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Leszek Mulka

78. rocznica mordu polskich profesorów
uczelni lwowskich
Tradycyjnie 4 lipca we Wroc³awiu odby³y siê uroczystoci upamiêtniaj¹ce kolejn¹ rocznicê mordu polskich
profesorów na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie. Rozpoczê³y siê Msz¹ w. w kociele Najwiêtszego Serca
Jezusowego przy placu Grunwaldzkim, z udzia³em
pocztów sztandarowych Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich oraz innych organizacji kresowych. G³ówna czêæ uroczystoci odby³a
siê pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich
na skwerze prof. Kazimierza Idaszewskiego przy placu
Grunwaldzkim.

Nastêpnie pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów
Lwowskich wieñce i kwiaty z³o¿yli: przedstawiciele
urzêdów i instytucji pañstwowych, przedstawiciele
w³adz samorz¹dowych Wroc³awia i województwa, delegacje wroc³awskich uczelni, szkó³ i stowarzyszeñ, oficerowie Wojska Polskiego, duchowieñstwo oraz mieszkañcy Wroc³awia. Wród nich liczna delegacja Zarz¹du
G³ównego i Oddzia³u Wroc³awskiego TMLiKPW.

Fot. Konstanty Czawaga

Delegacja Wojska Polskiego sk³ada ho³d
zamordowanym profesorom lwowskim

Fot. Tomasz Wa³ów

Kwiaty sk³ada rektor Uniwersytetu Medycznego
prof. Marek Ziêtek
Uroczystoæ mia³a charakter pañstwowy z udzia³em
kompanii honorowej Wy¿szej Oficerskiej Szko³y Wojsk
L¹dowych we Wroc³awiu i Orkiestry Reprezentacyjnej
Komendy Wojewódzkiej Policji. Wartê honorow¹ przy
pomniku zaci¹gnêli ¿o³nierze Wojska Polskiego oraz
poczty sztandarowe Politechniki Wroc³awskiej, Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich oraz innych organizacji kresowych.
Po odegraniu hymnu Polski kompania honorowa
Wy¿szej Oficerskiej Szko³y Wojsk L¹dowych odda³a
salwê honorow¹, po czym g³os zabrali: Wojewoda Dolnol¹ski Pawe³ Hreniak, Prezydent Wroc³awia Jacek
Sutryk oraz rektor Uniwersytetu Medycznego we Wroc³awiu i przewodnicz¹cy Kolegium Rektorów Uczelni
Wroc³awia i Opola, prof. Marek Ziêtek.
Prof. Marek Ziêtek wspomnia³, ¿e dzieñ wczeniej,
3 lipca, profesorowie uczelni wroc³awskich i opolskich
oraz delegacja wroc³awian z prezydentem miasta Jackiem Sutrykiem uczestniczyli w uroczystociach na
Wzgórzach Wuleckich we Lwowie. To w³anie tam
78 lat temu profesorowie lwowskich uczelni i ich rodziny (razem 45 osób) zostali rozstrzelani zaraz po wkroczeniu Niemców do miasta. Wród zamordowanych
profesorów byli m.in. Roman Lomgchamps de Bérier,
rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza i jego trzej synowie, prof. Kasper Weigel, rektor Politechniki Lwowskiej,
matematyk prof. W³odzimierz Sto¿ek, prof. Antoni Cieszyñski, twórca polskiej stomatologii oraz pisarz i t³umacz Tadeusz Boy-¯eleñski.

Fot. Konstanty Czawaga

Lwowiacy przed pomnikiem profesorów lwowskich
na Wzgórzach Wuleckich (z prawej Emil Legowicz
prezes TKPZL)
Uroczystoæ zakoñczy³ przemarsz kompanii honorowej Wy¿szej Oficerskiej Szko³y Wojsk L¹dowych i Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji.
Zaraz po uroczystoci w budynku Bibliotech Politechniki Wroc³awskiej odby³a siê promocja ksi¹¿ki
Mortui vivunt. Przez Lwów i Wroc³aw szlakiem zbrodni
na Wzgórzach Wuleckich oraz spotkanie ze wspó³autork¹ ksi¹¿ki Kamil¹ Jasiñsk¹. W ksi¹¿ce przedstawione s¹ sylwetki zamordowanych profesorów lwowskich i
ich bliskich oraz miejsca, w których mieszkali. Opisana
jest tak¿e ich ostatnia droga na Wzgórza Wuleckie i
przebieg samej egzekucji oraz póniejsze wydarzenia,
tj. ekshumacja i spopielenie cia³.  Zale¿a³o nam na pokazaniu ostatnich dramatycznych chwil ¿ycia tych wiel1

kich postaci, autorytetów w swoich dziedzinach. Staralimy siê odtworzyæ ostatnie godziny ¿ycia profesorów.
Chcielimy, aby czytelnik móg³ wczuæ siê w ich sytuacjê  mówi³a w swoim wyst¹pieniu Kamila Jasiñska.
Ksi¹¿ka zosta³a przygotowana przez Orodek Pamiêæ i Przysz³oæ  Centrum Historii Zajezdnia we
Wroc³awiu, przy wspó³pracy z Politechnik¹ Wroc³awsk¹
oraz Bibliotek¹ Naukow¹ Lwowskiego Uniwersytetu
Narodowego im. Iwana Franki.
Organizatorem uroczystoci rocznicowych od lat
jest Politechnika Wroc³awska, bowiem wroc³awskie rodowisko akademickie uznaje siê za duchowych spadkobierców lwowskich tradycji akademickich i dlatego
w³anie we Wroc³awiu w nadzwyczajny sposób obchodzona jest ka¿da rocznica tamtego tragicznego wydarzenia.
Równie¿ we Lwowie uczczono 78. rocznicê mordu
polskich profesorów na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie. Obchody rozpoczê³y siê 2 lipca wieczorem Msz¹
w. w katedrze ³aciñskiej. Mszy w. przewodniczy³ metropolita lwowski obrz¹dku ³aciñskiego arcybiskup Mieczys³aw Mokrzycki, który równie¿ wyg³osi³ homiliê nawi¹zuj¹c¹ do tej tragicznej rocznicy.
Oficjalne uroczystoci odby³y siê 3 lipca przy nowym pomniku w miejscu, gdzie 78 lat temu wczesnym
rankiem 4 lipca dokonano egzekucji polskich profesorów lwowskich uczelni, cz³onków ich rodzin i wspó³lokatorów. Na uroczystoæ przyby³a delegacja z Wroc³awia
z prezydentem miasta Jackiem Sutrykiem oraz liczna
grupa profesorów uczelni Wroc³awia, Opola i innych
miast polskich. Obecni byli przedstawiciele Konsulatu
Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie
oraz przedstawiciele w³adz Lwowa i uczelni lwowskich.

W tym roku nie by³o przemówieñ. W milczeniu pod
pomnikiem z³o¿ono kwiaty i wieñce. Na zakoñczenie
uroczystoci arcybiskup Mieczys³aw Mokrzycki i proboszcz katedry ³aciñskiej ks. pra³at Jan Nikiel oraz
dwóch kapelanów studenckich obrz¹dku wschodniego
poprowadzili modlitwy ¿a³obne.
Natomiast 4 lipca wieczorem mieszkaj¹cy we Lwowie Polacy oraz przybysze z Polski zgromadzili siê
przed symbolicznym nagrobkiem z krzy¿em na Wzgórzach Wuleckich, który w 1991 roku ufundowa³y rodziny
zamordowanych profesorów. Obecni byli przedstawiciele Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej i innych polskich organizacji we Lwowie. Przybyli tak¿e:
ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki, konsulowie generalni RP na Ukrainie: Rafa³ Wolski ze Lwowa, Janusz Jab³oñski z Charkowa i Damian Ciarciñski
z Winnicy oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP. Wród goci by³ konsul generalny
RP we Lwowie w latach 2011  2015 Jaros³aw Drozd.
Wartê honorow¹ przy pomniku zaci¹gnêli lwowscy
harcerze.
Okolicznociowe wyst¹pienie wyg³osi³ prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Emil Legowicz, który powiedzia³ m.in.:  Coroczne spotkania
w tym miejscu s¹ naszym chrzecijañskim obowi¹zkiem i obowi¹zkiem ludzkim, poniewa¿ to miejsce jest
tragiczne w historii naszego narodu, naszego miasta.
W milczeniu i zadumie sk³adano kwiaty i zapalano
znicze. Wspóln¹ modlitwê w intencji zamordowanych
profesorów prowadzi³ proboszcz parafii w. Antoniego
we Lwowie o. Pawe³ Odój. G

Agnieszka Topolska

Dr Adolf Juzwenko laureatem Nagrody Polskiej Akademii Umiejêtnoci im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
Dyrektor Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich,
dr Adolf Juzwenko zosta³ laureatem Nagrody Polskiej
Akademii Umiejêtnoci im. Erazma i Anny Jerzmanowskich na rok 2019.
Nagroda im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, ustanowiona moc¹ testamentu Erazma Jerzmanowskiego,
przedsiêbiorcy i filantropa w 1908 roku, po raz pierwszy
wrêczona zosta³a przez Akademiê Umiejêtnoci
w 1915 roku. Do wybuchu drugiej wojny wiatowej
uchodzi³a za polskiego Nobla. W wyniku wojny na
wiele lat zaniechano jej przyznawania. Restytuowana
zosta³a w 2008 roku, po raz pierwszy po wojnie wrêczono j¹ w 2009 roku, niemal dok³adnie w stulecie
mierci Erazma Jerzmanowskiego.
Wród laureatów Nagrody s¹: Janina OchojskaOkoñska (2009), prof. Jerzy Nowosielski (2010), prof.
Maciej W³adys³aw Grabski (2011), prof. Adam Bielañski
(2012), prof. Andrzej Zoll (2013), Jerzy Owsiak (2014),
prof. Jerzy Limon (2015), ks. Adam Boniecki (2016),
prof. Krzysztof Penderecki (2017) i Anna Dymna
(2018).
Nagroda wrêczana jest w Sali Senatorskiej Zamku
Królewskiego na Wawelu.

Materia³y PAU

Dr Adolf Juzwenko podczas uroczystoci wrêczenia
Nagrody Polskiej Akademii Umiejêtnoci im. Erazma
i Anny Jerzmanowskich 2019
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W 2018 r. przypada³a 220. rocznica urodzin Adama Mickiewicza

My z Niego wszyscy,
czyli kilka s³ów o wieszczu Adamie
(Przedruk ze specjalnego wydania Namys³owskich Spotkañ Kresowych nr 1 (28) 2018 r., czasopisma TMLiKPW
Oddzia³ w Namys³owie)
Lecz kim jest Mickiewicz dla dzisiejszego odbiorcy?
Nie jest przecie¿ poet¹ tylko pokolenia Zygmunta Krasiñskiego czy te¿ poet¹ tylko epoki zaborów. Twórczoæ autora Dziadów daleko wykracza poza te ramy,
posiada charakter ze wszech miar ogólnonarodowy i
bez wzglêdu na epokê jest wci¹¿ wartociowa i piêkna,
nieustannie odkrywana na nowo, indywidualnie, przez
ka¿dego czytelnika. Jak napisa³ dwudziestowieczny
poeta, Julian Przybo, Mickiewicz to nie tylko twórca
romantyzmu i poeta narodowy  to nowy jêzyk jêzyka
polskiego. Jêzyk ten nie jest wiêc tylko w³aciwy dla
poety  jest jednoczenie jêzykiem ca³ego narodu, jêzykiem nas wszystkich, nieodzownym elementem kultury narodowej. Czytaj¹c poezje Mickiewicza, uczymy
siê tego jêzyka  poznajemy nie tylko poetê, lecz tak¿e
nas samych; obcuj¹c z jêzykiem poety, nabywamy
cz¹stkê jego wra¿liwoci, wchodzimy w osobist¹, czêsto nawet intymn¹, strefê jego emocji i wyznañ; odkrywamy jego poetycka wizjê wiata.
Sylwester Zabielny

Adam Mickiewicz, herbu Poraj, urodzi³ siê 24
grudnia 1798 r. w Zaosiu
lub Nowogródku, niewielkim miasteczku litewskim
(w okresie miêdzywojennym nale¿a³o do Polski,
obecnie  w granicach
Bia³orusi), w rodzinie drobnoszlacheckiej. Jego rodzicami byli Miko³aj i Barbara z Majewskich.
Podczas studiów na
Uniwersytecie Wileñskim
nale¿a³ do grona za³o¿ycieli stowarzyszeñ m³odzie¿y, m.in. Towarzystwa Filomatów, aresztowany póniej pod zarzutem udzia³u
w spisku i zes³any do Rosji, sk¹d, w 1829 r., uda³ siê na
emigracjê do Pary¿a. Zmar³ 26 listopada 1855 r.
w Stambule (Konstantynopolu), gdzie pod koniec ¿ycia
wspomaga³ rozbudowê polskich oddzia³ów, maj¹cych
u boku Turcji walczyæ z Rosj¹. Zosta³ pochowany na
cmentarzu polskim w Montmorency we Francji.
W 1890 r. prochy poety zosta³y z³o¿one w krypcie katedry wawelskiej.
Kim by³ Adam Mickiewicz dla ludzi jemu wspó³czesnych?  o tym przekonaæ siê nietrudno. On by³ dla
ludzi mego pokolenia i miodem, i mlekiem, i ¿ó³ci¹, i
krwi¹ duchow¹, my z niego wszyscy  refleksja Zygmunta Krasiñskiego, wywo³ana informacj¹ o mierci
Adama Mickiewicza, bodaj najwymowniej oddaje, jakie
znaczenie mia³ autor Pana Tadeusza i jego twórczoæ
dla ca³ej generacji nastêpuj¹cych po nim poetów. Jako
inicjator romantyzmu w Polsce, przez pewien czas jego
samotny twórca, nastêpnie wspó³twórca, wprowadza³
Mickiewicz do polskiej literatury nowe tematy i bohaterów, kszta³towa³ romantyczny wiatopogl¹d Polaków,
wytycza³ nowe kierunki rozwoju w myli artystycznej,
ideowej, filozoficznej. Niemal ca³e ¿ycie wieszcza, jego
dzie³o poetyckie, myli i czyn, przepe³nione by³y poczuciem obowi¹zku s³u¿by wobec zniewolonej ojczyzny,
o któr¹ wojnê  by zacytowaæ s³owa samego Mickiewicza  kiedy miecze schowane, dalej trzeba piórami
prowadziæ. A prowadz¹c swoim piórem tê wojnê, k³ad³
na karty swych dzie³ wiadectwo najszlachetniejszych
idei przewodnich, na jakie wzniós³ siê europejski romantyzm, mówi¹c o piêknie, s³usznoci, prawdzie,
o sprawiedliwoci i wolnoci. Kreuj¹c model patriotyzmu dla narodu ¿yj¹cego w niewoli, tworz¹c mesjanistyczn¹ wizjê jego dziejów, poezje Mickiewicza by³y dla
kolejnych pokoleñ Polaków niewyczerpanym ród³em otuchy i nadziei, zachowa³y przez ca³y okres zaborów swego rodzaju aktualnoæ, ciesz¹c siê szczególnym kultem.

Kresowe pomniki
Adama Mickiewicza
W tym roku, 24 grudnia, obchodziæ bêdziemy 220
rocznicê urodzin Adama Mickiewicza, polskiego wieszcza narodowego, poety, publicysty, t³umacza, dzia³acza
politycznego, spo³ecznika, dzia³acza religijnego, filozofa, nauczyciela akademickiego, mistyka i dowódc¹ wojskowego. Jednego z najwiêkszych Polaków w historii.
W setn¹ rocznicê urodzin Adama Mickiewicza, na
kresach budowano pomnik powiêcone wieszczowi.
Niektóre powsta³y kilka lat wczeniej, niektóre póniej.
Wszystkie wyra¿a³y têsknotê za utracon¹ ojczyzn¹ i
nadziejê na jej odrodzenie. Ka¿dy by³ inny, za ka¿dym
stoi inna historia. Nie wszystkie przetrwa³y do naszych
czasów. Te, które mia³y szczêcie, dzisiaj wiêc¹ pe³ni¹
blasku i s¹ obowi¹zkowym punktem odwiedzin na trasie polskich wycieczek przemierzaj¹cych Kresy.
Najokazalszy i najczêciej dzi podziwiany pomnik
wieszcza postawiono we Lwowie, najciekawsz¹, a zarazem najdramatyczniejsz¹ historiê ma pomnik w Zbara¿u, a postaæ najbardziej odzwierciedlaj¹ca fizjonomiê
Adama Mickiewicza ustawiono na cokole w Stanis³awowie.
Oprócz wymienionych, poecie wystawiono jeszcze
pomniki w Be³zu, Drohobyczu, Borszczowie, Truskawcu, Tarnopolu, Ko³omyi i Z³oczowie.
Autorami kresowych pomników Mickiewicza s¹ znani polscy rzebiarze m.in: Antoni Popiel zaprojektowa³
pomniki we Lwowie i Be³zu, Tadeusz Bar¹cz w Truskawcu i Drohobyczu, Tadeusz B³otnicki w Stanis³awowie i Tomasz Dykas, autor pierwszego pomnika Adama
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Pomniki Adama Mickiewicza w Truskawcu, Z³oczowie, Tarnopolu, Stanis³awowie, Be³zu, Lwowie, Zbara¿u,
Drohobyczu, Borszczowie, Ko³omyi, Borys³awiu, Dobromilu, Rohatynie, Podhajcach i Grzyma³owie
pomocy lin, pomnik zrzucono z coko³u i od³upano od
korpusu g³owê. Po dokonaniu tego barbarzyñskiego
aktu, pomnika nie wywieziono i nie unicestwiono ca³kowicie. Pozostawiono go na widoku publicznym, by
wszyscy mogli go ogl¹daæ. Upad³a postaæ Mickiewicza
mia³a symbolizowaæ koniec polskich rz¹dów w Z³oczowie. Po zakoñczeniu walk z Ukraiñcami i ukszta³towaniu granic odrodzonego pañstwa polskiego, 11 listopada 1918 roku, Z³oczów znalaz³ siê w granicach Polski.
Mieszkañcy miasta nie zapomnieli o swoim wieszczu.
Natychmiast przyst¹pili do odbudowy pomnika, który
ponownie ustawiono na cokole i przywrócono mu dawny blask. Pomnik sta³ na swoim miejscu a¿ do wkroczenia na tereny Kresów wojsk sowieckich, 17 wrzenia
1939 roku. Z³oczów tym razem zajêli Sowieci. Pomnik
przetrwa³ ich pobyt w miecie. Przetrwa³ te¿ okupacjê
niemieck¹ w latach 1941  1944. W roku 1944, po ponownym zajêciu przez Rosjan Z³oczowa i zapanowaniu
nowej w³adzy, nast¹pi³y masowe przesiedlenia miejscowych Polaków na tereny zachodniej Polski. Pomnika
nie mia³ ju¿ kto broniæ. Ponownie go zniszczono, niestety tym razem na zawsze. Jego miejsce zaj¹³ pomnik
rosyjskiego pisarza Maksyma Gorkiego, który przetrwa³
do upadku ZSRR w roku 1991, kiedy to jego miejsce
zaj¹³ ukraiñski pisarz Markian Saszkiewicz.

Mickiewicza w zaborze austriackim, ods³oniêtego w Przemylu, jest autorem pomników w Tarnopolu i Z³oczowie.
Do czasów nam wspó³czesnych nie dotrwa³y pomniki w Be³zu i Z³oczowie. Pozosta³e, dziêki Polakom, którzy zachowali o nich pamiêæ, przypominaj¹ o polskich
tradycjach Kresów.
Przeledmy zatem losy kresowych pomników Adama Mickiewicza.

Adam Mickiewicz w Z³oczowie
Z³oczów w II RP by³ miastem powiatowym w województwie tarnopolskim. To tu, na g³ównym placu miasta, w roku 1898 stan¹³ pomnik Adama Mickiewicza,
d³uta Tomasza Dykasa. Pomnik ustawiono na wa³ach
miejskich u wylotu ulicy Kolejowej w otoczeniu piêknej
zieleni. W dniu setnej rocznicy urodzin wieszcza w Z³oczowie odby³ siê pochód, w którym wziêli udzia³ uczniowie miejscowych szkó³, wraz z mieszkañcami miasta.
Na murach szko³y imieniem poety, ods³oniêto pami¹tkow¹ tablicê. W okresie miêdzywojennym by³ jedynym
pomnikiem w miecie. Dzisiaj ju¿ nie istnieje. Sfinansowany zosta³ przez z³oczowskich mieszczan, w setn¹
rocznicê urodzin wieszcza. W nocy z 31 padziernika
na 1 listopada, Ukraiñcy dokonali zbrojnego zamachu
w Galicji Wschodniej zajmuj¹c Lwów i szereg miast na
jej terenie. Tak sta³o siê te¿ w Z³oczowie, gdzie Ukraiñcy przejêli w³adzê. Pierwsz¹ decyzj¹, jak¹ podjêli napastnicy by³o zrzucenie z coko³u pomnika Adama Mickiewicza. Sta³o siê tak za namow¹ miejscowego ksiêdza grekokatolickiego  Miko³aja Chmielowkiego. Przy

Pomniki Adama Mickiewicza w Tarnopolu
Pomnik Adama Mickiewicza w Tarnopolu ods³oniêto
20 padziernika 1895 roku. Pomnik d³uta lwowskiego
rzebiarza Tomasza Dykasa stan¹³ na tarnopolskim
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tem teren na którym mia³ stan¹æ pomnik by³ zbyt
miêkki.
B³otnicki wyjecha³ na pó³toraroczne studia do
W³och, do Florencji, gdzie przygotowywa³ siê do wykonania pomnika. Do wykonania podobizny Mickiewicza
wykorzysta³ wizerunki artysty znajduj¹ce siê we w³oskich muzeach i jego maskê pomiertn¹. Jest to jedyny
pomnik Mickiewicza, w którym wykorzystano jego maskê pomiertn¹, wiêc oblicze postaci na pomniku jest
najbardziej zbli¿one do wygl¹du osoby, któr¹ przedstawia.
Tadeusz B³otnicki wykona³ rzebê wykorzystuj¹c do
tego w³oski marmur. Mia³a ona wysokoæ 2.81 metra i
wa¿y³a 8 ton. Przedstawi³ postaæ poety w chwili natchnienia, jak gdyby recytowa³ jedno ze swoich dzie³,
z ksiêg¹ trzyman¹ w lewej opuszczonej rêce, z praw¹
d³oni¹ z³o¿on¹ na sercu. Na cokole pod figur¹ umieszczono napis:
ADAMOWI MICKIEWICZOWI
w setn¹ rocznicê urodzin
 OBYWATELSTWO
w Stanis³awowie
Ostatecznie pomnik ods³oniêto osiem lat od rozpoczêcia budowy  20 listopada 1898 roku, w setn¹ rocznicê urodzin autora Pana Tadeusza. Pomnik ustawiono na placu w pobli¿u rynku, przed gmachem Teatru
im. Stanis³awa Moniuszki. Przez dziesiêciolecia, pod
pomnikiem odbywa³y siê liczne uroczystoci patriotyczne, organizowane przez Polaków mieszkaj¹cych w Stanis³awowie. Pomnik sta³ siê wyrazicielem patriotycznych postaw mieszkañców miasta.
W czasie walk polsko-ukraiñskich w latach 1918
 1919, gdy Stanis³awów od 1 listopada 1918 roku do
maja 1919 roku sta³ siê siedzib¹ w³adz Zachodnioukraiñskiej Republiki Ludowej i znajdowa³ siê pod jej administracj¹ Pomnik zniszczono. Dokonali tego Ukraiñcy.
Najpierw przy pomocy lin próbowano obaliæ pomnik.
Gdy to siê nie uda³o, przy pomocy m³otów, ³omów i kolb
karabinów tak skutecznie poobijano i pot³uczono marmurow¹ postaæ, ¿e nie da³o siê jej ju¿ odrestaurowaæ.
Do dzi nie wiadomo z czyjej inicjatywy siê to sta³o.
Ukraiñskie w³adze przeprosi³y Polaków za ten czyn i
odciê³y siê od niego.
Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oci, gdy
Stanis³awów znalaz³ siê w jej granicach, postanowiono
przywróciæ pomnikowi jego dawny blask. Nie móg³
w tym pomóc Tadeusz B³otnicki, który zmar³ w 1928
roku. Postanowiono wiêc zamówiæ jego wierna kopiê i
odlaæ j¹ w br¹zie. Odnowiony pomnik ustawiono na
nowym cokole, nieco wy¿szym od orygina³u i prostszym w kszta³cie. Po raz drugi pomnik uroczycie ods³oniêto w roku 1930.
W takim kszta³cie przetrwa³ do wrzenia 1939 roku,
do czasu gdy miasto zajêli Sowieci, którzy nie ruszali
pomnika. W roku 1941 do Stanis³awowa wkroczy³y
wojska niemieckie i przekaza³y miasto wojskom wêgierskim, które bardzo przychylne Polakom sprawowa³y
tu w³adzê. Pomnik w dalszym ci¹gu by³ bezpieczny.
Gdy wêgierskich ¿o³nierzy wycofano z miasta i skierowano na front wschodni, a miasto przejêli Niemcy, pomnik sta³ siê ³akomym k¹skiem dla armii niemieckiej,
która na gwa³t potrzebowa³a br¹zu do produkcji armat i
czo³gów.

corsie, czyli skrzy¿owaniu ulic Mickiewicza, wietojañskiej i Pi³sudskiego (dawniej Agenora Go³uchowskiego), ci¹gu ulic bêd¹cych miejscem tradycyjnych spacerów i przeja¿d¿ek mieszkañców miasta. Obecna ulica
Tarasa Szewczenki. Na czele komitetu budowy stan¹³
powstaniec styczniowy Adolf Promiñski. Na zakoñczenie uroczystoci wszystkie panie z³o¿y³y u stóp wieszcza bukiety kwiatów.
Pomnik zbudowany jest z trzymetrowego coko³u
z trembowelskiego kamienia, na którym ustawiono postaæ wieszcza o wysokoci 2,2 m, wykut¹ w bia³ym kamieniu. Pomnik sta³ w bliskim s¹siedztwie i by³ dobrze
widziany z dworca kolejowego, kocio³a p.w. Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy (zburzony w 1954 roku) i ratusza (zburzony po wojnie). Pomnik zosta³ zniszczony
przez Ukraiñców w czasie walk w 1918 roku, odbudowany staraniem mieszkañców i w³adz Tarnopola w roku
1923, przetrwa³ do 1941 roku, kiedy Ukraiñcu ponownie
go zburzyli. Tym razem pomnika nie odbudowano, ze
wzglêdu na opuszczenie miasta przez Polaków, którzy
opucili miasto w roku 1945. Na jego miejscu wybudowano Centrum Handlowe.
Ówczesna gazeta Nowa Reforma, wydawana
w Krakowie nr 257, z 15.10,1895 roku, relacjonowa³a
moment ustawienia pomnika nastêpuj¹co:  Pomnik
Mickiewicza d³uta Dykas zosta³ w zesz³ym tygodniu
ustawiony na nowo utworzonym placu przy ul. Mickiewicza w Tarnopolu tak, ¿e ju¿ od bramy dworca kolejowego jest widziany. Na odpowiedniej tarasie wznosi siê
piedesta³ o formach szlachetnych, wysokoci 3 metrów,
z kamienia trembowelskiego koloru ró¿owego, na nim
prawdziwie okaza³a postaæ Mickiewicza z bia³ego kamienia tarnopolskiego, wysokoci 2,20 m. otoczona
z trzech stron p³aszczykiem o piêknych naturalnych fa³dach. Lew¹ rêkê trzyma na piersi, w prawej zwój papieru...
(na podstawie Cz. Blicharski Tarnopol zatrzymany w kadrze
pamiêci)

Adam Mickiewicz w Stanis³awowie
Tak¿e mieszkañcy Stanis³awowa postanowili uczciæ
setn¹ rodzinê urodzin wieszcz i postawiæ w tym miecie
jego pomnik. Pomys³ narodzi³ siê w roku 1890, inicjatorami tego pomys³u byli miejscowi notable. Komitet organizacyjny pod kierownictwem profesora gimnazjalnego Paw³a Bryla zaj¹³ siê zebraniem pieniêdzy na ten
cel oraz znalaz³ artystê, który ten pomnik wykona.
Za wykonanie pomnika rzebiarz mia³ otrzymaæ 3 tysi¹ce z³otych reñskich. Fundusz pomnika wspar³a rada
miejska, w³adze powiatowe, kasy oszczêdnoci, wojsko
i przede wszystkim mieszkañcy Stanis³awowa. Zadania
tego podj¹³ siê wy³oniony w konkursie lwowski rzebiarz, profesor Politechniki Lwowskiej  Tadeusz B³otnicki.
Komitet budowy pomnika postawi³ artycie warunki,
aby kamieñ do jego budowy pochodzi³ z okolic Tarnopola, poeta mia³ byæ ubrany w strój z epoki w której ¿y³,
a oblicze wieszcza by³o jak najbardziej podobne do fizjonomii poety. Pocz¹tkowo planowano ods³oniêcie pomnika na rok 1896, jednak termin ten okaza³ siê nierealny. Pojawi³y siê k³opoty. Najpierw okaza³o siê, ¿e wybrany kamieñ z okolic Tarnopola, z którego mia³ powstaæ cokó³ i rzeba, nie nadawa³ siê do tego celu, po5

Z projektów, które wp³ynê³y na konkurs wybrano
pracê Antoniego Popiela, przedstawion¹ pod has³em
Natchnienie. Wed³ug jego projektu, pomnik przedstawia spi¿ow¹ postaæ wieszcza stoj¹cego u stóp kolumny
i sp³ywaj¹cego na ni¹ skrzydlatego Geniusza Poezji i
podaj¹cego mu starogreck¹ kefarê.
Kolumnê wykonan¹ z w³oskiego granitu wieñczy poz³acany znicz. 16 listopada 1899 roku Antoni Popiel
przedstawi³ ostateczn¹ wersjê projektu. Ze wzglêdu na
podmok³y grunt i p³yn¹c¹ tedy zarurowan¹ Pe³tew,
pomnik posadowiono na trzynastu ¿elbetowych palach,
o wysokoci omiu metrów wbitych w pod³o¿e. 1 maja
1898 roku og³oszono odezwê do mieszkañców Lwowa,
sygnowan¹ przez najbardziej znane osobistoci w miecie, rozpoczynaj¹c¹ siê s³owami: W setn¹ rocznicê
urodzin Adama Mickiewicza odzywamy siê do Was,
Rodacy! Wznieæ we Lwowie pomnik temu, który w porozbiorowej epoce dziejów naszych sta³ siê uosobieniem idea³ów narodowych, d¹¿noci, cierpieñ i wierzeñ
Polski ca³ej, najpierwszym jej wieszczem i przewodnikiem duchowym, Temu, który mia³o  on jeden  móg³
o sobie powiedzieæ: »Ja i Ojczyzna  to jedno!«. Ustalono nagrodê za pierwsze miejsce w konkursie w wysokoci 1000 koron, a za drugie miejsce 500 koron. Symbolicznego wmurowania kamienia wêgielnego pod budowê pomnika dokonano w setn¹ rocznicê urodzin poety 24 grudnia 1898 roku. Budowê ukoñczono 25 padziernika 1904 roku. 30 padziernika tego roku, pomnik
uroczycie ods³oniêto. Koszt budowy pomnika oszacowano na 60 000 koron, po zakoñczeniu budowy okaza³o siê, ¿e ca³kowity koszt zamkn¹³ siê kwot¹ 200 000.
Budowê wspar³ Sejm Galicyjski, Rada Miejska Lwowa,
miejscowe banki i przede wszystkim mieszkañcy miasta.
Pierwotnie, jako miejsce ustawienia pomnika wskazano miejsce na Wa³ach Hetmañskich naprzeciw gmachu Opery, jednak w czasie prac fundamentowych naruszono podziemny kolektor, którym p³ynie têdy Pe³tew
i woda zala³a ulicê. Po tym wydarzeniu, postanowiono
pomnik ustawiæ kilkadziesi¹t metrów obok, na Placu
Mariañskim.
29 padziernika 1904 roku, do Lwowa, na uroczystoæ ods³oniêcia pomnika przyjecha³ syn poety W³adys³aw Mickiewicz. W dniu ods³oniêcia pomnika, ca³y
Lwów zosta³ udekorowany, flagami, girlandami i zdjêciami Adama Mickiewicza. W Katedrach Ormiañskiej,
£aciñskiej i greckokatolickiej pw. w. Jura oraz w Synagodze Postêpowej odprawiono uroczyste msze wiête.
Po czym wszyscy zgromadzili siê u stóp pomnika. Odby³y siê okolicznociowe przemowy, a potem parada,
która trwa³a trzy godziny i wziê³o w niej udzia³ kilkadziesi¹t osób, na czele z cz³onkami Soko³a i Stra¿y Ogniowej. Pod pomnikiem sk³adano kwiaty i wieñce. Od Ziemi Z³oczowskiej z³o¿ono z³oty wieniec, od Towarzystw
Kupców, Strzeleckiego i M³odzie¿y Handlowej srebrny,
a od Lwowskiej Izby Rêkodzielniczej  metalowy.
Z ka¿dej maszeruj¹cej grupy delegaci sk³adali wieñce
na rêce syna poety, który uk³ada³ je pod pomnikiem. Po
po³udniu przed pomnikiem przemaszerowa³y dzieci i
uczniowie lwowskie szkó³, których by³o kilkanacie tysiêcy. Wieczorem pod pomnik ponownie przyby³y nieprzebrane t³umy, by w pe³nej krasie ogl¹daæ dzie³o
Popiela, podwietlone elektrycznymi reflektorami. Ty-

Pomnik by³ w niebezpieczeñstwie. Pewnej nocy
znikn¹³ z coko³u. Polacy byli przekonani, ¿e spotka³ go
taki w³anie los. Okaza³o siê, ¿e zosta³ ukryty przed
Niemcami i to tak skutecznie, ¿e przetrwa³ do zakoñczenia wojny. Tê skuteczn¹ i niebezpieczna akcjê przeprowadzili Polacy, których skupili wokó³ siebie: panowie
Bednarski, Kazimierz Tatara i Józef W¹sik. W ci¹gu
nocy, potajemnie pomnik ci¹gniêto z coko³u, przewieziono do sk³adnicy z³omu przy ul. Wo³czynieckiej, na
wysokoci pasa przeciêto na dwie czêci, a nastêpnie
zakopano. 27 lipca 1944 roku, po ponownym zajêciu
Stanis³awowa przez wojska radzieckie, pomnik odkopano, scalono dok³adnie, maskuj¹c miejsce przeciêcia i
ponownie ustawiono w tym samym miejscu i na tym
samym cokole. Tym razem uroczystego, trzeciego ju¿
uroczystego ods³oniêcia dokona³y w³adze radzieckie.
Pomnik w tym stanie dotrwa³ do dnia dzisiejszego.
Ciekawostk¹ jest, i¿ w roku 1898, gdy w czasie ods³oniêcia pomnika, opad³o os³aniaj¹ce go p³ótno, pomnik wzbudzi³ ogólny zachwyt, czego efektem by³o zamówienie przez w³adze Wieliczki jego idealnej kopii,
tak¿e wykonanej w marmurze, któr¹ Tadeusz B³otnicki
wykona³ w roku 1903. To ten pomnik pos³u¿y³ do odlania w br¹zie nowego pomnika, który w roku 1930 ods³oniêto w Stanis³awowie. Dziêki temu, ¿e przetrwa³ on
w nienaruszonym stanie do naszych czasów, mo¿na
zobaczyæ jak w oryginale wygl¹da³ stanis³awowski
Adam Mickiewicz.

Adam Mickiewicz w Truskawcu
Pomnik d³uta Tadeusza Bar¹cza wzniesiono w roku
1898 ze sk³adek mieszkañców Truskawca, w setn¹
rocznicê urodzin wieszcza. Autor wyrzebi³ popiersie
poety podczas jednego z pobytów w Truskawcu. Ustawiono go na rondzie, przy starej pijalni wód w Parku
Zdrojowym. W czasie II wojny pomnik zosta³ uszkodzony. Po zajêciu tych terenów przez w³adze sowieckie i
wyjazdu z Truskawca mieszkaj¹cych tu Polaków, o pomniku zapomniano i z ka¿dym rokiem popada³ w ruinê.
W roku 1995, prace zabezpieczaj¹ce stan techniczny
pomnika wykona³ Janusz Smaza  profesor warszawskiej Akademii Sztuk Piêknych. Pomnik odnowiono
w 2008 roku, w 210 rocznicê urodzin poety. Koszty jego
renowacji sfinansowa³ polski inwestor na Ukrainie Stanis³aw Pelc, a wspar³ go Konsulat Generalny RP
we Lwowie i w³adze miejskie w Truskawcu.
Pomnik wykonano z piaskowca. Ma kszta³t wysokiego coko³u, na którym umieszczono popiersie wieszcza,
wykonane z drobnoziarnistego piaskowca. Poni¿ej
umieszczono lirê i gêsie pióro, a pod ni¹ napis:
1798  1898
Adamowi Mickiewiczowi w setn¹ rocznicê
 Truskawiec

Adam Mickiewicz we Lwowie
Uchodz¹cy za najpiêkniejszy pomnik Adama Mickiewicza ods³oniêto na Placu Mariackim we Lwowie
30 padziernika 1904 roku, chocia¿ poeta nigdy tego
miasta nie odwiedzi³. Komitet budowy pomnika powsta³
w 1897 roku. Rok póniej rozpisano konkurs na projekt
pomnika, przy czym okrelono warunek, ¿e ma on mieæ
kszta³t kolumny po³¹czonej z rzeba figuraln¹ i byæ
wykonany z granitu b¹d marmuru.
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si¹ce ludzi nie mog³o oderwaæ wzroku od postaci
wieszcza. Z wielu garde³ wyrywa³y siê okrzyki zachwytu. Uroczystoci trwa³y jeszcze przez tydzieñ. Bawiono
siê w ca³ym Lwowie.
Bêd¹cy na uroczystoæ syn poety W³adys³aw Mickiewicz, tak opisa³ tê chwilê w swoich Pamiêtnikach:
 O dziesi¹tej rano w³adze polskie, cz³onkowie Sejmu, cia³a naukowe, rada miejska i liczne delegacje
uczestniczy³y w uroczystym nabo¿eñstwie w katedrze
katolickiej. T³umy tak¿e bra³y udzia³ w innych nabo¿eñstwach, w katedrze ormiañskiej i w synagodze. Pomnik
przedstawia poetê, stoj¹cego na podstawie kolumny i
przemawiaj¹cego. Pisa³em ze Lwowa trzydziestego
padziernika 1904 roku: uroczystoæ by³a wzruszaj¹ca.
Szko³y, cechy sz³y w pochodzie w nadzwyczajnym porz¹dku. W ka¿dym oknie miasta wystawione s¹ portrety
naszego ojca. Co do pomnika, sk³ada siê on z piêknej
kolumny, na której wierzcho³ku znajduje siê kadzielnica
wyobra¿aj¹ca znicz, ogieñ wiecznie podtrzymywany na
o³tarzach ofiarnych pogañskiej Litwy. Anio³ (rzebiarz
musia³ wiernie skopiowaæ m³od¹ pensjonarkê, która
s³u¿y³a mu za model) podaje z góry lirê poecie. Ka¿dy
uczeñ szko³y sztuk piêknych okreli³by to jako styl szablonowy. Poeta trzyma w rêku zwój papieru, który bêdzie mu bardzo przeszkadza³ w brz¹kaniu na lirze.
Sam pos¹g nie ma wad technicznych, tylko dziêki usi³owaniu, by nadaæ memu ojcu wyraz natchniony, popada siê w niebezpieczeñstwo nadania mu póz pretensjonalnych. Nap³yw publicznoci by³ ogromny. By³ to olbrzymi pochód wszystkich cechów, stowarzyszeñ m³odzie¿y, ch³opów, miast Polski pod jarzmem rosyjskim i
pruskim, nie podamy nazwisk  tych ostatnich  pisa³y
dzienniki  ¿eby ich nie naraziæ. Porz¹dek by³ wzorowy. Dzielnica ta dumna by³a ze wzniesienia pomnika
po Poznaniu i Krakowie, stwierdzaj¹c w ten sposób raz
jeszcze bezp³odnoæ wysi³ków, zmierzaj¹cych do
stworzenia trzech umys³owoci polskich, podczas gdy
istnia³a tylko jedna w trzech ró¿nych zaborach. [...]
O uroczystym obiedzie, wydanym trzydziestego pierwszego padziernika przez prezydenta miasta Godzimira
Ma³achowskiego, powiem tylko tyle, ¿e bra³y w nim
udzia³ znakomitoci Galicji, jak namiestnik cesarski,
hrabia Andrzej Potocki, który mia³ zgin¹æ z rêki fanatyka rusiñskiego, hrabia Badeni, obaj arcybiskupi, Bilczewski i Teodorowicz,i wielu innych. W chwilach podobnych koterie polityczne zawieraj¹ rozejm, ludzie,
nie bacz¹c na pogl¹dy rozmawiaj¹ przyjanie. Nazajutrz wydano w klubie literackim obiad dla mnie i dla dla
rzebiarza pomnika, Antoniego Popiela. Popiel zapyta³
mnie, co mylê o jego pomniku. Odpowiedzia³em mu,
¿e jest wiêcej wart, ni¿ pomnik krakowski, co jest
prawd¹. [...] Ale podobnie jak w kociele mniej imponuje wartoæ artystyczna Pieta ni¿ nabo¿noæ t³umu, który
modli siê u stóp Matki Boskiej, podobnie wobec pomnika mego ojca mniej wzrusza maestria rzebiarza, ni¿
skupienie pielgrzymów, którzy mieli trudnoci do przezwyciê¿enia, by uczestniczyæ w uroczystoci zakazanej
u nich. Raduj¹ siê na widok gode³ narodowych, przemówienia patriotyczne s¹ dla nich wiatykiem na drogê
powrotn¹, a wracaj¹ ob³o¿eni zakazanymi ksi¹¿kami
jak pancerzem.
Z okazji ods³oniêcia pomnika, we Lwowie mo¿na
by³o kupiæ metalowe popiersie poety, okolicznociow¹

papeteriê z wizerunkiem Mickiewicza oraz jego czekoladowa podobizn¹.
Dla chêtnych z odleg³ych miast, chc¹cych wzi¹æ
udzia³ w uroczystoci zorganizowano specjalne poci¹gi. Cenê obni¿ono do 50%, pod warunkiem zakupu co
najmniej 375 biletów. Poci¹gami do Lwowa przyjecha³o
kilka tysiêcy osób m.in. z Czerniowiec, Sambora, Krakowa, Przemyla, Warszawy, Wilna i Rzeszowa.
Na uroczystoci zabrak³o przedstawicieli ukraiñskich mieszkañców Lwowa, na co zwróci³ uwagê przemawiaj¹cy prezydent Lwowa  Godzimir Ma³achowski
mówi¹c:  Wieszczu, (...) polejesz ³zy twe czyste, rzêsiste, gdy ujrzysz jak bratnie narody, dzieci jednej i tej
samej ziemi ojczystej gubi¹ siê w sporach wzajemnych
na pociechê i dla potrzeby obcych wrogów. Oby wielki
duch mi³oci Wieszcza naszego, wst¹pi³ w serca ludów
tê ziemiê zamieszkuj¹cych, abymy w tej b³ogiej doczekali siê chwili, ¿e bratnie nasze narody podadz¹ sobie bratni¹ d³oñ dla wspólnej pracy, dla dobra wspólnej
naszej ojczyzny".
Nastêpnego dnia, we Lwowie odby³o siê uroczyste
posiedzenie Sejmu Galicyjskiego, na którym pose³ Micha³ Michalski, wiceprezydent a w przysz³oci prezydent Lwowa wnioskowa³ o nadanie synowi wieszcza
W³adys³awowi Mickiewiczowi do¿ywotniej pensji,
w kwocie 4000 koron. Ten wniosek sejm przyj¹³ jednomylnie. Pensja to by³a wyp³acana synowi poety a¿ do
wybuchu I wojny wiatowej.
Pod pomnikiem, odbywa³y siê coroczne obchody
polskich wi¹t pañstwowych i demonstracje patriotyczne. Ostatnia odby³a siê 3 maja 1939 roku. W defiladach, które odbywa³y siê pod pomnikiem, defilowali zawsze na honorowym miejscu ostatni ¿yj¹cy powstañcy
styczniowi, kompanie lwowskich jednostek wojskowych, dru¿yn harcerskich, studentów, m³odzie¿y szkolnej, przedstawiciele wszystkich grup spo³ecznych i
mieszkañcy Lwowa.
W odró¿nieniu od pomnika Adama Mickiewicza
w Krakowie, który latem 1940 roku zosta³ str¹cony
z coko³u w 85-lecie mierci i zniszczenia pomnika
wieszcza w Warszawie, Lwowski pomnik przetrwa³ do
naszych czasów otoczony opiek¹ najpierw Polaków
mieszkaj¹cych we Lwowie, a po ich wyjedzie z miasta
pomnikiem opiekowa³y siê radzieckie w³adze miasta.
Mo¿e dlatego, ¿e do Adama Mickiewicza przyznaj¹ siê
nie tylko Polacy, ale te¿ Litwini, Rosjanie, a nawet
Ukraiñcy. Dziêki temu pomnik dzisiaj cieszy wszystkich
odwiedzaj¹cych Lwów. Chocia¿ nie obesz³o siê bez
komplikacji. Powojenne w³adze Ukraiñskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, we w³adzach której byli
g³ównie Ukraiñcy, nie mog³y znieæ faktu, ¿e autorem
pomnika jest polski rzebiarz Antoni Popiel, a sami
Polacy otaczaj¹ pomnik niezwyk³ym pietyzmem. Robi³y
wszystko by to zmieniæ. Foldery turystyczne i przewodniki podawa³y, ¿e autorem pomnika jest Mychaj³o Paraszczuk. W wydanej we Francji Encyklopedii Ukraiñskiej mo¿na przeczytaæ, ¿e urodzi³ siê on we wsi Warwaryñce ko³ Tarnopola. Studiuj¹c na Akademii Sztuk
Piêknych w Krakowie by³ uczniem Antoniego Popiela i
w czasie prac nad pomnikiem Mickiewicza, pracowa³
jako pomocnik rzebiarski. W roku 1912 wyjecha³ na
stypendium do Rzymu. Zmar³ w Sofii w roku 1963. Tyle
encyklopedia. We Lwowie, nikt go wiêcej nie widzia³.
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W³adys³awa Jêdrzejowskiego, przy pomocy mieszkañców Zbara¿a. Pomnik uroczycie ods³oniêto 29 czerwca 1921 roku. W latach trzydziestych pomnik przeniesiono na rynek. Po zakoñczeniu II wojny, pomnik trafi³
do przyzamkowego parku, w którym stoi do dzi.
W okresie powojennym, pomnik ponownie zosta³
uszkodzony. Skuto m.in. napis informuj¹cy o wczeniejszym odnowieniu. Na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych przeprowadzono czêciow¹ renowacjê pomnika.
Ze wzglêdu na opuszczenie tych ziem przez Polaków
o pomniku zapomniano. Jego otoczenie poros³a dzika
rolinnoæ, a sam obelisk popada³ w ruinê. Latem 2015
roku, w 160 rocznicê urodzin wieszcza, fundacja MOSTY, doprowadzi³a do przeprowadzenia gruntownych
prac konserwatorskich, które przeprowadzono pod kierownictwem dr. hab. Janusza Smazy, profesora warszawskiej Akademii Sztuk Piêknych. Ponownie, ju¿ po
raz czwarty pomnik uroczycie ods³oniêto 29 sierpnia
2015 roku. Pomnik wykonany jest z piaskowca drobnoziarnistego. Od strony frontowej znajduje siê medalion
przedstawiaj¹cy profil Adama Mickiewicza. Na pozosta³ych trzech cianach pola zawieraj¹ce tytu³y najwiêkszych dzie³ autora: Pan Tadeusz, Dziady, Gra¿yna,
Konrad Wallenrod i Sonety. Poni¿ej umieszczony
by³ oryginalny napis z roku 1898. Na tylnej cianie pomnika zosta³ on odtworzony w takim stopniu, jak mo¿na
by³o go odczytaæ w czasie prac konserwatorskich:
W tym miejscu
znajdowa³ siê napis
o zniszczeniu pomnika
w latach 1918  1919
i odnowieniu w r. 1920
przez 5 DYWIZJÊ WOJSK
gen. JÊDRZEJOWSKIEGO
Na frontowej cianie pomnika pozostawiono pole
z widocznymi ladami tego w³anie skutego napisu,
a pod nim pole z napisem:
Zniszczony powy¿ej napis opiewa:
ADAMOWI MICKIEWICZOWI
W setn¹ rocznicê urodzin
RODACY
1793  1898
Przez dziesiêciolecia Polacy nie pozwolili zniszczyæ
pomnika swojego wieszcza, on sam nie da³ siê wyrzuciæ ze Zbara¿a. Jego ods³oniêcie w 2015 by³o ju¿
czwartym z kolei. I nale¿y mieæ nadziejê, ¿e ostatnim.

Az do czasu, gdy jego cia³o zosta³o przypadkowo wykopane w czasie prowadzonych we Lwowie prac wykopaliskowych. To by³a cena jak¹ przysz³o mu zap³aciæ,
za krótk¹ chwilê fa³szywej s³awy. Dzisiaj, wszystkie
przewodniki wydawane na Ukrainie przypisuj¹ autorstwo pomnika Antoniemu Popielowi. I niech tak ju¿ pozostanie.
Lwowski pomnik w liczbach
Na konkurs wp³ynê³o 28 projektów.
Pomnik budowano w latach 1902-1904.
Wysokoæ pomnika wynosi 21 metrów.
Mickiewicz na pomniku ma 3,3 m. wysokoci.
Honorarium Antoniego Popiela wynios³o 40 000 koron.
W czasie uroczystoci ods³oniêcia pomnika piewa³
chór licz¹cy 150 osób.
Podczas ceremonii ods³oniêcia pomnika z³o¿ono
ponad 200 wieñców.
Cokó³ pomnika, sk³ada siê z czterech p³yt dwumetrowej wysokoci.
Pomnik przeszed³ do historii jeszcze z powodu innego wa¿nego wydarzenia. 22 listopada 1920 r. u jego
stóp Marsza³ek Józef Pi³sudski przyj¹³ defiladê wojska,
obroñców Lwowa z listopada 1918 roku i dekorowa³
herb miasta, jako jedyne w kraju Krzy¿em Virtuti Militari.
W 1994 roku, przeprowadzono szczegó³owe pomiary, maj¹ce ustaliæ rzeczywiste wymiary pomnika z dok³adnoci¹ do 3 cm. Okaza³o siê, ¿e przedstawiaj¹ siê
one nastêpuj¹co: wysokoæ piedesta³u z górn¹ p³yt¹
 3,85 m, figury Mickiewicza  2,15 m, kolumny  6,85
m, znicza  2,75. Razem wysokoæ pomnika zmierzono
na wysokoæ 15,60 m.

Adam Mickiewicz w Be³zu
Be³z to niewielkie miasteczko w województwie
lwowskim, dzisiaj tu¿ za granic¹ Polski. Pomnik Adama
Mickiewicza, który ods³oniêto w setn¹ rocznicê urodzin
poety, jest autorstwa rzebiarza Antoniego Popiela, którego dzie³em jest te¿ pomnik Adama Mickiewicza we
Lwowie i pos¹gi muz na frontonie gmach Opery Lwowskiej. Na niewielkim cokole ustawiono antyczn¹ kolumnê, a na niej popiersie wieszcza. Pomnik ods³oniêto
przed domem Soko³a, dotrwa³ do wrzenia 1939 roku,
w czasie wojny zosta³ zniszczony i ju¿ nie istnieje. Dzisiaj w tym miejscu stoi kamieñ upamiêtniaj¹cy deportowanych z Be³za Ukraiñców w roku 1946.

Adam Mickiewicz w Drohobyczu

Adam Mickiewicz w Zbara¿u

Pomnik wieszcza w Drohobyczu, ufundowany przez
mieszkañców miasta, ods³oniêto w setn¹ rocznice insurekcji kociuszkowskiej w roku 1894. Autorem pomnik
by³ Tadeusz Bar¹cz. Przedstawia wieszcza z dumnie
uniesion¹ g³ow¹, jak gdyby wypatrywa³ w oddali wolnej
ojczyzny, z praw¹ d³oni¹ z³o¿on¹ na sercu. Postaæ
ustawiono na cokole wykonanym z piaskowca, na którym umieszczono lirê  jako symbol mi³oci, m¹droci,
przyjani i poezji. Nie przetrwa³ d³ugo, zosta³ zburzony
w czasie walk polsko-ukraiñskich w 1918 roku. Po zakoñczeniu II wojny wiatowej, w roku 1949 na tym samym miejscu ustawiono nowy pomnik poety, tylko
w ma³ym stopniu wzorowany na poprzednim. Kilka lat
temu zosta³ odnowiony, a popiersie wieszcza zosta³o

Historia pomnika naszego wieszcza w tym miecie
jest najbardziej niezwyk³a ze wszystkich pomników
Adama Mickiewicza na Kresach. W roku 1898, w setn¹
rocznicê urodzin wieszcza, ludnoæ Zbara¿a ufundowa³a poecie pomnik. Ustawiono go w centrum miasta, na
placu w pobli¿u rynku. W latach 1919  1920 pomnik
niszczony by³ dwukrotnie. Najpierw w czasie wojny
polsko-ukraiñskiej i ponownie podczas wojny polsko-rosyjskiej, kiedy wyrzucano go do przep³ywaj¹cej przez
miasto rzeki. Za ka¿dym razem ¿o³nierze polscy wydobywali go z wody i ustawiali na cokole. Po wyparciu
bolszewików z tego terenu pomnik i postument odnowili
¿o³nierze 5 Lwowskiej Dywizji dowodzonej przez gen.
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ADAM MICKIEWICZ
1798  1855
Na obelisku widaæ jeszcze lad po medalionie z wizerunkiem wieszcza, który nie zachowa³ siê do naszych czasów.

pomalowane na z³oty kolor. Ni¿ej na kamiennej tablicy
umieszczono tablicê z napisem:
1798  1898  1998
TEN POMNIK WIESZCZA NARODUPOLSKIEGO
ADAMA MICKIEWICZA
NA 200-TN¥ ROCZNICÊ JEGO URODZIN
STARANIEM POLAKÓW W DROHOBYCZU
PRZY WSPARCIU WY¯SZYCH UCZELNI
WROC£AWIA, KRAKOWA, POZNANIA,
RZESZOWA I WARSZAWY
ODNOWIONY ZOSTA£ A.D. 1997
Oprócz tego pomnika, w Drohobyczu obok portalu
g³ównego kocio³a p.w. Wniebowziêcia Najwiêtszej
Marii Panny, Krzy¿a wiêtego i w. Bart³omieja, znajduj¹ siê dwie tablice powiêcone Adamowi Mickiewiczowi. Jedna z nich z 1898 r. upamiêtnia 100. rocznicê
urodzin Adama Mickiewicza, a druga 200. rocznicê.

Adam Mickiewicz w Ko³omyi
Pomnik Adama Mickiewicza w Ko³omyi, pomimo
burzliwych wydarzeñ, które mia³y miejsce przez ca³y
XX wiek, przetrwa³ do naszych czasów. Wzniesiony
przez Polaków mieszkaj¹cych w Ko³omyi w 1898 roku i
ustawiony w nowo za³o¿onym parku. Wykonany zosta³
w formie potê¿nej kamiennej piramidy, z medalionem
poety w rodku. Wokó³ medalionu, w kamieniu wykuto
napis:
ADAMOWI MICKIEWICZOWI
RODACY
1898
Po pomniku Mickiewicza we Lwowie i Krakowie jest
to najbardziej okaza³y pomnik poety na dawnych ziemiach zaboru austriackiego.

Adam Mickiewicz w Borszczowie
Pomnik z osta³ ods³oniêty w stulecie urodzin Adama
Mickiewicza w pobliskiej Skale Podolskiej nad Zbruczem. Postawiono go porodku rynku. Jego autor nie
jest znany. Ufundowany zosta³ przez miejscow¹ spo³ecznoæ polsk¹. Ma formê krêpego obelisku, ustawionego na prostopad³ociennym cokole, na którym
umieszczono napis i medalionem z wizerunkiem Mickiewicza. W opinii miejscowego historyka Wo³odymira
Mogiliuka, na miejsce, w którym stoi obecnie, obok
kocio³a parafialnego pw. w. Trójcy, w Borszczowie
przeniesiony zosta³ z okazji otwarcia polskiego Domu
Sokola i ukraiñskiego Narodnoho Dimu. Na miejscu
pomnika w Skale Podolskiej, w roku 1954, na obelisku
ustawiono postaæ Bohdana Chmielnickiego. Pomiêdzy
3 a 6 kwietnia 1944 roku, Borszczów by³ bombardowany przez sowieckie samoloty Bomby spad³y te¿ na ulicê, na której stoi pomnik, który zosta³ powa¿nie uszkodzony. Ucierpia³ te¿ Dom Sokola i Narodnyj Dim.
W po³owie lat szeædziesi¹tych, gdy dawny budynek
Sokola, polskiego kasyna, teatru i starostwa przekszta³cono na siedzibê Rady Miejskiej, dom kultury i
bibliotekê, pomnik przeniesiono bardziej na wschód, na
ulicê Dowbusza. Po kilku latach, w wyniku dopuszczenia ruchu samochodowego na teju ulicy, pomnik powróci³ na swoje miejsce, bli¿ej biblioteki.
Ostatni¹ renowacjê pomnika przeprowadzono
w 2008 roku, co mia³o na celu polepszenie stosunków
polsko-ukraiñskich. Z kasy ministerstwa przeznaczono
pieni¹dze na remont pomnika ukraiñskiego wieszcza
Tarasa Szewczenki. Na odnowienie pomnika Mickiewicza, pieniêdzy nie by³o. Wtedy mer Borszczowa, Iwan
Baszniak, odnowi³ pomnik za w³asne pieni¹dze. Dzi
mówi o tym niechêtnie:  Czym siê tu chwaliæ. Po prostu zrobi³em to, co ka¿dy zrobi³by na moim miejscu.
Adam Mickiewicz by³ geniuszem wiatowej s³awy. Jego
¿ycie i twórczoæ zwi¹zana jest tak¿e z Ukrain¹. Dlatego zaszczytem dla naszego miasta jest to, ¿e jego pomnik u nas stoi. Zaskakuj¹ce jest to, ¿e do tej pory nikt
na ten pomnik nie zwraca³ uwagi, a teraz pod ten pomnik zd¹¿a ka¿dy polski turysta. To wydarzenie przesz³o do historii Borszczowa pod has³em:  Burmistrza
pieni¹dze  Mickiewicza s³awa. Po odnowieniu pomnika, umieszczono na nim napis w jêzyku ukraiñskim:

Adam Mickiewicz w Borys³awiu
W Borys³awiu na terenie parku miejskiego, wród
samoobs³ugowych szybów naftowych, pozosta³oci po
kopalniach wydobywaj¹cych ropê naftow¹ z pocz¹tku
XX wieku, stoi pomnik Adama Mickiewicza. Pomnik
ods³oniêto w roku 1898, w setn¹ rocznicê urodzin
wieszcza. Na granitowej kolumnie umieszczono popiersie wieszcza, a w jego dolnej czêci tablicê z napisem
w jêzyku ukraiñskim:
ADAM MICKIEWICZ
1798  1855

Adam Mickiewicz w Dobromilu
W Dobromilu, niewielkim miasteczku w województwie lwowskim, zaledwie piêæ kilometrów od polskiej
granicy, mieszkañcy tego miasta w roku 1903 ufundowali wieszczowi pomnik. Ustawiono go na skromnym,
niewielkim ryneczku obok ratusza. W tym miejscu stoi
tak¿e dzisiaj, choæ niewiele brakowa³o, by zosta³ nieodwracalnie zniszczony. Pomnik przedstawia popiersie
poety ustawione na finezyjnym, secesyjnym cokole wykonanym z piaskowca, na którym umieszczono lirê
przez któr¹ przenika ga³¹zka oliwna. Oryginalny napis
na pomniku jest dzi niewidoczny. A brzmia³:
ADAMOWI MICIEWICZOWI
MIASTO DOBROMIL
1903
Po zakoñczeniu II wojny pomnik zosta³ zniszczony.
Popiersie zrzucono z coko³u i przele¿a³o czêciowo
zakopane w ziemi. Na szczêcie nie zosta³o uszkodzone. Po powstaniu niepodleg³ej Ukrainy w roku 1991, popiersie wydobyto z ziemi, odnowiono i z powrotem ustawiono na cokole. Dzisiaj ciemniejsza czêæ g³owy pokazuje, któr¹ stron¹ le¿a³a ona przez dziesi¹tki lat w ziemi.

Adam Mickiewicz w Rohatynie
Pomnik ustawiono obok kocio³a parafialnego
pw. w. Miko³aja. Ods³oniêty zosta³ w roku 1898,
w setn¹ rocznicê urodzin wieszcza. Ma kszta³t wyd³u9

cie, gdy za dzia³alnoæ w zwi¹zkach patriotycznych
zosta³ zes³any w g³¹b Rosji. To tu, w czasie jego podró¿y na Krym, powsta³y Sonety krymskie i Sonety
odeskie  najpiêkniejsze liryki wieszcza. Przy ulicy
Deribasowskiej, na domu, w którym mieszka³ umieszczono medalion z wizerunkiem poety i napisem w jêzyku rosyjskim:  W tym domu w 1825 roku mieszka³
wielki polski poeta Adam Mickiewicz.
Najstarsz¹ za i uchodz¹c¹ za pierwsz¹ na wiecie
form¹ pomnikow¹ wieszcza jest medalion z wizerunkiem poety, pochodz¹cy z roku 1829, znajduj¹cy siê
w Weimarze. Jest to dzie³o francuskiego rzebiarza Davida d'Angers. Za pierwszym pomnikiem ustawionym
na terenie miejskim na ziemiach polskich, by³ pomnik
wieszcza w Poznaniu, d³uta W³adys³awa Oleszczyñskiego, który osobicie zna³ Mickiewicza. Pomnik ods³oniêto 7 maja 1859 roku, na placu przy kociele
w. Marcina. Przebudowano go i ponownie ods³oniêto
w padzierniku 1904 roku. Pomnik Oleszczyñskiego,
zast¹piono jego odlewem w br¹zie. Balustradê wokó³
pomnika przyozdobiono br¹zowymi figurami dziewczynki podaj¹cej poecie bukiet kwiatów poecie i ch³opca trzymaj¹cego urnê jako symbol przesz³oci. Pierwszy pomnik Oleszczyñskiego, przeniesiono na dziedziniec Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk. Pomniki przetrwa³y do 1939 roku, a potem zosta³y zniszczone przez niemieckich okupantów Poznania. Dzisiaj
miejscu pierwszego pomnika Adama Mickiewicza znajduje siê tylko jego cokó³ i tablica pami¹tkowa. Obecny
poznañski pomnik, który wykonali Czes³aw Woniak i
Bazyli Wojtowicz postawiono na placu jego imienia
w 1960 roku.
Ale najstarszym na wiecie pomnikiem Mickiewicza,
który przetrwa³ do naszych czasów, jest pomnik w Rzeszowie, który ustawiono w 1892 roku. Jego autorem
jest Stanis³aw Lewandowski. Na ca³ym wiecie, ró¿nych upamiêtnieñ Adama Mickiewicza, w formie medalionów i pomników jest ponad 70. Najwiêcej form pomnikowych Adama Mickiewicza mo¿na znaleæ w Polsce. Jest ich 31. Na Ukrainie  13, na Litwie  12 i
we Francji  9. Oprócz nich, pomniki znajduj¹ siê te¿
na terenie Bia³orusi, Niemiec, Czech, Rosji i USA.
lady Mickiewicza mo¿na znaleæ te¿ w Istambule,
gdzie zmar³. Na miejscu domu, w którym 26 listopada
1855 roku zmar³, a który w roku 1890 sp³on¹³, postawiono nowy budynek W stulecie mierci wieszcza,
otwarto w nim muzeum poety ze skromn¹ ekspozycj¹,
przygotowan¹ w roku 2005, przez Muzeum Literatury
im. Adama Mickiewicza w Warszawie. W podziemiach
urz¹dzono kryptê, z symbolicznym nagrobkiem poety,
na którym napisano:  Miejsce czasowego spoczynku
Adama Mickiewicza, 26 listopada  30 grudnia 1855
roku. Adres muzeum to  Serdar Omer Caddesi, Tatli
Badem Sokak nr 23, Beyoglu  w polskim t³umaczeniu
 ulica S³odkich Migda³ów.
Na cianie budynku, pierwsz¹ pami¹tkow¹ tablicê
z wizerunkiem poety w roku 1855 ufundowa³ Jan Górzyñski. Umieci³ na niej napis:

¿onej piramidy, na której po odnowieniu zamontowano
tablicê w jêzyku ukraiñskim.

Adam Mickiewicza w Podhajcach
Pomnik wieszcza w Podhajcach wzniesiono w setna
rocznicê jego urodzin w roku 1898. Zosta³ ufundowany
przez mieszkañców miasta, wród których byli Polacy,
Ukraiñcy i ¯ydzi. Cokó³ pomnik wykonano z kamieni
polnych, Na nim ustawiono kolumnê wykonan¹ z piaskowca. W po³owie jej wysokoci umieszczono figurê
or³a zrywaj¹cego siê do lotu. Pomnik zosta³ zniszczony
w czasie walk polsko-ukraiñskich. Odnowiono go
w roku 1934 i powtórnie uroczycie ods³oniêto w setn¹
rocznicê powstania Pana Tadeusza. W tej wersji orze³
zaj¹³ miejsce na szczycie kolumny. Podczas II wojny
wiatowej pomnik kolejny raz zosta³ zniszczony. Po
wojnie odbudowany. Jednak na polecenie w³adz or³a
str¹cono z kolumny i pomnik istnia³ bez niego. Po ponownej restauracji pomnika w 2011 roku, figurê or³a
powtórnie zamontowano na szczycie kolumny.
19 czerwca 2011 roku, pomnik jeszcze raz ods³oniêto. W uroczystoci wziêli udzia³  biskup lwowski Leon
Ma³y, konsul RP we Lwowie, mieszkañcy Podhajec i
pielgrzymi, potomkowie by³ych mieszkañców miasta
przybyli z O³awy. Pomnik odnowiono staraniem i za pieni¹dze wroc³awskiego adwokata  Henryka Pêkalskiego, który tu siê urodzi³, w miejscowym kociele zosta³
ochrzczony i jako ministrant s³u¿y³ w nim do mszy
wiêtej. Prace wykona³ mieszkaj¹cy we Lwowie, a urodzony równie¿ w Pohajcach  Roman Kujbida.
ODBUDOWA£
SYN ZIEMI PODHAJECKIEJ
HENRYK PÊKALSKI
ADWOKAT Z WROC£AWIA
maj 2011

Adam Mickiewicz w Grzyma³owie
W Grzyma³owie, niewielkim miasteczku nad rzek¹
Gni³a, niedaleko Husiatyna w województwie tarnopolskim, w setn¹ rocznicê urodzin Adama Mickiewicza
ods³oniêto jego pomnik. Pomnik ma kszta³t kamiennej
ciany z metalowym medalionem przedstawiaj¹cym
wieszcza i pami¹tkow¹ tablic¹ umieszczon¹ nad dwoma schodkami. Obok pomnika posadzono drzewo,
zwane odt¹d Jesionem Mickiewicza. Na najwiêkszym
kamieniu wmurowanym w cianê pomnika wykuto napis w brzmieniu:
DRZEWO
ADAMA MICKIEWICZA
1898
W okresie miêdzywojennym pod pomnikiem skupia³o siê ¿ycie towarzyskie Grzyma³owa i by³o popularnym
miejscem spotkañ mieszkañców miasta.

Mickiewicziana
Dzisiaj najm³odszym pomnikiem Adama Mickiewicza na terenie Ukrainy jest pomnik autorstwa architekta
M. Murmanowa i rzebiarza Aleksandra Kniazika, który
ods³oniêto 2 wrzenia 2014 roku, na Prospekcie Aleksandrowskim w Odessie. Ods³oniêto go w ramach obchodów Roku Polskiego na Ukrainie i 210. rocznicy powstania miasta. Sam Mickiewicz przebywa³ w tym mie-

NA PAMI¥TKÊ
POSTAWIONY TEN DOM NA TEM MIEJSCU
GDZIE 26 LISTOPADA 1855 ROKU
UMAR£ ADAM MICKIEWICZ.
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z Celin¹ Szymanowsk¹ mia³ 6 dzieci. Mimo ciê¿kiej
choroby umieraj¹cej ¿ony Mickiewicz zdradza³ j¹
z Ksawer¹ Deybel, opiekunk¹ jego dzieci, która mieszka³a w jego domu.
Adam Mickiewicz by³ utalentowanym piewakiem,
choæ niektórzy twierdzili, ¿e jego g³os by³ bardzo piskliwy. By³ te¿ dobrym aktorem. Z powodu jego w¹t³ej postury, czêsto obsadzano go w rolach kobiecych.
Adam Mickiewicz stworzy³ najprawdopodobniej
pierwsz¹ znan¹ ludziom powieæ science-fiction  Historia przysz³oci (L'histoire d'avenir). Pracowa³ nad
ni¹ w latach 1829  1838. Juliusz Verne zacz¹³ pisaæ
swoje ksi¹¿ki dopiero w roku 1863. Pisarz by³ jednak
wiecznie niezadowolony ze swojego dzie³a, tote¿ powsta³o a¿ 7 wersji ksi¹¿ki. Do dzi zachowa³o siê jedynie parê kartek. Jako jeden z pierwszych, Mickiewicz
opisa³ m.in. telefon, podró¿e kosmiczne, samoloty, powszechn¹ kolej, wiat³owody, a nawet feminizm.
Adam Mickiewicz traktowa³ Juliusza S³owackiego
jako gorszego od siebie. Tworzyli w tym samym czasie,
ale to Mickiewicz by³ wówczas bardziej znany i przez to
S³owacki zosta³ trochê zepchniêty w k¹t. Jednym
z dowodów sporu jest monolog na Mont Blanc z Kordiana S³owackiego  jest to pastisz Wielkiej Improwizacji z Dziadów, cz. III Mickiewicza.
Adam Mickiewicz by³ dysortografikiem, z czym walczy³ praktycznie przez ca³e swoje ¿ycie; na nic siê zda³y znienawidzone lekcje kaligrafii, jego charakter pisma
pozosta³ nieczytelny. Czêsto poeta prosi³ swoich znajomych, aby przepisywali jego rêkopisy na czysto.
Adam Mickiewicz by³ niesamowitym patriot¹, tworzy³ legiony polskie. Mimo fatalnej sytuacji finansowej,
która uniemo¿liwia³a wykonanie god³a narodowego,
wyszukiwa³ innych rozwi¹zañ beznadziejnego po³o¿enia; jednym z przyk³adów jest oderwanie koperty osobistego zegarka, na której widnia³ orze³, i rozkazanie
przybicia jej do drzewca legionowego sztandaru.
Adam Mickiewicz  najwybitniejszy polski poeta, jeden z najwiêkszych wiatowych twórców, jest t³umaczony na 100 jêzyków
Adam Mickiewicz po mierci ¿ony 2 marca 1855 r.,
poeta zostawi³ szóstkê swoich dzieci u znajomych i razem z koleg¹ wyruszy³ do Turcji, by tam zorganizowaæ
legion polski, który mia³ walczyæ przeciwko Rosji w wojnie krymskiej, która trwa³a w latach 1853  1856. Wzi¹³
z sob¹ namiot i niewiele jedzenia. W licie z tej podró¿y
pisa³: Zdobylimy kurê, bêdziemy mieli co jeæ przez
3 dni. Do dzi nie wiadomo, czy Mickiewicz zosta³
otruty, czy zatru³ siê niewie¿ym jedzeniem  umar³
w Konstantynopolu 26 listopada 1855 r.

Po jej zniszczeniu, ufundowano now¹ w roku 1909.
Ona te¿ siê nie zachowa³a. Trzecia pochodzi z roku
1933. Sfinansowali j¹ Polacy mieszkaj¹cy w Istambule.
Te¿ zosta³a zniszczona. Dopiero czwarta tablica, któr¹
mo¿na dzisiaj ogl¹daæ pochodzi z roku 1955.
Oprócz niej, na cianie budynku wisz¹ jeszcze trzy.
Obok drzwi wejciowych tablica w jêzyku polskim i tureckim:  1855  1955 Muzeum otwarte w setn¹ rocznicê mierci Adama Mickiewicza, wielkiego poety polskiego. Warszawa, listopad 1955. A nad drzwiami wejciowym dwie kolejne. Powy¿ej pionowa z medalionem
z wizerunkiem wieszcza i napisem w jêzyku polskim i
tureckim:  1855  1933 Naszemu wieszczowi Adamowi Mickiewiczowi w rocznicê zgonu. Polacy w Stambule
26 XI. I druga pozioma z napisem w jêzyku polskim i
francuskim:  Na pamiatke postawiony tendom / natem
miejscu gdzie 28 (!) listopada 1855 roku / umarl Adam
Mickiewicz. (pisownia oryginalna).

Adam Mickiewicz
po zejciu z pomnika
Wed³ug przekazywanej do dzi legendy, w czasie
urodzin Adama, akuszerka, by przeznaczyæ jego ¿ycie
do celów naukowych, przeciê³a jego pêpowinê nad
ksi¹¿k¹.
Adam Mickiewicz przeprowadza³ siê w swoim ¿yciu
ponad czterdzieci razy. Przyczyn¹ tego by³y jego liczne romanse.
Adam Mickiewicz nie bra³ udzia³u w walkach podczas powstania listopadowego, co wielu zarzuca³o mu
czyni¹c wymówki, ¿e o Polskê walczy³ tylko s³owem.
Adam Mickiewicz 2 lipca 1834, w wieku trzydziestu
szeciu lat, opromieniony ju¿ wówczas s³aw¹ narodowego poety, poj¹³ za ¿onê Celinê Szymanowsk¹, córkê
nie¿yj¹cej Marii Szymanowskiej, wybitnej pianistki,
z któr¹ te¿ kiedy mia³ romans.. Poeta przyby³ do kocio³a spóniony o godzinê, w momencie gdy kocielny
chcia³ ju¿ gasiæ wiece. Uroczystoæ siê jednak odby³a,
a ma³¿eñstwo choæ trudno je uznaæ za szczêliwe,
wkrótce doczeka³o siê szeciorga dzieci.
Adam Mickiewicz na kartach Pana Tadeusza opisa³ jak alkohol leje siê strumieniami przy ka¿dej okazji
smutnej i weso³ej: powitanie, po¿egnanie, polowanie,
obrady, bitwa, mi³osny zawód, wieczerza, uczta, a nawet niadanie. W treci poematu mo¿na znaleæ miody,
wêgrzyny, wódki, malagi, likiery, wazy ponczu, nawet
zupa przygotowana na piwie.
Adam Mickiewicz w wieku kilku lat wypad³ przez
okno i bardzo gronie siê pot³uk³. Matka poleci³a go
opiece Matki Boskiej Ostrobramskiej i dziecko zosta³o
uratowane. Jest o tym mowa w pierwszych wersach
Pana Tadeusza.
Adam Mickiewicz zmar³ podczas epidemii cholery w Turcji, w Konstantynopolu, obecnie Istambu³. Jego cia³o
zosta³o przewiezione do Pary¿a (Francja) i w 1855 roku
pochowane na cmentarzu des Champeaux w Montmorency (Francja), a w roku 1890 przeniesione na Wawel.
Adam Mickiewicz by³ wielkim kobieciarzem. Kobiety, z którymi siê zwi¹zywa³: Maryla Puttkamerowa, Celina Szymanowska, Ksawera Deybel, Joanna Zaleska,
Karolina Sobañska, Zinaida Wo³koñska, Henrietta Ankwicz i Konstancja £ubieñska W trakcie ma³¿eñstwa

Daty z ¿ycia Wieszcza
24 grudnia 1798  w Zaosiu lub Nowogródku urodzi³ siê Adama Bernarda Mickiewicza herbu Poraj.
12 lutego 1799  chrzciny Adama w kociele Przemienienia Pañskiego w Nowogródku.
1807  1815  nauka w dominikañskiej szko³y powiatowej w Nowogródku.
1811  powstaje pierwszy wa¿niejszy wiersz Adama
Mickiewicza o po¿arze w Nowogródku.
1812  Adam jest wiadkiem przemarszu przez Nowogródek wojsk Napoleona id¹cych na Moskwê, zim¹
ogl¹da odwrót pobitej armii napoleoñskiej.
11

16 maja 1812  mieræ ojca Miko³aja Mickiewicza,
adwokata s¹dowego z Nowogródka.
1815  1819  studia na Cesarskim Uniwersytecie
Wileñskim, na kierunku nauki humanistyczne.
1817  wraz z Tomaszem Zanem za³o¿enie Towarzystwa Filomatycznego, które z czasem przekszta³ca
siê w spiskow¹ organizacjê narodowo-patriotyczn¹. Towarzystwo Filomatyczne.
1818  debiut literacki Adama Mickiewicza na
³amach Tygodnika Wileñskiego.
1819  praca w szkole w Kownie.
1820  pierwsza publikacja Ody do m³odoci.
1822  publikacja zbioru Ballad i romansów, uwa¿anego powszechnie nie tylko za w³aciwy debiut Mickiewicza, ale równie¿ za dzie³o oficjalnie rozpoczynaj¹ce epokê romantyzmu w Polsce.
1823  aresztowanie i uwiêzienie w klasztorze bazylianów w Wilnie (jesieñ 1823 roku do marca 1824).
1823  wydanie drugiego tomu Poezji, w którym
znalaz³y siê, poemat epicki Gra¿yna oraz II i IV czêæ
Dziadów.
1824  wyrok za udzia³ w tajnych m³odzie¿owych
organizacjach, zes³anie w g³¹b Rosji na posadê nauczyciela z prawem wyboru miejsca pobytu.
21 kwietnia 1824  Adam Mickiewicz zostaje uwolniony za osobistym porêczeniem Joachima Lelewela
1824  1827  pobyt w Petersburgu, Odessie, Moskwie oraz na Krymie.
1825  wycieczka na Krym
1826  pierwsze wydanie w Moskwie Sonetów
krymskich.
1828  pierwsze wydanie Konrada Wallenroda.
1829  podró¿ po Europie, Niemcy, W³ochy.
1831  przyjazd do Wielkopolski z zamiarem przekroczenia granicy i udania siê do ogarniêtego powstaniem Królestwa Polskiego, ostatecznie wyjazd do Drezna.
1831  przyjazd do Pary¿a, na najbli¿sze dwadziecia lat.
1831  publikacja wiersza Reduta Ordona.

1832  publikacja w Drenie II czêci Dziadów.
1832  publikacja Ksiêgi narodu polskiego i Ksiêgi
pielgrzymstwa polskiego.
1834  pierwsze wydanie w Pary¿u najwiêkszego
dzie³a Mickiewicz  Pana Tadeusza, epopei napisanej
w latach 1832  1834.
1834  lub z Celin¹ Szymanowsk¹, z któr¹ mia³
szecioro dzieci  córki Mariê i Helenê oraz czterech
synów: W³adys³awa (1838  1926), Józefa (1850 
1938), urzêdnika Assistance Publique w Pary¿u, Aleksandra i Jana. Prawnukiem Adama Mickiewicza by³
dziennikarz francuski, Jerzy Górecki.
1839  1840  wyk³ady literatury ³aciñskiej w szwajcarskiej Lozannie.
1840  wyk³ady jêzyków s³owiañskich w College
de France.
1844  w³adze francuskie zawieszaj¹ Mickiewicza
w czynnociach profesora z powodu politycznej wymowy jego wyk³adów i wychwalanie Napoleona.
1848  w czasie Wiosny Ludów utworzy³ we W³oszech legion polski. Po powrocie do Pary¿a zosta³
wspó³za³o¿ycielem i redaktorem pisma Trybuna Ludów
(La Tribune des Peuples).
1855 wrzesieñ  podczas wojny krymskiej, po
mierci ¿ony i zostawieniu nieletnich dzieci  wyjazd do
Konstantynopola, w celu utworzenia oddzia³ów polskich
(Legion Polski), a tak¿e z³o¿ony z ¯ydów, ¯ydowski do
walki z carsk¹ Rosj¹.
26 listopada 1855  mieræ Adama Mickiewicza
w Konstantynopolu.
1860  pomiertna publikacja niedokoñczonej I czêci Dziadów.
1890  przeniesienie zw³ok wieszcza na Wawel.
1892  w Rzeszowie powstaje pierwszy na wiecie
pomnik Adama Mickiewicza.
1904  we Lwowie ods³oniêto pomnik wieszcza. Na
uroczystoæ przyje¿d¿a z Pary¿a syn poety  W³adys³aw, który otrzymuje do¿ywotni¹ rentê 4000 koron.
24 grudnia 1955  Adam Mickiewicz zostaje patronem Uniwersytetu Poznañskiego. G

Józef ¯arski

Marek Tatarewicz i przewodnicz¹cy Klubu TMLiKPW
Józef ¯arski.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta w swoim okolicznociowym przemówieniu powiedzia³: O wicie, 76 lat
temu, oddzia³y Ukraiñskiej Powstañczej Armii dokona³y
skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowoci.
(...) Ludnoæ polska ginê³a od kul, siekier, wide³, kos,
pi³, no¿y, m³otków i innych narzêdzi, które stawa³y siê
narzêdziami zbrodni. Wsie, po wymordowaniu ludnoci,
by³y palone, by uniemo¿liwiæ ocala³ym Polakom ponowne osiedlenie siê i przede wszystkim, by zatrzeæ lady
barbarzyñstwa. By³a to akcja dobrze przygotowana i
zaplanowana.
W dalszej czêci swego wyst¹pienia poda³ nazwy
miejscowoci i liczby zamordowanych w nich Polaków.
Na Wo³yniu  mówi³ dalej  z r¹k ukraiñskich nacjonalistów zginê³o, wed³ug ró¿nych szacunków 50  60
tysiêcy Polaków, ale równie¿ setki ¯ydów, Rosjan, Ormian i Czechów. Ogó³em na Kresach Po³udniowo-

Pamiêtamy
Nie o zemstê, lecz o pamiêæ i prawdê
wo³aj¹ ofiary ludobójstwa.
W 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustali³
11 lipca Narodowym Dniem Pamiêci Ofiar Ludobójstwa
dokonanego przez ukraiñskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Wreszcie w wa¿nym dokumencie pañstwowym jednoznacznie okrelono, ¿e by³o to ludobójstwo.
11 lipca 2019 roku w Kostrzynie nad Odr¹ przy tablicy upamiêtniaj¹cej ofiary ludobójstwa na Kresach Po³udniowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej mieszkañcy
miasta oddali ho³d i czeæ pomordowanym. Tablicê
ufundowa³a Rada Miasta w 70 rocznicê tej wielkiej tragedii. Zaproszenie do mieszkañców wys³ali: burmistrz
miasta Andrzej Kunt, przewodnicz¹cy Rady Miasta
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-Wschodnich do 1947 roku mieræ z r¹k ukraiñskich
ponios³o ok. 100 000 Polaków. Pope³niona zbrodnia
(...) na trwa³e wpisa³a siê w stosunki polsko-ukraiñskie.
Pomimo pewnych gestów strony ukraiñskiej nie nast¹pi³o tam rozliczenie sprawców i bezwarunkowa, szczera chêæ przeproszenia za wyrz¹dzone krzywdy.

OUN i UPA by³aby sprzeniewierzeniem siê naszym
pomordowanym przodkom, a na to nie mo¿e byæ zgody. Przypominaj¹ nam o tym s³owa uwiecznione na
kostrzyñskiej tablicy upamiêtniaj¹cej te zbrodnie: Je-

¿eli zapomnê o Nich, Ty, Bo¿e na Niebie, zapomnij
o mnie.
Na zakoñczenie swego przemówienia przewodnicz¹cy Rady Miasta wyrazi³ wiarê i nadziejê, ¿e pañstwo
ukraiñskie w koñcu taki gest wykona wobec Polaków.
Oby to nie pozosta³a tylko nadzieja, przys³owiowa nadzieja.
Z przyjemnoci¹ odnotowa³em w prasie, ¿e Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczy³
Orderem Or³a Bia³ego W³adys³awa Siemaszkê.
W³adys³aw Siemaszko i jego córka Ewa w swoim
monumentalnym dziele stanêli w obronie prawdy i pamiêci o ludobójstwie Polaków na Kresach Wschodnich.
Ich benedyktyñska praca Ludobójstwo dokonane
przez nacjonalistów ukraiñskich na ludnoci polskiej
Wo³ynia 1939  1943 dokumentuje, mo¿liwe do ustalenia, zbrodnie ukraiñskich nacjonalistów. W swojej pracy

Wszystkie fakty docieraj¹ce do nas z Ukrainy utwierdzaj¹ nas w przekonaniu, ¿e do tego bardzo daleko.
Wznoszone s¹ w dalszym ci¹gu pomniki powiêcone znanym banderowcom (Stanis³awów  pomnik Romana Szuchewycza), organizowane s¹ marsze i wiece
ku czci banderowców (kijów 2019), rok 2019 og³oszony
zosta³ rokiem Bandery, w dalszym ci¹gu w³adze ukraiñskie nie wyra¿aj¹ zgody na ekshumacje cia³ pomordowanych Polaków, a lwy na Cmentarzu Orl¹t Lwowskich
pozostaj¹ nadal w areszcie. My nie zamierzamy wybieraæ Ukraiñcom ich bohaterów narodowych, ale to nie
oznacza, ¿e chcemy i musimy akceptowaæ ich wybór.
Nasza akceptacja ich wyboru, w przypadku zbrodni
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wymieniaj¹ wsie, miasteczka i miasta, w których dokonano zbrodni, podaj¹ imiona, nazwiska i wiek pomordowanych. W imieniu cz³onków Klubu TMLiKPW w Kostrzynie nad Odr¹ g³os zabra³ Tadeusz £ysiak. Przybli¿y³ zebranym ¿yciorys Stepana Bandery zaczerpniêty
z ksi¹¿ki Bandera, faszyzm, ludobójstwo, kult, ¿ycie i
mit ukraiñskiego nacjonalisty (Warszawa 2018). Jej
autorem jest Grzegorz Rossoliñski-Liebe. Jest to pierwsza, obszerna (900 stron), naukowa biografia Stepana
Bandery. Autor ksi¹¿ki jest historykiem, pracuje w Wolnym Uniwersytecie Berliñskim, studiowa³ na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odr¹.

g³êboki sk³on przed tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ ofiary ludobójstwa i odda³ tym samym czeæ i szacunek naszym
poleg³ym rodakom.
Wzruszy³a zebranych na tej uroczystoci Bernadetta
Suchocka swoim wierszem Wzrastanie. Odnios³a siê
w nim do przesz³oci, jak i do teraniejszoci, tj. wzrastanie Kresowian na nowej ziemi. Mówi³a: Szli na zachód bez w³asnej woli, wyrwani z gniazd starych, tworzyli zrêby nowych... Nad Niemnem, Prypeci¹, Bugiem

Mówca przypomnia³ miejsce urodzenia Bandery,
jego dzieciñstwo, naukê, dzia³alnoæ polityczn¹, jego
dzia³alnoæ w okresie miêdzywojennym, podczas
II wojny wiatowej i po jej zakoñczeniu.
W 1936 roku  kontynuowa³ swoje wyst¹pienie
 skazany zosta³ na do¿ywotni¹ karê wiêzienia za
wspó³udzia³ w zabójstwie ministra. Procesy w Warszawie i Lwowie uczyni³y Banderê znan¹ osob¹ wród
Ukraiñców ¿yj¹cych w Polsce i Europie. Oba procesy
przekszta³ci³y prowidnyka-wodza w symbol »ruchu wyzwoleñczego«. Tam te¿ wykwit³a legenda, która dla milionów Ukraiñców przekszta³ci³a siê w mityczny kult.
Echo tego kultu do dzi k³adzie siê mrocznym cieniem
na relacje Polski, Ukrainy, Rosji oraz Niemiec i budzi
demony.
Po wojnie zamieszka³ w Niemczech, czêsto podró¿owa³ po Europie, zmienia³ te¿ wiele razy nazwisko,
miejsce zamieszkania. 15 padziernika 1959 roku
w Monachium na klatce schodowej domu, w którym
mieszka³, spotka³ zawodowego zabójcê z KGB, otrzyma³ potê¿n¹ dawkê cyjanku w twarz i usta, zgon nast¹pi³ w karetce pogotowia w drodze do szpitala.
Stepan Bandera  kontynuuje mówca  pozostaje
jedn¹ z najbardziej kontrowersyjnych postaci naszych
czasów. Prowidnyk  przywódca ukraiñskich nacjonalistów  wszed³ do historii kilku narodów jako postaæ co
najmniej niejednoznaczna: dla zachodnich Ukraiñców
jest bohaterem, dla wschodnich faszyst¹, dla Rosjan
poplecznikiem Hitlera, dla ¯ydów wspó³twórc¹ Holocaustu, dla nas Polaków winnym »Rzezi Wo³yñskiej«.
Nastêpnie g³os zabra³ ks. pra³at Wojciech B³aszczyk, który wspomnia³ o tych wydarzeniach sprzed wielu lat i odmówi³ modlitwê za pomordowanych Polaków
przez banderowców na Kresach. Zarówno przed rozpoczêciem modlitwy, jak i po jej zakoñczeniu, wykona³

zosta³y ojców groby i wiat sielski sercu tak bliski (...)
I prac¹ wzrastali w ziemiê im dan¹, po to, aby syn kiedy powiedzieæ móg³: tu jest mój dom.
Minut¹ ciszy uczcilimy pamiêæ pomordowanych,
z³o¿ylimy kwiaty, zapalilimy znicze i w milczeniu wrócilimy do domów. Kwiaty z³o¿yli: burmistrz miasta
A. Kunt, przewodnicz¹cy Rady Miasta M. Tatarewicz,
wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta T. £ysiak.
W imieniu cz³onków Klubu TMLiKPW kwiaty z³o¿yli:
H. Kochanowska, A. Pawlukiewicz i J. ¯arski.
Rodzina Krystyny i Józefa Domañskich z³o¿y³a
kwiaty we w³asnym imieniu. By³y te¿ i inne delegacje
z kwiatami i zniczami.
Mieszkañcy Kostrzyna nad Odr¹ w ten sposób wype³nili swoj¹ powinnoæ wobec naszych przodków.
Zdjêcia: Agnieszka ¯urawska-Tata³a
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Marek Zabierowski

Pochodzenie terytorialne osadników osiedlonych
na ziemi g³ubczyckiej w latach 1945  1948 (VII)
Przebiegamy myl¹ minione zdarzenia, st¹d traumatyczne, bolesne wspomnienia. Pora¿aj¹ca, niezmierna zbrodniczoæ mia³a obróciæ kresowiaków w nicoæ. Straszne zbrodnie niewyobra¿alnie nieuchronnie
sta³y siê realne.
Polacy bij¹c siê z Niemcami na frontach II wojny
wiatowej marzyli o wolnej Polsce bez strat terytorialnych. Nie by³o im obojêtne, kto w naszym kraju bêdzie
rz¹dzi³. A tu masz. Jak siê wkrótce okaza³o, by³o to
marzenie ciêtej g³owy. Doznali zawodu i rozczarowania. Czuli siê oszukani. Ich orê¿ny wysi³ek poszed³ na
marne. Nie zgadzali siê na okrojon¹, sowieck¹ Polskê.
Przekonali siê na w³asnej skórze, ¿ ich sojusz nie jest
wart funta k³aków. Jeszcze raz sprawdzi³o siê s³ynne
porzekad³o" M¹dry Polak po szkodzie. Przelewaj¹c
krew wyszli na tym jak Zab³ocki na mydle. Nasi fa³szywi sojusznicy wystawili Polaków do wiatru, chocia¿
wygrali wojnê przy niema³ej pomocy bitnego Wojska
Polskiego. Zdradliwe podejcie Zachodu do spraw polskich rozzuchwali³o Stalina i dawa³o mu woln¹ rêkê, co
z góry przes¹dzi³o o losach Polski. Zachód uk³adaj¹c
siê z Sowietami ustêpowa³ wobec ZSRR, aby udobruchaæ Stalina swoj¹ uleg³oci¹. Ustêpstwa wobec z³a
zawsze koñcz¹ siê le i przynosz¹ zgubne efekty. Tak
by³o w przypadku Polski. Nasz kraj utraci³ nie tylko
Kresy Wschodnie, ale równie¿ niepodleg³oæ. Nasi
zdradzieccy sprzymierzeñcy, zostawiaj¹c naród polski
na pastwê Zwi¹zku Sowieckiego, biernie przygl¹dali siê
zniewoleniu Polski. Sowieci rozci¹gnêli swe panowanie
na Kresy Wschodnie oraz na nasz kraj i na si³ê zawlekli
komunistyczn¹ zarazê. Polska st³amszona obc¹ i szkodliw¹ ideologi¹ nie mog³a wyrwaæ siê z sowieckiej strefy wp³ywów. Ten stan d³ugo siê ci¹gn¹³.
O ile pokonani, wa¿ni niemieccy zbrodniarze stanêli
przed s¹dem w Norymberdze, o tyle zwyciêscy politycy
spod znaku sierpa i m³ota, maj¹cy krew na rêkach,
odpowiedzialni za zbrodnie i wspó³odpowiedzialni za
wybuch II wojny wiatowej, nie zostali os¹dzeni i nie
odpowiedzieli za swoje czyny. Bezkarny, morderczy i
zaborczy re¿im politycznego terroru i ³agrów, ustawicznie tropi¹cy wrogów, poch³on¹³ wiêcej ofiar ni¿ nazizm
i nadal decydowa³ o losach wiata, i dyktuj¹c swoje
warunki narzuca³ sw¹ wolê innym narodom.
Gdy Kresy Wschodnie zosta³y zaanektowane przez
Zwi¹zek Sowiecki nasz kraj otrzyma³ teren zastêpczy,
czyli Ziemie Odzyskane. Powiat g³ubczycki sta³ siê czêci¹ tej niewystarczaj¹cej rekompensaty.
Doæ póno dotar³a tu groza wojny. Dopiero w marcu i kwietniu 1945 r. przez ziemiê g³ubczyck¹ przesz³a
wojenna zawierucha. Nacieraj¹ca z impetem nawa³a
sowiecka star³a siê z niemieckimi oddzia³ami i krusz¹c
ich opór rozgromi³a je.
Gdy nasta³ zwrotny 1945 r. zasz³y tu zasadnicze
zmiany, które dokona³y siê w sposób raptowny. Znika
niemiecka administracja. Zdejmowano portrety Hitlera,
aby póniej powiesiæ portrety Stalina. Wart Pac pa³aca,

a pa³ac Paca. Ten przygraniczny teren, który przedstawia³ obraz pobojowiska, zosta³ przejêty przez Polaków.
W maju 1945 r. powstaj¹ zacz¹tki polskiej administracji.
Aparat nowej w³adzy boryka³ siê z niezmiernymi problemami. Przed now¹ administracj¹ stanê³y pilne zadania.
Nale¿a³o wysiedliæ Niemców, zasiedliæ powiat, dokonaæ
weryfikacji ludnoci miejscowej, przeprowadziæ nadzia³
gruntów, rozminowaæ teren. Oczyszczano powiat z pozosta³oci wojennych. Saperzy mieli pe³ne rêce ryzykownej roboty.
Ziemia g³ubczycka zosta³a objêta zasiedlaniem.
W 1945 r. poczynaj¹ osadzaæ siê na tym terenie osadnicy. Na pocz¹tku akcji osadniczej przybysze, g³ównie
ekspatrianci, przybywali t³umnie w te strony, a póniej
w okresie dosiedlania powiatu liczba pod¹¿aj¹cych tu
osadników zmala³a, bo ch³onnoæ osadnicza tej ziemi
by³a wtedy ograniczona. Do gospodarowania przydzielono im pola, domy i zabudowania gospodarskie. Uposa¿eni gruntem trudnili siê rolnictwem. Osadnictwo by³o
powi¹zane z reform¹ roln¹.
Powojenne przeobra¿enia odmieni³y ¿ycie zarówno
Niemcom jak i Polakom. Jednym i drugim udzieli³ siê
pesymizm. Przed sob¹ mieli ciê¿kie dni. Patrzyli
w przysz³oæ z niepokojem. Nie wszyscy potrafili odnaleæ siê w nowej rzeczywistoci. Zdejmowa³a ich têsknota za utraconymi ziemiami. Rozpocz¹³ siê ich nowy,
zgo³a inny etap ¿ycia, pe³en niewiadomych.
Udrêczeni kresowianie o zrujnowanej psychice, pogr¹¿eni w bezdennej rozpaczy przybywali na ziemiê
g³ubczyck¹ z umêczonych Kresów, gdzie nienawiæ
przeistoczy³a siê w nieludzkie wynaturzenia, które przybra³y ró¿ne okrutne formy. Znêkani, z³aknieni spokoju
szukali nowego, bezpiecznego, znonego k¹ta.
Dramatyczny przebieg mia³y wydarzenia rozgrywaj¹ce siê na Kresach Wschodnich. Ukraiñscy przeladowcy zwrócili siê przeciwko swym polskim s¹siadom.
Odcz³owieczeni, pe³ni zwyrodnienia, nieokie³znanej dzikoci i z³owrogich, morderczych instynktów stosowali
fizyczn¹ eliminacjê, powoduj¹c destrukcjê Polaków,
która by³a ogromn¹ czystk¹ etniczn¹. Nie daj¹c pardonu trupami zas³ali Kresy. Chocia¿ na Kresach by³ odruch ratowania siê nie wszyscy zdo³ali wywin¹æ siê
mierci. Upowcy przedzierzgniêci w bestie wykatrupili
Polaków w monstrualnej liczbie. To co im nawinê³o siê
pod rêkê, mog³o siê staæ narzêdziem zbrodni, chocia¿by pi³a. Napadaj¹c na wsie podk³adali ogieñ pod polskie domy, wzniecaj¹c wielkie po¿ary. Niejedna têtni¹ca ¿yciem wie przemieniona w kupê popio³u znik³a
z powierzchni na skutek podpalenia, zamieniaj¹c siê
w doszczêtnie wypalone bezludzie. Ogieñ wielu pogubi³. £uny zjawiaj¹ce siê na horyzoncie, budz¹ce grozê,
tworzy³y koszmarn¹ sceneriê. Narasta³a przera¿aj¹ca
czerwieñ. Rozgorza³o piek³o. Unosi³y siê k³êby gêstego,
gryz¹cego dymu. Szalej¹ce s³upy ognia strzela³y niebotycznie. Buchaj¹ce jêzory ognia liza³y cia³a. Ludzie
przemienieni w pochodnie przedstawiali nieopisany,
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makabryczny obraz grozy. Zwêgleni w ogniu budzili
wród ¿ywych przera¿enie. W powietrzu niós³ siê potworny sw¹d spalenizny. S³ychaæ by³o mro¿¹ce krew
w ¿y³ach dzikie, rozdzieraj¹ce krzyki ludzi dogorywaj¹cych w okropnych katuszach. Dobiega³o straszne ryczenie krów, przera¿aj¹ce kwiczenie wiñ, niesamowite, jazgotliwe gdakanie kur, trwo¿ne r¿enie koni, przeraliwe psie skowyczenie. Brzêki ³añcuchów i trzaski
ognia wzmaga³y piekieln¹ kakofoniê. Oszala³e ze strachu zwierzêta szarpa³y siê na ³añcuchach, próbuj¹c
bezskutecznie uwolniæ siê ze miertelnej pu³apki. Robi³
siê coraz wiêkszy upiorny tumult. Panowa³ horror
w krainie mierci.
Pokój po wojnie nie wszystkim przyniós³ ulgê w cierpieniu. Barbarzyñskie pastwienie siê na polsk¹ ludnoci¹ wywo³a³o stres. Ognisty, diaboliczny ¿ywio³ odcisn¹³ piêtno na ich dalszym ¿yciu. Niejeden z nich
wykaraska³ siê z koszmarnej sytuacji w ostatecznym
momencie. Sceny okrutnych morderstw negatywnie
odbija³y siê na ich zdrowiu. Nie wszyscy potrafili otrz¹sn¹æ siê po tragedii i nie mogli wyzbyæ siê chronicznej
traumy, która im doskwiera³a, co wiadczy³o wymownie
o stanie ich nerwów. Ci¹g³e rozpamiêtywanie tego, co
minê³o powodowa³o, ¿e nie mogli przyjæ do siebie.
Proces zabliniania zranieñ psychicznych trwa³ d³ugo i
nie zawsze skutkowa³ powrotem do pe³nej równowagi
psychicznej. wiadkowie potwornoci musieli nauczyæ
siê ¿yæ z do¿ywotni¹ traum¹. ¯ycie da³o im w koæ.

Sk¹d przybyli
Sêdziszów
Julianów
Wymys³ów
S³otwina
Bóbrka
Stoki
Wo³owe
Dmytrowice
Pustomyty
Galewice
Jeziorna
Medowa
Jazienica Polska
Ruda Sielecka
Kozina
Witkowce

Powiat
Zawiercie
Zawiercie
Brody
Brody
Brody
Brody
Brody
Brody
Zborów
Z³oczów

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

Jêdrychowice
Sk¹d przybyli
Fa³kowice
Drohomyl
Cierpisz
Dalnicz
Herawiec
To³macz
Budy³ów
Wymys³ówka
wirz
Iwanówka
Be³zec
Jelechowice
Usznia
¯ulice

Bernacice
Sk¹d przybyli
Kolonia Kotowice
Zawada
Boratyn
Huta Pieniacka
Leszniów
£ahodów
Palikrowy
Smolno
Seretec
Podhorce

Powiat
Jêdrzejów
Koñskie
Miechów
¯ywiec
Bóbrka
Bóbrka
Bóbrka
Lwów
Lwów
Wieluñ
Wieluñ
Brze¿any
Kamionka
Strumi³owa
Kamionka
Srumi³owa
Ska³at
Krzemieniec

Województwo
kieleckie
kieleckie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie

Powiat
Mylenice
Jaworów
£añcut
¯ó³kiew
¯ó³kiew
¯ó³kiew
Brze¿any
Brze¿any
Przemylany
Trembowla
Z³oczów
Z³oczów
Z³oczów
Z³oczów

Województwo
krakowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie

gm. Bia³ykamieñ: Be³zec, Usznia
gm. Folwarki: Jelechowice
gm. Z³oczów: ¯ulice

Ponad 50 ekspatriantów pochodz¹cych z Huty Pieniackiej zosta³o osadzonych w powiecie g³ubczyckim
w trzech nastêpuj¹cych miejscowociach: Bernacice
 29 osób, G³ubczyce  21 osób, Babice  kilka osób.
Najliczniejsz¹ grupê osadników w Bernacicach stanowili kresowianie z Palikrów (110 osób). W Babicach
w pobli¿u Bernacic znajdowa³o siê du¿e skupisko ekspatriantów wywodz¹cych siê z Majdanu Pieniackiego
(236 osób).
12 marca 1944 r. mia³a miejsce napaæ zbrojna na wie
Palikrowy. Ukraiñcy dokonali wtedy masowego mordu
na mieszkañcach tej miejscowoci oraz na uciekinierach, którzy przybyli tu z Wo³ynia. Za dnia napastnicze
si³y opasa³y wie. Osaczona, bezbronna ludnoæ zosta³a zapêdzona na ³¹kê. Ukraiñców puszczono wolno,
a Polaków zlikwidowano. Serie z dwóch ciê¿kich karabinów maszynowych k³ad³y Polaków pokotem. Legli
równie¿ uciekinierzy, którzy nadaremnie szukali tutaj
ocalenia. Polskie gospodarstwa zosta³y podpalone. Namordowano 365 osób. Pokot ludzki napawa³ przera¿eniem i panik¹. Strach by³o na to patrzeæ.

Mokre
Sk¹d przybyli
Izabelin
Dandówka
Grodziec
Sosnowiec
Sobków
Ko³omañ
Okocim
Sikorzyce
¯d¿ary
¯abieniec Nowy
Bóbrka*
£anki Ma³e
£any
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Powiat
Wo³kowysk
Bêdzin
Bêdzin
Bêdzin
Jêdrzejów
Kielce
Brzesko
D¹browa
Tarnowska
Ropczyce
Garwolin
Bóbrka
Bóbrka
Bóbrka

Województwo
bia³ostockie
kieleckie
kieleckie
kieleckie
kieleckie
kieleckie
krakowskie
krakowskie
krakowskie
lubelskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie

Olchowiec
Sarniki
Soko³ówka
Stare Sio³o**
Stoki
Szpilczyna
Wilawcze
Wodniki
Wo³owe
Zalesie
Je¿owe
Mocice Dolne
S³obódka
Bo³szowiecka
¯urawno
Bytków
Chwa³owice
So³owa
Toporów
Bia³og³owy
Jarczowce
Jezierna
Kolonia Gaj

Bóbrka
Bóbrka
Bóbrka
Bóbrka
Bóbrka
Bóbrka
Bóbrka
Bóbrka
Bóbrka
Bóbrka
Nisko
Brzeæ
n. Bugiem
Rohatyñ

stanis³awowskie

¯ydaczów
Katowice
Rybnik
Przemylany
Radziechów
Zborów
Zborów
Zborów
Kowel

stanis³awowskie
l¹skie
l¹skie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
wo³yñskie

W miejscowoci nad Boberk¹ powsta³o ¿ydowskie getto. Aby zlikwidowaæ to getto w 1943 r. Niemcy i Ukraiñcy w pobli¿u wsi Wo³owe strza³ami z broni palnej zabili
ponad 1000 ¯ydów.

lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
poleskie

** Stare Sio³o pod Lwowem nad Dawidówk¹ i Czerepink¹ s¹siaduje z pagórkami Go³ogór.
Atrakcj¹ jest tu zamek, który wabi turystów wiekowymi
murami. Zamek murowany wybudowano tu w drugiej
po³owie XVI wieku. Ta budowla obronna d³ugo nie przetrwa³a. Z inicjatywy ksiêcia W³adys³awa Dominika
Ostrogskiego-Zas³awskiego (1616  1656) w Starym
Siole w 1642 r. poczêto stawiaæ nowy murowany zamek. Tymczasem nad Polsk¹ znowu zaczê³y gromadziæ siê chmury. No i sta³o siê. Rok 1648 by³ bogaty
w burzliwe wydarzenia. Ukraina poczê³a siê burzyæ.
W tym roku zastêpy B. Chmielnickiego pod Pi³awcami
pokona³y wojska polskie pod dowództwem trzech regimentarzy (regimentarze dowodzili zastêpuj¹c hetmanów, bo wczeniej obaj hetmani w bitwie pod Korsuniem dostali siê do niewoli). Gdy gruchnê³a wieæ
o nadci¹ganiu tatarstwa wojsko polskie bez³adnie
pierzch³o. Zarówno pospolite ruszenie, jak i ich dowództwo spisa³o siê fatalnie. Jednym z regimentarzy
by³ W³adys³aw Dominik Ostrogski-Zas³awski, który zl¹k³
siê i czmychn¹³ z pola walki. Jego sromotna, pop³ochowa rejterada by³a jego wielkim blama¿em. Obarczony
odpowiedzialnoci¹ za pora¿kê wojsk stara³ siê okupiæ
sw¹ winê czynem.
Po klêsce zadanej Polakom zwyciêski wódz Kozaków
ruszy³ na Lwów i Zamoæ. Wojska B. Chmielnickiego
wspomagane przez Tatarów nie ominê³y Starego Sio³a.
Zamek starosielski nie opar³ siê wrogowi i nie unikn¹³
zniszczenia.
Przykre przeciwnoci losu nie zniechêci³y ksiêcia
W.D. Zas³awskiego. Nadal za cel stawia³ sobie wybudowanie zamku. Na budowê nie posk¹pi³ swoich pieniêdzy. Prace nad wzniesieniem warowni trwa³y w latach 1649  1654.
W.D. Ostrogski-Zas³awski by³ najzamo¿niejszym magnatem w Polsce. Do niego nale¿a³o wiele miast m.in.
Ostróg, Zas³aw nad Horyniem (Gdy w Rydze ustalono
wschodni¹ granicê II RP, Zas³aw znalaz³ siê po sowieckiej stronie), Dubno, Tarnów oraz wiele wsi. Szasta³
pieniêdzmi na prawo i na lewo wiêc nic dziwnego, ¿e
ci¹gle brakowa³o mu forsy. Prowadzi³ rozwi¹z³y tryb
¿ycia. By³ nazywany przez B. Chmielnickiego ironicznie... pierzyn¹.
W 1655 r. wojska Chmielnickiego znowu pojawi³y siê
pod Lwowem. Miasto nad rzek¹ Pe³tew by³o oblegane,
ale nie zosta³o zdobyte. W czasie tego najazdu si³y
kozackie ponownie wtargnê³y do Starego Sio³a i przyst¹pi³y do oblê¿enia zamku. Tym razem za³oga odpar³a
szturm. Solidne zamkowe mury tak potê¿ne zapewni³y
skuteczn¹ obronê. Ta warownia wysz³a obronn¹ rêk¹
z opresji, stanowi¹c punkt oporu na przedpolu Lwowa.
Gdy Szwedzi najechali na Polskê ksi¹¿ê W.D. Zas³awski wiernie s³u¿y³ ojczynie i Janowi Kazimierzowi (wtedy inni magnaci dopucili siê zdrady). W czasie potopu
szwedzkiego towarzyszy³ królowi, gdy w³adca naszego
kraju znalaz³ schronienie na l¹sku. Przebywali w G³ogówku (Oberglogau) w odleg³oci 20 km od G³ubczyc
(Leobschütz). Gdy ksi¹¿ê W.D. Zas³awski wróci³ ze

* Bóbrka (obecnie Bibrka) po³o¿ona nad Boberk¹, le¿y
na terenie, gdzie wznosi siê d³ugi ³añcuch wzniesieñ
o nazwie Go³ogóry. Najwy¿sze wzgórza osi¹gaj¹ wysokoæ ponad 400 m n.p.m. Kamu³a (472 m n.p.m.)
 znajduj¹ca siê w pobli¿u Bóbrki  jest najwy¿szym
wzniesieniem w ca³ym pamie Go³ogór. Tutaj mo¿na
zachwyciæ siê krajobrazem.
W 1469 r. Kazimierz Jagielloñczyk obdarzy³ Bóbrkê
przywilejem prawa magdeburskiego. Do dzi zachowa³
siê tu ryneczek.
Przez pewien czas mieszka³a w Bóbrce Ukrainka Julia
Sznajder (1860  1947), która nie tylko zajmowa³a siê
pisarstwem, ale równie¿ trudni³a siê nauczaniem
w miejscowej szkole. Jako nauczycielka pracowa³a te¿
niedaleko od Bóbrki we wsi Stoki. U¿ywa³a pseudonimu
Uliana Krawczenko. Tworzy³a prozê i poezjê.
Przyje¿d¿a³ do niej do Bóbrki ukraiñski pisarz i poeta
 Iwan Franko (1856  1916). £¹czy³a ich serdeczna
przyjañ. Korespondowali ze sob¹. Iwan Franko by³ jej
protektorem. Wspiera³ j¹ nie tylko na niwie literackiej,
ale równie¿ na niwie pedagogicznej. Za³atwi³ jej pracê
w szkolnictwie we Lwowie. Ukraiñska poetka pracowa³a krótko we lwowskiej szkole, bo zosta³a zwolniona
z pracy za g³oszenie socjalistycznych przekonañ.
Ostatnie lata ¿ycia spêdzi³a w Przemylu, gdzie zmar³a.
Spoczywa na przemyskim cmentarzu.
W Bóbrce powsta³o muzeum powiêcone Julii Sznajder
i Iwanowi Franko.
W czasie II wojny wiatowej potwornoci nie ominê³y
Bóbrki. Gdy Niemcy najechali na Zwi¹zek Sowiecki
Sowieci uciekli z Bóbrki. Przed ucieczk¹ pozabijali
uwiêzionych ludzi. Nastêpstwem tego mordu by³ pogrom. Gdy rozesz³a siê wieæ po Bóbrce, ¿e w wiêzieniu znajduj¹ siê trupy, Ukraiñcy pe³ni oburzenia zareagowali na to gwa³townie. Zaczêli ono mordowaæ
¯ydów, którzy sprzyjaj¹c komunie kolaborowali z sowieck¹ w³adz¹. Niemcy ludnoæ ¿ydowsk¹ wywozili
z Bóbrki do obozu zag³ady, który istnia³ w Be³¿cu.
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l¹ska niebawem w 1656 r. dokona³ ¿ywota na zamku
w Starym Siole, maj¹c 40 lat. Jego ¿ycie, choæ krótkie,
by³o bujne i burzliwe.
Gdy zamek sta³ siê w³asnoci¹ Potockich, powsta³ tu
browar. Wtedy zamczysko uleg³o dewastacji z powodu
przebudowy. W pobli¿u tej budowli obronnej u³o¿ono

szyny, po których zaczê³y sun¹æ poci¹gi, które powodowa³y wstrz¹sy niekorzystne dla warowni. Zamek przez
ostatnie dwie wojny zosta³ równie¿ nadwyrê¿ony.
Zamczysko mimo z³ego stanu nadal prezentuje siê okazale i wywiera du¿e wra¿enie na zwiedzaj¹cych.
(c.d.n.)

Andrzej Szlichta

Czêstochowski Bieg Orl¹t 2019
W roku 2018 w ramach Dni Lwowa zainicjowalimy
imprezê dla dzieci pod nazw¹ Bieg Orlików. By³ to
bieg wy³¹cznie dla dzieci 9-letnich na dystansie 1421 m.
Chodzi³o o upamiêtnienie najm³odszego Obroñcy Lwowa, 9-letniego Janka Kukawskiego, który zgin¹³ w walce oraz 1421 m³odocianych dziewcz¹t i ch³opców, którzy zginêli za Lwów.
W roku 2019 postanowilimy kontynuowaæ ten bieg,
ale pod nazw¹ Bieg Orl¹t (nazwa Bieg Orlików kojarzy³a siê niektórym z akcj¹ budowy boisk sportowych).

obawy wród rodziców i nauczycieli o zdrowie dzieci.
Wiêkszoæ szkó³ odwo³a³a udzia³ dzieci. Zjawi³o siê
ok. dwustu dziewiêciolatków z czêstochowskich szkó³ i
ze Szko³y w Ostrowach nad Oksz¹ (powiat K³obuck).
Tym razem aura okaza³a siê ³askawa, by³o ciep³o, ale
nie upalnie.
Impreza rozpoczê³a siê od powitania przez mgr
Magdalenê Krzemiñsk¹ zebranych uczestników Biegu
Orl¹t i Goci. Wród Goci byli m.in. Wiceprezydent
Czêstochowy Andrzej Szewiñski (b. reprezentant Pol-

Oczywicie g³ównym organizatorem jest nasz Oddzia³,
a Patronem Prezydent Miasta Krzysztof Matyjaszczyk,
ale za przebieg tej imprezy odpowiada³a mgr Magdalena Krzemiñska  Dyr. Szko³y Podstawowej nr 14 im. H.
Sienkiewicza i nauczyciel tej szko³y mgr Ireneusz Jura.
Szko³a Podstawowa nr 14 by³a baz¹ dla dzieci przygotowuj¹cych siê do biegu.
Przygotowania organizatorów wymaga³y wielu zabiegów, aby sprostaæ przepisom i wymogom. Zg³osi³o
siê wiele nie tylko czêstochowskich szkó³, a liczba
uczestników przekroczy³a czterystu dzieciaków. My bylimy przygotowani, ale aura sp³ata³a nam psikusa.
Upa³y panuj¹ce przed czternastym czerwca wzbudzi³y

ski w siatkówce, gra³ w AZS Czêstochowa, syn zmar³ej
w roku ub. wielkrotniej medalistki olimpijskiej w lekkiejatletyce), Maciej Hupa cz³onek Regionalnego Oddzia³u
Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Czêstochowie,
przedstawiciel Wydzia³u Kultury Promocji i Sportu UM,
przedstawiciele s³u¿b zabezpieczaj¹cych nasz¹ imprezê. Oczywicie byli cz³onkowie naszego Towarzystwa.
Po powitaniu zabra³ g³os mgr Adam Kiwacki, prezes
Czêstochowskiego Oddzia³u Towarzystwa Mi³oników
Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, który w krótkich s³owach przedstawi³ cel tego biegu, a wiêc upamiêtnienie dzieci i m³odzie¿y, którzy polegli w obronie
Lwowa w 1918 r.
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Sygna³ do startu da³ Wiceprezydent Andrzej Szewiñski, zawodników ubranych w bia³o-czerwone kostiumy
poprowadzi³ alejkami podjasnogórskiego Parku im. Stanis³awa Staszica Jakub Jelonek. Tu¿ za nim na wózkach inwalidzkich (pod opiek¹ m³odzie¿y z klasy mun-

durowej ZS im. W. Szymborskiej) bieg³a czwórka
dzieciaków. Razem z dzieæmi biegli ich opiekunowie ze
szkó³. D³ugi w¹¿ biegn¹cej m³odzie¿y zamyka³a grupa
starszych ch³opców z opiekunem, a za nimi mgr Ireneusz Jura czuwaj¹cy nad biegiem. Kilka s³ów wyjanienia dotycz¹cych starszych ch³opców. Otó¿ jeszcze
przed biegiem, w czasie przygotowania nag³onienia
itp. podszed³ do mnie pan z grupk¹ ch³opców. Zapyta³
co to za impreza. Wyjani³em. Poszli w kierunku Jasnej
Góry, ale przed rozpoczêciem biegu przyszli ponownie
z pytaniem, czy mog¹ pobiec. Byli to ch³opcy ze szko³y
specjalnej. Wszyscy uczestnicy otrzymali z r¹k Goci i
Organizatorów pami¹tkowe medale, plakietki przedstawiaj¹ce m³odocianych Obroñców Lwowa oraz pocztówkê przedstawiaj¹c¹ tablicê pami¹tkow¹ powiêcon¹
Lwowskim Orlêtom, a wmurowan¹ na Jasnej Górze,
ufundowan¹ przez nasz Oddzia³. Mali uczestnicy Biegu Orl¹t byli zadowoleni. Mi³o by³o patrzeæ na ich zarumienione buzie i rozemiane oczu i s³uchaæ tego
dzieciêcego gwaru. Mimo mniejszej frekwencji jestemy zadowoleni. S³owa podziêkowania z³o¿one przez
naszego Prezesa nale¿a³y siê m³odym i doros³ym
uczestnikom tej imprezy, stanowi¹cej fragment organizowanych przez nasz Oddzia³ Dni Lwowa. Równie¿
s³owa podziêkowania nale¿¹ siê m³odzie¿y klas mundurowych z ZS im. W. Szymborskiej  opiekun mgr
Anna £azarska i z ZS Technicznych  dyr. mgr Rafa³
Piotrowski oraz m³odzie¿y i dyr. Dariuszowi Ratajowi
z ZS im. B. Prusa za pomoc w organizacji tej imprezy.
Mamy nadziejê, ¿e w roku 2020 aura bêdzie dla nas
³askawsza i Bieg Orl¹t bêdzie mia³ o wiele liczniejsz¹
obsadê. G

Olimpijczyk Jakub Jelonek
dekoruje dzieci po Biegu Orl¹t

Ryszard Saczyñski*

Ko³omyjscy pancerniacy w Pu³ku 6. Pancernym
im. Dzieci Lwowskich
Historia powstania Pu³ku 6. Pancernego im. Dzieci
Lwowskich siêga czasów formowania siê Armii Polskiej
w ZSRR na podstawie uk³adu Sikorski  Majski
z dn. 30 lipca 1941 roku. Naczelny Wódz gen. W³adys³aw Sikorski tworzenie armii powierzy³ gen. bryg. W³adys³awowi Andersowi, którego mianowa³ jej dowódc¹.
W Tockoje we wrzeniu 1941 zaczêto organizowaæ
6 Dywizjê Piechoty, której dowódc¹ zosta³ gen. bryg.
Micha³ Tokarzewski-Karaszewicz. ¯o³nierze zg³aszaj¹cy siê do dywizji w znacznej czêci pochodzili ze Lwowa i Kresów Wschodnich. Z tego te¿ wzglêdu dla podkrelenia zwi¹zku ze Lwowem tych ¿o³nierzy, 17 padziernika 1941 roku w sk³adzie organizacyjnym 6 Dywizji Piechoty utworzono 6 Dywizyjny Batalion Strzelecki
Dzieci Lwowskich, którego dowódc¹ zosta³ wywodz¹cy siê ze Lwowa mjr Eugeniusz lepecki.
W lutym 1942 batalion zosta³ przemieszczony do
Szachriziabs w Uzbekistanie, gdzie pomimo braku odpowiedniego sprzêtu i uzbrojenia w bardzo trudnych
warunkach klimatycznych odbywa³o siê intensywne
szkolenie.

15 kwietnia 1942 roku batalion przemianowany zosta³ na 6 Dywizjon Rozpoznawczy Dzieci Lwowskich.
20 sierpnia dywizjon opuci³ terytorium ZSSR i 22
sierpnia dotar³ do portu Pahlewi w Persji (Iran). We
wrzeniu 1942 roku dywizjon przemieszczono do Iraku,
gdzie rozpoczêto równie¿ w trudnych warunkach klimatycznych szkolenie.
8 padziernika Dywizjon Rozpoznawczy Dzieci
Lwowskich zosta³ w³¹czony w sk³ad 2 Brygady Czo³gów i przemianowany na 6 Batalion Czo³gów Dzieci
Lwowskich. 1 lipca 1943 batalion przemianowano na
6 Pu³k Pancerny Dzieci Lwowskich, którego dowódc¹
zosta³ pp³k Henryk wietlicki. 5 czerwca 1944 pu³k
przemianowany zosta³ w Pu³k 6. Pancerny im. Dzieci
Lwowskich. Po zranieniu pp³k. Henryka wietlickiego
pod Piedimonte San Germano pu³kiem dowodzi³ pp³k
Feliks Motyka.
Pancerniacy z Pu³ku Dzieci Lwowskich nosili dumnie na swoich czarnych beretach odznakê z³otego lwa
z herbu Lwowa. Lwa równie¿ malowali na rozpoznawczych znakach taktycznych swoich pojazdów. Pamiêta19

li, ¿e miasto Lwów bêd¹ce symbolem Kresów jako
pierwsze i jedyne miasto w II Rzeczypospolitej zosta³o
uhonorowane Krzy¿em Kawalerskim Orderu Virtuti Militari za bohatersk¹ obronê miasta w roku 1918 i za
wojnê polsko-bolszewick¹. Miasto Lwów z dum¹ nosi³o
dewizê Semper Fidelis. Ten fakt, jak równie¿ rycerska
tradycja Kresowego Grodu, by³y wyzwaniem do ofiarnej ¿o³nierskiej i zwyciêskiej s³u¿by dla chwa³y Rzeczypospolitej oraz fakt, ¿e na tych terenach pozostawa³y
ich rodziny, dziewczyny czy znajomi  bliscy, którym
zobowi¹zani byli przynieæ wolnoæ.
Sk³ad osobowy pu³ku w wiêkszoci tworzyli m³odzi
ludzie, którzy wraz z Armi¹ gen. W³adys³awa Andersa
wyszli z Rosji przez Persjê do Iraku, gdzie pu³k by³ formowany. Do³¹czali do niego równie¿ m³odzi ludzie
przybyli z Anglii, którzy tam siê dostali po klêsce wrzeniowej 1939 roku, poprzez obozy internowania w Rumunii i na Wêgrzech oraz bior¹cy udzia³ w kampanii
francuskiej po kapitulacji Francji. Droga do wolnoci
tych ¿o³nierzy wiod³a czêsto przez kilka obcych krajów,
a nawet kilka kontynentów.
Pu³k po intensywnym szkoleniu na rodkowym
Wschodzie i po manewrach w Egipcie zosta³ przetransportowany drog¹ morsk¹ do W³och, gdzie rozpocz¹³
swój udzia³ w kampanii w³oskiej. W kampanii w³oskiej
bra³ udzia³ w walkach o Piedimonte San Germano
w rejonie Monte Cassino, nad Adriatykiem, w dorzeczu
Cesana-Metauro, nad rzek¹ Senio i w bitwie o Boloniê.
Pancerniacy Pu³ku 6. Pancernego byli wietnie wyszkolonymi ¿o³nierzami i ze wzglêdu na ich m³ody wiek
czêsto dawali siê ponosiæ m³odzieñczej brawurze. Niektórzy z nich na wojnie spêdzili nawet jedn¹ czwart¹
swojego m³odzieñczego ¿ycia.

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê wojn¹ Zenobiusz jak i
jego koledzy harcerze gotowi byli równie¿ stan¹æ do
walki z wrogiem w obronie ojczyzny. Ich zmartwieniem
by³o to, ¿eby o nich czasami nie zapomniano. Przecie¿
harcerstwo przygotowywa³o ich swymi programami

Zenobiusz Wankiewicz (niesie sztandar) na defiladzie
z okazji wiêta Konstytucji 3 Maja w Ko³omyi,
dn. 3.05.1939 r.
szkoleniowymi i metodami, daj¹c im ca³okszta³t niezbêdnych wiadomoci i umiejêtnoci po ukoñczeniu
kursów Przysposobienia Wojskowego na kandydatów
na ¿o³nierzy. Ten etap szkolenia mieli ju¿ przynajmniej
niektórzy z nich za sob¹. Próbowali wiêc zg³osiæ siê do
wojska jako ochotnicy. Biegali do starostwa i innych
urzêdów oraz do koszar 49 Huculskiego Pu³ku Strzelców, jednostki wojskowej stacjonuj¹cej w Ko³omyi,
z prob¹ o przyjêcie ich do wojska jako ochotników, ale
nikt na razie ich nie potrzebowa³, gdy¿ byli jeszcze zbyt
m³odzi.
Wreszcie i dla nich przysz³a upragniona chwila.
W ostatnich dniach sierpnia 1939 Zenobiusz wraz z kolegami z jego zastêpu ochotnikami zostaje wys³any do
miejscowoci niatyn oddalonej kilkanacie kilometrów
od Ko³omyi, gdzie na dachu stacji kolejowej maj¹ pe³niæ
rolê obserwatorów lotniczych. Przez tê stacjê by³ ewakuowany polski skarb narodowy transportem kolejowym do Rumunii. Ze wzglêdu na niebezpieczeñstwo
trwaj¹cych od 1 wrzenia nalotów bombowych Luftwaffe ca³a akcja by³a prowadzona w zachowaniu cis³ej
tajemnicy. Prawdopodobnie uczestnicz¹cy w tej akcji
harcerze nie wiedzieli równie¿ czego ta akcja dotyczy³a.
Pónym wieczorem 13 wrzenia na stacji kolejowej
w niatynie-Za³ucze prze³adowano na wagony kolejowe oko³o 80 ton polskiego z³ota bêd¹cego w³asnoci¹
Banku Polskiego przywiezionego kolumn¹ samochodow¹ z banków z terenów Polski. Poci¹g z polskim z³otem wyruszy³ ze niatyna kolej¹ do rumuñskiego portu
Konstancy. Wkrótce póniej niemieckie Luftwaffe zbombardowa³o stacjê kolejow¹ w niatynie i dnia
17.09.1939 Zenobiusz wraz ze swoim zastêpem powraca do Ko³omyi. Po wkroczeniu do Polski Rosjan tego
samego dnia wraz z kilkoma harcerzami z Ko³omyi jako
15-letni Zenobiusz przedostaje siê do Rumunii, gdzie
zostaj¹ wszyscy internowani. W obozie internowania
by³y bardzo z³e warunki zakwaterowania oraz panowa³
wielki g³ód. Jeden z jego kolegów, syn nauczycielki

W artykule tym przedstawiono sylwetki dwóch ko³omyjan walcz¹cych w szeregach tego elitarnego pu³ku.
Plut. pchor., potem ppor Zenobiusz Wankiewicz,
ur. 10.06.1924 w Ko³omyi (woj. Stanis³awów)
 w PSZ na Zachodzie nr ewid. 1924/106/III
Dowódca czo³gu w 1.
Szwadronie kpt. Adolfa Jadwisiaka, w IV plutonie
ppor. Bohdana Tymienieckiego.
Poleg³ w czo³gu na
Polu C h w a ³ y p o d c z a s
walk w dorzeczu CesanaMatauro pod m. Cerasa
dn. 20.08.1944 w wieku 20
lat.
Pochowany na Polskim
Cmentarzu Wojennym
w Loreto  W³ochy (grób
13-F-4).
Odznaczony: Krzy¿ Walecznych, Order Croix de
Guerre avec Citation, Order Virtuti Militari.
Zenobiusz Wankiewicz urodzony na Kresach
Wschodnich w Ko³omyi 10.06.1924 jako syn Józefa i
Marii Wankiewicz (z d. Za³ucka), zamieszka³y przy
ul. Tarnowskich 118 w Ko³omyi, w roku 1939 ukoñczy³
4 klasy Gimnazjum nowego typu w Ko³omyi.
Od m³odych lat nale¿a³ do Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego.
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z Ko³omyi, dosta³ zapalenia p³uc i powróci³ z powrotem
do Ko³omyi ukrywaj¹c siê przed Rosjanami. Mia³ ze
sob¹ listy napisane przez kolegów, ale musia³ je zniszczyæ przy przep³ywaniu rzeki, gdy¿ w pobli¿u na mocie stali Rosjanie patroluj¹cy most i rzekê, a on obawia³ siê, ¿e jak zostanie zatrzymany przez patrol z listami to mo¿e zostaæ wziêty za szpiega. Po wyleczeniu
zapalenia p³uc spotka³ siê z Mari¹ Wankiewicz  matk¹
Zenobiusza i opowiedzia³ co wszystko musieli przejæ
w drodze do Rumunii i podczas pobytu w obozie. Mimo
tego co przeszed³ powiedzia³, ¿e i tak do³¹czy do Zenobiusza, który zamierza przedostaæ siê do Wojska Polskiego we Francji.
Zenobiusz po ucieczce z obozu internowania przedostaje siê poprzez Grecjê do Francji i ju¿ w dniu 4 listopada 1939 po wielu k³opotach ze wzglêdu na m³odociany wiek zostaje przyjêty do Szko³y Podchor¹¿ych
Piechoty w Coëtquidan (Guer) do 9. kompanii. Jest tam
najm³odszym podchor¹¿ym w szkole. Problem m³odocianego wieku rozwi¹zano dopisuj¹c mu w kartotece
ewidencyjnej dwa lata, inaczej nie móg³by byæ przyjêty
do wojska. Poborowy, aby móc zostaæ przyjêty do wojska, musia³ mieæ zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ Ustaw¹
o powszechnym obowi¹zku wojskowym ukoñczone co
najmniej siedemnacie lat. Zenobiusz 12 kwietnia 1940
uzyskuje promocjê na stopieñ kaprala podchor¹¿ego
ze specjalnoci¹: wyszkolenie strzeleckie.
W dn. 16 kwietnia 1940 wyrusza na front i bierze
udzia³ w kampanii francuskiej walcz¹c w 1. Pu³ku Grenadierów Warszawy, w II Baonie, 6. kompanii kpt. Stefana Kazimierczaka jako z-ca dowódcy plutonu.
We wniosku o przyznanie Krzy¿a Walecznych (po
raz pierwszy) mo¿emy przeczytaæ:
... Pchor. Wankiewicz Zenobjusz z II baonu  jako
zastêpca dcy plutonu  mimo m³odzieñczego wieku
(18 lat)** dziêki du¿ej odwadze osobistej by³ dusz¹ plutonu. W czasie walk na p³c. skraju lasu Guinzeling
przeciwdzia³a³ dwukrotnie na npla który wtargn¹³ na
stanowisko plutonu  zadaj¹c mu ciê¿kie straty i bior¹c
2 Km i armatkê ppanc. ... (zachowano oryginaln¹ pisowniê we wniosku).
Podczas walk pod Vittersbourg 15 czerwca 1940
otrzymuje ranê postrza³ow¹ p³uca.
Za mêstwo i bohaterstwo otrzymuje francuski Order
Wojenny Croix de Guerreavec Citation z br¹zow¹
gwiazd¹.
W dedykacji do tego Orderu napisano:
Podczas bitwy pod VITTESBOURGIEM dnia
15 czerwca 1940, walcz¹c na czele swojej grupy bojowej wykaza³ siê du¿¹ walecznoci¹ i odpar³ atak nieprzyjaciela. (t³umaczenie z jêzyka francuskiego)
Po kapitulacji Francji rozformowano 1. Pu³k Grenadierów Warszawy na podstawie rozkazu 4444 gen.
Ducha z dnia 21 czerwca, który stwierdzi³, ¿e oddzia³y
dywizji wype³ni³y z nadwy¿k¹ swój obowi¹zek wobec
sojusznika i ich dzia³anie dobieg³o koñca.
Dnia 25 czerwca 1940 po rozformowaniu 1 PG Warszawy ranny kpr. pchor. Zenobiusz Wankiewicz przedostaje siê do Hiszpanii wraz z grup¹ dowodzonych przez
niego ¿o³nierzy. Wczeniej na terenie Francji od zaprzyjanionych pod drodze Francuzów otrzymuj¹ ubrania cywilne, aby mogli dalej bez wzbudzenia podejrzeñ kontynuowaæ przedostanie siê przez Hiszpaniê do Portugalii.

Nie chc¹c powodowaæ z³ym stanem zdrowia opónienia swojej grupy przedostaj¹cej siê do Portugalii
oddaje im swoje dokumenty i pozostaje na terenie
Hiszpanii samotnie kontynuuj¹c ucieczkê. Jednak
wkrótce w pobli¿u miejscowoci Lumbrales (w pobli¿u
Saragosa) zostaje aresztowany przez karabinierów.
Przetrzymywany tam jest w wiêzieniu od 4.11 do
21.11.1940 podaj¹c siê za studenta. Z Lumbrales zostaje odes³any dn. 21 listopada 1940 do obozu koncentracyjnego w Miranda de Ebro (prowincja Burgos
w Hiszpanii). Panowa³y tam okropne warunki sanitarne
oraz bardzo z³ej jakoci i niewystarczaj¹ce race ¿ywnociowe. St¹d te¿ du¿a liczba zachorowañ i przypadków
miertelnych.
Poprzez dzia³anie Polskiego Poselstwa w Lizbonie,
do którego dotarli wspó³towarzysze, otrzymuje dn. 24
czerwca 1941 ¯elazny List od w³adz obozu w Miranda
de Ebro pozwalaj¹cy mu przedostaæ siê do Polskiego
Poselstwa w Madrycie. Ze wzglêdu na stan zdrowia i
bardzo du¿e wyczerpanie pog³êbiaj¹c¹ siê chorob¹
p³uc w czasie pobytu w obozie, otrzymuje paszport i
wizê do Rio de Janeiro w Brazylii w celu pobytu zdrowotnego.
Z Brazylii po krótkim pobycie wraca na w³asn¹ probê jako ochotnik statkiem 6 wrzenia 1941 roku do
Wielkiej Brytanii. Tam zg³asza siê do Komendy Uzupe³nieñ Nr 1 i zostaje wcielony 7 wrzenia 1941 do Oddzia³u Zbornego. Nastêpnie po potwierdzonej weryfikacji stopnia dn. 21 wrzenia 1941 jest przydzielony do
1. Brygady Strzelców, 3 Baonu, 7. kompanii. W brygadzie tej doskonali swoje umiejêtnoci wojskowe.
1 lipca 1942 zostaje przeniesiony do dyspozycji dcy
II. Korpusu Strzelców na rodkowy Wschód. Dn. 27 lipca 1942 (Transportem IV) wyp³ywa z Anglii do Iraku
statkiem Highland Brigade przez P³d. Afrykê z ok. tygodniowym postojem w Clairwood Camp (k. Durban)
w porcie bêd¹cym bardzo du¿¹ baz¹ prze³adunkow¹
wojsk alianckich.
Do II. Korpusu na rodkowym Wschodzie przybywa
28 sierpnia 1942 roku.
16 listopada 1942 zostaje skierowany do Orodka
Wyszkolenia Broni Pancernej na II Kurs Aplikacyjny na
oficerów broni pancernej i dn. 28 listopada 1942 roku
otrzymuje awans na plutonowego podchor¹¿ego. Kurs
ukoñczy³ 6 lutego 1943 otrzymuj¹c:
 I. Specjalnoæ wojskow¹ i znajomoæ systemu
broni: dowódca czo³gu
oraz
 Ia. Funkcjê: dowódca czo³gu.
Dn. 11 lutego 1943 zostaje przydzielony do 6. Baonu Czo³gów 2 Brygady Czo³gów, 1. kompanii.
12 czerwca 1943 zostaje skierowany do Orodka Broni
Pancernej i przydzielony do Baonu Zaopatrzenia Czo³gów do 6. kompanii.
Dn. 20 czerwca 1943 zostaje przeniesiony do
Orodka Wyszkolenia Brygady Pancernej, a 29 wrzenia 1943 roku odkomenderowany na kurs maturalny,
który koñczy matur¹ 12 lutego 1944 w Barbara (Palestyna), zdaj¹c ju¿ j¹ jako ekstern, poniewa¿ dn. 1 lutego 1944 zosta³ skierowany do Orodka Zapasowego
Broni Pancernej i wcielony do szwadronu marszowego.
Nastêpnie dn. 23 czerwca 1944 zostaje przeniesiony do Pu³ku 6. Pancernego "Dzieci Lwowskich",
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1. Szwadronu Pancernego i bierze udzia³ w walkach
tego pu³ku we W³oszech.
Jego pu³k po zdobyciu Monte Cassino kontynuuje
walki na terenie W³och i bierze udzia³ w kampanii adriatyckiej równie¿ trudnej, ale mo¿e ma³o znanej i opisanej. Bitwa nad rzek¹ Metauro po³o¿on¹ na pó³noc od
Ancony by³a najciê¿sza, jak¹ 2. Korpus Polski gen.
W³adys³awa Andersa stoczy³ nad Adriatykiem. Nieprzyjaciel bardzo dobrze przygotowany do obrony, rozporz¹dza³ silnym wsparciem broni pancernej, broni przeciwpancernej i artylerii. Korzystne warunki do obrony
jednostkom niemieckim stwarza³o pagórkowate
ukszta³towanie terenu. G³ówne zadanie prze³amania linii obrony nieprzyjaciela spoczywa³o na jednostkach
pancernych wchodz¹cych w sk³ad 2. Korpusu, które
mia³y za zadanie otwarcie drogi piechocie.
Dnia 18 sierpnia 1944 zosta³a zorganizowana grupa
pancerna Pu³ku 6 Pancernego Dzieci Lwowskich
w sk³adzie:
 Pu³k 6 Pancerny Dz. Lw.
 3 i 4 Komp. 17 Baonu piech.
 Dyon S.P. 7 Pu³ku p-panc.
 Dru¿yna saperów.
Tego samego dnia rozpoczêto dzia³ania maj¹ce na
celu rozpoznanie dróg i brodów na rzece Cesano. Dnia
19 sierpnia o godz. 13.40 nastêpuje pocz¹tek ruchu
zgrupowania, a o godz. 19.35 dowódca pu³ku pp³k Feliks Motyka przybywa do rejonu 1 Szwadronu i wydaje
rozkaz jako grupie w sk³adzie: 4 Komp. piech. (17 Baonu), 1 bateria S.P. i patrol saperów  zdobyæ miasto
Cerasa. O godz. 20.00 Szwadron 1 wyrusza na nakazany przedmiot. Godz. 21.00 dca pu³ku rozkaza³ Szadronowi 1 by wstrzyma³ dalsze posuwanie siê z uwagi
na trudny (rowy i strome stoki wzgórz) teren i ciemnoæ
(noc bezksiê¿ycowa). O godz. 21.15 zgrupowanie pu³kowe przyjê³o ugrupowanie obronne na noc. Zgrupowanie otrzyma³o rozkaz bycia w gotowoci do ruszenia
w dniu 20 sierpnia o godz. 7.00. W ci¹gu dnia 19 sierpnia pu³k nie poniós³ ¿adnych strat w ludziach i sprzêcie.
W ci¹gu nocy zgrupowanie pu³kowe na biwaku nêkane
by³o ogniem art. ciê¿kiej nieprzyjaciela (31 pocisków).
Dnia 20 sierpnia o godz. 6.00 rano oficer wywiadu
pu³ku wraca z rozkazem dcy Brygady Pancernej gen.
bryg. Bronis³awa Rakowskiego do dcy pu³ku, który zarz¹dza odprawê dców Szwadronów i broni przydzielonej oraz wydaje rozkaz do dzia³ania. Pu³k porusza siê
wzd³u¿ szosy w kierunku miasta Cerasa i wzg. 215
z zadaniem zdobycia miasta. Szwadron 1 rusza jako
czo³owy z 4 Komp. piechoty, 1 bateri¹ S.P. i patrolem
saperów, Szwadron 2 za 1 i Szwadron 3 odwodowy
z zadaniem gotowym do os³ony Szwadronu 1 z prawej
strony. O godz. 6.30 dociera zaopatrzenie, a o godz.
7.40 artyleria w³asna otwiera ogieñ. Pocz¹tek ruchu
zgrupowania nastêpuje dalej o godz. 7.45. O godz.
8.05 Szwadron 1 melduje, ¿e otrzyma³ silny ogieñ nieprzyjaciela. O godz. 9.05 Szwadron 1 melduje o zetkniêciu siê z piechot¹ nieprzyjaciela, która zaatakowa³a czo³gi granatami rêcznymi oraz o silnym ogniu art.
nieprzyjaciela  dalej melduje, ¿e ogniem czo³gów
zniszczono dzia³o S.P. nieprzyjaciela.
O godz. 9.25 Szwadron 1 melduje o zniszczeniu
czo³gu z 4 plutonu (plut. pchor. Wankiewicza) pociskiem p-panc.

W R. Dz. nr 135 z dn. 21 sierpnia 1944 Pu³ku
6 Pancernego Dz. Lw podano:
POLEGLI
W dniu 20. VIII. 44 poleg³ na Polu Chwa³y pod
m. CERASA  W³ochy w Obronie Wolnoci i Niepodleg³oci Rzeczypospolitej Polskiej  plut. pchor. WANKIEWICZ Zenobiusz, r.1924, dca czo³gu z 1. Szwadr.
Panc.
Plut. pchor. Zenobiusz Wankiewicz poleg³ na Polu
Chwa³y pod miastem Cerasa (dorzecze Cesana-Matauro) 20 sierpnia otrzymuj¹c rany szarpane czaszki i klatki piersiowej, wyjêty przez za³ogê z p³on¹cego czo³gu.
W licie napisanym do jego brata por. Franciszka
Wankiewicza (bêd¹cego w armii gen. Stanis³awa Maczka) prze dowódcê 1 Szwadronu kpt. Adolfa Jadwisiaka,

Cmentarz Wojenny w Loreto
w którym s³u¿y³ plut. pchor. Zenobiusz Wankiewicz
okolicznoci jego mierci przedstawia³y siê nastêpuj¹co:
... Otó¿ by³o to w pierwszy dzieñ walki nad rz. Metauro, p. Pañski brat jako dowódca czo³ga por. Tymienieckiego bior¹c udzia³ w natarciu na m. Cesano, zachowywa³ siê dzielnie, a nawet trochê brawurowa³.
Czo³g Jego sta³ na stanowisku ogniowym i strzela³.
W pewnym momencie kto z za³ogi krzykn¹³, ¿e czo³g
siê pali i ca³a za³oga wyskoczy³a. Nikt nie by³ nawet
draniêty, mimo ¿e czo³g zosta³ przedziurawiony, ale i
czo³g by³ w dobrym stanie. To by³o w³anie pokus¹ dla
.p. Pañskiego brata, który postanowi³ wróciæ do czo³gu a¿eby czo³g sprowadziæ za zas³onê (zas³ona wykonana pociskami dymnymi  przyp. autora), uporz¹dkowaæ i tym samym czo³giem (tzn. dzia³em czo³ga) rozbiæ dzia³ko p.panc, które go zaatakowa³o. Tak te¿ i zrobi³. Wsiad³ do czo³ga i zanim zd¹¿y³ cokolwiek zrobiæ
czo³g dosta³ drugi raz i tym razem zosta³ zabity brat
Pana, a czo³g zapali³ siê. Za³oga wyci¹gnê³a cia³o.
Jeli mo¿na s³owami okreliæ co, to najtrudniej jest
wyraziæ uczucia jakie w danym momencie ogarnê³y
mnie. Nie chcê tu w tym licie os³adzaæ Panu tego
czego os³odziæ nie mo¿na, ale poczuwam siê do obowi¹zku jako by³y dowódca wyraziæ moje g³êbokie
wspó³czucie, a jest ono tym bardziej szczere, ¿e
p. Brat Pana cieszy³ siê du¿ym szacunkiem nie tylko
wród kolegów, ale i wród innych dowódców, którzy
wyra¿ali siê o nim z pe³nym s³owem uznania tak za
jego wiadomoci fachowe, jak i za charakter szczery i
mia³y... (zachowano oryginaln¹ pisowniê)
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ny Dzieci Lwowskich by³ formowany z 6. Batalionu
Czo³gów Dzieci Lwowskich wchodz¹cego w sk³ad
2. Brygady Czo³gów (póniej 2. Brygada Pancerna) Zenobiusz przebywa³ w Orodku Wyszkolenia Broni Pancernej na II kursie aplikacyjnym oficerów broni pancernej, a póniej na kursach maturalnych. Obaj koledzy
prawdopodobnie nic o sobie nie wiedzieli. Spotkali siê
dopiero w maju 1943 roku podczas manewrów w Egipcie. Na przepustce w Kairze serdeczni koledzy wymienili siê fotografiami. Od tej chwili utrzymywali ju¿ sta³y
kontakt. W roku 1944 obaj bior¹ ju¿ udzia³ w kampanii
w³oskiej.
Od 29 kwietnia w rejonie Giorlano rozpoczê³o siê
przygotowanie sprzêtu do walki w masywie górskim
Monte Cassino. 17 maja 1944 r. jako pierwszy do walki
wszed³ 3 szwadron pu³ku i otrzyma³ zadanie w rejonie
S. Michele zamkniêcia ogniem przeprawy na rzece
Rapido.
Kilka dni po zdobyciu Monte Cassino wojska alianckie prze³ama³y liniê Gustawa. Pozosta³ jednak jeszcze
do zdobycia tzw. linia Hitlera.
W tym celu w 2. Korpusie Polskim zosta³o utworzone Zgrupowanie Bob pod dowództwem p³k. W³adys³awa Bobiñskiego zastêpcy dowódcy 2. Brygady Pancernej, które otrzyma³o za zadanie opanowaæ kolejn¹ bronion¹ przez Niemców twierdzê  Piedimonte San Germano.
W dniach 20  25 maja 1944 roku Pu³k 6. Pancerny
w ramach Zgrupowania Bob bierze udzia³ w zaciêtych
walkach o niewielkie miasteczko Piedimonte San Germano.
W walkach o to miasteczko oprócz Pu³ku 6. Pancernego Dzieci Lwowskich, który stanowi³ g³ówny trzon
uderzeniowy 2. Brygady Pancernej udzia³ wziê³y równie¿ niektóre korpune pododdzia³y 2. Korpusu Polskiego (pododdzia³y 5. Kresowej Dywizji Piechoty, 3. Dywizji Strzelców Karpackich). W sk³ad tego wydzielonego
zgrupowania Bob wchodzi³y oprócz Pu³ku 6. Pancernego, jeszcze niektóre oddzia³y 2. Korpusu Polskiego
szczególnie logistyczne. Miasteczko to znajduj¹ce siê
na drodze do Rzymu po zdobyciu Monte Cassino w dn.
18 maja 1944 zajmowane by³o ci¹gle przez niemieckie
oddzia³y blokuj¹ce szosê Nr 6 do Rzymu. By³o ono
bardzo silnym bastionem niemieckiej obrony na linii
Hitlera. Pu³k 6. Pancerny Dzieci Lwowskich w walkach o zdobycie tego miasta poniós³ olbrzymie straty
w ludziach i sprzêcie.
Panc. Bugus³aw Piskozub zgodnie ze swoim bojowym wyszkoleniem by³ kierowc¹ w czo³gu kpr. pchor.
Remigiusza Swaryczewskiego w II plutonie Oddzia³u
Rozpoznawczego w szwadronie dowodzenia Pu³ku
6. Pancernego Dzieci Lwowskich i bardzo dobrze sobie radzi³ w walkach w terenach górzystych Piedimonte. Jednak podczas tej bitwy dn. 23 maja 1944 zostaje
ranny. Za odniesione rany otrzymuje potem KW.
Bitwa o miasteczko Piedimonte San Germano by³a
dla Pu³ku 6. Pancernego pierwsz¹ bitwê kampanii w³oskiej i by³a dla niego chrztem bojowym.
Kolejnym etapem dzia³añ 2. Korpusu Polskiego we
W³oszech by³a wyznaczona przez gen. Aleksandra dowódcê 8 Armii brytyjskiej dla Korpusu operacja adriatycka. Operacja ta by³a prowadzona samodzielnie
przez 2. Korpus pod dowództwem gen. W³adys³awa

Bitwa, która rozpoczê³a siê 19 sierpnia 1944 r. i toczy³a siê na obszarze miêdzy rzekami Cesano a Metauro zakoñczy³a siê dopiero o wicie 22.08.1944 opanowaniem ca³ego prawego brzegu rzeki Metauro i zajêciem wczeniej miejscowoci Monte Rosario i Cerasa.
Niemieckie jednostki zosta³y zmuszone do wycofania siê na Liniê Gotów i tam zaczê³y przygotowywaæ siê
do dalszej obrony.
Plut. pchor. Zenobiusz Wankiewicz zosta³ pochowany na cmentarzu cywilnym w Senigalii. W roku 1947 by³
ekshumowany i ponownie pochowany na Cmentarzu
Wojennym w Loreto  W³ochy (grób 13-F-4). Na cmentarzu tym spoczywa 1081 ¿o³nierzy 2 Korpusu Polskiego poleg³ych na froncie adriatyckim, w bitwach o Ankonê i Loreto, nad rzek¹ Metauro i na Linii Gotów.
Plut. pchor. Zenobiusz Wankiewicz walcz¹c w PSZ
na Zachodzie w kampanii francuskiej oraz w³oskiej zosta³ odznaczony francuskim Orderem Wojennym Croix
de Guerreavec Citation nr 2128/C, Krzy¿em Walecznych (nr leg. 13 z dn. 12.12.1941, Dziennik Personalny
nr 8 z dn. 23.12.1940) oraz Srebrnym Krzy¿em Orderu
Wojennego Virtuti Militari V kl. (nr 10604).
Panc. Bogus³aw Piskozub, ur. 25.06.1924 w Ko³omyi (woj. Stanis³awów)  w PSZ na Zachodzie
nr ewid. 1924/80/III
Kierowca czo³gu kpr.
pchor. Remigiusza Swaryczewskiego w II plutonie
Oddzia³u Rozpoznawczego
w szwadronie dowodzenia.
Ranny 23.05.1944 pod Piedimonte San Germano. Ponownie ranny 15.04.1945
pod m. Giardino jako kierowca w czo³gu ppor.
A. Majewskiego w bitwie
o Boloniê. Na skutek odniesionych ran zmar³ w angielskim szpitalu wojskowym
w Bolonii 19.04.1945
w wieku 20 lat. Pochowany na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bolonii  W³ochy (grób 8-P-6).
Odznaczony: 2 x Krzy¿ Walecznych.
Panc. Bogus³aw Piskozub by³ koleg¹ Zenobiusza
Wankiewicza z Ko³omyi. Urodzony równie¿ na Kresach
Wschodnich w Ko³omyi dn. 25.06.1924 jako syn Ludwika i Karoliny Piskozub (z d. Budzianowska). Nie jest
wiadomo jaka by³a jego droga do PSZ na Zachodzie.
Prawdopodobnie by³ to ten ch³opiec, który wróci³ z obozu internowania w Rumunii i po wyleczeniu zapalenia
p³uc chcia³ do³¹czyæ do Zenobiusza. Móg³ przy próbie
przedostania siê do Wojska Polskiego we Francji tak
jak zamierza³ zostaæ zatrzymany przez NKWD i zes³any na Sybir. Tak te¿ koñczy³a siê dla wielu ch³opców
próba przedostania siê do Francji. Bogus³aw prawdopodobnie nie dotar³ w ogóle do Francji, ani do Wielkiej
Brytanii. Do II Korpusu na rodkowym Wschodzie przyby³ wczeniej ni¿ Zenobiusz, byæ mo¿e z armi¹ gen.
Andersa z Rosji. wiadczyæ mog¹ o tym chocia¿by ich
numery ewidencyjne w PSZ na rodkowym Wschodzie.
Bogus³aw mia³ nr ewid. 1924/80/III, natomiast Zenobiusz 1924/106/III. W tym czasie kiedy Pu³k 6. Pancer23

Andersa i zakoñczona zdobyciem Ankony w dn. 18 lipca 1944. Decyduj¹c¹ rolê w tej operacji odgrywa³y jednostki pancerne 2. Brygady Pancernej, w tym Pu³ku
6. Pancernego.
Koledzy Bogus³aw z Zenobiuszem znajduj¹ siê
w tym samym pu³ku lecz w ró¿nych szwadronach, chocia¿ od Piedimonte ich szlak bojowy wiedzie ju¿ t¹
sam¹ drog¹.
Zenobiusz ginie w czo³gu na Polu Chwa³y
20.08.1944 r. pod Cerasa  W³ochy, natomiast Bogus³aw kontynuuje walkê dalej, choæ z pewnoci¹ mieræ
swojego kolegi Zenobiusza musia³ przyj¹æ z wielkim
smutkiem i bólem.
W padzierniku 1944 roku 2. Korpus Polski zosta³
przegrupowany do regionu Emilia-Romania, gdzie do
koñca grudnia toczy³ ciê¿kie boje w Apeninie Emiliañskim. Po bardzo wyczerpuj¹cej ofensywie alianckiej
front stabilizuje siê na linii rzeki Senio, by ponownie
podj¹æ dzia³ania wiosn¹ 1945 roku i zaj¹æ miasto Boloniê. W kwietniu 1944 zostaje utworzone zgrupowanie
Rak, którego dowódc¹ zostaje gen. Bronis³aw Rakowski dowódca 2. brygady Pancernej. Pu³k 6. Pancerny
Dzieci Lwowskich stanowi tym razem równie¿ g³ówny
trzon uderzeniowy i dowodzi nim pp³k Feliks Motyka.
Walki s¹ bardzo ciê¿kie ze wzglêdu na ukszta³towanie
terenu pokryte du¿¹ iloci¹ rzek i kana³ów oraz w tym
czasie grz¹skim rozmok³ym terenie.
Panc. Bogus³aw Piskozub dn. 15 kwietnia 1945 roku
zostaje ciê¿ko ranny pod miastem Giardino w czo³gu
ppor. A. Majewskiego w bitwie o Boloniê. Ale i do niego
te¿ niezbyt d³ugo umiecha³o siê ¿o³nierskie szczêcie.
Na skutek postrza³u czaszki umiera w angielskim szpitalu wojskowym nr 66 w Bolonii dn. 19 kwietnia 1945
(R. Dz. 47 z dn. 19.04.1945) równie¿ w wieku 20 lat,
podobnie jak jego kolega Zenobiusz.
Bolonia, po blisko dwóch tygodniach trwaj¹cych
walk, zosta³a wyzwolona 21 kwietnia 1945 roku. Oddzia³y 2. Korpusu Polskiego gen. W³adys³awa Andersa
tego¿ dnia jako pierwsze rankiem wkroczy³y do miasta.
Bitwa o Boloniê by³a koñcow¹ faz¹ walk powoduj¹c¹
ostateczn¹ klêskê Niemiec na froncie w³oskim.
Bogus³awowi zabrak³o tych kilku dni, by szczêliwie
zakoñczyæ swój bojowy szlak podczas II wojny wiatowej. Pomiertnie otrzyma³ po raz drugi Krzy¿ Walecznych.
Pochowany zosta³ na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bolonii (grób 8-P-6).
Bogus³aw podobnie jak jego kolega Zenobiusz nie
powrócili ju¿ nigdy do swojej rodzinnej Ko³omyi ani do
swej ukochanej Ojczyzny, za której Wolnoæ i Niepodleg³oæ oddali swoje m³ode ¿ycie w drodze do dalekiej
Polski.
Straty Pu³ku w kampanii w³oskiej w okresie od
17 maja 1944 roku, kiedy to pu³k wszed³ do walki, a¿ do
chwili zakoñczenia jego udzia³u w walkach na terenie
W³och, tj. do kwietnia 1945 roku wynosi³y 41 zabitych i
176 rannych oficerów i szeregowych.
W czerwcu i lipcu 1946 roku pu³k drog¹ morsk¹
poprzez cieninê Gibraltar oraz drog¹ kolejow¹ przez
Francjê zostaje przetransportowany z W³och do Wielkiej Brytanii. Po przyjedzie do Wielkiej Brytanii zostaje
rozmieszczony w Duncombe Park, Helmsley, Yorkshire. Natomiast 2 grudnia 1946 pu³k zosta³ rozformowany.

I tak koñczy siê historia wojenna legendarnego ju¿
Pu³ku 6. Pancernego Dzieci Lwowskich.
Nigdy nie spe³ni³o siê marzenie tych m³odych
ch³opców z Pu³ku o powrocie jako zwyciêzców do
ukochanego Grodu Lwowa i ukochanych miast Kresów
Wschodnich. Wiêkszoæ z nich nie mog³a wróciæ do

Cmentarz Wojenny w Bolonii

Grób panc. Bogus³awa Piskozuba (na grobie imiê
Bronis³aw, raczej pomy³ka, gdy¿ w dokumentach
wystêpuje pod imieniem Bogus³aw)
ojczyzny nawet w ju¿ nowych jej granicach. Pozosta³a
im tylko czêsto dramatyczna emigracja i mogi³y kolegów pozostawionych na ziemi w³oskiej za ladami g¹sienic.
I tak jak w tej lwowskiej piosence Marszu Lwowskich Dzieci:
... Szeregami Lwowskie Dzieci
id¹ tu³aæ siê po wiecie
Z dala widaæ ju¿ niestety,
Wie¿e kocio³a El¿biety,
Wiêc ju¿ zbli¿a siê
Nam odjazdu czas,
Choæ, uciskaj jeszcze raz!/x2
... Mo¿e uda siê, ¿e powrócê zdrów
i zobaczê miasto Lwów...
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Byli ju¿ pancerniacy z 6. Pu³ku Pancernego Dzieci
Lwowskich po rozwi¹zaniu Pu³ku rozjechali siê po ca³ym wiecie pocz¹wszy od krajów Europy zachodniej
poprzez Afrykê, Australiê, Kanadê, Brazyliê i USA. Pozostali oni zawsze jednak wierni dewizie swojego Grodu Lwowa  Semper Fidelis, od którego sw¹ nazwê
wzi¹³ Pu³k. Dla podtrzymania wiêzi powsta³ych we
wspólnej walce utworzyli Ko³o ¯o³nierzy Pu³ku 6. Pancernego Dzieci Lwowskich z siedzib¹ w Leeds w Anglii. Chocia¿ ich jest ju¿ coraz mniej to przy ka¿dej
nadarzaj¹cej siê okazji spotykaj¹ siê z sob¹, choæby
przy uroczystych obchodach zwyciêskich bitew na grobach swoich kolegów we W³oszech.
Pu³k 6. Pancerny 25 maja 1947 roku w drug¹ rocznicê zwyciêskiej bitwy pod Piedimonte San Germano,
bêd¹cej chrztem bojowym Pu³ku, otrzyma³ sztandar
ufundowany przez Centralny Zwi¹zek Polaków we
Francji.
Natomiast 17 wrzenia 1967 roku Pu³k 6. Pancerny
Dzieci Lwowskich za swoje zas³ugi i bojowe czyny
jako jeden z najlepszych oddzia³ów 2. Korpusu Polskiego podczas walk w kampanii w³oskiej w roku 1966 zosta³ odznaczony Krzy¿em Srebrnym Orderu Wojennego
Virtuti Militari V klasy.
Pu³k Dzieci Lwowskich doczeka³ siê równie¿ swojego marszu pu³kowego, do którego s³owa napisa³
M. Baranowski w 1942 na Bliskim Wschodzie, a melodiê skomponowa³ w roku 1945 we W³oszech L. Pañko.

Wróc¹ Lwowskie Orlêta
Zabrzmi radoci dzwon
Refren: Prowad, Wodzu...
Plut. pchor. Zenobiusz Wankiewicz i panc. Bugus³aw Piskozub, jak równie¿ ich polegli koledzy zostali
upamiêtnieni na pomniku wzniesionym w Piedimonte
San Germano ku czci poleg³ych ¿o³nierzy Pu³ku 6. Pancernego we W³oszech.
Dzieñ zdobycia miasteczka Piedimonte San Germano 25 maja 1944 roku przez Pu³k 6. Pancerny zosta³
ustanowiony wiêtem Pu³kowym i obchodzony jest
25 maja ka¿dego roku.

Obchody 74. rocznicy bitwy o Ankonê. Uroczystoci
na Cmentarzu Wojennym w Loreto (UdSKiOR). Na
zdjêciu Minister Jan Józef Kasprzyk i Anna Maria
Anders (bia³a sukienka) córka gen.W³adys³awa Andersa

Przez nie¿na pola pó³nocy
Przez Tock i przez Szachriziabs
Idziem naprzeciw przemocy
Wróg ¿aden nie wstrzyma nas!...
¯o³nierz polski  to twarda stal
Której nie skruszy los!
Pójdziem na wroga mia³o
miertelny zdaæ cios!!

Na obelisku wzniesionym i uroczycie powiêconym
19 sierpnia 1973 r. umieszczono p³ytê pami¹tkow¹
z nazwiskami 41 ¿o³nierzy pu³ku poleg³ych w drodze
do dalekiej Polski i zawsze wiernego grodu przodków
swoich oraz inskrypcjê:

Refren:
Prowad, Wodzu, w bój,
Do wolnoci bram...
Bliska chwila zwyciêstwa
Bóg pomo¿e nam!
ladem orlich dróg,
Sztandar wzniesiem swój
Znak i god³o ¿o³nierza
Wyryje walki znój!!!
Przeszlimy Azjê i tundry
Przeszlimy Uzbekistan
Persjê i Irak piaszczysty
¯o³nierski pokrywa ³an
Czo³gi nasze potêg¹ lni¹
Si³a patrzy z naszych luf
Odwet i zemstê krwaw¹
Pancerny niesie huf!!!

ZA NASZ WOLNOÆ I WASZ¥
PU£K 6 PANCERNY DZIECI
LWOWSKICH W DRODZE DO
DALEKIEJ POLSKI I ZAWSZE
WIERNEGO GROBU PRZODKÓW
SWOICH PO PIÊCIODNIOWEJ
CIÊ¯KIEJ BITWIE ZDOBY£
25 MAJA 1944 ROKU
WZGÓRZE ORAZ MIASTECZKO
PIEDIMONTE SAN GERMANO.
PIELGRZYMIE Z OJCZYSTEGO
KRAJU, GDY ZATRZYMASZ SIÊ
NA CHWILÊ WZNIE OCZY DO
BOGA I WESTCHNIJ SZCZER¥
MODLITW¥ ZA DUSZE BRACI
TWYCH, CO W OFIERZE M£ODE
¯YCIE OJCZYNIE Z£O¯YLI.
PRZEKA¯ POTOMNYM, ¯E WOLNOÆ
NARODU NIE JEST TYLKO
PRAWEM I CHWA£¥ ¯YWYCH!
WOLNOÆ NADE WSZYSTKO
JEST TRYUMFEM POLEG£YCH!.

Refren:
Prowad, Wodzu...
Wyrzucim wroga z Pomorza
Zab³ynie wolnoci kwiat!
Polska od morza do morza
Spojrzy radonie na wiat!
Lwów powita znów synów swych
Ze wszystkich wiata stron...

Ka¿dorazowo odbywaj¹ siê tam uroczystoci pañstwowe upamiêtniaj¹ce walki Pu³ku 6. Pancernego
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"Dzieci Lwowskich" o zdobycie miasta Piedimonte San
Germano, z udzia³em ¿yj¹cych jeszcze weteranów pragn¹cych oddaæ ho³d swoim poleg³ym kolegom.
Uroczystoci takie odbywaj¹ siê równie¿ na Cmentarzach Wojennych na terenie W³och, gdzie pochowani
s¹ polegli z Pu³ku 6 Pancernego "Dzieci Lwowskich":
Monte Cassino, Casamassima, Loreto i w Bolonii. Organizowane s¹ one przez Urz¹d do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W uroczystociach corocznie z delegacj¹ pañstwow¹ uczestniczy córka gen.
W³adys³awa Andersa Anna Maria Anders.
W tym roku kalendarzowym mija 75. rocznica zwyciêskich najd³u¿ej trwaj¹cych walk na ziemi w³oskiej
Pu³ku. W przysz³ym roku 21 kwietnia 2019 roku bêdzie
75. rocznica zakoñczenia jego walk w kampanii w³oskiej.

Opracowano na podstawie kopii dokumentów dotycz¹cych plut.
pchor. Zenobiusza Wankiewicza otrzymanych z:
 Bureau Central des Archives Administratives Militaires, Caserne Bernadotte, 64023 Pau
 MINISTRY OF DEFENCE, APC POLISH ENQUIRIES, Building 28 B, RAF Northolt, West End Road, RuislipMiddlesex HA4
6GN (Zeszyt Ewidencyjny, Kartoteki Ewidencyjne, Karta Zgonu,
Metryka Zgonu i in.)
 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, London SW7
1PT, 20 Prince's Gate (Rozkazy Dzienne, Dzienniki Dzia³añ Pu³ku
6 Panc., Meldunki Sytuacyjne, Nas³uchy Radiowe i in.)
oraz na podstawie:
 SEMPER FIDELIS dzieje Pu³ku 6 Pancernego Dzieci Lwowskich  Waldemar Handke, Leszno 2006
 NA IMIÊ JEJ BY£O LILY  Bohdan Tymieniecki, Wydawnictwo
MON, Warszawa 1987
* Autor jest siostrzeñcem p. plut. pchor. Zenobiusza Wankiewicza z Wroc³awia.
** W rzeczywistoci mia³ lat 16 poniewa¿ 2 lata zosta³y mu
dopisane. G

Adam Wierciñski

Zdziwienia i sprzeciwy. Ile Lwowa we Wroc³awiu?
(Przedruk z Pamiêtnika Literackiego Londyn 2018, t. LVI)
Tyle razy powtarzane pytanie: ile Lwowa we Wroc³awiu? Nieustaj¹ce próby obalania legendy. I ci¹gle ponawiane próby mitologizacji. Zadziwiaj¹ca trwa³oæ tradycji lwowskich przeniesionych tyle kilometrów na zachód, na jeszcze jednym, jak pisa³ kiedy Stanis³aw
Vincenz dalekim posterunku lwowskiego odwrotu1).
A jeszcze mity powstaj¹ce czasem samoistnie. Architekt rozprawia³ o wiêzi miêdzy cz³owiekiem i przestrzeni¹, i wspomnia³ o Wroc³awiu, gdzie spo³ecznoæ po
wojnie zosta³a ca³kowicie wymieniona, ale nowi mieszkañcy przyjechali g³ównie ze Lwowa [sic!], czyli wiêzi
miêdzy nimi nie zosta³y przerwane... 2). Ostatni mit
 o Stefanie Banachu we Wroc³awiu!
O micie lwowskim, dot¹d zreszt¹ ¿ywotnym, przypomnieli niedawno autorzy wnikliwego artyku³u o
mieszkañcach ziem zwanych jeszcze niedawno odzyskanymi, o ró¿norakich próbach oswajania nieznanej
przestrzeni:
Bo czym innym ni¿ dowodem autokreacji jest mit
lwowski, mówi¹cy o tym, ¿e g³ównym ¿ywio³em tworz¹cym polski Wroc³aw byli lwowianie? W rzeczywistoci
74 proc. osiedleñców pochodzi³o z obszarów znajduj¹cych siê w granicach PRL [szacunki pochodz¹ z 1947 r.,
a okrelenie PRL pochodzi dopiero z 1952 r.  A.W.],
ze Lwowa przyby³o 6  10 proc. [sic!] przysz³ych wroc³awian. Tyle tylko, ¿e wród nich znalaz³y siê takie
postaci, jak Hugo Steinhaus i Stefan Banach [sic!], do
tego Ossolineum, a tak¿e pomnik Aleksandra Fredry
[i po 39 latach ukrywania w magazynach Panorama
Rac³awicka  A.W.]  wszystko razem z³o¿y³o siê na
lwowskoæ3).
Autorzy mogliby jeszcze gwoli cis³oci przypomnieæ, ¿e tu¿ po II wojnie wiatowej Wroc³aw nazywano czasem ma³ym Lwowem. Stanis³aw Wasylewski
pisa³ tak w 1948 r. na ³amach katowickiej Odry:
Nad jak¹ rzek¹ le¿y Wroc³aw, to wielkie pytanie: nad
Odr¹ czy raczej nad Pe³twi¹? Ju¿ dzi jest Wroc³aw,
jeli siê uchem kierowaæ, w 60% lwowski [sic!]. Bytom

te¿ mo¿e byæ przyk³adem zaborczoci tej gwary. W ci¹gu trzech lat przybysze zza Sanu usadowili siê tak
mocno i w³adczo, ¿e gwara tubylcza ustêpowaæ im
musi co krok miejsca na chodniku. Nie tylko w Bytomiu,
wszêdzie indziej te¿ usi³uje piewna mowa usun¹æ
w cieñ i przyg³uszyæ inne, mniej rozdobêdne gwary. [...]
¯adna inna gwara polska nie zdo³a wytrzymaæ impetycznego naporu czerwieñskiego i cofa siê, ustêpuje na
plan drugi ju¿ w pierwszym starciu w przedziale poci¹gu, w autobusie czy na targu4).
Przesadzi³ Wasylewski, kieruj¹c siê uchem w obliczeniach, to oczywiste, rozmno¿y³ wroc³awskich lwowian na papierze ponad miarê, ale mia³ czêciowo racjê: po wojnie polszczyznê z lwowskim zapiewem by³o
s³ychaæ prawie wszêdzie, na wroc³awskich dworcach
kolejowych, na targowiskach, w kocio³ach, w tramwajach, w urzêdach, szko³ach i na wy¿szych uczelniach.
Prof. Tadeusz Luty tak wspomina³ swoje studia i pocz¹tki pracy naukowej we Wroc³awiu po wojnie:
Jako m³odzi asystenci bylimy przyjmowani w domach naszych profesorów, na imieninach i przy innych
okazjach. W tych kameralnych gronach, s³uchaj¹c opowieci sprzed wojny, przesi¹kalimy atmosfer¹ akademickiego Lwowa. [...] W Krakowie geny akademickie
s¹ reprodukowane od szeciuset lat. W Poznaniu od
ponad stu. A powojenny Wroc³aw mia³ niemieck¹ historiê, po której pozosta³o zaplecze materialne, ale ¿ycie
akademickie odrodzi³o siê dziêki profesorom ze Lwowa5).
O nasi¹kaniu lwowskoci¹ Wroc³awia napisa³ te¿
prof. Janusz Degler, wspominaj¹c, jak to rodzice o wielkopolskich korzeniach przeprowadzili siê z Bystrzycy
K³odzkiej na Krzyki:
Niemal wszyscy bliscy i dalsi s¹siedzi przybyli tu
z Kresów Wschodnich, przede wszystkim ze Lwowa.
[...] Szybko zwi¹zywa³y siê przyjanie i kwit³o ¿ycie towarzyskie. Pozna³em kuchniê i gwarê lwowsk¹, polubi³em charakterystyczny humor lwowski, razem ze
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Dwóm czy trzem milionom Polaków [nieca³ym dwóm
 A.W.] pozwolono przenieæ siê na zachód z prowincji
przy³¹czonych do ZSRR. Na przyk³ad miasto Breslau,
przemianowano na Wroc³aw [przez kilka wieków wspó³istnia³y, u¿ywane zamiennie, polskie i niemieckie nazwy tego miasta; Juliusz S³owacki pisa³ do matki
17 marca 1831 roku: "Do Wroc³awia jecha³em przez
Zulau, gdzie widzia³em piêkny zwierzyniec"  A.W.],
zosta³o przejête przez Polaków wygnanych ze Lwowa
[sic!], którzy przywieli ze sob¹ wszystko: uniwersytet,
burmistrza, w³adze miejskie i muzeum narodowe11).
D³ugo by trzeba by³o prostowaæ wmówienia Daviesa, który zapomnia³, gdzie Dichtung, a gdzie Wahrheit.
Pióro go ponios³o. Nie napisa³ na szczêcie o tym, ¿e
lwowianie przywieli ze sob¹ katedrê ³aciñsk¹ i ormiañsk¹, koció³ Bernardynów i koció³ Dominikanów,
a tak¿e Wie¿ê Korniaktowsk¹ i kaplicê Boimów. Wydawnictwo Znak od lat powtarza wmówienia Daviesa
z Bo¿ego igrzyska:
Uniwersytet, Bibliotekê, Instytut Ossoliñskich [sic!],
razem z tysi¹cami pracowników [sic!] i ich dobytkiem,
przetransportowano ze Lwowa en bloc. Póniej nap³ynêli Polacy z innych zdewastowanych regionów kraju.
W tej sytuacji Wroc³aw mo¿na by raczej uznaæ za
czêciow¹ reinkarnacjê Lwowa ni¿ za dalszy ci¹g miasta Breslau12).
To ju¿ zwyczajne zmylanie. Nikt nie transportowa³
instytucji lwowskich z tysi¹cami pracowników! W roku
1946 USRR zdoby³a siê na wielkoduszny dar, czêæ
zbiorów muzeów lwowskich i Ossolineum naród ukraiñski podarowa³ Polsce w nowych granicach. Pisa³ Maciej Matwijów:
Tak wiêc dar 1946 obj¹³ w Ossolineum w dzia³ach
bibliotecznych nie wiêcej ni¿ ok. 25% zbiorów,
a w dzia³ach muzealnych (grafika, numizmatyka, obrazy, rzeby, pami¹tki historyczne itd. z dawnych zbiorów
Muzeum im. Lubomirskich i Biblioteki Pawlikowskich)
ok. 0,1% zbiorów13).
W roku 1950 podarowano jeszcze pomniki Aleksandra Fredry, Jana III Sobieskiego i Kornela Ujejskiego. Tylko Fredro trafi³ do Wroc³awia (a Sobieski do
Gdañska, Ujejski do Szczecina). Ile Lwowa by³o we
Wroc³awiu po wojnie? Ilu lwowian osiedli³o siê tam naprawdê? Irena Turnau wyliczy³a, ¿e w koñcu 1947 roku
70  75% mieszkañców tego miasta byli to przesiedleñcy z Polski centralnej i dawnych województw zachodnich, 20  23% stanowili repatrianci ze Zwi¹zku Radzieckiego14). Ze Lwowa i ze wschodniej czêci dawnego województwa lwowskiego pochodzi³o w pierwszych latach po wojnie 6  10% mieszkañców Wroc³awia. T³umaczy³a Turnau:
Liczba tzw. lwowiaków [tzn. dawnych mieszkañców
Lwowa i wschodniej czêci województwa lwowskiego 
A.W.] nie przekracza³a nigdy 10% ogó³u mieszkañców,
a obecnie zapewne jest znacznie ni¿sza. Jeszcze raz
wiêc nale¿y podkreliæ nies³usznoæ panuj¹cego przekonania, ¿e we Wroc³awiu znajdowa³a siê znaczniejsza
grupa repatriantów z by³ego woj. lwowskiego, przede
wszystkim za z samego Lwowa. Sugestiê znaczniejszej liczby lwowiaków we Wroc³awiu spowodowa³ nap³yw dawnej lwowskiej inteligencji, która zajê³a wiele
stanowisk w szkolnictwie wy¿szym i rednim, i w szeregu innych instytucji wroc³awskich oraz przeniesieniem

wszystkimi piewa³em piosenki, czêsto w towarzystwie
Haliny i Tunia Dzieduszyckich. Ka¿da okazja by³a dobra, aby siê spotkaæ i powróciæ wspomnieniami do niedawnej przesz³oci. W opowieciach o przedwojennym
Lwowie pojawia³o siê Ossolineum wraz z nazwiskami
jego dyrektorów: Kazimierza Tyszkowskiego, Ludwika
Bernackiego, W³adys³awa Wis³ockiego oraz Mieczys³awa Gêbarowicza6).
Podobnie by³o w innych du¿ych miastach l¹skich,
na szlaku lwowskiego odwrotu. I tam s³ychaæ by³o polszczyznê egzulantów z Ziemi Czerwieñskiej. Kilka lat
temu Józef Hen mówi³ w Zabrzu o swoich kontaktach
ze l¹skiem:
Wspomina³em te¿ spotkanie autorskie w bytomskim
Klubie Literackim (tak, by³ taki, potwierdza prezydent
miasta, jeszcze do niedawna), wietny poziom, na ogó³
lwowianie. l¹sk  powiedzia³em Jurkowi Woniakowi
 bardzo wiele zyska³ na migracji ze Lwowa, przyjechali ludzie wykszta³ceni, czytaj¹cy, uczestnicz¹cy w kulturze  Bytom, Gliwice mówi³y po lwowsku  teatr Wyspiañskiego to by³ po wojnie teatr lwowski [jak bytomska opera i politechnika gliwicka  A.W.]. Widzia³em
tam w roku 1945 wspania³y Wieczór Trzech Króli
w re¿yserii Bronis³awa D¹browskiego, z Tadeuszem
Kondratem (ojcem Marka) jako Chudogêb¹, z Bardinim
jako Tobiaszem Czkawk¹  co to by³a za para!7).
Kiedy latem 1946 r. wieziono Panoramê Rac³awick¹
z Przemyla do Wroc³awia, kilka miast spiera³o siê
o miejsce dla niej. Lwowianie z Katowic chcieli mieæ j¹
koniecznie u siebie, poniewa¿ Katowice  dowodzi³ Jerzy Rosinkiewicz w Dzienniku Zachodnim  to teraz
najwiêkszy orodek lwowian, lwowianie bytomscy
upierali siê, ¿e to Bytom sta³ siê po wojnie najwiêkszym orodkiem lwowian. I Opole mia³o swoje powody,
aby zatrzymaæ Panoramê u siebie8).
Gdzie indziej osiedli³o siê o wiele wiêcej lwowian ni¿
we Wroc³awiu (w Opolu np. zamieszka³o po wojnie ponad10 tys. ekspatriantów z województwa lwowskiego,
w tym oko³o 5 tys. z samego Lwowa), ale w³anie to
miasto bywa³o nazywane "ma³ym Lwowem", to tutaj tradycje lwowskie okaza³y siê naprawdê trwa³e. I ¿ywotne.
Wspomina³ Stefan Bednarek:
Kiedy ja  przybysz z Kongresówki  poznawa³em
to miasto i ogl¹da³em szyldy lwowskich cukierni, piekarni czy fryzjerni, kiedy s³ysza³em na ulicy czy w tramwaju wschodniogalicyjski zapiew i powoli stawa³em
siê wroc³awianinem, stawa³em siê po trosze równie¿
lwowiakiem9).
Paradoksy historii. Nie iloæ tym razem zadecydowa³a, ale si³a oddzia³ywania elit umys³owych wywodz¹cych siê z tego miasta. Pisa³ w 1969 r. Aleksander
Ma³achowski:
Jest bowiem legend¹, ¿e Wroc³aw odziedziczy³
lwowskie tradycje miejskie. W rzeczywistoci tylko niewielka grupa urzêdników, tramwajarzy i naukowców
pochodz¹cych ze Lwowa, zabarwi³a nieco spo³ecznoæ
wroc³awsk¹ akcentem i obyczajami tamtego miasta.
Lecz by³o to zaledwie lekkie zabarwienie10).
Ale mitotwórcy powtarzaj¹ swoje. Mijaj¹ siê
z prawd¹, legendy traktuj¹c powa¿nie. Norman Davies,
za szybko czasem pisuj¹cy historyk, i to historyk znakomity, obdarzony talentem literackim, wmawia³ niedawno anglojêzycznym czytelnikom:
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siê do Wroc³awia znacznej liczby dawnych tramwajarzy
lwowskich. Przy tym lwowiacy byli niew¹tpliwie ruchliwym elementem wielkomiejskim, umiej¹cym nadaæ ton
miastu15).
Tramwajarze i profesorowie lwowscy przyczynili siê
w du¿ej mierze do powstania lwowskiego mitu we Wroc³awiu. Ponad stu samodzielnych pracowników naukowych ze Lwowa (prawie 60% wroc³awskiej profesury po
wojnie) wspó³tworzy³o wa¿ny orodek naukowy i kulturalny nad Odr¹. Uczeni ze Lwowa pojawili siê te¿
w innych orodkach akademickich, w Krakowie, gdzie
w latach 1945  1946 liczono oko³o 100 profesorów, docentów, adiunktów i asystentów UJK, w Lublinie, a tak¿e w £odzi, Poznaniu, Gliwicach i w Gdañsku16). Rektor
Stanis³aw Kulczyñski (pozbawiono go dzi  o, wstydzie!  ulicy we Wroc³awiu) mówi³ podczas inauguracji
roku akademickiego na Uniwersytecie i Politechnice
w 1945 r.: Jestemy materialnymi spadkobiercami kultury niemieckiej, duchowymi za kultury polskiej Uniwersytetu Lwowskiego.
Ale wród s³awnych profesorów przyby³ych znad
Pe³twi nad Odrê nie by³o genialnego matematyka  Stefana Banacha, wspó³twórcy lwowskiej szko³y matematycznej. Pomylili siê autorzy z Polityki. Hugo Steinhaus zanotowa³ w maja 1945 r.: 2 maja pan Paj¹k
przywióz³ list od Lidki [córki Steinhausa, ¿ony Jana
Kotta] z 1 maja. Podobno Banach ma wróciæ do Krakowa, kilka miesiêcy póniej wspomnia³: Banach ciê¿ko
chory17). Nie wiadomo, czy Banach wybiera³ siê do
Wroc³awia, wiadomo natomiast, ¿e Sowietom zale¿a³o
na zatrzymaniu wiatowej s³awy uczonego na Uniwersytecie im. Iwana Franki (tak nazwano w 1940 r. Uniwersytet Jana Kazimierza). Przyjaciele postarali siê dla
niego o miejsce w Krakowie:
Z Krakowa w tym czasie nadchodzi propozycja objêcia katedry na Uniwersytecie Jagielloñskim, któr¹
Banach przyjmuje z wdziêcznoci¹ i radoci¹. Stanowi
to formalny powód repatriacji ze Lwowa18).
Nie zd¹¿y³ siê przenieæ Stefan Banach ze Lwowa
do Krakowa. Zmar³ 31 sierpnia 1945 r. Rok póniej,
w grudniu, odby³a siê akademia powiêcona pamiêci
znakomitego matematyka. Wspominali go nad Odr¹
ekspatriowani profesorowie Uniwersytetu Jana Kazi-

mierza. Z zapisków Steinhausa: mówi³em o nim jako
o typie matematyka, tego co za³o¿y³ w kawiarni seminarium, a u p³atniczego  ksiêgê problematów19).
Tê ksiêgê problematów, czyli s³awn¹ Ksiêgê
Szkock¹, przywioz³a do Wroc³awia £ucja Banachowa.
Przypisy:
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Bitwa pod Zadwórzem

da³ siê z batalionu kpt. Zaj¹czkowskiego, dywizjonu
ckm por. A. Dawidowicza, dywizjonu kawalerii T. Koraba-Krynickiego i baterii artylerii. W dniach 6  8 sierpnia oddzia³ uczestniczy³ w ciê¿kich walkach pod Horodyszczem i Chodaczkowem, os³aniaj¹c prawe skrzyd³o
54 pp. W bitwie wziêto do niewoli 480 jeñców z 26 i 27
pu³ków sowieckich. Ranny w bitwie mjr Abraham dowodzi³ oddzia³em le¿¹c na noszach. Jeden z cekaemistów
polskich mimo szeciokrotnego ranienia nie opuci³
swego stanowiska ogniowego.
Pomimo zdobycia stacji kolejowej Zadwórze Budionny zrezygnowa³ z kontynuowania walki o Lwów
koñcz¹c marsz na zachód. Skierowa³ siê na pó³noc na
odsiecz wojskom w rejonie Wieprza i Warszawy, ale po
klêsce pod Komarowem wycofa³ siê na wschód. W bitwie poleg³o 318 Polaków i z uwagi na heroiczn¹ walkê
obroñców nazywana jest polskimi Termopilami.

Bitwa pod Zadwórzem  bitwa, która mia³a miejsce
17 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej pomiêdzy oddzia³em 330 polskich Obroñców
Lwowa pod dowództwem kpt. Boles³awa Zaj¹czkowskiego a si³ami bolszewickiej 1 Konnej Armii Siemiona
Budionnego. Rozegra³a siê na dalekim przedpolu Lwowa, 33 km od miasta w pobli¿u wsi Zadwórze, znajduj¹cej siê obecnie na terytorium Ukrainy. Celem obroñców by³o opónienie podejcia wojsk bolszewickich do
Lwowa. Heroiczna obrona zakoñczy³a siê sukcesem
operacyjnym wojsk polskich.
W lipcu 1920 w Galicji przyst¹piono do formowania
oddzia³ów ochotniczych. Sformowano wówczas oddzia³
majora Romana Abrahama, do którego zaci¹gnê³a siê
g³ównie m³odzie¿ i inteligencja lwowska. Oddzia³ sk³a28

16 sierpnia, I batalion z kompani¹ ckm, 54 pu³ku
piechoty (ok. 350 ¿o³nierzy i oficerów) zosta³ zaatakowany pod Zadwórzem przez oddzia³y 6. Dywizji Konnej
armii Budionnego. Batalion po wykonaniu zadañ rozpoznawczych wraca³ wzd³u¿ linii kolejowej do Lwowa.
Nastêpnego dnia  17 sierpnia  batalion m³odych
lwowskich ochotników ze zgrupowania rotmistrza Romana Abrahama, pod dowództwem kapitana Boles³awa
Zaj¹czkowskiego, maszerowa³ z Krasnego wzd³u¿ linii

obok stacji dzia³a. Wówczas spod pobliskiego lasu ruszy³a na Polaków sowiecka kawaleria. Polacy odparli
ten atak i w po³udnie zdobyli stacjê kolejow¹. Batalion
wykona³ zadanie opanowania wzgórz, uzyskano lepszy
wgl¹d w teren oraz dogodniejsze warunki prowadzenia
obrony okrê¿nej z przeciwnikiem dziesiêciokrotnie silniejszym. W ci¹gu 11 godzin odparto szeæ ataków
kawalerii sowieckiej. O zmierzchu zaczê³o brakowaæ
amunicji. Braki amunicji pokrywano zabieraj¹c j¹ wiêc
zabitym i rannym. Broniono siê walcz¹c na
bagnety. Wobec braku mo¿liwoci uzyskania
pomocy ze Lwowa (brak ³¹cznoci z pu³kiem)
kapitan Zaj¹czkowski podj¹³ decyzjê o wycofywaniu siê pozosta³ym przy ¿yciu 30 ¿o³nierzom
ma³ymi grupkami do pobliskiego lasu barszczowickiego. Nadesz³y jednak nowe si³y bolszewickie. Bolszewicy wzmagali natarcie.
Porucznik Dawidowicz po raz kolejny zdoby³ stacjê kolejow¹, a pierwsza kompania opanowa³a pobliskie wzgórze. W nierównej walce
wziê³y udzia³ tak¿e trzy polskie samoloty, które
nadlecia³y od strony Lwowa. Zaatakowa³y one
si³y bolszewickie ogniem karabinów maszynowych oraz bombami.
Otoczeni przez wroga ¿o³nierze nie poddali
siê nawet wtedy, kiedy zabrak³o amunicji. Kapitan Zaj¹czkowski o zmierzchu rozkaza³ pozosta³ym przy ¿yciu ok. 30 ¿o³nierzom wycofywanie siê grupami do barszczowickiego lasu.
W trakcie odwrotu nadlecia³y 3 sowieckie p³atowce, które ostrzela³y broni¹cych siê i wycofuj¹cych ¿o³nierzy. Ostrzeliwani z broni maszynowej przez sowieckie samoloty, bezbronni,
otoczeni przez Rosjan, walczyli jeszcze krótko
na kolby w pobli¿u budki dró¿nika (budynek
kolejowy nr 287). Orlêta lwowskie broni³y siê
ju¿ tylko bagnetami, tocz¹c do wieczora krwawy bój. Ponosz¹c wielkie straty, ostrzeliwani
przez ciê¿k¹ artyleriê. Sowieci, rozwcieczeni
oporem Orl¹t, r¹bali ich szablami, rannych dobijali kolbami. Zabitym odcinali g³owy, rêce i
nogi. Pozostali przy ¿yciu ranni oficerowie
ostatnimi nabojami odbierali sobie ¿ycie. Do
niewoli sowieci wziêli niewielk¹ grupkê ko³o
17.08.1920  17.08.2019. 99 rocznica Bitwy Zadwórzañskiej.
budki dró¿nika.
Tu spoczywa 318 Orl¹t Lwowskich.
Aby nie wpaæ w rêce wroga, kapitan ZaPierwszy z lewej Stanis³aw Witek
j¹czkowski wraz z kilkoma ¿o³nierzami pope³ni³
samobójstwo. Zgin¹³ wówczas m.in. 19-letni
kolejowej na Lwów. Gdy oddzia³ dotar³ do wsi Kutkorz, Konstanty Zarugiewicz, uczeñ siódmej klasy pierwszej
zosta³ znienacka ostrzelany z broni maszynowej od szko³y realnej, obroñca Lwowa z 1918 roku, kawaler
strony Zadwórza. Podczas podchodzenia do Zadwórza Krzy¿a Virtuti Militari i Krzy¿a Walecznych. Jego matka,
zosta³ zaskoczony silnym ogniem z broni rêcznej i Jadwiga Zarugiewiczowa w 1925 wybra³a jedn¹
maszynowej od czo³a i ze skrzyde³. Oddzia³y 6 DK Jo- z trzech trumien ze zw³okami Nieznanego ¯o³nierza.
sifa Rodionowicza Apanasienki z³apa³y batalion w tzw. Zw³oki wybranego bohatera przewieziono z najwy¿szyworek ogniowy. Kapitan Zaj¹czkowski podj¹³ mia³¹ mi honorami do Warszawy i umieszczono w Grobie
decyzjê rozwiniêcia batalionu w tyralierê, uderzenia na Nieznanego ¯o³nierza.
Zadwórze, opanowania stacji kolejowej i pobliskich
Kilku obroñców uda³o siê uratowaæ, gdy na pole biwzgórz i tam zorganizowania obrony z marszu. Kapitan twy w celu rozpoznania dotar³ polski poci¹g pancerny,
Zaj¹czkowski rozwin¹³ batalion w 3 tyraliery i skokami którego za³oga pod ogniem bolszewików zebra³a kilkaprzemieszcza³ oddzia³ ku Zadwórzu, zajêtemu ju¿ nacie cia³ rannych i zabitych le¿¹cych najbli¿ej nasypu
przez wojska bolszewickie. W pobli¿u stacji kolejowej (w ten sposób uratowano tak¿e rannego w kark Rudolfa
w Zadwórzu dosz³o do silnej wymiany ognia. Porucznik Ni¿ankowskiego  wówczas 15-letniego ¿o³nierza Armii
Antoni Dawidowicz poprowadzi³ oddzia³ na stoj¹ce Ochotniczej, s³u¿¹cego w 240 pu³ku piechoty).
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Oddzia³y Budionnego wycofa³y siê na wschód
20 sierpnia. Tego samego dnia na pole bitwy dotar³
polski poci¹g pancerny Huragan. Na pobojowisko
przybyli polscy ¿o³nierze i rodziny poleg³ych. Na stacji
kolejowej Polacy znaleli 318 cia³ polskich ¿o³nierzy,
zmasakrowanych, zbezczeszczonych i obrabowanych.
Le¿¹cych w sierpniowym s³oñcu, obdartych z odzie¿y i
zmasakrowanych cia³ nie mo¿na by³o zidentyfikowaæ.
Rozpoznano jedynie 106. Wszystkich poleg³ych pochowano pocz¹tkowo w zbiorowej mogile w pobli¿u miejsca bitwy. Zw³oki 7 poleg³ych obroñców:
kapitana Boles³awa Zaj¹czkowskiego, dowódcy
kapitana Krzysztofa Obertyñskiego,
podporucznika Jana Demetera,
podchor¹¿ego W³adys³awa Marynowskiego,
porucznika Tadeusza Hanaka,
kaprala Stefana Gromnickiego,
szeregowca Eugeniusza Szarka.
pochowano póniej uroczycie z honorami na Cmentarzu Obroñców Lwowa w oddzielnej kwaterze Zadwórzaków. Potem ostatnich dwóch wymienionych ekshumowano i pochowano prawdopodobnie na kwaterach
rodzinnych. Pozostali polegli obroñcy Zadwórza zostali
pochowani na wojskowym cmentarzyku w Zadwórzu,
u stóp kurhanu.
Heroiczna walka osamotnionego polskiego batalionu piechoty na jeden dzieñ zwi¹za³a walk¹ si³y sowieckiej dywizji kawalerii, której Budionnemu zabrak³o pod
Lwowem i Zamociem. Bitwa pod Zadwórzem na kilka
godzin opóni³a marsz 1 Armii Konnej na Lwów i u³atwi³a wojskom polskim przygotowanie obrony miasta.

cie granicznego s³upa z krzy¿em (widoczny z okien
poci¹gu).
II Rzeczpospolita uczci³a pamiêæ bohaterów poleg³ych w bitwie. Ustanowiono Krzy¿ Zadwórza, którym
uhonorowano obroñców Kresów. W marcu 1923 r. grupa 25 m³odocianych ¿o³nierzy batalionu kpt. Zaj¹czkowskiego powróci³o z Rosji w ramach wymiany jeñców. Ponownie uroczycie pochowano 311 ¿o³nierzy,
tworz¹c nekropoliê.
19 sierpnia 1929 r., ojciec ¿o³nierza poleg³ego pod
Zadwórzem, Filipa Howzana ze Stryja, ufundowa³ pod
kurhanem tablicê spi¿ow¹ z napisem Orlêtom poleg³ym w dniu 17 sierpnia 1920 roku w walkach o ca³oæ
ziem kresowych. Do 1939 r. pomnik chwa³y by³ celem
wypraw kombatantów, harcerzy i m³odzie¿y, po³¹czonych z oddawaniem honorów, sk³adaniem lubowañ i
przyrzeczeñ. Artysta Stanis³aw Batowski w 1934 r. namalowa³ obraz batalistyczny Zadwórze  polskie Termopile. Ukrywany do 1945 r. w Muzeum Narodowym,
po raz pierwszy by³ eksponowany w 1996 r. w Krakowskim Muzeum Narodowym na wystawie S³awne bitwy
orê¿a polskiego. Nekropolia w Zadwórzu przetrwa³a
II wojnê wiatow¹ i okres w³adzy sowieckiej. W latach
dziewiêædziesi¹tych firma Energopol przeprowadzi³a
renowacjê nekropolii i nagrobków, schodów, tablicy i
otoczenia cmentarza.
W 1990 roku na jednej z kolumn Grobu Nieznanego
¯o³nierza w Warszawie, wród tablic z pól bitewnych,
umieszczono obok Lwowa  Zadwórze.
W 2009 rajd rowerowy dla upamiêtnienia bitwy zorganizowa³a sekcja kolarska reaktywowanego klubu Pogoñ Lwów.
Od 2013 roku grupa pasjonatów historii organizuje
upamiêtniaj¹cy marsz z Zadwórza do Lwowa, czym
nawi¹zuj¹ do przedwojennej tradycji.

Upamiêtnienie
Jesieni¹ 1920 r. na rozkaz Dowództwa Ma³opolskich
Oddzia³ów Armii Ochotniczych, na miejscu bitwy saperzy usypali dwudziestometrowy kurhan-mogi³ê, na którym w 1927 ustawiono czterometrowy obelisk w kszta³-

ród³o: Wikipedia

UROCZYSTOCI W ODDZIA£ACH I KLUBACH TMLiKPW
Jolanta Ko³odziejska

X Jubileuszowe Opolskie Dni Kresowe  28 VI 2019 r.
Jak co roku, Opolskie Dni Kresowe, organizowane
pod patronatem Marsza³ka Województwa Opolskiego
Pana Andrzeja Bu³y, na b³oniach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu zgromadzi³y przedstawicieli
stowarzyszeñ kresowych z ca³ego województwa. By³a
okazja do podziêkowañ, ale tak¿e zabawy i kresowej
biesiady.
Wicemarsza³ek województwa Roman Kolek w imieniu marsza³ka Andrzeja Bu³y odznaczy³ zas³u¿onych
dzia³aczy odznakami honorowymi Za Zas³ugi dla Województwa Opolskiego. Wród osób, którym marsza³ek
przyzna³ odznaczenia, znaleli siê wieloletni animatorzy dzia³alnoci spo³ecznej, dbaj¹cy o zachowanie pamiêci kresów II Rzeczpospolitej Polskiej. Uhonorowany

Kazimierz Naumczyk z G³ubczyc gromadzi od lat relacje kresowian, na podstawie których g³ubczycki oddzia³
Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich wydaje publikacje wspomnieniowe. Wielokrotnie organizowa³ tak¿e pielgrzymki na Kresy, inicjowa³ wspó³pracê Towarzystwa z innymi rodowiskami,
m.in. z m³odzie¿¹. Pani Janina Stadnik z Nysy jest aktywn¹ dzia³aczk¹ Towarzystwa Mi³oników Lwowa i
Kresów Po³udniowo-Wschodnich i inicjatork¹ powstania
nyskiego Klubu Tarnopolan. Pani Alicja Heflich z Brzegu to tak¿e aktywna dzia³aczka Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, wspó³organizatorka wielu konkursów kresowych dla m³odzie¿y, organizatorka charytatywnych wyjazdów na Kresy.
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Odznaczenie otrzyma³a tak¿e Pani Jolanta Ko³odziejska z Opola, od wielu lat dzia³aj¹ca w zarz¹dzie opolskiego oddzia³u Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, pe³ni funkcjê sekretarza,
a ostatnio jest p.o. Prezesa Oddzia³u w Opolu. Jest
tak¿e sekretarzem w Zarz¹dzie G³ównym Towarzystwa
we Wroc³awiu, aktywnie wspó³dzia³a z wieloma rodowiskami kresowymi w regionie. Marsza³ek przyzna³ tak¿e odznaki dwóm kêdzierzynianom. Pan Witold Listow-

Agnieszce Kamiñskiej  Dyrektorce Departamentu Kultury Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Opolskiego, za zas³ugi dla naszego Towarzystwa i wspania³¹
d³ugoletni¹ wspó³pracê. Podczas spotkania w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej by³a tak¿e okazja do

ski to wieloletni prezes kêdzierzyñsko-kozielskiego oddzia³u Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich (obecnie Stowarzyszenia Kresowian), wiceprezydent wiatowego Kongresu Kresowian, od 15 lat organizuj¹cy Wojewódzkie Dni Kultury
Kresowej w Kêdzierzynie-Kolu. Natomiast Pan Adam
Wo³kowski to m.in. za³o¿yciel i dyrygent chóru Echo
Kresów, odnosz¹cego sukcesy na arenie ogólnopolskiej, pomys³odawca i re¿yser Koncertu Czterech Kultur, odbywaj¹cego siê od kilku lat w Kêdzierzynie-Kolu. Pani Jolanta Ko³odziejska w imieniu odznaczonych
oraz oddzia³u TMLiKPW w Opolu podziêkowa³a Panu
Marsza³kowi za przyznane odznaczenia, które s¹ mobilizacj¹ do jeszcze wydajniejszej pracy na rzecz Kresów, oraz Opolszczyzny. Równoczenie wspólnie
z Wiceprezesem Oddzia³u Panem Stanis³awem Doroszem wrêczy³a Panu Marsza³kowi i Dyrektorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, Panu Tadeuszowi Chrobakowi Medale 30-lecia Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich wydane w ubieg³ym roku, kiedy Towarzystwo obchodzi³o
swoje 30-lecie. Ponadto wrêczono równie¿ z³ote odznaki TMLiKPW Panu dyr. Tadeuszowi Chrobakowi i Pani

zabawy przy muzyce zespo³u Lwowska Fala ze Lwowa, pod kierownictwem Pana Edwarda Sosulskiego,
oraz do wspólnej biesiady. Uczestnicy spotkania mogli
te¿ zwiedziæ okolicznociow¹, pe³n¹ nostalgii wystawê
Z kresowego albumu, któr¹ przygotowali pracownicy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. By³y równie¿ specja³y kuchni kresowej, go³¹bki i pierogi oraz inne potrawy, przypominaj¹ce kuchnie naszych babæ. By³ te¿
wielki tort jubileuszowy, którym zacz¹³ obdzielaæ
uczestników Wicemarsza³ek Roman Kolek, a ¿e pogoda dopisa³a, humory te¿, bo Kresowianie to ludzie bardzo rodzinni, pogodni, zgodni i tolerancyjni, wiêc at31

mosfera by³a bardzo mi³a i rodzinna. By³y nawet wspólne piewy i tañce, chocia¿ w k¹tach widaæ by³o wózki
inwalidzkie, na których przybyli niektórzy uczestnicy.
My cieszylimy siê równie¿, bo po raz pierwszy od czasu choroby by³a z nami Pani Prezes Irena Kalita, a na
jej twarzy mimo choroby te¿ goci³ umiech.
Opolskie Dni Kresowe organizowane s¹ od dziesiêciu lat z inicjatywy i przy wsparciu finansowym Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Opolskiego. Wszystko jednak rozpoczê³o siê od naszego spotkania z okazji
XX-lecia opolskiego Oddzia³u Towarzystwa Mi³oników
Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich w listopadzie
2008 roku. Spotkanie zorganizowalimy w Sali Herbowej Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, zapraszaj¹c
na nie wszystkie w³adze Opolszczyzny. By³ Wojewoda,
Marsza³ek i Prezydent Opola, a na sali by³o prawie 200
osób. Po licznych telefonach z gratulacjami i probach
o kolejne spotkanie w 2009 roku, spotkanie odby³o siê

ponownie, uczestniczyli w nim kresowianie z ca³ego
województwa. Nadal istnieje ogromna potrzeba organizowania takich spotkañ, dlatego jestemy niezmiernie
wdziêczni ówczesnemu Marsza³kowi Województwa
Panu Józefowi Sebecie za przejêcie od nas inicjatywy
organizacji corocznych spotkañ Kresowian, a zapocz¹tkowa³o je spotkanie w 2010 roku, rozpoczête uroczyst¹
Msz¹ w. w Opolskiej Katedrze, w której uczestniczy³
Metropolita Lwowski Mieczys³aw Mokrzycki. Dziêkujemy Panu Marsza³kowi Andrzejowi Bu³a i Zarz¹dowi
Województwa Opolskiego za kontynuowanie tej tradycji
do dzi. Atmosfera jaka panowa³a podczas dzisiejszego spotkania wiadczy o tym, ¿e spotkania te s¹ bardzo potrzebne. Dziêkujemy za zaproszenie na tegoroczne spotkanie Pana Edwarda Sosulskiego wraz
z zespo³em ze Lwowa, poczulimy siê jak w domu
Z kresowym pozdrowieniem i do zobaczenia za
rok
G

Jolanta Ko³odziejska

XXXIII Kole¿eñski Zjazd Tarnopolan  Góra w. Anny
10  13 czerwca 2019 r.
Zjazdy Tarnopolan zapocz¹tkowane by³y ju¿ w latach piêædziesi¹tych, kiedy po przesiedleniu z Kresów
zaczêli siê odnajdywaæ i spotykaæ uczniowie szkó³
rednich, absolwenci tarnopolskich szkó³. Spotkania
odbywa³y siê w ró¿nych miejscowociach powojennej
Polski, a pocz¹wszy od zjazdu w Karpaczu w 1986

prze¿yæ wojnê. Zjazd zosta³ uznany za bardzo udany i
wspólnie zadecydowano o corocznym organizowaniu
podobnych spotkañ.
XXXIII Kole¿eñski Zjazd Tarnopolan zosta³ zorganizowany przez Oddzia³ Towarzystwa Mi³oników Lwowa
i Kresów Po³udniowo-Wschodnich w Opolu, w dniach
od 10 do 13 czerwca 2019 r., w Domu Pielgrzyma na
Górze w. Anny. W Zjedzie uczestniczy³o ponad 70
osób, z czego zakwaterowanych w Domu Pielgrzyma

roku zjazdy maturzystów przekszta³ci³y siê w Zjazdy
Tarnopolan. To na tym w³anie zjedzie Pan Czes³aw
Blicharski wyst¹pi³ z inicjatyw¹ zorganizowania w przysz³ym roku oficjalnego ju¿ Kole¿eñskiego Zjazdu Tarnopolan, gdy¿ zainteresowanie spotkaniami by³o ogromne
i z roku na rok przybywa³o uczestników. Na miejsce
zjazdu wyznaczono ustronn¹ miejscowoæ Kozienice,
a organizacji podj¹³ siê Pan Wac³aw Obuchowicz i z zadania wywi¹za³ siê znakomicie. W zjedzie uczestniczy³o 145 osób, w tym kilka osób z zagranicy. Razem z
ksiêdzem infu³atem Tadeuszem Fedorowiczem, uczestnikiem zjazdu, wspominano miejsca swojej m³odoci,
nauki szkolnej, wspominano dawnych kolegów i kole¿anki ze szko³y, a tak¿e tych, którym nie by³o dane

by³o 58 uczestników  w tym 4 goci z Tarnopola na
Ukrainie. Kilka osób zg³osi³o udzia³ w Zjedzie bez noclegów i niadañ w Domu Pielgrzyma, a pozostali
uczestniczyli w wybranych przez siebie spotkaniach.
Zjazd odby³ siê zgodnie z zaplanowanym programem,
rozpocz¹³ siê od poniedzia³kowego przyjazdu uczestników, a podczas rejestracji wrêczane by³y materia³y promocyjne województwa opolskiego, miasta Opola i Góry
w. Anny. Pierwszym wspólnym posi³kiem by³a kolacja
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w dniu 10.06.2019 r., a po kolacji odby³o siê spotkanie
powitalne uczestników Zjazdu na który w imieniu gospodarza Gminy Lenica przywita³ zebranych Wiceburmistrz Lenicy Pan Andrzej Iwanowski, a w imieniu
Marsza³ka Województwa Opolskiego, przedstawiciel
Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Pan Janusz Ireneusz Wójcik. Zaprezentowany by³ film o Górze
w. Anny, a po filmie swoj¹ prezentacjê o zwi¹zkach

czorem kolacja i rozmowy, spotkania we w³asnym gronie. Trzeci dzieñ by³ powiêcony na zwiedzanie Opola
i spotkanie w Urzêdzie Marsza³kowskim z w³adzami,
zaproszonymi goæmi oraz cz³onkami opolskiego Oddzia³u TMLiKPW. Atrakcj¹ dla uczestników by³a wizyta
w Muzeum Polskiej Piosenki, a ponadto mo¿na by³o
poczuæ atmosferê festiwalu, na ¿ywo mo¿na by³o s³uchaæ muzyki wokó³ amfiteatru, gdzie trwa³y próby przed

Papie¿a Jana Paw³a II i pobycie na Górze w. Anny
przedstawi³ Pan Janusz Ireneusz Wójcik. Ju¿ od pierwszych chwil po przyjedzie wszyscy zachwycali siê
piêknym po³o¿eniem, lokalizacj¹ Domu Pielgrzyma i
wspania³ymi widokami, które mo¿na by³o podziwiaæ
z ka¿dego miejsca, sprzyja³a temu równie¿ piêkna, s³oneczna pogoda, która trwa³a przez wszystkie dni pobytu na Górze w. Anny. Drugi dzieñ pobytu równie¿
odby³ siê zgodnie z planem, po niadaniu zrobilimy
sobie wspólne, pami¹tkowe zdjêcie, co jest tradycj¹
tych zjazdów-zdjêcie takie otrzymuje ka¿dy uczestnik
przed zakoñczeniem zjazdu. Potem udalimy siê na
zwiedzanie Góry w. Anny z przewodnikami, podzieleni
zostalimy na dwie grupy ze wzglêdu na du¿¹ iloæ
uczestników. Jednej z grup w zwiedzaniu towarzyszy³a
opolska telewizja TVP-3, która przygotowa³a relacjê do
Kuriera Opolskiego (mo¿na obejrzeæ w wydaniu popo³udniowym i wydaniu g³ównym Kuriera Opolskiego
z dnia 11.06.2019 r.). Po obiedzie o godz. 15.00 w Bazylice w. Anny uczestniczylimy w Mszy w. któr¹ odprawia³ nasz goæ z Tarnopola ks. Andrzej Malig. Wie-

zbli¿aj¹cym siê kolejnym Festiwalem Polskiej Piosenki.
Po obiedzie kolejn¹ atrakcj¹ by³o spotkanie w Urzêdzie
Marsza³kowskim, podczas którego wyst¹pi³ ze swoj¹
prezentacj¹ Kresowej Atlantydy prof. Stanis³aw S³awomir Nicieja, a potem zaprezentowa³ najnowszy swój
film Trzy mosty. Po powrocie na Górze w. Anny na
uczestników czeka³a uroczysta kolacja w Domu Pielgrzyma, któr¹ umila³ kabaret z Bytomia Tyligentne
Batiary. Upalna pogoda troszeczkê zmêczy³a uczestników, ale po krótkim odpoczynku, smacznej kolacji i
swojsko brzmi¹cej muzyce kresowej w wykonaniu
Adaka i Jêdrusia rozpoczê³y siê wspólne piewy, by³y
te¿ nawet tañce. Tak pe³en wra¿eñ i emocji zakoñczy³
siê kolejny dzieñ Zjazdu Tarnopolan. W czwartek, po
Mszy w. któr¹ odprawi³ w Kaplicy Domu Pielgrzyma
nasz ksi¹dz Andrzej Malig, po niadaniu odby³o siê ju¿
ostatnie spotkanie, tym razem po to aby wybraæ termin
i organizatora kolejnego Zjazdu w przysz³ym roku, co
równie¿ jest tradycj¹ tych zjazdów. Na decyzjê nie trzeba by³o d³ugo czekaæ, organizacji XXXIV Kole¿eñskiego Zjazdu Tarnopolan podjê³a siê Pani Janina Stadnik,
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Prezes Stowarzyszenia Tarnopolan w Nysie, a termin
bêdzie czerwcowy, lecz dok³adnie ustalony zostanie
w póniejszym terminie. Pani Janina by³a ju¿ organizatork¹ trzech bardzo udanych Zjazdów w Nysie, wiêc
dowiadczenie jakie posiada jest gwarancj¹, ¿e kolejny
Zjazd bêdzie równie¿ dobrze zorganizowany. Pozosta³
ju¿ tylko po¿egnalny obiad i to co najsmutniejsze, po-

¿egnania, myli, czy zobaczymy siê za rok? rednia
wieku uczestników to 70  80, z ka¿dym rokiem kogo
ubywa, albo choroba nie pozwala ju¿ na podró¿e. Zjazd
przebiega³ w mi³ej, serdecznej wrêcz rodzinnej atmosferze i w takiej atmosferze rozstawalimy siê, ¿ycz¹c
sobie przede wszystkim zdrowia i szczêliwego powrotu do domu. G

Andrzej Szlichta

Uroczystoæ w Jasnogórskiej Bazylice
W poniedzia³ek 17 czerwca 2019 r. w Bazylice na
Jasnej Górze zosta³a odprawiona Msza w. w intencji
pomordowanych w latach 1939  1945 na Kresach naszych Rodaków. Jako Czêstochowski Oddzia³ Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich pierwotnie w kalendarzu imprez miasta uroczystoæ planowana by³a na pocz¹tek lipca, ale ze wzglêdu na wakacje m³odzie¿y szkolnej prze³o¿ylimy na
dzieñ 19 czerwca. Z kolei narozrabia³ Pan Premier, bo
og³osi³ zakoñczenie roku szkolnego w tym dniu, a nam
zale¿a³o na obecnoci m³odzie¿y.
Nasz Prezes Adam Kiwacki nabiega³ siê okrutnie
nim wreszcie uzgodniony zosta³ ostateczny dzieñ,
w którym jeszcze mog³a uczestniczyæ m³odzie¿ szkolna. To 17 czerwca. W tym dniu Bazylika wype³ni³a siê
m³odzie¿¹ i doros³ymi. Wkroczy³o ponad dwadziecia
pocztów sztandarowych czêstochowskich szkó³ oraz
poczty Urzêdu Miasta i naszego Oddzia³u. Uroczystoæ
rozpocz¹³ podprzeor jasnogórskiego klasztoru paulinów
o. Jan Poteralski, który powita zebranych i poinformowa³, i¿ dzisiejsza uroczysta Msza w. z inicjatywy Czêstochowskiego Oddzia³u Towarzystwa odprawiona bêdzie w intencji pomordowanych na Kresach Rodaków.
Z kolei Prezes Adam Kiwacki w krótkich s³owach
powiedzia³ o zbrodni ludobójstwa, która mia³a miejsce
na Kresach, a szczególnie na Wo³yniu. Równie¿ przekaza³ krótk¹ informacjê o naszym Towarzystwie. Na
zakoñczenie tej czêci laureatka konkursu recytatorskiego uczennica Szko³y Podstawowej nr 10 zadeklamowa³a wzruszaj¹cy wiersz mówi¹cy o tragicznych
prze¿yciach ludnoci polskiej jednej miejscowoci kresowej podczas napadu bandy UPA, a uczennica Szko³y
Podstawowej nr 48 zapiewa³a piosenkê o polskim
domu nad Dniestrem.
Rozpoczê³a siê Msza w., któr¹ celebrowa³ ks. bp
Andrzej Przybylski w asycie o. Jana Poteralskiego.
W czasie homilii ks. bp nawi¹za³ do historii Kresów, tragedii jak¹ prze¿y³a na tych terenach ludnoæ polska,
zwróci³ uwagê na zachowanie w pamiêci tych wydarzeñ, co czyni Towarzystwo. Na zakoñczenie nabo¿eñstwa podprzeor o. Jan Poteralski w imieniu Towarzystwa zaprosi³ obecnych na uroczystoæ ods³oniêcia i
powiêcenia tablicy powiêconej Orlêtom Lwowskim.
Zebrani na czele z ksiêdzem biskupem i ojcem podprzeorem w asycie pocztów sztandarowych przemaszerowali w kierunku Skarbca, gdzie na filarze bramy
umieszczona jest tablica. Ods³oniêcia dokonali Prezes
A. Kiwacki w asycie cz³onków naszego Oddzia³u,

prof. Jerzego Sztuki  autora tablicy i innych zaproszonych osób. Powiêcenia dokona³ ks. bp Andrzej Przybylski w asycie o. Jana Poteralskiego.
Po tych uroczystych chwilach rozpoczê³a siê sesja
zdjêciowa. Wiele osób robi³o sobie zdjêcia przy naszej tablicy.

Tablica powiêcona Orlêtom Lwowskim ods³oniêta
na Jasnej Górze w dniu 17.06.2019 r.
Uroczystoæ pod ka¿dym wzglêdem uda³a siê. Prezes A. Kiwacki móg³by spaæ spokojnie, gdyby nie braki
finansowe. Ale i z tym trzeba sobie poradziæ.
A sama tablica? Oto nieco informacji.
Inicjatorem tablicy na Jasnej Górze jest niezawodny
Adam Kiwacki, który mówi³: ... na Jasnej Górze jest
tablica powiêcona Cmentarzowi Obroñców Lwowa
ufundowana przez genera³ów R. Abrahama i M. Borutê
Spiechowicza, ale nie ma o »naszych« Orlêtach... I tak
zaczê³a siê realizacja marzeñ. Bêdzie to tablica nie tylko naszego Oddzia³u, ale ca³ego naszego Towarzy34

Poczty sztandarowe podczas ods³oniêcia tablicy powiêconej Orlêtom Lwowskim w dniu 17.06.2019 r.

stwa. Wykonania projektu i rzeby podj¹³ siê prof. dr
hab. Jerzy Sztuka  plastyk i firma kamieniarska.
Prostok¹tna p³yta z granitu w kolorze br¹zowym ma
porodku umieszczon¹ rzebê z mosi¹dzu przedstawiaj¹c¹ postacie dwóch stoj¹cych m³odocianych
Obroñców Lwowa z 1918 roku. W górnej czêci p³yty
mosiê¿ne litery stanowi¹ napis: Orlêtom Lwowskim
01  22 listopad 1918. Pod rzeb¹ mo¿emy przeczytaæ: Towarzystwo Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, Czêstochowa 15.06.2019. Z powy¿szego podpisu widaæ, ¿e mielimy na uwadze ca³e
nasze rodowisko, nie tylko nasz czêstochowski Oddzia³, choæ kosztami obci¹¿ylimy siê my.
Dla ciekawych podajê koszt tego przedsiêwziêcia.
Otó¿ jest to niebagatelna kwota jak na nasze warunki,
bo wynosi ponad dziewiêæ i pó³ tys. z³. Wykonawcy
poszli nam na rêkê i nale¿noæ mo¿emy sp³acaæ na
raty. Gromadzimy rodki poprzez drobne wp³aty cz³onków i sympatyków oraz sponsorów. M³odzie¿ czêstochowskich szkó³ zbiera makulaturê, aby nas wesprzeæ.
Zarz¹d G³ówny przekaza³ nam kwotê dwóch tys. z³.
(mo¿na zastanawiaæ siê czy to du¿o, czy ma³o, ale
dziêkujemy). Mylê, ¿e uporamy siê z tym problemem.
Niech ta tablica przypomina przybywaj¹cym tu pielgrzymom o bohaterskich Lwowskich Orlêtach. Ka¿dy
pielgrzym zmierzaj¹cy do jasnogórskiego skarbca
mo¿e j¹ zobaczyæ.
Zapraszamy pod nasz¹ wspóln¹ tablicê. G

Biskup Andrzej Przybylski oraz podprzeor ojciec Jan
Poteralski w trakcie powiêcenia tablicy Orl¹t Lwowskich na Jasnej Górze w dniu 17.06.2019 r.
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Janusz Sekulski

Przeniemy siê teraz na chwilê w czasy nam wspó³czesne... Dzisiaj Pan Prezydent Andrzej Duda powiedzia³, ¿e chce bardzo mocno podkreliæ, i¿ strona polska i on sam chc¹, by relacje z Ukrain¹ by³y jak najlepsze.  Je¿eli dzisiaj mówimy o budowaniu relacji
pomiêdzy naszymi narodami, (...) to jedna rzecz jest
pewna: potrzebujemy pamiêci. Po to ¿eby co takiego,
co wtedy siê zdarzy³o, nigdy wiêcej siê nie powtórzy³o.
Dzisiaj modlimy siê korzystaj¹c z formularza mszalnego za zmar³ych. Pamiêtamy jednak, ¿e Ci wszyscy,
co odeszli od nas, nie zrobili tego w sposób naturalny,
ale zostali bestialsko zamordowani i zabrani z tego
wiata. My dzisiaj tutaj zebrani chcemy podkreliæ dlaczego tu jestemy... U¿ywamy szat koloru czarnego,
aby zaakcentowaæ w jakiej intencji siê modlimy i jak
bardzo to nas boli. Wspominamy ten bestialski mord i
modlimy siê o ¿ycie wieczne dla tych wszystkich co
zostali bestialsko zamordowani.
My nie chcemy rozdzieraæ i przypominaæ zadanych
ran... Przeciwnie, jestemy za przyjani¹, zgod¹, pojednaniem i przebaczeniem, ale w oparciu o prawdê i
pamiêæ... Niech ta dzisiejsza Msza wiêta odprawiana
w intencji wszystkich ofiar ludobójstwa na Kresach
Wschodnich bêdzie dla nas znakiem, ¿e tylko w oparciu o Ewangeliê, o przykazanie mi³oci i pokój oraz
prawo Jezusowe mo¿emy iæ w przysz³oæ i g³osiæ
wiatu prawdê.
Przywo³ujemy prawdê o zamordowanych dziesi¹tkach tysiêcy niewinnych osób, w tym kobiet, dzieci i
starców, o wielu rzymskokatolickich kap³anach i siostrach zakonnych...
Obrazy zawsze przemawiaj¹. Jednym z takich piêknych obrazów jest pomnik przedstawiaj¹cy drastyczny
obraz rzezi wo³yñskiej... Na trójzêbne wid³y nabite jest
dziecko. U podstaw widaæ rodzinê z dzieæmi w ogniu...
Za nimi g³owy dzieci nabite na p³ot. To pomnik autorstwa rzebiarza Andrzeja Pityñskiego... Autorem rzeby jest Andrzej Pityñski, polski artysta, który od 40 lat
mieszka w Stanach Zjednoczonych...
O niezwyk³ej sile artystycznego przekazu i wyj¹tkowoci pomnika wiadczy fakt, ¿e Pityñski w swojej
kompozycji rzebiarskiej w sposób niezwyk³y i odwa¿ny potrafi³ zjednoczyæ sacrum i profanum... Trzy elementy zdawa³oby siê niezale¿ne od siebie: orze³, rodzina i otaczaj¹ce je p³omienie, z³¹czone stanowi¹ kompozycjê tworz¹c¹ w sposób symboliczny wielk¹ monstrancjê. Jej stop¹ jest cokó³ pomnika, trzon z nodusem
stanowi¹ p³omienie otaczaj¹c¹ rodzinê, a gloriê rozpostarte skrzyd³a or³a z koron¹, w rodku którego jest
krzy¿, bêd¹cy Melchizedekiem podtrzymuj¹cym hostiê
staj¹ siê trójzêbne wid³y, a sam¹ hosti¹ bêd¹c¹ uosobieniem Jezusa Chrystusa cia³o umieraj¹cego niewinnego dziecka przebite wid³ami...
Dopiero film Mela Gibsona Pasja pokaza³ tragediê
Jezusa Chrystusa i jego mierci na krzy¿u. Wtedy wiele
osób w sposób dos³owny zaczê³o zdawaæ sobie sprawê
z mêki i tragizmu tamtych wydarzeñ... Podobnie jest z
tym pomnikiem. Tam nie ma symboliki i metafory, ale
autentyczne oddanie tego, co wydarzy³o siê na Wo³yniu... To tak, jakby kto zrobi³ zdjêcie tej tragedii i przeniós³ j¹ w br¹z. Je¿eli wielu m³odych zobaczy ten pomnik, to zrozumie z czym nasi rodacy zmagali siê na
Kresach w tamtym okresie... Tak samo moglibymy nie

Wo³yñ  Rodacy, ratujcie!
W czwartkowy wieczór 11 lipca 2019 r. w 76. rocznicê ludobójstwa na Wo³yniu i w Polsce Po³udniowoWschodniej gnienieñski oddzia³ Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich zorganizowa³ donios³¹ uroczystoæ. Rozpoczêlimy Msz¹ w.
koncelebrowan¹, której przewodniczy³ ks. Adrian Fr¹ckowiak ze Stanów Zjednoczonych obok ks. kanonika
Macieja Lisieckiego i ks. kpt. Marka Drabika kapelana
powidzkich jednostek transportowych WP.
Przepiêkn¹, wyj¹tkow¹ homiliê wyg³osi³ ks. Adrian.
Powiedzia³ m.in.:
76 lat temu, 11 lipca 1943 r., UPA dokona³a skoordynowanego ataku na polskich mieszkañców 150 miejscowoci na Wo³yniu. By³a to kulminacja trwaj¹cej ju¿
od pocz¹tku 1943 r. fali mordowania i wypêdzania Polaków z ich domostw, w wyniku której na Wo³yniu i
w Galicji Wschodniej zginê³o ok. 100 tys. Polaków.
Obejmujemy modlitw¹ wszystkich Polaków, wszystkich tych którzy zostali ofiarami straszliwej zbrodni ludobójstwa. Dzisiaj, gdy czcimy tych naszych rodaków
pomordowanych, mylimy te¿ o przebaczenia i pojednaniu, które bêdzie mo¿liwe w prawdzie, bo tylko takie
pojednanie ma sens...
11 lipca 1943 roku mia³a miejsce tzw. krwawa niedziela na Wo³yniu. Od siekier, wide³, kos i no¿y ukraiñskich nacjonalistów zginêli polscy mieszkañcy...
99 miejscowoci. W ca³ym lipcu 1943 roku zaatakowano 520 osad i wiosek...
Przywo³ujemy prawdê o zamordowanych na Wo³yniu nie po to, by s¹dziæ, ale po to, by zatrzymaæ siê nad
t¹ prawd¹ i przybli¿yæ wspó³czesnemu pokoleniu tê
prawdê. Chcemy im przypomnieæ poprzez nasz przyk³ad, poprzez nasze celebrowanie i przez to, ¿e o tym
pamiêtamy, ¿e jestemy tutaj, aby modliæ siê za tych,
którzy zostali bestialsko zamordowani.
Uzbrojona w broñ paln¹ UPA wraz z miejscowymi
ch³opami, którym za broñ s³u¿y³y narzêdzia rolnicze,
wdarli siê na teren polskich kolonii i mordowali tam ludzi w ich domach, czy w obejciach.
Mordercy stanowili naprawdê liczn¹ grupê i w dodatku dzia³ali z zaskoczenia. Polaków atakowano bowiem w nocy lub o wicie, czyli wtedy gdy wszyscy
jeszcze spali lub dopiero co siê zbudzili... Co bardziej
przezorni kryli siê na noc poza domami, w specjalnie
przygotowanych schronach, bo atmosfera strachu
przed atakiem nacjonalistów ukraiñskich ci¹¿y³a w powietrzu. Mimo to akcja UPA by³a niezwykle skuteczna...
UPA atakowa³a te¿ ludzi zgromadzonych w kocio³ach. Mordowano tam zarówno wiernych, jak i kap³anów...
O krwawej niedzieli mówimy dzisiaj jako o jednym
dniu. Tymczasem mordy zwi¹zane z tym wydarzeniem
trwa³y jeszcze 12, 13 i 14 lipca. Wy³apywano wówczas
Polaków, którym wczeniej uda³o siê ukryæ lub z jakich powodów nie zostali zabici. W sumie podczas
krwawej niedzieli i kolejnych dni mordów zginê³o kilka
tysiêcy osób.
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mówiæ o ¿o³nierzach wyklêtych, czy o innych tragicznych wydarzeniach w naszej historii.
Mo¿na by powiedzieæ, o jak cudownie i piêknie, ¿e
kto ze Stanów Zjednoczonych ufundowa³ taki piêkny
pomnik. ¯e trzeba tylko podziêkowaæ i podziwiaæ.
Ale smutne jest to, ¿e od blisko dwóch lat ten piêkny
pomnik nie mo¿e znaleæ dla siebie miejsca. Choæ jest
gotów i mo¿na go ogl¹daæ przed odlewni¹ w Gliwicach
 jego docelowa lokalizacja jest wci¹¿ zmieniana. Pomylany pierwotnie dla Rzeszowa  zosta³ zablokowa-

gro¿eniem i prób o ratunek w trakcie apogeum rzezi
Armia Krajowa by³a bierna. Mordów na Polakach dokonywa³y kiepsko wyszkolone bojówki UPA albo wrêcz
ch³opi wyposa¿eni w siekiery i wid³y.
Oprawcy niemal nigdzie nie napotkali na opór AK.
Rozkaz o stworzeniu na Wo³yniu oddzia³ów partyzanckich zosta³ wydany dopiero 20 lipca 1943 r., a mobilizacjê og³oszono dopiero w styczniu 1944 r. Za póno!
Kierownictwo Polskiego Pañstwa Podziemnego
zlekcewa¿y³o zagro¿enie banderowskie, do koñca wie-

Od lewej: Janusz Sekulski, ks. Adrian Fr¹ckowiak, ks. kpt. Marek Drabik, ks. kan. Maciej Lisiecki,
przedstawiciel senatora Roberta Gaw³a, Jan Socha, Jerzy Nadoliñski  cz³onek oddzia³u, przedstawiciel
starosty Maciej Szczepañski, z-ca przewodnicz¹cego Rady Miasta Jacek Kowalski, pose³ Pawe³ Arndt
ny przez miejscowe w³adze. Kresowianie zapraszali go
nastêpnie do Stalowej Woli, Jeleniej Góry, Torunia...
Wszêdzie jest blokowany i przeszkadza, prawda jest
trudna, ale jak¿e potrzebna. Pomnik jest wiêc bezdomny, jednak mimo starañ nie uda³o siê go zniszczyæ,
a jego si³a oddzia³ywania jest wielka, pomimo ¿e wirtualna.
Ludobójstwo na Wo³yniu to straszny, krwawy sen,
który w miejscu gdzie sta³y polskie wsie zostawi³ puste
pola... Pamiêtajmy o ofiarach, aby sens ich cierpienia
nie poszed³ na marne. A oprawcom niech Bóg wybaczy,
bo nie wiedzieli co czyni¹! A naszych bestialsko zamordowanych braci, sióstr i kap³anów niech Mi³osierny Pan
Bóg Przyjmie do Nieba Amen. Niech odpoczywaj¹
w pokoju wiecznym Amen.
Po Mszy w. uczestnicy obchodów zebrali siê przy
tablicy pami¹tkowej, która na murach kocio³a farnego
zosta³a umieszczona na znak pamiêci o pomordowanych w rzezi wo³yñskiej i ods³oniêta 11 lipca 2015 r.
przez nasz oddzia³. Po odpiewaniu hymnu Polski zabra³ g³os Janusz Sekulski prezes naszego oddzia³u.
Powiedzia³em m.in.: w tym roku w 76. rocznicê ludobójstwa na Wo³yniu i w Polsce Po³udniowo-Wschodniej
wreszcie przyszed³ czas na temat chyba najbardziej
kontrowersyjny i bolesny. Mowa, której Wo³yniakom i
Polakom w Galicji Wschodniej sprawi³o Polskie Pañstwo Podziemne. Mimo licznych ostrze¿eñ przed za-

rz¹c, ¿e z nacjonalistami ukraiñskimi uda siê dogadaæ.
W efekcie Wo³yniacy konali w osamotnieniu. Wyczekiwana odsiecz nie nadesz³a. Kampaniê wo³yñsk¹ przegralimy dlatego tak sromotnie, ¿e nie zd¹¿ylimy na
czas zorganizowaæ obrony. Wo³yñ zosta³ potraktowany
przez Warszawê po macoszemu, jak odleg³a nikomu
niepotrzebna prowincja.
Ogrom tragedii oddany zosta³ w filmie Wojciecha
Smarzowskiego Wo³yñ. Dziej¹ siê tam sceny przekraczaj¹ce wszelkie wyobra¿enia. Oszaleli z rozpaczy
Polacy próbuj¹ siê wymkn¹æ, ale nie ma dok¹d. Dopadaj¹ Polaków i rozr¹buj¹ ich siekierami, dgaj¹ no¿ami
i wid³ami. Jednej z kobiet wy³upiaj¹ oczy, innej wycinaj¹
z brzucha p³ód. Banderowcy obwi¹zuj¹ polskie dzieci
snopkami i pal¹ je ¿ywcem (...)
Prowokuje to do zadania gorzkich pytañ. Gdzie wtedy by³o Polskie Pañstwo Podziemne? Jak Armia Krajowa mog³a dopuciæ do tego ludobójstwa? Dlaczego nikt
nie przyszed³ Wo³yniowi na odsiecz? Dlaczego nasi
rodacy konali w samotnoci? Odpowied jest rozdzieraj¹ca. Zachowane dokumenty archiwalne nie pozostawiaj¹ ¿adnych w¹tpliwoci  kierownictwo Polskiego
Pañstwa Podziemnego by³o na bie¿¹co informowane
co dzieje siê na Wo³yniu. Od 1942 r. do Warszawy nap³ywa³y liczne ostrze¿enia i alarmuj¹ce raporty na temat rosn¹cego banderowskiego zagro¿enia. Dowody
na to, ¿e ukraiñscy nacjonalici przygotowuj¹ siê do
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masowej rzezi Polaków dostarczy³ m.in. ppor. Lech
£ada ¯agiew. Na prze³omie lat 1942  1943 temu bohaterskiemu oficerowi AK uda³o siê przenikn¹æ do szeregów formuj¹cej siê UPA. £ada pozna³ dziêki temu
zbrodnicze plany tej formacji. W z³o¿onych na rêce
prze³o¿onym meldunku zacytowa³ s³owa jednego z dowódców ukraiñskiej partyzantki: z dniem 1 marca 1943 r.
 mówi³ upowiec  przystêpujemy do powstania zbroj-

podziemia domagali siê wówczas, aby Armia Krajowa
na Wo³yniu natychmiast powoa³a do ¿ycia oddzia³y partyzanckie. Wzywali, ¿eby w celu ratowania Polaków
Komenda G³ówna AK przys³a³a odsiecz z centralnej
Polski. Niestety nic takiego nie nast¹pi³o. A gdy wreszcie wiosn¹ 1943 r. AK zaczê³a tworzyæ oddzia³y to nie
w celu obrony Polaków przed banderowskimi siekierami, ale z myl¹ o akcji Burza. To w³anie walka
z Niemcami by³a priorytetem dla AK. Wytworzy³a siê
kuriozalna sytuacja. Podczas gdy w wioskach Wo³ynia
banderowcy wyrzynali polskie kobiety i dzieci  w miastach Wo³ynia i Galicji Wschodniej broñ zalega³a
w magazynach. M³odzi ¿o³nierze siedzieli bezczynnie
czekaj¹c nadaremnie na upragniony rozkaz formowania oddzia³ów i wyjcie w teren. Gdy wreszcie AK zdecydowa³a siê na wejcie do gry olbrzymia czêæ ofiar
ludobójstwa na Wo³yniu i w Polsce Po³udniowoWschodniej dawno ju¿ nie ¿y³a. Dopiero w styczniu
1944 r. pu³kownik AK Kazimierz Bêbiñski Luboñ zdecydowa³ siê na mobilizacjê. Wyci¹gniêto z magazynów
broñ i amunicjê. W ten sposób powsta³a 27 Wo³yñska
Dywizja Piechoty, wojsko niezwykle bitne i dzielne, ale
niestety zmarnowane przez dowództwo (...) Nie ulega
¿adnej w¹tpliwoci, ¿e ludzie ci powinni byæ zmobilizowani wiele miesiêcy wczeniej i rzuceni do bardziej
wa¿nego zadania, czyli obrony rodaków przed banderowskimi no¿ami. Gdyby w 1943 r. oddzia³y partyzanckie Armii Krajowej liczy³y ponad szeæ tysiêcy ¿o³nierzy
najprawdopodobniej nie dosz³oby do ludobójstwa naszych rodaków. Dla Polaków z Wo³ynia i Galicji
Wschodniej biernoæ Armii Krajowej wobec banderowskiego ludobójstwa by³a szokiem. Mieszkañcy Ziem
Wschodnich Rzeczypospolitej zawsze nale¿eli do najbardziej patriotycznej czêci narodu. Ich nadzieje zosta³y zawiedzione. Od tragedii Polaków zza Buga minê³o ju¿ 76 lat. Pora wiêc, aby zacz¹æ mówiæ o niej ca³¹
prawdê. Nawet najbardziej niewygodn¹ i przykr¹. Jestemy to winni ofiarom, naszym rodakom, którzy
nadaremnie wygl¹dali ratunku.
Sytuacja czy okolicznoci, o których mówi³em maj¹
siê nijak do ogromnego bohaterstwa, powiêcenia, walki o wyzwolenie Polski z okupacji faszyzmu, ludobójstwa Ukraiñców i Sowietów, ¯o³nierzy Armii Krajowej i
Polskiego Pañstwa Podziemnego.
Dzisiaj oddajemy ho³d ofiarom ukraiñskiego ludobójstwa. G

Kwiaty sk³ada delegacja oddzia³u: Miros³awa Drapiñska, Juliusz Dylor, Ewa Bjorklund. Juliusz Dylor zmar³
21.08. br. w wieku 91 lat.

Przemawia Janusz Sekulski
nego... je¿eli chodzi o sprawê polsk¹ to nie jest to zagadnienie wojskowe tylko narodowociowe. Rozwi¹¿emy je tak jak Hitler sprawê ¿ydowsk¹. Ostrze¿enie to,
chocia¿ raport £ady dotar³ a¿ do Londynu, zosta³o zignorowane (...) rozs¹dni przedstawiciele polskiego

Wiechciu Machnik

granicy przed zachodym s³oñca, tu my prawi przed
wschodym s³oñca pierwszy porz¹dny szalety odwiedziæ
mogli po drugij stroni  znaczy si w Polscy. My sy wcali
nie bimbali z tegu, ¿y ukraiñski wienta si w³ani skoñczyli, i ¿y Ukraiñcy za robotu du Polski posztajguju, bo
jak znaci, tu oni mo¿y i tegu swojegu Bandery kochaju,
ali jeszczy badzij polski szwajnery. My rachowali na
pary godzin haltowania na granicy, ali jak jedyn dobrzy
wyuczony w rachowaniu z naszego autobusa porachowa³, ¿e przed nami stoi dwadziecia i trzy inszy, a za
nami w try miga si ustawi³u trzydzieci tu grozu puwia³u  jak ba³aka pueta a i ni jedyn ju¿ cykora mia³, ¿y

Sprawozdawani polityczny
A teraz ma byæ cichu na sali, bo bedzi sprawozdawani polityczny z wybrania nuwego rz¹du na wygnaniu,
abu jak ktu woli na krypirowaniu w autobusi pod polsku
granicu  co na jednu wychodzi jak si trafi tak jak nam
si trafi³u.
Znaæ musici ¿y jak znaczna czêæ spo³eczeñstwa
 znaczy si nasza gliwicka wyprawa na Kresy przyknaja³a swoim szac fajnym autubusym na ukraiñsku-polski
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przyjdzi mu na zes³aniu ¿yci zakoñczyæ czyli po naszemu kipnuñæ.
£achowaæ si nie by³u z czegu, a granicy szpicym
braæ si ni da³u, bo ty strugaj³y i finance na polskij stroni
czaili na Ukraiñców, czy kto w rukzaku, abu w walizi
czegu zakazanegu ni zadekowa³, bu od tyj wojny
w Dombasi to i giwery, abu tanki, abu handgranaty trafi si mogli  co je na zcher chcieli by Obroni Terytorialnej, abu cu gorszy jakim kindrom przehandlowaæ. To i
nam staæ przypad³u jak Hitlerowi pud Leningradem, abo
jeszczy gorzej.
Jak Polak si znajdzi na emigracji, czyli przymusowoza granicu, to zaraz komiteta powo³uji, abu jaki rz¹d
emigracyjny, tak i u nas si naszli ludzi wykszta³cony
ogólni i polityczni, tak i rz¹d powo³ali, aby paniki
w narodzi opanowaæ, skonsolidowaæ wobec s³usznej
linii w³adzy i zmobilizowaæ do czynu. Jakby kto ni
kuma³ o cu tu si rozchodzi, no tu chcieli by si hebra jaki
zajenci mia³a zamiast jojczyæ i hinkaæ, a na zicher najlepszy na Polaków so polityczny paca³ychy, pierepa³ki
no i ogóli lepsza ha³aburda jaka, abu heca a ni taki
stani na granicy.
Du takij pulitycznyj rubota to ¿adyn strachoput si ni
nadaji tak i pierwszym chojrakiem ud pulityki by³ Adam
Radwañski cu dwadziecia lat na grubie robi³ tak i ni
kuca³ si niczegu inu swoji kubity. Tak on si premierem
ug³osi³ i mianowa³, czyli sy wzio³ na chawresa prezesa
Partyki, aby un prezydentym si osta³. To by³u dobrzy
wykombinowany, bu prezes szac fajni trajlowaæ putrafi i
jaku prezydent mia³ reprezentowaæ, ba³akaæ, medali
dawaæ i przecina³ cu trza, a Adam mia³ rz¹dziæ. Ca³e
wybory przesz³y jednog³oni bo jeszczy nikt ni kuma³
co si szykuji i jak prezes-prezydent si hebry zapyta³ kto
jest przeciw, tu nikt si ni sprzeciwi³, bo szyscy kapowali,
¿y i tak un tu nic do gadania ni ma inu wycieczcy rz¹dzi
Maryla  taj i po cu mu si przeciwiæ. Tak i nas wykantowali na tych wyborach i nim si naród po³apa³ co i jak
tu ju¿ w³adza by³a w ich grabach. Jeszczy, aby by³u
polityczni tu powo³ali ministara ministrów Adaka Ziobra, ¿y niby bedzi tyra³ za nich na wszystkich stanowiskach, a gelt bedzi bra³ inu jedyn. Talku mu pensji bedu
p³aciæ w hrywnach, bo to by³u jeszczy po ukraiñskij
stroni to i si ch³op ni za bardzu nachapa tych szwajnerów, nawet jakby tyli mu dawali cu nasz minister
w Polscy zarabia. Poczuntkowu nawet fajni by³u z nowu
w³adzu, ali premier wykombinowa³, ¿y bud¿et pañstwa,
czyli ich jest pusty i trza na³o¿yæ jaki podatki i osobici
z prezydentym przg³osowali odpowiedni uchwa³y w trybi nocnym, jak ostatnio si praktykuji. Zaraz ty¿ zabrali
si do egzekucji uchwa³y, jako ¿y ni powo³ali jeszczy
odpowiednich organów wykonawczych, czyli financów,
³apiuchów i pulicaji. Furdygarni ty¿ ni by³u, chyba ¿y
w baga¿niku. Hebra i trochy protestowa³a, bo mo¿y
z prezydentem by si odwa¿yli, ali kto bedzi z prezesem
pluskwy szuka³  tak i szystki flaszki z æmagu zostali
skonfiskowany na poczet dzia³alnoci rz¹du. Nu jednak kapciu po tym na koñcu autobusa wyrani nacz³a si
konsolidowaæ opozycja, która oskar¿y³a rz¹d o bezprawny zaiwanieni æmagi du prywatnegu hirzenia i oguli
szykuwa³a si do dokonania przewrotu. Nu nikt ni przywidzia³, ¿y nasza w³adza to su miglancy cu maju kiepe³y ni do noszenia kanio³y i szybko przeg³osuju sy dwuosobowo dodatek 25 gram plus dla pozyskania popar-

cia dobryj zmiany w autobusi. Premier tu nawet postulowa³ piêædziesi¹t gram plus dla ku¿degu, ali si okaza³o, ¿y sztakan by³ inu 25 gramowy, nu a z gwinta to
inu si cz³onkom rz¹du naly¿a³u z funkcji i urzêdu. Dziêki dodatkowi25 gram plus dzia³ani opozycji zosta³u
os³abiony i ostateczni my wyhirzyli szystki æmagi cu my
du ojczyzny mieli przemyciæ, tak ¿y strugaj³y od granicy
ni mieli czegu szukaæ, finance cliæ, a hebra za tu mia³a
czysty sumieni. Dla uchwalenia dalszych pudatków tym
razym w wigorzy, cu ty¿ na spirytusi jest rubiony jednak
ni dosz³o, bu kubita ud premiera si wcik³a, ¿y on si pu
autobusi z flaszku szwenda miast cu fajnegu swoji ¿oni
nalaæ i dokonaa pacyfikacji urzêdu, a mo¿y i samego
premiera, bo kapciu po tym premier si kimn¹³ na siedzeni ko³u swojej kubity i zawiesi³ dzia³alnoæ rz¹du.
Prezydent pozbawiony poparcia przeszed³ du opozycji
wobec rz¹du w kraju, co do któregu jest za a nawet
przeciw i chcia³ og³osiæ poruszeni narodowy i wszczynaæ cha³aburdy przeciw stra¿y granicznyj, ali po d³u¿szym wyp³acaniu dodatku 25 gramów plus do dalszegu
pobierania zasi³ku by³u du¿u chêtnych, nu do katania
ma³u kto. Hebra u nas spokojna i jak sy pohirzy, tu by
sy popiwa³a, abu wiechciowych kawa³ków hecownych
sy pos³ucha³a, ani robi cha³aburdy. Prezydent prezes
ty¿ mo¿y na zicher by wojny ze stra¿u granicznu ni
zaczyna³, inu chcia³ aby mojra wobec niegu kapciu mieli  i si du straszenia szykowa³, ali jak sy pukikowa³, ¿y
zy stra¿nikami taki wielki ski³a siedzi, cu mia³ za narkotykami niuchaæ tu sy odpuci³. Z³o¿y³ jedyni oficjalne
owiadczeni, ¿y za ¿ycia ju¿ jegu peda³y na lwoski ziemi ni stanu i bez ty cholerny granicy ju¿ w ¿yciu nie
pojedzi  nu chyba, ¿y jeszczy raz z m³odzie¿u
w czerwcu, z Marylu we wrzeniu, abu jak mu jegu
kubita ka¿e  ali tak ogóli to nie pojedzi do Lwowa i ju¿!
By³u to ostatni owiadczeni prezydenta wydane przed
przejechaniem granicy, bu jak my si wreszci du Polski
wkulali i odwiedzili polski szalet, tu hebra si wziê³a kimaæ, aby sy ostatni kawa³ek czasu du chawiry skróciæ
 nu a takim kimaj¹cym narodem to si rz¹dziæ nie da.
Ostateczni ni bardzu wiadomo czy rz¹d na wygnaniu
po przybyciu du kraju poda³ si du dymisji, przeszed³ do
podziemia w Pere³ce, abu zawiesi³ dzia³alnoæ du
nastêpnegu powrotu z Kresów, ali ostateczni tu my
mieli klawy kabaret  bardzij klawy ni¿kabaret Paca³ycha, abu wiechciowe hecowani, nu i od tegu my mniej
krypirowali na tyj cholernyj granicy, nu i nikt ni kin¹³, ani
si ca³kim ni zeszkicowa³, o cu tu w³ani chudzi³u. Tak i
mi na sam konic trza mi okrzyk wzieæ wrazem zy
wszystkimi, cu w tam autobusi sidzieli:
Niech ¿yji prezes prezydent Zygmunt Partyka!
Niech ¿yji premier Adam Radwañski i jegu minister
ministrów!
Abu mo¿y byæ udwrotni... jak tam komu sztymuji.
12 maja 2019 Gliwice G
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Kazimierz Kulas

Dzieñ Pioniera w Miêdzyrzeczu
wsi Nietoperek, pielgrzym po Kresach: Lwowa, Tarnopola, Krzemieñca, Kamieñca Podolskiego i wielu innych miastach piêknego Podola  serca Galicji, sk¹d
pochodz¹ jego korzenie.
Spotkanie pionierów ziemi miêdzyrzeckiej to ¿ywa
historia  mówi³ Kazimierz Kulas. Przywo³a³ pionierów
tej ziemi, miasta Miêdzyrzecza, m.in. Wac³awa Domaga³y, organizatora zak³adu rolniczego, w latach 1918
 1919 ¿o³nierza Powstania Wielkopolskiego, kombatanta, przyjaciela m³odzie¿y z wielu spotkañ, Alfa Kowalskiego, za³o¿yciela Muzeum Miêdzyrzeckiego  Tadeusza Podbielskiego doktora nauk medycznych TP 1 i
TP 2. Do wspólnych piewów zachêca³a ich 85-letnia
Helena Bury, która drug¹ wojnê wiatow¹ spêdzi³a
z rodzicami na Syberii.

Nie wygna nas miecz z tej ziemi
nie wygna nas ¿aden ogieñ
na wieki tu zostaniemy
piêkni i m³odzi
Chleb bêd¹ nam rodziæ zagony
a serca p³omienn¹ mi³oæ
jak wielkanocne dzwony
szczêcie nas bêdzie b³ogos³awi³o...
Jan Pocek  Na wieki

W sobotê, 15 czerwca, w Miêdzyrzeczu odby³o siê
niecodzienne wydarzenie. W urzêdzie miasta i gminy
spotkali siê nieliczni mieszkañcy, którzy przybyli z Buczacza, Wo³ynia, Tarnopola w 1945 roku, a¿eby ¿yæ,
uczyæ siê i pracowaæ. Ich spotkanie by³o historyczne,

Fot. Arch. dom. Kazimierza Kulasa

Spotkanie pionierów ziemi miêdzyrzeckiej przed Ratuszem, 15.07.2019 r.
wzruszaj¹ce, pe³ne wspomnieñ z dzieciñstwa na Podolu, pe³ne opowieci o ¿yciu w krainie dzieciñstwa.
Uroczystoæ poprzedzi³a Msza w. w kociele
pw. w. Wojciecha. Po zakoñczeniu nabo¿eñstwa jego
uczestnicy przeszli do ratusza, gdzie przywitani zostali
przez burmistrza Remigiusza Lorenza. Uroczystoæ
by³a pod jego egid¹ organizacyjn¹.
Przy kawie, ciastkach i owocach osadnicy wspominali pierwsze powojenne lata odbudowy miasta Miêdzyrzecza miêdzy Obr¹ i Paklic¹. By³y te¿ wspomnienia
pierwszych powojennych lat oraz nie¿yj¹cych ju¿ osób.
G³os zabrali: Ireneusz Jarnut, d³ugoletni so³tys wsi
Wyszanowo, zas³u¿ony dzia³acz spo³eczny, Kazimierz
Kulas, emerytowany nauczyciel, Wac³aw Nycz, so³tys

Artystycznym akordem imprezy by³ koncert Chóru
Piccola i Miêdzyrzeckiego Chóru Kameralnego pod dyrekcj¹ Wojciecha Witkowskiego i przy akompaniamencie Ewy Witkowskiej.
Na zakoñczenie burmistrz Remigiusz Lorenz
wszystkim serdecznie podziêkowa³ za przybycie. Zaznaczy³, ¿e mimo ciê¿kich powojennych lat osadnicy
potrafili siê wspaniale bawiæ i s¹ skarbnic¹ wiedzy
o miecie i drogowskazem dla przysz³ych pokoleñ.
Na zakoñczenie pod ratuszem zrobiono pami¹tkowe
zdjêcie z tego spotkania. G
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Ma³gorzata Deska*

Tym, którzy s³u¿yli Ojczynie
Dzia³ania patriotyczne w Szkole Podstawowej nr 48 im. Armii Krajowej w Czêstochowie
Dzierzbickiego i braci Niekrasz. Zgromadzona dokumentacja fotograficzna i przygotowany encyklopedyczny opis dzia³añ poleg³ych za ojczyznê uwietni³ wystawê, która zosta³a przygotowana w pracowni polonistycznej.

Szko³a Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej w Czêstochowie to placówka owiatowa, w której przywi¹zuje
siê szczególn¹ uwagê do edukacji patriotycznej. Plan
wychowawczy realizowany przez szko³ê determinuje
dzia³ania na rzecz szeroko pojmowanego patriotyzmu.
Miejsce szczególne wród dzia³añ wychowawczych
zajmuj¹ orlêta lwowskie. Kolejnym przedsiêwziêciem
"Klubu Ucznia Twórczego" w minionym roku szkolnym
by³a wystawa fotograficzna pod tytu³em Tym, którzy
s³u¿yli Ojczynie.

Dodatkowym akcentem wystawy, który nada³ jej
szczególnej wartoci, by³ oryginalny mundur ¿o³nierza
Armii Krajowej, p³k. Micha³a Kamiñskiego, którego
¿ycie i m³odoæ zwi¹zane by³y z Kresami, a jego praca
spo³eczna silnie ³¹czy³a siê z dzia³aniami czêstochowskiego oddzia³u TMLiKPW. Pamiêtne by³o jego zaanga¿owanie w organizacjê pomocy humanitarnej dla Polaków na Kresach, czy te¿ upowszechnianie wiedzy
o ziemiach utraconych i szeroko rozumiany patriotyzm.
Oryginalny mundur pu³kownika M. Kamiñskiego pozyskano z prywatnych zbiorów rodziny zmar³ego. Natomiast wiceprezydent Czêstochowy Ryszard Stefaniak
przekaza³ na ekspozycjê napisan¹ przez siebie ksi¹¿kê
pt. P³k Micha³ Kamiñski, Kawaler Orderu Wojennego
Virtuti Militari.
Wystawa cieszy³a siê popularnoci¹ wród uczniów
szko³y i ich rodziców, którzy byli dumni z dzie³a swych
dzieci. Uczniowie do³o¿yli wyj¹tkowych starañ, co do
estetyki wystawy i sprawnego zorganizowania ca³ego
przedsiêwziêcia. Zaplanowano tak¿e rozszerzenie
zgromadzonych materia³ów fotograficznych o zdjêcia z
innych czêstochowskich nekropolii, na których równie¿
odnaleæ mo¿na pomniki, nagrobki ludzi pochodz¹cych
z Kresów, którzy swym ¿yciem i dzia³alnoci¹ s³u¿yli
Miastu i Ojczynie.

M³odzie¿ podjê³a siê realizacji projektu, którego celem by³o zgromadzenie materia³ów fotograficznych dotycz¹cych orl¹t Lwowskich, których nagrobki znajduj¹
siê na terenie czêstochowskich nekropolii.
Najwa¿niejszym miejscem w Czêstochowie jest niew¹tpliwie Pomnik Orl¹t Lwowskich znajduj¹cy siê
w dzielnicy Raków. Tam w³adze miasta we wspó³pracy
z czêstochowskim oddzia³em Towarzystwa Mi³oników
Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich organizuj¹
uroczystoci patriotyczne. Jednak Szko³a Podstawowa
nr 48 po³o¿ona jest w innej czêci miasta, a w jej pobli¿u znajduje siê jedna z najwiêkszych czêstochowskich
nekropolii, zatem pierwsze kroki uczniowie skierowali
w³anie tam. Okaza³o siê, ¿e miejsc pamiêci na tym
cmentarzu jest tak wiele, ¿e inne nekropolie stan¹ siê
przedmiotem kolejnej wystawy. Uczniowie, podczas
jednego ze szkolnych spotkañ Klubu, dowiedzieli siê
jakich nagrobków bêd¹ poszukiwaæ. Stworzyli mapê,
wed³ug której mieli poruszaæ siê po nekropoliarnej
przestrzeni. Z wielkim zaanga¿owaniem, podzieleni na
zespo³y, rozpoczêli poszukiwania. Grupy m³odzie¿y
odnalaz³y wszystkie nagrobki orl¹t znajduj¹ce siê na
tej w³anie nekropolii, miêdzy innymi p. Zygmunta

* Autorka jest nauczycielk¹ SP nr 48, opiekunk¹ Klubu Ucznia
Twórczego.
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Antoni Wilgusiewicz

Dzieje U³anów Jaz³owieckich
Praca zbiorowa pod redakcj¹ Juliusza S. Tyma. Wyd. IPN, Warszawa 2019
cza wzniesiono Pomnik Poleg³ych w latach 1918
 1920. By³a to kolumna wysokoci 4,5 metra z miejscami i datami chlubnych walk pu³ku oraz nazwiskami
poleg³ych, których listê otwiera³ poleg³y w 1920 roku
dowódca pu³ku rtm. Micha³ Belina Pra¿mowski, kuzyn

Hej dziewczyny w górê kiecki
Jedzie u³an jaz³owiecki.
Bacznoæ baby, w górê kiecki,
Oto u³an jaz³owiecki.
A czternasty spod Odessy
Przywióz³ z³ota pe³ne kiesy.
..
Ka¿da matka córkê chowa,
Przed u³anem z miasta Lwowa.
Komisarskie lec¹ g³owy,
Tam czternasty pu³k bojowy.
Jeli s¹ w dziejach orê¿a polskiego legendarne jednostki wojskowe, to z pewnoci¹ nale¿y do nich 14 pu³k
U³anów Jaz³owieckich, i to nie tylko dziêki powy¿szej
¿urawiejce, czyli przypiewce pu³ku, najbardziej znanej
sporód wszystkich tego typu wizytówek pu³ków kawalerii II RP. Nosz¹cy dumny przydomek Jaz³owiecki,
pochodz¹cy od miasta Jaz³owiec, po³o¿onego na Podolu niedaleko Buczacza, ale zwi¹zany ze Lwowem,
gdzie do dzi pokazywane s¹ wycieczkom dawne koszary przy ulicy £yczakowskiej zajmowane niegdy
przez 14 pu³k u³anów. Perspektywê ulicy zamyka koció³ Matki Boskiej Ostrobramskiej, ostatni wybudowany w polskim Lwowie jako wotum za obronê Lwowa,
bêd¹cy kocio³em garnizonowym pu³ku. Jeli chodzi
o koszary na £yczakowie, dla cis³oci trzeba dodaæ,
¿e s¹ to dwa kompleksy koszarowe. Pierwszy z nich,
na Dolnym £yczakowie, zajmowa³ 1 Pu³k U³anów Galicyjskich (£yczakowska 74 i naprzeciwko, po drugiej
stronie ulicy  £yczakowska 103). U³ani Jaz³owieccy
zajêli ten kompleks (tzn. budynki mieszkalne oraz stajnie) po przybyciu do Lwowa, 1 listopada 1921 roku.
Zosta³y one odnowione na koszt miasta Lwowa; po
wojnie budynki zajêli sowieccy, a obecnie ukraiñscy pogranicznicy. Drugi (g³ówny) kompleks koszarowy, zwany na Ja³owcu  £yczakowska 150, przy skrzy¿owaniu z Pasieczn¹  mieci³ (obok pomieszczeñ dla u³anów i ich koni) dowództwo pu³ku, kasyno oficerskie i
podoficerskie, izbê chorych, magazyny, dwie kryte
uje¿d¿alnie, plac æwiczeñ, gdzie odbywa³y siê zawody
konne, strzelnicê, a nawet kort tenisowy! W ramach
wspó³pracy z ludnoci¹ Lwowa w 1928 roku powsta³
te¿ sklep spo¿ywczo-galanteryjny z wejciem od ulicy,
w którym w atrakcyjne towary po ni¿szych cenach mogli zaopatrywaæ siê obok u³anów tak¿e okoliczni mieszkañcy. Równie¿ ten teren zosta³ zajêty przez wojska
sowieckie; obecnie mieszcz¹ siê tam ró¿nego rodzaju
warsztaty i magazyny cywilne i wojskowe, a nawet
mieszkania. Zachowa³a siê brama g³ówna, dziêki czemu obiekt jest rozpoznawalny dla odwiedzaj¹cych
Lwów wycieczek (jad¹cych w kierunku Winnik), o czym
ju¿ wspomniano.
U³ani Jaz³owieccy zawsze cile wspó³pracowali
z miastem i jego mieszkañcami. W 1933 roku z inicjatywy ówczesnego dowódcy pu³ku Andrzeja Kunachowi-

Matka Bo¿a Jaz³owiecka
ówczesnego wojewody lwowskiego p³ka W³adys³awa
Beliny-Pra¿mowskiego. Obok sk³adek oficerów, podoficerów i rezerwistów pu³ku do sfinansowania budowy
pomnika do³o¿y³o siê miasto z uzasadnieniem: U³ani
jaz³owieccy ju¿ od 1919 roku s¹ dzieæmi Lwowa i
chlub¹ naszego miasta. Nie trzeba dodawaæ, ¿e po 17
wrzenia pomnik zosta³ doszczêtnie zniszczony, a jego
miejsce zaj¹³ pomnik Lenina, te¿ ju¿ dzi nie istniej¹cy.
Praca zbiorowa Dzieje U³anów Jaz³owieckich nie
jest pierwsz¹ wydan¹ pozycj¹ na jego temat. Tak np.
w 2011 roku ukaza³y siê wspomnienia jednego z dowódców pu³ku Andrzeja Kunachowicza Trzy wojny
w siodle, a trzy lata wczeniej zarys dzia³añ pu³ku w
trakcie kampanii wrzeniowej autorstwa Paw³a M. Rozd¿estwieñskiego. Obecnie wydana pozycja jest jednak
ca³ociowym ujêciem dziejów pu³ku, poczynaj¹c od
jego pocz¹tków w Rosji w lutym 1918 roku przez wojnê
z bolszewikami 1920 roku, okres II RP, kampaniê wrzeniow¹, a¿ po boje w sk³adzie I Dywizji Pancernej genera³a Maczka. W koñcowej czêci omówione s¹ tradycje pu³ku i ich pielêgnowanie, zarówno na emigracji
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(Ko³o 14 Pu³ku U³anów Jaz³owieckich w Londynie), jak
i obecnie, w III RP. Ksi¹¿ka zosta³a wydana przez Instytut Pamiêci Narodowej z okazji 100. rocznicy powstania
pu³ku, a jej podstaw¹ by³o opracowanie dokonane
przez by³ych jego oficerów i wydane w Londynie
w 1988 roku, w 70. rocznicê formowania pu³ku. Grupa
znawców tematu (m.in. wspomniany Pawe³ M. Rozd¿estwienski, a tak¿e Krzysztof Godzik, Daniel Kore,
Micha³ Przybylak) pod kierunkiem Juliusza S. Tyma

podoficerów i u³anów, w tym 14 pomiertnie). Przyznano tak¿e Krzy¿e Walecznych; jednym z trzykrotnie nim
odznaczonych by³ kapral Moj¿esz Hochner, niew¹tpliwie Izraelita, który musia³ odznaczyæ siê niezwyk³¹ odwag¹ piêknie to wiadczy o obywatelach polskich pochodzenia ¿ydowskiego, walcz¹cych za Ojczyznê.
Tradycje U³anów Jaz³owieckich, obok licznej grupy
mi³oników i znawców historii polskiej wojskowoci,
kontynuuje dzi tak¿e 14 batalion U³anów Jaz³owieckich, co potwierdzili w styczniu 2008 roku ¿yj¹cy jeszcze weterani 14 Pu³ku. Wyrazili oni zgodê na umieszczenie na proporcu batalionu (stacjonuj¹cego w Stargardzie Szczeciñskim) znaków Orderu Wojennego Virtuti Militari, którego orygina³ pozostaje na sztandarze
pu³ku eksponowanym w Sali Kawalerii w Instytucie
Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
Warto dodaæ, ¿e kontynuowana jest tradycja pielgrzymek pu³kowych pod tradycyjnymi, bia³o-¿ó³tymi barwami do (figury) Pani Jaz³owieckiej w klasztorze ss. Niepokalanek w Jaz³owcu, obecnie w Szymanowie ko³o
Warszawy. Siostry wspó³pracuj¹ z Rodzin¹ Jaz³owieck¹, reaktywowan¹ w 1995 roku. Niestety, ostatni
¿yj¹cy w Polsce u³an jaz³owiecki, Jan Radwañski,
zmar³ w marcu 2017 roku w wieku 99 lat.
Ksi¹¿ka Dzieje U³anów Jaz³owieckich stanowi bezcenne ród³o wiedzy nie tylko o samym pu³ku, ale
o historii Polski XX wieku, zw³aszcza wojskowej. Budzi
podziw zaanga¿owanie autorów, zarówno tych londyñskich, sprzed trzydziestu lat, jak i obecnych, w znajdowanie róde³ historycznych, ich wnikliwe badanie i publikowanie. Ksi¹¿kê uzupe³niaj¹ tak¿e do³¹czone
w znacznej liczbie cenne fotografie, zarówno z przesz³oci pu³ku, jak i dnia dzisiejszego (np. ukazuj¹ce
obecny stan koszar we Lwowie). Nie jest to oczywicie
ksi¹¿ka do szybkiego przeczytania (liczy 550 stron plus
fotografie), ale do studiowania i wykorzystania  tak¿e
przez nauczycieli historii, jej rekonstruktorów, harcerzy
itp. Dla lwowian i kresowian ksi¹¿ka stanowi jeszcze
jedn¹ pozycjê z gatunku tych, które mieæ warto,
a nawet trzeba! G

U³ani
dokona³a gruntownego przegl¹du, a tak¿e znacznego
uzupe³nienia i aktualizacji tekstu, miêdzy innymi
w oparciu o ród³a niedostêpne londyñskim autorom.
Jest wród nich m.in. odkryty w zasobach Centralnego
Archiwum Wojskowego komplet relacji uczestników
boju pod Jaz³owcem, a tak¿e wniosków o odznaczenie
¿o³nierzy Orderem Wojennym Virtuti Militari za kampaniê 1920 roku. W ksi¹¿ce znajdziemy nie tylko obszerne opisy bojów toczonych przez pu³k, ale tak¿e ¿ycia
codziennego ¿o³nierzy podczas pokoju, ³¹cznie z udzia³em w konnych mistrzostwach Wojska Polskiego; s¹
do³¹czone tak¿e listy oficerów i podoficerów, poleg³ych
i zaginionych, jak równie¿ odznaczonych (za kampaniê
1939 roku Order Virtuti Militari otrzyma³o 30 oficerów,

> Z ¯A£OBNEJ KARTY
p. Maria Bo¿ena Duda

nym, zw³aszcza znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji. Od
wczesnych lat ¿ycia musia³a zmagaæ siê z przeciwnociami, swoim ¿yciem dowiod³a jak wiele mo¿na osi¹gn¹æ d¹¿¹c mia³o do wyznaczonych celów.
Urodzi³a siê 15 wrzenia 1935 roku w Marguciszkach, w powiecie wiêciañskim, w rodzinie ziemiañskiej. Matka Irena Krawacka z domu D¹browska zajmowa³a siê wychowaniem piêciorga dzieci: Bohdana, Teresy, Juliusza, Marii Bo¿eny i Jana, ojciec Leon Krawacki by³ dyrektorem szko³y zawodowej w Wilnie. Ojca
praktycznie nie pozna³a bo zgin¹³ tragicznie w 1937
roku. Spokojne dzieciñstwo w rodzinnej posiad³oci
w Marguciszkach (dzisiaj Bia³oru) brutalnie przerwa³
wybuch II wojny wiatowej. W kwietniu 1940 roku matka Irena zosta³a wezwana do litewskiego urzêdu
w Podbrodziu, gdzie wrêczono jej dokument informuj¹cy, ¿e od dzi nosi nazwisko Kravackiene-Dambrauskaite, nowe imiona uzyska³y równie¿ dzieci, odpo-

15 IX 1935  23 VII 2019
W samo po³udnie 26 lipca 2019 roku na Cmentarzu Komunalnym w Opolu
zosta³a po¿egnana zmar³a,
odchodz¹ca na Wieczn¹
S³u¿bê Maria Bo¿ena Duda
z domu Krawacka. Zmog³a
j¹ nieuleczalna choroba.
Do ostatnich chwil swojego
pracowitego ¿ycia z wielk¹
godnoci¹ znosi³a cierpienie, zapewne z g³êbok¹
wiar¹, ¿e pozostawia po sobie trwa³y lad w pamiêci
najbli¿szych a tak¿e wielu innych ludzi. Bo piêkn¹
cech¹ jej charakteru by³a chêæ niesienia pomocy in43

wiednio Bogdanas, Terese, Julius, Marija Bu¿enna i
Jonas. To by³ pocz¹tek dramatu. 20 czerwca 1941 roku
mieszkañców domu obudzi³ ³omot karabinów sowieckich ¿o³nierzy, w ci¹gu 15 minut wyrzucono matkê
z dzieæmi, bez wyroku skazuj¹c na syberyjskie zes³anie. Z dworca kolejowego w Podbrodziu, wraz z innymi
wyruszyli tras¹: Wilno  Miñsk, Moskwa  Kazañ
 wierd³owsk  Omsk  Nowosybirsk, po dwumiesiêcznej podró¿y w bydlêcych wagonach dotarli do
Barnau³u w Kraju A³tajskim. Rodziny rozmieszczono
w wielkim osiedlu barakowym, warunki ¿ycia by³y niewyobra¿alnie ciê¿kie. Matkê Irenê skierowano do pracy
w odleg³ym gospodarstwie rolnym, dzieci trafi³y do rosyjskiej szko³y. Nie wytrzyma³a trudów pobytu najwra¿liwsza z dzieci Tereska, zmar³a w 1943 roku po d³ugiej
chorobie. Dopiero w 1946 roku rodzina mog³a powróciæ
do Polski, matka Irena wspólnie z swoim bratem Piotrem objê³a gospodarstwo rolne w Popielarzach na Kujawach.
Maria Bo¿ena po ukoñczeniu miejscowej Szko³y
Podstawowej dalsz¹ naukê kontynuowa³a w Pañstwowym Ogólnokszta³c¹cym Liceum dla Pracuj¹cych
w Toruniu. Zmuszona trudnymi warunkami materialnymi musia³a ³¹czyæ naukê z prac¹ w Biurze Projektów
Przemys³u M³ynarskiego na stanowisku krelarza.
W Aeroklubie w Inowroc³awiu w 1955 roku zdoby³a
uprawnienia pilota szybowcowego. W tym samym roku
za namow¹ trenera wiolarstwa Budowlanych Toruñ
Józefa Rewkowskiego  który w Wilnie by³ zaprzyjaniony z Leonem Krawackim  podjê³a treningi. Wiolarstwo sta³o siê jej wielk¹ ¿yciow¹ pasj¹, powiêci³a mu
swoj¹ m³odoæ. Startuj¹c pocz¹tkowo w Budowlanych
Toruñ, nastêpnie w AZS Wroc³aw zdoby³a 16 tytu³ów
Mistrzyni Polski, w tym trzykrotnie w presti¿owej konkurencji jedynek.1) Wielokrotnie reprezentowa³a barwy narodowe startuj¹c w miêdzynarodowych zawodach m.
in. w: Londynie, Wiedniu Pradze, Hamburgu, Macon.
Za wybitne osi¹gniêcia sportowe zosta³a wyró¿niona
tytu³em Mistrzyni Sportu. Otrzyma³a liczne medale organizacyjne, w tym m. in.: Medal 100 lat Polskiego
Wiolarstwa (1978), Odznakê Zas³u¿ony dla wiolarstwa (1982). Po zakoñczeniu kariery sportowej w 1964
roku przez wiele lat by³a sêdzi¹ wiolarskim PZTW.
¯egnaj¹c zmar³¹ Maciej Jemanowicz tak powiedzia³
o tym okresie jej ¿ycia:  Pani Maria Bo¿ena jako
dziecko, w czasie II wojny wiatowej zosta³a przez bolszewików wywieziona na Syberiê. Po powrocie do kraju, w latach 1957  1964 odnosi³a znaczne sukcesy
sportowe w wiolarstwie, dumnie reprezentuj¹c swój
patriotyzm w kraju i zagranic¹. By³o to niejednokrotnie
sol¹ w oku dzia³aczy i w³adz PRL. Nale¿a³a tak¿e do
nielicznych polskich sportowców mog¹cych s³u¿yæ jako
niedocigniony wzór do naladowania dla obecnych i
nastêpnych pokoleñ m³odych Polek i Polaków. W okresie swojej kariery miêdzy innymi mia³a zaszczyt i radoæ stan¹æ na podium szesnacie razy jako Mistrzyni
Polski .
We Wroc³awiu zawodowo pracowa³a w Dolmelu i
w Spó³dzielni Pracy Radiotechnika na stanowiskach
technicznych. Po zmianie stanu cywilnego w 1964 roku
przeprowadzi³a siê do Opola, z miastem tym do koñca
swojego ¿ycia zwi¹za³a losy osobiste i zawodowe,
z krótk¹ przerw¹ na pobyt w Holandii. W 1970 roku

ukoñczy³a Policealne Studium Budowlane w Opolu, zatrudniona by³a w przedsiêbiorstwach budowlanych
Opolskim Przedsiêbiorstwie Budownictwa Przemys³owego nr 2 w Opolu i przy budowie cementowni w Góra¿d¿ach ko³o Opola w Wroc³awskim Przedsiêbiorstwie
Budownictwa Przemys³owego nr 1 we Wroc³awiu.
W 1975 roku uzyska³a uprawnienia do wykonywania
samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalnoci architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej.
W 1979 roku ukoñczy³a Studium Ekonomiki i Organizacji Turystyki w Krakowie uprawniaj¹ce do pilotowania
wycieczek zagranicznych. Na emeryturê przesz³a
w 1990 roku.
Po wznowieniu w 1989 roku dzia³alnoci Zwi¹zku
Sybiraków w Polsce, aktywnie w³¹czy³a siê w dzia³alnoæ opolskiego oddzia³u Zwi¹zku, wyró¿niona zosta³a
licznymi odznakami zwi¹zkowymi, z których najwy¿ej
ceni³a nadany przez Prezydenta RP w 2005 roku Krzy¿
Zes³añców Sybiru.
W 2010 roku Magazyn Wileñski opublikowa³ artyku³ Zagadkowy wazon2), w którym opisano znalezione
przez pana Jana Kaczkiewicza z Wilna trofeum w postaci wazonu na kwiaty zrobionego z gilzy armatniej,
z artystycznie wyciêtymi w metalu liæmi dêbowymi
z dedykacj¹: Panu Dyrektorowi Szko³y Zawodowej Dokszta³caj¹cej Wileñsko-Nowogródzkiego Instytutu Rzemielniczego w Wilnie absolwenci III roku mech. i
elektr. 1936/1937. Archiwalna kwerenda w Archiwum
Pañstwowym w Wilnie pozwoli³a ustaliæ, ¿e tym dyrektorem szko³y by³ Leon Krawacki. Na wieæ o tym Maria
Bo¿ena skontaktowa³a siê z redakcj¹ Magazynu Wileñskiego, która zorganizowa³a spotkanie pana Jana
Kaczkiewicza z córk¹ dyrektora, spotkaniu towarzyszy³o niezwyk³e wzruszenie i wdziêcznoæ dla redakcji i
pana Jana. Dziêki wielkiej ¿yczliwoci redakcji uda³o
siê dotrzeæ do dawnych mieszkañców Marguciszek i
ich potomków, pamiêtaj¹cych rodzinê Krawackich,
w tym tak¿e z ¿yj¹c¹ Malwin¹ £ukaniec, córk¹ zrz¹dzaj¹cej dworem marguciskim Helen¹ £ukaniec. Malwina
dzieciêce lata spêdzi³a z pi¹tk¹ Krawackich. Równie
poruszaj¹ca by³a wizyta w rodzinnych, przedwojennych
posiad³ociach w Marguciszkach, Beczach i Lipowie.
Ka¿dego roku, w rocznicê mierci Malwiny £ukaniec
w opolskiej Katedrze w. Krzy¿a jest odprawiana Msza
wiêta, w intencji zmar³ej i wszystkich mieszkañców tej
ziemi. Maria Bo¿ena wspólnie ze swoimi dzieæmi Ann¹
i Micha³em kilkakrotnie odwiedzi³a ziemiê rodzinn¹.
Ostatni raz w 2018 roku.
Zmar³a 23 lipca 2019 roku otoczona serdeczn¹ mi³oci¹ i troskliw¹ opiek¹ najbli¿szej rodziny. Na zawsze
pozostanie w pamiêci wszystkich, którzy na swoich
drogach mogli spotkaæ tê niezwyk³¹ Osobê.

1) Ryszard Kobendza: Zarys 80-letniej dzia³alnoci Polskiego
Zwi¹zku Towarzystw Wiolarskich. Warszawa 2000 r. Str. 64 i
dalsze.
2) Magazyn Wileñski 5/2010.

Jerzy Duda
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p. Andrzej Chlipalski

p. Remigiusz Wêgrzynowicz

Mgr in¿. arch. Andrzej Chlipalski ur. 10.05.1931 r.
we Lwowie. Do 1944 r. uczeñ szko³y Marii Magdaleny
oraz tajnego nauczania. W Krakowie ukoñczy³ szko³ê
redni¹ i studia architektoniczne. W latach 1954  1996
zaprojektowa³ i zrealizowa³ liczne obiekty budownictwa
s³u¿by zdrowia. Od 1983 r. wiceprezes i prezes oddzia³u
krakowskiego Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów
Po³udniowo-Wschodnich oraz okresowo wiceprezes Zarz¹du G³. TMLiKPW, redaktor naczelny kwartalnika Cracovia Leopolis. Autor licznych publikacji i artyku³ów
w zakresie specjalnoci zawodowej i o tematyce powiêconej Kresom. Zmar³ 15.08.2019 r. i zosta³ pochowany na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.
Odznaczony Z³ot¹ Odznak¹ Towarzystwa.

Prof. dr hab. med. wet.
Remigiusz Wêgrzynowicz
urodzi³ siê 27.09.1922 r.
we Lwowie.
Prezes Oddzia³u Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich w Szczecinie w latach 1991  2009.
Autor licznych artyku³ów o tematyce kresowej
drukowanych w Semper Fidelis.
Sprawiedliwy Wród Narodów wiata  25.08.1998 r.
Zmar³ 1.09.2019 w Szczecinie i zosta³ pochowany na
cmentarzu Centralnym w Szczecinie.
Odznaczony Z³ot¹ Odznak¹ Towarzystwa.
Cz³onek Honorowy naszego Towarzystwa.

Czeæ Jego Pamiêci!
Zarz¹d G³. TMLiKPW

Czeæ Jego Pamiêci!
Zarz¹d G³. TMLiKPW

Informacja
Towarzystwo Mi³oników Lwowa
i Kresów Po³udniowo-Wschodnich
wyda³o

KALENDARZ LWOWSKI 2020
o tematyce

LWOWSKIE WI¥TYNIE.
Prosimy P.T. Czytelników o zg³aszanie zamówieñ. Cena: 12 z³ + porto.
***
Prenumerata Semper Fidelis na 2020 rok bez zmian tzn. 36 z³.
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Lista Ofiarodawców
za miesi¹ce VII  VIII 2019 r.

Str. 29 pr. szp. 4 wiersz od góry:
Jest
Powinno byæ
Stanis³aw Janicki
Jerzy Janicki

1. Czes³aw Chmiel, Wroc³aw,
na Cmentarz Janowski ...................................... 100.2. Stanis³aw Witek, Olsztyn,
na znicze na Cmentarz Orl¹t Lwowskich ......... 200.-

Wszystkim Szanownym Ofiarodawcom
sk³adamy najserdeczniejsze podziêkowania.
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