SEMPER
FIDELIS
PL ISSN 008669414

KWIECIEÑ  CZERWIEC 2 (154) 2019

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

Fot. Barbara Misiewicz IPN Wroc³aw

Dekoracja sztandaru Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich przez Dyrektora Oddzia³u IPN we Wroc³awiu dr. Andrzeja Drogonia

Spis treci
Nagroda Honorowa wiadek Historii przyznana TMLiKPW przez IPN ................................................................... 1
Dyplom IPN o nadaniu TMLiKPW Pami¹tkowej Repliki Krzy¿a Obrony Lwowa ...................................................... 2
Leszek Mulka  TMLiKPW laureatem Nagrody Honorowej IPN wiadek Historii .................................................. 2
Lekarz, ¿o³nierz, ojciec  prof. Les³aw Wêgrzynowski kolejnym bohaterem projektu Ocalamy ........................... 3
Barbara Bruziewicz-Mik³aszewska  Doktor Stella Maria Starkel-Wêgrzynowska (1885  1969)  lekarz
i stomatolog w 50-lecie mierci (Przedruk z Gazety Dolnol¹skiej Izby Lekarskiej Medium nr 4/2019 r.) ......... 4
Marcin Moneta  Na Uniwersytecie Wroc³awskim zawieszono kontrowersyjn¹ tablicê ........................................... 6
Maria ¯ychowska  Ods³oniêcie Tablicy pami¹tkowej w 1988 roku (Przedruk z: Skaut nr 1 (55)
z dn. 22 lutego 2019 r.) ............................................................................................................. 7
Maria ¯ychowska  Adam Cio³kosz (1901  1978) (Przedruk z: Skaut nr 1 (55) z dn. 22 lutego 2019 r.) ....... 8
Tadeusz Kurcyk  Przelot por. pil. Boles³awa Orliñskiego, który rozs³awi³ Polskê na wiecie .............................. 9
Tadeusz Kurcyk  Sformowanie 2. Korpusu Polskiego i jego udzia³ w Bitwie o Monte Cassino ........................ 10
Zbigniew Kopociñski, Krzysztof Kopociñski  Niech ¿ywi nie trac¹ nadziei
(Przedruk ze Skalpela nr 4/2019) ............................................... 14
Jerzy Duda  Golgota Lwowskich Profesorów. Wzgórza Wuleckie 4 lipca 1941 roku .......................................... 15
Antoni Wilgusiewicz  W Radzionkowie pamiêtaj¹ o Ojcu Ludwiku Wrodarczyku ................................................ 17
Jaros³aw Tadeusz Leszczyñski  Sanktuarium w Ziemi Halickiej .......................................................................... 19
Jerzy Duda  Dzieje Brodów w zapisie elektronicznym .......................................................................................... 21
Jacek Zaremba  Adolf Wietchy Obroñca Lwowa (Przedruk z tomiku powiêconego Adolfowi Wietchemu
wydanego w Warszawie w 2019 r.) ............................................................................................ 23
UROCZYSTOCI W ODDZIA£ACH I KLUBACH TMLiKPW
Jolanta Ko³odziejska  30-lecie opolskiego Oddzia³u TMLiKPW ............................................................................ 28
Marlena Polok-Kin  Jubileusz z nostalgi¹, wspomnieniami i rozrywk¹
(Przedruk z Tygodnika Zabrze z dnia 1 marca 2019 r.) .................................................... 30
Nie tylko sentyment...  XXX-lecie powstania Oddzia³u TMLiKPW w Zabrzu ....................................................... 31
Janusz Sekulski  Tylko guziki nieugiête ................................................................................................................ 33
Andrzej Szlichta  Spotkania jubileuszowe naszych Seniorów ............................................................................... 35
Sz. Chwaliszewski  Kresy w poezji
(Przedruk z Aktualnoci lokalnych nr 13 (1063) z dn. 27 marca 2019) .......................... 37
Recytowali na dobrym poziomie (Przedruk z Aktualnoci lokalnych nr 12 z 20 marca 2019 r.) ....................... 38
Helena Sak, Irena W³aszczuk, Maria lepowroñska, Jadwiga Feifer, Andrzej Szteliga  30 lat dzia³alnoci
TMLiKPW Oddzia³ Katowice ...................................................................................................................................... 39
Z ¯A£OBNEJ KARTY
Jerzy Duda  p. Juliusz Maria Krawacki (24 VI 1934  20 II 2019) .................................................................. 42
Jerzy Duda  p. Henryk Rosiñski (19 XI 1939  6 V 2019) ............................................................................... 43
Po¿egnalimy drogich przyjació³, wiernych cz³onków TMLiKPW O. Tarnów
p. Zbigniew ¯muda .................................................................................................................................................. 44
p. Bronis³aw Peschak .............................................................................................................................................. 44
p. Jan Proæ .............................................................................................................................................................. 45
Lista Ofiarodawców .................................................................................................................................................... 45

Pismo dofinansowano ze rodków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
pochodz¹cych z Funduszu Promocji Kultury.

Nak³ad: 600 egzemplarzy
Redaktor naczelny:
Redaguje Kolegium:
W³aciciel tytu³u i adres redakcji:
Konto:

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

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

1

Leszek Mulka

TMLiKPW laureatem Nagrody Honorowej IPN
wiadek Historii
21 marca 2019 r. o godz. 13.00 w Sali Kolumnowej
im. Jerzego Woniaka Urzêdu Wojewódzkiego we Wroc³awiu odby³a siê podnios³a uroczystoæ wrêczenia
Nagród Honorowych Instytutu Pamiêci Narodowej
wiadek Historii.
Jednym z laureatów zosta³o Towarzystwo Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich. Nagroda zosta³a nadana na sztandar Towarzystwa. W imieniu
Prezesa IPN dr. Jaros³awa Szarka sztandar Towarzystwa medalem wiadek Historii udekorowa³ dyrektor
Oddzia³u IPN we Wroc³awiu dr Andrzej Drogoñ.
Nagroda zosta³a przyznana za szczególne zas³ugi
w upamiêtnianiu historii Narodu Polskiego na Kresach,
szczególnie za upowszechnianie dziejów Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich.
A zas³ugi Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów
Po³udniowo-Wschodnich s¹ niema³e... Wymieniono je
w laudacji poprzedzaj¹cej udekorowanie sztandaru.
Towarzystwo istnieje ju¿ 30 lat. Zrzesza zarówno
by³ych mieszkañców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, jak i sympatyków, a tak¿e osoby, którym bliskie
jest dziedzictwo historyczne i kulturowe Lwowa i Kresów. Swoj¹ dzia³alnoci¹ obejmuje ca³y kraj  posiada
57 oddzia³ów i klubów w ró¿nych miastach Polski. Naj-

wa¿niejszym zadaniem Towarzystwa jest upowszechnianie wiedzy o dziejach Lwowa i Kresów Wschodnich
oraz pielêgnowanie ich dorobku historycznego i kulturalnego, a tak¿e propagowanie tradycji zwi¹zanych
z Kresami. Swoj¹ dzia³alnoæ Towarzystwo prowadzi
w bardzo szerokim zakresie. Organizuje uroczystoci i
obchody rocznicowe upamiêtniaj¹ce wa¿ne wydarzenia
zwi¹zane z histori¹ Polski, Lwowa i Kresów. Inicjuje
nadawanie szko³om, ulicom i placom imion Orl¹t Lwowskich i innych lwowskich bohaterów oraz s³awnych ludzi nauki, kultury i sztuki zwi¹zanych z Kresami. Fun2

duje tablice pami¹tkowe powiêcone Obroñcom Lwowa
i Kresów oraz upamiêtniaj¹ce martyrologiê Polaków na
Kresach. Prowadzi renowacjê nagrobków i opiekuje siê
grobami Obroñców Lwowa i osób zas³u¿onych dla Lwowa na Cmentarzu £yczakowskim i Janowskim we Lwo-

Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich to prawdziwy
wiadek Historii.
Za wspania³e wyró¿nienie podziêkowa³ Prezes Zarz¹du G³ównego TMLiKPW dr Andrzej Kaminski.
Uroczystoæ uwietni³ chór Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu, który pod dyrekcj¹ prof. Alana
Urbanka piewa³ pieni patriotyczne.

Wyst¹pienie prezesa ZG TMLiKPW
Andrzeja Kaminskiego

Sztandar Towarzystwa udekorowany
medalem wiadek Historii

wie, a tak¿e w Polsce. Wydaje szereg publikacji dotycz¹cych Kresów i ich mieszkañców, w tym ogólnopolskie czasopismo Semper Fidelis. Prowadzi tak¿e wiele akcji maj¹cych na celu ochronê miejsc pamiêci oraz
niesienie pomocy Polakom pozosta³ym na Wschodzie.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e Towarzystwo Mi³oników

W trakcie taj uroczystoci Nagrod¹ wiadek Historii zostali równie¿ wyró¿nieni: Dolnol¹ska Rodzina
Szkó³ im. Armii Krajowej, Fundacja Sensoria oraz pomiertnie prof. Henryk S³owiñski i kpt. Stanis³aw Matwijów.
Autor zdjêæ: Barbara Misiewicz IPN Wroc³aw
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Lekarz, ¿o³nierz, ojciec  prof. Les³aw Wêgrzynowski
kolejnym bohaterem projektu Ocalamy
7 grudnia 2018 r. Oddzia³ Instytutu Pamiêci Narodowej we Wroc³awiu
oznaczy³ kolejne miejsce
spoczynku w ramach prowadzonego projektu Ocalamy. W tym dniu symbolem Ojczyzna
swojemu obroñcy
uhonorowany zosta³ grób prof. Les³awa Wêgrzynowskiego. W wydarzeniu uczestniczy³a
dr Katarzyna Pawlak-Weiss, zastêpca Dyrektora Oddzia³u IPN we
Wroc³awiu, Wojewoda Dolnol¹ski Pawe³ Hreniak, Dowódca Garnizonu Wroc³aw p³k Dariusz
Krzywdziñski, ks. Pawe³ Cembrowicz, proboszcz wroc³awskiej katedry oraz pracownicy
Oddzia³owego Biura Upamiêtniania Walk i Mêczeñstwa.
Les³aw Wêgrzynowski (1885  1956), farmakolog, ftyzjatra, pionier walki z grulic¹ w Pol-

sce. W czasie I wojny wiatowej szef sanitarny w Legionie Wschodnim, ¿o³nierz C.K. Armii, dwukrotny
uczestnik walk o Lwów (1918, 1939), a tak¿e ¿o³nierz
Armii Krajowej i Powstaniec Warszawski. Dzia³acz
Rady Pomocy ¯ydom ¯egota. Awansowany do stopnia Majora Lekarza 1.06.1919 r. Od 1945 r. Dyrektor
Sanatoriów Przeciwgruliczych w Bukowcu i Oborni-

3

Zdjêcie grupowe Naczelnej Komendy Obrony Lwowa z 22 listopada 1918 r.
Po prawej stronie w opasce z czerwonym krzy¿em mjr Les³aw Ignacy Wêgrzynowski
kach l¹skich. Zwi¹zany ze rodowiskiem naukowym
Wroc³awia. W 1951 r. usuniêty z kadry naukowej Akademii Medycznej we Wroc³awiu jako osoba politycznie
bez wartoci.
Zmar³ 10 czerwca 1956 r. Jest pochowany na
Cmentarzu w. Wawrzyñca we Wroc³awiu przy ul. Bujwida.

Uroczyste oznaczenie grobu poprzedzi³a laudacja
wyg³oszona przez dr hab. Barbarê Mik³aszewsk¹-Bruziewicz, przybli¿aj¹ca postaæ prof. Les³awa Wêgrzynowskiego.
Projekt Ocalamy prowadzony jest przy wspó³pracy
Instytutu Pamiêci Narodowej oraz Dolnol¹skiego
Urzêdu Wojewódzkiego. G

Barbara Bruziewicz-Mik³aszewska

Doktor Stella Maria Starkel-Wêgrzynowska (1885  1969)
 lekarz i stomatolog w 50-lecie mierci
(Przedruk z Gazety Dolnol¹skiej Izby Lekarskiej Medium nr 4/2019 r.)
Jedna z pierwszych
absolwentek Uniwersytetu Lwowskiego, urodzi³a siê 10 sierpnia
1885 r. we Lwowie. Jej
pradziadek Franciszek
Starkel o polsko-czeskich korzeniach by³ lekarzem rodziny Stadnickich. Dziadek doktor Józef Cyryl Starkel (1807
 1876) urodzi³ siê
Doktor Stella Maria
w Gorlicach. Uczy³ siê
Starkel-Wêgrzynowska
we Lwowie, S¹czu i
Przemylu. Od 17. roku ¿ycia studiowa³ medycynê
w Wiedniu i w Padwie, gdzie w 1831 r. uzyska³ tytu³
doktora medycyny i chirurgii oraz magistra po³o¿nictwa.

By³ poliglot¹. Od 1835 r. pe³ni³ funkcjê lekarza domowego ksiêcia Henryka Lubomirskiego w Przeworsku.
W 1846 r. wiadczy³ pomoc lekarsk¹ ofiarom rzezi galicyjskiej. W powstaniu styczniowym organizowa³
wsparcie medyczne. Dr Józef Cyryl Starkel zosta³ prekursorem nowoczesnego lecznictwa w XIX-wiecznym
Tarnowie, gdzie by³ dzia³aczem spo³ecznym, owiatowym, gospodarczym i pe³ni³ przez wiele lat funkcjê naczelnego lekarza Tarnowa. Tam te¿ zmar³ i zosta³ pochowany. Syn doktora Józefa C. Starkela, Romuald
ps. Sulis³aw (1850  1888) by³ pedagogiem, cenionym
nauczycielem, dziennikarzem i publicyst¹. O¿eni³ siê
z W³adys³aw¹ Boczkowsk¹ z rodziny lwowskich kupców. Oprócz córki Stelli Marii mia³ jeszcze dwoje dzieci,
Janinê i W³adys³awa. Stella Maria Starkel uczy³a siê
w domu i zosta³a jedn¹ z pierwszych studentek, która
rozpoczê³a w 1904 r. studia na Wydziale Lekarskim
4

Uniwersytetu Lwowskiego. By³a bardzo zdolna, niebywale inteligentna i niezwykle pracowita. Podczas studiów pracowa³a w Instytucie Anatomii Patologicznej i
wspólnie z przysz³ym mê¿em Les³awem Wêgrzynowskim jako pierwsi na wiecie w 1910 r. opisali ludzk¹
strefê p³odow¹ nadnerczy1). Byli wtedy jeszcze studentami. W 1911 r. oboje uzyskali dyplomy doctor medicinae universae. 30 marca 1911 r. Stella Starkel-Wêgrzynowska obroni³a na Uniwersytecie Lwowskim pracê doktorsk¹, której promotorem zosta³ Ludwik Rydygier2). Przed I wojn¹ wiatow¹ Stella Starkel-Wêgrzynowska wyspecjalizowa³a siê w stomatologii u prof.
Antoniego Cieszyñskiego, a od 1914 r. by³a zastêpc¹
asystenta w jego Ambulatorium Dentystycznym. Równie¿ w 1914 r. opublikowa³a pracê pt. Aparaty u¿ywane w technice dentystycznej do lania z³otych dostawek
i prac mostkowych3). Po wybuchu I wojny wiatowej
pracowa³a wraz z mê¿em Les³awem Wêgrzynowskim
(1885  1956), szefem sanitarnym Legionu Wschodniego c.k. armii, w szpitalu wojskowym i laboratoriach polowych w Morawskim Brnie4). W 1915 r. urodzi³a córkê
Krystynê Dobrochnê (1915  2005). Po zakoñczeniu
I wojny wiatowej pracowa³a w laboratorium fabryki
Sprovac nale¿¹cej do jej mê¿a, produkuj¹cej szczepionki i surowice, oraz prowadzi³a gabinet dentystyczny
przy ul. Akademickiej 15 we Lwowie. W czasie walk
o Lwów w 1918 r. wspiera³a swego mê¿a, od 1916 r.
majora lekarza Les³awa Wêgrzynowskiego, pe³ni¹cego
funkcjê g³ównego szefa sanitarnego obrony Lwowa
(1  22 listopada 1918 r.), a którego podw³adnym by³
prof. Antoni Cieszyñski. Profesor A. Cieszyñski zasiada³ póniej razem z nim, jako przewodnicz¹cym, w Kapitule Krzy¿a Obrony Lwowa. Dr Stella Starkel-Wêgrzynowska razem z mê¿em pracowa³a równie¿ w Towarzystwie Przeciwgruliczym we Lwowie i w Sanatorium
w Ho³osku Wielkim ko³o Lwowa. Po zajêciu Lwowa
przez Sowietów major lekarz Les³aw Wêgrzynowski
zosta³ aresztowany. Na probê Jana Kasprowicza jeszcze w 1914 r. zosta³ jednak Wraczem W. I. Lenina,
gdy ten przebywa³ w areszcie w Nowym Targu, co ostatecznie ocali³o Wêgrzynowskiemu ¿ycie. Po wkroczeniu
w 1941 r. wojsk niemieckich do Lwowa Les³aw Wêgrzynowski wraz z rodzin¹ przeniós³ siê do Warszawy. Bra³
udzia³ w konspiracji ¯egota w AK i razem z córk¹
Krystyn¹, przyj¹wszy pseudonim Bartosz, walczy³
w Powstaniu Warszawskim. Po II wojnie wiatowej
w latach 1946  1949 dr Stella Starkel-Wêgrzynowska
pracowa³a wraz z mê¿em, dyrektorem Sanatorium
Przeciwgruliczego w Bukowcu ko³o Kowar. Tam te¿
razem z nim i ich córk¹ nale¿a³a do Polskiego Towarzystwa Badañ nad Grulic¹. W 1949 r., gdy powo³ano
Les³awa Wêgrzynowskiego na stanowisko zastêpcy
profesora na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki we Wroc³awiu, przenios³a siê do Obornik l¹skich. W 1951 r. prof. Les³aw Wêgrzynowski, kierownik
Kliniki Ftyzjatrii, zosta³ nagle zwolniony z pracy jako
ofiara akcji Medycyna stalinowskiego Urzêdu Bezpieczeñstwa. Stella Starkel-Wêgrzynowska do koñca ¿ycia
pracowa³a w Sanatorium w Obornikach l¹skich, gdzie
zmar³a 7 kwietnia 1969 r.6)10). Minê³o 50 lat. 7 grudnia
2018 r. uhonorowano pamiêæ zapomnianej legendy
Lwowa  jej mê¿a prof. Les³awa Wêgrzynowskiego
(zm. 10.06.1956 r.), poddaj¹c renowacji jego nagrobek

znajduj¹cy siê na cmentarzu w. Wawrzyñca przy
ul. Bujwida. Uroczycie z asyst¹ wojskow¹ uhonorowano jego grób symbolem Ojczyzna swemu Obroñcy
jako pierwszemu lekarzowi, w ramach prowadzonego
przez Instytut Pamiêci Narodowej i wojewodê dolnol¹skiego wspólnego projektu Ocalamy11), 12).
Bibliografia:
1) Starklówna S., Wêgrzynowski L. O nadnerczach u dzieci na
podstawie w³asnych badañ. Medycyna i Kronika Lekarska. Warszawa. 1910; 30  43: 667, 692, 709, 736, 753.
2) Suchmiel J. Dzia³alnoæ naukowa kobiet w uniwersytecie
we Lwowie do roku 1939. Wydawnictwo Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej. Czêstochowa. 2000; 304.
3) Bruziewicz-Mik³aszewska B. Zarys dziejów uniwersyteckiej
stomatologii we Wroc³awiu. Wyd. Akademia Medyczna Wroc³aw
2006, dodruk 2008, 67.
4) Domos³awski Z. Miesiêcznik informacyjny AM we Wroc³awiu,
sierpieñ 2004; 10, 90.
5) Wêgrzynowska K. ladami Ojca, lekarza i ¿o³nierza. Wroc³aw, 1992 (zmar³a 13.06.2005 r. w Warszawie, by³a lekarzem pulmonologiem, kuzynk¹ pisarzy lwowskich Boles³awa i Stanis³awa
Wasylewskich).
6) Malendowicz LK. 100th anniversary of the discovery of the
human adrenal fetal zone by Stella Starkel and Les³aw Wêgrzynowski: how far have we come? Folia histochemica et cytolobiologica.
2010 (48) 4; 491  506.
7) Domos³awski Z. Od studenta do profesora. Pó³ wieku bez
ma³a. Wyd. Biblioteka Komisji Historycznej Dolnol¹skiej Izby Lekarskiej. Wroc³aw. Red. Z. Michalska. 2008; 25  26, 74. Prof. dr
Les³aw Wêgrzynowski, w:www.odlwowadojeleniejgóry.pl. Lwowskie
sylwetki jeleniogórzan.

5

8) Kamiñski £. S³u¿ba Bezpieczeñstwa wobec polskiej nauki.
Zarys problematyki [w]: Seminare a studie Vyzkumneho Centra pro
Dejiny Vedy z let 2002  2003. Praha. 2003; 445  465.

11) p. Les³aw Wêgrzynowski. Ocalamy. www.wdolnymslasku.com. Dostêp 7 grudnia 2018.
12) Lekarz, ¿o³nierz, ojciec  prof. Les³aw Wêgrzynowski,
https://wroclaw.ipn.gov.pl.aktualnosc G

9) S³ynni Lwowianie. http:www.lwow.home.pl/lwo-wianie4.html
10) Grzegorczyk-Skibiñska T. Dzieje lecznictwa zespo³u grulicy i chorób p³uc w Jeleniej Górze. Tgs.cba.pl. CBA. Dostêp
30.12.2018 r.

Marcin Moneta

Na Uniwersytecie Wroc³awskim zawieszono
kontrowersyjn¹ tablicê
To skandal i prowokacja  tak przedstawiciele rodowisk kresowych we Wroc³awiu komentuj¹ monta¿ na
Uniwersytecie Wroc³awskim tablicy powiêconej greckokatolickiemu arcybiskupowi lwowskiemu Andrzejowi
Szeptyckiemu. Tablica zawis³a w gmachu g³ównym
uczelni w po³owie listopada. Teraz kresowiacy zbieraj¹
podpisy pod apelem do w³adz uczelni o jej zdjêcie.
Wed³ug kresowiaków Szeptycki zapisa³ siê negatywnie
w polsko-ukraiñskiej historii, m.in. nie zareagowa³ na
rze Polaków na Wo³yniu.
Zawieszenie tablicy powiêconej Andrzejowi Szeptyckiemu to wspólna inicjatywa uczelni, w³adz Wroc³awia i Lwowa.  Dla uczczenia faktu, ¿e metropolita
lwowski Andrzej Szeptycki, studiowa³ na Uniwersytecie
Wroc³awskim  wyjania Ryszard Balicki, rzecznik Uniwersytetu Wroc³awskiego.
Andrzej Szeptycki studiowa³ we Wroc³awiu nieca³e
dwa lata. Wg rodowisk kresowych nie mo¿e byæ to
argumentem za uczczeniem go w ten sposób. Ich zdaniem postaæ ta nie zas³uguje na jakikolwiek ho³d, gdy¿
negatywnie zapisa³a siê w relacjach polsko-ukraiñskich.  Jest to postaæ zas³u¿ona, w cudzys³owie oczywicie, w propagowaniu mordów ukraiñskich na Polakach i dziwiê siê, ¿e we Wroc³awiu, polskim Wroc³awiu,
tego typu inicjatywy maj¹ miejsce  mówi Andrzej Kaminski z Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich.
Andrzej Szeptycki by³ wnukiem komediopisarza
Aleksandra Fredry. Urodzi³ siê w rodzinie rzymskokato-

lickiej, jednak zosta³ duchownym unickim. By³ metropolit¹ lwowskim. Wg kresowiaków wiele jego dzia³añ mia³o charakter antypolski, zw³aszcza przyzwolenie na
rze wo³yñsk¹.  Arcybiskup Szeptycki w tym czasie
nie zaj¹kn¹³ siê przeciwko tej barbarzyñskiej zbrodni.
Polscy biskupi pisali listy b³agalne, pisali listy niemal co
miesi¹c z prob¹ o pomoc. Szeptycki nie odpowiada³
 twierdzi pisarz Stanis³aw Srokowski.
Pisarz Stanis³aw Srokowski, autor ksi¹¿ek o zbrodni
wo³yñskiej, które sta³y siê kanw¹ dla filmu "Wo³yñ",
podkrela, ¿e ciemnych kart w biografii arcybiskupa
jest wiêcej.  Pisze list wiernopoddañczy najpierw do
Hitlera i opowiada, ¿e wita z radoci¹ armiê Hitlera i
niemieck¹, póniej, kiedy z kolei armia sowiecka zwyciê¿a, wtedy pisze list do Stalina, równie¿ pe³en entuzjazmu. My siê czujemy, jako kresowianie, bardzo
dotkniêci t¹ tablic¹, która jest prowokacja, ponadto
jest wielkim oszustwem  dodaje Stanis³aw Srokowski.
Rzecznik uniwersytetu przyznaje, ¿e w biografii
Szeptyckiego by³y kontrowersyjne momenty, jednak
jego zdaniem prawda o tej postaci jest bardziej z³o¿ona.  Z polskiego punktu widzenia brakuje tej kropki w
postaci jednoznacznego opowiedzenia siê przeciwko
mordowaniu Polaków jako narodowoci. Natomiast s¹
znane listy metropolity, ¿e ka¿de zabójstwo, tak¿e polityczne, jest niezgodne z bo¿¹ wol¹  t³umaczy Ryszard
Balicki. Uczelnia nie chce komentowaæ zbiórki podpisów podjêtej przez rodowiska kresowe.

Tablica powiêcona Andrzejowi Szeptyckiemu
wisi w gmachu g³ównym Uniwersytetu
Wroc³awskiego.

Fot. TVP3 Wroc³aw

6

Maria ¯ychowska

Ods³oniêcie Tablicy pami¹tkowej w 1988 roku
(Przedruk z: Skaut nr 1 (55) z dn. 22 lutego 2019 r.)
Szumi wiatr historii...

nazajutrz do Lublina na Zjazd Zjednoczeniowy wszystkich harcerskich organizacji z trzech zaborów. Jego
pasja, dowiadczenie i zaanga¿owanie sprawi³y, ¿e
zosta³ cz³onkiem G³ównej Kwatery Mêskiej, st¹d potem,
mimo przeró¿nych trudnoci, usi³owa³ wp³ywaæ na dalszy program Harcerstwa.
Ale nim to siê sta³o, dosz³a wiadomoæ o zajêciu
przez Ukraiñców Lwowa, a potem tak¿e Przemyla.
Natychmiast uzna³, ¿e sprawa jest tak wa¿na, i¿ i on
jako komendant Hufca Harcerzy w Tarnowie, i jego
najstarsi, a dowiadczeni ju¿ harcerze, musz¹ stan¹æ
w Potrzebie. Wszak Lwów by³ centrum ¿ycia kulturalnego dla ca³ej Galicji, niezwykle aktywnym orodkiem
akademickim, kuni¹ przysz³ej inteligencji II RP, kolebk¹ ruchu harcerskiego. By³ tak¿e miejscem, w którym król Jan Kazimierz obra³ Matkê Bo¿¹ na Królow¹
Polski. Takie miasto nie mog³o wiêc przejæ w obce rêce.
Dru¿ynowy III Dru¿yny Harcerzy im. Micha³a Wo³odyjowskiego, poeta i pieniarz harcerski Jerzy Braun
napisa³ wiersz Do braci harcerzy:

Wspominamy dzieje naszych Ojców i Dziadów oraz
Ich udzia³ w odzyskaniu 100 lat temu naszej Niepodleg³oci. Wiemy, ¿e dali z siebie wszystko, by tê Niepodleg³oæ odzyskaæ. Bo s³usznie mówi siê, ¿e wielkie czasy potrzebuj¹ wielkich ludzi. A Polska wówczas  nawet podzielona na trzy czêci  mia³a takich. Mia³ takich tak¿e Tarnów. I to nie tylko wród elity spo³ecznej,
naprawdê w tym czasie wyj¹tkowej, ale tak¿e w organizacjach m³odzie¿owych, w tym, w m³odym, dopiero
odradzaj¹cym siê po pó³rocznej inwazji rosyjskiej, ruchu harcerskim.
To w³anie wówczas w Tarnowie 17-letni Jerzy
Braun napisa³ i skomponowa³ pieni harcerskie, w tym
legendarn¹ P³onie ognisko i szumiê knieje. To ten
szczególny patriotyczny duch wspólnoty narodowej,
dumê z przesz³oci  my ród królewski, my nie niewolniki  czuli nastoletni harcerze skupieni wokó³ ognisk i
s³uchaj¹cy dru¿ynowego, który starodawne opowiada³
dzieje.
W tym w³anie historycznym okresie, w latach 1917
 1918, na czele tarnowskiej Dzielnicy Harcerskiej (jedynej w dziejach) sta³ tak¿e 17-letni, pe³en dynamizmu,
patriotyzmu i ducha narodowego, wietny organizator 
Adam Cio³kosz, który potem wszed³ do historii Polski.
Mia³ w swoim ¿yciu dwie pasje: harcerstwo i socjalizm1).Pierwsza  kszta³tuj¹ca jego m³odoæ w sposób niezwykle intensywny, tym bardziej, ¿e na prze³omie dwóch epok: niewoli i Niepodleg³oci, o któr¹ ju¿
sam walczy³, a która wyrobi³a w nim zdolnego organizatora i przywódcê, czuj¹cego siê w pe³ni odpowiedzialnym za wszystko, co siê wokó³ niego dzieje. Druga
 przejêta od ojca pedagoga, wybitnego dzia³acza PPS,
pog³êbiona póniej wspóln¹ dzia³alnoci¹ polityczn¹
wraz z towarzysz¹c¹ wszystkim jego pracom ¿on¹
Lidi¹, której wp³ywowi zawdziêcza³ tak¿e g³êbok¹ refleksjê historyczn¹, sprawi³y, i¿ w jego osobowoci zespoli³y siê dwa rzadkie nurty: historyka i dzia³acza spo³ecznego.
To w³anie Adam Cio³kosz ukaza³ swoim harcerzom
wielkoæ historycznej chwili, mówi¹c: Bracia, czy czujecie? S³owo staje siê cia³em. W oczach naszych dokonuje siê to, za co pokolenia ¿y³y i umiera³y..., nam w³anie danem jest w udziale ogl¹daæ Polski Zmartwychwstanie! Szalona radoæ rozpiera nam serca, kiedy
mylimy o tem, zdaje siê nam, ¿e ca³y wiat jest dla
nas za ma³y, ¿e nic dla nas za trudnego, za ciê¿kiego,
czego bymy nie uczynili dla Polski; chcielibymy
wszystko, co nasze, Polsce oddaæ.
To dlatego, gdy starszy ju¿ harcerz, by³y legionista,
a wówczas cz³onek POW Marian Styliñski ps. Strza³a,
dowódca Oddzia³u Lotnego, dokona³ w nocy 30 padziernika 1918 roku, samorzutnie, bez rozkazu, rozbrojenia ¿andarmerii austriackiej, co sta³o siê historycznym prze³omem, Cio³kosz, zorganizowawszy starszych
harcerzy do pilnowania w miecie porz¹dku, pojecha³

Oto siê skrzykn¹³ Hufiec Potêgi
I d³oñ wyci¹ga, d³oñ do przysiêgi...
 Oto gdy p³on¹ wschodnie rubie¿e,
czuwaj¹ bracia harcerze.
Decyduj¹c siê na udzia³ w odsieczy, uwa¿ano jednak, ¿e przed wyjazdem powinni starym ojców obyczajem wczeniej zwróciæ siê do Stwórcy o b³ogos³awieñstwo. Tote¿ 13 listopada 1918 roku wszyscy starsi harcerze odeszli ochotniczo do s³u¿by wojskowej. W sali
oratorium przy kociele ksiê¿y Filipinów po¿egnalimy
siê z hufcem harcerskim. Po modlitwie i po¿egnaniach
grupa starszych harcerzy pod komend¹ Adama Cio³kosza wyjecha³a do Krakowa.
Po zameldowaniu siê w Krakowie u dha Pi¹tkiewicza [pluton] zosta³ wcielony jako pluton harcerski
pod dowództwem swego harcerskiego komendanta,
a w wojsku plutonowego Adama Cio³kosza do 4 pp.
Leg. do 14-ej kompanii, któr¹ dowodzi³ dawny krakowski instruktor harcerski dh por. Kazimierz Nieæ.
Pluton przyby³y z Tarnowa liczy³ 26 ludzi i by³ tak
wyekwipowany i wyæwiczony, ¿e w ci¹gu czterech dni
móg³ wyruszyæ z kompani¹ na odsiecz Lwowa.
Kompaniê 4 pp. Leg. wyprzedza³ w drodze na Lwów
poci¹g pancerny, dowodzony przez dawnego instruktora lwowskiego kpt. art. dha Jerzego Lewakowskiego,
do obsady zosta³ przydzielony wymieniony pluton tarnowskich harcerzy.
Pluton wraz z pu³kiem bra³ udzia³ w walkach
o Lwów, nad Wereszyc¹, i otrzyma³ pochwa³ê jako najlepszy w batalionie.
W obronie Lwowa uczestniczy³y te¿ tarnowskie harcerki: póniejsza hufcowa Jadwiga Klimaszewska oraz
Maria Vetulani, ale pod panieñskim nazwiskiem matki,
jako Marian Ipohorski (w mêskim przebraniu i po ciêciu w³osów).
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W rozkazie do Harcerzy z 29 czerwca 1921 roku,
marsza³ek Józef Pi³sudski w rozkazie swym podziêkowa³ Harcerstwu za udzia³ w tych walkach: [...] zdalicie
raz jeszcze egzamin ze swojej dojrza³oci obywatelskiej i gotowoci do ofiar, zawsze wiec¹c swym starszym towarzyszom broni przyk³adem wysokiego pojmowania swoich ochotniczo na siê wziêtych obowi¹z-

ków. Oddaj¹c czeæ poleg³ym za Ojczyznê kolegom
waszym, wyra¿am Wam Harcerze, podziêkê i uznanie
za dotychczasow¹ s³u¿bê.
1) Harcerstwo  to m³odoæ, braterstwo s³u¿by i wie¿ego powietrza, wspólnota idei patriotycznych, wyzwalaj¹ca energiê i pozwalaj¹ca na dokonywanie niezwyk³ych czynów. Socjalizm  to
dzia³alnoæ polityczna dojrza³ego cz³owieka. G

Maria ¯ychowska

Adam Cio³kosz (1901  1978)
(Przedruk z: Skaut nr 1 (55) z dn. 22 lutego 2019 r.)
Adam Cio³kosz (1901
 1978) by³ synem prof.
Kaspra, polonisty i Marii
z Idzikowskich, córki in¿yniera, powstañca z 1863
roku. Tradycje niepodleg³ociowe i demokratyczne
wyniesione z domu rodzinnego, ukszta³towa³y znacz¹co i na sta³e osobowoæ
tego polityka.
Wprawdzie urodzi³ siê
w Krakowie ale póniej rodzina przenios³a siê do TarAdam Cio³kosz
nowa i synowie: Adam i
m³odszy Zbys³aw (póniej wybitny konstruktor samolotów) uczêszczali do tarnowskich szkó³. W tym w³anie
czasie, w 1911 roku narodzi³ siê spontanicznie w ca³ej
Galicji ruch skautowy, z entuzjazmem przyjêty przez
m³odzie¿. Adam uczêszczaj¹c do I Gimnazjum w Tarnowie, pragn¹³ wst¹piæ do istniej¹cej tam II Dru¿yny
Skautowej im. por. Szymona Mohorta ale nie zosta³
przyjêty z uwagi na m³ody wiek. Wówczas  przez protekcjê  zosta³ przyjêty do I Dru¿yny im. Zawiszy Czarnego gdzie ju¿ by³ brat Zbys³aw, a w której dru¿ynowym by³ znany i szanowany pedagog prof. Maurycy
Godowski.
Nie znamy przyczyny dla której rodzina w nastêpnym roku przenios³a siê do Zakopanego, gdzie Adam
uczêszcza³ w roku szkolnym 1912/13 do Gimnazjum
Realnego w Zakopanem, gdzie ukoñczy³ II klasê jako
chlubnie uzdolniony. Równoczenie, zauroczony poznan¹ w Tarnowie ide¹ skautow¹, za³o¿y³ w Zakopanym I Dru¿ynê Skautow¹ im. Ksiêcia Józefa Poniatowskiego, któr¹ po jego wyjedzie obj¹³ sam Andrzej Ma³kowski.
W okresie inwazji rosyjskiej na Galicjê 1914/1915 i
wyjazdu rodziny do Wiednia, zorganizowa³ I Wiedeñsk¹
Dru¿ynê Skautow¹ im. Króla Jana Sobieskiego. Po
powrocie do Tarnowa, obydwaj bracia prowadzili dru¿yny: Adam w I Gimnazjum, Zbys³aw w Wy¿szej Szkole
Realnej.
A czas by³ gor¹cy. Trwa³a wojna wiatowa i wzrasta³a w narodzie nadzieja na odzyskanie Niepodleg³oci.
Jaki czas razem z Czes³awem Kulikowskim odbudowywali zniszczony przez inwazjê ruch skautowy. Potem
Adam sam obj¹³ kierownictwo Hufca Harcerzy. Z nie-

s³ychanym temperamentem rozwija³ pracê tak¿e w terenie. Nigdy wczeniej ani potem, nie istnia³a Harcerska Dzielnica oparta na siatce organizacyjnej Towarzystwa Gimnastycznego Sokó³. Doprowadzi³ do rozwoju
ró¿nych form pracy, szerokich kontaktów nawet zagranicznych, prowadzi³ sta³¹ rubrykê Z ¿ycia skautów
w lwowskim Skaucie i przekazywa³ bogactwo informacji o pracy dru¿yn.
Wprowadzi³ w Hufcu czysto polskie s³ownictwo eliminuj¹c nazwy angielskie i przyjmuj¹c nazwy staropolskie. Cieszy³ siê, patrz¹c na swoich ch³opców, ¿e nauczylimy ich widzieæ w harcerstwie zaszczytn¹ s³u¿bê
dla Ojczyzny, a którzy do naszej idei ca³¹ dusz¹ siê
przywi¹zali.
To on zainicjowa³ powstanie Muzeum Pami¹tek Harcerskich oraz Harcerskie Muzeum Wojenne w Tarnowie
w 1917 roku, otworzy³ Ksi¹¿nicê. Zorganizowa³ Harcersk¹ Kasê Oszczêdnoci, umieci³ harcerzy i w czasie wakacji w okolicznych dworach na tzw. obozach
roboczych a najwa¿niejsze  przewiduj¹c rozwój wypadków zorganizowa³ i przeszkoli³ tu¿ po wakacjach
1918 roku Pogotowie Narodowe. Z³o¿one ze starszych harcerzy, wraz z Polsk¹ Organizacj¹ Wojskow¹,
trwa³o w gotowoci bojowej w historyczn¹ noc z 30/31
padziernika 1918 r. w pa³acyku Bractwa Kurkowego
w Ogrodzie Strzeleckim w Tarnowie. Wp³yw idei lewicowych ojca, sprawi³, ¿e nie mog¹c przekonaæ naczelnictwa ZHP do bardziej radykalnego programu, za³o¿y³
Wolne Harcerstwo" (1921  1924). Organem WH by³y
P³omienie. WH zagro¿one przejêciem przez komunistycznego Pioniera zakoñczy³o dzia³alnoæ po
III Zjedzie w 1924 roku a ich inicjator wst¹pi³ do PPS,
zajmuj¹c siê polityk¹. Przez ca³e ¿ycie pozosta³ wierny
idei socjalizmu, udowadniaj¹c jednak, ¿e polski socjalizm jakkolwiek powsta³ w pierwszej po³owie XIX wieku
we Francji, wród polskiej emigracji, to wyrós³ jednak
z polskich tradycji, dowiadczeñ i potrzeb. Niewola narodowa i krzywda ch³opska nada³y socjalizmowi polskiemu odrêbny charakter. Uwa¿a³ te¿, ¿e chrzecijañska motywacja d¹¿eñ socjalistycznych przewa¿a³a tak
dalece, ¿e mo¿na j¹ okreliæ jako niemal powszechn¹
w polskim socjalizmie, który te¿ jego zdaniem nie mia³
nic wspólnego z komunizmem. Dlatego po II wojnie pozosta³ a¿ do mierci na emigracji. Gdy do Londynu
przyjecha³ premier PRL-u Józef Cyrankiewicz powiedzia³ mu, ¿e: socjalizm bez wolnoci i demokracji jest
upiornym nonsensem. G
8

Tadeusz Kurcyk

Przelot por. pil. Boles³awa Orliñskiego, który rozs³awi³
Polskê na wiecie
bra³ udzia³ w walkach z bolszewikami pod W³odzimierzem, Równem, Dubnem, £uckiem, Mozyrzem, Ownuczem i nad Prypeci¹.
Dopiero w maju 1920 r. na w³asn¹ probê w stopniu
kaprala zosta³ przeniesiony do 162 Eskadry Lotniczej.

Jedni pracuj¹ ca³e
¿ycie i s¹ niewidoczni.
Innym wystarczy jeden
sukces, aby ich pamiêæ
trwa³a przez wieki. Do
takich zalicza siê Boles³aw Orliñski o niezwyk³ych predyspozycjach
psychofizycznych
i
umiejêtnociach. Szczególnie utalentowany
w akrobacji lotniczej.
Szuka³ ci¹gle swego
miejsca w szeregu doFot. Wikipedia
pasowuj¹c wykonywan¹
Kpt. pil. Boles³aw Orliñski
pracê do swoich pow 1926 roku
trzeb. W podejmowanych wyzwaniach by³
odwa¿nym, konsekwentnym, z uporem realizuj¹cym
zadania nawet przy niesprzyjaj¹cych warunkach, o czy
wiadczy jego lot wbrew przepisom lotniczym z uszkodzonym skrzyd³em i pêkniêtym mig³em prowizorycznie
wzmocnionym drutem zagra¿aj¹cym jego bezpieczeñstwu.
Przelot por. Boles³awa Orliñskiego na trasie: Warszawa  Moskwa  Kazañ  Krasnojarsk  Czyta 
Harbin  Hukden  Heid¿o  Tokyo  Okoyama  Osaka  Heid¿o  Czyta  Irkuck  Krasnojarsk  Omsk 
Kazañ  Moskwa  Warszawa, o d³ugoci 20600 km
w czasie 121 godzin 16 minut, z mechanikiem pok³adowym sier¿antem Leonardem Kubiakiem wykonany
na samolocie Breguet XIX A2 w dniach 27.08
 25.09.1926 r. rozs³awi³ Polskê na ca³ym wiecie.
Za ten wyczyn otrzyma³ Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Order
Wschodz¹cego S³oñca VI kl., Legiê Honorow¹ V kl.
oraz mianowany zosta³ dowódc¹ 113 Eskadry Myliwskiej w 11 Pu³ku Lotniczym w Lidzie.
P³k pil. Boles³aw Orliñski syn W³odzimierza  ziemianina i by³ego oficera, urodzi³ siê 13 kwietnia 1899 r.
w Niwerce ko³o Kamieñca Podolskiego (na Podolu)
w zaborze rosyjskim.
Po ukoñczeniu 6 klasy Prywatnej Szko³y Handlowej
w Kamieñcu Podolskim, 17-letni wówczas Boles³aw
Orliñski 15 maja 1916 r. wst¹pi³ ochotniczo do armii
rosyjskiej, w której ukoñczy³ Podoficersk¹ Szko³ê Piechoty w Winnicy i Szko³ê Podchor¹¿ych w ¯ytomierzu.
Nastêpnie w grudniu 1917 r. w ramach 697 Pu³ku Piechoty bra³ udzia³ w ofensywie wileñskiej. Po czym
7 grudnia 1917 r. zaci¹gn¹³ siê w Miñsku do I Korpusu
Polskiego gen. Józefa Dowbór-Munickiego. Po rozbrojeniu I Korpusu przez Niemców w maju 1918 r. i jego
demobilizacji przebywa³ na Ukrainie, gdzie zosta³ zmobilizowany w stopniu oficera do 12 Dywizji Kawalerii
Ukraiñskiej Armii Semena Petlury (URL).
Po ucieczce do Polski 10 stycznia 1919 r. zaci¹gn¹³
siê jako szeregowiec do 19 Pu³ku U³anów Wo³yñskich i

Fot. Jakub Mo¿ejko

Samolot Breguet XIX
Jego dalsza kariera lotnicza mia³a nastêpuj¹cy przebieg:
 13 wrzenia 1920 rozpocz¹³ naukê latania w Ni¿szej Szkole Pilotów w Bydgoszczy, któr¹ ukoñczy³
w czerwcu 1921 r. z wyró¿nieniem,
 1.11.1921 r. ze stopniem plutonowego skierowany
zosta³ do 6 Eskadry Wywiadowczej 2 Pu³ku Lotniczego
w Krakowie,
 1.01.1922 r. zosta³ przeniesiony do 1 Pu³ku Lotniczego w Warszawie,
 W okresie 12.10.1922 r.  30.06.1923 r. na w³asn¹
probê odbywa³ s³u¿bê w II Dywizjonie 11 Pu³ku Lotniczego w Lidzie pod dowództwem mistrza akrobacji mjr.
Jerzego Kossowskiego, gdzie 25.11.1922 r. zosta³
awansowany na pierwszy stopieñ oficerski podporucznika, a 15.02.1923 r. na stopieñ porucznika,
 w czerwcu 1923 r. przeniesiony do Wy¿szej Szko³y Pilota¿u w Grudzi¹dzu na etat instruktora akrobacji.
Tam objawi³ siê jego talent do akrobacji lotniczej, kiedy
w jednym locie na samolocie Morane  Saulnier MS 30
wykona³ 242 pêtle jedna po drugiej,
 24.10.1924 r. zosta³ przeniesiony do 42 Eskadry
Liniowej 4 Pu³ku Lotniczego w Toruniu, po czym na
w³asn¹ probê zosta³ zwolniony z wojska.
W okresie od 1.08.1924 do 30.07.1925 by³ pilotem
komunikacyjnym w Compagnie Fraco  Roumaine de
Navigation Aerience CIDNA.
W okresie 1.07.  1.10.1925 by³ pilotem komunikacyjnym w Polskiej Linii Lotniczej AEROLOT.
Ponownie wstêpuje do wojska 1.10.1925 r. do
11 Myliwskiego Pu³ku Lotniczego w Lidzie, gdzie
17.12.1925 r. obj¹³ dowództwo Oddzia³u Portowego.
26.03.1926 r. zostaje instruktorem pilota¿u na siedmiomiesiêcznym kursie dla oficerów innych broni, gdzie
zosta³ awansowany do stopnia kapitana.
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26.09.1926 r. po s³ynnym przelocie Warszawa  Tokio  Warszawa zosta³ 25.10.1926 r. mianowany dowódc¹ 113 Eskadry Myliwskiej 11 Pu³ku Lotniczego
w Lidzie.
W czasie wojny jego nalot w powietrzu wynosi³ 1120
godzin i 40 minut, w tym 246 godzin i 50 minut wykona³
podczas 49 lotów bojowych. 22 padziernika 1948 r.
zosta³ zdemobilizowany.
Za wybitne mêstwo i zas³ugi bojowe otrzyma³ Krzy¿
Virtuti Militari V kl., Krzy¿ Walecznych 3-krotnie, Distinguish Flying Cross, Medal za Wojnê, Medal Lotniczy i
awans na stopieñ pu³kownika (po wojnie).
Po zakoñczeniu II wojny wiatowej p³k pil. Boles³aw
Orliñski pozosta³ na emigracji w Anglii. Potem przeniós³
siê do RPA, a nastêpnie osiad³ w Kanadzie, gdzie spêdzi³ resztê swego ¿ycia.
P³k pil. Boles³aw Orliñski wielokrotnie l¹dowa³ na
uszkodzonym samolocie b¹d ratuj¹c siê skaka³ na
spadochronie. Miêdzy innymi: W 1931 r. z powodu
urwania siê silnika na samolocie PZL P 6 w okolicy
Czêstochowy musia³ ratowaæ siê skokiem na spadochronie. W lipcu 1932 r. lec¹c na mityng lotniczy na
prototypie samolotu myliwskiego PZL P 8 z powodu
awarii silnika skapotowa³ podczas awaryjnego l¹dowania w okolicy Koñskich. Podczas prób dowiadczalnych
w locie 1 wrzenia 1932 r. na samolocie PZL P 7 wskutek urwania siê lotki w locie nurkowym z powodu wyst¹pienia flatteru ratuj¹c siê skokiem na spadochronie
z³ama³ nogê przy l¹dowaniu.
Zmar³ mierci¹ naturaln¹ 28 lutego 1992 r. w Toronto. Ceremonia pogrzebowa rzymskokatolicka z³o¿enia

urny z prochami na cmentarzu wiêtej Rodziny na Sêpolnie we Wroc³awiu odby³a siê 8 sierpnia 1992 r.
W przemówieniu po¿egnalnym gen. bryg. pil. Stanis³aw Skalski wypowiedzia³ siê w podobnych s³owach:
... Bylimy przyjació³mi i walczylimy z niemieck¹ Luftwaffe. Nasze sukcesy przepijalimy w kantynie oficerskiej kroplami whisky. ¯egnamy p³k. pil. Boles³awa Orliñskiego, który odszed³ na wieczn¹ wartê, ale ja bêdê
walczy³ nadal o woln¹, niepodleg³¹ i suwerenn¹ Polskê... W tym momencie zerwa³a siê burza oklasków,
z któr¹ ja na cmentarzu w czasie ceremonii pogrzebowej zetkn¹³em siê pierwszy raz. W kraju by³ to pocz¹tkowy okres transformacji politycznej i gospodarczej
III RP, w czasie której wyzbyto siê polskiego dziedzictwa narodowego II RP, a tak¿e PRL, w którym zbudowano pierwszy polski samolot odrzutowy szkolno-treningowy TS  11 Iskra wy³¹cznie z polskich materia³ów,
który w swojej klasie mia³ cztery rekordy wiata. Zniszczony zosta³ polski przemys³ strategiczny zbrojeniowy
i lotniczy (w tym PZL w Warszawie, Mielcu, Rzeszowie, widniku, Wroc³awiu) przekazuj¹c go za bezcen
w obce rêce.
Tadeusz Kurcyk
Prezes Honorowy Towarzystwa Polskich
In¿ynierów Lotnictwa SIMP,
Cz³onek Towarzystwa Mi³oników Lwowa od 1988 r.,
nr leg. 836
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Sformowanie 2. Korpusu Polskiego i jego udzia³
w Bitwie o Monte Cassino
W rezultacie agresji 1 wrzenia 1939 r. III Rzeszy
Niemieckiej na Polskê i wkroczenia na Kresy II Rzeczypospolitej Polskiej 17 wrzenia 1939 r. Armii Czerwonej
Zwi¹zku Radzieckiego, Polska zosta³a podzielona na
dwie strefy okupacyjne: niemieck¹ i radzieck¹, w których rozpoczê³a siê eksterminacja ludnoci polskiej
poprzez nieustaj¹ce represje jak aresztowania, rozstrzeliwanie, wyw³aszczanie i zatrudnianie w pracy niewolniczej na rzecz okupantów.
Po 19 miesi¹cach przyjani niemiecko-radzieckiej
Adolf Hitler zdradzi³ Józefa Stalina i bez wypowiedzenia wojny 22 czerwca 1941 roku Niemcy zaatakowa³y
Zwi¹zek Radziecki. A. Hitler wyda³ 02.10.1941 r. rozkaz
uderzenia na Moskwê. Pos³uguj¹c siê taktyk¹ Blitzkriegu, Wehrmacht niemiecki na pocz¹tku grudnia
tego¿ roku zdoby³ przedmiecia stolicy Zwi¹zku Radzieckiego. Dopiero 06.12.1941 r. J. Stalin wyda³ rozkaz rozpoczêcia kontrofensywy. Armia Czerwona za
cenê wielkiego powiêcenia powstrzyma³a natarcie
Niemców. Wkrótce scena teatru wojennego rozpociera³a siê od Finlandii po Afrykê i od Atlantyku po Kaukaz. Przygl¹daj¹cy siê tej niebezpiecznej sytuacji geopolitycznej dla wiata, politycy alianccy Wielkiej Bryta-

nii i Stanów Zjednoczonych Ameryki zaoferowali bezradnemu dot¹d wodzowi Zwi¹zku Radzieckiego marsza³kowi Józefowi Stalinowi pomoc w postaci sprzêtu
bojowego i ¿ywnoci, której tam wtedy bardzo brakowa³o. Równoczenie przekazali oni sugestie premierowi Rz¹du Polskiego w Londynie gen. W³adys³awowi
Sikorskiemu, aby wzi¹³ pod uwagê zawarcie umowy
w sprawie zwolnienia znajduj¹cych siê na terenie
Zwi¹zku Radzieckiego pó³tora miliona Polaków z niewoli umo¿liwiaj¹c wszystkim zdolnym do noszenia broni wst¹pienie do Wojska Polskiego w celu walki
ze wspólnym wrogiem.
Taki uk³ad Sikorski  Majski, na mocy którego Polacy znajduj¹cy siê w wiêzieniach, ³agrach i na zes³aniu
mieli byæ uwolneini, obejmuj¹cy równie¿ zgodê na
utworzenie Armii Polskiej w ZSRR pod dowództwem
gen. W³adys³awa Andersa zosta³ podpisany 30 lipca
1941 r. w Londynie.
Liczebnoæ Armii ostatecznie zosta³a uzgodniona do
96000 ¿o³nierzy i 30000 ludzi w oddzia³ach i s³u¿bach
pozadywizyjnych. Punkt zborny ustalono w miejscowoci Tockoje. Z powodu ostrej zimy, w okresie 13  25
lutego 1942 r. odby³a siê ewakuacja Armii Polskiej do
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Azji rodkowej (Republiki: Uzbekistan, Kazachstan,
Kirgistan). Wskutek g³odowych racji ¿ywnociowych,
prymitywnych warunków higienicznych rozpoczê³y siê
szerzyæ epidemie: tyfus plamisty, czerwonka, Malaria.
Tymczasem 2 lutego 1942 r. w³adze radzieckie zaczê³y
domagaæ siê wys³ania na front 5. DP uzbrojonej przez
Rosjan. Jednak¿e Dowództwo Armii Polskiej by³o przeciwne wysy³aniu tylko jednej dywizji. Rezultatem konfliktu w tej sprawie by³o zmniejszenie racji ¿ywnociowych do 44000 porcji.

Fot. Wikipedia

w okolice Tarento (3. DSK i 5. DKP) i Neapolu (2. Brygada Pancerna).
Stan liczbowy 2. Korpusu Polskiego wynosi³ wtedy
55800 ¿o³nierzy.
Na stanie 2. Korpusu Polskiego znajdowa³y siê równie¿ nastêpuj¹ce rodki bojowe, sprzêt i uzbrojenie:
874 dzia³ i modzierzy, 264 czo³gów i dzia³ pancernych,
1670 transporterów i samochodów opancerzonych oraz
ponad 12000 pojazdów mechanicznych.
Po za³o¿eniu swej bazy na ziemi w³oskiej, jednostki
bojowe 2. Korpusu Polskiego odbywa³y æwiczenia b¹d
patrolowa³y obszar nad rzek¹ Sangro.
Alianci: Amerykanie, Anglicy, Francuzi, Nowozelandczycy i Hindusi trzykrotnie szturmowali masyw górski nagich ska³ Monte Cassino (516 m), stanowi¹cy kluczowy bastion niemieckiej obronnej Linii Gustawa,
biegn¹cej od Morza Tyreñskiego do Apenin, w celu odblokowania drogi nr 6 na pó³noc od Rzymu:
 17 stycznia 1944 r. (operacja Shingle),
 15 lutego (operacja Avenger),
 15  23 marca (operacja Dickens).
W Alianckiej Kwaterze G³ównej we W³oszech dowódca 15 Grupy Armii gen. Harold Alexander, któremu
podlega³a 8. Armia Brytyjska  gen. Olivier Leese i
5. Armia Amerykañska  gen. Mark Clark, zaplanowa³
czwart¹ ofensywê (operacjê Diadem) w miesi¹cu
maju 1944 roku.
Dowódca 2. Korpusu Polskiego gen. dyw. W³adys³aw Anders wraz z szefem sztabu p³k. Kazimierzem
Winiowskim zostali wezwani w pi¹tek 24 marca 1944 r.
do kwatery G³ównej 8. Armii Brytyjskiej w Vinchiaturo
we W³oszech, gdzie gen. O. Leese poinformowa³ ich,
¿e zosta³a podjêta decyzja o ofensywie w pasie od
Morza Tyreñskiego do Monte Cassino. W operacji tej
zamierza siê powierzyæ 2. Korpusowi Polskiemu zadanie zdobycia Monte Cassino i okolicznych wzgórz. Po
czym 8. Armia Brytyjska po przekroczeniu Rapido wraz
z 5. Armi¹ Amerykañsk¹ po³¹cz¹ siê z przyczó³kiem
Anzio  Nettuno otwieraj¹c drogê na Rzym. Po dziesiêciominutowej naradzie genera³ Anders zameldowa³ genera³owi Lees'owi, ¿e 2. Korpus Polski przyjmuje postawione mu zadanie. Genera³ O. Leese podziêkowa³ i
poinformowa³, ¿e 2. Korpus Polski winien zaj¹æ wyznaczony odcinek frontu na dwa tygodnie przed rozpoczêciem natarcia.
Do udzia³u w natarciu zostali wyznaczeni: 2. Amerykañski Korpus pod dowództwem gen. mjr. Keyesa,
Francuski Korpus Ekspedycyjny pod dowództwem gen.
Juina, Brytyjski XIII Korpus pod dowództwem gen. por.
Kirkmana i 2. Korpus Polski pod dowództwem gen.
dyw. Andersa. W sumie 21 dywizji po 9 batalionów i
11 zgrupowañ brygadowych.
Pozycje niemieckie broni³y: I Korpus Strzelców Spadochronowych pod dowództwem gen. Schlemma,
LXXVI Korpus Pancerny pod dowództwem gen. Herra,
XIV Korpus Pancerny pod dowództwem gen. por. von
Sengera und Etterlin i II Korpus Górski pod dowództwem gen. Feuersteina. W sumie 14 dywizji po szeæ
batalionów i 3 zgrupowania brygadowe.
W wielkiej tajemnicy pod os³on¹ nocy pocz¹wszy od
17 kwietnia rozpoczê³o siê przegrupowanie 51962 ¿o³nierzy 2. Korpusu Polskiego na liniê frontu pod Monte
Cassino, luzuj¹c 78 Dywizjê Brytyjsk¹.
Obszar zajmowany przez 2. Korpus Polski o szerokoci 2 km obejmowa³ na pó³nocy od miejscowoci

Gen. dyw. W³adys³aw Anders
Dowódca 2. Korpusu Polskiego
W takiej sytuacji dowództwo Armii Polskiej i Rz¹d
RP w Londynie zaproponowa³y J. Stalinowi ewakuacjê
44000 ¿o³nierzy do Persji, gdzie zaopatrzenie w ¿ywnoæ i broñ gwarantowa³a 8. Armia Brytyjska. Po osi¹gniêciu pe³nej sprawnoci fizycznej i bojowej mieli oni
powróciæ do Zwi¹zku Radzieckiego. Po pewnych negocjacjach Generalissimus J. Stalin wyrazi³ swoj¹ zgodê
na ten manewr.
Ostatecznie ewakuacja wojska i cywilów z portu
w Krasnowodzk przez Morze Kaspijskie do portu Pahlevi w Persji w miesi¹cach marzec  sierpieñ 1942 r.
wynosi³a razem 115000 ludzi, w tym zakwalifikowanych
70000 ¿o³nierzy.
Na nowym miejscu postoju 8. Armia Brytyjska wziê³a wszystkich ¿o³nierzy i cywilów pod swoj¹ opiekê i
zapewni³a wszystkie niezbêdne potrzeby logistyczne,
pocz¹wszy od rodków higienicznych, dostatnie wy¿ywienie, nowe mundury i uzbrojenie.
Niebawem Zwi¹zek Radziecki zerwa³ stosunki
z Rz¹dem Polskim na uchodstwie w Londynie.
We wrzeniu 1942 r. zosta³a utworzona Armia Polska na Bliskim Wschodzie, z której w po³¹czeniu
z Samodzieln¹ Brygad¹ Strzelców Karpackich z Tobruku, 27 lipca 1943 r. w Iraku (w rejonie Kirkuk  Mosul)
zosta³ sformowany 2. Korpus Polski pod dowództwem
gen. dyw. W³adys³awa Andersa. W Iraku 2. KP odbywa³
pierwsze manewry szkoleniowe. W sierpniu 1943 r.
2 Korpus Polski zostaje przesuniêty do Palestyny (miêdzy Tel Avivem a Egiptem). W Palestynie przez okres 3
miesiêcy 2. KP odbywa³ manewry w warunkach górskich.
Na prze³omie padziernika i listopada 1943 r. 2 KP
zosta³ przesuniêty do Egiptu do obozu w Quassasin.
Od po³owy grudnia 1943 r. do lutego 1944 r. 2 KP
ewakuowano transportem kolejowym w rejon Aleksandrii i Port Said. Nastêpnie drog¹ morsk¹ do W³och
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Cairo do Portelli, a na po³udniu od Monte Cassino,
Colle San Angelo (wzgórze 601), po Monte Calvario
(wzgórze 593).
Taktyczny plan dzia³ania dla piechoty 2. Korpusu
Polskiego w bitwie o Klasztor na Monte Cassino gen.
W. Anders opracowa³ w sposób nastêpuj¹cy:
3. Dywizja Strzelców Karpackich pod dowództwem
gen. Bronis³awa Ducha: natarciem równoczesnym
z 5. KDP ma opanowaæ grzbiet 593  569 i Massa Albaneta, jako podstawê do natarcia na Monte Cassino.
Nastêpnie ma zdobyæ Klasztor, uderzaj¹c na osi: Massa Albaneta  Klasztor.
5. Kresowa Dywizja Piechoty pod dowództwem
gen. Nikodema Sulika: ma opanowaæ grzbiet Colle San
Angelo, wzgórze 575, 505, 452 i 447. Po opanowaniu
niezw³ocznie zorganizowaæ siln¹ obronê, zapewniaj¹c¹
w³asn¹ obserwacjê i mo¿noæ dzia³ania ogniem w dolinie rzeki Liri. Os³oniæ od pó³nocy dzia³anie 3. DSK na
Klasztor. Os³oniæ natarcie Korpusu przez utrzymanie
grzbietu Monte Castellone.
Przed bitw¹, dnia 11 maja 1944 roku, Dowódca
2. Korpusu Polskiego gen. dyw. W³adys³aw Anders
wyda³ nastêpuj¹cy rozkaz szczególny:

Dwóm kompaniom udaje siê przedrzeæ miêdzy bunkrami na wzgórze 517, gdzie zosta³y zaatakowane
przez niemiecki ostrza³ i zmuszone do wycofania siê.
O tej samej porze, o godzinie 1.30 w nocy, zadaniem bojowym 3. Dywizji Strzelców Karpackich 2. Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. bryg. Boles³awa
Ducha by³o zdobycie Monte Calvario (wzgórze 593).
Aby osi¹gn¹æ swój cel Kompanie 2. Batalionu, w odstêpach 100 kroków, rozpoczê³y wspinanie siê w¹sk¹
cie¿k¹ pod górê pod os³on¹ w³asnej artylerii, w czasie
której niemieckie za³ogi stanowisk ogniowych chowa³y
siê w schronach. Kiedy wstrzymywano ogieñ po to, aby
Karpatczycy mogli podejæ wy¿ej, za³ogi niemieckie
szybko zajmowa³y ponownie swoje stanowiska uniemo¿liwiaj¹c posuwanie siê Karpatczykom pod górê.
Wreszcie, w tym wycigu, kto pierwszy zajmie opuszczone pozycje, w czasie przerwy ostrza³u artyleryjskiego, dwóm plutonom 1. Kompanii udaje siê od wschodu
i po³udnia opanowaæ wczeniej opuszczone pozycje
niemieckie. Dosz³o do walki wrêcz i wziêto do niewoli
dziesiêciu niemieckich obserwatorów artyleryjskich.
Równoczenie 3. Kompania obsadzi³a wzgórze 593
od zachodu i wys³a³a jeden Pluton w kierunku Massa
Albaneta, który wzi¹³ do niewoli siedemnastu jeñców
niemieckich ukrywaj¹cych siê w schronach.
Wzgórze 593 bronione jest przez 1. Batalion 3. Pu³ku Strzelców Spadochronowych pod dowództwem mjr.
Bohmlera. Szczyt góry 593 ci¹gle jest w rêkach
1. Kompanii tego Batalionu. Z pomoc¹ do obrony tej
góry przyby³y dalsze posi³ki niemieckie 3. Pu³ku Strzelców
Spadochronowych 1. i 2. Batalion, w tym 7. Kompania.
Walki o szczyt góry by³y bardzo zawziête. Najpierw
Strzelcy Karpaccy kilkakrotnie prze³amywali ugrupowania niemieckie, ale wci¹¿ byli odrzucani. Dopiero
w walce wrêcz, która trwa³a a¿ 30 minut Polacy opanowali górê. Potem Niemcy jeszcze czterokrotnie inicjowali ataki w celu odzyskania swoich pozycji, które koñczy³y siê bezskutecznie. Oko³o po³udnia na wzgórzu
593 znajdowa³ siê jeden oficer i 29 ¿o³nierzy, wród
których widaæ by³o zmêczenie i oznaki kryzysu. Niemcy
nie zrezygnowali z dalszej walki. Pod wieczór o godzinie 19.00, odwód w sile 22 ¿o³nierzy niemieckich
14. Kompanii, 3. Pu³ku Strzelców Spadochronowych
przeprowadzi³ kolejny kontratak, któremu nie mogli siê
oprzeæ i oficer wraz z siedmioma ¿o³nierzami zmuszeni
byli siê wycofaæ.
Wysokie straty stanu osobowego spowodowane
ubytkiem ¿o³nierzy poleg³ych i rannych, wielkie zmêczenie ¿o³nierzy bêd¹cych czêstokroæ w szoku oraz
brak ³¹cznoci z powodu zerwanych linii telefonicznych
i uszkodzonego sprzêtu radiowego by³o powodem podjêcia decyzji przez dowódcê 2. Korpusu Polskiego gen.
dyw. W³adys³awa Andersa o wycofaniu wszystkich Batalionów na pozycje wyjciowe.
Po raz drugi, po kilku dniach, tym razem rankiem
w rodê 17 maja 1944 r. Kompanie 5. Kresowej Dywizji
Piechoty uderzaj¹ na San Angelo i Widmo wdzieraj¹c
siê w g³¹b pozycji niemieckich. Jednak kontrnatarcie
niemieckiej 1. Dywizji Strzelców Spadochronowych
spowodowa³o wyparcie Polaków na pozycje wyjciowe.
W tym samym czasie Kompanie 3. Dywizji Strzelców Karpackich uderzaj¹ na wzgórza Massa Albaneta i
Monte Calvario. Pomimo wsparcia 2. Brygady Pancernej Skorpion, która zniszczy³a doszczêtnie swym
ogniem niemieck¹ 3. Kompaniê 3. Pu³ku Strzelców

¯o³nierze!
Kochani moi Bracia i Dzieci. Nadesz³a chwila bitwy.
Niech lew mieszka w Waszym sercu...
... ¯o³nierze  za bandyck¹ napaæ Niemców na
Polskê, za rozbiór Polski wraz z bolszewikami, za tysi¹ce zajmowanych miast i wsi, za morderstwa i katowanie setek tysiêcy naszych sióstr i braci, za miliony
wywiezionych Polaków jako niewolników do Niemiec,
za niedolê i nieszczêcie Kraju, za nasze cierpienia i
tu³aczkê  z wiar¹ w sprawiedliwoæ Opatrznoci Bo¿ej
idziemy naprzód ze wiêtym has³em w sercach naszych, Bóg, Honor i Ojczyzna.
Dzieñ 11 maja 1944 roku w czwartek by³ pochmurny
i deszczowy. Na linii frontu od czasu do czasu s³ychaæ
by³o ogieñ nêkaj¹cy. Nagle po dok³adnym sygnale czasu o godzinie 23.00 na 30 km odcinku frontu od wybrze¿a po dolinê Rapido w jej górnym biegu, 1600 dzia³
alianckich otworzy³o huraganowy ostrza³ artyleryjski na
pozycje niemieckie. Ziemia dr¿a³a, a wist, trzask,
huk i b³ysk razem przera¿a³y znajduj¹cych siê tam
ludzi.
Po pó³toragodzinnym bombardowaniu artyleryjskim
12 maja o godzinie 1.30 w nocy ruszy³y do ataku,
z determinacj¹ i pogard¹ dla mierci 13. i 14. Batalion
5. Kresowej Dywizji Piechoty pod dowództwem gen.
bryg. Nikodema Sulika 2. Korpusu Polskiego na Widmo (wzgórze 517). Tam niespodziewanie spad³ na nich
grad pocisków z niemieckich dzia³ i modzierzy. Ponieli oni wtedy 20 procent strat stanu osobowego ¿o³nierzy.
Dwie Kompanie 13. Batalionu pod dowództwem mjr.
W³adys³awa Kamiñskiego nacieraj¹ce od pó³nocy, które
pierwsze wesz³y na Widmo, zosta³y ostrzelane przez
CKM-y od czo³a i z obu stron lewej i prawej, natrafiaj¹c
jednoczenie na miny i pu³apki. Prawie wszyscy ¿o³nierze tych kompanii polegli. Dwie Kompanie 13. Batalionu, które naciera³y od po³udnia zaleg³y pod ostrza³em
niemieckim. 15. Batalion pod dowództwem mjr. Wiktora
Stoczkowskiego nacieraj¹cy od strony lewego skrzyd³a
rozpocz¹³ walkê z za³ogami bunkrów, utrzymuj¹c swoje
pozycje na Widmie do zmroku.
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Spadochronowych, po dziesiêciogodzinnej bitwie nie
osi¹gnê³y celu.
Wydawa³o siê, ¿e sytuacja jest patowa. Tymczasem Feldmarsza³ek Albert Kesselring oceniaj¹c po³o¿enie krytyczne swoich jednostek rozkaza³ im wycofanie siê.
W Sztabie Naczelnego Dowódcy Si³ Alianckich
we W³oszech gen. Harolda Alexandra, rozszyfrowano
radiogramy meldunków i rozkazów niemieckich przy
pomocy ENIGMY, o koniecznoci opuszczenia dotychczasowych pozycji niemieckich i wycofania siê na
z góry przygotowane, dobrze ufortyfikowane nowe pozycje, którymi tym razem by³ linia Hitlera. Zosta³ o tym
powiadomiony gen. W. Anders.

Cassino. Wród gruzów natknêli siê na chor¹¿ego,
dwóch sanitariuszy i szeciu rannych ¿o³nierzy niemieckich, którzy nie zd¹¿yli siê ewakuowaæ i zostali
wziêci do niewoli.
Bitwa o Monte Cassino by³a zakoñczona, ale wojna
we W³oszech trwa³a. 25 maja 1944 r., 2. Korpus Polski
zdoby³ Piedimonte, miejscowoæ po³o¿on¹ w górach,
która stanowi³a tzw. Rygiel Sengera na linii Hitlera.
Niemcy postêpuj¹c zgodnie z przyjêt¹ taktyk¹, znowu
ewakuowali siê na dobrze przygotowane i umocnione
pozycje w górach na po³udnie od rzeki Po, zwane lini¹
Gotów, na której utrzymywali siê od sierpnia 1944 r. do
chwili kapitulacji w kwietniu 1945 r.
Zajêcie Wiecznego Miasta w niedzielê 4 czerwca
1944 r. przez 88 Dywizjê 5. Armii Amerykañskiej pod
dowództwem genera³a porucznika M. Clarka odby³o siê
bez walki po opuszczeniu Rzymu przez niemieckie jednostki 4. Dywizji Strzelców Spadochronowych.
Niemal w tym samym czasie do Rzymu przyby³ Szef
Sztabu Generalnego USA genera³ Marshall. Wydawa³o
siê, ¿e zostanie teraz podjêta realizacja wizji strategicznej premiera Churchilla, którego w tej sprawie wspiera³
genera³ Alexander i inni genera³owie. Tymczasem zamiast zniszczyæ w tym dogodnym momencie, przypart¹
do Alp 10. Armiê Feldmarsza³ka Kesselringa oraz skierowaæ uderzenie przez Adriatyk, wybrze¿e Chorwacji,
Nieckê Lublañsk¹ i Wêgry do Wiednia, sk¹d 2. Korpus
Polski dzieli³by od kraju tylko jeden krok, genera³ Marshall w porozumieniu z genera³em Eisenhowerem
wyda³ rozkaz o przyst¹pieniu do inwazji w po³udniowej
Francji, na potrzeby której skierowa³ siedem Dywizji
5. Amerykañskiej Armii.
W tym momencie nadzieja Polaków zosta³ stracona.
Powrót do Polski sta³ siê nadaremny.
Wypowied genera³a Clarka w tej sprawie by³a nastêpuj¹ca: Nie by³o to tylko mój pogl¹d, lecz równie¿
ró¿nych rzeczoznawców dobrze znaj¹cych ten problem, i¿ os³abienie kampanii w³oskiej zamiast uderzenia na Ba³kany by³o jednym z najwiêkszych b³êdów tej
wojny. ... Podczas spotkania Wielkiej Trójki oraz w trakcie negocjacji w Teheranie Stalin najsilniej naciska³ na
inwazjê w po³udniowej Francji. Dobrze wiedzia³ do czego d¹¿y³ zarówno na gruncie wojskowym, jak i politycznym: trzyma³ nas z dala od Ba³kanów, które chcia³ zarezerwowaæ dla Armii Czerwonej.
Wielomiesiêczna bitwa w warunkach górskich aliantów z Niemcami o Monte Cassino zosta³a zakoñczona.
Zosta³o oszacowane, ¿e straty ludzkie po obu stronach
razem wziête wynosi³y 350000 zabitych, rannych i zaginionych. W walkach 2. Korpusu Polskiego na masywie
górskim Monte Cassino poleg³o 923 ¿o³nierzy polskich,
a 2931 zosta³o rannych.
Polacy, którzy ponieli w tej bitwie stosunkowo
ogromne straty i ofiarê przelanej krwi darz¹ to miejsce
szczególn¹ pamiêci¹.

Historyczna tablica informacyjna
Dnia 18 maja we czwartek o wicie 4. Batalion
3. DSK uderza na wzgórze 593 i ostatecznie zajmuje je
o 7.00 rano nie doznaj¹c reakcji ze strony Monte Cassino. Poniewa¿ obserwacja Klasztoru nie wskazywa³a
na aktywn¹ dzia³alnoæ ¿o³nierzy niemieckich na Monte
Cassino, wówczas z rozkazu gen. B. Ducha, tego dnia
18 maja o godz. 8.00 rano, patrol w sk³adzie 13 u³anów
pod dowództwem podporucznika Kazimierza Gurbiela
z 4. Plutonu, 1 Szwadronu, 12. Pu³ku U³anów Podolskich, 3 DSK wyruszy³ na rozpoznanie w rejon góry
klasztornej, przy wybuchach rozrywaj¹cych siê gdzieniegdzie szrapneli artyleryjskich i szczekaniu od czasu
do czasu krótkich serii ciê¿kich karabinów maszynowych, wymijaj¹c pola minowe, które znajdowa³y siê
300 m poni¿ej Opactwa na szerokoci 300 m pomiêdzy
górami 450 i 445, na d³ugoci 100 m. Gêste opary,
zmieszane z porann¹ mg³¹, unosi³y siê nad dolin¹.
S³oñce, które pojawi³o siê nad górami, wygl¹da³o jak
matowa pika. Czuæ by³o odór zgnilizny. Po³yskuj¹ce,
krwistoczerwone pola maków falowa³y ³agodnie na wietrze. W pewnej odleg³oci od Opactwa szeciu u³anów
pozosta³o na ubezpieczeniu z karabinem maszynowym, a pozosta³ych szeciu pod dowództwem 26-letniego podporucznika Gurbiela posz³o pod mur okalaj¹cy Opactwo, na który po grzbiecie wachmistrza Antoniego Wróblewskiego wdrapa³ siê najpierw i przeszed³
na drug¹ stronê plutonowy Wilhelm Wadas, a po danym znaku o godzinie 9.45 pozostali znaleli siê na
dziedziñcu, przed którymi okaza³ siê widok gruzów. Na
tym pogruchotanym murze o godzinie 9.50 podporucznik Gurbiel zatkn¹³ proporzec 12. Pu³ku U³anów Podolskich prowizorycznie wykonany z chor¹gwi Czerwonego Krzy¿a i niebieskiej chusty, a kapral podchor¹¿y
Jerzy Czech odegra³ Hejna³ na znak zdobycia Monte

Tadeusz Kurcyk
Prezes Stowarzyszenia B. ¯o³nierzy PSZ
na Zachodzie Karpatczycy,
Cz³onek Towarzystwa Mi³oników Lwowa od 1988 r.,
nr leg. 836
Literatura:
1. Janusz Pieka³kiewicz Monte Cassino
2. Wikipedia G
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Zbigniew Kopociñski, Krzysztof Kopociñski

Niech ¿ywi nie trac¹ nadziei
Zwyciêskie starania lekarzy wojskowych o uhonorowanie we Wroc³awiu Szefa Sanitarnego Naczelnej Komendy Obrony Lwowa mjr. dr. Les³awa Wêgrzynowskiego
(Przedruk ze Skalpela nr 4/2019)
Krzysztof i Zbigniew Kopociñscy, lekarze 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodni¹ w ¯arach,
od wielu lat zajmuj¹ siê, poza dzia³alnoci¹ zawodow¹,
tak¿e naukowym opracowywaniem dokonañ polskiej
wojskowej s³u¿by zdrowia, w szczególnoci z obszaru
Kresów Wschodnich II RP. Postaæ Les³awa Ignacego
Wêgrzynowskiego (1885  1956), jedynej w ojczystych
dziejach osoby, która pe³ni³a wysok¹ funkcjê w dwóch
wielkich wydarzeniach determinuj¹cych los naszego
narodu w XX wieku: Obronie Lwowa i Powstaniu Warszawskim, jest im doskonale znana.
Ten znakomity lekarz i dzielny oficer zmar³ 10
czerwca 1956 roku we Wroc³awiu w wieku 71 lat, pochowany na wroc³awskim Cmentarzu w. Wawrzyñca
przy ulicy Bujwida. Na nagrobku znalaz³a siê jedynie
krótka inskrypcja zawieraj¹ca, prócz imienia i nazwiska
oraz tytu³u zawodowego, jedynie daty urodzenia i
mierci. Przeciêtny mieszkaniec stolicy Dolnego l¹ska
przechodz¹c obok nie ma pojêcia, ¿e spoczywa tam
jedna z legend Obrony Lwowa w 1918 roku i bohaterski
medyk powstañczej Warszawy. W³anie dlatego dwóch
¿arskich lekarzy wojskowych, wywodz¹cych siê rodzinnie z Kresów Wschodnich II RP, a urodzonych ju¿ we
Wroc³awiu, postawi³o sobie za punkt honoru przywróciæ
zbiorowej pamiêci mjr. dr. Les³awa Ignacego Wêgrzynowskiego, aby sta³ siê wzorcem wychowawczym dla
kolejnych pokoleñ polskich lekarzy, w szczególnoci
absolwentów Wydzia³u Wojskowo-Lekarskiego w £odzi.
W dniu 30 sierpnia 2016 roku dr. dr. Kopociñscy
wystosowali pismo do Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Wroc³awia z postulatem nadania jednej z wroc³awskich ulic, placów lub skwerów nazwy Les³awa Ignacego Wêgrzynowskiego. Komisja Kultury i Nauki Rady
Miejskiej Wroc³awia pozytywnie zaopiniowa³a ten wniosek, co skutkowa³o wpisaniem tego lwowskiego medyka do Rejestru nazw ulic, placów i parków dla Wroc³awia
pozytywnie zaopiniowanych przez Komisjê Rady Miejskiej
Wroc³awia w³aciw¹ ds. Kultury (czêæ III, poz. 42).
Aby pokazaæ wroc³awskim urzêdnikom, i¿ sprawa
uhonorowania bohaterskiego lekarza, który ostatnie
lata ¿ycia powiêci³ leczeniu mieszkañców stolicy Dolnego l¹ska, jest wa¿na dla wielu rodowisk, ¿arscy
lekarze postanowili zmobilizowaæ do dzia³ania ró¿nego
rodzaju stowarzyszenia i instytucje, którym sprawy pamiêci narodowej s¹ bliskie. Apel o uhonorowania we
Wroc³awiu Les³awa Wêgrzynowskiego nazw¹ ulicy, placu lub skweru, na wniosek prezesa Klubu Tarnopolan
dr. Krzysztofa Kopociñskiego, w dniu 24 wrzenia 2016
roku popar³ krajowy Zjazd Towarzystwa Mi³oników
Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich reprezentuj¹cy rodowisko by³ych Lwowiaków i ich potomków. Jeszcze bardziej wymowny g³os pop³yn¹³ od lekarzy wojskowych, w dniu 16 marca 2018 roku XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Le-

karskiej, na wniosek dr. dr. Kopociñskich, wystosowa³
Apel do Rady Miejskiej Wroc³awia popieraj¹cy postulat
upamiêtnienia lwowskiego lekarza wojskowego nazw¹
ulicy, placu lub skweru we Wroc³awiu. Trzecim, niezwykle wa¿nym rodowiskiem, które w³¹czy³o siê w dzia³ania s³u¿¹ce w³aciwemu uhonorowaniu Wêgrzynowskiego by³ wiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy Armii Krajowej.
W dniu 22 wrzenia 2018 roku Zjazd SprawozdawczoWyborczy Okrêgu Zielona Góra Z¯AK, na wniosek
dr. dr. Kopociñskich (cz³onków Kresowego Ko³a Z¯AK
w ¯arach), popar³ postulat uhonorowania L. Wêgrzynowskiego we Wroc³awiu przypominaj¹c, i¿ by³ on tak¿e ¿o³nierzem AK i Powstañcem Warszawskim.
Niezwykle wa¿n¹ rzecz¹ by³a popularyzacja postaci
Les³awa Wêgrzynowskiego, wymazywanego przez ca³e
lata z podrêczników, podobnie jak ca³ej historii Lwowa
i Kresów Wschodnich II RP, w zwi¹zku z tym niemal
zupe³nie zapomnianego. Celowi temu pos³u¿y³y publikacje i wyst¹pienia ¿arskich lekarzy na krajowych i
miêdzynarodowych konferencjach naukowych, gdzie
starali siê upowszechniæ wiedzê o tym niezwyk³ym
medyku. Du¿y artyku³ ukaza³ siê m.in. w znakomitym
czasopimie pt. Lekarz Wojskowy, a prawdziwy
entuzjazm wywo³a³ referat pt. Les³aw Wêgrzynowski
(1885  1956)  czy Obroñca Lwowa zas³uguje na godne upamiêtnienie we Wroc³awiu? wyg³oszony przez
dr. K. Kopociñskiego 19 padziernika 2017 roku w³anie we Lwowie podczas Miêdzynarodowej Konferencji
Naukowej z okazji 150-lecia Stowarzyszenia Lekarzy
Polskich we Lwowie.
Nie do przecenienia by³a wspó³praca z dziennikarzami, dziêki którym sprawa upamiêtnienia L. Wêgrzynowskiego sta³a siê g³ona w ca³ej Polsce i nie tylko.
Postulatorzy wniosku kilkakrotnie gocili w studio TVP3
Gorzów Wlkp., gdzie jako uczestnicy cyklicznych audycji z serii Pamiêæ i To¿samoæ oraz Kalejdoskop
przybli¿ali widzom sylwetkê lwowskiego lekarza i sprawê walki o jego upamiêtnienie. Udzielali na ten temat
tak¿e licznych wywiadów, które ukazywa³y siê m.in. na
antenie Lwowskiej Fali Radio Katowice i Radio Zachód, na ³amach Naszego Dziennika, Gazety Lubuskiej, Mojej Gazety. Temat by³ tak¿e twórczo rozwijany przez poszczególnych ¿urnalistów, znakomite teksty
opublikowa³a m.in. Anna D¹browska na ³amach Polski
Zbrojnej (Bohaterski lekarz wart swojej ulicy) czy
Mariusz Kamieniecki w Naszym Dzienniku (O godne
uczczenie lekarza patrioty). W promocjê sprawy uhonorowania L. Wêgrzynowskiego zaanga¿owa³ siê tak¿e
kapelan rodowisk kresowych, ks. Tadeusz IsakowiczZaleski oraz liczne organizacje i stowarzyszenia kresowe, w tym m.in. Kresowe Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze im. Orl¹t Lwowskich z ¯ar, Stowarzyszenia Kresowe z Kêdzierzyna-Kola, wiatowy Kongres
Kresowian i wiele, wiele innych.
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Wydawaæ by siê mog³o, i¿ oddanie ho³du wspania³emu lwowskiemu medykowi jest rzecz¹ oczywist¹ i zostanie szybko przeprowadzone we Wroc³awiu, miecie
przez lata nazywanym wszak drugim Lwowem ze
wzglêdu na oczywiste zwi¹zki z miastem o przydomku
Semper Fidelis (ekspatriacja Lwowiaków po 1945
roku i ich udzia³ w odbudowie, lokalizacja przywiezionych ze Lwowa: pomnika A. Fredry, Panoramy Rac³awickiej, czêci zbiorów Ossolineum etc.). Niestety nic
bardziej mylnego, proces uhonorowania Wêgrzynowskiego trwa³ ponad 2,5 roku i tylko ci¹g³a mobilizacja
wszystkich rodowisk oraz sta³a presja wywierana na
w³adze zaowocowa³y ostatecznym sukcesem. W dniu
21 lutego 2019 roku Rada Miejska Wroc³awia na
V Sesji podjê³a Uchwa³ê nr V/104/19 o nadaniu parkowi
w rejonie ulic Szpitalnej i Kolejowej we Wroc³awiu nazwy Park Les³awa Wêgrzynowskiego.
Jest to niew¹tpliwi wielki osobisty sukces ni¿ej podpisanych, ale równie¿ wszystkich ró¿norodnych rodo-

wisk, które udzieli³y swego wsparcia: Wojskowej Izby
Lekarskiej, wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej oraz ca³ego wspania³ego rodowiska kresowego.
Wielkie podziêkowania nale¿¹ siê dziennikarzom, którzy upowszechnili wiedzê o lwowskim medyku i sprawê
walki o jego uhonorowanie.
Powstanie w centrum Wroc³awia Parku Les³awa
Wêgrzynowskiego jest trwa³ym i godnym upamiêtnieniem dokonañ tego dzielnego ¿o³nierza i lekarza, który
ostatnie lata ¿ycia powiêci³ walce o zdrowie mieszkañców Wroc³awia.
Wypada mieæ nadziejê, i¿ uroczystoæ nadania imienia parkowi w rejonie ulic Szpitalnej i Kolejowej bêdzie
mia³a odpowiednio uroczyst¹ oprawê, podkrelaj¹c¹
wagê chwili.
Prawda i pamiêæ s¹ wa¿nym fundamentem naszej
to¿samoci, tote¿ warto o ni¹ walczyæ, choæ czêsto jest
to droga pe³na cierni, ale pokonanie jej daje ogromn¹
satysfakcjê, o czym zawiadczaj¹ ni¿ej podpisani. G

Jerzy Duda

Golgota Lwowskich Profesorów
Wzgórza Wuleckie 4 lipca 1941 roku
Zorganizowany proces wyniszczania polskiej inteligencji rozpocz¹³ siê natychmiast po wkroczeniu wojsk
niemieckich na ziemie polskie we wrzeniu 1939 roku.
Na pocz¹tku by³ Kraków. W dniu 6 listopada 1939 roku
zaproszonych do auli Collegium Minor Uniwersytetu
Jagielloñskiego profesorów i pracowników naukowych
aresztowano, ³¹cznie 183 osoby. Najpierw trafili do krakowskiego wiêzienia Montelupich, stamt¹d stopniowo
rozwiezieni zostali do obozów koncentracyjnych: Mauthausen, Oranienburg i Dachau. Wielu z nich ju¿ nigdy
do Krakowa nie powróci³o, zdziesi¹tkowani nieludzkimi
warunkami bytowania, chorobami nie zdo³ali przetrwaæ
trudnego czasu, rodziny otrzymywa³y przesy³ki z urnami prochów zmar³ych i z lakonicznym aktem zgonu.
Mêczeñsk¹ mierci¹ zmarli m. in. profesorowie: Stanis³aw Estreicher, Ignacy Chrzanowski, Micha³ Siedlecki,
Jerzy Smoleñski.1)
Kontynuacja zbrodniczego procederu eksterminacji
elit intelektualnych Polski nast¹pi³a dwa lata póniej,
we Lwowie, tu¿ po wybuchu niemiecko  sowieckiej
wojny w 1941 roku. 30 czerwca tego¿ roku, jako pierwszy wkroczy³ do Lwowa ukraiñski batalion Wehrmachtu
Nachtigall, a za nim Einsatzkommando zur besonderen Vervendung  specjalna jednostka policji bezpieczeñstwa III Rzeszy, dowodzona przez SS-Brugadefuhrera Eberharda Schongartha. Dowódca mia³ w rêku listê proskrypcyjn¹ z nazwiskami profesorów lwowskich
uczelni. Twórcami listy byli studiuj¹cy w Krakowie
Ukraiñcy spod znaku Organizacji Ukraiñskich Nacjonalistów. O pomoc sprawcz¹ w przygotowaniu listy profesorów podejrzewa siê równie¿ holenderskiego kolekcjonera sztuki Pietera Mentena, wietnie z wczeniejszych pobytów w Lwowie, znaj¹cego lwowskie kolekcje. Przebywa³ on w tym miecie tak¿e w dniach lipcowych 1939 roku i w stopniu haupsturmfuhrera SS nad-

zorowa³ trwaj¹ca kilka dni grabie¿ kolekcji obrazów,
kosztownoci i pami¹tek zamordowanych.
Komando do akcji przyst¹pi³o w nocy z 3 na 4 lipca
1941 roku. Brutalnie aresztowano 22 profesorów dawnych, polskich uczelni Uniwersytetu Jana Kazimierz i
Politechniki Lwowskiej. Obok uczonych aresztowano
równie¿ cz³onków ich rodzin i przypadkowych goci.
Akcja przebieg³a sprawnie, bo Eberhard Schongarth,
by³ tym, który wczeniej dowodzi³ aresztowaniem krakowskiej profesury w listopadzie 1939 roku. Zapamiêta³
jednak skierowane do kadry oficerskiej SS s³owa generalnego gubernatora Hansa Franka, wypowiedziane na
naradzie w Krakowie:  Nieprzyjemne k³opoty mielimy z profesorami krakowskimi. Gdybymy ich sprawê
za³atwili tutaj na miejscu, nie by³oby tego. Dlatego moi
panowie, proszê was stanowczo, nie wysy³ajcie nikogo
wiêcej do obozów koncentracyjnych w Rzeszy, lecz
sprawê za³atwiajcie tutaj na miejscu "2)
Ju¿ wczeniej w czasie okupacji sowieckiej NKWD
aresztowa³o i skaza³o na wieloletnie wiêzienie szeciu
pracowników naukowych  oficerów rezerwy, a w katowniach Katynia i Charkowa zamordowano ³¹cznie
44 profesorów lwowskich uczelni.
Aresztowanych noc¹ przewieziono do Bursy Abrahamowiczów. By³o co symbolicznego w tym fakcie.
Dawid Abrahamowicz, Ormianin, by³y minister i pose³
do parlamentu austriackiego, potem pose³ do Sejmu
Rzeczypospolitej, nie doczekawszy potomstwa z ¿on¹
Antonin¹ Suchodolsk¹, ca³y, wielki maj¹tek przeznaczy³
na utworzenie zak³adu wychowawczego dla synów zubo¿a³ych ziemian. W hallu zak³adu umieci³ tablicê:
Kto bezpotomny schodzi z tego wiata, winien wychowaæ ojczynie wielu wspania³ych synów.3) Bursa Abrahamowiczów by³a przedostatni¹ stacj¹ Drogi Krzy¿owej
aresztowanych. Tu dokonano ostatnich przes³uchañ,
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sprowadzaj¹cych siê g³ównie do spraw formalnych i
porównania danych z list¹ proskrypcyjn¹, przygotowan¹ przez ukraiñskich nacjonalistów. Los zatem sprawi³, ¿e wielu wiat³ych, wspania³ych synów Lwowa i
Polski ostatnie godziny swojego ¿ycia spêdzi³o w³anie

+ Kasper Weigel (1880  1941)  rektor Politechniki
Lwowskiej, kierownik Katedry Miernictwa PL;
+ Roman Witkiewicz (1886  1941)  dziekan Wydzia³u Mechanicznego PL;
+ Antoni £omnicki (1881  1941)  kierownik Katedry Matematyki PL, prekursor matematyki stosowanej,
autor podrêczników;
+ W³odzimierz Sto¿ek (1883  1941)  kierownik
Katedry Matematyki PL, wczeniej zwi¹zany z Uniwersytetem Jagielloñskim i Akademi¹ Górniczo  Hutnicz¹
w Krakowie;
+ Antoni Cieszyñski (1882  1941)  dziekan Wydzia³u Lekarskiego UJK, kierownik Kliniki Stomatologicznej UJK;
+ Stanis³aw Pi³at (1881  1941)  kierownik Katedry
Technologii Nafty i Gazu Ziemnego PL, wybitny specjalista w dziedzinie rafinerii ropy naftowej;
+ W³odzimierz Krukowski (1887  1941)  czo³owa
postaæ polskiej elektrotechniki i technik pomiaru, wybitny konstruktor i wynalazca;
+ Kazimierz Vetulani (1889  1941)  kierownik Katedry Mechaniki Teoretycznej PL.
Pierwszym aresztowanym we Lwowie by³ prof. Kazimierz Bartel (1882  1941), by³y rektor Politechniki
Lwowskiej, trzykrotny premier i minister Rzeczypospolitej Polski, wybitny twórca w dziedzinie geometrii wykrelnej, autor pierwszego w wiecie dzie³a o perspektywie malarskiej. Osadzony zosta³ oddzielnie w siedzibie dowództwa grupy Eberharda Schongarthena, rozstrzelany 26 lipca 1941 roku na osobisty rozkaz Heinricha Himmlera.
Okupantom d³ugo udawa³o siê utrzymaæ w tajemnicy haniebny mord, dopiero w 1942 roku Niemcy przekazali rodzinom urzêdowe akty zgonu. lady zbrodni
zaczêli zacieraæ w padzierniku 1943 roku. Z ¯ydówniewolników utworzono Sonderkommando 1005, które
pónym wieczorem 8 padziernika 1943 roku dokona³o
ekshumacji zw³ok zabitych profesorów. Wydobyte cia³a
ciê¿arowymi samochodami przetransportowano do
Lasu Krzyweckiego, u³o¿ono w stosie, wspólnym z innymi ekshumowanymi z masowych grobów. Stos licz¹cy oko³o dwóch tysiêcy cia³, polany benzyn¹ p³on¹³
przez kilka dni.
Jeszcze w trakcie okupacji miasta prof. Zygmunt
Albert z Wydzia³u Lekarskiego UJK rozpocz¹³ zbieranie
relacji wiadków zdarzenia, zebra³ ponad piêædziesi¹t.
Ukaza³y siê one we Wroc³awiu w 1989 roku w publikacji
Kañ profesorów lwowskich. Lipiec 1941.
W latach szeædziesi¹tych minionego wieku w Lwowie postanowiono uczciæ pamiêæ lwowskich profesorów, przygotowano projekt monumentalnego pomnika.
Dopiero jednak w 1982 roku na stoku Wzgórza Wuleckiego, pod którym zginêli uczeni stan¹³ brzozowy krzy¿,
a w Bazylice Metropolitalnej pod wezwaniem Wniebowziêcia Najwiêtszej Maryi Panny ods³oniêto pami¹tkow¹ tablicê z br¹zu z nazwiskami zabitych. Fundatorem tablicy by³a Rada Ochrony Pamiêci i Mêczeñstwa
w Warszawie.
W 2011 roku we Lwowie, w miejscu upamiêtnionym
krwi¹ polskich uczonych, w siedemdziesi¹t¹ rocznice
zbrodni stan¹³ pomnik zaprojektowany przez prof. Aleksandra liwê z Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie.
Pomnik jest potê¿n¹ bram¹, zbudowan¹ z granitowych

Bursa Abrahamowiczów w 1939 r.

Dawna Bursa Abrahamowiczów, obecnie akademik
Politechniki Lwowskiej (2019 r.)
tutaj. Egzekucj¹ profesorów i cz³onków ich rodzin dowodzi³ Walter Kutschmann, wykonawcami byli ¿o³nierze
ukraiñscy w niemieckich mundurach. Rozpoczê³a siê
ona 4 lipca 1941 roku o godzinie czwartej rano, aresztowanych wyprowadzono w trzech grupach i kolejno po
cztery osoby stawiano nad wczeniej wykopanym do³em. Rozstrzelanie zajê³o oprawcom niespe³na dwadziecia minut, a wraz z zasypaniem grobu wszystko
zamknê³o siê w pó³ godzinie.
Ofiarami zbrodni na Wzgórzach Wuleckich byli m.in.
profesorowie:
+ Roman Longchamps de Berier (1883  1941)
 ostatni rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza, wybitny
prawnik cywilista, wraz z profesorem rozstrzelano jego
trzech synów;
+ Tadeusz Ostrowski (1881  1941)  dziekan Wydzia³u Lekarskiego UJK i kierownik Kliniki Chirurgicznej
UJK;
+ Jan Grek (1875  1941)  profesor w Klinice Chorób Wewnêtrznych UJK, wraz z nim mieræ ponios³a
jego ¿ona Maria;
+ Tadeusz Boy  ¯eleñski (1874  1941)  kierownik
Katedry Jêzyka Francuskiego UJK, pisarz i genialny
t³umacz literatury francuskiej;
+ W³adys³aw Dobrzaniecki (1897  1941)  ordynator Oddzia³u Chirurgicznego Pañstwowego Szpitala Powszechnego, pionier chirurgii plastycznej;
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bloków z wyrytymi cyframi I  X, ka¿dy z bloków przypomina przykazanie Dekalogu, blok V  z przykazaniem Nie zabijaj jest wysuniêty.

wydarzenie z lipca 1941 roku, dzie³o prof. Borysa Micha³owskiego z Akademii Sztuk Piêknych we Wroc³awiu przypomnia³: ...Pomnik nasz jest wizj¹ sceny jaka
rozegra³a siê
pod cian¹ mierci w piaskowni na
Wólce we Lwowie
Pamiêtam s³owa i myli, które
³¹czy³y mnie z jednym z naj¿ywotniejszych rodowisk
naukowych w Polsce By³em jednym z nich 
Dopiero w 1981 roku pomnik zyska³ kszta³t ostateczny, tablicê z nazwiskami ofiar ods³oni³a dr Maria
Witkiewiczowa, wdowa po prof. Romanie Witkiewiczu,
a urnê z ziemi¹ z Wzgórz Wuleckich wmurowa³ u stóp
pomnika prof. Tomasz Cieszyñski, syn zamordowanego
prof. Antoniego Cieszyñskiego.
Pami¹tkowe tablice powiêcone pamiêci profesorów
lwowskich od 1981 roku znajduj¹ siê na honorowych
miejscach w gmachu Uniwersytetu Wroc³awskiego,
w siedzibie wroc³awskiego Oddzia³u Polskiej Akademii
Nauk, a od 1991 roku w podcieniach gmachu Politechniki Wroc³awskiej. Pami¹tkowe, memorialne tablice
upamiêtniaj¹ce mord lwowski znalaz³y poczesne miejsce w placówkach naukowych Warszawy i Lublina,
a tak¿e w Bytomiu i Gnienie. W lipcu 2013 roku
uchwa³ê w sprawie uczczenia mierci lwowskich uczonych podj¹³ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Ka¿dego roku w rocznicê mêczeñskiej mierci
lwowskich profesorów, luminarzy polskiej nauki, pod
monumentem na Placu Grunwaldzkim licznie gromadz¹ siê pracownicy wroc³awskich uczelni i mieszkañcy Wroc³awia, pod pomnikiem i pod tablicami pami¹tkowymi sk³adane s¹ wi¹zanki kwiatów, zapalane
znicze.
Pamiêæ o profesorach lwowskich, ofiarach niemieckiego ludobójstwa trwa, i trwaæ bêdzie wiecznie, bo to
oni stali siê patronami duchowymi odradzaj¹cych siê
z zag³ady i ruiny polskich uczelni Wroc³awia.

W gmachu Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego
stoi pomnik Zakuci w kamieniu, upamiêtniaj¹cy lekarzy poleg³ych w latach 1941  1945, w tym zamordowanych polskich profesorów. Tablica pami¹tkowa znajduje
siê tak¿e w gmachu Politechniki Lwowskiej.
By³y rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie
prof. Stanis³aw Kulczycki (1895  1975) inauguruj¹c
2 czerwca 1946 roku  w wroc³awskiej Auli Leopoldina
Uniwersytetu Wroc³awskiego  dzia³alnoæ po³¹czonych uczelni: Uniwersytetu Wroc³awskiego i Politechniki Wroc³awskiej  powiedzia³:  Jestemy duchowymi
spadkobiercami kresowej, lwowskiej kultury Pierwsza
myl nasza biegnie ku pamiêtnemu porankowi 4 lipca
1941 roku, kiedy to odbywa³ siê w Lwowie akt krwawy,
treci¹ swoj¹ zwi¹zany g³êboko z aktem dzisiejszym 
A w osiem lat póniej ods³aniaj¹c na wroc³awskim Placu Grunwaldzkim pomnik przypominaj¹cy lwowskie

Przypisy:
1) Wielka Encyklopedia Powszechna. Tom XXV. Warszawa
2004. Str. 370.
2) Hans Frank: Dziennik. Tom I 1939  1942. Warszawa 1970.
Str. 217.
3) Jerzy Janicki: Ni ma jak Lwów. Warszawa 1990. Str. 201.
W czêci biograficznej korzysta³em z publikacji: Kamilla Jasiñska, Stepan Bi³ostockyj, Vasyl Kmet: Lwów. ladami zbrodni na
Wzgórzach Wuleckich w lipcu 1941 roku. Wroc³aw  Lwów. 2018.

Antoni Wilgusiewicz

W Radzionkowie pamiêtaj¹ o Ojcu Ludwiku
Radzionków to niewielkie miasto po³o¿one w centrum Górnego l¹ska, miêdzy Bytomiem a Tarnowskimi
Górami. Tutejsi mieszkañcy s¹ bardzo przywi¹zani do
tradycji; powo³ano tu dwa muzea: Muzeum Chleba
mówi¹ce o historycznych sposobach jego wypieku,
a tak¿e Centrum Dokumentacji Deportacji Górnol¹zaków do ZSRR (chodzi tu o wywózkê górnol¹skich górników do kopalñ, g³ównie w Donbasie, z których wielu
przyp³aci³o to zdrowiem, a nawet ¿yciem). Z Radzionkowa wywodzi³ siê tak¿e ks. Ludwik Wrodarczyk, kap³an nale¿¹cy do zakonu oblatów. Urodzony w roku
1907 w typowo l¹skiej, pracowitej i religijnej rodzinie

wybra³ drogê powo³ania zakonnego, która doprowadzi³a
go do tu¿ przed wybuchem wojny do parafii Okopy na
Wo³yniu, 2 kilometry od ówczesnej sowieckiej granicy.
Tam da³ siê poznaæ jako duszpasterz niezwykle wyczulony na potrzeby duchowe, ale i zwyk³e, ¿yciowe miejscowej ludnoci, której obyczaje i jêzyk, tak odleg³e od
rodzimych, l¹skich, dobrze pozna³ i ceni³. Po wybuchu
wojny pe³ni³ nadal ofiarnie swoj¹ pos³ugê, pomagaj¹c
tak¿e miejscowym ¯ydom, za co og³oszono go Sprawiedliwym wród Narodów wiata, a niedawno zosta³
uhonorowany Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (pomiertnie). 6 grudnia 1943 roku banda
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ukraiñskich nacjonalistów wywlek³a go z kocio³a,
gdzie z plebanii uda³ siê na ostatni¹ modlitwê  do pobliskiego lasu, w którym poddano go bestialskim torturom, a nastêpnie przeciêto pi³¹ na pó³. W ten sposób
spe³ni³o siê jego dzieciêce marzenie o mêczeñskiej
mierci za Wiarê Chrystusow¹.
Ojciec Ludwik Wrodarczyk jest jednym z ponad stu
kap³anów rzymskokatolickich, którzy ponieli mêczeñsk¹ mieræ r¹k ukraiñskich nacjonalistów  niektórzy z nich przy o³tarzu podczas sprawowania Mszy
wiêtej. Niestety, jak dot¹d jedynym, wobec którego
prowadzone jest postêpowanie zmierzaj¹ce do beatyfikacji jako mêczennika za wiarê  przez wiele lat w diecezji katowickiej, obecnie w diecezji ³uckiej, na której
terenie poniós³ mieræ. O beatyfikacjê zabiegaj¹ g³ównie jego wspó³bracia zakonni, ojcowie oblaci. Postaæ

Dotyczy to np. Orl¹t Lwowskich. Jak podaje prof. Stanis³aw Nicieja, imiê Orl¹t wg stanu na 2009 rok przyjê³o
14 polskich gimnazjów (liceów i szkó³ podstawowych
pod tym patronatem problem nie dotyczy). Szko³y, do

Wejcie do szko³y z tablicami informacyjnymi

W Izbie Pamiêci Ojca Ludwika
Ojca Ludwika jest znana i ceniona przede wszystkim
na terenie jego rodzinnego Radzionkowa. W 2001 roku
tutejsze Gimnazjum obra³o go sobie za patrona, z czym
wi¹za³a siê intensywna praca maj¹ca na celu przybli¿enie jego postaci miejscowej ludnoci, a zw³aszcza m³odzie¿y. G³ówn¹ si³¹ sprawcz¹ tych dzia³añ jest katechetka, Maria Kielar-Czapla. Koñcz¹c studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu l¹skiego obra³a za
temat pracy magisterskiej Portret duchowy Ojca Ludwika Wrodarczyka OMI; praca ta zosta³a nastêpnie wydana w formie ksi¹¿kowej przez Urz¹d Miasta w Radzionkowie, a tak¿e przez Wo³anie z Wo³ynia, wydawnictwo
w £ucku kierowane przez ks. Witolda Józefa Kowalowa, polskiego duszpasterza z Ostroga. Nakrêcono tak¿e film Z Radzionkowa na o³tarze, powiêcony osobie
Ojca Ludwika.
Postaæ Ojca Ludwika Wrodarczyka jest dobrze znana i eksponowana na terenie szko³y, jego portrety znajduj¹ siê na kilku poczesnych miejscach, a m³odzie¿
zapoznaje siê z jego ¿yciem i dzia³alnoci¹, wykonuj¹c
m.in. albumy na ten temat. Wszystko to mog³a z wielkim zadowoleniem stwierdziæ Komisja Ochrony Pamiêci Walki i Mêczeñstwa przy Oddziale Instytutu Pamiêci
Narodowej w Katowicach, która odwiedzi³a szko³ê
w dniu 25 kwietnia br. Powsta³ jednak problem, dotycz¹cy nie tylko Radzionkowa, a mianowicie likwidacja
gimnazjów, poci¹gaj¹ca za sob¹ tak¿e wygaszanie ich
patronów. W ten sposób zosta³a zagro¿ona wieloletnia
praca wychowawcza, zwi¹zana z osobami patronów.

Maria Kielar-Czapla na tle portretu Ojca Ludwika,
Jego siostry i matki
których w³¹czono dotychczasowe gimnazja, na ogó³
posiadaj¹ ju¿ swoich patronów, których zmieniaæ nie
zamierzaj¹. Nale¿y wiêc zadbaæ o to, aby dorobek wychowawczy, tak¿e w formie materialnej (sztandary, Izby
Pamiêci) zlikwidowanych gimnazjów nie uleg³ rozproszeniu i zapomnieniu. Na mój wniosek akcja informacyjna na ten temat zosta³a przeprowadzona przez
Katowicki Oddzia³ IPN we wspó³pracy ze l¹skim Kuratorium Owiaty.
W ka¿dym razie taka sytuacja nie grozi w radzionkowskiej Szkole Podstawowej imienia Adama Mickiewicza, która kontynuuje tradycje Gimnazjum im. Ojca
Ludwika Wrodarczyka. Powstaje tam Izba Pamiêci
Gimnazjum, w której materia³y dotycz¹ce patrona
znajd¹ godne miejsce. W miecie Radzionkowie z ko18

lei, jak zapewni³ Burmistrz Gabriel Tobor, w historycznym budynku adaptowanym na bibliotekê, tak¿e powstanie Izba Pamiêci powiêcona wybitnym mieszkañcom Radzionkowa, w tym oczywicie Ojcu Ludwikowi.
Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e inne szko³y a tak¿e w³adze
samorz¹dowe, których problem dotyczy, przyjm¹ podobne rozwi¹zania. Mieszkañcom Radzionkowa za,

podobnie jak wszystkim którym le¿y na sercu godne
uczczenie Polaków-ofiar ukraiñskiego nacjonalizmu
nale¿y ¿yczyæ jak najszybszego zakoñczenia procesu beatyfikacyjnego Ojca Ludwika Wrodarczyka, które bêdzie symbolicznym uznaniem przez Koció³ mêczeñstwa polskich duchownych na Kresach Wschodnich. G

Jaros³aw Tadeusz Leszczyñski

Sanktuarium w Ziemi Halickiej
U ujcia rzeki Narajki do Gni³ej Lipy (ta z kolei uchodzi do niedalekiego Dniestru), w województwie stanis³awowskim, w odleg³oci kilkunastu kilometrów na pó³noc od Halicza le¿y niewielkie miasteczko Bo³szowce,
prowadz¹ce doæ senny ¿ywot. Liczy niespe³na 2500
mieszkañców.
Bo³szowce po raz pierwszy wymieniane s¹ w 1401
roku jako wie nale¿¹ca do rodziny Spiczników. Dokument z 8 marca 1408 roku wymienia j¹ pod nazw¹ Ma³y
Bowszów. W przesz³oci notowana by³a tak¿e pod nazwami Bo³szów, Bo³szowiec czy Bowszowce. W ostatnich latach XV stulecia nale¿a³a do Wapowskich, nastêpnie Barcich, a wreszcie w drugiej po³owie XVI wieku Sieniawskich.
W koñcu XVI i na pocz¹tku XVII wieku Bo³szowce
przesz³y na w³asnoæ Kazanowskich, co poci¹gnê³o za
sob¹ rozwój miejscowoci. Rodzina ta posiada³a zamek wybudowany z inicjatywy hetmana polnego koronnego, a zarazem wojewodê podolskiego, Marcina Kazanowskiego (1566  1636), uczestnika bitwy pod Martynowem. Ten¿e Kazanowski da³ te¿ pocz¹tek sanktuarium maryjnemu w Bo³szowcach. Tradycja mówi,
¿e Marcin Kazanowski wy³owi³ z Dniestru obraz Matki
Boskiej. Posiadanie tego wizerunku mia³o mu pomóc
w wydostaniu siê z niewoli tureckiej, której dowiadczy³
po bitwie pod Cecor¹ okupionej mierci¹ naszego wodza, hetmana Stanis³awa ¯ó³kiewskiego. Wstawiennictwo Matki Bo¿ej pomog³o te¿ pokonaæ si³y tureckie podczas zwyciêskiej bitwie pod Chocimiem w roku nastêpnym (1621) przewa¿aj¹ce si³y tureckie.
Pocz¹tkowo wizerunek Matki Zbawiciela znajdowa³
siê na zamku Kazanowskich. Ju¿ wtedy zas³yn¹³ cudami i przyci¹ga³ pielgrzymów, co leg³o u podstaw ufundowania przez Marcina Kazanowskiego w 1623 roku
kocio³a karmelitów trzewiczkowych.
Póniej w³acicielem Bo³szowiec by³ syn Marcina
 Dominik Aleksander (zm. 1648 r.). Wnuczka Marcina,
Maria, wnios³a maj¹tek bo³szowiecki w posagu hetmanowi Stanis³awowi Jab³onowskiemu (1634  1702).
W rêkach tej rodziny Bo³szowce pozostawa³y a¿ do
koñca XVIII stulecia.
W 1590 roku Bo³szowce otrzyma³y prawa miejskie.
W owym niespokojnym XVII stuleciu, a konkretnie
w latach 1648  76 miasto kilkakrotnie by³o niszczone
przez si³y wroga  Kozaków, Tatarów i Turków.
W zwi¹zku z powy¿szym karmelici opucili klasztor i
chronili siê w bezpieczniejszym miejscu, a sam obraz
Matki Boskiej Bo³szowieckiej przechowywany by³ w latach 1671  1718 w klasztorze karmelitów we Lwowie.

Gdy sytuacja w tych stronach ustabilizowa³a siê
pu³kownik Jan Ga³ecki (zm. 1728 r.) ufundowa³ w latach
1718  25 nowy koció³ i klasztor. Prace wykoñczeniowe nowej siedziby karmelitow trzewiczkowych trwa³y
jeszcze kilkanacie lat, a finansowa³a je rodzina Jab³onowskich  ówczesnych w³acicieli miasteczka. Kult
Bo³szowieckiej Pani by³ nadal ¿ywy i w 1777 roku staraniem ówczesnego w³aciciela a zarazem wojewody
poznañskiego Antoniego Barnaby Baranowskiego
(zm. 1799 r.) odby³a siê uroczysta koronacja obrazu
Matki Boskiej Bo³szowieckiej, której dokona³ arcybiskup
lwowski Kryspin Cieszkowski. W uroczystociach koronacyjnych uczestniczy³o duchowieñstwo Lwowskiej Kapitu³y Katedralnej, szlachta z terenu ca³ego województwa ruskiego i rzesze wiernych. Koronacja sprawi³a, ¿e
Bo³szowce sta³y siê najbardziej znanym sanktuarium
maryjnym w Ziemi Halickiej. Odpusty w sanktuarium
bo³szowieckim a¿ do II Wojny wiatowej cieszy³y siê
s³aw¹ i przychodzi³y na nie tysi¹ce p¹tników. W 1791
roku erygowano parafiê przy kociele klasztornym, za
w 1817 roku przy klasztorze utworzono szko³ê.
Ale Bo³szowce to nie tylko sanktuarium. Na równinie
pomiêdzy Bo³szowcami a Haliczem za I Rzeczypospolitej odbywa³y siê sejmy szlachty Ziemi Halickiej, natomiast w samym miasteczku s³awnymi by³y targi na wo³y.
Ju¿ w okresie zaborów, z pocz¹tkiem XIX wieku
maj¹tek bo³szowiecki przeszed³ w rêce Ma³eckich.
W 1830 roku kupi³ go Walerian Krzeczunowicz (1790
 1866), pochodz¹cy z grona polskich Ormian. Dobra
pozostawa³y w rêkach czterech kolejnych pokolen tej
rodziny a¿ do 1939 roku, kiedy to zosta³y rozparcelowane po najedzie sowieckim na Polskê. Maj¹tek by³
s³ynny na okolicê jako wzorowe gospodarstwo rolne.
Po mierci Waleriana dziedziczyli je jego syn Kornel
(1815  1881), a nastêpnie wnuk Aleksander (1863
 1922). Wszyscy trzej prowadzili dzia³alnoæ polityczn¹ i byli pos³ami sejmu galicyjskiego. Ostatnim w³acicielem Bo³szowiec by³ syn Aleksandra, Kornel Krzeczunowicz (1894  1989). By³ uczestnikiem obydwóch
wojen wiatowych, a tak¿e wojny z bolszewikami
w 1920 roku. S³u¿¹c w wojsku doszed³ do stopnia podpu³kownika. W okresie II Rzeczypospolitej by³ pos³em
na sejm IV kadencji. Po zakoñczeniu II Wojny wiatowej nie wróci³ ju¿ do rodzinnych Bo³szowiec, ani nawet
do poja³tañskiej Polski Ludowej. Napisa³ tam i wydal
dwie wspomnieniowe ksi¹¿ki: Ostatnia kompania konna (1971 r.) oraz Historia jednego rodu i dwu emigracji (1973 r.). W drugiej z wymienionych pozycji opisa³
Bo³szowce i ich historiê.
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W 1880 roku Bo³szowce liczy³y 3500 mieszkañców,
w tym 500 obrz¹dku rzymskokatolickiego, 1000 greckokatolickiego i 2000 ¯ydów.
Szybki rozwój Bo³szowiec nast¹pi³ w pocz¹tkach XX
stulecia. Przeprowadzono têdy liniê kolejow¹ z Halicza
do Tarnopola (rozebran¹ po II Wojnie wiatowej).
W tym czasie mieszka³o tu przesz³o 5000 ludzi. Okres
tej pomylnoci skoñczy³ siê jednak wraz z wybuchem
I Wojny wiatowej, gdy miasto kilkakrotnie przechodzi³o z r¹k do r¹k. W dniach 7  8 wrzenia 1916 roku
mia³a tu miejsce ciê¿ka bitwa rosyjsko-niemiecka,
a póniej a¿ do czerwca 1917 roku miasteczko le¿a³o
na linii frontu. Podczas tych dzia³añ wojennych prawie
ca³kowitemu zniszczeniu uleg³a jego zabudowa, tak ¿e
jeszcze kilka lat po wojnie czêæ mieszkañców wegetowa³a w dawnych ¿o³nierskich ziemiankach. Uszkodzeniu uleg³ te¿ koció³ i klasztor karmelitów.
W latach 1920  1933 przeprowadzono remont zespo³u klasztornego. W 1930 roku wróci³ do wi¹tyni cudowny obraz, przechowywany podczas wojny we Lwowie. W okresie miêdzywojennym miasteczko nale¿a³o
do powiatu rohatyñskiego, a liczba jego mieszkañców
spad³a do 3500.
Po 17 wrzenia 1939 roku Bo³szowce zajê³a Armia
Czerwona. Zosta³o on wcielone do Zwi¹zku Radzieckiego, a konkretnie Ukraiñskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Po ataku III Rzeszy Niemieckiej na
ZSRR (22 czerwca 1941 r.) wojska niemieckie wkroczy³y do Bo³szowiec 3 lipca 1941 roku. Znalaz³y siê
wtedy w Generalnym Gubernatorstwie (District Galizien). Ju¿ w pierwszym dniu nowej okupacji Niemcy
rozstrzelali 450 bo³szowieckich ¯ydów. Dla pozosta³ych
oko³o 1500 starozakonnych utworzono getto. Getto to
zosta³o zlikwidowane do koñca 1942 roku na skutek
deportacji ¯ydów do obozu zag³ady w Be³¿cu lub te¿ do
innych gett.
W padzierniku 1943 roku mia³ miejsce w Bo³szowcach atak nacjonalistów ukraiñskich na Polaków,
w wyniku którego zginê³o 70 naszych rodaków. Nie by³o
to ich ostatnia akcja. W dniu 13 marca 1944 roku z ich
r¹k zgin¹³ karmelita z klasztoru bo³szowieckiego
 o. Bart³omiej Czosnek. W odwecie za antypolskie
akcje Niemcy (policja i SS) spacyfikowali Bo³szowce,
Bo³szów i S³obódkê Bolszowsk¹, co mia³o miejsce
w dniach 13 i 14 marca 1944 roku. W wyniku pacyfikacji mieræ ponios³o oko³o 280 Ukraiñców.
Wielu Polaków dla bezpieczeñstwa przed napadami
ze strony nacjonalistów ukraiñskich zim¹ 1943  1944
roku znajdowa³o schronienie w klasztorze karmelitów.
Po zakoñczeniu II Wojny wiatowej wiêkszoæ tutejszych Polaków wyjecha³o na terytorium PRL-u.

karmelitów trzewiczkowych. Ufundowany zosta³ w 1623
roku przez Marcina Kazanowskiego. Le¿y na wzgórzu
nad Gni³¹ Lip¹, przy zachodnim skraju miasteczka.
Obecny koció³ wzniesiony zosta³ w latach 1718  28,
a w latach 1767  77 przeprowadzono jego gruntown¹
przebudowê, prawdopodobnie wed³ug projektu architekta Piotra Polejowskiego, ucznia Bernarda Meretyna..
Powa¿nym zniszczeniom uleg³ w wyniku dzia³añ wojennych I Wojny wiatowej. Odbudowa trwa³a w latach
1920  33. Po wyjedzie karmelitów do Polski, w 1947
roku zosta³ zamieniony na sk³ad zbo¿a, butelek, a póniej nawozów sztucznych. W budynku klasztornym by³
najpierw chlew, a z czasem umieszczono w nim stacjê
sanitarno-epidemiologiczn¹. Koció³ powróci³ do rzymokatolików w 1990 roku. Po przeprowadzeniu wstêpnych prac zabezpieczaj¹cych remont zosta³ przerwany
ze wzglêdu na brak funduszy. W 1999 roku uda³o siê
po³o¿yæ dach. Obecnie pos³ugê duszpastersk¹ w Bo³szowcach sprawuj¹ franciszkanie z Halicza, którzy pod
swoj¹ opiek¹ maj¹ jeszcze koció³ w Jezupolu.
Centraln¹ czêæ bo³szowieckiego zespo³u klasztornego stanowi koció³ pw. Nawiedzenia NMP. Jest budowl¹ jednonawowa z prostok¹tnie zamkniêtym prezbiterium. Wewn¹trz sklepienie kolebkowe z lunetami.
Zachowa³ siê barokowy o³tarz g³ówny i szeæ o³tarzy
bocznych. Wykonane zosta³y w latach 1767  77.
W g³ównym o³tarzu umieszczona jest kopia obrazu Matki
Boskiej Bo³szowieckiej z 2016 roku (orygina³ znajduje
siê w kociele w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Gdañsku). Wzorowany jest na obrazie Madonny z Dzieci¹tkiem pod jab³oni¹ £ukasza Cranacha Starszego.
Od 2002 roku w Bo³szowcach odbywaj¹ siê Franciszkañskie Spotkania M³odych. Pielgrzymuje tu m³odzie¿ z archidiecezji lwowskiej. Pielgrzymi wêdruj¹ do
sanktuarium ze Lwowa, Tarnopola oraz innych miejscowoci tej archidiecezji. Spotkanie m³odych trwa kilka
dni i stanowi wydarzenie rekolekcyjno-ewangelizacyjne. Przygotowywuj¹ je franciszkanie przy wspó³udziale
sióstr zakonnych, a tak¿e m³odzie¿y z Ukrainy i wolontariuszy z Polski.
Innymi zabytkami Bo³szowiec s¹: dziewiêtnastowieczny ratusz, cerkiew z prze³omu XIX i XX stulecia
oraz synagoga z XVIII wieku, w której obecnie mieci
siê Dom Ludowy.
¯ydzi w Bo³szowcach osiedlili siê w 1635 roku.
W 1765 roku mieszka³o ich tu 178. Gmina ¿ydowska
powsta³a u schy³ku I Rzeczypospolitej. W XIX wieku
stanowili ju¿ wiêkszoæ mieszkañców miasteczka.
W 1830 roku by³o ich 1760 (60%), za w 1890 roku
2568 (75%). Na pocz¹tku XX wieku powsta³y pierwsze
organizacje syjonistyczne, m.in. Bnej Syjon (Synowie
Syjonu). W tym okresie 70 % ¯ydów trudni³o siê drobnym handlem, a 22 % rzemios³em i 3 % rolnictwem.
W czasie I Wojny wiatowej wiêkszoæ ¯ydów opuci³a
miasto, tak ¿e w 1920 roku by³o ich 825 (38 %).
W okresie miêdzywojennym ich liczba zaczê³a znów rosn¹æ. W 1939 roku mieszka³o ich 1450 (37,2 %).
Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Bo³szowiec
w dniu 3 lipca 1941 roku przeprowadzono ob³awê,
w wyniku której schwytano i zamordowano 450 ¯ydów.
Hitlerowcy zmusili pojmanych starozakonnych do przejcia na kolanach, do miejsca egzekucji oddalonego od
Bo³szowiec o 5 km. Ci, którzy nie nad¹¿ali, byli bici.

* * *
Dzisiejsze Bo³szowce maj¹ charakterystyczn¹ zabudowê i nieregularny uk³ad ulic, bardziej przypominaj¹c
du¿¹ wie ni¿ miejscowoæ o tradycjach miejskich.
Zreszt¹ nie posiadaj¹ pe³nych praw miejskich, lecz jedynie status osiedla typu miejskiego (miejscowoci
o takim statusie s¹ na Ukrainie i Bia³orusi, stanowi¹c
co poredniego miêdzy wsi¹ a pe³noprawnym miastem).
Najcenniejszym zabytkiem Bo³szowiec jest zespó³
kocielno-klasztorny klasztoru niegdy nale¿¹cego do
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Starców, którzy nie mogli byæ rozstrzeliwano po drodze.
Akcj¹ likwidacji ¯ydów dowodzili komendant Miller i
jego zastêpca Reichenfatcher. W póniejszym okresie
dla pozosta³ych przy ¿yciu ¯ydów utworzono getto. Starozakonnym skonfiskowano ca³¹ ¿ywnoæ, tak ¿e zapanowa³ wród nich g³ód.
Ca³kowita likwidacja bo³szowieckich ¯ydów nast¹pi³a w 1942 roku. I tak 25 wrzenia deportowano 200 do
obozu zag³ady w Be³¿cu. Dalszych 1150 w dniu
25 padziernika ze stacji kolejowej w Haliczu wywieziono tak¿e do Be³¿ca. Pozosta³ym jeszcze oko³o 400

¯ydom nakazano w ci¹gu 3 dni przenieæ siê do Rohatyna, gdzie czêæ z nich zginê³a. Wiêkszoæ 8 grudnia
1942 roku zosta³a wywieziona przez Niemców do os³awionego Be³¿ca.
Po bo³szowieckich ¯ydach pozosta³a wczeniej
wspomniana przeze mnie synagoga. Innym takim
obiektem jest cmentarz ¿ydowski, a w³aciwie miejsce
po nim. Za³o¿ony zosta³ w 1765 roku. Po³o¿ony jest na
wzgórzu za miastem. W czasach sowieckich zginê³y
z niego nagrobki. Obecnie teren jest ogrodzony i s³u¿y
jako pastwisko. G

Jerzy Duda

Dzieje Brodów w zapisie elektronicznym
Pamiêtasz Brody!
Ukochane Brody, Rojekówki zieleñ, Sokó³, Wa³y
Ulicê Z³ot¹, Kocieln¹ i Lwowsk¹,
I wszystkie inne, jak¿e tam siê zwa³y.
To Jurydyka albo ta Za wod¹ gdzie Suchowólka
Rzeczka wolno p³ynie.
Wszystkie uliczki wszystkie zakamarki s¹
W myli moich nieudanym rymie.
Lecz nie o rym chodzi, a o nasze serce, co w s³owie
Brody wiat ca³y zamyka naszej m³odoci
Naszego dzieciñstwa, co choæ minê³o,
lecz z myli nie znika.
Lecz czas ucieka, a ¿ycie przemija i pamiêæ nasz¹
W szar¹ wstêgê zmienia.
Wiêc te¿ chcê Brody, tak jak mistrz Konstanty
Ocaliæ od zapomnienia.

Wojewoda Be³zki Stanis³aw ¯ó³kiewski w 1584 roku
rozpoczyna budowê zamku i kocio³a pod nazwiskiem
herbowego klejnotu Lubicz. Dwa lata póniej król Stefan Batory nadaje Brodom prawo magdeburskie, które
zapewni³o miastu szybki rozwój. W 1620 roku w³acicielem Brodów zostaje Stanis³aw Koniecpolski, finansu-

Anna Maria Andrzejewska-Heinrich (1993)
Wielkim staraniem wroc³awskiego oddzia³u Ko³a Mi³oników Brodów przygotowany zosta³ elektroniczny,
monumentalnych rozmiarów zapis dziejów kresowego
 le¿¹cego w pó³nocnej stronie Podola, na styku
z Wo³yniem  miasta Brody. Opracowanie zatytu³owane
Brody dawniej i dzi powsta³o g³ównie dziêki pracy
Teresy Ponikowskiej, Krystyny Milerskiej i Zygmunta
Huzarskiego. Sk³ada siê ono z nastêpuj¹cych czêci:
+ Z dziejów miasta  242 strony;
+ Brodzkie nekropolie  62 strony;
+ Brodzkie rody  412 stron;
+ Historia kocio³a i parafii  100 stron;
+ Oni byli st¹d  288 stron;
+ Zdjêcia z albumów  218 stron;
+ Kronika Ko³a Mi³oników Brodów (1993  2017)
 1.187 stron.
Ju¿ pierwszy rzut oka na zapis zawartych w opracowaniu tekstów wiadczy o benedyktyñskiej dociekliwoci i pracowitoci redaktorów dzie³a. Mo¿na z du¿ym
prawdopodobieñstwem przyj¹æ, ¿e odnotowano tu niemal wszystko, co na przestrzeni wielu lat o tym miecie
opublikowano. Wielkim bogactwem zgromadzonych
materia³ów jest wiadectwo  wspomnienia by³ych
mieszkañców miasta.
Pierwsza historyczna wzmianka o Brodach pochodzi z 1084 roku. Jego dalsze dzieje zwi¹zane s¹ nierozerwalnie z wielkim, kresowym rodem ¯ó³kiewskich.

Pomnik Józefa Korzeniowskiego
je on budowê twierdzy brodzkiej, fortecy uwa¿anej
w potêdze holenderskiej równ¹ i nadaje miastu kolejne
przywileje gwarantuj¹ce wietn¹ dla Brodów epokê.
W nastêpnych wiekach w³acicielami miasta s¹ rody
Sobieskich i Potockich, swoj¹ obecnoci¹ zaszczycaj¹
je królowie polscy: W³adys³aw IV, Jan Kazimierz i Jan
III Sobieski, a tak¿e nieco póniej cesarz Franciszek
Józef. W 1779 roku Brody otrzymuj¹ status wolnego
miasta handlowego, a w 1869 roku zostaj¹ po³¹czone
lini¹ kolejow¹ z Lwowem.
28 czerwca 1919 roku po pokonaniu Ha³yckiej
Armii przez wojska genera³a Józefa Hallera Brody powracaj¹ do Polski, na krótko, bo w lipcu 1920 roku miasto wpada w rêce bolszewików, którzy w trzy miesi¹ce
póniej zostaj¹ odrzuceni, dopiero wtedy przywrócono
normalizacjê ¿ycia. Dzia³alnoæ rozpoczynaj¹ trzy
szko³y rednie, w tym dwa Gimnazja Ogólnokszta³c¹ce:
mêskie im. Józefa Korzeniowskiego i ¿eñskie im. Elizy
Orzeszkowej, cztery szko³y powszechne III stopnia,
kluby sportowe: polski, ¿ydowski i ukraiñski, funkcjonuj¹ dwa kina Sokó³ i Palace. Tu¿ przed wybuchem
II wojny wiatowej Brody liczy³y 18..000 mieszkañców,
w tym 3.300 Polaków, 2.000 Ukraiñców i 12.700 ¯ydów.1)
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W dniu 21 wrzenia 1939 roku, rozpoczê³a siê okupacja sowiecka, zast¹piona od 29 czerwca tego¿ roku
okupacj¹ niemieck¹ i ponownie recydyw¹ sowieck¹ od
17 lipca 1944 roku, po rozbiciu przez oddzia³y Armii
Czerwonej zbrodniczej, ukraiñskiej dywizji SS Galizien. I to by³ koniec polskiej obecnoci w Brodach. Ju¿
w marcu 1945 roku rozpocz¹³ siê masowy exodus Polaków. W zdecydowanej wiêkszoci trafili na tak zwane
Ziemie Odzyskane.
W dzieje miasta piêknie wpisali siê urodzeni tu twórcy, którzy wnieli znacz¹cy wk³ad w dzie³o polskiej kultury. Nie da siê wymieniæ wszystkich, ale wielki szacunek i uznanie nale¿¹ siê Feliksowi Westowi (1846
 1946) wybitnemu edytorowi i ksiêgarzowi. W prowa-

opuszczeniu Brodów pu³kownik W³adys³aw Anders
otrzyma³ awans na stopieñ genera³a i obj¹³ dowództwo
Nowogródzkiej Brygady Kawalerii.
Piêkn¹ kartê w powojennej historii polskiej nauki
zapisali urodzeni w Brodach profesorowie Roman Duda
i Zbigniew Miko³ajewicz. Roman Duda ukoñczy³ studia
matematyczne na Uniwersytecie Wroc³awski, i tej
uczelni pozosta³ wierny przez ca³y okres kariery nauko-

S¹d Powiatowy, 1936 r.
wej, z krótk¹ przerw¹ na lata 1989  1994, wybrany do
I Senatu Rzeczypospolitej sprawowa³ funkcjê wiceministra Owiaty i Szkolnictwa Wy¿szego. W latach 1995
 1999 by³ rektorem Uniwersytetu Wroc³awskiego. Zbigniew Miko³ajewicz po ukoñczeniu Szko³y G³ównej Planowania i Statystyki w Warszawie zwi¹za³ swoje losy
zawodowe z Wy¿sz¹ Szko³a Pedagogiczn¹ w Opolu
(obecnie Uniwersytet Opolski). W latach 1981  1983
by³ Wojewod¹ Opolskim.
Niezwykle ciekawe s¹ dzieje katolickiego kocio³a
pod wezwaniem Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego
w Brodach, a przede wszystkim losy jego kap³anów.
Ostatnim proboszczem parafii by³ ksi¹dz Emil Kobierzycki, po ekspatriacji trafi³ do Opola, zosta³ proboszczem parafii Matki Boskiej Bolesnej, która sta³a siê
wi¹tyni¹ gromadz¹c¹ wszystkich osiad³ych tutaj
mieszkañców dawnych Kresów II Rzeczypospolitej Polski, wród nich wielu pochodz¹cych z Brodów. Tutaj
znalaz³ swoje miejsce Obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej z kocio³a w Brodach, namalowany i ofiarowany wi¹tyni przez hrabinê Ludwikê Abramowiczow¹,
w³acicielkê pa³acu w Starych Brodach. W prezbiterium
kocio³a opolskiego zawis³y tak¿e obrazy przywiezione
przez wiernych ze Stanis³awowa.
W 1951 roku ks. Emil Kobierzycki (1892  1963)
zosta³ zmuszony przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa do objêcia stanowiska wikariusza generalnego opolskiej diecezji. Wi¹za³o siê to z usuniêciem z diecezje prawowitego jej pasterza Arcybiskupa ks. Boles³awa Kominka.
Ta zmiana zyska³a zgodê urzêdu prymasowskiego
w Warszawie. Na stanowisku tym pozostawa³ do 1956
roku, wtedy opuci³ Opole i obj¹³ probostwo w Bytomiu
 Szombierkach. W nekrologu po mierci ksiêdza infu³ata Emila Kobierzyckiego napisano:  tylko Bóg móg³by orzec, czy kto inny kierowa³by diecezj¹ w tych trudnych warunkach .
Ostatnimi wikariuszami brodzkiej parafii byli: ksi¹dz
Andrzej Bardecki (1916  2001), po wojnie z polecenia

Izba Handlowa, 1914 r.
dzonej przez niego oficynie w okresie miêdzywojennym
ukaza³y siê w masowych nak³adach arcydzie³a polskiej
i wiatowej literatury. Jeszcze d³ugo po wojnie licealici
korzystali z bryków najwa¿niejszych dzie³ literackich
 szkolnych lektur. Wielkim wziêciem cieszy³a siê twórczoæ brodzkich pisarzy, wystarczy wspomnieæ takich
autorów jak Józef Korzeniowski (1797  1863), Józef
Roth (1894  1939), Franciszek Ginzburg (1801
 1838), Marian Miazgowski (1909  1981). Kompozycjami muzycznymi i dzia³alnoci¹ koncertow¹ rozs³awi³y Brody Paulina Szalitowa ( 1887  1930) i Jadwiga
Szajna  Lewandowska (1912  1994).
Z Brodami najserdeczniejszymi wiêzami z³¹czony
by³ Biskup Kamieniecko  Podolski ks. Jan Olszañski
(1919  2009), który nigdy Kresów Wschodnich nie
opuci³. W piêknych listach przesy³anych do uczestników dorocznych spotkañ Brodzian nad wyraz ciep³o
wspomina³ swoich nauczycieli z Gimnazjum Mêskiego
im. Józefa Korzeniowskiego m.in. W³adys³awa So³tysika  dyrektora, Ks. Wojciecha Rogowskiego, Wiktora
Dymitra, Kazimierza Buczkowskiego, Stanis³awa Gachowskiego, Leona Lêkawê. Wprawdzie Biskup
Ks. Jan Olszañski urodzi³ siê w Huciskach ko³o Tarnopola, ale m³odoæ spêdzi³ wród brodzkich gimnazjalistów.
W Brodach rozpocz¹³ swoj¹ chlubn¹ drogê pu³kownik W³adys³aw Anders (1892  1970), który by³ dowódc¹ stacjonuj¹cej w miecie Samodzielnej Brygady
Kawalerii. Wizytuj¹cy jednostkê genera³ Gustaw Orlicz
 Dreszer tak oceni³ pu³kownika:  jest oficerem przed
którym w przysz³oci powinny staæ otworem nawet najwy¿sze stanowiska w wojsku . W 1934 roku po
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krakowskiego metropolity ksiêdza Adama Stefana Sapiehy kierownik dzia³u religijnego ukazuj¹cego siê
w Krakowie Tygodnika Powszechnego i ksi¹dz Kazimierz Borcz (1913  1973), który najpierw przej¹³ po
ksiêdzu Emilu Kobierzyckim parafiê opolsk¹, a w przysz³oci zosta³ rektorem Wy¿szego Seminarium Duchownego w Nysie.
To tylko niewielka czêæ informacji z monumentalnego, elektronicznego zapisu dziejów kresowego miasta.
A wszystko swój pocz¹tek mia³o w 1993 roku, kiedy to
urodzona w Brodach dr Stanis³awa Schyleny  Valis
(1915  2004) wpad³a na pomys³ zaproszenia do Wis³y,
gdzie prowadzi³a praktykê lekarsk¹ dawnych mieszkañców Brodów. Na apel odpowiedzia³o 27 osób, pierwszymi uczestnikami spotkania byli m. in.: Boles³aw Freudenberger, Janina Ober, Les³aw Matuszyñski, Wies³awa Golisz, Jadwiga Kamiñska, Anna Heinrich, Maria
Rottenburg, Danuta Kalita, Jadwiga Czas³awska.
Warto powiêciæ wiêcej uwagi tej znakomitej Pani
Doktor. Urodzona w Brodach, po ukoñczeniu miejscowego ¯eñskiego Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej
podjê³a studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie zwieñczone dyplomem
w 1941 roku. W okresie okupacji pracowa³a w Zaleszczykach. Pierwszym miejscem pracy po II wojnie wiatowej by³a Lipnica Murowana, a od 1947 roku swoje
miejsce znalaz³a w Katowicach. Wspólnie z mê¿em
Emilem Valisem, tak¿e lekarzem zorganizowa³a tutaj
jedyn¹ w owym czasie w Polsce stacjê poboru i konserwacji krwi. By³o to mo¿liwe dziêki przywiezionemu
ze Szkocji przez Emila Valisa specjalistycznego sprzêtu. Od 1975 roku wraz z mê¿em zamieszka³a w Wile.
Ufundowa³a kopiê Obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej  Brodzkiej, któr¹ 22 maja 1995 roku, w Skoczowie, w trakcie pielgrzymki powiêci³ Ojciec wiêty Jan
Pawe³ II. Obraz przekazany do zbudowanego w Brodach nowego kocio³a, zosta³ uroczycie wprowadzony
do prezbiterium przez Arcybiskupa Lwowskiego ksiêdza Mieczys³awa Mokrzyckiego. Temu ukochanemu
przez Brodzian wizerunkowi Stanis³awa i Piotr Sirkowie
powiêcili wiersz:

Matko Najwiêtsza z kocio³a Brodzkiego
Upro nam ³aski Syna Swojego,
B¹d z nami zawsze, w ka¿dej potrzebie,
Madonno nasza, b³agamy Ciebie.
Pamiêtaj o tych, którzy Ciê czcz¹ w Brodach
I tych rozsianych po wiata grodach.
Daj nam Brodzianom spotkaæ Ciê w niebie,
Madonno nasza, b³agamy Ciebie.
Spotkania urodzonych w Brodach, z coraz wiêkszym udzia³em ju¿ ich potomków sta³y siê piêkn¹ tradycj¹. Przez ca³y ten czas, w latach 1993  2018
uczestniczy³o w nich kilkaset osób, przybywali oni nie
tylko z ró¿nych stron kraju, ale tak¿e m.in. z: Nowego
Jorku, Londynu, Buenos Aires, nawet z Lesotho. Do tej
pory przebieg brodzkich zjazdów zosta³ odnotowany na
ponad tysi¹cu stronach, raporty spisywane przez jego
uczestników s¹ nieprzebran¹ skarbnic¹ wiedzy o Brodach, Ziemi Brodzkiej, a tak¿e o ludziach tê ziemiê
zamieszkuj¹cych. To dziêki ich trudowi stworzono wartoci, w pe³ni uzasadniaj¹ce przekonanie o niezwyk³ych
dokonaniach, które z³o¿y³y siê na wielkoæ i s³awê Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. Gromadzenie
materia³ów historycznych, wspomnieñ, artefaktów jest
szczególnie wa¿ne teraz, kiedy do przesz³oci odchodzi wiat kresowy i coraz mniej jest tych, którzy tê przesz³oæ maj¹ jeszcze w pamiêci. Nowi gospodarze tych
ziem, dok³adaj¹ wielu starañ, by lady polskoci zacieraæ. Ostatnio nak³adem brodzkiej Proswity ukaza³a siê
obszerna, prawie 700-stronicowa publikacja Brody i
Bridszczyna zredagowana przez D. W. Czobita, w której z trudem mo¿na doszukaæ siê tekstów mówi¹cych
o tym, ¿e tu, zanim nasta³a Ukraina ¿yli, tworzyli i budowali to miasto, ten wiat Polacy. Tym wiêksza chwa³a
dawnym mieszkañcom Brodów i ich sukcesorom, i¿ tak
troskliwie zbieraj¹ to wszystko co dla wielowiekowej,
polskiej historii miasta jest wa¿ne. Mo¿na wierzyæ
 studiuj¹c dotychczas zebrane materia³y, ¿e tak¿e kolejne lata przynios¹ now¹ wiedzê o tym kresowym, tak
bardzo polskim grodzie.
1) Mieczys³aw Or³owicz  Ilustrowany przewodnik po Galicyi.
Lwów 1914. Str. 92. G

Jacek Zaremba

Adolf Wietchy Obroñca Lwowa
(Przedruk z tomiku powiêconego Adolfowi Wietchemu wydanego w Warszawie w 2019 r.)
Tomik ten powiêcony jest jednemu z obroñców
Lwowa  Adolfowi Wietchemu, odznaczonemu przez
marsza³ka Pi³sudskiego Medalem Niepodleg³oci. By³
to dziadek mojej ¿ony Barbary, którego pozna³em osobicie i po którym ¿ona odziedziczy³a pakiet dokumentów i fotografii miêdzy innymi zwi¹zanych z walk¹
o Lwów. Przegl¹daj¹c te materia³y doszed³em do wniosku, ¿e s¹ ze wszech miar godne upublicznienia.
Odwiedzaj¹c przed laty moj¹  jeszcze wtedy narzeczon¹  Basiê z domu ¯emantowsk¹, wnuczkê
Adolfa, która mieszka³a w³anie u dziadków  a by³y to
lata naszych studiów medycznych (1953  1960)  dowiedzia³em siê, ¿e czêstym gociem u dziadka Adolfa

jest genera³ Roman Abraham  serdeczny przyjaciel ze
wspólnych bojów, jeden z tych legendarnych bohaterów;
znany ze swoich dzia³añ w bojach o Lwów, a póniej z
walk z niemieckim najedc¹ w roku 1939. Taka przyjañ
i za¿y³oæ nie mog³a byæ przypadkowa. £¹czy³ ich Lwów.
Podziwia³em i bardzo lubi³em dziadka Adolfa i s¹dzê, ¿e by³a to sympatia odwzajemniona.
W tym miejscu chcê serdecznie podziêkowaæ panu
Wies³awowi Budzyñskiemu, autorowi wielu ksi¹¿ek,
m.in. o Krzysztofie Kamilu Baczyñskim, o Brunonie
Schulzu, a tak¿e  znanej ksi¹¿ki o Lwowie. Dziêki
Jego pomocy ta rzecz o Adolfie Wietchym mog³a ujrzeæ
wiat³o dzienne.
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***

macj¹ wojskow¹ opuci³ Lwów. Powróci³ tam z tym samym wojskiem dopiero w lipcu 1918 roku. Wielimy,
jak wspomina, z Morawskiej Ostrawy kilkanacie poci¹gów sprzêtu wojskowego, nie zdaj¹c sobie sprawy, ¿e
Austria w ów sprzêt chce wyposa¿yæ Rusinów (czytaj
Ukraiñców). W pamiêtnym dniu, 1 listopada 1918 roku,
Ukraiñcy dokonali zamachu na Lwów z zamiarem przechwycenia miasta i wcielenia go do tworz¹cej siê Ukrainy. W trakcie tych dzia³añ kompania austriacka obsa-

Adolf
Wietchy
urodzi³ siê 5 czerwca
1886 roku w ma³ej
miejscowoci na kresach wschodnich,
w S³obodzie Runguskiej w powiecie Ko³omyjskim, w rodzinie katolickiej. Imiona rodziców: Antoni i
Rozalia z domu GraAdolf Wietchy w m³odoci
bowa. Z tego okresu
ma³o o nim wiemy, poza tym, ¿e Adolf prawdopodobnie
nie by³ ³atwym ch³opcem i jakoby na w³asn¹ rêkê uda³
siê do Wiednia. Zachowa³o siê z tego okresu kilka jego
fotografii. Byæ mo¿e nawet ukoñczy³ w Wiedniu jak¹
redni¹ szko³ê techniczn¹  tego ju¿ teraz nie mo¿na
ustaliæ. Wiemy tylko, ¿e w 21. roku ¿ycia, w 1907 roku,
zosta³ wcielony do armii austriackiej i s³u¿y³ w jednym
z regimentów piechoty. Dos³u¿y³ siê tam podoficerskiego stopnia sier¿anta. Bra³ udzia³  jak wspomina³
 w wojnie z Rosj¹ w roku 1914, a ponadto rozwin¹³
swoje umiejêtnoci techniczne w rusznikarstwie, które
potem bardzo siê przyda³y, bo mog³y zostaæ wykorzystane dla odradzaj¹cej siê Polski. Gdy w roku 1912
regiment austriacki, w którym s³u¿y³, stacjonowa³
w Boni Adolf pozna³ piêkn¹ 19-letni¹ Chorwatkê Fryderykê (Friedê) Juliannê z rodziny Glocke i wkrótce siê
z ni¹ zarêczy³. Podobno dawniej pe³ne nazwisko jej rodziny brzmia³o Glocke von Glockenburg-Lienburg (?),
a jej przodkowie ponoæ pochodzili ze Szwecji. Jej rodzicami byli  ojciec trojga imion: Emerich Johan Feliks
Glocke i matka Magdalena Sertiè. Ojciec by³ zawiadowc¹ której ze stacji kolejowych w ówczesnej Boni.
Frieda by³ jedn¹ z dwanaciorga ich dzieci. Urodzi³a siê
w Sarajewie w roku 1893.
Zachowa³a siê nawet korespondencja narzeczonych
 kilka kartek pocztowych, na których Adolf wykazywa³
siê wie¿o nabyt¹ znajomoci¹ jêzyka chorwackiego.
lub odby³ siê w boniackiej Tuzli 16 czerwca 1912
roku. W kolejnych latach m³odym Wietchym urodzi³y siê
dwie córki  Antonina (Tosia) w roku 1913 i Adela
(Dela) w roku 1914.
W tych latach (1913  1914), bêd¹c w armii austriackiej w II Dywizji Tronu stacjonuj¹cej we Lwowie,
Adolf Wietchy  w konspiracji  rozpocz¹³ dzia³ania na
rzecz rodz¹cych siê polskich oddzia³ów zbrojnych, Dru¿yn Strzeleckich i Bartoszowych. Wykorzystuj¹c swoje
umiejêtnoci rusznikarskie, zamawia³ czêci do karabinów Steyer i po nocach po kryjomu montowa³ te karabiny, które nastêpnie by³y rozdzielane w oddzia³ach
polskich. Pomoc finansow¹ na zakup czêci do karabinów przekazywa³ Wietchemu niejaki pan Zaleski z Zak³adu Ossolineum we Lwowie (dok³adne ród³o tego finansowania nieznane). W swojej relacji Wietchy wspomina³, ¿e Dru¿yny Strzeleckie i Bartoszowe, a tak¿e
Legionici, choæ byli ju¿ uzbrojeni w karabiny, to nie
mieli prawie wcale amunicji. Wówczas Wietchy, który w
wojsku austriackim pe³ni³ funkcjê magazyniera, wyda³
im, jak podaje, kilkadziesi¹t skrzyñ z nabojami.
By³ rok 1914  wojska austriackie wycofywa³y siê
pod naporem Rosji. Wietchy z wymienion¹ wy¿ej for-

Z ¿on¹ Fryderyk¹ i starsz¹ córk¹ Antonin¹, urodzon¹
w 1913 r. Fotografia wykonana we Lwowie w 1914 r.
dzona przez Rusinów przechwyci³a wojskowe magazyny, internuj¹c strzeg¹cego ich majora Siarkiewicza.
Tego samego dnia wieczorem Wietchy stawi³ siê
w gmachu Szko³y Sienkiewicza, oddaj¹c siê do dyspozycji stacjonuj¹cym tam polskim dowódcom: porucznikowi Borucie-Spiechowiczowi i kapitanowi Baczyñskiemu.
Jeszcze tej samej nocy z 1 na 2 listopada do Wietchego przyby³ kapitan artylerii £odziñski, który wiedzia³,
¿e Wietchy w magazynach pracowa³. Omówili plan
odebrania ich Rusinom. I sta³o siê tak w dniu nastêpnym, 3 listopada rano, kiedy Wietchy z pomoc¹ ludzi,
których mu przydzielono, odebra³ Rusinom owe magazyny i  jak z satysfakcj¹ podkrela³  tym samym wypêdzi³ wroga, gdy¿ zostawiona przez Rusinów obsada
nie mia³a [ju¿] amunicji.
W dniu kolejnym, 4 listopada, Wietchy walczy³
o Górê Stracenia, co zosta³o obwieszczone w komunikacie Naczelnej Komendy Wojsk Polskich. A oto fragment dotycz¹cy udzia³u Wietchego w tych walkach: ...
Górê Stracenia, opuszczon¹ przez nas chwilowo, wzi¹³
automobilem sier¿ant Adolf Wietchy. Na Górze Stracenia Wietchy pozosta³ do 9 listopada 1918. Nastêpnie
postanowiono ci¹gn¹æ go z placu boju i jako osobie
zaufanej powierzyæ zwierzchnictwo nad obsad¹ oraz
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prowadzenie Magazynów Taborowych, które, jak zauwa¿a Wietchy, przedstawia³y bezcenny maj¹tek. Na stanowisku komendanta tego posterunku Wietchy pozostawa³ do 16 grudnia 1918 roku  walcz¹c z bandami i
chroni¹c mienie pañstwowe przed rabunkami i po¿arami
 trzymaj¹c w ¿elaznych rêkach wszystko i wszystkich.

Adolf Wietchy poda³ jedenastu najwybitniejszych dowódców Obrony Lwowa, m.in. pu³kowników M¹czyñskiego, Abrahama i Baczyñskiego oraz genera³a Siarkiewicza. St¹d uprawniony jest wniosek, ¿e osoby te
zna³y Wietchego oraz ceni³y jego aktywnoæ w s³u¿bie
wojskowej i na rzecz wojska. Nazwisko Wietchy  czêsto z nieprawid³ow¹ pisowni¹  pojawia siê w licznych
publikacjach na temat obrony Lwowa. Najczêciej
w opisach walk o Górê Stracenia. A oto przyk³ady:
 Czes³aw M¹czyñski, Naczelny Dowódca Obrony
Lwowa: ... Wróg obsadzi³ wówczas silnie dworzec Kleparowski i zagra¿a³ ci¹gle dalszym posuniêciem siê.
Wprawdzie Górê Stracenia uwolni³ z opresji w kontrataku sier¿. Wietchy, ale wyczerpane i s³abe si³y obroñców
nie mog³y daæ nale¿ytego odporu przewa¿aj¹cym masom.
 Komenda G³ówna Wojsk Polskich. Lwów 4 listopada 1918: Górê Stracenia, opuszczon¹ przez nas chwilowo, wzi¹³ automobilem sier¿ant Adolf Wietchy z trzema ludmi.
 Roman Abraham, porucznik, dowódca odcinka:
4 listopada, oko³o godziny 5 rano, otrzyma³em od kpt.
Boruty-Spiechowicza rozkaz ci¹gniêcia ca³ego oddzia³u z Góry Stracenia i natarcie na Dworzec G³ówny, który noc¹ zosta³ opanowany przez ukraiñskich Strzelców
Siczowych. Pozostawiwszy na Górze Stracenia placówkê 4 ludzi z sier¿. Wietchym, resztê ludzi doprowadzi³em oko³o 6 godziny do ul. Leszczyñskiego... Ten
sam epizod z Gór¹ Stracenia w tle opisany jest szerzej
w ksi¹¿ce Jana Gelli Ruski Miesi¹c.
Sama nazwa Góra Stracenia (G.S.) wi¹¿e siê z faktem, ¿e w okresie zaboru austriackiego wykonywano
tam wyroki mierci na patriotach polskich. Roman
Abraham w swojej relacji opisuje rolê tej pozycji
w walkach o Lwów. Stwierdza, ¿e G.S. by³a wybitnym
punktem obserwacyjnym na ca³e miasto i najbli¿sz¹
okolicê. Nale¿a³o wiêc w pierwszych dniach walk za
wszelk¹ cenê j¹ zdobyæ i utrzymaæ.
Adolf Wietchy jest równie¿ wymieniony wród zas³u¿onych obroñców Lwowa przez Tadeusza Zubrzyckiego w powieci: Orlêta i Lwy. W roku 1939 ukaza³o siê
opracowanie zawieraj¹ce pe³n¹ ewidencjê uczestników
walk i listê strat sporz¹dzon¹ przez Komisjê Weryfikacyjn¹ Zwi¹zku Obroñców Lwowa. W sektorze Góra
Stracenia zamieszczono 194 nazwiska uczestników
walk, wród nich jest Wietchy Adolf, 5.VI.1886, S³oboda Runguska pow. Ko³omyja, rz-kat., mistrz  mech.,
sier¿., 222.XI.1918.
Z póniejszej relacji Wietchego na temat jego dzia³alnoci na rzecz niepodleg³ego pañstwa polskiego wynika, ¿e rozpoczê³a siê ona na kilka lat przed obron¹
Lwowa i objê³a te¿ lata wojny polsko-bolszewickiej
(1919  1920). Adolf Wietchy by³ w tych latach cz³owiekiem niezwykle aktywnym i przedsiêbiorczym, za³o¿y³
we Lwowie (prawdopodobnie jeszcze w po³owie roku
1918) warsztat mechaniczny przy ul. Dekerta 4, gdzie
te¿ mieszka³ z rodzin¹, nieopodal Dworca G³ównego.
Zak³ad ten nosi³ oficjaln¹ nazwê Fabryki Maszyn i zatrudnia³ przynajmniej kilku pracowników; oferuj¹c ró¿ne
roboty zwi¹zane z budownictwem, produkcj¹ i napraw¹
maszyn oraz urz¹dzeñ mechanicznych. W po³owie lipca 1920 roku, jak wynika z dokumentacji, w zwi¹zku
z wielkim zagro¿eniem zwi¹zanym z inwazj¹ armii bol-

Wybór króla kurkowego Lwowskiego Towarzystwa
Strzeleckiego. Adolf Wietchy w roli pierwszego
marsza³ka  z prawej. Maj 1921 r.
16 grudnia dowództwo nad magazynami przej¹³ od
Wietchego by³y rotmistrz wojsk austriackich, Vowes.
Jemu za zlecono utworzenie i objêcie komend¹
warsztatów rusznikarskich nr II. Za nadzwyczajne wyniki w naprawach i za osobiste dostarczanie karabinów
na pozycje strzeleckie, Wietchy rozkazem Naczelnego
Dowództwa otrzyma³ wyrazy uznania i pochwa³ê. Póniej
zosta³ wyró¿niony odznak¹ Góry Stracenia, a w nastêpnych latach Krzy¿em Obrony Lwowa z Mieczami oraz
Medalem Niepodleg³oci. 5 lutego 1919 Wietchy bra³
jeszcze udzia³ w ratowaniu dworca towarowego po
wybuchu sk³adów amunicji. Komendê nad Warsztatami
Rusznikarskimi sprawowa³ do pierwszej po³owy stycznia 1920 roku  do ustania walk i likwidacji warsztatów.
Na tym jednak nie koñczy siê aktywnoæ Wietchego
na rzecz Wojska Polskiego. Gdy w drugiej po³owie
1920 formowa³a siê Ma³opolska Armia Ochotnicza pod
dowództwem brygadiera Czes³awa M¹czyñskiego,
Wietchy zg³osi³ siê do s³u¿by, ale jak wspomina³ nie
dano mu iæ w pole, lecz polecono zostaæ i naprawiaæ
broñ. Wywi¹zuj¹c siê z tego zadania, zak³ad nale¿¹cy
do Wietchego wykona³ w owym roku 3000 bagnetów i
pochew, czym jak podkrela  ¿adna z najwiêkszych
firm we Lwowie poszczyciæ siê nie mog³a. Pismo pochwalne w imieniu Rzeczypospolitej wrêczy³ Wietchemu wtenczas osobicie pu³kownik Czes³aw M¹czyñski.
Powy¿szy przebieg s³u¿by potwierdza oficjalny dokument powiadczony przez S¹d Grodzki we Lwowie
13 stycznia 1931 roku. Jako wiadków swej s³u¿by,
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szewickiej na Polskê, Wietchy odda³ swój zak³ad
z pe³n¹ obsad¹ do dyspozycji Dowództwa Armii Ochotniczej. Po wojnie z bolszewikami, Wietchy poza aktywnoci¹ zawodow¹ zwi¹zan¹ z zarz¹dzaniem fabryk¹,
wyró¿ni³ siê znakomitymi umiejêtnociami strzeleckimi,
które z pewnoci¹ wyniós³ ze s³u¿by wojskowej. Zosta³

tego by³ jego udzia³ w Zjedzie Obroñców Lwowa
 w dwudziestolecie, w listopadzie 1938 roku.
Tymczasem córka Antonina (Tosia) spotka³a w Warszawie m³odego in¿yniera Bronis³awa ¯emantowskiego, zatrudnionego wówczas w Pañstwowej Fabryce
Uzbrojenia, a cilej w jej filii pod nazw¹ Fabryki Kara-

Zjazd Obroñców Lwowa. Grupa kombatantów, na pierwszym planie komendanci Odcinków, na Cmentarzu Orl¹t
w ho³dzie poleg³ym. Drugi od prawej  Adolf Wietchy. Obok, trzeci od prawej, gen. Roman Abraham.
Listopad 1938 r.
binów, przy ul. Dworskiej. W roku 1935 m³odzi pobrali
siê i ju¿ po roku, 19 listopada 1936, urodzi³a siê im
córka Basia, a po trzech latach, 18 lutego 1939, syn
Jacek. W roku 1938 ¯emantowscy przenieli siê do
Stalowej Woli, gdzie Bronis³aw znalaz³ intratne zatrudnienie w Centralnym Okrêgu Przemys³owym. Razem
z ¯emantowskimi do Stalowej Woli przenios³a siê m³odsza siostra Antoniny, 24-letnia Adela Wietchy.
Wybuch wojny i klêska wrzeniowa w 1939 roku
by³y katastrof¹ dla wszystkich. Pasmo nieszczêæ dotknê³o wtedy obie rodziny, Wietchów i ¯emantowskich.
13 listopada 1940 Bronis³aw ¯emantowski zosta³
ciê¿ko pobity przez gestapo. Jak zeznali póniej wiadkowie, by³ zbity i skopany za wywieszenie chor¹gwi
polskich z okazji wiêta 11 listopada. Trafi³ do szpitala
z powodu krwawienia z przewodu pokarmowego. Dosz³o do interwencji chirurgicznej i usuniêcia znacznej
czêci ¿o³¹dka. Po wyjciu ze szpitala zosta³ ponownie
aresztowany przez gestapo, wiêziony w Radomiu i ponownie ciê¿ko pobity. Od stycznia 1943 roku do kwietnia 1944 roku przele¿a³ w szpitalu. Przeszed³ kolejne
operacje. Nigdy nie odzyska³ ju¿ pe³ni zdrowia.
Nieszczêcie spotka³o te¿ Adelê Wietchy, która zachorowa³a na nieuleczaln¹ wtedy ziarnicê z³oliw¹

cz³onkiem Lwowskiego Towarzystwa Strzeleckiego i
w roku 1921 odniós³ osobisty sukces w wyborze króla
kurkowego z grona licznych cz³onków towarzystwa,
uzyskuj¹c drugie miejsce i tym samym staj¹c siê pierwszym z dwóch marsza³ków.
Wiele wskazuje na to, ¿e firma Wietchego w latach
dwudziestych dobrze prosperowa³a; przyjmowa³a du¿e
zamówienia i istnia³y wszelkie przes³anki, by mog³a dobrze siê rozwijaæ. Niestety w latach trzydziestych nasta³, jak wiadomo, bardzo powa¿ny kryzys wiatowy i
firma, tak jak wiele innych, upad³a. Wietchy musia³ zatem sprzedaæ wszystkie swoje zgromadzone dobra,
w tym nieruchomoci. ¯ona Frieda rozpacza³a, bo nawet jej ukochany fortepian zosta³ wystawiony na sprzeda¿. W rezultacie krachu ekonomicznego Wietchy
z ca³¹ rodzin¹ opuci³ Lwów i przeniós³ siê do Warszawy, gdzie znalaz³ zatrudnienie w Pañstwowych Zak³adach Przemys³owych przy ul. Terespolskiej. Jak wynika
z umowy o pracê, jego obowi¹zki mia³y polegaæ na wykonywaniu czynnoci zleconych, ale tak¿e czuwaniu
nad usprawnieniem i ulepszaniem produkcji, stosowanych metod oraz warunków technicznych.
Mimo odleg³oci Wietchy utrzymywa³ sta³y kontakt
ze Lwowem i dawnymi towarzyszami broni. Wyrazem
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o wyj¹tkowo ciê¿kim przebiegu. Zmar³a w 1941 roku.
Pochowana na cmentarzu w Nisku ko³o Stalowej Woli.
Ciê¿kie lata okupacji rodzina prze¿y³a w prawobrze¿nej
Warszawie: Wietchowie zamieszkiwali przy ul. Grochowskiej, a ¯emantowscy nieopodal przy Naddnieprzañskiej.
Po wojnie w 1947 roku ¯emantowscy przenieli siê
do Chorzowa. Bronis³aw zatrudni³ siê w Wytwórni Wagonów i Mostów, a Wietchowie zamieszkali w Tarnowskich Górach, gdzie Adolf Wietchy zosta³ szefem produkcji w Pañstwowej Fabryce Ruroci¹gów i Zbiorników.
Bronis³aw ¯emantowski, wycieñczony okupacyjnymi
przejciami, zapad³ na grulicê. ¯eby uchroniæ dzieci
przed tym samym opuci³ je i uda siê do swojej matki
Petroneli ¯emantowskiej, która mieszka³a w Radomiu.
Zmar³ w roku 1948 i zosta³ pochowany w grobie rodzinnym na miejskim cmentarzu.
Antonina ¯emantowska zosta³a sama z dwójk¹ dzieci. Zatrudni³a siê w biurze przy Fabryce Tektur Smo³owanych w Katowicach. Nie up³yn¹³ rok, gdy na rodzinê
i dzieci, Basiê i Jacka, spad³o kolejne nieszczêcie.
W sierpniu 1949 roku ich matka Antonina zosta³a wtr¹cona do PRL-owskiego wiêzienia za szpiegostwo jakoby na rzecz Jugos³awii i w sfingowanym procesie
skazana na 5 lat wiêzienia. Dla ówczesnego s¹du wojskowego Antonina by³a wymarzon¹ kandydatk¹ na
szpiega, bo jej matka Fryderyka, jak wiemy, by³a Chorwatk¹ i obie utrzymywa³y kontakt ze swoimi krewnymi i
przyjació³mi w Jugos³awii. G³ównym szpiegiem zosta³
zaprzyjaniony Serb z Nowego Sadu, Miliè Petroviè
in¿ynier, który przyjecha³ w tym czasie do Polski po
odbiór zamówionych szyn kolejowych. Podobne procesy wymierzone w Jugos³awiê odbywa³y siê wówczas i
w innych tzw. socjalistycznych krajach, bo marsza³ek
Broz Tito nie chcia³ podporz¹dkowaæ siê Stalinowi, zosta³ wiêc potêpiony i mianowany psem ³añcuchowym
amerykañskich imperialistów.
Antonina pierwszy rok spêdzi³a w areszcie ledczym w Katowicach, gdzie by³a torturowana i przes³uchiwana przez wyj¹tkowo pod³ego ledczego (zapamiêta³a nazwisko  nazywa³ siê Kieres), gro¿ono je wrêcz
mierci¹. Przez pozosta³e cztery lata  wiêziona kolejno w Bêdzinie i Grudzi¹dzu. In¿. Petroviè  skazany na
10 lat  by³ okrutnie bity, oprawcy wybili mu te¿ zêby.
Rok po mierci Stalina, w 1954 oboje zostali zwolnieni
z wiêzienia i wkrótce zrehabilitowani. Otrzymali nawet
odszkodowanie po... odliczeniu kosztów utrzymania
w wiêzieniu!  zachowa³a siê odpowiednia dokumentacja.
Osamotnionymi dzieæmi zaopiekowali siê troskliwie
Wietchowie, zastêpuj¹c im rodziców. W roku 1950
Wietchowie przenieli siê do Warszawy i zamieszkali
z wnukami w zawilgoconym mieszkaniu przy ul. Wilczej
65. W 1953 roku Basia w wieku 16 lat rozpoczê³a studia medyczne  wydzia³ pediatrii, a Jacek, w dwa lata
póniej, dosta³ siê z pierwsz¹ lokat¹ na Wydzia³ Dziennikarski Uniwersytetu Warszawskiego.
Adolf Wietchy do roku 1948 pracowa³ w Izbie Przemys³owo-Handlowej w Warszawie, pe³ni¹c funkcjê radcy. Zamieszkiwa³ jednak nadal w Tarnowskich Górach,
aby byæ bli¿ej córki Antoniny  mieszkaj¹cej jeszcze
z dzieæmi w Chorzowie. Do Warszawy powróci³, jak
wspomniano wy¿ej, w roku 1950. Próbowa³ rozwin¹æ
dzia³alnoæ prywatn¹ i za³o¿yæ w³asn¹ firmê, ale mu siê

nie wiod³o. Wspomina³, ¿e w tych czasach, ¿adna prywatna inicjatywa bez ³apówek nie mog³a przetrwaæ,
a on nigdy nie godzi³ siê z takimi uwarunkowaniami.
Zaj¹³ siê wtedy pisaniem pamiêtników dla Muzeum Historycznego m. st. Warszawy. W dokumentacji zgromadzonej przez córkê znajduj¹ siê pisma dyrekcji muzeum potwierdzaj¹ce nabycie od Adolfa Wietchego
jego opracowañ, jak Pamiêtnik Warszawiaka (1967),
Polski Fiat 1932 w Warszawie (praca o przemyle
motoryzacyjnym w Polsce w latach 1918  1939). Do
depozytu muzeum trafi³ te¿ rêkopis Pamiêtnika z lat
1944  1946 autorstwa Wietchego.
Zarówno Adolf Wietchy, jak i córka Antonina w latach powojennych ¿yli wspomnieniami o utraconym
Lwowie. Antonina zgromadzi³a na temat Lwowa du¿¹

Jacek ¯emantowski z rodzin¹. Pierwsza z prawej
 ¿ona Anna z domu Sosiñska. W g³êbi matka,
Antonina z domu Wietchy
literaturê z lat przedwojennych. Nale¿a³a do Towarzystwa Mi³oników Lwowa i regularnie uczêszcza³a na
spotkania Lwowiaków  cz³onków Towarzystwa, miêdzy
innymi w kawiarni Szczepko i Toñko. Adolf Wietchy,
jak wspomniano wy¿ej, utrzymywa³ regularny kontakt
z zaprzyjanionym genera³em Romanem Abrahamem.
W latach szeædziesi¹tych wraz z gen. Abrahamem i
gen. Mieczys³awem Borut¹-Spiechowiczem próbowa³
interweniowaæ w sprawie zagro¿onego dewastacj¹
Cmentarz Obroñców Lwowa. Ówczesne w³adze, a tak¿e Rada Ochrony Pomników Walk i Mêczeñstwa na
te interwencje nie reagowa³y, ale dokumentacja pozosta³a.
***
Adolf Wietchy zmar³ 19 wrzenia 1968 roku i zosta³
pochowany na Starych Pow¹zkach w kwaterze 63. Na
pionowej p³ycie nagrobnej widniej napis: SEMPER FIDELIS, ADOLF WIETCHY, OBROÑCA LWOWA, 1886 
1968. W tym¿e grobie zostali pochowani póniej inni
cz³onkowie rodziny, ¿ona Fryderyka Wietchy, zm.
w 1977, córka Antonina ¯emantowska zm. w 2004, i
wnuk Jacek ¯emantowski.
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Gdyby Adolf Wietchy ¿y³ d³u¿ej, z pewnoci¹ cieszy³by siê bardzo z osi¹gniêæ swoich wnuków, których
w ciê¿kich latach otoczy³ ojcowsk¹ opiek¹. Wnuczka,
Basia z ¯emantowskicj Zaremba ukoñczy³a w roku
1958 studia medyczne w Warszawie, zosta³a znakomitym anestezjologiem. Zatrudniona w Klinice Chirurgii
Dzieciêcej w Warszawie przy ul. Litewskiej, kierowanej
przez profesora Jana Kossakowskiego, znieczula³a
dzieci do najciê¿szych operacji kardiochirurgicznych.
Póniej wspó³pracowa³a z innym kardiochirurgiem z tej
samej szko³y profesorem Jaros³awem Stodólskim.
Swoje umiejêtnoci podnios³a w trakcie rocznej praktyki
u profesora Broma, kierownika s³ynnej kliniki przy Uniwersytecie w Leyden w Holandii. Jej kwalifikacje i kompetencje by³y cenione przez tamtejszych anestezjologów  w ci¹gu wielu lat corocznie pracowa³a w zastêpstwie etatowego anestezjologa, prowadz¹c narkozê

w setkach interwencji chirurgicznych w wielkim szpitalu
Carolus Hospital w Hertogenbosch.
Wnuk, Jacek ¯emantowski, sta³ siê s³awnym dziennikarzem sportowym. Zdoby³ du¿¹ popularnoæ, jako
prezenter, sprawozdawca i komentator. Wykaza³ siê
du¿ym talentem dziennikarskim: dwukrotnie by³ laureatem nagród Z³otego Ekranu TV i trzykrotnie Z³otego
Pióra. By³ te¿ redaktorem naczelnym Sportowca, wybitnym dzia³aczem sportowym, m.in. prezesem Warszawskiego Zwi¹zku Szermierczego, Polskiego Zwi¹zku Szachowego i twórc¹ Akademii Szachowej. W Radomiu corocznie odbywa siê miêdzynarodowy gambit
szachowy jego imienia.
Niestety Jacek zmar³ przedwczenie w roku 2002,
w wieku 62 lat, i do³¹czy³ do ukochanego dziadka. Zamieszczenie inskrypcji SEMPER FIDELIS na grobie
dziadka by³o jego pomys³em. G

UROCZYSTOCI W ODDZIA£ACH I KLUBACH TMLiKPW
Jolanta Ko³odziejska

30-lecie opolskiego Oddzia³u TMLiKPW
W dniu 23 listopada 2018 r. opolski Oddzia³ Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich uroczycie obchodzi³ 30 rocznicê swojej
dzia³alnoci. Spotkalimy siê o godz. 16.00 w piêknej
Sali Or³a Bia³ego w Urzêdzie Marsza³kowskim Woje-

dzia³u i Klubu Tarnopolan, ale niestety nie wszystkim
uda³o siê zebraæ si³y, aby uczestniczyæ w spotkaniu,
wiek i choroby to uniemo¿liwi³y. Najstarszy cz³onek,

który nadal interesuje siê nasz¹ dzia³alnoci¹, czyta
prasê kresow¹, a w lutym przysz³ego roku bêdzie obchodzi³ 100. rocznicê urodzin, przekaza³ nam serdeczne gratulacje i wraz z ¿on¹ ¿yczyli nam mi³ego wiêtowania oraz kolejnych jubileuszy. ¯yczenia telefonicznie
przekaza³a równie¿ dawna Prezes naszego Oddzia³u
Pani Daromi³a Krajewska, dziêkowa³a za zaproszenie i
bardzo ¿a³owa³a, ¿e z powodu choroby nie mo¿e
uczestniczyæ w spotkaniu i byæ z nami tak jak to by³o na
XX i XXV-leciu. Bardzo ucieszy³a nas obecnoæ naszego kapelana, ks. Marka Trzeciaka, który od lat nas
wspiera i u¿ycza sali na spotkania. Jest w naszym
Towarzystwie jeszcze kilkoro cz³onków, którzy wytrwali
te 30 lat, chocia¿ nie wszyscy byli obecni na spotkaniu.
Z powodu choroby nie mog³a byæ z nami pani Prezes

wództwa Opolskiego. To sala, w której Radni Województwa Opolskiego podejmuj¹ najwa¿niejsze decyzje
dotycz¹ce naszego regionu. Uroczystoæ odby³a siê
z udzia³em pocztu sztandarowego i sztandar towarzyszy³ nam przez ca³e spotkanie. W spotkaniu uczestniczy³o ponad 80 osób, byli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, organizacji kombatanckich, Kuratorium
Owiaty, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Muzeum,
Publicznej Szko³y Podstawowej nr 11 im. Orl¹t Lwowskich, a tak¿e przedstawiciele innych Oddzia³ów Towarzystwa z naszego województwa, m.in. z G³ubczyc,
Nysy i Brzegu. Byli równie¿ przedstawiciele innych organizacji kresowych z Opola i Kluczborka. W tej wa¿nej
dla nas chwili uczestniczyli cz³onkowie naszego Od28

Irena Kalita, ale liczymy, ¿e stan jej zdrowia poprawi siê
na tyle, aby mog³a jeszcze z nami siê spotykaæ. Nie
uda³o siê te¿ uczestniczyæ w spotkaniu naszej Pani
Stasi Mende, chocia¿ planowa³a swoj¹ obecnoæ. Pani
Stasia to filar naszego oddzia³u, od pocz¹tku by³a
Cz³onkiem Zarz¹du Oddzia³u i prowadzi³a ksiêgowoæ,
a obecnie jest cz³onkiem Komisji Rewizyjnej.
Uroczystoæ 30-lecia Oddzia³u by³a dobr¹ okazj¹,
aby podziêkowaæ za wspó³pracê, wsparcie i ¿yczliwoæ
wszystkim, bez których nie by³oby mo¿liwe osi¹gniêcie
wielu naszych celów. Na rêce Pani Barbary Kamiñskiej
z³o¿ylimy podziêkowania dla Marsza³ka Województwa

Atlantydzie prof. dr hab. Stanis³aw S³awomir Nicieja,
który towarzyszy naszemu Towarzystwu od pierwszych
dni jego utworzenia. Co najdziwniejsze, to Pan Nicieja
nie ma korzeni kresowych, jest jak kiedy okreli³ Stanis³aw Janicki adoptowanym dzieckiem Kresów, ale

za wspieranie naszej dzia³alnoci i za organizowanie
co roku Dni Kresowych. Wrêczylimy Pani B. Kamiñskiej Z³ot¹ Odznakê TMLiKPW przyznan¹ przez Zarz¹d
G³ówny naszego Towarzystwa, dziêkuj¹c za pomoc i
du¿e zaanga¿owanie w sprawy kresowe. Z³ote Odznaki
TMLiKPW za zas³ugi dla Towarzystwa wrêczone zosta³y równie¿ Pani Halinie Pilarz z Kuratorium w Opolu, za
szczególne zaanga¿owanie i pomoc przy wspólnie organizowanym konkursie kresowym, który w 2018 roku
odby³ siê po raz ósmy. Z³ote Odznaki za zas³ugi dla
TMLiKPW zosta³y przyznane równie¿ przedstawicielom
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, Panu Dyrektorowi Tadeuszowi Chrobakowi i Pani Wielocie
£abêdzkiej za d³ugoletni¹ wspó³pracê, zaanga¿owanie
w organizacjê Dni Kresowych oraz za organizowanie
wystaw i prelekcji o tematyce kresowej. Z³ot¹ Odznakê
za zas³ugi dla TMLiKPW otrzyma³ tak¿e ks. Marek
Trzeciak, który jako potomek Kresowian bardzo nas
wspiera i rozumie nasze potrzeby. Odznaki te w imieniu
Zarz¹du G³ównego TMLiKPW wrêcza³a Jolanta Ko³odziejska cz³onek ZG i Zarz¹du Oddzia³u w Opolu oraz
Wiceprezesi Oddzia³u w Opolu Stanis³aw Dorosz i
Krzysztof Neugebauer. Podczas uroczystoci prowadz¹ca nasze spotkanie kol. Bogus³awa Gruszka-Knapiak przedstawi³a na ekranie prezentacjê zdjêæ z okresu 30-lecia, które upamiêtniaj¹ nasze dokonania, nasze
spotkania oraz ca³¹ dzia³alnoæ zwi¹zan¹ z przywracaniem pamiêci o Kresach, upamiêtnianiem dawnych
wydarzeñ historycznych i utrwalaniem tradycji kresowych  bo taki jest g³ówny cel dzia³alnoci TMLiKPW.
Zarz¹d nie zapomnia³ te¿ o zas³u¿onych cz³onkach
opolskiego Oddzia³u Towarzystwa, którym wrêczono
specjalnie wydane na tê okazjê Odznaki 30-lecia
TMLiKPW. Szczególnym gociem naszej uroczystoci
by³ znany ju¿ chyba w ca³ej Polsce dziêki Kresowej

zna ten teren lepiej ni¿ niejeden z nas. Jestemy Panu
profesorowi S. Niciei niezmiernie wdziêczni za ca³¹
dzia³alnoæ na rzecz przywracania pamiêci o Kresach,
za utrwalanie tych wszystkich opowieci na kartach
Kresowej Atlantydy. Dziêkujemy za udostêpnienie na
spotkaniu kolejnych dwóch tomów XI i XII tej kresowej
epopei. Wiemy jak bardzo pan profesor jest zajêty, bo
pisanie tych kresowych opowieci poch³ania du¿o czasu, a zainteresowanie tematem stale ronie wród spo³eczeñstwa. Ka¿dego dnia Pan Nicieja, jak sam mówi,
otrzymuje nowe materia³y, uzupe³nienia i zdjêcia. Tym
niemniej jestemy wdziêczni, ¿e znalaz³ czas, aby byæ
z nami w tym dniu, a wyrazem naszej wdziêcznoci by³
wrêczony mu Medal 30-lecia TMLiKPW, specjalnie wydany na tê okazjê przez Zarz¹d G³ówny Towarzystwa.
Podczas spotkania wys³uchalimy ciekawej opowieci
pana profesora i obejrzelimy najnowszy jego film pt.
Trzy mosty, o Zaleszczykach, Kutach i niatyniu. Jest
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to opowieæ o tragicznej historii ewakuacji polskiego
rz¹du w czasie II wojny wiatowej. Podczas przerwy
nasi gocie mogli skorzystaæ z bufetu kawowego, gdzie
w holu czeka³a kawa, herbata i ciasteczka. Spotkanie

up³ynê³o w mi³ej, ciep³ej atmosferze, otrzymalimy od
naszych goci wiele gratulacji i serdecznych ¿yczeñ.
Rocznica istnienia naszego oddzia³u wypad³a w roku
wyj¹tkowym, gdy¿ 11 listopada ub. roku obchodzilimy
100 rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oci,
a 22 listopada minê³a 100 rocznica zwyciêskiej walki
o Lwów, w której tak bardzo zas³u¿yli siê m³odzi Lwowianie  Orlêta Lwowskie. Wielu z nich straci³o swe
¿ycie i spoczywaj¹ na Cmentarzu Obroñców Lwowa
we Lwowie. Nasze Towarzystwo ka¿dego roku pamiêta
o lwowskich orlêtach i dla uczczenia ich czynu oraz pamiêci uczestniczymy w Mszy w. w intencji poleg³ych
w obronie Lwowa i Polski, a tak¿e za zmar³ych i ¿yj¹cych Kresowian i ich rodzin. Równie¿ w tym roku zaprosilimy uczestników spotkania na Mszê w., która
by³a odprawiona 24 listopada 2018 r. w Kociele Matki
Boskiej Bolesnej i w. Wojciecha (Na Górce), o godz.
18.00. Mszê ubogaci³ swoim piewem Opolski Chór
Kameralny pod dyr. Mariana Biliñskiego. G

Marlena Polok-Kin

Jubileusz z nostalgi¹, wspomnieniami i rozrywk¹
(Przedruk z Tygodnika Zabrze z dnia 1 marca 2019 r.)
Towarzystwo Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich Oddzia³ w Zabrzu dzia³a od 30 lat.
Kultywuj¹ kresowe tradycje, daj¹ niezwyk³e lekcje historii. Pielgrzymuj¹ na Kresy, ale tak¿e nie zapominaj¹
o wci¹¿ mieszkaj¹cych tam rodakach. Lwowianie i Kresowianie z Zabrza dzia³aj¹ nieprzerwanie od 30 lat.
Wzruszenia, wspomnienia, ale tak¿e  doskona³a
zabawa z lwowskim ba³akiem. Zabrzañscy Kresowiacy
i ich gocie wiêtowali w Miejskim Orodku Kultury.
Uroczystoci rozpoczê³y siê w minion¹ niedzielê msz¹
w. w kociele w. Anny i modlitw¹ przy krzy¿u pamiêci
i obelisku z ziemi¹ z Cmentarza Orl¹t Lwowskich i
Katynia. Przwodniczy³ tym uroczystociom ks. Józef
Kusche, emerytowany proboszcz parafii, zaanga¿owany w lwowskie sprawy i kapelan zabrzañskiego oddzia³u TMLiKPW.  Serdeczne podziêkowania kierujemy do
ksiêdza pra³ata Józefa Kuschego. Zorganizowa³ kilka
pielgrzymek do Lwowa i na Kresy Po³udniowo-Wschodnie oraz do Katynia. To on przywióz³ do Zabrza ziemiê
z Cmentarza Orl¹t Lwowskich i z Katynia  podkrela
red. Andrzej Azyan, prezes zabrzañskiego oddzia³u
TMLiKPW.
Podczas uroczystoci w MOK Z³ot¹ Honorow¹ Odznakê TMLiKPW i Odznakê 30-lecia TMLiKPW, przyznane przez Zarz¹d G³ówny TMLiKPW we Wroc³awiu,
otrzyma³a prezydent Zabrza, Ma³gorzata Mañka-Szulik.
Wrêczy³ j¹ prezes Zarz¹du G³ównego tej organizacji,
Andrzej Kaminski. Przekaza³ je na rêce wiceprezydenta
Krzysztofa Lewandowskiego.
Medalami 30-lecia i Odznakami 30-lecia TMLiKPW
uhonorowano równie¿ najbardziej zas³u¿onych cz³onków zabrzañskiego oddzia³u i wieloletnich darczyñców i
instytucje, które udzielaj¹ mu pomocy. Byli wród nich
m.in.: Piotr Niemiec, prezes Zabrzañskiego Przedsiê-

biorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji, Les³aw Z³otorowicz
 prezes Zabrzañskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki
Cieplnej, Jacek Krzy¿anowski, prezes firmy DAKO
w Gliwicach. Uhonorowano tak¿e Muzeum Górnictwa

Prezes Zarz¹du G³ównego TMLiKPW Andrzej
Kaminski przekazuje ¿yczenia. Z lewej wiceprezes
Oddzia³u TMLiKPW w Zabrzu Piotr Afiniec, sekretarz
oddzia³u Ma³gorzata Kamiñska, prezes oddzia³u
Andrzej Azyan
Wêglowego, Muzeum Miejskie, Miejski Orodek Kultury. Uroczystoæ by³a tak¿e okazj¹ do doskona³ej zabawy w kresowych klimatach. Na scenie pojawi³ siê niezawodny Kabaret Tyligentne Batiary z Bytomia (Adam
¯urawski i Andrzej Jaworski), który porwa³ publicznoæ.
Potem za wyst¹pi³ Wojciech Habela, znany krakowski
aktor z kresowymi korzeniami. Stworzy³ fantastyczn¹
atmosferê, pe³n¹ zarówno radosnych, jak i nostalgicznych okazji do muzycznej podró¿y na Kresy.
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Bardzo ciekawy by³ film, który prezentowa³ 30-letni¹
dzia³alnoæ zabrzañskiego oddzia³u. Wspó³tworzyli go
Katarzyna Kleczka-Zdebel, Jacek Iwasiów, £ukasz
Olejniczak, Jakub Lenartowicz z TV Zabrze.
Oddzia³ Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów
Po³udniowo-Wschodnich powsta³ w Zabrzu w styczniu
1989 roku. Na inauguracyjne spotkanie przysz³o ponad
320 osób. Pierwszym wieloletnim prezesem by³ Andrzej Michniewski. Od pocz¹tku swojej dzia³alnoci
Oddzia³ TMLiKPW w Zabrzu wiele uwagi powiêca³

miêdzy innymi pomocy Polakom mieszkaj¹cym we
Lwowie i na Kresach. Podczas zesz³orocznych wakacji,
dziêki wspó³pracy z innymi osobami i instytucjami, goci³ grupê 22 dzieci z polskich rodzin z Naddniestrza.
Mieszka³y one u rodzin z parafii w. Wojciecha.
Od 1989 r. w ostatni¹ sobotê listopada oddzia³ organizuje uroczystoci zwi¹zane z rocznic¹ Obrony Lwowa.
Wspó³organizatorem uroczystoci by³o miasto Zabrze i Miejski Orodek Kultury. Honorowy patronat
sprawowa³a prezydent Ma³gorzata Mañka-Szulik. G

Nie tylko sentyment...
30-lecie powstania Oddzia³u TMLiKPW w Zabrzu
Lwowianie i Kresowianie mieszkaj¹cy w Zabrzu jako
jedni z pierwszych w Polsce przyst¹pili do utworzenia
w tym miecie Oddzia³u TMLiKPW. Dzia³o siê to na
kanwie ogólnokrajowego entuzjazmu, jaki zapanowa³
wród mieszkañców dawnych Kresów Po³udniowo-Wschodnich po powstaniu we Wroc³awiu we wrzeniu

Jan Tyczkowski, Mieczys³aw Kêdzierski, Jadwiga Koszycka, El¿bieta Kaliczyñska, Zofia Kamiñska, Antoni
Dubik, Leszek Tomaszewski, mgr Józef Hanak, mec.
mgr Zdzis³aw Tokarzewski.

Prezes Zarz¹du G³ównego TMLiKPW Andrzej
Kaminski (z lewej) i prezes oddzia³u w Zabrzu
Andrzej Azyan wrêczaj¹ Odznaki XXX-lecia TMLiKPW
Annie Kirschner, Marii Siekierce i Zbigniewowi
Przygodzkiemu.
1988 Towarzystwo Mi³oników Lwowa, do którego póniej dodano nazwê i Kresów Po³udniowo-Wschodnich.
26 stycznia 1989 roku do ówczesnej siedziby Towarzystwa Mi³oników Zabrza (obecnie Centrum Organizacji Pozarz¹dowych) przy ul. Brodziñskiego 4 przysz³o
ponad 320 osób. Grupa lwowian i Kresowian: mgr Andrzej Michniewski, mgr Stanis³aw Poraj Królikowski,
mgr Henryk Dac, mgr Andrzej Bradecki, postanowi³a
jeszcze w listopadzie 1988 roku za³o¿yæ w Zabrzu Oddzia³ Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich. Prowadz¹cy zebranie mgr Andrzej Michniewski, póniejszy wieloletni prezes Zarz¹du Oddzia³u TMLiKPW w Zabrzu, przedstawi³ za³o¿enia
nowej organizacji i zaproponowa³ zebranym wytypowanie kandydatów do zarz¹du. Zostali nimi: mgr Andrzej
Michniewski, prof. dr hab. n. med. Leszek Ilewicz, mec.
mgr Stanis³aw Królikowski, mgr Andrzej Bradecki, Stanis³aw Bujak, redaktor G³osu Zabrza i Rudy l¹skiej

I zastêpca prezydenta Zabrza, Krzysztof Lewandowski, przekazuje ¿yczenia i list gratulacyjny od prezydenta Zabrza, Ma³gorzaty Mañki-Szulik.
Wybrano I zarz¹d w sk³adzie: prezes  mgr Andrzej
Michniewski, I z-ca prezesa  prof. dr hab. n. med. Leszek Ilewicz, II z-ca prezesa  mec. Stanis³aw Królikowski, sekretarz Stanis³aw Bujak, skarbnik El¿bieta
Kamiñska, cz³onkowie zarz¹du: Jadwiga Koszycka, Antoni Dubik. W sk³ad Komisji Rewizyjnej weszli: przewodnicz¹cy Mieczys³aw Kêdzierski, cz³onkowie: mgr
Andrzej Bradecki, Leszek Tomaszewski. Przewodnicz¹c¹ S¹du Kole¿eñskiego zosta³a El¿bieta Kaliczyñska, a cz³onkami: mgr Józef Hanak, mec. mgr Zdzis³aw
Tokarzewski.
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Pierwsz¹ siedzib¹ Oddzia³u Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich by³o
Muzeum Miejskie przy Placu Krakowskim. W marcu
1989 roku dziêki staraniom prezesa Andrzeja Michniewskiego oddzia³ przeniós³ siê do Muzeum Górnictwa
Wêglowego przy ul. 3 Maja 19. W gocinnych murach
tej placówki funkcjonowa³ do 9 padziernika 2017 roku.
Wtedy, ze wzglêdu na generalny remont muzeum, oddzia³ znalaz³ swoj¹ now¹ siedzibê w Centrum Organizacji Pozarz¹dowych przy ul. Brodziñskiego 4.
Od pocz¹tku swojej dzia³alnoci Oddzia³ TMLiKPW
w Zabrzu wiele uwagi powiêca³ organizacji pomocy
Polakom mieszkaj¹cym we Lwowie i na Kresach Po³udniowo-Wschodnich. W czasie corocznych uroczystoci zwi¹zanych z rocznic¹ obrony Lwowa w czasie

z Cmentarza Orl¹t Lwowskich, z Cmentarza £yczakowskiego we Lwowie i z Katynia sk³adane s¹ kwiaty i zapalane znicze.
Trzy razy w 2014, 2015, 2016 roku we wspó³pracy
z Górnikiem Zabrze i Urzêdem Miejskim w Zabrzu,
Miejskim Przedsiêbiorstwem Wodoci¹gów i Kanalizacji
w Zabrzu, Przedsiêbiorstwem Energetyki Cieplnej
w Zabrzu, Formie DAKO w Gliwicach, Firmie Postêp
gocilimy m³odych pi³karzy reaktywowanego w 2009

Cz³onkowie oddzia³u w Zabrzu i zaproszeni gocie
podczas hymnu W dzieñ deszczowy i ponury
roku Lwowskiego Klubu Sportowego Pogoñ. Brali oni
udzia³ w Miêdzynarodowym Turnieju Juniorów im. Ernesta Pohla. W 2015 roku m³odzi pi³karze Pogoni z³o¿yli kwiaty i zapalili znicze na grobie przedwojennego
bramkarza Pogoni wielokrotnego reprezentanta Polski,
uczestnika olimpiady w Berlinie w 1936 roku. Pochowany on jest wraz ze swoj¹ ¿on¹ Eustachi¹. Grób ten
zosta³ odnowiony dziêki staraniom Oddzia³ów Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich w Katowicach i Zabrzu oraz finansowej pomocy
Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej i osobistemu zaanga¿owaniu jego prezesa Zbigniewa Boñka.
W minionym trzydziestoleciu Zarz¹d Oddzia³u Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich zorganizowa³ kilka wycieczek do Lwowa i
na Kresy Po³udniowo-Wschodnie. Pierwsz¹ w 1993
roku. Potem w latach 2015, 2016, 2017.
Prezes Zarz¹du Oddzia³u TMLiKPW w Zabrzu Andrzej Azyan uczestniczy³ w 25-leciu powstania Radia
Lwów w 2017 roku i Festiwalu Filmów Polskich Wysoki
Zamek zwi¹zany z prezentacj¹ filmu Gwiazdy
z udzia³em wielokrotnego reprezentanta Polski w pi³ce
no¿nej Jana Banasia, którego matka w czasie II wojny
wiatowej mieszka³a i pracowa³a we Lwowie.
Honorowy patronat nad uroczystociami zwi¹zanymi z 30-leciem powstania Oddzia³u TMLiKPW w Zabrzu
objê³a prezydent Zabrza, Ma³gorzata Mañka-Szulik.
Miasto udzieli³o pomocy finansowej w zorganizowaniu
tych obchodów. Rozpoczê³y siê one 24 lutego 2019
roku od odprawienia w kociele w. Anny przez ksiêdza
pra³ata Józefa Kuschego mszy wiêtej w intencji ¿yj¹cych i zmar³ych lwowian i Kresowian z Zabrza. Nastêpnie pod obeliskiem z ziemi¹ z Cmentarza Orl¹t Lwowskich na Cmentarzu £yczakowskim i z Katynia, znajduj¹cym siê przy kociele w. Anny modlono siê, z³o¿ono
kwiaty, zapalono znicze.

Prezes Zarz¹du G³ównego TMLiKPW Andrzej Kaminski gratuluje Zbigniewowi Przygodzkiemu otrzymania
Odznaki XXX-lecia TMLiKPW, w rodku prezes
oddzia³u w Zabrzu, Andrzej Azyan, z lewej wiceprezes oddzia³u w Zabrzu, Piotr Afiniec.
mszy wiêtej w kociele w. Anny zbierano kolektê na
ten cel. Wspó³pracuj¹c z Fundacj¹ Charytatywn¹ Pomoc Polakom na Kresach im. ksiêdza dra Henryka
Mosinga w Zielonej Górze przekazywano pieni¹dze na
leczenie rodaków. Przeprowadzano zbiórki ¿ywnoci i
odzie¿y.
24 marca 2014 roku w kinie Roma w Zabrzu zorganizowano wspólnie z Oddzia³em TMLiKPW w Gliwicach i Miejskim Orodkiem Kultury w Zabrzu koncert
charytatywny na pomoc ma³¿eñstwu Wandzie i Boles³awa Gawluków z Piotrowców Dolnych na Bukowinie,
którym doszczêtnie sp³on¹³ dom. Zebrano 4420 z³.
W dniach od 1 lipca do 8 lipca 2018 roku goszczono
grupê 22 dzieci z polskich rodzin z Naddniestrza.
Mieszka³y one u rodzin z parafii w. Wojciecha w Zabrzu. Pomóg³ w tym przedsiêwziêciu miêdzy innymi
proboszcz tej parafii ksi¹dz Andrzej Miku³a, Urz¹d Miejski w Zabrzu, Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i
Kanalizacji w Zabrzu, Przedsiêbiorstwo Energetyki
Cieplnej w Zabrzu, Firma DAKO w Gliwicach.
Od 1989 roku nieprzerwanie co roku w ostatni¹ sobotê listopada organizowane s¹ uroczystoci zwi¹zane
z rocznic¹ Obrony Lwowa.
W kociele w. Anny odprawiana jest msza wiêta
za Obroñców Lwowa, której przewodniczy ksi¹dz Józef
Kusche, wieloletni opiekun duchowy naszego oddzia³u.
Nastêpnie pod Krzy¿em Pamiêci i obeliskiem z ziemi¹
32

25 lutego 2019 roku w Miejskim Orodku Kultury
w Zabrzu odby³a siê jubileuszowa gala pod has³em
Lwowska biesiada. Uczestniczy³ w niej prezes Zarz¹du G³ównego TMLiKPW dr Andrzej Kaminski, I zastêpca prezydenta Zabrza, Krzysztof Lewandowski, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Zabrzu, £ucja ChrzêstekBar.
Po przywitaniu zaproszonych goci i uczestników
spotkania przez prezesa Zarz¹du Oddzia³u TMLiKPW
w Zabrzu, Andrzeja Azyana, wywietlono film przedstawiaj¹cy historiê zabrzañskiego oddzia³u. Przygotowali
go: Katarzyna Kleczka-Zdebel, Jacek Iwasiów, £kasz
Olejniczak, Jakub Lenartowicz z TV Zabrze.
Po przywitaniu goci honorowych i uczestników gali
przez prezesa Zarz¹du Oddzia³u TMLiKPW w Zabrzu,
Andrzeja Azyana i sekretarza zabrzañskiego oddzia³u
Ma³gorzaty Kamiñskiej, prezes Zarz¹du G³ównego
TMLiKPW dr Andrzej Kaminski wrêczy³ okolicznociowe odznaczenia.
Z³ot¹ Honorow¹ Odznakê TMLiKPW otrzyma³a prezydent Zabrza, Ma³gorzata Mañka-Szulik w uznaniu za
troskê, serce i wieloletni¹ pomoc w realizowaniu przedsiêwziêæ Oddzia³u TMLiKPW w Zabrzu.
Medale XXX-lecia TMLiKPW otrzymali w uznaniu
zas³ug dla Towarzystwa: Muzeum Górnictwa Wêglowego w Zabrzu, Muzeum Miejskie w Zabrzu, Miejski Orodek Kultury w Zabrzu, Andrzej Michniewski honorowy

prezes Zarz¹du Oddzia³u TMLiKPW w Zabrzu, Andrzej
Azyan prezes Zarz¹du Oddzia³u TMLiKPW w Zabrzu.
Wrêczono tak¿e Odznaki XXX-lecia TMLiKPW przyjacio³om i darczyñcom Oddzia³u TMLiKPW w Zabrzu.
Otrzymali je: prezydent Zabrza, Ma³gorzata MañkaSzulik, ksi¹dz pra³at Józef Kusche, mgr in¿. Piotr Niemiec  prezes Zarz¹du, Dyrektor Naczelny Zabrzañskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji, in¿.
Les³aw Z³otorowicz  prezes Zarz¹du, dyrektor Zabrzañskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej, Jacek Krzy¿anowski  w³aciciele firmy DAKO w Gliwicach, Krystyna Barszczewska  by³a dyrektor Muzeum
Górnictwa Wêglowego w Zabrzu.
Odznaki XXX-lecia TMLiKPW otrzymali wieloletni
zas³u¿eni cz³onkowie i dzia³acze Oddzia³u TMLiKPW:
Andrzej Michniewski, Andrzej Azyan, Wanda Kuniewicz, Barbara Twardosz-Michniewska, Alicja Machalska, Anna Kirschner, Maria Szwedziñska, Maria Siekierka, Zbigniew Przygodzki, Tadeusz Zubek, Barbara
Godziek, Karolina Jasiukiewicz, Krystyna Choma, Leszek Tomaszewski, Wanda Markowska-Fr¹czek, pomiertnie Józef Dobrzañski.
Po czêci oficjalnej do sentymentalnej podró¿y do
Lwowa i na Kresy Po³udniowo-Wschodnie zaprosili
wszystkich Tyligentne Batiary z Bytomia Adam
¯urawski i Andrzej Jaworski, a tak¿e aktor scen krakowskich Wojciech Habela. G

Janusz Sekulski

Tylko guziki nieugiête
Uroczystoæ 79 Rocznicy Zbrodni Katyñskiej zorganizowanej przez gnienieñski oddzia³ Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich
oraz Stowarzyszenie Katyñ Sekcja w Gnienie, rozpoczêto msz¹ w. koncelebrowan¹ w kociele pw. wiêtej
Trójcy w Gnienie. Mszy w. przewodniczy³ JE ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk z ks. dziekanem dr. Andrzejem Grzelakiem, ks. kanonikiem dr. Janem Szrejterem,
ks. kanonikiem Maciejem Ciesielskim i o. Tadeuszem
Gerlachem. Z ceremoni¹ wojskow¹ wprowadzony zosta³ Poczet Sztandarowy 3 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Homiliê wyg³osi³ ks. dziekan Andrzej
Grzelak. Mówi³ o losach oficerów wojska polskiego,
policjantów, ¿o³nierzy Korpusu Obrony Pogranicza, którzy dostali siê do sowieckiej niewoli po ich wkroczeniu
na kresy II Rzeczypospolitej, torturach, poni¿eniach a¿
do bohaterskiej mierci. Odniós³ siê do mi³osierdzia
Bo¿ego, modl¹c siê tak za zamordowanych, jak i za ich
oprawców. Nikt ze zbrodniarzy sowieckiej NKWD nie
zosta³ ukarany, a nawet mordercy zostali awansowani i
otrzymali ordery  mówi³ ks. Andrzej Grzelak. Po mszy
w. uczestnicy uroczystoci przeszli obok Tablicy-Krzy¿a Katyñskiego i wielu mniejszych wmurowanych tablic
powiêconym synom Gniezna i ziemi gnienieñskiej,
przy Dêbie Pamiêci i wmurowanej w ziemiê urnie z grobów Katynia, któr¹ przywióz³ w kwietniu 2010 roku prezes naszego oddzia³u.

Przemawia prezes Janusz Sekulski.
Obecni byli m.in. z-ca Prezydenta Gniezna Micha³
Powa³owski, wicestarosta Anna Jung, przewodnicz¹cy
Rady Miasta Micha³ Glejzer. Radê Powiatu reprezentowa³a Danuta Winiarska. Przybyli oficerowie Jednostek
Lotniczych z Powidza, oficerowie Powiatowej Policji,
Stra¿y Po¿arnej i Stra¿y Miejskiej. Bardzo wiele by³o
Pocztów Sztandarowych organizacji i szkó³, m³odzie¿y,
pedagogów, mieszkañców Gniezna i cz³onków naszego
oddzia³u.
Po odpiewaniu hymnu Polski prezes wrêczy³ odznaki 30-lecia naszego Towarzystwa ksiê¿om: Andrzejowi Grzelakowi, Janowi Szrejterowi, Maciejowi Ciesielskiemu oraz naszym cz³onkom: Ewie Bjorklund i Romualdzie Wieruszewskiej. JE ks. Arcybiskupowi Józefowi
Kowalczykowi delegacja oddzia³u podziêkowa³a za
przewodniczenie mszy w. i uczestnictwo okaza³¹ wi¹zank¹ kwiatów z przedmow¹ Jerzego Freudenraicha.
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G³os zabra³ prezes Jan Sekulski.
Powiedzia³em m.in.:
Siedemdziesi¹t dziewiêæ lat mija od tej przera¿aj¹cej, okrutnej zbrodni, zbrodni ludobójstwa na polskich
oficerach, policjantach, ¿o³nierzach Korpusu Obrony
Pogranicza i nikt zdrowo myl¹cy nie mo¿e zrozumieæ,
poj¹æ jak mog³o do tego dojæ, co mogli wymyliæ i zrealizowaæ oprawcy komunistycznego totalitaryzmu.
Kwiat inteligencji, rycerstwo narodu, jeñcy wojenni bez

wieckiemu wojsku stawili ¿o³nierze Korpusu Ochrony
Pogranicza. Sowieci nie mogli darowaæ ¿o³nierzom
KOP-u tak du¿ych poniesionych strat. St¹d jak w pozosta³ych przypadkach zamordowano oficerów, tak
w przypadku KOP-u wszystkich aresztowanych bez
wzglêdu na stopnie wojskowe.
Specjaln¹ uwag¹ organa NKWD objê³y korpus oficerski  zawodowych oficerów i zmobilizowanych oficerów rezerwy, funkcjonariuszy s³u¿b specjalnych, Policji
Pañstwowej, stra¿y wiêziennej i granicznej, s¹downictwa i administracji, ludzi o wysokiej kulturze i kwalifikacjach: lotników, lekarzy, weterynarzy, artystów, dziennikarzy, pracowników naukowych, architektów, in¿ynierów, profesorów wy¿szych uczelni, nauczycieli, duchownych. Zamordowano ich w Katyniu, Kalininie (dzisiejszym Twerze), Miednoje, Charkowie, Bykowni,
Chersoniu.
Na licie zamordowanych przez stalinowskie si³y
bezpieczeñstwa  NKWD znalaz³o siê 21.857 nazwisk
polskich obywateli. Nieznane s¹ ofiary z tzw. "listy bia³oruskiej" rozstrzelani w Miñsku  3.870 ofiar. Dokona³
siê najwiêkszy barbarzyñski mord na jeñcach wojennych nowo¿ytnego wiata. Na pierwsz¹ informacjê
o masowych mogi³ach w Katyniu trafili okupuj¹cy teren
Niemcy. Do ekshumacji 8 do³ów mierci dosz³o
29 marca 1943 roku. Pierwszy oficjalny komunikat
o strasznym odkryciu nadany zosta³ 11, nastêpny

Od lewej: ks. kan. dr Jan Szrejter, ks. dziekan
dr Andrzej Grzelak, abp Józef Kowalczyk,
o. Tadeusz Gerlach

Widok ogólny uroczystoci
wojny  wiosn¹ 1940 roku wbrew wszystkim zasadom
cz³owieczeñstwa, w koszmarny sposób, nie respektuj¹cy ¿adnych zasad ani praw zostali zamordowani, w kilku miejscach Sowieckiej Rosji.
17 wrzenia 1939 roku Rosja Sowiecka napad³a na
Polskê. Napadu dokonano na Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej. Agresor rozpocz¹³ okupacjê od masowych aresztowañ, deportacji w g³¹b Rosji, rozstrzeliwania ludnoci cywilnej i wojskowych. Zaciêty opór so-

13 kwietnia 1943 roku. Rezyduj¹cy w Londynie Rz¹d
Rzeczypospolitej Polskiej zwróci³ siê 17 kwietnia 1943
roku do rz¹du sowieckiego z prob¹ o udzielenie wyjanieñ dotycz¹cych losu zaginionych ¿o³nierzy, a do
Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a  o komisyjne
i na podstawie autopsji zbadanie okolicznoci mordu
katyñskiego. Moskwa cynicznie oskar¿a³a stronê
polsk¹ o wspó³pracê z Niemcami. Pod tym pretekstem
zerwa³a stosunki dyplomatyczne z rz¹dem RP.
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wiat wczenie dowiedzia³ siê o zbrodni katyñskiej.
Ale wiat milcza³! Amerykañski Departament Stanu ju¿
7 lutego 1942 roku by³ informowany przez Polaków
o losie polskich oficerów, którzy dostali siê do sowieckiej niewoli. Za zgod¹ dowództwa Armii Krajowej z komisj¹ Czerwonego Krzy¿a, do Katynia wylatuj¹ ³¹cznicy. Ich relacje nie pozostawiaj¹ w¹tpliwoci co do winy
Sowietów. Natomiast dowództwo Armii Krajowej powiadamia w³adze polskie w Londynie, a te Churchilla. Dalsze postêpowanie Churchilla i Roosevelta by³o równie
haniebne. Istnieje szereg dokumentów wiadcz¹cych
o ohydnym mordzie NKWD i dokumentów wiadcz¹cych, ¿e Churchill i Roosevelt znali prawdê latem 1940
roku. Jednym z nich jest raport patrolu Zwi¹zku Walki
Zbrojnej z akcji pod nazw¹ Wernyhora. Tak Franklin
Delano Roosevelt prezydent Stanów Zjednoczonych,
jak i premier Wielkiej Brytanii Wilson Churchill nie tylko
milczeli, ale wrêcz zakazali swoim dyplomatom, prasie,
radiu podnosiæ sprawê Katynia. Upominaj¹cy siê o los
polskich oficerów premier W³adys³aw Sikorski i genera³
W³adys³aw Anders byli wrêcz obra¿ani przez Roosevelta i Churchilla. Franklin Delano Roosevelt by przyjacielem Stalina. Ju¿ wczeniej, a szczególnie póniej
w Poczdamie i Ja³cie ustalili komu zostanie oddana
Polska. Roosevelt naciska³ na wahaj¹cego siê nieco
Churchilla. Ten zgodzi³ siê. Oddali Stalinowi po³owê
II Rzeczypospolitej. Franklin Delano Roosevelt wyda³
ponadto kilka innych decyzji przeciwko Polsce. Jest to
jednak sprawa na d³u¿szy wywód historyczno-polityczny. Komunistyczne w³adze Polski po II wojnie wiatowej
podziêkowa³y Rooseveltowi za przychylne dla nich postêpowanie. St¹d m.in. w miastach i miasteczkach Polski mamy ulice zwane imieniem Franklina Delano Roosevelta.
Stawiamy pytanie: co dobrego dla Polski, dla Gniezna zrobi³ F. D. Roosevelt? Czym sobie zas³u¿y³, aby

upamiêtniaæ ulice jego imieniem? Niechaj mo¿e odpowiedz¹ ci, którzy w radach miast g³osowali za nadaniem ulic imieniem Prezydenta Stanów Zjednoczonych,
a dzisiaj obecna Rada Gniezna.
Dzisiaj oddajemy ho³d w 99 Rocznicê Mordu Katyñskiego, co czynimy w tym miejscu ju¿ od czternastu lat.
I bêdziemy zawsze pamiêtaæ i pamiêtaæ musi m³odsze
pokolenie.
To w³anie wiêty Jan Pawe³ II Papie¿ powiedzia³
kiedy: naród bez pamiêci traci swoj¹ to¿samoæ.
Przez lata przybywa³o na tym zabytkowym murze
wokó³ kocio³a wiêtej Trójcy tablic oficerów, policjantów, bohaterów, synów ziemi gnienieñskiej i smaego
Gniezna, Pierwszej Stolicy Polski, Miasta w. Wojciecha. Tutaj przez ca³y rok rosn¹ kwiaty i pal¹ siê znicze.
Tutaj te¿ odmawiamy modlitwy za pomordowanych.
Czas nale¿y teraz do m³odego pokolenia, nauczycieli,
wychowawców, historyków. Waszym obowi¹zkiem jest
przekazywanie prawdy o mêczeñstwie Polaków, wywózce na Sybir i represjonowaniu ich rodzin. Przyprowadzajcie w to miejsce m³odzie¿ w oblicze tego katyñskiego ogrójca. To najlepsza lekcja historii.
W czêci artystycznej wiersze Mariana Hemara
Guziki i Katyñ Leszka Daæko czyta³a Aneta Siuda,
maturzystka II LIceum Ogólnokszta³c¹cego w Gnienie.
Wys³uchalimy pieni S³odki Jezu daj nam wieczne
spoczywanie, pieni Jezus Carla Webera.
Uczestnicy uroczystoci z³o¿yli kwiaty i zapalili znicze przy Tablicy-Krzy¿u Katyñskim.
Na zakoñczenie odpiewalimy Rotê. Wszystkim
przyby³ym na uroczystoæ z³o¿y³em serdeczne podziêkowanie. Uroczystoæ prowadzi³ Marian Kamierczak
 wiceprezes naszego oddzia³u.
Reporta¿e z kolejnej rocznicy Mordu Katyñskiego
ukaza³y siê w regionalnej prasie, pokaza³a Telewizja
Gniezno i redakcja internetowa. G

Andrzej Szlichta

Spotkania jubileuszowe naszych Seniorów
Pierwsze miesi¹ce roku 2019 przynios³y dwa sympatyczne spotkania powiêcone naszym Seniorom.
Otó¿ w dniu 12 lutego br. 95. urodziny obchodzi³ nasz
senior Mieczys³aw Zbigniew Hrehorów. Z kolei w dniu
14 marca br. obchodzilimy 90. urodziny sekretarza
naszego Oddzia³u Zbigniewa Józefa Fliszczaka. W tym
spotkaniu bra³em udzia³ i dlatego w pierwszej kolejnoci opiszê przebieg tego spotkania (mam nadziejê, ¿e
p. Mieczys³aw mi wybaczy).
Zbigniew Józef Fliszczak urodzi³ siê w 1929 r.
we Lwowie, ojciec by³ zawodowym wojskowym (bra³
udzia³ w obronie Lwowa). Po zakoñczeniu II wojny
wiatowej tak jak inni nasi Rodacy musia³ opuciæ
Lwów. Rodzina po krótkim pobycie we Wroc³awiu i Bytomiu osiad³a w Warszawie (po powrocie ojca z wojny).
Zbigniew po zdaniu matury w Technikum Budowlanym
dostaje nakaz pracy do budowanej Huty w Czêstochowie. I tym sposobem mieszka tu po dzi dzieñ. Pracowa³, za³o¿y³ rodzinê (p. ¿ona Barbara by³a tak¿e
cz³onkiem naszego Oddzia³u, otrzyma³a godnoæ

Cz³onka Honorowego Towarzystwa), doczeka³ siê równie¿ prawnucz¹t i emerytury. Od powstania w roku
1989 w Czêstochowie Oddzia³u TMLiKPW jest jego
aktywnym cz³onkiem. Nieprzerwanie od 1996 r. jest
cz³onkiem Zarz¹du Czêstochowskiego Oddzia³u (23 lata),
a do 19 lat pe³ni funkcjê Sekretarza Zarz¹du. Posiada
Z³ot¹ Odznakê TMLiKPW. Ten zas³u¿ony, pracowity i
sympatyczny cz³owiek zas³u¿y³ na szacunek i nic dziwnego, ¿e kole¿anki i koledzy z Zarz¹du postanowili
zorganizowaæ kole¿eñskie spotkanie na 90. urodziny.
W dniu 14 marca po po³udniu w kociele pw.
w. Melchiora Grodzieckiego odby³a siê uroczysta
Msza w. w intencji Jubilata, celebrowana przez naszego kapelana, proboszcza tej parafii, ks. kanonika Marka
Olejniczaka w asycie jeszcze dwóch ksiê¿y. Kilka pieni sakralnych wykona³ przy akompaniamencie gitary
Andrzej Szczepañski z duetu Ewan. Po mszy wszyscy uczestnicy  kole¿anki i koledzy z Oddzia³u
(18 osób) przenieli siê na plebaniê na spotkanie towarzyskie. Tu prezes Adam Kiwacki z³o¿y³ ¿yczenia i wrê35

czy³ upominek  piêkny album o Lwowie z podpisami
wszystkich obecnych. Po indywidualnych uciskach
wszyscy zasiedli do sto³u na skromn¹ biesiadê. W trakcie konsumpcji ró¿nych smako³yków (m.in. piêkny i
smaczny tort z niemniej piêknym herbem Lwowa przy-

m.in. Mieczys³aw Hrehorów  znaj¹ siê od 1989 r. i
Andrzej Szlichta  znajmoæ od 2000 r., a wspó³praca
w Zarz¹dzie od 2004 r. Jubilat by³ bardzo wzruszony,
a my cieszylimy siê, ¿e jest zadowolony. By³o to bardzo kameralne i sympatyczne spotkanie.
Nieco inny charakter mia³a uroczystoæ 95-lecia
urodzin Mieczys³awa Zbigniewa Hrehorowa. To najstarszy cz³onek naszego Oddzia³u. Pan Mieczys³aw od
1989 r. jest cz³onkiem naszego Oddzia³u, przez 24 lata
nieprzerwanie, bo do dnia dzisiejszego pe³ni funkcjê
Przewodnicz¹cego S¹du Kole¿eñskiego Oddzia³u. By³ i
jest inicjatorem wielu naszych akcji i przedsiêwziêæ,
bra³ udzia³ w realizacji m.in. Pomnika Orl¹t Lwowskich,
sztandaru naszego Oddzia³u, organizacji pierwszych
Zjazdów Kresowian  Pielgrzymek na Jasn¹ Górê itp.
Mieczys³aw Hrehorów urodzi³ siê w 1924 r. w Z³oczowie. Tu uzyska³ maturê i rozpocz¹³ dalsz¹ naukê we Lwowie. Wybuch wojny 1939 i okupacje Kresów przez
Niemców i Sowietów nie sprzyja³y tym przedsiêwziêciom. Po wojnie po przyjedzie do Czêstochowy podejmuje bardzo szerok¹ dzia³alnoæ w ZHP i ¿yciu sportowym Czêstochowy. W okresie studiów jest lekkoatlet¹ i
siatkarzem, a tak¿e aktywnym dzia³aczem sportowym.
Tê dzia³alnoæ kontynuuje w okresie pracy zawodowej,
a tak¿e na emeryturze. Za swoj¹ dzia³alnoæ otrzyma³
wiele odznaczeñ i presti¿owych nagród licznych organizacji, których by³ cz³onkiem i aktywnym dzia³aczem.
Uroczysty Jubileusz 95-lecia i 75-lecia dzia³alnoci
spo³eczno-sportowej mia³ inny charakter (bardziej urzêdowy) ni¿ nasze kameralne spotkanie z koleg¹ Zbyszkiem Fliszczakiem. G³ównymi organizatorami tej uro-

Tort na 90-lecie Zbigniewa Fliszczaka

Spotkanie z okazji 90-lecia Zbigniewa Fliszczaka
czystoci byli Prezydent Miasta Czêstochowy i Klub
Seniora Akademickiego Zwi¹zku Sportowego w naszym grodzie. Obchody rozpoczê³y siê 12 lutego 2019 r.
intencyjn¹ Msz¹ w. w kociele rektoralnym, celebrowan¹ przez ks. bpa dra Andrzeja Przybylskiego. Dalsza czêæ uroczystego spotkania odby³a siê w Sali
Reprezentacyjnej Ratusza. Tu licznie zgromadzeni
przedstawiciele w³adz miasta, licznych organizacji spo³ecznych i sportowych mieli okazjê z³o¿yæ Jubilatowi
¿yczenia. By³y okolicznociowe przemówienia podkrelaj¹ce zas³ugi Jubilata. By³y kwiaty, by³y upominki.
Przedstawiciele naszego Oddzia³u równie¿ byli uczestnikami tego spotkania (weso³y wierszyk napisany przez
naszego prezesa na tê okolicznoæ rozbawi³ zebranych). Mieczys³aw Zbigniew Hrehorów zawodnik sportowy, instruktor ZHP, dzia³acz spo³eczny i sportowy,
prezes, cz³onek honorowy wielu organizacji i towa-

Jubileusz 95-lecia Mieczys³awa Hrehorowa. ¯yczenia
Jubilatowi sk³ada wiceprezes Andrzej Królica.
gotowany przez Iwonê Sankowsk¹  ¿al by³o kroiæ go).
Wznoszono stosowne toasty szampanem. Nie zabrak³o
krótkich wyst¹pieñ  uczestnicy dzielili siê wspomnieniami z okresu znajomoci i wspó³pracy z Jubilatem,
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rzystw, zas³u¿ony dla Spo³ecznoci Miasta Czêstochowy ma prawo byæ zadowolony z Jubileuszu. My, cz³onkowie TMLiKPW, cieszymy siê, ¿e jest naszym cz³onkiem.
Na zakoñczenie kilka s³ów z innej beczki. Otó¿
w dniu 1 marca br. w Muzeum Monet i Medali Jana
Paw³a II (wspó³praca z naszym Oddzia³em kwitnie)
zosta³a udostêpniona publicznoci sprowadzona przez
nas wystawa pt. Sportowy wiat dawnego Lwowa. Ludzie i Miejsca. Na kilkunastu planszach s¹ zdjêcia
znanych sportowców Lwowa, a tak¿e z ró¿nych imprez

sportowych. To historia lwowskich klubów i s³ynnych
zawodników ró¿nych dyscyplin sportowych. Wszystkie
zdjêcia s¹ opisane w jêzyku polskim i ukraiñskim (wystawa by³a eksponowana równie¿ we Lwowie). Autorem wystawy jest Bogus³aw Señczuk z Bytomia, który
w dniu otwarcia wystawy zapozna³ z ni¹ zebranych.
Dziêki staraniom naszego prezesa wystawa trafi³a do
Czêstochowy i za zgod¹ autora pozostanie u nas do
koñca br. Mamy zamiar pokazaæ j¹ w ró¿nych szko³ach
naszego miasta.
Czêstochowa, marzec 2019 r.  G

Sz. Chwaliszewski

Kresy w poezji
(Przedruk z Aktualnoci lokalnych nr 13 (1063) z dn. 27 marca 2019)
Dzieci i m³odzie¿ z powiatu z³otowskiego mierzy³y
siê w IV Konkursie Recytatorskim Poezji Kresowej, który odby³ siê w SP w Kleszczynie.
Miejsce rodowych, fina³owych zmagañ nie by³o
przypadkowe. Szko³a Podstawowa w Kleszczynie nierozerwalnie zwi¹zana jest z postaci¹ Marii Kilar, pierwszej powojennej kierowniczki tej placówki. Pani Maria
natomiast na te ziemie przeby³a d³ug¹ drogê w³anie
z Kresów Wschodnich. Zanim uczniowie podzieleni na
kategorie wiekowe stanêli przed komisjami oceniaj¹cymi ich recytatorskie umiejêtnoci mogli poznaæ tê historiê w programie artystycznym, przedstawionym przez

kowa³o natomiast chêci, energii i zapa³u ze strony nauczycieli, rodziców i dzieci. Na tym tle wybitnie w histo-

Zofia Pietrzak zdoby³a pierwsze miejsce za recytacjê
w najstarszej kategorii wiekowej.

Recytacjê czêsto wspierano rekwizytami.
spo³ecznoæ szkoln¹ w hali gimnastycznej. Przypomniano, ¿e po wojnie, w bardzo trudnych warunkach
zaczêto organizowaæ szkolnictwo na nowo. W Kleszczynie istnia³y tylko cztery sale lekcyjne, brakowa³o
boiska, a nawet przez pewien czas ubikacji. Zmagano
siê te¿ z brakiem ³awek, tablic, podrêczników. Nie bra-

Ocen¹ wykonawców zajê³y siê
dwie komisje konkursowe.
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Goæmi specjalnymi byli cz³onkowie rodziny p. Marii Kilar.
rii szko³y zapisa³a siê Maria Kilar, której cz³onkowie
rodziny byli goæmi honorowymi konkursu.
Po tej czêci recytatorzy wraz z komisjami i goæmi
rozeszli siê do klas. Najm³odsi recytowali wiersze
z charakterystycznym, wschodnim akcentem, raczej na
weso³¹ nutê. Starsi przytaczali poezjê, która dotyczy³a
m.in. przejæ, których Polacy doznali podczas dzia³añ
wojennych i nie tylko na Kresach Wschodnich. Niektóre
z prezentacji wywo³ywa³y wród jury emocje, nawet ³zy.
Wybór najlepszych nie nale¿a³ wiêc do ³atwych. Finalnie podium ukszta³towa³o siê nastêpuj¹co:

Kategoria: Uczniowie klas IV  VI
1. Zuzanna Kowalska
2. Oliwia Brzeziñska
3. Wiktoria Turczyn
Wyró¿nienie: Bartosz Hammacher
Kategoria: Uczniowie klas VII,
VIII  III gimnazjum
1. Zofia Pietrzak
2. Matylda £uczon
3. Klaudia Senska
Wyró¿nienie: Anna Adamczyk i Paulina Izbaner.

Kategoria: Uczniowie klas I  III
1. Marcelina Stañczak
2. Nikola Papka
3. Jagoda Surma
Wyró¿nienie: Oskar Kilar i Julia Oleksiñska

Wiêcej zdjêæ oraz materia³ wideo z tego wydarzenia znajdziesz
na portalu www.zlotowskie.pl

Recytowali na dobrym poziomie
(Przedruk z Aktualnoci lokalnych nr 12 z 20 marca 2019 r.)
W czwartek 14 marca w Zespole Szkó³ Ekonomicznych odby³ siê Konkurs Recytatorski o Tematyce Kresowej. Zwyciê¿czyni¹ zosta³a Natalia Karbownik, drugie miejsce przyznano Micha³owi Budnikowi, a trzecie
Wiktorii Brzeziñskiej. W konkursie wziê³o udzia³ omioro uczniów, piêcioro z Ekonoma oraz trzy uczennice
I Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Zwyciê¿czyni i zdobywczyni trzeciego miejsca to uczennice I LO, a Micha³
Budnik to uczeñ ZSE. Wyró¿nienia otrzyma³y Zofia Jarosz (I LO) oraz Wiktoria Ziturus (ZSE). W konkursie
udzia³ wziêli tak¿e: Artur Natoniewski, Dagmara Karbowiak i Adriana Mielke  wszyscy z ZSE. Podsumowuj¹c
konkurs przewodnicz¹cy komisji, Jerzy Cybulski, przyzna³, ¿e sta³ on na doæ wysokim, wyrównanym poziomie. Obok J. Cybulskiego w komisji by³y tak¿e: Ludwika Macek, Urszula Belka i Barbara Chodera. By³a to
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podczas konkursu jego prezes Ryszard Kilar. Konkurs
odby³ siê pod patronatem starosty powiatu, którego reprezentowa³a zastêpca Ma³gorzata Sameæ. G

trzecia edycja konkursu, organizowanego z inicjatywy
Klubu Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich w Z³otowie. Klub reprezentowa³

Helena Sak, Irena W³aszczuk, Maria lepowroñska, Jadwiga Feifer,
Andrzej Szteliga

30 lat dzia³alnoci TMLiKPW Oddzia³ Katowice
Kocham Ciê Lwowie (fragment)

Rok 1944  pamiêtny wkroczeniem do Lwowa  ponownie  tzw. drugich Sowietów, jakoby sprzymierzeñców. Tym razem dokonuje siê aresztowañ miêdzy
innymi Akowców, którzy w dobrej wierze ujawnili siê i
pomagali usuwaæ Niemców ze Lwowa.
Jak wiadomo, równolegle w tym czasie, zapadaj¹
decyzje polityczne na konferencjach w Ja³cie i Poczdamie o podziale Europy. Wschodnie granice Polski przesuwane s¹ bez naszej zgody o 200 km na zachód.
Jako rekompensatê otrzymujemy now¹ granicê na Odrze i Nysie £u¿yckiej, ale w efekcie zostajemy zubo¿eni
o 76 tys. km2.
Polacy z terenów wschodnich, w oparciu o te decyzje polityczne, maj¹ byæ przesiedleni na zachód. Oznacza to, ¿e winni oni zostawiæ ca³y dobytek i dorobek
pokoleñ wytworzony na tych ziemiach przez dziesi¹tki i
setki lat, groby swoich przodków i maj¹ siê przenieæ
w nieznane.
I tak w wagonach towarowych, bydlêcych, czêsto
odkrytych, bez zabezpieczenia podstawowych warunków sanitarnych, jad¹ w g³¹b kraju 10  14 dni. Mogli
zabraæ ze sob¹ jedynie skrzynie z pociel¹, odzie¿,
garnki, ksi¹¿ki, dokumenty itp., czyli to co mogli udwign¹æ. Polacy wyje¿d¿ali z p³aczem, bowiem w jednej
chwili zostali pozbawieni ojcowizny, wszelkiego dobra,
które posiadali, pozosta³y im jedynie skrzynie i skromne mienie osobiste.
W ramach procesu ekspatriacji w latach 1944
 1948 przyby³o do nowej Polski oko³o 1,5 miliona

Kocham Ciê Lwowie, miasto mojej m³odoci
I z³otej mego ¿ywota jesieni,
Bom krew z krwi twojej i koæ z twej koci,
Bomy na wieki ze sob¹ z³¹czeni...
Henryk Zbierzchowski

Chc¹c uzyskaæ odpowied na pytanie o obecnoæ
Lwowian i Kresowian na l¹sku  w tym w Katowicach
 trzeba wróciæ pamiêci¹ do II wojny wiatowej. Jest
wrzesieñ 1939 roku. Do Lwowa i na Kresy wkraczaj¹
wojska sowieckie. Przez dwa lata trwa bezkompromisowa likwidacja g³ównie polskiej inteligencji poprzez
wywózki w g³¹b Rosji i aresztowania. Kolejny etap eksterminacji to rok 1941, po wybuchu wojny niemieckorosyjskiej do Lwowa wkraczaj¹ kolejni okupanci, tym
razem Niemcy. Teraz to oni dokonuj¹ dzia³añ eksterminacji Polaków poprzez aresztowania, rozstrzeliwania,
w tym profesorów uczelni lwowskich, wywózki na roboty do Niemiec.
Polaków na Kresach Po³udniowo-Wschodnich, a byli
to mieszkañcy województw: lwowskiego, stanis³awowskiego, tarnopolskiego i w czêci wo³yñskiego, ubywa
w zatrwa¿aj¹cym tempie. Grabiona i likwidowana jest
ich Ojczyzna.
Jest rok 1943  pamiêtny mordowaniem Polaków
przez bandy UPA. Gin¹ nasi Rodacy, którzy z dziada
pradziada mieszkali na tych ziemiach, tworzyli tu kulturê, budowali szko³y, kocio³y, uczelnie.
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osób, a w latach 1955  1959 jeszcze dodatkowo 250
tysiêcy. Lwów musieli opuciæ ksiê¿a, pracownicy
obiektów kultury (opery, teatru), pracownicy uczelni
wy¿szych, w tym politechniki, uniwersytetu z wydzia³em medycznym oraz inni przedstawiciele elit naukowych.
Transporty wysiedleñcze dociera³y g³ównie na tereny tzw. Ziem Odzyskanych w Polsce. Wszystko dla
przesiedlonej ludnoci z Kresów by³o inne, obce. Przyk³adowo nawet jêzyk gwary l¹skiej by³ zupe³nie niezrozumia³y dla Kresowian.

oko³o 10 osób. W miêdzyczasie do³¹czyli do nas nowi
cz³onkowie, którzy stanowi¹ ju¿ m³odsze pokolenie.
W tym miejscu nale¿y siê pamiêæ tym Kole¿ankom i
Kolegom, których nie ma ju¿ wród nas, a którzy sw¹

25-lecie TML O/Katowice  uroczystoæ w MDK
Koszutka (2014 r.). Wieloletni prezes Stanis³aw
Grossman z przedstawicielem Urzêdu Miasta Katowice
osobowoci¹, prac¹, zapa³em i wol¹ dzia³ania przyczynili siê do zachowania pamiêci o Kresach i przekazywania jej nastêpnym pokoleniom Polaków.
Nale¿¹ do nich w szczególnoci: Les³aw Hawling
 wieloletni nasz prezes, który organizowa³ comiesiêczne odczyty i wyk³ady. Do ich wyg³aszania zaprasza³ wybitne osobistoci ze wiata nauki i kultury. Zyska³ nasz
szacunek i sympatiê. Roman Chrz¹stowski  znany bibliofil, mi³onik ksi¹¿ek i skarbnica wiedzy historycznej;
Otto Hagersheimer  wielce zas³u¿ony w sprawach organizacyjnych; Witold Korbel  absolwent lwowskiego
Korpusu Kadetów, muzealnik, autor wielu wystaw powiêconych pami¹tkom lwowskim, a tak¿e wspó³twórca
pomnika Kadetów Lwowskich poleg³ych w III powstaniu
l¹skim pod Gór¹ wiêtej Anny; Profesor Jerzy Zieliñski  wspó³za³o¿yciel l¹skiej Akademii Medycznej, zagwarantowa³ nam bezp³atn¹ siedzibê w budynku starego dworca katowickiego; Henryk Markowski  wieloletni
kolporter prasy; Jerzy Fic  intelektualista, cz³owiek
ogromnej wiedzy; Witold Kêdzieski  zawsze uczynny i
gotowy nas wspieraæ.
Oprócz tych niezwyk³ych Lwowiaków mielimy
w swoim gronie tak¿e godne pamiêci kole¿anki. Prym
wiod³a El¿bieta Stanek  energiczna organizatorka naszego Towarzystwa, zawsze aktywna, zaanga¿owana
w pomoc. Oprócz niej dzia³a³a pani W³adys³awa Biegus, która zainicjowa³a akcje odwiedzin chorych cz³onków naszego Oddzia³u potrzebuj¹cych ró¿norakiej pomocy. By³a te¿ Marta £abno, która wród wielu zajêæ
najwiêcej uwagi powiêca³a dzia³alnoci charytatywnej;
to przez jej rêce przechodzi³y stosy paczek z darami
dla Rodaków z Kresów. Z kolei Janka Mazurowa ca³y
swój czas, jako cz³onkini Towarzystwa i nasza kasjerka, powiêca³a na zbieranie sk³adek i prowadzenie
ewidencji cz³onków. Trzeba te¿ wspomnieæ Zosiê ¯ó³kiewicz  nasz¹ poetkê, profesor Danutê Rogalow¹,
Alinê Chawalibogowsk¹ i wiele, wiele innych osób, które powiêci³y swój czas i energiê na pracê spo³eczn¹
wspieraj¹c¹ Polaków na Kresach i przyczyni³y siê do
zachowania pamiêci o kulturze, zabytkach i wiedzy

Wrêczenie Z³otych Odznak zas³u¿onym cz³onkom
TML O/Katowice (2002 r.). Od lewej stoj¹: Anna
Krzeszewska, Henryk Markowski, Hanna Fedorowicz,
Les³aw Hawling (prezes), Zofia ¯ó³kiewicz.
Czêæ tych ekspatriantów przyby³a równie¿ do Katowic i to oni w³anie, po 40-letnim przymusowym wymazywaniu z pamiêci Lwowa i Kresów (temat tabu), utworzyli Towarzystwo Mi³oników Lwowa. G³ówny zarz¹d
Towarzystwa powsta³ we Wroc³awiu w padzierniku
1988 r. W styczniu 1989 r. w Katowicach powsta³a grupa inicjatywna TML w iloci 18 osób. Przewodniczy³ im
kol. Franciszek Speicher i po 3 miesi¹cach przygotowañ, 13 kwietnia tego¿ roku, w dzielnicowym domu
kultury w Katowicach przy ul. Tyszki 47 (dzi ul. Gra¿yñskiego 47) odby³o siê I walne (za³o¿ycielskie) spotkanie Towarzystwa. Wziê³o w nim udzia³ 267 osób,
a deklaracje przyst¹pienia podpisa³y 192 osoby. Powo³ano wtedy Zarz¹d Oddzia³u, którego prezesem zosta³
profesor Ludwik Müller. Utworzona zosta³a te¿ Komisja
Rewizyjna i S¹d Kole¿eñski. To pierwsze spotkanie
uwietni³y wystêpy i recytacje aktora i re¿ysera sceny
l¹skiej Jerzego Polañskiego i wystêpy m³odzie¿y licealnej z Sosnowca.
W listopadzie 1989 r. profesor L. Müller zrezygnowa³
z funkcji prezesa, a jego miejsce zaj¹³ w styczniu 1990 r.
Ryszard Zaorski. W maju 1991 r. nast¹pi³a kolejna
zmiana i prezesem zosta³ Les³aw Hawling, którego prezesura trwa³a do stycznia 2006 r. Po nim stanowisko to
piastowa³ owocnie przez 10 lat Stanis³aw Grossman.
Nastêpnie przez okres kilku miesiêcy prezesem by³
Antoni Wilgusiewicz i po jego rezygnacji w grudniu
2016 r. naszemu Oddzia³owi przewodniczy Maria lepowroñska.
Siêgaj¹c pamiêci¹ do roku 1991, oddzia³ liczy³ 711
cz³onków  a p³ac¹cych sk³adki  350 osób. Obecnie
jest nas 35 osób  w tym z dawnej kadry pozosta³o
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o tym, co Lwów i Kresy wnios³y do dziedzictwa kultury
polskiej. Nestork¹ naszego Towarzystwa jest Helena
Sak, ¿ywa historia, niespo¿yta energia, autorka wielu
pomys³ów i cennych inicjatyw.

III. Renowacja polskich grobów we Lwowie
Dotychczas uda³o nam siê pokryæ koszty odnowy
oko³o 40 polskich mogi³ na Cmentarzu £yczakowskim i
Janowskim we Lwowie. Renowacji poddano groby osobistoci zas³u¿onych dla Lwowa, Kresów i Rzeczpospolitej w sferze kultury, sztuki, medycyny, owiaty i
nauki oraz wojskowoci.

Dzia³alnoæ Oddzia³u Katowickiego
TMLiKPW na przestrzeni minionych
30 lat obejmuje nastêpuj¹ce dziedziny:
I. Dzia³alnoæ charytatywna
 Pomoc materialna dla najbiedniejszych Polaków
na Kresach  wysy³anie paczek ¿ywnociowych i
z odzie¿¹ dla potrzebuj¹cych osób prywatnych we Lwowie i okolicach, zamieniona obecnie na pomoc finansow¹. Aktualnie dwa razy w roku przed wiêtami przekazujemy pieni¹dze dla 33 potrzebuj¹cych. rodki na
ten cel pochodz¹ z kwest w kocio³ach przeprowadzanych przez naszych cz³onków po mszach wiêtych
w intencji ró¿nych rocznic dotycz¹cych historii Kresów
Po³udniowo-Wschodnich.
 Organizacja kolonii letnich dla polskich dzieci
z Kresów  w latach 90. XX wieku organizowalimy
kolonie letnie, nad morzem np. w Lisim Jarze (grupa
30 dzieci ze szko³y nr 10 we Lwowie), dzieci wypoczywa³y tak¿e w Rycerce ko³o ¯ywca. Kolonie te finansowane by³y g³ównie przez Urz¹d Miasta Katowice przy
wsparciu Wspólnoty Polskiej. W nastêpnych latach,
wobec braku dofinansowania ze strony Miasta Katowice, kolonie by³y organizowane w £utowcu w orodku
fundacji "Elementarz", która czêciowo finansowa³a
pobyt dzieci. Tu równie¿ w koszcie pobytu jak i transporcie dzieci uczestniczy³a Wspólnota Polska.
 Pomoc dla przedszkoli  dziêki zaanga¿owaniu
sióstr Notre-Dame, prowadz¹cych przedszkole Têcza
w KatowicachBrynowie, od wielu lat mamy mo¿liwoæ
udzielania dwa razy do roku pomocy przedszkolom
polskim we Lwowie i okolicy (zabawki, ksi¹¿ki, s³odycze).
 Inne formy  nielimy równie¿ pomoc tam, gdzie
by³a ona potrzebna, np. na budowê kocio³a w Brzeciu, Zas³awiu, Brodach i LwowieSichowie, na wsparcie ró¿nych organizacji i akcji polskich we Lwowie, jak
np. Polskie Radio Lwów; równie¿ na pomoc dla pogorzelców  polskiej rodziny na Bukowinie.

Grupa cz³onków TMLiKPW O/Katowice na Cmentarzu
£yczakowskim we Lwowie (wrzesieñ 2018 r.)
 kwatera Obroñców Lwowa. Od lewej: Andrzej
Szteliga, Jadwiga Feifer, Joanna Ciszewska-Szteliga,
Maria lepowroñska (prezes), Marian Klimek
Pieni¹dze na ten cel s¹ organizowane poprzez coroczne kwesty naszych cz³onków i m³odzie¿y licealnej
w dniu 1 listopada na cmentarzach katowickich. Ostatnio do tej akcji do³¹czy³a l¹ska Izba Lekarska, która
partycypuje w kosztach remontu grobów znanych lekarzy we Lwowie.
IV. Wystawy tematyczne
W celu pog³êbienia wiedzy o Kresach od wielu lat
organizowane s¹ wystawy tematyczne. Np. wystawa
z okazji 75-lecia obrony Lwowa odby³a siê w Muzeum
l¹skim w 1993 roku; Wystawa z okazji 650-lecia uzyskania praw miejskich przez Lwów z r¹k króla Kazimierza III Wielkiego i 350-lecia lubów króla Jana II Kazimierza  zorganizowana w Bibliotece l¹skiej w 2006
roku; Wystawa pt. Lwów  Niepodleg³a odby³a siê
w Bibliotece l¹skiej w 2018 roku. Nie sposób wymieniæ wszystkie, tego typu, zorganizowane przez Towarzystwo aktywnoci.

II. Wspó³praca z m³odzie¿¹ w Katowicach
 Organizacja corocznych konkursów (we wspó³pracy z Miastem Katowice) miêdzyszkolnych (szko³y podstawowe i gimnazja) historycznych i recytatorskich powiêconych wiedzy o historii Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich oraz poezji zwi¹zanej z twórczoci¹
Lwowiaków/Kresowian.
 Organizacja periodycznych prelekcji tematycznych dla m³odzie¿y liceów ogólnokszta³c¹cych (I LO im.
Kopernika, X LO im. Paderewskiego, XV LO im. Pileckiego, II LO im. Konopnickiej, III LO im. Mickiewicza,
IV LO im. Maczka) i SP 35 im. Korczyñskiej oraz
I Szczepu ZHP im. Obroñców Katowic.
 Organizacja wycieczek m³odzie¿y do Lwowa
ze szczególnym uwzglêdnieniem laureatów uprzednio
wspomnianych konkursów.
 Zbiórka przez m³odzie¿ szkoln¹ zniczy przed 1 listopada, które s¹ przeznaczone na polskie groby na
Kresach Po³udniowo-Wschodnich.

V. Trwa³e lady dzia³alnoci  tablice pamiêci
Staraniem Oddzia³u Katowickiego TMLiKPW oraz
dziêki darczyñcom (organizacjom i osobom prywatnym)
uda³o siê ufundowaæ i uroczycie powiêciæ tablice
upamiêtniaj¹ce bohaterskie czyny obroñców Lwowa i
polskoci tego miasta oraz Kresów Po³udniowoWschodnich z lat 1918  1920 i 1939  1947:
 Tablica upamiêtniaj¹ca 75. rocznicê Obrony Lwowa  w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach
(1993)
 Tablica upamiêtniaj¹ca Polaków pomordowanych
w latach 1939  1947 przez Armiê Czerwon¹, hitlerowców, NKWD, OUN-UPA  na kaplicy cmentarnej przy
ul. Sienkiewicza w Katowicach (2005)
 Tablica upamiêtniaj¹ca mord na profesorach
lwowskich dokonany przez hitlerowców w 1941 roku
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 w Kociele Akademickim w krypcie Archikatedry
Chrystusa Króla w Katowicach (2011)  przy udziale
Uniwersytetu l¹skiego
 Tablica upamiêtniaj¹ca 100. rocznicê Obrony Lwowa  ods³oniêta dnia 25 listopada 2018 r. w Kociele
Garnizonowym w. Kazimierza Królewicza w Katowicach
 Staraniem TML, Rada Miasta Katowice nada³a
w 2011 roku estakadzie, bêd¹cej czêci¹ DT, nazwê
Orl¹t Lwowskich, co upamiêtnia tablica kamienna pod
estakad¹.

nych i promocyjnych oraz Biblioteka l¹ska (m.in. projekt wiadkowie historii), MDK Koszutka i MDK Ligota.
 Bardzo wa¿nym i kluczowym elementem naszej
dzia³alnoci jest sta³a wspó³praca z Polakami i organizacjami polskimi we Lwowie np. Mari¹ Szymañsk¹ i
Krzysztofem Szymañskim  redaktorem Kuriera Galicyjskiego, Markiem Horbaniem  prezesem LKS Pogoñ Lwów, Polskim Towarzystwem Opieki nad Grobami Wojennymi.
Reasumuj¹c, dzia³alnoæ nasza przez ca³e 30 lat
opiera siê na wspó³pracy z ludmi dobrej woli. Od po³owy 2016 r. spotykamy siê regularnie w Centrum Organizacji Pozarz¹dowych w Katowicach przy ul. Kopernika 14, gdzie mamy siedzibê.
Aktualnie nasz niewielki Oddzia³ stara siê w miarê
mo¿liwoci, a nawet ponad nasze si³y, sukcesywnie
przekazywaæ pamiêæ o naszym Lwowie i Kresach Po³udniowo-Wschodnich nastêpnym pokoleniom, zw³aszcza
m³odzie¿y.

VI. Inna dzia³alnoæ
 Wspó³praca z parafiami katowickimi (Archikatedr¹
Chrystusa Króla  Kocio³em Akademickim, Kocio³em
Garnizonowym, Kocio³em wiêtego Micha³a Archanio³a, Kocio³em wiêtego Ludwika Króla i Wniebowziêcia
NMP oraz Zgromadzeniem Sióstr S³u¿ebniczek NMP)
dotycz¹ca organizacji okolicznociowych mszy wiêtych upamiêtniaj¹cych rocznice Obrony Lwowa i innych
wydarzeñ patriotycznych.
 Organizacja ró¿nego rodzaju konferencji owiatowych i wydarzeñ kulturalnych oraz spotkañ okolicznociowych (w tym op³atkowych)
 Wystêpy artystyczne w Teatrze l¹skim im. Wyspiañskiego (czterokrotnie goci³ Polski Teatr Ludowy
ze Lwowa), a tak¿e coroczne koncerty zespo³u kresowego Paka Rycha z Bytomia z programami patriotycznymi (dziêki uprzejmoci kierownictwa MDK Koszutka)
 Do innych form dzia³alnoci nale¿y zaliczyæ kontakty z bratnimi oddzia³ami TMLiKPW na terenie województwa l¹skiego, jak równie¿ wspó³pracê z instytucjami jak Wydzia³ Kultury i Wydzia³ Promocji Urzêdu
Miasta w Katowicach, Pe³nomocnik Marsza³ka Woj.
l¹skiego d/s Kombatantów, Górnol¹skie Stowarzyszenie Wspólnota Polska, którego prezes, pan Stefan
Gajda, zawsze w miarê mo¿liwoci wspiera nasz¹ dzia³alnoæ, za co jestemy MU bardzi wdziêczni.
 Wspó³praca z mediami (Radio Katowice, TVP Regionalna, Dziennik Zachodni) w kwestiach informacyj-

lad wspomnieñ
Czy jest wspomnienie?
Pami¹tk¹ tajemn¹
Fotografi¹ bezcenn¹
Kolorow¹
Trójwymiarow¹
Prawdziwym dowodem
Rejestrem
Uniwersalnym ród³em informacji
Jest we mnie
Nie widaæ go
A tyle a¿ jest
¯e wci¹¿ jestem
Falami powraca
Dopiero wraz z nami odchodzi
Powoli zanika
Bez ladu zanika
Weronika Zarzycka

> Z ¯A£OBNEJ KARTY
p. Juliusz Maria Krawacki

dych ludzi. Uroczystoæ mia³a oprawê wojskow¹, by³ to
wyraz uznania w³adz wojskowych dla wielkiego wk³adu
zmar³ego w dzie³o wprowadzania tematyki wojskowej,
szczególnie w jej warstwie historycznej do codziennej
praktyki szkolnej. Has³o Wojsko Polskie z m³odzie¿¹
sta³o siê wartoci¹ obecn¹ w ¿yciu wielu opolskich
szkó³. Jako prezes Opolskiego Oddzia³u Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy im. Józefa Pi³sudskiego osobicie i w towarzystwie oficerów by³ czêstym gociem
w placówkach owiatowych Opola i Opolszczyzny, zawsze z bogat¹, multimedialn¹ prezentacj¹ wa¿nych
wydarzeñ w dziejach polskiego orê¿a.
Urodzi³ siê 24 czerwca 1934 roku w Marguciszkach
(pow. wiêciany, woj. wileñskie), w rodzinie ziemiañskiej o wielkich patriotycznych tradycjach. Bardzo
wczenie, bo ju¿ w 1937 roku straci³ ojca. W 1941 roku
matka Irena z D¹browskich Krawacka wraz z pi¹tk¹

24 VI 1934  20 II 2019
Niezwykle godny i dostojny charakter mia³o po¿egnanie na Cmentarzu
Komunalnym w Opolu odchodz¹cego na Wieczn¹
S³u¿bê mgr Juliusza Marii
Krawackiego. Licznie zgromadzeni mieszkañcy miasta oddali czeæ wielce dla
Opola i l¹ska Opolskiego
zas³u¿onemu dzia³aczowi
spo³ecznemu, wybitnemu
nauczycielowi  wychowawcy wielu pokoleñ m³o42

ma³ych dzieci: Bohdanem, Juliuszem, Teres¹, Bo¿en¹ i
Janem zosta³a zes³ana na Sybir, do Barnau³u w Kraju
A³tajskim. Ju¿ jako dziecko, by pomóc matce w utrzymaniu rodzeñstwa pracowa³ w sowchozie. Do Polski
 bez Teresy, która zmar³a na wygnaniu  rodzina powróci³a w 1948 roku, osiedli³a siê w Popielarzach na
Kujawach, tam matka objê³a gospodarstwo rolne.
Po ukoñczeniu Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Ziemi Kujawskiej we W³oc³awku, podj¹³ studia w Wy¿szej
Szkole Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu, zwieñczone w 1958 roku zdobyciem dyplomu magistra wychowania fizycznego.
Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ jeszcze w trakcie studiów, zosta³ trenerem I-ligowej ¿eñskiej dru¿yny pi³ki
siatkowej OKS Odra Opole. W 1958 roku podj¹³ pracê
nauczycielsk¹ w Zespole Szkó³ Mechanicznych w Opolu. Okres 1965  1973 to sprawowanie funkcji kierownika Zespo³u Metodyczno  Szkoleniowego w Wojewódzkim Orodku Sportowym w Opolu. Równolegle w latach
1958  1971 by³ trenerem II-ligowej mêskiej dru¿yny
pi³ki siatkowej KS Opolanin. Od 1973 roku a¿ do
przejcia na emeryturê swoje losy zawodowe zwi¹za³
z systemem doskonalenia nauczycieli. Jako starszy wizytator metodyk odpowiada³ za rozwój klas i szkó³ sportowych w naszym województwie. By³ autorem wa¿nych
opracowañ metodycznych, takich jak m.in. Program
szkolenia kadry trenersko  instruktorskiej (Warszawa
1984), Materia³y pomocnicze dla nauczycieli wychowania fizycznego (Opole 1988), a tak¿e licznych publikacji zamieszczonych w czasopismach pedagogicznych.
Systematycznie doskonali³ swoje zawodowe umiejêtnoci. Zdoby³ dyplom trenera I klasy w pi³ce siatkowej. Z ramienia Polskiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej jako
obserwator uczestniczy³ w Mistrzostwach wiata w Pi³ce Siatkowej w Berlinie, Pradze, Sofii (1964  1978),
by³ w zespole szkoleniowym reprezentacji Polski w pi³ce siatkowej przed Igrzyskami Olimpijskimi w Meksyku.
Niezale¿nie od pracy zawodowej prowadzi³ zajêcia
w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu w Warszawie (1968  1988), w Studiach Nauczycielskich
w Opolu i Raciborzu. Wyk³ada³ na letnich specjalistycznych kursach nauczycieli organizowanych przez Ministerstwo Owiaty i Wychowania w Warszawie (1975  1988).

Zas³u¿ony dzia³acz sportowy, wieloletni wiceprezes
Opolskiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej (1958  1995), prezes Stowarzyszenia Trenerów  Oddzia³ Opolski (1964
 1988), cz³onek Prezydium Zarz¹du Szkolnego Zwi¹zku Sportowego w Opolu (1958  1988).
W 1989 roku by³ wspó³za³o¿ycielem i pierwszym
prezesem Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹zku Sybiraków
w Opolu, funkcjê tê sprawowa³ do 1995 roku. Wspó³organizowa³ pierwsze pielgrzymki Sybiraków na Jasn¹
Górê, dzisiaj wesz³y one na sta³e do ogólnopolskiego
kalendarza pielgrzymkowego. Wspólnie z ksiêdzem
Edmundem Cisakiem, krajowym kapelanem Sybiraków
doprowadzi³ do wybudowania Mauzoleum Sybiraków
na Wa³ach Jasnogórskich. Wchodz¹c od 1990 roku 
jako wiceprezes  w sk³ad Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku
Sybiraków w Warszawie wspó³tworzy³ szereg aktów
prawnych normuj¹cych prawa i przywileje syberyjskich
zes³añców.
By³ cz³onkiem Rady Kombatanckiej przy Ministrze
dla Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
w Warszawie. Z ramienia organizacji kombatanckich
wchodzi³ w sk³ad delegacji rz¹dowych na uroczystoci
rocznicowe w Rosji, we W³oszech, na Litwie i w Iranie.
¯egnaj¹c zmar³ego, ksi¹dz Marek Antoni Trzeciak
wspomina³, ¿e kiedy w 1990 roku obejmowa³ stanowisko kapelana wojskowego Garnizonu Opolskiego, to
w³anie Juliusz popieszy³ z ogromn¹ pomoc¹, niemal
wprowadzi³ w nowe obowi¹zki.
Za wybitne osi¹gniêcia w pracy zawodowej i w dzia³alnoci spo³ecznej zosta³ odznaczony Krzy¿em Kawalerskim OOP, Odznak¹ Zas³u¿onego Dzia³acza Kultury
Fizycznej, licznymi odznakami regionalnymi i organizacyjnymi. Otrzyma³ nagrody: Ministra Owiaty i Wychowania, Przewodnicz¹cego G³ównego Komitetu Kultury
Fizycznej i Sportu, Opolskiego Kuratora Owiaty i Wychowania.
Odszed³ po ciê¿kiej chorobie, otoczony w najtrudniejszych godzinach mi³oci¹ córki Gra¿yny, wnuczek
Katarzyny i Karoliny. W pamiêci przyjació³ pozosta³ jako
prawy i dobry cz³owiek.
Jerzy Duda

p. Henryk Rosiñski

zwartej grupy osadniczej by³a spo³ecznoæ wiejska
s³awnych Przebra¿y na Wo³yniu, ponad szeædziesi¹t
rodzin osiedli³o siê w s¹siaduj¹cych z sob¹ wsiach powiatu niemodliñskiego: Przydro¿u Ma³ym i Wielkim.1)
W tym przypadku wa¿n¹ rolê odegra³o wysokie zorganizowanie mieszkañców Przebra¿y, którzy potrafili
przeciwstawiæ siê bandom ukraiñskim, tworz¹c samoobronê, chroni¹c w ten sposób dwadziecia tysiêcy ludzi w³asnej i okolicznych wiosek, przed niechybn¹, mêczeñsk¹ mierci¹. W takim zorganizowanym transporcie wraz z rodzicami przyby³ do Przydro¿a Wielkiego
Henryk Rosiñski.
Urodzi³ siê 19 listopada 1939 roku w Przebra¿ach
ko³o £ucka.
Po ukoñczeniu Szko³y Podstawowej w Przydro¿u
Wielkim dalsz¹ naukê kontynuowa³ w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Niemodlinie. Po uzyskaniu w 1958 roku
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Przybywaj¹cy na l¹sk
Opolski, tu¿ po ustaniu
dzia³añ II wojny wiatowej
eksrepatrianci z Kresów
Wschodnich II Rzeczypospolitej starali siê na obcej
sobie ziemi osiedlaæ zwartymi grupami, wierz¹c, ¿e
w ten sposób potrafi¹ sobie zapewniæ mo¿liwie
bezpieczne warunki budowania na nowo ¿ycia w nowym miejscu zamieszkania. Przyk³adem takiej
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dyplomu dojrza³oci podj¹³ studia w Wy¿szej Szkole
Pedagogicznej w Opolu, zwieñczone w 1964 roku dyplomem magistra fizyki. W tym samym roku podj¹³ pracê nauczycielsk¹ w Zespole Szkó³ Elektrycznych
im. Tadeusza Kociuszki w Opolu, pocz¹tkowo w charakterze wychowawcy internatu, nastêpnie nauczyciela
fizyki. W latach 1968  1977 by³ nauczycielem w Zespole Szkó³ Mechanicznych w Opolu, od 1973 roku
sprawowa³ funkcjê wicedyrektora Zespo³u odpowiedzialnego za Wydzia³ dla Pracuj¹cych. W 1977 roku
otrzyma³ powo³anie na stanowisko zastêpcy dyrektora
Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych im.
Kazimierza Gzowskiego w Opolu. wietny metodyk,
¿yczliwy i wymagaj¹cy nauczyciel zyska³ sobie wielki
szacunek wród wychowanków i nauczycieli.
W 1979 roku awansowa³ do Opolskiego Kuratorium
Owiaty i Wychowania na stanowisko starszego wizytatora owiaty doros³ych. W zakresie obowi¹zków mia³
zapisan¹ opiekê nad szko³ami dla pracuj¹cych wszystkich typów, a tak¿e wspó³pracê z instytucjami i organizacjami prowadz¹cymi doskonalenie pracowników.
Swoj¹ pracê wykonywa³ wzorowo zyskuj¹c uznanie
s³u¿b pracowniczych za profesjonalne podejcie do
problemów zwi¹zanych z wdra¿aniem nowoczesnych,
efektywnych programów umo¿liwiaj¹cych przekwalifikowanie wieloletnich pracowników, których zawody

 stanowiska pracy by³y likwidowane lub ulega³y g³êbokim zmianom.
W 1990 roku wygra³ konkurs na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w Opolu. By³ pierwszym w historii szkolnictwa zawodowego w Opolu dyrektorem, który stanowisko obj¹³ po wygraniu konkursu.
Swoj¹ funkcjê pe³ni³ do czasu przejcia na emeryturê w
1994 roku. Uda³o mu siê zachowaæ w trudnym dla
szkolnictwa zawodowego okresie wysoki poziom nauczania przysz³ych specjalistów mechaniki, tak¿e
wprowadziæ nowe, poszukiwane na rynku pracy specjalnoci. W trakcie pracy zawodowej ukoñczy³ w 1978
roku Studium Podyplomowe Organizacji i Zarz¹dzania
Owiat¹ w Kaliszu.
W uznaniu wybitnych osi¹gniêæ w pracy zawodowej
zosta³ odznaczony Krzy¿em Kawalerskim OOP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, innymi odznakami
regionalnymi i bran¿owymi. Otrzyma³ Nagrodê Ministra
Owiaty i Wychowania oraz Nagrodê Opolskiego Kuratora Owiaty.
Pochowany zosta³ na Cmentarzu Komunalnym
w OpoluPó³wsi.
1) El¿bieta Dworzak, Ma³gorzata Goc: Pochodzenie terytorialne
ludnoci nap³ywowej i geografia powojennych osiedleñ na wsi opolskiej. Opole 2011. Strona 201.

Jerzy Duda

Po¿egnalimy drogich przyjació³, wiernych cz³onków TMLiKPW O. Tarnów
pracach technicznych, przygotowaniu puszek do kwest
na cel ratowania polskich grobów na Kresach i sam
przez wiele lat kwestowa³.
Pomaga³ w organizowaniu pomocy wi¹tecznej dla
Polaków z Kresów, zawsze by³ obecny na uroczystociach Oddzia³u i miejskich uroczystociach patriotycznych. Wykonywa³ te¿ dokumentacjê fotograficzn¹
z tych wydarzeñ, dziêki czemu s¹ one utrwalone w kronice Oddzia³u.
Spocz¹³ na Starym Cmentarzu w Tarnowie.

Rok 2019 zacz¹³ siê dla Oddzia³u Tarnów bardzo
smutnymi wydarzeniami. W miesi¹cach styczniu i lutym
po¿egnalimy trzech cz³onków, którzy wiele trudu w³o¿yli w pracê Oddzia³u.

p. Zbigniew ¯muda
Urodzi³ siê w Brzesku, w 1929 r. Rodzina
osiad³a w obecnej dzielnicy Tarnowa  D¹brówce, gdzie Zbigniew spêdzi³ dzieciñstwo i lata
szkolne.
Studiowa³ geografiê
na Uniwersytecie Jagielloñskim, po czym
podj¹ pracê w stacji
meteorologicznej w Tarnowie.
Jako m¹¿ rodowitej
lwowianki  Haliny,
z domu Bukartyk, przyby³ej po wojnie do Tarnowa, pozna³ dramat rodziny, która musia³a
opuciæ swoje rodzinne, ukochane Miasto. Halina zawsze mog³a liczyæ na Jego wsparcie, a by³o ono potrzebne, bo oprócz pracy zawodowej, spo³ecznie pracowa³a w Oddziale TML Tarnów i przez 17 lat by³a prezesem. Zbigniew ca³ym sercem by³ oddany pracy w Towarzystwie, szczególnie dba³ o wyposa¿enie siedziby
Oddzia³u, jako z³ota r¹czka du¿o pomaga³ w ró¿nych

p. Bronis³aw Peschak
Lwowianin z urodzenia
w 1917 r., cz³onek Towarzystwa od pocz¹tku istnienia Oddzia³u.
Naukê szkoln¹ odby³ w
szkole powszechnej i w VIII
Gimnazjum im. Kazimierza
Wielkiego. Przed wybuchem wojny przez dwa lata
studiowa³ na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Lwowskiej, ukoñczy³ Szko³ê Podchor¹¿ych Rezerwy
Saperów w Modlinie.
W 1944 r. wraz z rodzin¹ opuci³ Lwów i osiad³
w Tarnowie. Po wojnie ukoñczy³ studia na Politechnice
Krakowskiej, pracowa³ w Przedsiêbiorstwie Transportu
Lenego w Rzeszowie. Przez 42 lata prowadzi³ znany
w miecie sklep z czêciami motoryzacyjnymi. By³ te¿
pasjonatem motoryzacji.
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Jego wspomnienia i dyskusje o Kresach by³y wa¿nym punktem spotkañ w Towarzystwie, bo zawsze dysponowa³ nowymi wiadomociami zdobytymi z prasy czy
radia, ¿ywo interesowa³ siê tymi tematami.
Wiele razy jedzi³ do Lwowa i mocno prze¿ywa³
pobyty w swoim Miecie. D³ugi czas dzielnie zmaga³ siê
z powa¿n¹ chorob¹, móg³ liczyæ na troskliw¹ opiekê
rodziny. Wychowa³ czworo dzieci, doczeka³ siê dziewiêciorga wnuków i piêtnaciorga prawnuków. By³ osob¹
pogodn¹ i serdeczn¹.

materia³ów wybuchowych w Krupskim M³ynie. Po zakoñczeniu sta¿u przeniós³ siê do Zak³adów Azotowych
w Tarnowie, gdzie zajmowa³ kierownicze stanowiska.
Nastêpnie zaj¹³ kierownicze stanowisko w Zjednoczeniu
Przedsiêbiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Jan zosta³ cz³onkiem Towarzystwa Mi³oników Lwowa od pocz¹tku powstania organizacji w Tarnowie. Od
roku 1997 by³ cz³onkiem Zarz¹du.
Ojciec dwóch synów, bardzo kocha³ swoje wnuki i
stara³ siê im dostarczaæ wiedzê, jak¹ polskie dziecko
powinno posiadaæ. Jedzi³ z nimi na Kresy, pokazywa³
im polskie lady. Z nami dzieli³ siê zdobytymi wiadomociami na temat Kresów, a tak¿e wspomnieniami z w³asnych prze¿yæ. Corocznie wspó³organizowa³ obchody ku
uczczeniu ofiar zbrodni wo³yñskiej. Ufundowa³ tablicê na
nasz Kurhan Lwowski, powiêcon¹ ofiarom zbrodni UPA
dokonanej na ludnoci z Hrubieszowskiego.
By³ niezast¹pionym przewodnicz¹cym zebrañ Oddzia³u. Stracilimy Kolegê, wiadka historii, szanowanego i lubianego Przyjaciela.
Pochowany zosta³ na Starym Cmentarzu w Tarnowie.
Mimo smutnych po¿egnañ, patrz¹c na dokonania
tych, którzy odeszli, na ich aktywnoæ, mimo podesz³ego wieku, a przede wszystkim na to, ¿e byli szczerymi
przyjació³mi w naszej Kresowej Rodzinie, mo¿emy dziêkowaæ losowi i Im, ¿e spotkalimy Ich na swoje drodze.
Czeæ Ich Pamiêci!

p. Jan Proæ
Urodzi³ siê w 1929 r.
w Tyszowcach ko³o Horoszczyc, w rodzinie emigrantów, którzy powrócili z Ameryki do swego rodzinnego
miejsca. Matka Jana pochodzi³a z Halicza.
Jego dzieciñstwo, pocz¹tkowo szczêliwe, przerwa³a wojna, podczas której
by³ wiadkiem traumatycznych wydarzeñ, zwi¹zanych ze zbrodniczymi aktami ukraiñskich nacjonalistów wobec Polaków. Podczas jednego z pogromów
cudem unikn¹³ mierci. Tych zdarzeñ Jan nie zapomnia³
do koñca ¿ycia, bo jak dziecko mo¿e zapomnieæ, ¿e mu
zamordowano ukochan¹ nauczycielkê.
Po wojnie ukoñczy³ naukê szkoln¹ i podj¹³ studia na
Wydziale Chemii Politechniki Gdañskiej, po ukoñczeniu
której zosta³ skierowany nakazem pracy do fabryki

Cz³onkowie TMLiKPW
Oddzia³u w Tarnowie
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Wszystkim Szanownym Ofiarodawcom sk³adamy najserdeczniejsze podziêkowania.
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Fot. Barbara Misiewicz IPN Wroc³aw

Medal wiadek Historii
(kszta³t kwadratu o boku 40 mm, w kolorze
z³otym, wykonany z metalu)

