersytetu Wroc³awskiego.
Kilka s³ów o Dniach Lwowa organizowanych
we Wroc³awiu. Ka¿dego roku w dniach 22  24 czerwca
zapraszamy zespo³y wokalno-taneczne z Polski oraz
zespo³y polonijne z Bia³orusi, Litwy i Ukrainy. Zespo³y

polonijne m³odzie¿owe i zespo³y doros³ych licz¹ od
5 do 40 osób. Przyjazd zespo³ów wspó³finansowany
jest ze rodków Urzêdu Miasta Wroc³awia. Uroczystoci Dni Lwowa organizowalimy w kilku miejscach Wroc³awia: na Rynku, w Ossolineum, na Politechnice Wroc³awskiej, w Dzielnicowych Domach Kultury, w Klubie
Wojskowym 4 Regionalnej Bazy Logistycznej. Zespo³y
wystêpuj¹ równie¿ w kocio³ach.
Ka¿dorazowo z okazji Dni Lwowa organizujemy wystawê pt. Historia zaklêta w dokumentach. Wystawa
ta by³a eksponowana w kilku miastach Dolnego l¹ska:
we Wroc³awiu (12 razy), w szko³ach wroc³awskich,
w Naczelnej Organizacji Technicznej we Wroc³awiu, na
Politechnice Wroc³awskiej (2 razy), w Olenicy (2 razy),
Wo³owie, K³odzku, a tak¿e w Lesznie i Poznaniu.
Przez 30 lat organizujemy dla naszych cz³onków i
zaproszonych wroc³awian comiesiêczne spotkania
w Klubie Muzyki i Literatury. Odbywaj¹ siê na nich wystêpy artystyczne, spotkania autorskie, prelekcje historyczne, podró¿nicze i sportowe o Lwowie i Kresach. Organizujemy te¿ dwa razy w roku spotkania okolicznociowe cz³onków TMLiKPW z klubów wroc³awskich
 s¹ to spotkania bo¿onarodzeniowe i wielkanocne.
W roku 2018 przypada³a 100. rocznica Odzyskania
Niepodleg³oci i jednoczenie 100. rocznica Obrony
Lwowa. Z tej okazji zorganizowalimy uroczystoæ najwiêksz¹ i najpiêkniejsz¹ w ca³ym kraju, który zapomnia³, ¿e wolnoæ Ojczyzny mia³a swój pocz¹tek
we Lwowie.
Nasza dzia³alnoæ nie by³aby mo¿liwa bez wsparcia
naszych przyjació³ w szko³ach, wojsku i klubach. Podjêlimy wysi³ek wsparcia odbudowy wi¹tyñ w Szczercu i Hodowicy. Ocenê w³adz przedstawimy w odrêbnym
artykule.
Wszystkim serdecznie dziêkujemy za wsparcie
Lwowiaków i Kresowiaków.
Po tym wstêpie nast¹pi³a uroczystoæ uhonorowania
cz³onków naszego Oddzia³u odznakami Zarz¹du G³ównego, które wrêcza³ prezes Zarz¹du G³ównego Andrzej
Kaminski z okazji 30-lecia TMLiKPW, oraz medalami
25-lecia, medalami 30-lecia i statuetkami Lwa Lwowskiego. G

Drugi konkurs to Konkurs Wiedzy o Lwowie i Kresach, organizowany od 1994 r. Tu nale¿y podziêkowaæ
pani Eli Woszczyñskiej, która przez wiele lat by³a jego
animatork¹.
Natomiast Rajd ladami Pamiêci o Lwowie i Kresach prowadz¹ kol. kol. Jan S³aby i Zbigniew Mazur;
Jan Jóków i Ryszard Murawski s³u¿¹ pomoc¹.
Fina³y obu konkursów odbywaj¹ siê w Ossolineum i
finalici honorowani s¹ nagrodami.
Bardzo trudnym zadaniem jest wydawanie czasopisma pt. ¯ycie Kresowian, którego redaktorem od wielu miesiêcy jest kol. Jan Jóków. Wydalimy kolejny
numer 19/2018.
Wszystkim Kole¿ankom i Kolegom sk³adam serdeczne podziêkowanie za pracê na rzecz Lwowa i Kresów. Osobne podziêkowanie sk³adam Danucie Trawiñskiej i Lucynie Olszañskiej-Nowakowskiej za rzeczow¹
i skrupulatn¹ pracê w dziedzinie ksiêgowoci. Proszê,
nie zra¿ajcie siê trudnociami.
W okresie trzydziestolecia nawi¹zalimy wspó³pracê
z m³odzie¿¹ szkó³. Nale¿y tu wymieniæ: Szko³ê Podstawow¹ nr 91 im. Orl¹t Lwowskich, Sportow¹ Szko³ê
Podstawow¹ nr 72 im. W³adka Zarêbowicza, Zespó³
Szkó³ Logistycznych nr 12 im. Stanis³awa Staszica,
35

Agata Combik

wydarzenia, jakie rozegra³y siê we Lwowie 100 lat
temu.  Dok³adnie 22 listopada 1918 r. Lwów staje siê
wolny  mówi³, wspominaj¹c o 123 latach niewoli.  Nie
by³o pañstwa, ale naród polski istnia³. Dlaczego? 
pyta³. Wskaza³ na dwie si³y: Koció³ i kulturê. To wiara
by³a ród³em si³y Polaków; to w czasach rozbiorów rodzili siê najwybitniejsi polscy twórcy, jak Mickiewicz,
S³owacki, Norwid.
Przypomnia³ walki, jakie toczy³y siê od 1 listopada
1918 r. we Lwowie  od czasu, gdy ukraiñskie oddzia³y
wojskowe przejê³y g³ówne obiekty
miasta, uznaj¹c Lwów za swój.
Opór ze strony polskiej stawili bardzo m³odzi ludzie, studenci, uczniowie. Najm³odszy powstaniec mia³
9 lat. To oni nazwani zostali potem
Orlêtami Lwowskimi. 22 listopada
oddzia³y ukraiñskie wycofa³y siê
z miasta  choæ d³ugo jeszcze oblega³y Lwów. S. Srokowski przypomnia³, ¿e w Grobie Nieznanego
¯o³nierza w Warszawie znalaz³y
siê szcz¹tki jednego z obroñców
Lwowa.
 Choæ zabrali nam domy, ziemiê, nie zabrali nam Ojczyzny, mielimy j¹ w sercach. Wolnoci nie da
siê zabraæ  mówi³ w homilii o czasach rozbiorów o. Damian Simonicz CSsR. Zauwa¿y³, ¿e podobnie
by³o z Jezusem obdartym z szat.
Nie zdo³ano odebraæ Mu wolnoci,
godnoci, cz³owieczeñstwa  nikomu siê jej nie odbierze, jeli on sam na to nie pozwoli.
Czy nasi przodkowie z czasów zaborów nie byli
bardziej wolni ni¿ my dzisiaj?  pyta³ redemptorysta.
 Choæ nie mieli domów, ojczyzn, mieli piêkne wolne
serca, których nie da³o siê zmusiæ, by wyrzek³y siê
tego, co dla nich najwa¿niejsze  podkrela³, t³umacz¹c, ¿e prawdziw¹ wolnoæ daje cz³owiekowi Bóg. To
w Nim nasi przodkowie znajdowali si³ê.
 Nasza ojczyzna na tyle jest wolna, na ile my jestemy wolni  doda³.  Otrzymalimy woln¹ ojczyznê, ale
tê wolnoæ trzeba pielêgnowaæ. W 100. rocznicê odzyskania niepodleg³oci trzeba sobie uwiadomiæ: jestemy podzieleni, ale nie podzieli³y nas ¿adne opcje,
partie. Te podzia³y zaczynaj¹ siê w sercu cz³owieka
Czy w naszej historii trzeba najedcy, bymy siê zjednoczyli?
W Mszy w., podczas której dziêkowano za zryw
Orl¹t Lwowskich i za 100. rocznicê niepodleg³oci Polski, uczestniczy³y poczty sztandarowe Wojska Polskiego, Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, Bractwa Kurkowego, przedstawicieli
wy¿szych uczelni, szkó³, w³adze pañstwowe, samorz¹dowe, liczne kresowe organizacje.
Po Eucharystii uczestnicy spotkania udali siê na
cmentarz parafialny wiêtej Rodziny, pod pomnik Orl¹t
Lwowskich. Odby³ siê Apel Poleg³ych i salwa honorowa, z³o¿ono wieñce. Za uczestnictwo w obchodach
dziêkowa³ zebranym Zdzis³aw Piwko z Towarzystwa
Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich. G

Bohaterskim Orlêtom
Obchody 100. rocznicy obrony Lwowa, zorganizowane przez wroc³awski oddzia³ Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, odby³y
siê w parafii pw. wiêtej Rodziny we Wroc³awiu.
Uroczystoci  które honorowym patronatem obj¹³
prezydent RP Andrzej Duda  rozpoczê³y siê w kocie-

Pod pomnikiem Orl¹t Lwowskich
le przy ul. Monte Cassino. Mszy w. przewodniczy³
wikariusz generalny archidiecezji wroc³awskiej
ks. Adam £uniak  reprezentuj¹cy wroc³awskiego
metropolitê.
 Wielkim zaszczytem dla naszej wi¹tyni jest obecnoæ kopii obrazu Matki Bo¿ej £askawej, licznej
Gwiazdy Miasta Lwowa  mówi³ przed rozpoczêciem
Eucharystii ks. Janusz Prejzner, proboszcz, wskazuj¹c
na potê¿ny wizerunek przywieziony z Poznania.
 Modlitwa przed tym obrazem  wyjania³  owocowa³a licznymi uzdrowieniami. Cudownej interwencji
Matki Bo¿ej przypisano nieudane oblê¿enie miasta
przez wojska Chmielnickiego w 1648 r., zwyciêstwo
pod Beresteczkiem czy odparcie ataku Kozaków
w 1655 r. A w czasie potopu szwedzkiego 1 kwietnia
1656 r. król Jan II Kazimierz Waza w katedrze Wniebowziêcia NMP we Lwowie przed tym obrazem z³o¿y³
luby  odda³ w opiekê Maryi pañstwo i og³osi³ Matkê
Bo¿¹ Królow¹ Korony Polskiej. Ta wierna kopia obrazu
powsta³a z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski.
Jak t³umaczy³ potem Stanis³aw £ukasiewicz, prezes
poznañskiego oddzia³u Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, kopia zosta³a
wykonana z inicjatywy tej organizacji oraz Pokolenia
Milenijnego, równie¿ w nawi¹zaniu do 350. rocznicy
lubów Jana Kazimierza. Przywieziona ze Lwowa do
poznañskiej katedry, na sta³e znajduje siê w Poznaniu
w kociele w. Ma³gorzaty. Czêsto wêdruje po Polsce
z okazji rozmaitych uroczystoci.
Odpiewano pieñ liczna Gwiazdo, Miasta Lwowa , po czym pisarz Stanis³aw Srokowski przywo³a³
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XXX lat minê³o, Pozosta³a pamiêæ  historia,
i koniecznoæ trwania w pamiêci o tym co by³o.
Minê³o XXX lat odk¹d rozpoczê³o dzia³alnoæ Towarzystwo Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich  Oddzia³ Gliwice. Przypomnijmy zatem
w kilku s³owach przebieg tej niecodziennej uroczystoci, która odby³a siê w gmachu hostelu ARGENTUM,
w Gliwicach. Jak informowali organizatorzy, cz³onkowie
zarz¹du towarzystwa, podczas organizacji tej doæ
trudnej do ogarniêcia z racji bogatego programu imprezy, nie oby³o siê bez krótkich spiêæ i napiêæ, w do-

nego otwarcia uroczystoci dokona³ prezes dr. Zygmunt
Partyka (historyk, wychowawca m³odego pokolenia
mieszkañców Gliwic, zwi¹zanego zawodowo i duchowo
jak wspomina, z IV Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Orl¹t Lwowskich). Po wprowadzeniu historycznego sztandaru i odpiewaniu hymnu Lwowiaków, g³os zabra³ pre-

Wiceprezes Maria Kapron
i prezes ZG TMLiKPW Andrzej Kaminski

Prezes Oddzia³u w Gliwicach Zygmunt Partyka
z osob¹ towarzysz¹c¹

Sztandar TMLiKPW w Gliwicach

s³ownym tego s³owa znaczeniu, bowiem, na krótko
przed rozpoczêciem uroczystoci z powodów technicznych, nie zezwolono na udostêpnienie wczeniej zaplanowanego obiektu. Dalimy radê, odpowiada prezes
Partyka dziêki zaanga¿owaniu cz³onków towarzystwa,
a tak¿e pani Maryli Kapron, która stawa³a na g³owie by
wszystko zosta³o na czas zapiête na ten przys³owiowy
ostatni guzik. Dziêkujemy w³adzom hostelu dodaje prezes, które udostêpni³y salê konferencyjn¹ na czas odbywaj¹cych siê uroczystoci, trwaj¹cych od godziny
11 do pónych godzin wieczornych.
Trzydzieste urodziny to jakby nie by³o okr¹g³a rocznica, tote¿ nie mog³o na niej zabrakn¹æ goci i sympatyków, którzy od pocz¹tku istnienia wspieraj¹ dzia³alnoæ towarzystwa. Obecni byli miêdzy innymi przedstawiciele si³ zbrojnych, politycy, przedstawiciele duchowieñstwa, Rady Miasta Gliwice, gliwickich szkó³, oraz
delegacje zarz¹dów stowarzyszeñ i organizacji kresowych dzia³aj¹cych na terenie Górnego l¹ska. Oficjal-

zes dr Zygmunt Partyka. W swoim wyst¹pieniu wspomnia³ szeroko, o burzliwych dziejach Kresów. Wielokrotnie podkrela³, i¿ nale¿y z szacunkiem spogl¹daæ
na l¹sk oraz mieszkañców tego regionu. Gliwice informowa³, sta³o siê dla wielu Kresowian podczas ich tu³aczki, na pocz¹tku kolejnym nieznanym miejscem, nied³ugo potem, przyjazn¹ przystani¹, w której poczuli siê
bezpiecznie za spraw¹ g³ównie rdzennych mieszkañców miasta a tak¿e jego okolic. Dwa kresowe rodowiska stopniowo odnajdywa³y wspólny jêzyk, mimo du¿ych ró¿nic kulturowych. Po krótkim, lecz niezwykle
silnym emocjonalne wstêpie, g³os zabra³a pani Maria
Kapron (wiceprezeska TMLiKPW Gliwice. Nale¿y
w tym miejscu podkreliæ, i¿ jest to osoba w sposób
szczególny zaanga¿owana w integracjê rodowisk Górnego l¹ska i Kresów Wschodnich, a tak¿e niezrównany organizator wszelkiego rodzaju spotkañ a tak¿e wycieczek po Kresach). W czêci oficjalnej g³os zabrali
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tak¿e cz³onkowie zarz¹dów organizacji kresowych
dzia³aj¹cych na terenie Górnego l¹ska, oraz politycy.
Jubileusz XXX lecia powstania gliwickiego towarzystwa
Kresowian to tak¿e okazja do wizyty goci szczególnych, do których zaliczyæ mo¿na z pewnoci¹ przedstawicieli Radiowego okna na Polskê we Lwowie, dziennikarze Polskiego Radia Lwów powitali zebranych goci oraz gospodarzy po czym z³o¿yli na rêce prezesa
Partyki szereg prezentów, maj¹cych przypominaæ nieprzerwanie o wiêzach Lwowiaków po jednej, jak drugiej
stronie dzisiejszej granicy. Nieoczekiwanie, za spraw¹
prezesa, wizyta goci ze Lwowa przerodzi³a siê w spotkanie integracyjne dwóch kresowych spo³ecznoci,
tych rdzennych górnol¹skich i tej wschodniej. Dziennikarze z uwag¹ przys³uchiwali siê rozmowie jednego
z za¿y³ych górnol¹skich sympatyków lwowskiej historii
i kultury, tym samym nale¿y s¹dziæ, ¿e jeszcze jedno
zerwane ogniwo ³añcucha porozumienia i wzajemnego
zrozumienia zosta³o tam, w Gliwicach po³¹czone, jak
zapewnia³y obydwie strony, wzajemne kontakty powinny staæ siê integraln¹ czêci¹ wielu spotkañ, otwieraj¹c¹ wiedzê o naszych spo³ecznociach, bliskich dziêki
koniecznoci zachowania historii swojego regionu, tradycji, zwyczajów oraz rodzimej mowy. W czêci oficjalnej spotkania, by³ tak¿e czas na wyró¿nienie zas³u¿onych cz³onków towarzystwa, honorowymi odznaczeniami. Nie mog³o zabrakn¹æ na uroczystoci o tak wielkim
znaczeniu pary nieroz³¹cznych Batiarów z Bytomia,
który to duet jeszcze w czêci pierwszej porwa³ publicznoæ swoim ba³akiem, dodaj¹c przy tym koncertowi uroku lwowskiej kultury, w której i tym razem nie zabrak³o humoru a tak¿e zadumy, gdzie radoæ w oczach
publicznoci czêsto miesza³a siê z uczuciem ¿alu i têsknoty. Dodajmy, ¿e para lwowskich zawadiaków, to
tak¿e sympatycy l¹skiej kultury, rozkochani w naszej
gwarze, piewaj¹ i godajom po naszymu. Tyligentne
Batiary  to bez w¹tpienia ambasadorowie w³aciwie
rozumianego patriotyzmu, potrafi¹cy rozkochaæ w sobie
mieszkañców tego regionu, do którego przysz³o im zawitaæ i osi¹æ na sta³e, dziel¹c niejako swoje uczucie

na dwoje, bez szkody, a tylko z korzyci¹ dla obydwu
stron. Cisn¹ siê w tym miejscu s³owa naszej l¹skiej
pieni Wierna piosneczko l¹ska, gdzie w drugiej
zwrotce us³yszymy s³owa; [ ] Wierna piosneczko l¹ska, kiedy nam ciê¿ko ¿yæ, bêdziemy Twoje s³owa jak
z³ote s³onko piæ [ ] Wystarczy zamieniæ s³owo l¹ska
na lwowska i jak¿e bliskie staj¹ siê s³owa wspomnianej
pieni obydwu spo³ecznociom W podobnym klimacie utrzymany by³ program znanego satyryka poety
Wies³awa Machnika, który wraz ze swoim przyjacielem
Andrzejem Jakimkiem, tworz¹ parê opracowuj¹c¹ niezwykle ciekawe projekty audiowizualne, a wspomagane
i ubogacane ciêtym jêzykiem Wiesiaczka, tworz¹ niepowtarzalny program, dziêki któremu poznajemy Kresy
w zupe³nie innym wymiarze. Przerwa któr¹ organizatorzy przewidzieli na poczêstunek sta³a siê okazj¹ do
rozmów kuluarowych w których by³ czas na wspomnienia i zawieranie nowych znajomoci.
Nieoficjaln¹ czeæ koncertu, w ca³oci powiêcono
wystêpom grup artystycznych i solistów. Jako pierwsi
wyst¹pili wspomniani artyci z Bytomia, po recitalu bytomskich Batiarów oddano mikrofon dzieciom i m³odzie¿y gliwickich szkó³. Przypomnijmy, ¿e wystêpowa³y
dzieci z przedszkola w Gliwicach Bojkowie, która to
grupa posiada ju¿ swoich fanów. Justyna Datkun
uczennica klasy ósmej Szko³y nr 8 w Gliwicach wypiewa³a historiê kulikowskiego chleba, która to piosenka
sta³a siê od d³u¿szego czasu sta³ym punktem programu, wielu spotkañ kresowych. Dodajmy, i¿ delegacja
grona nauczycielskiego oraz dyrektor wspomnianej placówki przyjechali nie tylko z bogatym programem artystycznym, ale tak¿e ze s³odkim upominkiem dla gliwickiego solenizanta. Koncert w wykonaniu m³odych artystów IV Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Gliwicach im.
Orl¹t Lwowskich sta³ siê niejako zwieñczeniem ca³oci
jubileuszowych uroczystoci, w których by³o miejsce na
chóralny piew i muzykê. Gliwice, miasto otwarte,
w dniu 12 stycznia zosta³o otoczone blaskiem jubileuszu towarzystwa bêd¹cego ju¿ teraz jednym z trwa³ych filarów tak¿e naszej l¹skiej kultury. G

Martin Nowak

Pilscy Kresowianie przez trzy dni byli we Lwowie
(Przedruk z Tygodnika Pilskiego z dn. 23. XI 2018 r.)
Lwów to piêkne miasto  mówi¹ pilscy Kresowianie.
Pojechali tam z okazji wiêta Niepodleg³oci
Delegacja pilskiego oddzia³u Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich wróci³a
z sentymentalnej podró¿y. We Lwowie spêdzi³a trzy
niezapomniane dni!
G³ównym pomys³odawc¹ i organizatorem wycieczki
by³ Wies³aw Ekiert. W sumie, delegacja liczy³a szeæ
osób, wród których by³ tak¿e m.in. prezes pilskiego
oddzia³u Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich Kazimierz Seminyszyn.
 Nasz oddzia³ powsta³ w 2000 roku, czyli ma ju¿
18 lat. Liczy 102 czynnych cz³onków  mówi Kazimierz
Seminyszyn.

Delegacja zwiedzi³a w Lwowie najwa¿niejsze zabytki i miejsca pamiêci. Sk³ada³a wi¹zanki kwiatów na
pomnikach.
Najwa¿niejszym punktem by³o wejcie na cmentarz
Orl¹t Lwowskich, który znajduje siê w po³udniowowschodniej czêci cmentarza £yczakowskiego.
Cmentarz £yczakowski jest bardzo interesuj¹cy i
 jak mówi¹ Kresowianie  warto go odwiedziæ. Pochowana na nim jest miêdzy innymi nasza wybitna poetka
Maria Konopnicka oraz wiele innych wa¿nych osób.
 Bralimy udzia³ w uroczystej mszy, a póniej sk³adalimy wieñce na cmentarzu. Bylimy jedn¹ z nielicznych polskich delegacji  opowiada Stanis³aw Seminyszyn.
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On sam Lwów  jak podkrela  zna jak Pi³ê i wietnie siê po nim porusza. Ostatni raz by³ tam 3 lata temu
ze swoim bratem, którego postanowi³ lepiej poznaæ
z rodzin¹, która w du¿ej czêci zosta³a na Ukrainie.
 Jestem mieszañcem. Mój ojciec to w po³owie
Ukrainiec i w po³owie Polak, a babcia ze strony mamy
by³a Wêgierk¹  t³umaczy.
Obecnie towarzystwo planuje zorganizowaæ wycieczkê do Lwowa i w jego okolice, podczas której m³odzie¿ polska mia³aby poznaæ siê i zintegrowaæ z m³odzie¿¹ ukraiñsk¹.
 Ma byæ to wycieczka tygodniowa, na zorganizowanie której potrzebujemy 80 tys. z³otych  dodaje Seminyszyn.
Mo¿na wp³acaæ pieni¹dze na ten cel na nr konta
towarzystwa: 78194010763052561800000000.

Delegacja TMLiKPW, która wybra³a siê do Lwowa,
liczy³a szeæ osób. Tam sk³ada³a wi¹zanki kwiatów
w miejscach pamiêci i odwiedzi³a groby wa¿nych
osób. G³ównym organizatorem wycieczki by³ Wies³aw
Ekiert z firmy Mini-Max, który sponsorowa³ ca³y wyjazd.

Krzysztof Kumicz

Polska delegacja na 100-leciu niepodleg³oci we Lwowie
(Przedruk z Dziennika Nowego z 27 XI 2018 r. nr 48)
skim. Wziêlimy udzia³ w nabo¿eñstwie w Katedrze
Lwowskiej, a potem przejechalimy na Cmentarz
£yczakowski. Zostalimy tak¿e przyjêci przez pana
konsula  mówi Kazimierz Semianyszyn.

Choæ Lwów od ponad siedemdziesiêciu lat nie le¿y
ju¿ w granicach naszego kraju, to wci¹¿ wielu pilan ma
do niego wyj¹tkowy sentyment. Czêæ z nich, g³ównie
urodzonych w tamtym rejonie 100-lecie odzyskania
przez Polskê niepodleg³oci wiêtowa³a w³anie tam.

W 1918 roku, gdy Polska odzyskiwa³a niepodleg³oæ
Lwów by³ jednym z miast, w którym roi³o siê od bia³oczerwonych flag. 27 lat póniej, po zakoñczeniu II Wojny wiatowej i nowym podziale granic, jedno z wa¿niejszych polskich miast znalaz³o siê w granicach Ukrainy.
Niemniej w regionie pilskim wci¹¿ mieszka wiele osób,
które urodzi³y sê we Lwowie lub w jego okolicach i pielêgnuj¹ pamiêæ o tym miecie, które dla nich wci¹¿
jeszcze jest najpiêkniejszym na wiecie. Jedn¹ z takich
osób jest Kazimierz Semianyszyn, prezes Towarzystwa
Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich
oddzia³ w Pile.
 Udalimy siê do Lwowa delegacj¹ jako przedstawiciele pilskiego oddzia³u. Chcielimy z³o¿yæ ho³d spoczywaj¹cym na tamtejszym cmentarzu Orlêtom Lwow-

Mimo ¿e Lwów nie le¿y ju¿ w granicach naszego
kraju, to polskich akcentów tam nie brakuje. Co wiêcej,
jak twierdzi pan Kazimierz, miasto nie zmieni³o swojego
charakteru, jeli porównaæ je z tym sprzed kilkudziesiêciu lat. Nasza delegacja zosta³a bardzo ciep³o przyjêta,
ty, bardziej, ¿e to w³anie pilanie mieli do pokonania
najwiêcej kilometrów nim udali siê na uroczystoci.
 By³o tam bardzo du¿o Polaków ze Lwowa, ale te¿
z Polski tylko z ociennych regionów, jak np. Przemyl.
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My bylimy tam jako jedyni z oddzia³ów zwi¹zku, mimo
¿e mielimy tyle kilometrów do przejechania. Mo¿e
dziêki temu pan konsul tak¿e podkreli³, ¿e przyby³a
nasza delegacja z tak daleka  mówi pan Kazimierz,
który ju¿ snuje plany na przysz³oæ.  Przy okazji nawi¹zalimy kontakt z Or³em Bia³ym, czyli z organizacj¹,

z któr¹ chcemy wspó³pracowaæ, bo szykujemy siê do
wyjazdu na Kresy z nasz¹ m³odzie¿¹. Nie tylko po to,
by zobaczy³a ona pewne historyczne elementy, ale tak¿e, by spotka³a siê na panelach dyskusyjnych z m³odzie¿¹ ukraiñsk¹, z Poloni¹, by zacieniæ wiêzy. G

Anna Pi¹tkowska

Setna rocznica bohaterskiego zrywu Orl¹t Lwowskich
w Szkole Podstawowej nr 7 w £odzi
Przyni³a siê dzieciom Polska czekana przez tyle lat,
do której modli³ siê ojciec, za któr¹ umiera³ dziad...

Nastêpnie g³os zabrali zaproszeni gocie, którzy
podczas licznych wyst¹pieñ sk³adali na rêce pana dyrektora i ca³ej spo³ecznoci szkolnej gratulacje. Wskazywali, ¿e patron to bardzo wa¿na postaæ w ¿yciu szko-

Edward S³oñski

W stulecie odzyskania niepodleg³oci przez Polskê
piêknie wpisa³a siê uroczystoæ z okazji wiêta Patrona
Szko³y w setn¹ rocznicê bohaterskiego zrywu Orl¹t
Lwowskich, która odby³a siê w Szkole Podstawowej nr 7
w £odzi 23 listopada 2018 roku.
To szczególne wydarzenie w Szkole Orl¹t to wyraz
pamiêci i szacunku dla tych, którzy oddali swe ¿ycie za
ojczyznê. To dzieñ, w którym historia przeniknê³a teraniejszoæ, aby nadaæ bieg przysz³oci...
Uroczystoæ rozpoczê³a siê o godzinie 10 w sali
gimnastycznej szko³y. Dekoracja przedstawia³a piêkn¹
panoramê Lwowa, najwa¿niejsze zabytki miasta oraz
miejsce szczególne dla ca³ej spo³ecznoci szkolnej 
Cmentarz Orl¹t na £yczakowie. To tam  jeszcze kilka
dni wczeniej  11 listopada  kilkudziesiêcioosobowa
delegacja szko³y z³o¿y³a kwiaty, zapali³a znicze i pochyli³a g³owy w zadumie przy grobach swojego patrona.
Po wprowadzeniu sztandaru szko³y, odpiewaniu
hymnu pañstwowego i hymnu szko³y. Dyrektor szko³y
Jaros³aw Krajewski w swoim przemówieniu powróci³
pamiêci¹ do uroczystoci nadania szkole imienia Orl¹t
Lwowskich w listopadzie 2011 roku i 150-lecia szko³y
w maju 2012 roku. Podkreli³, ¿e Orlêta Lwowskie sta³y
siê nieodzown¹ czêci¹ naszej siódemkowej to¿samoci i obyczajowoci. Podsumowuj¹c dziewiêæ lat
z Orlêtami  dziewiêæ Tygodni Patrona, podkreli³ mnogoæ ró¿norodnych dzia³añ, by ten szczególny dzieñ
 setna rocznica bohaterskiego zrywu Orl¹t Lwowskich
 w wyj¹tkowy sposób zapisa³ siê w historii naszej szko³y.
Wród zaproszonych na uroczystoæ goci znaleli
siê m.in.: przedstawiciele w³adz miasta, w³adz owiatowych, instytucji i organizacji wspó³pracuj¹cych ze
szko³¹. Ponadto w uroczystoci brali udzia³ potomkowie
obroñców Lwowa z lat 1918  1920: pani Alicja Dopart
 córka Józefa Doparta oraz pan Kazimierz Skibicki
 syn Zygmunta Skibickiego.
Wa¿nym punktem uroczystoci by³o wbicie okolicznociowych gwodzi w drzewce sztandaru szko³y przez
osoby, które w szczególny sposób wspieraj¹ spo³ecznoæ szko³y w dzia³aniach, przyczyniaj¹cych siê do jej
rozwoju, wychowania w duchu patriotycznym, mo¿liwoci realizacji wielu miêdzynarodowych projektów, wzbogacania bazy szko³y z uwzglêdnieniem nowoczesnych
technologii multimedialnych.

Ceremonia wbijania pami¹tkowych gwodzi

Pani Alicja Dopart  córka Józefa Doparta,
14-letniego Obroñcy Lwowa
³y  wokó³ niej buduje siê tradycje oraz wprowadza
uczniów w wiat wartoci. I tak te¿ robi siê w naszej
szkole. Podkrelali, ¿e szkolne wiêto Siódemki
wspaniale wpisuje siê w rok obchodów stulecia odzyskania niepodleg³oci przez Polskê. Pokazuje, jak si³ê
patriotyzmu Orl¹t Lwowskich szko³a przek³ada na budowanie wartociowych postaw wród kolejnych pokoleñ uczniów ¿yj¹cych we wspó³czesnym wiecie,
a szczególny charakter szko³y  naznaczony zaszczytnym imieniem patrona  zobowi¹zuje do dzia³ania na
rzecz szeroko rozumianej wspó³pracy oraz do podejmowania wyzwañ i pokonywania trudnoci.
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Po oficjalnych wyst¹pieniach rozpoczê³a siê czêæ
artystyczna pt.: Przyni³a siê dzieciom Polska. Ta liryczno-patriotyczna opowieæ o dzieciach  bohaterach
osnuta zosta³a na kanwie utworów Kornela Makuszyñskiego, Artura Oppmana, Edwarda S³oñskiego oraz
wspomnieniach i zapiskach zwyk³ych ludzi.

udzia³ w konkursach historycznych, literackich i plastycznych. Na kanwie najciekawszych prac powsta³ tomik. W tym szczególnym dniu uhonorowano równie¿
uczniów  autorów tomiku A Orlêta Lwowskie naszym
s¹ patronem..., który jest zbiorem bogato ilustrowanych wierszy i opowiadañ patriotycznych.

Czêæ artystyczna uroczystoci
Nie oby³o siê bez symbolicznych zniczy, przysiêgi
w wykonaniu ma³ych ¿o³nierzy, chwytaj¹cych za serce
rozmów i wspomnieñ. Mo¿na by³o wys³uchaæ rzewnej,
poruszaj¹cej piosenki o Jurku Bitschanie, wspomnieñ
o Antosiu Petrykiewiczu, Tadeuszu Jab³oñskim, Helenie Grabskiej i wielu, wielu innych. My o nich nigdy nie
zapomnimy  jak powiedzia³a na koniec jedna z aktorek. I  choæ spektakl opowiada³ o bohaterstwie, walce
i powiêceniu  jako podsumowanie zosta³a odpiewana piosenka o tym, ¿e nie chcemy wiêcej wojny.
Wa¿nym momentem uroczystoci by³o tak¿e ods³oniêcie i powiêcenie tablicy upamiêtniaj¹cej to wa¿ne
wydarzenie. Na tablicy zosta³ umieszczony napis:

Pod koniec uroczystoci gocie zostali zaproszeni
do obejrzenia wystaw zwi¹zanych z realizacj¹ projektów i dzia³añ spo³ecznoci szko³y Orl¹t w Roku Niepod-

ORLÊTA, ORLÊTA, ORLÊTA PATRONEM SZKO£Y
NASZEJ S¥...
BO CHOÆ M£ODZI  WIEDZIELI, CO WA¯NE.
BO NIE WAHALI SIÊ POWIÊCIÆ.
BO POLSKA TO DLA NICH WARTOÆ BEZCENNA...

Zaproszeni gocie
leg³ej. Pierwsza wystawa pt. Ogieñ Niepodleg³oci
zwi¹zana by³a z inicjatyw¹ pobrania Ognia Niepodleg³oci na Cmentarzu Legionistów w Polskim Lasku oraz
wymianie partnerskiej w Maniewiczach na Ukrainie.
Kolejna wystawa zdjêæ dotyczy³a pobytu uczniów
w obchodach stulecia odzyskania niepodleg³oci oraz
bohaterskiego zrywu Orl¹t we Lwowie. Niezwykle ciekaw¹ prezentacj¹ by³a opracowana przez Piotra Wdowiaka wystawa Czerwonym Tramwajem do Przystanku
Niepodleg³oæ, powiêcona Marsza³kowi Józefowi Pi³sudskiemu oraz innym polskim dzia³aczom niepodleg³ociowym. Nastêpna prezentacja przedstawia³a realizacjê IV warsztatów sportowo-kulturowych w ramach
miêdzynarodowego projektu Polska  Armenia. Za kolejna to przygotowana przez Towarzystwo Genealogicz-

NIEZ£OMNYM BOHATEROM
DYREKCJA I SPO£ECZNOÆ SZKOLNA
22 LISTOPADA 2018 ROKU
W trakcie uroczystoci dokonano tak¿e otwarcia
 poprzez przeciêcie symbolicznej wstêgi  zmodernizowanej pracowni do zajêæ praktycznych. A kolejnym
wa¿nym punktem by³o z³o¿enie  przez delegacjê
uczniów w asycie goci  kwiatów i zapalenie zniczy
pod Pomnikiem Stulecia Odzyskania Niepodleg³oci,
który zosta³ uroczycie ods³oniêty w przeddzieñ Narodowego wiêta Niepodleg³oci przed budynkiem szko³y.
Tradycj¹ naszej szko³y jest organizowanie wielu
konkursów nawi¹zuj¹cych do patrona szko³y  Orl¹t
Lwowskich. Uczniowie z wielkim zaanga¿owaniem brali
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ne Centralnej Polski wystawa powiêcona setnej rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oci i 10-lecia
Towarzystwa.
Ostatnim akcentem uroczystoci by³ wystêp zespo³u
Kropelki z zaprzyjanionej Polskiej Szko³y im. Rodu
hrabiów Platerów w Kras³awiu na £otwie, który wykona³
polskie i ³otewskie piosenki oraz pieni patriotyczne.
W ten listopadowy dzieñ prze¿ylimy wspólnie niezapomniane chwile, pe³ne wzruszeñ, patriotycznych i
artystycznych, a nawet ³ez. To wiêto, które pozostawi-

³o niezatarte wspomnienia i mnóstwo niezapomnianych
wra¿eñ, z pewnoci¹ na d³ugo pozostanie w naszych
sercach.
Wa¿ne jest to, ¿e w tym dniu przesz³oæ po³¹czy³a
siê w naszych sercach z teraniejszoci¹, z nadziej¹
na dalszy bieg przysz³oci...
Anna Pi¹tkowska
nauczyciel bibliotekarz
Szko³a Podstawowa nr 7
im. Orl¹t Lwowskich w £odzi

Danuta liwiñska

100-lecie Obrony Lwowa w Bydgoszczy
W ubieg³ym roku w wiêkszoci Oddzia³ów i Klubów
naszego Towarzystwa uroczycie obchodzono 100-lecie Obrony Lwowa. Nie inaczej by³o w Bydgoszczy.
Z prelekcjami mielimy dwa spotkania. Pierwsze odby³o siê 23 padziernika z bardzo ciekaw¹ prelekcj¹
p. Ma³gorzaty Jarociñskiej, przeplatanej poezj¹ i pio-

goszczy, do którego przysz³y na spotkanie równie¿ klasy z innych szkó³. Spotkanie prowadzi³a dr Kamila
Churska-Wo³oszak ds. edukacji narodowej w Delegaturze IPN w Bydgoszczy. Wprowadzenia do tematu

Pocz¹tek spotkania.
Hymn W dzieñ deszczowy i ponury
Przedstawiciel m³odzie¿y dziêkuje Danucie liwiñskiej
za wyg³oszon¹ prelekcjê.

 o Lwowie i sk¹d wziê³y siê Orlêta Lwowskie dokona³a
Danuta liwiñska. M³odzie¿ wrêczaj¹c du¿y bukiet
kwiatów podziêkowa³a s³owami: dziêkujemy za prawdziw¹ lekcjê historii.
Nastêpnie referaty wyg³osili:
1) dr Adam Ostanek z Wy¿szej Akademii Technicznej w Warszawie, z Zak³adu Nauk Humanistycznych,
Wydzia³u Cybernetyki (od wielu lat organizator sympozjów naukowych m.in. we Lwowie, Stanis³awowie):
O Lwowskich Orlêtach i nie tylko
oraz
2) prof. dr hab. Piotr Semków Kierownik Katedry
Historii Wojskowoci w Akademii Marynarki Wojennej
w Gdyni: Kresowy Grób Nieznanego ¯o³nierza w Warszawie.
Obydwa referaty bardzo siê podoba³y. M³odzie¿ s³ucha³a w wielkim skupieniu i z prawdziw¹ ciekawoci¹.
Poza tym Delegatura IPN w Bydgoszczy przygotowa³a
dla m³odzie¿y gry historyczne z nagrodami.
W tym samym dniu, w godzinach popo³udniowych
odby³o siê spotkanie dla osób doros³ych w pomieszczeniach Klubu Inspektoratu Wsparcia Si³ Zbrojnych. Do
najwiêkszej sali audiowizualnej (by³o ogromne zainteresowanie t¹ tematyk¹, trzeba by³o dostawiaæ dodatkowe

senkami zwi¹zanymi z Obron¹ Lwowa. Poza cz³onkami
naszego Towarzystwa uczestniczyli przedstawiciele innych stowarzyszeñ. Na wstêpie nasz hymn W dzieñ
deszczowy i ponury, a po prelekcji piosenki lwowskie
gra³ na akordeonie i piewa³ razem z nami profesjonalny muzyk p. Krzysztof Szmelter (zaprzyjaniony z naszym Towarzystwem od 1990 r. wystêpuj¹cy wielokrotnie na naszych ogniskach i imprezach). Spotkanie odby³o siê przy kawie i ciastkach.
Nastêpne spotkania o szerszym zasiêgu zorganizowalimy 30 listopada, by³ to pi¹tek i dzieñ Andrzeja, ale
wyk³adowcy wyg³aszaj¹cy swoje referaty dysponowali
czasem tylko w tym dniu.
Spotkania zorganizowano wspólnie z Instytutem
Pamiêci Narodowej, Delegatur¹ w Bydgoszczy, która
op³aci³a wyk³adowców oraz z Klubem Inspektoratu
Wsparcia Si³ Zbrojnych w Bydgoszczy, który u¿yczy³
pomieszczeñ, nieodp³atnie wydrukowa³ plakaty i zaproszenia oraz pomaga³ organizacyjnie przy spotkaniu
w Klubie.
30 listopada przed po³udniem spotkanie na temat
Obrony Lwowa odby³o siê w auli Liceum nr 1 w Byd42

krzes³a) odpowiednio udekorowanej przyszli cz³onkowie naszego Towarzystwa, cz³onkowie Rodziny Katyñskiej, Zwi¹zku Sybiraków, Towarzystwa Pomocy Charytatywnej Wschód, Towarzystwa Operowego i Bydgoszczanie.

Wiejak i inni. Obecny by³ gospodarz obiektu mgr Piotr
Pubanz, Kierownik Klubu oraz licznie reprezentowane
rodowisko wojskowe.
Nie zawiod³y bydgoskie media, a Polskie Radio Pomorza i Kujaw  Radio PIK jeszcze przez ca³y okres
zesz³ego roku emitowa³o wyg³oszone referaty, jak mówili redaktorzy  aby to dotar³o do wszystkich mieszkañców regionu. W Klubie ca³oæ prowadzi³a Danuta
liwiñska. Na wstêpie przy akompaniamencie akordeonu odpiewany zosta³ hymn W dzieñ deszczowy i
ponury. Nastêpnie D. liwiñska powita³a wszystkich
zebranych i goci i podobnie jak w szkole, tylko ju¿
w inny sposób, przybli¿y³a historiê Lwowa, wychowanie
w patriotyzmie i w umi³owaniu swego miasta i st¹d Orlêta. A dr Adam Ostanek i prof. dr hab. Piotr Semków
wyg³osili te same referaty co w szkole. I tu by³o du¿e
zaciekawienie tematyk¹ i sposobem wyg³aszania. Nastêpnie w drugiej sali przy poczêstunku i s³onym i s³odkim szeroko dyskutowano i przekazywano swoje odczucia po wys³uchaniu przedmiotowych wyst¹pieñ.
Z ogólnej opinii wiadomo, ¿e siê bardzo podoba³o i prosili o wiêcej.
Ka¿dy z uczestników spotkania, tak w szkole jak i
w Klubie otrzyma³ ksi¹¿kê Zadwórze  Polskie Termopile, któr¹ na podstawie archiwalnych materia³ów z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu Urz¹d Marsza³kowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego podj¹³ siê
wydania i ca³oæ sfinansowa³. Nasze Towarzystwo wyst¹pi³o z prob¹ o nieodp³atne przekazanie wiêkszej
iloci egzemplarzy i je otrzyma³o.
Oddzia³ Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów
Po³udniowo-Wschodnich w Bydgoszczy serdecznie
dziêkuje panu Piotrowi Ca³beckiemu, Marsza³kowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego za nieodp³atne
przekazanie ksi¹¿ek Zadwórze  Polskie Termopile,
a pani Edycie Cisewskiej Naczelnikowi Delegatury IPN
w Bydgoszczy oraz panu Piotrowi Pubanzowi, Kierownikowi Klubu Insp. Ws.SZ w Bydgoszczy za wspó³pracê
i wymiern¹ pomoc finansow¹ i organizacyjn¹. G

Dr Adam Ostanek wyg³asza prelekcjê.

Prof. dr hab. Piotr Semków wyg³asza prelekcjê.
Wród goci byli: gen. brygady Zbigniew Nowek,
Edyta Cisewska Naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy, prokuratorzy, a tak¿e pracownicy IPN dr Kamila
Churska-Wo³oszak, Joanna Krzemieñ-Wiejak, Piotr

Krystyna Chruszczewska

Lwowsko-Kresowe uczczenie rocznic 100-lecia
odzyskania Niepodleg³oci Polski i Obrony Lwowa
 w Lublinie i na Lubelszczynie
Polsko, nie jeste ty ju¿ niewolnic¹!
£añcuch twych kajdan sta³ siê tym ³añcuchem,
Na którym z lochu, co by³ tw¹ stolic¹
Lat sto, swym w³asnym dwignê³a siê duchem.

tyczno-artystycznych, obchodzilimy obydwie rocznice
w dwu cyklach programowych: na prze³omie czerwca i
lipca oraz w listopadzie.
Obchody 100-lecia odzyskania Niepodleg³oci zorganizowalimy w dniach 30 czerwca i 1 lipca. Uroczystoæ inauguruj¹ca odby³a siê w Muzeum Lubelskim
 na Zamku w Lublinie, w galerii malarstwa polskiego,
tzw. Sali Unii Lubelskiej, tutaj bowiem prezentowany
jest monumentalny obraz Jana Matejki Unia Lubelska.
Impreza organizowana stanowi³a jednoczenie w³¹czenie naszego Towarzystwa w organizowane w tym okresie przez Urz¹d Miasta Lublin obchody 449-lecia Unii

L. Staff  Polsko, nie jeste ty ju¿ niewolnic¹

Strofê wiersza Leopolda Staffa przyjêlimy jako
motto uroczystoci organizowanych przez Lubelski
Oddzia³ TMLiKPW dla upamiêtnienia 100-lecia odzyskania przez Polskê niepodleg³oci oraz setn¹ rocznicê
Obrony Lwowa.
Z uwagi na wa¿koæ tych historycznych wydarzeñ,
na szeroki wachlarz planowanych przedsiêwziêæ patrio43

Lubelskiej, powo³anej na sejmie w Lublinie jako zawarcie zwi¹zku Polski z Litw¹.
Dla upamiêtnienia obchodzonych w tym roku rocznic nasz Oddzia³ TMLiKPW ustanowi³ medal 100-lecia
Obrony Lwowa zaprojektowany pro publico bono
przez in¿. Adama Wójcika, wydalimy te¿ ksi¹¿kê autorstwa prof. Jana Buraczyñskiego  prezesa Lubel-

uroczystego aktu dokona³a z-ca dyrektora Wydzia³u
Kultury UM. Anna Pajdosz, dziêkuj¹c równie¿ za obecnoæ rodaków ze Lwowa i ich wspania³y koncert.
Kolejno Prezes Lubelskiego Oddzia³u TMLiKPW
odznaczy³ chór medalem 100-lecia Obrony Lwowa.
Wszyscy cz³onkowie zespo³u otrzymali Dzieje Lwowa
i odznaki 100-lecia.

Galeria Malarstwa Polskiego  Zamek lubelski
skiego Oddzia³u Dzieje Lwowa. We wspó³dzia³aniu
z towarzystwami Kresowymi: Towarzystwo Przyjació³
Grodna i Wilna, Towarzystwo Mi³oników Krzemieñca i
Ziemi Wo³yñsko-Podolskiej, Towarzystwo Mi³oników
Wilna i Ziemi Wileñskiej  zamówilimy okolicznociow¹ statuetk¹, wykonan¹ w drewnie mahoniowym
ze stosownymi inskrypcjami. Wydalimy te¿ rocznicow¹ odznakê metalow¹ zaprojektowan¹ przez nasz¹
kole¿ankê Bernardê Kozick¹.
W pierwszej czêci zamkowego spotkania, po powitalnym przemówieniu Prezesa prof. Jana Buraczyñskiego, odby³a siê ceremonia wrêczania wy¿ej opisanych
odznaczeñ i pami¹tek naszym honorowym gociom
 wród nich przedstawicielom Wojewody Lubelskiego i
Prezydenta Miasta Lublin.
Prezes Jan Buraczyñski, sekretarz Teresa Ziêcina, wiceprezes Henryk Ziêba uhonorowali Goci, za
z ich strony otrzymalimy stosowne adresy wyra¿aj¹ce uznanie dla naszej dzia³alnoci kultywuj¹cej tradycje, upamiêtniaj¹cej historiê Kresów II Rzeczypospolitej.
Czêæ artystyczn¹ stanowi³ piêkny koncert chóru
Echo ze Lwowa pod dyrekcj¹ Edwarda Kuca. W myl
swojej dewizy Pieni¹ do serca  sercem do Ojczyzny, lwowscy Artyci obdarowali s³uchaczy nieocenionymi doznaniami artystyczno  patriotycznymi, sprawili
i¿ na Zamku Lubelskim bi³o serce Lwowa.
Po koncercie na rêce dyrygenta Edwarda Kuca zosta³ wrêczony Medal Unii Lubelskiej wydany przez Prezydenta Miasta Lublin dla uczczenia przypadaj¹cej
w przysz³ym roku 450 rocznicy Unii Lubelskiej. Tego

Chór Echo zaprzyjaniony z naszym Towarzystwem, goci³ w Lublinie wielokrotnie.
Ostatnio w roku 2014 uczci³ wraz z nami tragiczn¹,73 rocznicê mordu polskich profesorów we Lwowie.

Na rêce dyrygenta Edwarda Kuca zosta³ wrêczony
medal Unii Lubelskiej
W drugim dniu pobytu w Lublinie  1 lipca ponownie
upamiêtni³ bolesn¹ rocznicê  w tym roku 77., koncertuj¹c przy pomniku Polskich Profesorów wy¿szych
uczelni Lwowa wzniesiony staraniem TMLiKPW w Lublinie, przy wydatnej pomocy p. Andrzeja Przewonika
 sekretarza Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa w 60 rocznicê lwowskiej tragedii. Pomnik ten usytuowany jest na terenie Miasteczka Akademickiego
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UMCS. Równie¿ w tym dniu  po mszy w. w kociele
pw. Matki Boskiej Zwyciêskiej sprawowanej przez
ks. Rektora Dariusza Bondyrê  kapelana naszego Oddzia³u TMLiKPW  odby³ siê koncert naszych drogich

Spektakl Dwaj Panowie B  sztuki Mariana Hemara, w re¿yserii Zbigniewa Chrzanowskiego zaplanowany zosta³ jako g³ówny punkt programu uroczystoci
obchodów 100-lecia Niepodleg³oci i Obrony Lwowa.

Wspólne zdjêcie z panem Zbigniewem Chrzanowskim,
prezydentem Krzysztofem ¯ukiem, konsulem Rafa³em Wolskim
Ju¿ w pierwszych rozmowach z dyrektorem teatru,
Zbigniewem Chrzanowskim pad³a z jego strony proba
o zorganizowanie spektaklu w Teatrze Starym. Ten szacowny budynek teatralny  najstarszy obok teatru im.
J. S³owackiego w Krakowie, wzniesiony w roku 1822,
sta³ siê miejscem godnym goszczenia zas³u¿onego dla
polskoci teatru ze Lwowa.
Ca³¹ uroczystoæ  jej czêæ oficjaln¹ i artystyczn¹
zlokalizowano zatem w teatrze Starym przy ulicy Jezuickiej w Lublinie.
W pierwszej  oficjalnej czêci spotkania witalimy
zaszczycaj¹cych nas swoj¹ obecnoci¹: Konsula Generalnego RP we Lwowie Rafa³a Wolskiego, Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa ¯uka, przedstawiciela Wojewody Tomasza Pituchê, Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego  prof. Zygmunta Litwiñczuka. Odnotowalimy z radoci¹ udzia³ naszych wypróbowanych przyjació³  Edwarda Balawejdera i reprezentanta prezesa
LSS Spo³em Mieczys³awa Zapa³a sponsoruj¹cych
wielokrotnie nasz¹ dzia³alnoæ.
Widowniê teatru wype³nili dyrektorzy i delegacje
szkó³ imienia Orl¹t Lwowskich, prezesi i cz³onkowie
Towarzystw Kresowych oraz cz³onkowie TMLiKPW
z Lublina i Urzêdowa.
Podobnie jak w trakcie czerwcowej uroczystoci na
Zamku, dokonana zosta³a ceremonia wrêczenia medali
100-lecia Obrony Lwowa zas³u¿onym dla pamiêci Lwowa i wspierania dzia³alnoci naszego Towarzystwa.
Aktu tego dokonali Prezesi  Zofia Rz¹czyñska, Henryk
Ziêba i sekretarz Teresa Ziêcina.

Goci ze Lwowa, wieñcz¹cy dwudniowe uroczystoci
rocznicowe.
Zaproszenie chóru Echo, zorganizowanie Ich pobytu i koncertów moglimy zrealizowaæ dziêki wsparciu
finansowemu Prezydenta Miasta Lublin  dr. Krzysztofa
¯uka oraz nieocenionej pomocy organizacyjnej Wydzia³u Kultury Urzêdu Miasta.
Druga czêæ imprez rocznicowych odby³a siê 9 listopada. Listopad  jak pisa³ Marian Hemar  nie pozwala
zapomnieæ o Lwowie .., jest ju¿ od lat usytuowany
w dzia³alnoci naszego Towarzystwa jako Lwowski listopad w Lublinie, zw³aszcza w roku setnej rocznicy
obrony Lwowa, nadaj¹cy szczególn¹ rangê naszym poczynaniom upamiêtniaj¹cym bohaterskie miasto
 Semper Fidelis.
Dziêki wsparciu finansowemu Marsza³ka Województwa Lubelskiego moglimy wydaæ wspomniany wy¿ej
medal 100-lecia Obrony Lwowa oraz zaprosiæ jako goci honorowych naszych uroczystoci Polski Teatr Ludowy ze Lwowa, obchodz¹cy w tym roku 60-lecie swojego istnienia. Za dzia³alnoæ na rzecz zachowania s³owa polskiego  teatr i jego dyrektor Zbigniew Chrzanowski szczyc¹ siê przyznanym przez w³adze RP z³otym medalem Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis. To jedno z wielu nagród i odznaczeñ przyznanych Teatrowi
na przestrzeni lat. Udzia³ Polskiego Teatru Ludowego
ze Lwowa w rocznicowych uroczystociach w Lublinie
 sta³ siê dla organizatorów spo³ecznoci lubelskiej wydarzeniem symbolicznym wiadcz¹cym o nies³abn¹cej
wiêzi Polaków po obu stronach granicy.
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W drugiej czêci uroczystoci oddano scenê
we w³adanie Goci ze Lwowa. Znakomicie odegrana
pe³nospektaklowa sztuka Dwaj panowie B w re¿yserii
 i równie¿ w kreacji aktorskiej  Zbigniewa Chrzanowskiego spotka³a siê z zas³u¿onym aplauzem publicznoci.
Po fina³owej scenie, przy udziale wszystkich wykonawców odby³a siê jeszcze jedna ceremonia tego wieczoru: Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof ¯uk odznaczy³ Teatr Medalem Unii Lubelskiej wraz ze s³owami
podziêkowania i zapewnieniem wspierania dalszych
kontaktów Lublina z lwowskimi, polskimi artystami.
Piêkne kwiaty wrêczone przez organizatorów, obdarowanie wszystkich ksi¹¿kami Dzieje Lwowa i odznakami  to ostatni akcent niezapomnianego spotkania
z lwowskimi artystami.
Wystêp teatru polskiego ze Lwowa w Teatrze Starym nawi¹za³ do dawnej tradycji udzia³u Teatrów Lwowskich w ¿yciu teatralnym Lublina. Historycy teatru opisuj¹, i¿ ju¿ w 1824 roku (w dwa lata po wzniesieniu
Teatru Starego, zwanego wówczas Teatrem Zimowym)
przyby³a do Lublina ze Lwowa Antrepryza Kazimierza i
Józefy Skibiñskich  grali tu przez kilka tygodni, odwiedzaj¹c Lublin jeszcze wielokrotnie. Przyje¿d¿a³y ze
Lwowa jeszcze inne trupy teatralne, jak np.w roku 1867
goci³ w teatrze Starym teatr Adama Mi³aszewskiego,
przedstawiaj¹c po raz pierwszy lubelskiej publicznoci
Halkê St. Moniuszki.
Dokona³o siê zatem w roku 2018 podjêcie lwowskolubelskich tradycji teatralnych .
Kolejnym listopadowym lwowsko-kresowym wydarzeniem by³a wspó³organizacja z Towarzystwami Kre-

sowymi, Zwi¹zkiem Sybiraków i Rodzin¹ Katyñsk¹ 15.
ju¿ Zaduszek Kresowych. Tegoroczne Zaduszki odby³y
siê w dniach 24  25 listopada, zatem niemal dok³adnie
(z ró¿nic¹ 2 dni) w setn¹ rocznicê zwyciêskiego odzyskania z r¹k ukraiñskich miasta Lwowa. W programie
Zaduszek Kresowych znalaz³ siê referat pt. Obroñca
Lwowa  ¯o³nierz Nieznany przedstawiony przez autorkê niniejszej relacji. W referacie zosta³a przedstawiona historia wylosowania sporód 15 pobojowisk
 trumny nieznanego ¿o³nierza na Cmentarzu Obroñców Lwowa i uroczyste przewiezienie go i z³o¿enie
w Mogile Nieznanego ¯o³nierza na Placu Saskim
 obecnie im. Józefa Pi³sudskiego w Warszawie.
Nie wszyscy odwiedzaj¹cy Grób Nieznanego ¯o³nierza wiedz¹, i¿ ten Nieznany, to obroñca Lwowa.
Powtórzmy za Jerzym Michotkiem:
lecz gdy k³ad¹ te wieñce, gdy czo³a schylaj¹
przed Nim, czy o tym wiedz¹? I czy pamiêtaj¹,
¿e ten ¿o³nierz Nieznany wiernoci dochowa³
bowiem zgin¹³ za wolnoæ swego miasta  Lwowa
Moja Ziemia fragm. J. Michotek

Tradycyjnie ju¿ w miesi¹cu listopadzie szko³y im.
Orl¹t Lwowskich z Lublina i Lubelszczyzny wiêtuj¹
dzieñ swego Patrona. Odbywaj¹ siê Msze w. w intencji Orl¹t, apele, konkursy, programy artystyczne. Cz³onkowie Zarz¹du naszego Towarzystwa uczestnicz¹
w miarê mo¿liwoci w tych spotkaniach z m³odymi
spadkobiercami historii i legendy rówienych im dziecibohaterów.
Zdjêcia: Tomasz Ziêcina

Janusz Sekulski

Przyni³a siê dzieciom Polska
100-lecie obrony Lwowa to czas szczególny. Polska
d³ugo czeka³a na odzyskanie niepodleg³oci. Koniec
I wojny wiatowej i toczone rozmowy dyplomatyczne
nie wró¿y³y dla Polski nic dobrego. Polacy zrozumieli,
¿e wolnoæ i powrót przedrozbiorowych ziem musz¹
wywalczyæ sami. Kiedy nast¹pi³ wojskowy ukraiñski
zamach stanu Polacy stanêli do walki o obronê swoich
prastarych ziem. Zaborcy nie sprzyjali Polakom, a w przypadku walki o ziemie po³udniowo-wschodnie Polski
wrêcz stanêli po stronie Ukraiñców. Polskich ¿o³nierzy
s³u¿¹cych w armii austriackiej odes³ali wrêcz bez potrzeby na front wêgierski. Polacy we Lwowie i ca³ym
obszarze Galicji Wschodniej pozostali sami bez regularnego wojska. Wtedy do obrony Lwowa stanêli najm³odsi, uczniowie szkó³ powszechnych, gimnazjalici,
studenci i m³odzie¿ robotnicza.
Od tamtych czasów minê³o ju¿ 100 lat i w³anie stulecie walki, powstania w Polsce Po³udniowo-Wschodniej, które nazwano Obron¹ Lwowa nale¿y godnie
uczciæ. G³ówna rola w przypomnieniu zwyciêskiego
powstania przypad³a naszemu Towarzystwu. Uroczystoæ zaplanowalimy ju¿ na 14 padziernika, poniewa¿ w póniejszym okresie wojsko z Bazy Lotnictwa
Transportowego mia³o w planie inne zadania.

O wspó³udzia³ w organizacji uroczystoci poprosi³em Prezydenta Gniezna Tomasza Budasza, który
przyj¹³ zaproszenie z zadowoleniem.
Opracowa³em szatê graficzn¹ zaproszeñ, które da³
do druku i wys³a³ Urz¹d Miejski. Do Ministerstwa Obrony Narodowej przes³a³em wniosek o zatwierdzenie
Apelu Poleg³ych.
Na Skwerze Orl¹t Lwowskich przy Pomniku Poleg³ych i Pomordowanych Harcerzy Ziemi Gnienieñskiej
w dniu 14 padziernika o godz. 16.00 Hymnem Polski
rozpoczêlimy uroczystoci. Prezydent Tomasz Budasz
udekorowa³ Medalami Koronacyjnymi Zdzis³awa G¹siora i Tomasza Stelmaszyka darczyñców naszego oddzia³u.
W swoim wyst¹pieniu powiedzia³em m.in.:
Przez ponad 1050 lat Polska przechodzi³a ró¿ne
wspania³e okresy. Rozwój przemys³u, nauki, kultury,
wspania³e zbrojne zwyciêstwa. Bitwa pod K³uszynem,
gdzie 7-tysiêczna armia polska pod dowództwem hetmana Stanis³awa ¯ó³kiewskiego rozbi³a w py³ 35-tysiêczn¹ armiê rosyjsk¹ wspieran¹ przez 5 tysiêcy posi³ków szwedzkich, przeros³a wed³ug historyków wojskowoci Bitwê pod Grunwaldem. By³o to 4 lipca 1610
roku. Polska wtedy by³a jednym z najpotê¿niejszych
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pañstw Europy. I nadszed³ XVIII wiek. Spory, k³ótnie,
przeciwleg³e obozy. Kiedy nie ma zgody w narodzie,
naród upada. Przysz³y rozbiory Polski. Polska zosta³a
wymazana z mapy wiata. Polacy jednak nigdy nie zre-

Podbipiêty. Harcerskie æwiczenia uczy³y ich czytania
map, znalezienia odpowiedniej drogi, prowadzenia patroli. Podczas cotygodniowych æwiczeñ uczyli siê pos³ugiwaæ broni¹.
S³ynny £oziniec, Dom Technika, Szko³a Kadecka
to g³ówne punkty oporu sk¹d wyruszali do walki Polacy.
Prawd¹ jest, ¿e Lwów obronili ci najm³odsi. Pozycje
centralne w legendzie Orl¹t odegrali 13-letni Antoni
Petrykiewicz i 14-letni Jurek Bitschan. Do dzisiaj Antoni
Petrykiewicz jest najm³odszym kawalerem Orderu Virtuti Militari. Anto Petrykiewicz otrzyma³ mierteln¹
ranê pod Persenkówk¹, Jurek Bitschan pomimo miertelnej rany próbowa³ strzelaæ na Cmentarzu £yczakowskim. O tym wy m³odzi musicie pamiêtaæ. W historii
wiata nie by³o takiego heroicznego boju 1314-letnich
dzieci. To ewenement w skali wiatowej.
Lwów nie móg³ siê obroniæ bez pomocy z g³êbi Polski. Z Przemyla odsiecz do Lwowa ruszy³a 19 listopada 1918 roku. Dowodzi³ pp³k Micha³ Karasiewicz-Tokarzewski. Nadejcia odsieczy we Lwowie oczekiwano
z wielk¹ niecierpliwoci¹. Po bardzo ciê¿kich walkach i
wielu stratach Ukraiñcy ust¹pili. Naczelna Komenda
wojsk ukraiñskich urz¹dzi³a sw¹ kwaterê w Chodorowie, czyli w po³owie drogi miêdzy Lwowem a Stanis³awowem. Jej komendantem zosta³ 10 grudnia 1918 roku
genera³ Michaj³o Omalanowicz-Pawlenko. Tak wiadomo, ¿e Powstanie Lwowskie nie zakoñczy³o siê
z chwil¹ przybycia odsieczy. Ukraiñcy przez nastêpne
d³ugie miesi¹ce toczyli krwawe walki, aby odzyskaæ
utracone tereny. We Lwowie chcieli utworzyæ swoj¹ stolicê. Walki nieco usta³y w kwietniu 1920 roku, ale wtedy
do³¹czy³ kolejny wróg Rosja Sowiecka.
Z pomoc¹ do Lwowa wyruszyli Wielkopolanie.
W tym czasie dowódc¹ garnizonu poznañskiego by³ genera³ Dowbur-Municki. Kiedy powstañcy wyzwolili ju¿
Gniezno, Wrzeniê i inne miasta pó³nocno-zachodniej
Polski, Dowbur-Municki zaaran¿owa³ wys³anie do
Lwowa kompanii pod dowództwem pu³kownika Cieciucha. Póniej wyekspediowano tak¿e dywizjon z podpu³kownikiem Konarzewskim na czele. Takie postêpowanie Polaków udowodni³o, ¿e nie by³o Polski niemieckiej
i Polski austriackiej, lecz jedna Polska niepodzielna
duchem.
Z radoci¹ i entuzjazmem wyruszyli w marcu poznaniacy z pomoc¹ do swoich braci we Lwowie. Trudno
ustaliæ ilu Wielkopolan pad³o w walkach o Lwów. Na
Cmentarzu Obroñców Lwowa wyznaczono dla nich
jedn¹ zwart¹ kwaterê nazywan¹ poznañsk¹. Zbiorowy
pogrzeb dwudziestu dwóch ¿o³nierzy 1 pu³ku piechoty
Strzelców Wielkopolskich poleg³ych pod Lwowem odby³
siê 26 kwietnia 1919 roku. W pogrzebie, który przeci¹gn¹³ ulicami miasta, sz³a kompania Wielkopolan.
Trumny wieziono na piêciu rydwanach i piêciu furgonach. W otwartym karawanie umieszczono zw³oki porucznika Boles³awa Krygiera. Otaczali go u³ani prowadz¹cy jego konia, na którym pad³ bohaterski szwole¿er.
Legenda Orl¹t Lwowskich, czerpi¹ca sw¹ si³ê z autentyzmu wydarzeñ historycznych, mia³a niezwyk³¹
moc i znakomicie s³u¿y³a wychowaniu patriotycznemu.
Legenda Orl¹t Lwowskich wyros³a na faktach prawdziwych. W miêdzywojennej Polsce pe³ni³a rolê do tej,
jak¹ æwieræ wieku póniej w czasie Powstania Warszawskiego przypad³a ch³opcom z Zoki i Parasola.

Przemawia prezes Janusz Sekulski.
zygnowali z odzyskania niepodleg³oci. Powstanie Listopadowe 1830  1831 rok, Powstanie Styczniowe
1863 rok. Jak¿e tragicznie zakoñczone. I dalsze zrywy.
Powstanie Wielkopolskie 1918  1919 rok. Ju¿ nied³ugo obchodziæ bêdziemy setn¹ rocznicê tego zwyciêskiego powstania. Ju¿ jednak wczeniej, bo 1 listopada
wybuch³o Powstanie Lwowskie nazywane póniej
Obron¹ Lwowa.
1 listopada 1918 roku o godz. 3.30 nad ranem nast¹pi³ ukraiñski wojskowy zamach stanu. Wojska ukraiñskie pod dowództwem atamana Dmytra Wytowskiego
bez oporu opanowa³y najwa¿niejsze obiekty we Lwowie. Tak by³o i w Stanis³awowie, Krzemieñcu, na ca³ej
po³udniowo-wschodniej czêci Polski przedrozbiorowej,
inaczej w Galicji Wschodniej. Polacy byli zaskoczeni,
d³ugo nie mogli powo³aæ jednego wspólnego dowódcy.
W koñcu dopiero w dniu napadu Ukraiñców dowództwo
powierzono Czes³awowi M¹czyñskiemu kapitanowi rezerwy z wykszta³cenia nauczycielowi.
Regularn¹ walkê o Lwów rozpoczê³a za³oga szko³y
im. Henryka Sienkiewicza. Posiadali liche uzbrojenie,
kilka pistoletów i no¿y skautowskich. Broñ zdobywali na
wrogu. Prawd¹ jest, ¿e pierwsza do boju o wolny Lwów,
o woln¹ Polskê ruszy³a m³odzie¿, gimnazjalici i studenci. Za³og¹ szko³y im. Sienkiewicza dowodzi³ kapitan
Tatar-Trzeniowski. Ukraiñcy nie dotrzymali zasad walki. Wchodzili do domów i mordowali ca³e rodziny, starców i dzieci. Polacy zaczêli siê organizowaæ. Usta³a
partyzantka, zorganizowano obwody, placówki obronne, dowódców. Walka by³a bardzo krwawa. Szczególnym powiêceniem i bohaterstwem wyró¿nili siê najm³odsi. Nieulêkli. Tak oto dotychczas pos³uszny gimnazjalista pisze na kartce lekcje odrobi³em, ale muszê
obroniæ Lwów, obroniæ Polskê, mamo, tato wybaczcie.
W trzytygodniowych walkach o Lwów, a¿ do przybycia
odsieczy z g³êbi Polski, 1741 obroñców nie mia³o ukoñczonych 18 lat.
Harcerze, choæ m³odzi, reprezentowali si³ê, któr¹
¿adn¹ miar¹ nie mo¿na by³o pogardziæ. Przebywaj¹cy
na polskich terytoriach granicznych m³odzi marzyli
o odtworzeniu wyczynów dawnych bohaterów kalibru
Jana Sobieskiego, Micha³a Wo³odyjowskiego i Longina
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I musimy pamiêtaæ, ¿e Lwów jako jedyne polskie miasto zosta³o przez marsza³ka Józefa Pi³sudskiego odznaczone Krzy¿em Wojennym Virtuti Militari.
Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych w Polsce stanu
wojennego Wojciech Gie³¿yñski zastanawiaj¹c siê nad

fenomenem legendy Orl¹t stwierdzi³: Naród, który by
nie otacza³ czci¹ swoich bohaterów, ich heroizmu nie
czyni³ wzorcem wychowawczym  by³by mówi¹c¹ tym
samym jêzykiem populacj¹ tutejszych, a nie duchow¹
wspólnot¹. Legenda Orl¹t tak jak ta spod Parasola
nie jest sztucznie wyolbrzymiona, czego nie da siê powiedzieæ o wielu innych legendach  zw³aszcza tych,
co maj¹ urzêdowy stempel. W wiadomoci narodowej
obrona Lwowa funkcjonuje podobnie jak Westerplatte,
jak Monte Cassino, jak Powstanie Warszawskie. Jak¿e
wyj¹tkowym, znamiennym jest fakt, ¿e kiedy losowo,
z którego cmentarza, maj¹ zabraæ zw³oki nieznanego
¿o³nierza i przenieæ do Grobu Nieznanego ¯o³nierza w
Warszawie, to los pad³ na Lwów. To nie przypadek, bo
Lwów to miasto specyficzne, magiczne, boskie. I nie
ma takiego drugiego miasta na wiecie. A dzisiaj. Niech
¿ywi nie trac¹ nadziei.
Jak ju¿ powiedzia³em Ukraiñcy wycofali siê na kilkadziesi¹t kilometrów od Lwowa i innych miast Galicji
Wschodniej, ale krwawe walki toczy³ siê do lata 1920
roku. Poch³onê³y dziesi¹tki tysiêcy zabitych i rannych.
Wszystkim bohaterom, patriotom, którzy nie szczêdzili krwi dla niepodleg³ej Polski winnimy wieczn¹ pamiêæ.
Apel poleg³ych odczyta³ p³k Bogus³aw Mo³odecki.
Modlitwê za poleg³ych prowadzi³ ks. kanonik dr Jan
Szrajter. W czêci artystycznej wiersze Przyni³a siê
dzieciom Polska i Orl¹tko czyta³a uczennica II Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Gnienie.
Obecni na uroczystoci pos³owie Pawe³ Arndt, senator Robert Gawe³, prezydent Gniezna Tomasz Budasz, przewodnicz¹cy rady miasta Micha³ Glejzer, delegacje starostwa, organizacje spo³eczne, wojsko, stra¿
po¿arna, policja, szko³y i wielu innych z³o¿yli kwiaty i
zapalili znicze. Uroczystoæ zakoñczylimy odpiewaniem Roty. Uroczystoæ prowadzi³ Marian Kamierczak
wiceprezes naszego oddzia³u. Ja, dyryguj¹c kulami,
podziêkowa³em wszystkim za liczne przybycie. G

Kwiaty sk³adaj¹: prezydent Gniezna Tomasz Budasz i
przewodnicz¹cy Rady Miasta Gniezna Micha³ Glejzer.

Kwiaty sk³adaj¹ przedstawiciele Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego z Witkowa (w rodku p³k Bogus³aw
Mo³odecki).

Zbigniew Bestecki

Historia jednego nagrobka
Relacja z wyjazdu Zbigniewa i Jerzego Besteckich do Zbara¿a w dniach 8-11.06.2008 r.
Przez lata mia³em wiadomoæ, ¿e tam na Kresach,
w historycznym miecie Zbara¿u s¹ korzenie mojej rodziny ze strony ojca. Wiedzia³em, ¿e zosta³y tam dom i
groby. Z relacji ojca pamiêta³em, ¿e na cmentarzu katolickim by³ okaza³y grobowiec pradziadków oraz mogi³a
siostry mojego ojca, Danusi, która zmar³a w 1925 r.
w wieku 5 lat. Panowa³a wtedy w Zbara¿u epidemia i
los sprawi³, ¿e ma³a Danusia nie opar³a siê chorobie.
Na lad o polskim cmentarzu katolickim w Zbara¿u
natrafi³em w internecie wiosn¹ bie¿¹cego roku, na stronach www.zbaraz.pl oraz www.longinus.org.pl. Z wielkim zaciekawieniem przeczyta³em relacje p. Aliny
Skrzypczak z kolejnych pobytów w Zbara¿u m³odzie¿y
z Zespo³u Szkó³ nr 2 z £añcuta, która kilka lat z rzêdu
pracowa³a nad porz¹dkowaniem cmentarza. Przes³anie

tej dzia³alnoci to ratowanie naszego wspólnego dobra,
naszej historii, ocalanie pamiêci o Polakach mieszkaj¹cych kiedy na Kresach. Pozostajê nadal zafascynowany ich dzia³alnoci¹, oraz dokonaniami fundacji Longinus wspomagaj¹cymi te dzia³ania. Jestem niejako ich
moralnym d³u¿nikiem.
Maj¹c dane kontaktowe do autorów strony internetowej, dalsze sprawy potoczy³y siê szybko. Kontakt
z pañstwem Alin¹ i Ireneuszem Skrzypczakami da³ mi
nadziejê na uzyskanie informacji o tym, czy mogi³y
moich krewnych zachowa³y siê i jeli tak, to w jakim s¹
stanie. Skoro zachowa³o siê ponad 1400 grobów i s¹
one profesjonalnie skatalogowane, to mia³em nadziejê
na szybkie zaspokojenie swojej ciekawoci. I nie zawiod³em siê. Informacjê otrzyma³em szybko, aczkol48

wiek tylko o mogile Danusi. Grobu pradziadków niestety w spisie nie by³o. Aby potwierdziæ przynale¿noæ
rodow¹ i zgodnoæ istniej¹cego pomnika Danusi z zachowanymi dokumentami wys³a³em p. I. Skrzypczakowi
zeskanowane zdjêcie pomnika, wykonane prawdopodobnie w 1925 r. oraz zdjêcie zachowanej oryginalnej
klepsydry. S³owa z klepsydry zosta³y wyryte na tablicy
pomnika. Oryginalne zdjêcie pomnika sprzed 83 lat, jak
i klepsydra by³y przechowywane w moich zbiorach rodzinnych, przywiezionych razem z mieniem repatriacyjnym w 1945 r.
Tak, nie by³o w¹tpliwoci ¿e zachowany pomnik na
grobie Danusi Besteckiej to ten, którego zdjêcie posiada³em. Pomnik przedstawia postaæ anio³ka ze skrzyd³ami i d³oñmi z³o¿onymi do modlitwy. Niestety pomnik by³
czêciowo zniszczony; anio³ek mia³ utr¹con¹ g³ówkê
i u³amane d³onie, ale ca³y pomnik malowniczo przedstawia³ siê na zdjêciu wykonanym w 2007r. przez
p. I. Skrzypczaka. Zdjêcie pomnika by³o prezentowane
na kilku wystawach dotycz¹cych porz¹dkowania cmentarza zbaraskiego m.in. w Zbara¿u, £añcucie, Przemylu, ¯ytomierzu. Wystawê w Zbara¿u w 2007 roku, zorganizowan¹ w kociele Ojców Bernardynów wizytowa³
Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, p. ambasador Wies³aw Osuchowski. (Na jednym
z zamieszczonych zdjêæ p. ambasador jest na tle
m.in. zdjêcia pomnika Danusi.)
Chêæ odnalezienia grobów i uporz¹dkowania ich
oraz normalna ciekawoæ przyspieszy³a decyzjê o wyjedzie do Zbara¿a. Na wyjazd ze mn¹ zdecydowa³ siê
te¿ Jerzy, syn brata mego ojca. I tak razem pod¹¿ylimy na ziemiê ojców. Nieocenion¹ pomoc dali nam
pañstwo Alina i Ireneusz Skrzypczakowie, z którymi
spotkalimy siê w £añcucie i uzyskalimy mnóstwo informacji. Wyposa¿eni w wiedzê, której pró¿no by szukaæ w przewodnikach, w dniu 8 czerwca wyruszylimy
w podró¿ sentymentaln¹, na spotkanie z histori¹ naszej
rodziny jak i spojrzeniem na zmiany które zasz³y na
Kresach. Od czasu gdy nasi dziadkowie i pradziadkowie tam mieszkali, na rubie¿ach Rzeczypospolitej, tereny te przesz³y niezwyk³e losy. Z terenów Polski sta³y
siê czêci¹ ZSRR, a obecnie s¹ to tereny Ukrainy. Tereny te ciê¿ko by³y dowiadczone przez historiê, a losy
ludzkie by³y niejednokrotnie pasmem krzywd i upokorzeñ.
W godzinach popo³udniowych znalelimy siê
w Zbara¿u. Pierwsze zdjêcia zrobilimy przy tablicy
z nazw¹ Zbara¿, przy wjedzie do miasta. Potem szybko poznalimy topografiê miasta i dotarlimy do Ojca
Berarda, ksiêdza parafii katolickiej w Zbara¿u. Poczulimy, ¿e mamy troskliwa opiekê. Po zakwaterowaniu
u przemi³ej pani Lusi, gnani ciekawoci¹ wyruszylimy
na cmentarz. S³oñce ju¿ zachodzi³o i tylko resztki promieni rozwietla³y starodrzew. Spomiêdzy drzew i krzewów wy³ania³y siê strzeliste pomniki. Sceneria jak ze
snu. Niestety by³o ju¿ za ciemno na robienie zdjêæ.
Czerwcowy wieczór, zachód s³oñca, bujna rolinnoæ,
która odros³a od ostatniej akcji porz¹dkowania cmentarza przez m³odzie¿ z £añcuta przysporzy³y cmentarzowi zagadkowego uroku. Brnêlimy z Jurkiem i pani¹
Lusi¹ przez pokrzywy i krzaki, które bezlitonie wdar³y
siê na rzadko odwiedzan¹ cie¿kê. Po drodze odczytywalimy nazwiska na nagrobkach,  wszystkie rdzennie polskie. Brnêlimy dalej do rodkowej czêci cmen-

tarza, tak jak mielimy to opisane przez p. I. Skrzypczaka. Wreszcie jest  pomnik Danusi. Malowniczo
wkomponowany w rolinnoæ, co nadawa³o mu niepowtarzalnego uroku. Chwila ciszy, zadumy, przemyleñ.
Znalelimy siê w miejscu, gdzie nikt z naszej rodziny
nie by³ po roku 1945.

Czerwiec 2008 rok

Klepsydra Danusi Besteckiej
Pomnik przez 83 lata pochyli³ siê z powodu rozrastaj¹cych siê konarów drzew podwa¿aj¹cych fundament pomnika, powierzchnia piaskowca pokry³a siê
szaroci¹, glonami, nawet w dolnej czêci mchem. Pomnik jakby przez lata zag³êbi³ siê w ziemi, bo z porównania zdjêcia sprzed 83 lat widaæ, ¿e dolny stopieñ
coko³u by³ na poziomie terenu, a teraz zapad³ siê. No i
jeszcze uszkodzenia pomnika nie wynikaj¹ce z normalnego procesu starzenia siê, tylko z uszkodzeñ tzw.
zewnêtrznych. Brak g³ówki, uszkodzone d³onie i ³okieæ.
Jeszcze tego dnia nie wiedzielimy tego, o czym us³yszelimy kilka dni póniej od wiadków tych wydarzeñ,
¿e zniszczenia grobów na polskim cmentarzu by³y celowe, dokonane w roku 1965. Akcjê zorganizowa³ organ
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bêd¹cy odpowiednikiem naszej Wojskowej Komendy
Uzupe³nieñ. Po prostu g³ówki postaci na pomnikach jak
i krzy¿e sta³y siê celem zwyrodnialców, którzy w czasie
nocnej akcji roztrzaskiwali je strzelaj¹c do nich z karabinów.
Ten dzieñ przyniós³ nam moc wra¿eñ. Spaæ po³o¿ylimy siê sporo po pó³nocy. Dzieñ nastêpny zaczêlimy
prac¹ przy oczyszczaniu terenu wokó³ pomnika.
W ruch posz³y siekiery, ³opaty, nawet kosa do skoszenia pokrzyw. Sam pomnik wyczycilimy stalowymi
szczotkami wg zaleceñ otrzymanych od p. I. Skrzypczaka. U kamieniarza z Tarnopola z³o¿ylimy zamówienie na dorobienie g³ówki (wg zachowanego zdjêcia) i
innych brakuj¹cych elementów pomnika oraz zabezpieczenie powierzchni pomnika impregnatem. W ci¹gu kilku tygodni zlecenie zosta³o wykonane. Zgodnoæ z orygina³em nie jest stuprocentowa, lecz pomnik znowu jest
kompletny.
Pobyt w Zbara¿u by³ intensywny i poza skierowaniem naszej aktywnoci na odnowienie pomnika Danusi, pobyt ten da³ nam wiele do poznania i do przemyleñ. Pos³u¿y³ nam do poznania historii i jednoczenie
problemów ludnoci polskiej mieszkaj¹cej w Zbara¿u.
Poznalimy losy kocio³a ojców Bernardynów, gdzie
byli chrzczeni nasi rodzice, a za w³adzy ZSRR by³ tam
m.in. magazyn chemikaliów i zak³ad produkcyjny, co
przyczyni³o siê do dewastacji kocio³a. Zwiedzilimy
zamek Winiowieckich i muzeum miejskie, w którym
nie ma s³owa o tym, ¿e Zbara¿ by³ polskim miastem i
mieszkali tu Polacy. Historia zosta³a zafa³szowana,
gdy¿ tendencyjnie prezentowane s¹ wy³acznie pami¹tki
ukraiñskie. Wszystko co polskie systemowo jest pomijane. Zwiedzilimy równie¿ gmach Soko³a, przy budo-

Pomnik Danusi. Zdjêcie przedwojenne
wie którego uczestniczy³ nasz dziadek Jerzy Bestecki,
który przez wiele lat pe³ni³ funkcjê Naczelnika Soko³a.
Poznalimy historiê obelisku powieconego Adamowi
Mickiewiczowi, który to obelisk dwa razy by³ usuwany
z piedesta³u, przewrócony i wrzucony do pobliskiej rzeki, ale nadal stoi, choæ nie przed budynkiem urzêdu
miasta (bo na jego cokole postawiono pomnik hetmana
Chmielnickiego), a w zacisznej czêci parku. Oby taka
odpornoæ na wszelkie przeciwnoci mia³o to wszystko,
co zwi¹zane jest z polskoci¹ tego miasta.
£ód, dn. 26 grudnia 2008 r.

Podziêkowanie
Oddzia³ Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów
Po³udniowo-Wschodnich w Radomiu sk³ada serdeczne
podziêkowania Panu Bogus³awowi Stañczukowi  za³o¿ycielowi i pierwszemu prezesowi Oddzia³u  za wieloletni¹ pracê spo³eczn¹ na rzecz naszego stowarzyszenia.
Pocz¹wszy od 2008 r. s³u¿y³e swoj¹ wiedz¹ i zaanga¿owaniem w trudnej pracy organizacyjnej w zakresie
integracji osób zwi¹zanych z Kresami, pielêgnuj¹c i
utrwalaj¹c pamiêæ o historii i dorobku kulturowym Lwowa i Ziem Kresowych dawnej Rzeczpospolitej.
Mottem Twojej dzia³alnoci by³a dewiza: Semper
Fidelis  pe³ni¹c funkcjê przewodnicz¹cego Zarz¹du
naszego Towarzystwa, jako rdzenny kresowianin dba³e o to, by pamiêæ o Kresach zachowaæ dla potomnych.
Wprawdzie nadszed³ kres Twojego kierowania Oddzia³em, ale kres nie oznacza zakoñczenia prac i wysi³ków. To pocz¹tek kolejnego etapu Twojego zaanga¿owania w kontynuowanie i utrwalanie dotychczasowych
dzia³añ, a zw³aszcza dzielenie siê wiedz¹ o ludziach i
miejscach, gdzie rodzi³a siê wielka polska kultura i
kszta³towa³a wiadomoæ narodowa Polaków.
Za ca³okszta³t Twojej pracy z uznaniem i wdziêcznoci¹ dziêkujemy, ¿ycz¹c pomylnoci na dalsze lata
 cz³onkowie i sympatycy naszego Towarzystwa wyra-

Bogus³aw Stañczuk
¿aj¹ to s³owami piosenki lwowskiej wg wiersza Mariana
Hemara:
Tyle jest miast, tyle jest gwiazd,
lata p³yn¹ i srebrzy siê g³owa.
Id w wiat, gdzie chcesz,
rób co umiesz, jak wiesz,
chcesz szczêliwym byæ  jed do Lwowa.
Z powa¿aniem i wdziêcznoci¹
Cz³onkowie Towarzystwa Mi³oników Lwowa i
Kresów Po³udniowo-Wschodnich Oddzia³ w Radomiu
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Jaros³aw Tadeusz Leszczyñski

imieniem Roksolany. Wywiera³a ona du¿y wp³yw na
jego politykê. By³a matk¹ jego syna i nastêpcy Selima II.
Na jej probê su³tan mia³ obiecaæ, ¿e nigdy nie bêdzie
wojowa³ z Polsk¹. ¯yciorys Roksolany by³ tematem
licznych utworów literackich.
W 1523 roku starosta rohatyñski i wojewoda sandomierski, Otto Chodecki, nada³ miastu przywilej na cotygodniowy targ. W tym czasie by³ tu zamek bêd¹cy siedzib¹ starostów, za ca³e miasto by³o otoczone fos¹,
wa³em i drewnianym czêstoko³em (póniej zast¹pionym
murem). Wjazd prowadzi³ przez dwie bramy posiadaj¹cymi mosty zwodzone. By³y to bramy Lwowska i Halicka. Po mierci Ottona Chodeckiego w 1534 roku starost¹ rohatyñskim zosta³ chor¹¿y przemyski Jan Boratyñski. W 1535 roku król Zygmunt Stary potwierdzi³ prawa miejskie Rohatyna i nada³ mu nowe przywileje.
Po Boratyñskim starostami rohatyñskimi byli Andrzej Têczyñski (1546  61) i marsza³ek wielki koronny
Jan Firlej (1564  1574). Drugi z poród wymieniony na
terenie starostwa za³o¿yli dwa nowe miasta  Podgrodzie i Firlejów.
W XVI wieku rzymskokatolickimi proboszczami
w Rohatynie byli w pocz¹tkach swojej kariery dwaj wybitni ludzie epoki: Marcin Kromer (1512  1589)  historyk, geograf, pisarz, a wreszcie biskup warmiñski, oraz
Piotr Skarga (1536  1612), jezuita, hagiograf, a przede
wszystkim nadworny kaznodzieja króla Zygmunta III
Wazy.
W 1589 roku przy cerkwi Narodzenia NMP utworzono bractwo cerkiewne, które w roku 1591 dysponowa³o
szko³¹ z du¿¹ bibliotek¹. Oko³o 1600 roku powsta³ w
miecie szpital z kocio³em w. Barbary istniej¹cym do
koñca XVIII stulecia. W 1614 roku Miko³aj Wysocki
ufundowa³ klasztor dominikanów.
Siedemnaste stulecie przesz³o pod znakiem najazdów tatarskich, szwedzkich oraz buntów kozackich. W
latach 1620  1621 miasto obroni³o siê przed Tatarami,
za w 1648 roku Kozacy zajêli je przy pomocy samych
mieszczan, za co póniej przesz³o 50 z nich ukarano
za to mierci¹. W 2 po³owie XVII wieku mimo wczeniejszych zniszczeñ wojennych w Rohatynie dobrze rozwija³o siê rzemios³o. Miasto posiada³o a¿ 15 cechów.
Po I rozbiorze Polski (1772 r.) Rohatyn znalaz³ siê
w zaborze austriackim i pozosta³ w nim a¿ do 1918
roku. Austriacy skonfiskowali dobra starociñskie i oko³o 1780 roku przekazali ksiê¿nej Zofii z Krasiñskich Lubomirskiej jako rekompensatê za zajête posiad³oci Lubomirskich w okolicach Dobromila. W 1784 roku w ramach tzw. kasaty józefiñskiej dokonali likwidacji klasztoru dominikanów. Dopucili siê tak¿e rekwizycji bogatego zestawu sreber liturgicznych w kociele farnym
w. Miko³aja.
W okresie zaborów Rohatyn nale¿a³ pocz¹tkowo do
cyrku³u w Brze¿anach, za w 1867 roku sta³ siê stolic¹
powiatu rohatyñskiego.
W 1852 roku w pobli¿u Rohatyna przeprowadzono
liniê kolejow¹ z Halicza do Tarnopola. W 1914 roku, na
pocz¹tku I Wojny wiatowej w okolicach miasta prowadzone by³y ciê¿kie walki pozycyjne pomiêdzy wojskami
rosyjskimi a austriackimi, z udzia³em 15000 ¿o³nierzy.
Po ustabilizowaniu siê linii frontu w Rohatynie stacjonowa³y wojska austriackie. Od listopada 1918 do marca
roku nastêpnego Rohatyn nale¿a³ do Zachodnioukraiñskiej Republiki Ludowej. Pod koniec maja 1919 roku
miasto zosta³o zdobyte przez wojsko polskie.

Rohatyn nad Gni³¹ Lip¹
W województwie stanis³awowskim, przy drodze ze
Lwowa do Halicza, dalej Stanis³awowa, gdzie zbiegaj¹
siê drogi z Przemylan i Brze¿an, nad rzek¹ Gni³¹ Lip¹,
le¿y niewielkie miasteczko Rohatyn, licz¹ce dzi oko³o
9000 mieszkañców. Przez miasto przechodzi te¿ linia
kolejowa z Tarnopola do Chodorowa.
1. Historia
Pierwsza historyczna wzmianka o Rohatynie pochodzi z 1184 roku. Prawdopodobnie by³ grodem nale¿¹cym do Ksiêstwa Halickiego. Gród ten zosta³ zniszczony podczas najazdu mongolskiego w latach 1240  41.
Nastêpna wzmianka pochodzi ju¿ z XIV wieku. Miejscowoæ wzmiankowana jest jako oppidum Ragahun
czyli miasto Rohatyn. Istnia³ tu wtedy zamek nale¿¹cy
do ksiêcia W³adys³awa Opolczyka. W³adys³aw Opolczyk pochodzi³ ze zniemczonych Piastów l¹skich.
Z ramienia króla Ludwika Wêgierskiego (jako króla Wêgier) by³ namiestnikiem Rusi Halickiej (region ten
w l. 1370  1387 wchodzi³ w sk³ad Wêgier). Wspomniany Opolczyk znany jest w Polsce jako fundator sanktuarium na Jasnej Górze. W 1395 roku Rohatyn okrelany jest ju¿ jako miasto i nale¿a³ wtedy do dóbr rzymskokatolickiego arcybiskupa halickiego (od pocz. XV w.
lwowskiego, podniesionego do rangi metropolii).
Rohatyn prawdopodobnie zosta³ zniszczony w 1415
roku i dlatego niejaki Wo³oczko lokowa³ nowe miasto
Rohatyn na prawie magdeburskim na gruntach swojej
wsi Filipowice. W tym czasie erygowano w Rohatynie
parafiê Rzymskokatolick¹, za sam Wo³oczko i jego
potomkowie przyjêli nazwisko Rohatyñski. Rodzina ta
jednak nie cieszy³a siê d³ugo swoj¹ posiad³oci¹, gdy¿
król W³adys³aw Jagie³³o w 1431 roku skonfiskowa³ je
Bohdanowi Rohatyñskiemu za udzia³ w buncie przeciwko niemu, którego inspiratorem by³ jego brat Boles³aw
widrygie³³o. Król nadal wtedy Rohatyn Miko³ajowi Parawie z Lublina. W 1444 roku Rohatyn stal siê orodkiem starostwa. W 1462 roku brat, a zarazem spadkobierca Miko³aja, Jakub Parawa, sprzeda³ starostwo rohatyñskie spokrewnionemu ze sob¹ Stanis³awowi
z Chodcza Chodeckiemu. Chodecki by³ kasztelanem
lwowskim, a nastêpnie wojewod¹ ruskim. W 1477 roku
w Rohatynie dokona³ ¿ywota arcybiskup lwowski Grzegorz z Sanoka (1407  1477), który oprócz przynale¿noci do stanu duchownego by³ wybitnym humanist¹,
filozofem i poet¹.
Le¿¹c na po³udniowo-wschodnich rubie¿ach Królestwa Polskiego, a póniej Rzeczypospolitej Rohatyn by³
nara¿ony na czêste napady Mo³dawian i Tatarów. I tak
w 1509 roku miasto zosta³o zrabowane i spalone przez
wojska hospodara mo³dawskiego Bogdana. Wtedy do
niewoli dosta³a siê wdowa po Stanis³awie Chodeckim
Barbara i jej dwaj synowie. Osoby te zosta³y uwolnione
po zawarciu pokoju w 1510 roku. W 1520 roku Rohatyn
pad³ z kolei ofiar¹ napadu tatarskiego. Wielu jego
mieszkañców posz³o w jasyr. Jedn¹ z branek wziêtych
w jasyr by³a Anastazja Lisowska (1505  1558), córka
prawos³awnego ksiêdza z Rohatyna. Sprzedano j¹ do
haremu su³tañskiego w Konstantynopolu. Zosta³a
pierwsz¹ ¿on¹ su³tana Sulejmana Wspania³ego pod
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W okresie wojny polsko-bolszewickiej w okolicach
Rohatyna toczy³y siê ciê¿kie walki. W sierpniu 1920
roku 37 £êczycki Pu³k Piechoty odpar³ Sowietów i zaj¹³
Rohatyn. ¯o³nierze polscy polegli w latach 1919  1920
zostali upamiêtnieni wystawionym w 1935 roku Pomnikiem Niepodleg³oci. W II Rzeczypospolitej Rohatyn
administracyjnie le¿a³ w województwie stanis³awowskim i równoczenie by³ stolic¹ powiatu rohatyñskiego.
W przededniu wybuchu II Wojny wiatowej miasto
liczy³o oko³o 8000 mieszkañców. We wrzeniu 1939
roku znalaz³o siê pod okupacj¹ sowieck¹. Od samego
pocz¹tku jej trwania Armia Czerwona dokona³a wielu
zbrodni wojennych. W trwaj¹cej ca³y dzieñ rzezi zamordowani zostali nie tylko polscy ¿o³nierze, a tak¿e przedstawiciele ludnoci cywilnej, w tym kobiety i dzieci.
Po napaci Niemiec na Zwi¹zek Radziecki, ich wojska wkroczy³y do Rohatyna w pierwszych dniach lipca
1941 roku. Rohatyn jako miasto powiatowe wszed³
w sk³ad Dystryktu Galicja, a wraz z nim 1 sierpnia 1941
roku w sk³ad Generalnego Gubernatorstwa. Niemcy
rozpoczêli przeladowania ludnoci ¿ydowskiej. Urz¹dzili getto, w którym mieszkali nie tylko starozakonni
z Rohatyna, ale tak¿e ich rodacy pozwo¿eni z Bukaczowiec, Bursztyna i Bo³szowców. Eksterminacja ludnoci ¿ydowskiej mia³a tu miejsce w marcu i grudniu
1942 roku oraz styczniu 1943. Niemcy wymordowali
³¹cznie 3500 ¯ydów, za pozosta³ych w liczbie ponad
1000 wywieli do obozu zag³ady w Be³¿cu.
Okupacja niemiecka w Rohatynie zakoñczy³a siê
23 lipca 1944 roku. Rozpoczê³a siê druga okupacja sowiecka trwaj¹ca do sierpnia 1991 roku. Od tego czasu
miasto nale¿y do niepodleg³ej Ukrainy i województwa
stanis³awowskiego (iwanofrankiwka ob³ast').

Koció³ zwrócony jest fasad¹ na zachód. Posiada
od frontu wie¿ê dzwonn¹ zakoñczon¹ he³mem w formie
ostros³upa czworok¹tnego. Nakryty jest dwuspadowym
dachem z wie¿yczk¹ na sygnaturkê na jego kalenicy.
Utrzymany jest w stylu pónogotyckim elementami renesansu. Jest budowl¹ trójnawow¹ typu halowego.
W zrekonstruowanym barokowym o³tarzu g³ównym
umieszczony jest w jego centralnej czêci krucyfiks.
W górnej czêci retabulum o³tarzowego posadowiony
jest olejny obraz przedstawiaj¹cy w. Annê (patronkê
kocio³a) z ma³¹ Matk¹ Bosk¹. Dwa neogotyckie o³tarze powiêcone s¹ Matce Bo¿ej i Sercu Pana Jezusa.
b) Cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia NMP
Po przeciwnej stronie rynku, vis a vis wy¿ej opisanego kocio³a, w jego zachodniej pierzei wznosi siê
murowana cerkiew greckokatolicka, g³ówna wi¹tynia
rytu wschodniego w Rohatynie. Powsta³a w podobnym
czasie co jej rzymskokatolicki odpowiednik.
Zwrócona jest fasad¹ na wschód. Posiada cechy
gotycko-renesansowe, a bry³¹ raczej przypomina koció³ rzymskokatolicki ni¿ wi¹tyniê rytu wschodniego,
co stanowi kolejny ewidentny dowód na wp³yw kultury
polskiej na zwyczaje Rusinów (póniejszych Ukraiñców). Od frontu umieszczona jest masywna wie¿a
dzwonna zakoñczona gruszkowym he³mem. Nad naw¹,
z kalenicy dachu wystaje nietypowa dla budownictwa
cerkiewnego wie¿yczka na sygnaturkê. Prezbiterium
wieñczy cebulasta kopu³a. Wchodz¹c do wewn¹trz
znów wpadniemy w zaskoczenie. Podobnie jak rohatyñski koció³ rzymskokatolicki cerkiew jest równie¿
trójnawow¹ wi¹tyni¹ typu halowego z dwoma filarami
wspieraj¹cymi gotyckie sklepienie. Sklepienie to jest
gwiadziste w nawie g³ównej, za w nawach bocznych
krzy¿owo-¿ebrowe.

2. Zabytki
Rohatyn zachowa³ dawny uk³ad urbanistyczny
z czworobocznym rynkiem, nieregularn¹ sieci¹ ulic i
skupion¹ wokó³ centrum zabudow¹. Zachowa³o siê trochê starych domostw, z których warto zwróciæ uwagê
na dziewiêtnastowieczny Pa³ac Lubomirskich, w którym
za II Rzeczypospolitej mieci³ siê s¹d powiatowy. Na
rodku rynku stoi wzniesiony na prze³omie XX i XXI
stulecia pomnik Roksolany. Najbardziej rzucaj¹cymi siê
w krajobrazie kulturowym miasta s¹ rzymskokatolicki
koció³ farny w. w. Anny i Miko³aja oraz greckokatolicka cerkiew Narodzenia NMP.

3. Inne zabytki
W Rohatynie znajduje siê jeszcze kilka innych zabytków. Nale¿¹ do nich dwie drewniane cerkwie:
wiêtego Ducha z 1546 roku oraz w. Miko³aja z 1729
roku. Pierwsza z wymienionych wi¹tyñ od 1983 roku
stanowi filiê Muzeum Architektury i Malarstwa w Stanis³awowie, i zosta³a wpisana na listê pomników wiatowego dziedzictwa UNESCO.
Miasto posiada te¿ murowan¹ cerkiew w. Jerzego
z 1881 roku usytuowan¹ przy wylotowej drodze do
Brze¿an.
Na pó³noc od rynku znajduje siê cmentarz grzebalny Rohatyna. Stoi na nim okaza³y Pomnik Niepodleg³oci postawiony w 1935 roku, wzniesiony ku czci 49 polskich poleg³ych w okolicy w walce z bolszewikami w latach 1919  1920. Nie brak na nim pomników ¿o³nierzy
Ukraiñskiej Armii Galicyjskiej poleg³ych w walkach
z Polakami w latach 1918  19, a tak¿e ¿o³nierzy radzieckich z 1944 roku. Nekropolia posiada kilkadziesi¹t
polskich nagrobków z 2 po³owy XIX i 1 po³owy XX wieku.

a) Koció³ farny pw. w. w. Anny i Miko³aja
wi¹tynia zamyka wschodni¹ pierzejê rynku. Jest
budowl¹ gotycko-renesansow¹. Stoi na miejscu nieistniej¹cego zamku, którego lady w postaci wa³ów istnia³y jeszcze przed wybuchem II Wojny wiatowej. Koció³ zbudowany zosta³ w 1 po³owie XVI wieku, a rozbudowany w koñcu tego stulecia (przyby³a wtedy wie¿a
i kaplice) oraz w 1 po³owie XVII wieku. W nastêpnych
latach w architekturze kocio³a nast¹pi³y ju¿ tylko drobne zmiany. W czasie drugiej okupacji sowieckiej, ju¿ po
1945 roku wi¹tynia zosta³a zamieniona na magazyn
zbo¿owy, a nastêpnie sklep meblowy. U¿ytkowanie
obiektu niezgodnie z przeznaczeniem doprowadzi³o do
ca³kowitego zniszczenia jego zabytkowego wyposa¿enia. W 1991 roku koció³ zwrócono wiernym i rozpocz¹³
siê jego kapitalny remont. Dzi parafia rzymskokatolicka
w Rohatynie liczy oko³o 2000 wiernych. Obok ksiê¿y diecezjalnych pracuj¹ tu siostry prezentki z Krakowa. Nabo¿eñstwa odbywaj¹ siê w jêzyku polskim i ukraiñskim.

* * *
Pami¹tk¹ po ¯ydach rohatyñskich jest budynek
dawnej synagogi przy ul. Kociubiñskiego oraz cmentarz
¿ydowski w po³udniowo-zachodniej czêci miasta, przy
drodze wylotowej w kierunku Przemylan. Cmentarz
za³o¿ony zosta³ w 1910 roku. Ostatni znany pochówek
na nim mia³ miejsce w 1940 roku. Nekropolia zosta³a
zdewastowana w czasie II Wojny wiatowej. Zachowa³o siê oko³o 20 macew, ale ¿adna z nich nie znajduje
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siê na swoim miejscu. Kamienie s¹ w wiêkszoci poprzewracane i po³amane. Granice cmentarza uleg³y
zmianie od 1939 roku. Jego obszar zosta³ pomniejszony ze wzglêdu na budowê dróg i rozwój miasta. Po³o¿ony jest w s¹siedztwie zak³adów przemys³owych, handlowych oraz osiedli mieszkaniowych. Cmentarz pozbawiony jest opieki konserwatorskiej i niszczeje na
skutek erozji. W dodatku w latach dziewiêædziesi¹tych
XX wieku wykorzystywany by³ jako sk³adowisko odpa-

dów. Jedyn¹ rzecz¹ jak¹ zrobiono celem upamiêtnienia
spo³ecznoci ¿ydowskiej Rohatyna by³o w ostatnich latach wystawienie pomnika. Na tym¿e cmentarzu
w ostatnich latach ustawiono pomnik z napisami w
trzech jêzykach: angielskim, ukraiñskim i hebrajskim.
Treæ tych napisów w t³umaczeniu na jêzyk polski
brzmi nastêpuj¹co: Cmentarz ¿ydowski. Nagrobki zosta³y zbrodniczo rozkradzione przez niemieckich nazistów w latach II Wojny wiatowej. G

Henryk Mitraszewski

Seminaria uczniowskie w Jeleniej Górze
Staro¿ytny grecki filozof Heraklit z Efezu, ok. 500 lat
przed nasz¹ er¹ zauwa¿y³, ¿e wraz z up³ywem czasu
wszystko siê zmienia, wszystko p³ynie, nic nie stoi
w miejscu. Poch³oniêci wieloma codziennymi sprawami nie zauwa¿amy up³ywu czasu. Powa¿ne chwile refleksji przychodz¹ kiedy dzieci zak³adaj¹ w³asne rodziny, ze zdziwieniem stwierdzamy, ¿e jestemy dziadkami. Wtedy uwiadamiamy sobie, jak ten czas szybko
p³ynie, ¿e nie tylko my siê zmienilimy, ale wszystko
wko³o. Ciê¿ko przyzwyczaiæ siê do nowoci technicznych, z którymi nasze dzieci i wnuki nie maj¹ trudnoci
 to ich wiat. Siêgamy do wspomnieñ, do przesz³oci
¿a³uj¹c, ¿e nieuwa¿nie s³uchalimy opowiadañ naszych
rodziców, którzy wspominali dawne czasy. To przecie¿
Oni wywalczyli nasz¹ niepodleg³oæ, p³ac¹c niejednokrotnie najwy¿sz¹ cenê. Byli wiadkami tamtych wydarzeñ.
Teraz walczyæ nie musimy. Naszym obowi¹zkiem
jest zachowaæ pamiêæ o tamtych ludziach i zdarzeniach. Stawiane s¹ pomniki, nadaje siê nazwy ulicom,
placom i skwerom. S¹ to tylko nazwy których u¿ywa siê
najczêciej dla orientacji w terenie, ¿eby trafiæ w okrelone miejsce, do sklepu, kina czy znajomych. Jednak
pod tymi nazwami kryj¹ siê wa¿ne wydarzenia zwi¹zane z nasz¹ przesz³oci¹, z histori¹ kraju. W³anie t¹
wiedzê trzeba przekazywaæ m³odzie¿y, by nazwy nie
by³y puste. Szczególnie dzieciom i m³odzie¿y nale¿y
siê garæ informacji, dlaczego okrelone miejsce otrzyma³o konkretn¹ nazwê.
Z inicjatywy Jeleniogórskiego Oddzia³u Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, dnia 28 stycznia 2014 roku Rada Miasta Jeleniej
Góry podjê³a uchwa³ê nr 464 w sprawie nadania nazw
zwi¹zanych z Kresami, skwerom na terenie miasta.
Znajduj¹cy siê przy zbiegu ulic Marii Konopnickiej i
Józefa Pi³sudskiego skwer nazwano Skwer Lwowski,
a opiekê przyjê³a m³odzie¿ z I Gimnazjum im. Tadeusza
Kociuszki.
Skwer przy ul. Podwale otrzyma³ nazwê Skwer Orl¹t Lwowskich, nad którym opiekê sprawuje m³odzie¿
Zespo³u Szkó³ Technicznych Mechanik.
Trzeci skwer przy ul. Wolnoci i Wojska Polskiego to
Skwer Wo³yñski, którym opiekuj¹ siê uczniowie Szko³y
Podstawowej Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej.
Delegacje poszczególnych szkó³ ze sztandarami,
w obecnoci przedstawicieli Urzêdu Miasta i w³adz Samorz¹dowych, zadeklarowa³y przejêcie opieki nad
Skwerami.
Chc¹c wype³niæ nazwy tych skwerów treci¹, Jeleniogórski Oddzia³ Towarzystwa Mi³oników Lwowa i
Kresów Po³udniowo-Wschodnich, zaproponowa³ orga-

nizowane Seminarium Uczniowskiego pod has³em
Bohaterów Kresów wskrzesiæ czas. Pod kierownictwem nauczycieli, uczniowie szkó³ sprawuj¹cych opiekê nad skwerami, przygotowuj¹ prezentacje tematycznie zwi¹zane z wydarzeniami na Kresach. Pierwsze

trzy seminaria uczniowskie odbywa³y siê w Zespole
Szkó³ Technicznych Mechanik.
Tegoroczne, czwarte Seminarium Uczniowskie odby³o siê dnia 18 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej
nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej.
Seminarium otworzy³a dyrektor szko³y, pani Barbara
Marsza³ek  Szurek witaj¹c zgromadzon¹ m³odzie¿,
cz³onków naszego towarzystwa, dyrektor Biura Poselskiego Zofii Czernow, pani¹ Aleksandrê Worchal, oraz
nauczycieli i m³odzie¿. Na ekranie pojawi³ siê film prezentuj¹cy zabytki Lwowa, a na salê wesz³a grupa najm³odszych uczniów Szko³y nr 13 wraz z ich opiekunkami Mari¹ S³odkiewicz, Halin¹ Figas i Mari¹ Komada.
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Us³yszelimy fragmenty lwowskich piosenek, opowieci o Lwowie, o dzieciach które broni³y miasta. Bardzo ciekawym elementem wystêpu by³ taniec.
Kolejno wyst¹pi³a m³odzie¿ z I Gimnazjum im. Tadeusza Kociuszki w Jeleniej Górze.
Pod kierownictwem Pani Miros³awy Winiowskiej,
uczniowie przywo³ali wspomnienia o codziennym ¿yciu
mieszkañców Lwowa, recytuj¹c teksty poetów zwi¹zanych z tym miastem. Piosenki Mariana Hemara Moje
serce zosta³o we Lwowie i Chlib kulikowski, wiersz
Adama Zagajewskiego Jechaæ do Lwowa, fragmenty
Wspomnieñ lwowskich Kazimierza Micha³owskiego,
oraz piosenkê  Lwowska niedziela Tadeusza Kryski
Karskiego.
Opiekunkami m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ Technicznych Mechanik by³y panie Anna Boratyñska i Barbara
Rodziewicz.
Zaprezentowano bardzo ciekawy monta¿ s³ownowizualny. Na ekranie wywietlano kolejno wizerunki
znanych mieszkañców Lwowa i przytaczano fragmenty
ich ¿yciorysów oraz dokonañ;

 Henryk Zbierzchowski  polski poeta, prozaik, dramatopisarz, bard Lwowa, laureat nagrody literackiej
miasta Lwowa. Pseudonim literacki Nemo.
 Marian Hemar  polski poeta, satyryk, komediopisarz, dramaturg, t³umacz poezji, autor tekstów piosenek.
 Stanis³aw Herman Lem  polski pisarz science fiction, filozof i futurolog oraz krytyk.
 Franciszek Smolka  polski prawnik, polityk liberalny, dzia³acz spo³eczny, prezydent parlamentu austriackiego, twórca Kopca Unii Lubelskiej we Lwowie.
Nie zapomniano o Orlêtach Lwowskich, przypominaj¹c ich bohatersk¹ walkê o wolnoæ swojego miasta.
Szczególne s³owa uznania nale¿¹ siê uczniom bior¹cym udzia³ w przedsiêwziêciu, oraz ich opiekunom za
przygotowanie m³odzie¿y oraz wspania³y dobór tekstów. Uwa¿am, ¿e jest to kolejna cegie³ka w propagowaniu prawdy historycznej i ho³d z³o¿ony bohaterom,
których nale¿y ocaliæ od zapomnienia.
Zdjêcia: Henryk Mitraszewski

> Z ¯A£OBNEJ KARTY
p. prof. Boles³aw Bolanowski

p. Eugeniusz Dzioba
1947  2018

Umar³ych wiecznoæ dot¹d trwa,
dok¹d pamiêci¹ im siê p³aci.

Urodzi³ siê w Natalinie
ko³o Urzêdowa. Jeszcze
w dzieciñstwie, rodzina
zamieszka³a w Lublinie.
Gienka zna³em ponad
50 lat. Ta sama szko³a
rednia (by³o to Technikum Chemiczne nr 1 w
Lublinie), która w owym
czasie uwa¿ana by³a za
szko³ê wiod¹c¹ wród
rednich szkó³ technicznych, dalej studia na tym
samym kierunku  chemicznym w UMCS. Po ukoñczeniu studiów podjêlimy pracê nauczyciela chemii w tej
samej szkole redniej. Kiedy zmienilimy zatrudnienie,
nasze firmy mieci³y siê obok siebie, tak ¿e nasze czêste kontakty zosta³y zachowane.
Kiedy wspomnia³em Mu, ¿e jestem cz³onkiem Lubelskiego Oddzia³u TMLiKPW, natychmiast zg³osi³ akces
przynale¿noci do naszego Towarzystwa. Zosta³ aktywnym cz³onkiem Zarz¹du naszego Oddzia³u, pe³ni³ funkcjê skarbnika. Przez ostatnie dwie kadencje by³ cz³onkiem Komisji Rewizyjnej Zarz¹du G³ównego Towarzystwa we Wroc³awiu. Wykazywa³ wiele inicjatywy w organizowaniu wycieczek na Kresy, niektórych by³ pomys³odawc¹. Od m³odoci lubi³ turystykê, zwiedzanie
miejsc szczególnie zwi¹zanych z histori¹ Polski. Do
Lwowa móg³ jechaæ o ka¿dej porze dnia i nocy. Sprawia³a to magia, czar i historia tego Miasta. Nie by³o
potrzeby organizowania wycieczki. Po prostu szlimy
na dworzec autobusowy i bylimy we Lwowie. Kresy
spenetrowalimy od Odessy po Rygê. Czêsto zwiedzanie by³o po³¹czone z akcj¹ charytatywn¹. By³y i dalsze
wyprawy: Krym, Katyñ, Petersburg.

W. Szymborska

Ze smutkiem informujemy, ¿e 7 stycznia 2019 roku
zmar³ Przyjaciel naszej szko³y prof. Boles³aw Bolanowski  by³y prezes Oddzia³u £ódzkiego Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo Wschodnich,
który przez wiele lat wspiera³ dzia³ania szko³y zwi¹zane
z edukacj¹ patriotyczn¹, szczególnie z patronem  Orlêtami Lwowskimi.
Corocznie aktywnie uczestniczy³ w obchodach
wiêta Patrona Szko³y, odbywa³ spotkania i rozmowy
z uczniami oraz nauczycielami. By³ dla nas wzorem postawy patriotycznej oraz osob¹, która w szczególny
sposób otacza³a trosk¹ wydarzenia i miejsca zwi¹zane
z histori¹ i obron¹ Lwowa.
Pozostanie w naszej pamiêci.
Spo³ecznoæ Szko³y Podstawowej nr 7
im. Orl¹t Lwowskich w £odzi

p. Boles³aw Bolanowski
1932  2019
Boles³aw Bolanowski ur. 23.07.1932 r. w Rzênie
k. Lwowa. Mieszka³ we Lwowie do 1945 roku, a od
1946 r. w £odzi. W roku 1958 ukoñczy³ Wydzia³ Elektryczny Politechniki £ódzkiej. W latach 1955  2003
pracowa³ na Wydziale Elektrycznym. W latach 1981 
1986 dziekan Wydzia³u Elektrycznego. Odznaczony
Z³ot¹ Odznak¹ Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich. W latach 1989  2017
Prezes Oddzia³u TMLiKPW w £odzi.
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Gienek by³ przekonany, ¿e tylko naoczne obejrzenie
polskich historycznych miejsc, fortec, zamków ma
sens. Chocia¿ filmy i zdjêcia pokazuj¹ wiêcej szczegó³ów, których nie mo¿na zobaczyæ w czasie wycieczek
wiêksz¹ satysfakcjê czerpie siê wtedy, kiedy mo¿na
dotkn¹æ rêk¹ zmursza³ych cegie³ ruin Trembowli, Chocimia czy Kamieñca Podolskiego.
By³ osobicie zaanga¿owany w akcje organizowania
paczek wi¹tecznych dla rodaków na Kresach.
¯yczliwy, otwarty na potrzeby innych, chêtnie spieszy³ z pomoc¹ i udziela³ siê spo³ecznie. W czasie wizyty w Lublinie Ojca w. Jana Paw³a II by³ cz³onkiem
Kocielnej S³u¿by Porz¹dkowej.
Kilka lat temu wprowadzi³ zwyczaj comiesiêcznych
spotkañ towarzyskich z udzia³em przyjació³ ze studiów

o kierunku chemicznym, które, mimo ¿e odszed³, s¹
dalej kultywowane.
Mielimy pojechaæ do Lwowa w ostatnim kwartale
minionego roku, nie pojechalimy....
Odznaczony Z³ot¹ Odznak¹ Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich.
Gieniu  odszed³e przedwczenie, zachowamy Ciê
we wdziêcznej pamiêci.
Ufamy, ¿e teraz przemierzasz niebiañskie Wa³y Hetmañskie.
Henryk Ziêba
Wiceprezes Lubelskiego Oddzia³u TMLiKPW

p. Adam Gyurkowich

pracowa³ na stanowiskach starszego ekonomisty do
spraw inwestycyjnych i zaopatrzenia z importu. W 1974 r.
ukoñczy³ Studium Spó³dzielczoci i Studium Ekonomiczne. Od 1958 r. do 1977 r. pracowa³ równolegle
z poprzednimi miejscami pracy na pó³ etatu w Spó³dzielni Pracy Elektryków na stanowisku kierownika robót inwestycyjnych i kierownika administracyjnego,
a od roku 1978 by³ pracownikiem Spó³dzielni Us³ugi
Przemys³owe na stanowisku Prezesa do czasu przejcia na emeryturê, tj. do 1986 r.
W roku 1984 owdowia³, a w roku 1986 zawar³ drugi
zwi¹zek ma³¿eñski i w 1987 roku przeniós³ siê na sta³e
do Krakowa, gdzie nawi¹za³ kontakt z Towarzystwem
Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich,
w którym od roku 1996 do 2000 r. by³ wiceprezesem,
a od 2000 r. by³ Prezesem. Od 2000 r. by³ równie¿
cz³onkiem Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Mi³oników
Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich we Wroc³awiu.
Za dzia³alnoæ swoj¹ otrzyma³ odznaczenia:
1) Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi z Mieczami  komenda
Okrêgu Kieleckiego, rozkaz AK Wa/MAMA/1251 XII 
1944 r.
2) Srebrny Krzy¿ Zas³ugi A-43112 22 XII  1956 r.
3) Odznaka Zas³u¿onego Dzia³acza Ruchu Spó³dzielczego 21 X 1972 P/1347  1972 r.
4) Krzy¿ Armii Krajowej Nr 13684 24 V  1974 r.
5) Z³ota Odznaka TMLiKPW uchwa³a 141 Nr 837 13
XI  2000 r.
6) Z³oty Krzy¿ Zas³ugi nr 32/2004/73  2004 r.
7) Medal XX-lecia Odrodzonego Sokolstwa Polskiego Nr 55 11 XII  2009 r.
By³ koordynatorem odbudowy i renowacji Cmentarza £yczakowskiego.
Ostatnie lata ¿ycia przeladowa³y go urazy narz¹du
ruchu, które bardzo dzielnie znosi³. Bardzo czêsto przyje¿d¿a³ do Wroc³awia i na zebrania Zarz¹du G³ównego
TMLiKPW.
Kocha³ ¿ycie  hucznie obchodzi³ swoje 90-lecie
w Krakowie. Dzielnie mu towarzyszy³a ¿ona Teresa i
wspiera³a w dzia³aniach  prowadz¹c gocinny dom
lwowsko-krakowski.
Do ostatnich dni by³ czynny i ¿y³ sprawami Towarzystwa. Zmar³ 12 stycznia 2019 r. i zosta³ pochowany
w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Rakowickim.
Czeæ Jego Pamiêci!
Zarz¹d G³. TMLiKPW

1926  2019
Urodzi³ siê 31 stycznia
1926 roku we Lwowie (ul.
Akademicka 5, kamienica cukiernika Zalewskiego), gdzie
rozpocz¹³ naukê w szkole
podstawowej, a ukoñczy³ w
1939 r. w Sandomierzu. W
czasie okupacji pracowa³ w
gabinecie dentystycznym i
Pañstwowym Zarz¹dzie Drogowym w Sandomierzu, ucz¹c
siê na tajnych kompletach.
Od 1942 r. do 1944 r. nale¿a³ do ZWZ, a nastêpnie do AK, przyjmuj¹c pseudonim
Sêp, pe³ni¹c funkcjê ³¹cznika Obwodu Sandomierz
z poszczególnymi placówkami na terenie powiatu sandomierskiego. Od 1943 r. by³ ³¹cznikiem alarmowym akcji
Burza do spraw bezpieczeñstwa na terenie Inspektoratu Sandomierz. W 1944 r. zosta³ aresztowany  wiêzienia: Sandomierz, Opatów, Ostrowiec wiêtokrzyski;
po dwóch tygodniach udana ucieczka.
W 1945 r., zacieraj¹c za sob¹ lady na terenie Sandomierza, pracowa³ w Kieleckiej Wojewódzkiej Radzie
Narodowej jako kierowca  podczas tej pracy zosta³
ranny w praw¹ rêkê ze sta³ymi nastêpstwami.
Od 1946 r. zosta³ delegatem Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Kielcach na l¹sk, do zorganizowania
pomocy dla bezdomnej ludnoci pasa frontowego powiatów Sandomierz, Opatów, Stopnica  akcja ta trwa³a
do koñca 1947 r.  w okresie tym przygotowa³ siê do
egzaminu dojrza³oci. Maturê zda³ w 1947 roku.
W 1949 r. rozpocz¹³ studia na SGPiS w Warszawie,
które w 1951 r. przerwa³ w zwi¹zku z koniecznoci¹ zacierania ladów z dzia³alnoci okupacyjnej. W 1950 r.
zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski.
Dziêki kontaktom  znajomociom okupacyjnym
 od 1951 r. do 1957 r. pracowa³ w Centralnym Zarz¹dzie Przemys³u Ch³odniczego  Ch³odnie Sk³adowe
w Budowie, jako kierownik zaopatrzenia i importu inwestycyjnego. Od 1957 do 1960 r. by³ zatrudniony w Centrali Przemys³u Miêsnego, od 1960 r. do 1961 r. w Biurze Projektów Przemys³u Miêsnego, od 1961 r. do 1964 r.
w Centrali Przemys³u Miêsnego. W instytucjach tych
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p. W³adys³awa Wêgrzynowska

p. W³adys³awa by³a równie¿ jednym z inicjatorów
ufundowania Sztandaru dla opolskiego TMLiKPW.
Ogromn¹ mi³oci¹ do Lwowa i Kresów zarazi³a swoj¹
córkê Ewê i jak ma³o który z rodziców przekaza³a i
zaszczepi³a tê mi³oæ jako swoisty testament. To dlatego prof. Stanis³aw S³awomir Nicieja, wpisuj¹c córce
Pani W³adys³awy dedykacjê w jednej ze swoich ksi¹¿ek
Kresowej Atlantydy, nazwa³ j¹ Stra¿niczk¹ Kresów.
Ka¿dego roku wraz z córk¹ Ew¹ wyje¿d¿a³a do ukochanego Lwowa, choæ na kilka dni, gdzie na Cmentarzu Janowskim pozosta³y rodzinne groby, o które bardzo dba³a. Ostatni raz we Lwowie by³a w 2017 roku,
pomimo podesz³ego wieku, maj¹c prawie 94 lata. Jeszcze w styczniu 2018 r. pomimo choroby by³a z nami na
spotkaniu Op³atkowym.
p. W³adys³awa Wêgrzynowska by³a odznaczona
Z³ot¹ Odznak¹ TMLiKPW. Zmar³a 06.10.2018 r. Z wielkim ¿alem i smutkiem ¿egnalimy J¹ na Cmentarzu
Komunalnym przy ul. Cmentarnej w Opolu, w asycie
pocztu sztandarowego naszego Oddzia³u, wraz z Rodzin¹ i przyjació³mi.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Jej wieczne spoczywanie.
Zofia Danecka

1923  2018
W³adys³awa Wêgrzynowska, z domu Wojnowska, urodzi³a siê we Lwowie 14.09.1923
roku w rodzinie kolejarzy.
Dwukrotnie owdowia³a, jeszcze we Lwowie 16.06.1945 r.
zaledwie po miesi¹cu ma³¿eñstwa i w 2000 r. w Opolu,
gdzie znalaz³a siê po wysiedleniu ze Lwowa w 1945 r.
Ca³e swoje zawodowe ¿ycie
zwi¹za³a z Zak³adem Energetycznym w Opolu, pracuj¹c
w ksiêgowoci.
Od samego pocz¹tku powstania opolskiego Ko³a,
potem Oddzia³u Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich przez XXX lat by³a jego
aktywnym cz³onkiem. W opolskim Oddziale TMLiKPW
przez szereg lat by³a cz³onkiem Komisji Rewizyjnej.
zawsze aktywna i chêtna do pomocy. Wykaza³a siê
ogromn¹ ¿yczliwoci¹ i zaanga¿owaniem uczestnicz¹c
w ró¿nych pracach i uroczystociach Towarzystwa.

p. Maria Witkowska

amatorskich teatrów i zespo³ów artystycznych by³o wa¿nym zadaniem rodziny i wielk¹ wartoci¹ dla (jak to okrela³ Pan Kazimierz) ma³ej Ojczyzny  Niecieczy i okolic.
Zas³ugi te zosta³y dostrze¿one. Pani Maria Witkowska zosta³a odznaczona Srebrnym i Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi, otrzyma³a te¿ Krzy¿ Kawalerski Odrodzenia
Polski, Medal Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis i szereg innych

Mia³a wielkie serce dla Lwowa.
Listopad nie pozwala
zapomnieæ o tych, którzy
odeszli, a szczególnie o
tych, którzy w swym ¿yciu
wywiadczyli wiele dobra.
Rzadko zdarza siê,
¿eby ludzie, którzy nie
mieli osobistych zwi¹zków
ze Lwowem i Kresami,
byli tak bardzo nimi zauroczeni i pamiêæ o Lwowie nosili w sercu.
Taka w³anie by³a Pani
Maria Witkowska, pochodz¹ca z podtarnowskiej
Niecieczy, wioski niezwyk³ej, przekszta³conej przez
Syna ma³¿eñstwa Marii i Kazimierza Witkowskich 
Krzysztofa w miejscowoæ, która wprowadza w zadziwienie ka¿dego, kto po raz pierwszy do niej przybywa.
W ca³ej Polsce i nie tylko, znajduj¹ zastosowanie
wyroby firmy Bruk-Bet, któr¹ z pomoc¹ Pani Marii Witkowskiej utworzy³ Pan Krzysztof Witkowski, zapewniaj¹c pracê wielu tysi¹com pracowników i przyczyniaj¹c
siê do poprawy estetyki i bezpieczeñstwa na naszych
placach, chodnikach i budowlach.
W Niecieczy znajduje siê serce firmy Bruk-Bet, a obiektem szczególnie wyró¿niaj¹cym wie jest stadion pi³karski klubu Termalika Nieciecza, który zajmuje wysok¹
lokatê wród klubów pi³ki no¿nej, by³ w ekstraklasie i po
ostatnich niepowodzeniach stara siê do niej wróciæ.
W nowoczesnym budynku dyrekcyjnym, przed którym, jak w wielu filiach firmy, znajduje siê betonowa figura s³onia  logotyp firmy, zaskoczenie sprawia widok
sali teatralnej, bowiem pañstwu Witkowskim biznes nigdy nie przes³oni³ kultury, a jej propagowanie w formie

Centrala Bruk-Bet
odznaczeñ, dyplomów i wyró¿nieñ oraz tytu³ Honorowej
Obywatelki ¯abna.
Bêd¹c ju¿ w podesz³ym wieku, zajmowa³a stanowisko dyrektora firmy i wszelkimi si³ami stara³a siê spe³niaæ obowi¹zki na tym eksponowanym stanowisku.
Rozmowa z Pani¹ Mari¹ by³a zawsze prze¿yciem
wyj¹tkowym, spotkaniem z Osob¹ dowiadczon¹, niezwykle serdeczn¹ i staraj¹c¹ siê jak najwiêcej skupiæ
na rozmówcy. By³a ¿ywo w³¹czona w sprawy spo³eczne. Ciekawi³y j¹ wszystkie wiadomoci, a poniewa¿
rozmowy dotyczy³y spraw kresowych, z wielkim zainteresowaniem s³ucha³a relacji z wyjazdów na Kresy, wiadomoci o sytuacji politycznej i losie polskich rodzin,
jak siê ¿yje we Lwowie, a tak¿e jaki repertuar jest w teatrze. Prze¿ywa³a wiadomoci o zdarzeniach zarówno
smutnych jak i radosnych dla Polaków na Kresach.
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W sposób wymierny stara³a siê udzielaæ wszechstronnego wsparcia w najrozmaitszych akcjach charytatywnych, w tym dla Towarzystwa Mi³oników Lwowa
w Tarnowie i innych organizacji wiadcz¹cych pomoc
dla Kresów, bo rozumia³a, jak wa¿ne jest pomaganie Polakom zamieszka³ym za wschodni¹ granic¹, szczególnie polskim dzieciom, a tak¿e jak¹ wagê ma dzia³alnoæ
na rzecz ocalenia historii i kultury kresowej.
W tegorocznych Zaduszkach wspominalimy po raz
pierwszy tê niezwyk³¹ Postaæ.

Stefan M. ¯arów

Pani Maria zmar³a 1.04.2018 r. i zosta³a pochowana
na cmentarzu w swojej rodzinnej Niecieczy.
Wci¹¿ jestemy wiadkami, ¿e odchodz¹ od nas
dobrzy ludzie, wiadkowie historii XX wieku, co jest
bolesne, ale wa¿ne jest by nie usz³y w zapomnienie ich
czyny, lecz stanowi³y przyk³ad dla przysz³ych pokoleñ.
Towarzystwo Mi³oników Lwowa i Kresów
Po³udniowo-Wschodnich Oddzia³ w Tarnowie

Pierwsza Kadrowa
W Stulecie Niepodleg³oci

na Oleandrach wit nadchodzi
nikt nie otwiera najbli¿szych okien
przez które móg³by dostrzec
zwarty szyk m³odych ludzi
i koni kilka Pra¿mowskiego Beliny

ju¿ z Oleandrów wysz³a Pierwsza Kadrowa
swobodnych ptaków nieopierzona
granic Królestwa po³amaæ s³upy
przez puste wioski i g³uche miasta przemaszerowaæ
i t³uc kolbami nieme okiennice

na Oleandrach Pi³sudski i stu czternastu
jedynym znakiem Orze³ Bia³y
gdzie jeszcze puste karty
wielu cie¿ek i traktów
znaczeñ i zdarzeñ

ju¿ z Oleandrów wolnoæ zmierza
ku zdumieniu zaborczych cesarzy
by w bitwach Legionów dojrzewaæ
w ziemiankach
transzejach
tyralierze...

Poszukiwania
Bardzo proszê mieszkañców z miejscowoci Bazarzyñce, w której mieszka³a
moja rodzina Garguliñskich, o kontakt 601 76 48 77. e-mail: fortschritt@konto.pl.
Za informacje serdecznie dziêkujê.

Lista Ofiarodawców za miesi¹ce XI 2018  I 2019
1.
2.
3.
4.
5.

Anita Stojecka-Kuczmañska, Szczytniki ..........
Józef Wilczyñski, Gdañsk ................................
N/N, na pomoc wi¹teczn¹ ...............................
Krzysztof Wochniak, Potworów ........................
Czes³aw Chmiel, Wroc³aw, na Cm. Janowski ...

464.100.300.100.100.-

6. Irena Bas, G³ogów, na pomoc dla Rodaków
na Podolu ........................................................... 164.7. Ryszard Lech Padziorek, widnica ................ 500.8. Jêdrzej I¿ycki, Toruñ ........................................... 50.-

Wszystkim Szanownym Ofiarodawcom sk³adamy najserdeczniejsze podziêkowania.
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Kartka opracowana przez uczniów Szko³y
Podstawowej nr 7 im. Orl¹t Lwowskich w £odzi.

