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W te najpiêkniejsze w polskiej tradycji wiêta
Wzruszeñ i Radoci  Wszystkim naszym Drogim
Cz³onkom, Waszym Rodzinom, Przyjacio³om i Sympatykom Towarzystwa  sk³adamy najserdeczniejsze
¿yczenia niezwyk³ych dni, pe³nych ciep³ej, rodzinnej atmosfery, ludzkiej ¿yczliwoci, niezapomnianych prze¿yæ.
Niech pierwsza gwiazdka janieje nad Waszym Domem, tak jak wieci³a w Betlejem tej
wyj¹tkowej nocy i niech prowadzi Was prosto
do wymarzonych wi¹t oraz do Nowego,
bardzo udanego 2020 Roku, pe³nego dobrego zdrowia,
spe³nienia planów i marzeñ, si³ i energii, a tak¿e satysfakcji z pracy dla dobra Towarzystwa i Rodaków za Wschodni¹ Granic¹. Niech nigdy nie zabraknie Wam wiary, co góry
przenosi, nadziei, która nie ganie i mi³oci w kontaktach z bliskimi.
Najpiêkniejszych, B³ogos³awionych wi¹t Bo¿ego Narodzenia!
Zarz¹d G³ówny TMLiKPW
oraz
Redakcja Semper Fidelis
we Wroc³awiu

Danuta liwiñska

Polskie wiêta wzruszeñ i radoci  Bo¿e Narodzenie
Jak wspominamy wigilie i wiêta z lat dzieciêcych,
m³odzie¿owych to wydaje siê nam, ¿e obchodzilimy
bardziej uroczycie, chêtniej piewalimy kolêdy, chêtniej chodzilimy na Pasterkê, wszystko dla nas by³o
wiêkszym prze¿yciem. Wydaje siê, ¿e z ka¿dym kolejnym rokiem ubo¿ej¹ nam te najpiêkniejsze w polskiej
tradycji wiêta, ¿e co raz mniej w nich wyj¹tkowoci,
tajemniczoci. Ju¿ kilka tygodni przed wiêtami nadzwyczajne okazje, promocje, barwne dekoracje na ulicach i wystawach sklepów przypominaj¹, ¿eby kupowaæ prezenty, stroiki, ozdoby, smako³yki. Im bli¿ej
wi¹t, tym wiêkszy ruch, wiêksze podniecenie sprzedaj¹cych i kupuj¹cych. Wszystko to sprawia, ¿e zamiast
myleæ o sensie wi¹t  wpadamy w wir kupowania.
A potem zmêczeni zakupami, przedwi¹tecznymi porz¹dkami i ca³ym przedwi¹tecznym rozgardiaszem
 ograniczamy siê do przystrojenia drzewka, zastawienia sto³u, utartej formu³ki ¿yczeñ, obdarowania siê prezentami. S¹ domy, ¿e podczas wi¹t nie wy³¹cza siê telewizorów. Nocny film zastêpuje Pasterkê, kolejne
wi¹teczne programy nie pozwalaj¹ na rozmowy z bliskimi. To mo¿e budowaæ pewne obawy, ¿e wiêta kiedy strac¹ swój urok i prawdziwy sens. Ale na szczêcie widaæ te¿ pocieszaj¹ce zjawiska. Czêæ ludzi wydaje siê zmêczon¹ zalewem wi¹tecznej komercji szu-

ka powrotu do róde³ i tradycji. Wiele na to wskazuje,
¿e po okresie fascynacji kultur¹ zachodu  powoli wracamy so swojskich korzeni. Znowu zaczynaj¹ nam siê
podobaæ nasze ludowe ozdoby wi¹teczne, w wielu
domach sami je przygotowujemy, zaczynaj¹ siê podobaæ kolêdy góralskie, têsknimy za zapachem tradycyjnych, wi¹tecznych wypieków, prawdziwego drzewka,
odnajdujemy przepisy na stare domowe potrawy wigilijne i wi¹teczne. Powoli mija zachwyt nad nowoczesnoci¹, a jego miejsce zajmuje têsknota za tradycyjnym,
polskim wiêtowaniem. Warto zachowaæ te tradycje,
które wzbogacaj¹ nasze prze¿ycia, zbli¿aj¹ do innych
ludzi. Poddajmy siê niezwyk³ej, wi¹tecznej atmosferze, cieszmy siê z wzajemnej ¿yczliwoci. Niech nadchodz¹ce wiêta bêd¹ tak piêkne, jak tamte dawne,
pe³ne tajemnic, wzruszeñ i radoci.
Pamiêtajmy, ¿e wiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ czasem gromadzenia dobrych prze¿yæ, z których czerpiemy si³y, gdy nadchodz¹ trudne dni. A gdy nadejdzie ten
jedyny w roku niepowtarzalny dzieñ  wigilia  zasiadamy do piêknie nakrytego sto³u zgodnie z tradycj¹, czyli
jak pojawi siê pierwsza gwiazdka na niebie. Odmawiamy modlitwê, dzielimy siê op³atkiem ¿ycz¹c bliskim
zdrowia, radoci i spe³nienia marzeñ. I w tym momencie ka¿dego roku wspominamy naszych Drogich Roda1

ków na Wschodzie ¿ycz¹c im w mylach zdrowia, lepszych warunków bytowania, ¿yczliwoci ze strony s¹siadów, tamtejszych w³adz. Póniej próbujemy ka¿dej z
12-tu potraw, aby ka¿dy dzieñ, ka¿dy miesi¹c w nadchodz¹cym roku by³ szczêliwy.
Piêknym staropolskim zwyczajem wigilijnym by³o i
jest zapraszanie na wieczerzê ludzi Samotnych. Nikt
bowiem w ten wieczór nie powinien byæ opuszczonym i
smutnym. W moim lwowskim domu po mierci dziadka
 ustawiano równie¿ na stole oddzielne nakrycie, na
które k³adziono odrobinê ka¿dej potrawy i kawa³eczek
op³atka, a na krzele ustawionym przy tym nakryciu
nikt nie siada³.
wiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ wiêtami najradoniejszymi i w zwi¹zku z tym melodie nabo¿ne, piewane w tym okresie nale¿¹ do najweselszych i najpogodniejszych. S¹ to kolêdy, które odznaczaj¹ siê siln¹ nut¹
narodow¹ a oparte s¹ na melodiach ludowych. Wiêk-

Wród nocnej ciszy
bezsennie dyszy
miasto w trwodze, miasto w wie¿ej krwi 
Chrystus siê rodzi!
Gestapo chodzi
i dzwoni, i bije do drzwi.
Hej¿e nowina!
Ukrywaj syna,
matko kolb¹ wydarta ze snu 
Herod stê trwo¿y 
Ratuj nas, Bo¿e!
Teraz Lwów  teraz Lwów  teraz Lwów 
W miertelnej ciszy
mokre afisze
ociekaj¹ murami jak krew.
Dzieñ we krwi brodzi 
Sami nasi  sami m³odzi 
O Jezu!  Pst ... cicho  Psiakrew 
Ju¿ w ¿³obie le¿y.
I któ¿ po bie¿y
do tych jase³ rzuconych nad rów 
Wród nocnej ciszy
mieræ je ko³ysze
i p³acze ca³y Lwów.
Zadr¿a³a ziemia
w noc Narodzenia
i trzydzieci utuli³a cia³.
Anio³y graj¹.
ludzie klêkaj¹ 
A na placu Unii Brzeskiej nowy strza³!

szoæ melodii kolêdowych posiada cechy narodowej
muzyki tanecznej i tak np.: Z narodzenia Pana ma
rytm mazura, Dnia jednego o pó³nocy  oberka, Jezus Malusieñki  kujawiaka, Bóg siê rodzi  poloneza, W ¿³obie le¿y  zbójnickiego, Przybie¿eli do Betlejem  krakowiaka. Wyj¹tki z kolêd kompozytorzy
wplatali w swoje utwory. I tak np. wigiliê i wiêta Bo¿ego Narodzenia w 1830 r. Fryderyk Chopin spêdza³
w Wiedniu. Dwa miesi¹ce po wyjedzie z kraju dowiedzia³ siê o wybuchu powstania listopadowego w Warszawie. Dwudziestoletni Fryderyk prze¿ywa³ wielkie
rozterki. Chcia³ wracaæ do kraju, ale rodzina i przyjaciele odradzali mu i wrêcz zabronili. By³ chory, przeziêbiony, czu³ siê le. W salonie udajê spokojnego a wróciwszy do domu piorunujê na fortepianie  tak w tym czasie pisa³ do kolegów. W wigilijny wieczór Fryderyk uda³
siê w Wiedniu do katedry w. Stefana i tam powsta³
pomys³ poematu, któremu nada³ formê scherza h-moll.
W rodkowej czêci scherza poród gwa³townego piorunowania  znalaz³a siê rzewna melodia, wspomnienie
spokoju, ciep³a domowych wi¹t  kolêda ludowa Lulaj¿e Jezuniu...
Urywek Lwowskiej Kolêdy 1943 Roku napisanej
przez Mariê £otock¹, poetkê, urodzon¹ we Lwowie,
m.in. ukoñczy³a redni¹ szko³ê im. Marii Konopnickiej
we Lwowie.

W czasie wieczerzy wigilijnej na naszych sto³ach
pojawiaj¹ siê potrawy, przyrz¹dzone wed³ug przepisów
rodzinnych, przekazywanych z pokolenia na pokolenia
lub innych przepisów lwowskich i kresowych.
A to dalsze przepisy na dzieñ wigilijny i dni wi¹teczne:

Sa³atka ledziowa
Sk³adniki:
4 filety ledziowe, 3 jajka zgotowane na twardo,
2 buraki ugotowane w ³upinie, 2 ogórki kiszone (nie za
kwane), 1 wiêksze winne jab³ko, 1 czerwona cebula,
2 ³y¿ki majonezu, 2 ³y¿ki gêstego jogurtu, 1 ³y¿eczka
posiekanego koperku, sól, pieprz.
Do wymoczenia ledzi: 3/4 litra mleka.
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Na zaprawê: szklanka octu winnego, szklanka wody,
4 ³y¿eczki oliwki, ³y¿eczka cukru, 1 cebula pokrojona
w plasterki, 6 ziaren pieprzu, 4 ziarna ziela angielskiego, 1/2 ³y¿eczki gorczycy.

Na sos: 0,25 litra ciemnego piwa, 1 ³y¿ka powide³
liwkowych, 5 dkg suchego piernika, 5 dkg bez ³upin
posiekanych migda³ów, 5 dkg rodzynków, 1 ³y¿ka mas³a, 1 ³y¿ka cukru, 2 ³y¿ki soku z cytryny.

Sporz¹dzenie:
ledzie moczymy w mleku przez ok. 3 godziny nastêpnie wk³adamy do zaprawy sporz¹dzonej z powy¿szych sk³adników, zagotowanej i oziêbionej. W zalewie
trzymamy ok. 12 godzin. Po wyjêciu z zaprawy ledzie
kroimy w kostkê, jajka, ogórki kiszone, buraki w drobn¹
kostkê, cebulê drobno siekamy, jab³ko obieramy, usuwamy gniazdo nasienne i kroimy w kostkê. W salaterce
wszystkie sk³adniki mieszamy, polewamy majonezem
zmieszanym z jogurtem, lekko jeszcze raz wszystko
mieszamy, doprawiamy do smaku sol¹, pieprzem, posypujemy koperkiem

Sporz¹dzenie:
Sprawionego karpia myjemy, obsuszamy, nacieramy
sol¹ i ma³¹ iloci¹ tymianku i wstawiamy na 2 godziny
do lodówki. Nastêpnie kroimy na dzwonka. Wodê doprowadzamy do wrzenia  dodajemy seler i cebule
oczyszczone i drobno pokrojone, kawa³ek skórki cytrynowej, pieprz i imbir. Gotujemy 20 minut. Wywar przecieramy przez sito, wlewamy piwo, nastêpnie wk³adamy rybê i gotujemy do 20 minut. Ugotowan¹ rybê
ostro¿nie wyjmujemy i przek³adamy na pó³misek. Wywar odstawiamy do ostudzenia. Przygotowujemy sos:
w garnku topimy mas³o, dodajemy pokruszony piernik i
podsma¿amy 3  4 minut. Wlewamy 1/2 litra wywaru
z ryby i sok z cytryny, dok³adnie mieszamy. Wówczas
dodajemy powid³a, cukier, rodzynki, migda³y. Ca³oæ
doprowadzamy do wrzenia i gotujemy na wolnym ogniu
ok. 10 minut. Gor¹cym sosem polewamy karpia.

Ptysie z borowikami
Sk³adniki:
Ciasto: 1 szklanka m¹ki pszennej, 5 jajek, 12 dkg
mas³a, 1/3 ³y¿eczki cukru, sól, szklanka wody. Do formy: 2 ³y¿ki mas³a, 2 ³y¿ki m¹ki pszennej.
Nadzienie: 15 dkg suszonych borowików, 2 cebule,
4 jajka, 1/2 szklanki gêstej, wie¿ej mietany, 3 ³y¿ki
mas³a, 2 ³y¿ki posiekanego koperku, sól, pieprz, 3/4 litra mleka.
Sporz¹dzenie:
Ciasto: 1 szklankê wody zagotowujemy z mas³em,
cukrem i sol¹. Zmniejszamy ogieñ, wsypujemy m¹kê i
ucieramy drewnian¹ ³y¿k¹ a¿ masa bêdzie g³adka.
Garnek zdejmujemy z ognia, masê lekko ostudzamy i
ci¹gle ucieraj¹c dodajemy kolejno po jednym jajku. Blachê smarujemy mas³em i wysypujemy m¹k¹. £y¿eczk¹
k³adziemy na blachê niewielkie porcje ciasta, zachowuj¹c du¿e odstêpy. Blachê wstawiamy do gor¹cego piekarnika i pieczemy ptysie przez ok. 20 minut nie otwieraj¹c drzwiczek, aby ciasto nie opad³o. Nastêpnie ogieñ
zmniejszamy i podsuszamy jeszcze ptysie przez ok.
15 minut. Ostudzone ptysie przekrawamy na pó³, wype³niamy gor¹cym farszem i ca³oæ podgrzewamy
w piekarniku.
Nadzienie: grzyby moczymy w mleku do miêkkoci,
nastêpnie wyjmujemy, kroimy w drobne paseczki i podsma¿amy na male. Dodajemy drobniutko pokrojone
cebule i dalej sma¿ymy przez ok.10 minut. Masê grzybow¹ os¹czamy z t³uszczu i ostudzamy. 3 jajka zgotowane na twardo ostudzamy, obieramy i drobno siekamy. mietanê ³¹czymy z z pozosta³ym surowym jajkiem
i wlewamy do grzybów. Dodajemy posiekane jajka, koperek, wszystko mieszamy, chwilê dusimy na ma³ym
ogniu, ok. 3 minuty, doprawiamy do smaku sol¹ i pieprzem.
Ptysie z borowikami podajemy do czystego barszczu.

Gotowany sandacz
z warzywami i mietan¹
Sk³adniki:
sandacz ok. 1,5 kg, 40 dkg marchwi, 1/2 selera,
1 wiêksza pietruszka, 1/6 g³ówki kapusty w³oskiej (kie³),
2 pory (tylko czêci bia³e), 2 szklanki mietanki 36%,
1,5 ³y¿ki mas³a, sól, pieprz, tymianek.
Sporz¹dzenie:
Marchew, seler, pietruszkê, por myjemy i kroimy na
ma³e s³upki, kapustê w³osk¹ myjemy i siekamy, kolejno
obgotowujemy w osolonej wodzie ok. 5  6 minut. Warzywa wyjmujemy z wywaru (wywar zachowujemy),
ods¹czamy i sma¿ymy na male. Dodajemy mietankê
i dusimy do czasu, a¿ sos zgêstnieje, doprawiamy do
smaku sol¹ i pieprzem. Sandacza myjemy, sprawiamy,

Karp w szarym sosie
Sk³adniki:
1 karp (1,0 -1,2 kg), 2 cebule, 1 redni seler, kawa³ek skórki z cytryny, 7 ziaren pieprzu, 1/3 ³y¿eczki imbiru, tymianek, sól, ok.0,9 litra wody.
3

z gniazd nasiennych, kroimy w æwiartki i nadziewamy
nimi kaczkê, któr¹ zszywamy z obu stron W brytfannie
topimy 2 ³y¿ki mas³a, wlewamy 3 ³y¿ki gor¹cej wody,
wk³adamy kaczkê, obk³adamy pozosta³ymi dwiema ³y¿kami mas³a, zamykamy brytfannê i wk³adamy do gor¹cego piekarnika. Po 45 minutach otwieramy, polewamy
wytworzonym sosem i ponownie zamykamy. Pieczemy
jeszcze przez 45 minut, polewaj¹c 3 razy wytworzonym
sosem. Gotow¹ kaczkê wyk³adamy na pó³misek, dzielimy na porcje, podajemy z ziemniakami i ¿urawin¹.

kroimy na dzwonka, oprószamy lekko sol¹ i tymiankiem
i gotujemy w wywarze z warzyw ok. 20 minut. Rybê
wyjmujemy i os¹czamy. Na pó³misku uk³adamy rybê,
obk³adamy warzywami i polewamy sosem.

Pstr¹g w migda³ach
Sk³adniki:
2 sprawione pstr¹gi, 2 ³y¿ki octu winnego, cytryna,
4 ³y¿ki m¹ki, 10 dkg mas³a, sól, pieprz, 2 ³y¿ki p³atków
migda³owych.

Pieczeñ z sarny

Sporz¹dzenie:
Pstr¹gi p³uczemy, osuszamy, oprószamy sol¹ i
szczypt¹ pieprzu, skrapiamy winnym octem i pozostawiamy na 2 godziny. Nastêpnie rybê obtaczamy
w m¹ce i sma¿ymy na 6 dkg mas³a z obu stron, po ok.
7 minut z ka¿dej strony na z³oty kolor. P³atki migda³owe
pra¿ymy na suchej patelni przez chwilê, ok. 3 minuty.
Pstr¹gi uk³adamy na pó³misku, przybieramy wiórkami
pozosta³ego mas³a (4 dkg), posypujemy gêsto p³atkami
migda³owymi i dekorujemy plasterkami cytryny.

Sk³adniki:
1 kg miêsa z udca sarny, 10 ziaren ja³owca,
1/2 ³y¿eczki tymianku, 1/2 ³y¿eczki majeranku,
2 ³y¿eczki cz¹bru, 2 z¹bki czosnku, 5 ziaren ziela angielskiego, 2 cebule, 4 ³y¿ki mas³a klarowanego,
szklanka pó³ wytrawnego, czerwonego wina, szklanka
wie¿ej, gêstej mietany, sól, pieprz.
Sporz¹dzenie:
Sarninê dok³adnie myjemy, osuszamy. Oprószamy
sol¹ i pieprzem. Ut³uczone w modzierzu ziarnka ja³owca ³¹czymy z majerankiem, tymiankiem, cz¹brem, zielem angielskim oraz przeciniêtym przez praskê czosnkiem. Udziec nacieramy powy¿sz¹ mieszank¹ przypraw, wk³adamy do rondla i zalewamy winem. Cebule
kroimy w cienkie plasterki i i dodajemy do miêsa. Wk³adamy do lodówki. Na drugi dzieñ przewracamy miêso
na drug¹ stronê i ponownie wsadzamy do lodówki ma
nastêpn¹ dobê. Potem wyjmujemy i jeszcze trzymamy
w rondlu przez 1,5 godziny w temperaturze pokojowej.
Miêso wyjmujemy z zalewy i na male podsma¿amy
z obu stron, a nastêpnie przek³adamy z t³uszczem do
¿aroodpornego naczynia i trzymamy w dobrze nagrzanym piecu do 1,5 godziny, co jaki czas polewaj¹c
wytworzonym sosem. 15 minut przed koñcem pieczenia polewamy mietan¹. Po upieczeniu miêso kroimy
w plastry, uk³adamy na pó³misku, polewamy wytworzonym sosem a do tego podajemy pieczone ziemniaczki
i zasma¿ane buraczki.

Kulebiak ze s³odkiej kapusty
Sk³adniki:
2 opakowania gotowego, mro¿onego ciasta francuskiego ( bardzo du¿o jest pracy przy ciecie francuskim), 12 dkg suszonych borowików, g³ówka (ok.1,5 kg)
s³odkiej kapusty, 3 cebule, 4 jaja ugotowane na twardo,
10 dkg mas³a, 2 bia³ka, sól, pieprz, 1/2 ³y¿eczki kminku.
Sporz¹dzenie:
Ciasto rozmra¿amy. Grzyby p³uczemy zalewamy
wod¹ i odstawiamy na 1 godzinê. Nastêpnie gotujemy
w tej samej wodzie do miêkkoci. Po ugotowaniu  odcedzamy, ostudzamy i drobniutko kroimy. Kapustê czycimy, odrzucamy zewnêtrzne licie, kroimy w kawa³ki i
gotujemy w osolonej wodzie do 20 minut. Ugotowan¹
kapustê odcedzamy, ostudzamy i drobniutko siekamy.
Cebule obieramy, kroimy w drobn¹ kosteczkê i podsma¿amy na klarowanym male (6 dkg) na z³oty kolor.
Jaja obieramy i drobniutko kroimy. Kapustê, grzyby, jaja
i cebulê mieszamy doprawiamy, kminkiem, sol¹ i pieprzem do smaku. Na po³owie ciasta uformowanego np.
na kszta³t trójk¹ta rozk³adamy farsz, przykrywamy
drug¹ polow¹, brzegi zlepiamy i ca³oæ smarujemy bia³kiem. W gor¹cym piekarniku pieczemy na posmarowanej mas³em foremce ok. 45 minut. Taki kulebiak mo¿na
podawaæ na ciep³o lub na zimno. Do tego bardzo dobry
jest czysty barszczyk czerwony. Najlepiej wigilijny, tyle,
¿e bez uszek.

Uwaga:
Dziczyznê mo¿na kupiæ w dobrych marketach.

Beza wigilijna
Sk³adniki:
po 15 dkg suszonych liwek bez pestek, rodzynków,
10 dkg orzechów w³oskich, 3 ³y¿ki usma¿onej w cukrze
skorki pomarañczowej, 13 bia³ek, 12 ³y¿ek cukru pudru,
1/2 laski wanilii ut³uczonej w modzierzu, 4 ³y¿ki maku.

Tradycyjna kaczka pieczona z jab³kami

Sporz¹dzenie:
Suszone liwki, rodzynki zalewamy alkoholem na
3 godziny. Nastêpnie odcedzamy i drobno siekamy.
Skórkê pomarañczow¹ drobno siekamy i mieszamy w
misce ze liwkami i rodzynkami. Na dno redniej tortownicy wy³o¿onej pergaminem nak³adamy mieszankê
owoców. Sch³odzone bia³ka ubijamy na sztywn¹ pianê.
Dalej ubijaj¹c stopniowo dodajemy cukier puder i waniliê. Na koñcu do masy dodajemy mak uprzednio spa-

Sk³adniki:
kaczka do 2 kg, ³y¿ka majeranku, 4 ³y¿ki mas³a,
3 winne jab³ka, sól, pieprz.
Sporz¹dzenie:
Sprawion¹ kaczkê myjemy i obsuszamy. Nacieramy
od rodka i od zewn¹trz sol¹, pieprzem i majerankiem.
Jab³ka myjemy, obsuszamy, obieramy, czycimy
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Na zakoñczenie kolejny urywek z wiersza Wigilia
Witolda Szolgini

rzony na sicie i dobrze osaczony. Tak¹ mas¹ zalewamy
owoce. Wierzch posypujemy (5 dkg) rozdrobnionymi
orzechami w³oskimi. Pieczemy w s³abo nagrzanym piekarniku (120 stopni) ok. 35 minut. Beza nie powinna siê
zrumieniæ. Gotow¹ posypujemy reszt¹ rozdrobnionych
orzechów w³oskich i dekorujemy drobno pokrojon¹
skórk¹ pomarañczow¹.

Kulindników s³yszym posród nocnyj ciszy,
Lulaj¿y Jezuniu... p³yni ty¿ zza ciany...
Szczykani, kulendy  dzi to wszystku s³yszym,
Pud innu choinku siedzunc zadumany...
Te lwoski udg³osy, wspumnienia, marzenia...
W sercu mi si robi jaku dziwni mientku,
W garli co mni ciska, jaki w rencach dr¿enia 
Ta i si ruzklejam, tak o, pumalentku...

Tradycyjny piernik
Sk³adniki:
50 dkg miodu, 2 szklanki cukru, 1/2 szklanki mleka,
1/2 p³askiej ³y¿eczki soli, 1 kg m¹ki, 4 jajka, 3 p³askie
³y¿eczki sody, 4 ³y¿eczki przypraw do piernika, w tym:
imbir, ga³ka muszkato³owa, cynamon, godziki, kardamon, 4 ³y¿ki grubo siekanych orzechów w³oskich,
3 ³y¿ki usma¿onej w cukrze skorki pomarañczowej,
40 dkg powide³ liwkowych. Do foremek 3 ³y¿ki mas³a i
3 ³y¿ki m¹ki.
Na polewê: 2 ³y¿eczki mas³a, 2 ³y¿eczki mleka,
1,5 tabliczki czekolady gorzkiej (150 gr).
Do przybrania: 20 orzechów w³oskich, podzielonych
na æwiartki i 40 paseczków skorki pomarañczowej
usma¿onej w cukrze.

Ali za chwyleczki mocny ja ud nowa,
Bu Krzy, wspuminajunc, com kiedy ba³aka³,
Puspytuji raptym: Tatu  a du Lwowa
Zabierzysz mni kiedy, powidz  na pywniaka?
Ta pewni, ¿y weznym, ty si nic ni kucaj;
Puka¿ym ci mniejsca, dzie si tatu chowa³.
Ali mi na razi kutiu tu ni rucaj,
Bu mogim za kary nie wziuñæ ci du Lwowa.
Tera cukireczki puciongaj sy z drzewka,
Tak jak ja to robi³ kiedy, tam, wy Lwowi;
Tylku naj¿y z tegu ma co tag¿y Ewka,
Troszku daæ ty¿ mo¿ysz mami i tatowi.

Sporz¹dzenie:
Miód, mas³o i cukier podgrzewamy na ma³ym ogniu
do zawrzenia, ale nie gotujemy. Ostudzamy. Do masy
miodowej ci¹gle mieszaj¹c dodajemy po jednym jajku,
m¹kê, rozpuszczon¹ w zimnym mleku sodê, sól, przyprawy do piernika.
Na koñcu dodajemy posiekane orzechy w³oskie i
drobno pokrojon¹ skórkê pomarañczow¹. Ciasto zawijamy w lnian¹ ciereczkê i pozostawiamy w ch³odnym
miejscu na 2 tygodnie, by dojrza³o. Po tym czasie dzielimy na 2 czêci i przek³adamy do pod³u¿nych foremek
wysmarowanych mas³em i posypanych m¹k¹. Pieczemy ok. 1 godziny w piekarniku, w temperaturze 180
stopni. Po upieczeniu i ostygniêciu kroimy ka¿dy piernik na 2 czêci i przek³adamy warstw¹ powide³. Górê
lekko obci¹¿amy. Po kilku godzinach wierzch i boki
smarujemy roztopion¹ czekolad¹ z mlekiem i mas³em,
wierzch ubieramy orzechami i skórk¹ pomarañczow¹.

Nu, a tera pójdzisz pud tu drzewku kimaæ,
Tylku si ni targuj  i jutru wientu znów;
Nie krzyw mi si tag¿y, bu trza fasun trzymaæ,
I naj ci si przyni liczny Miastu Lwów...

Karol Liwirski

80. Rocznica Agresji ZSRR na Polskê
jêzykach. Msza w. sprawowana by³a w intencji Ojczyzny oraz poleg³ych ¿o³nierzy i osób cywilnych podczas
dzia³añ wojennych prowadzonych przez Armiê Radzieck¹ na terytorium Polski.
Przed rozpoczêciem mszy w. zosta³y wprowadzone do katedry poczty sztandarowe, jako pierwszy
sztandar Komendy Garnizonu Wroc³aw. Trêbacz odegra³ sygna³ spocznij zgodnie z regulaminem wojskowym, a nastêpnie orkiestra zagra³a hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Na zakoñczenie mszy w. po b³ogos³awieñstwie ks. biskupa orkiestra odegra³a pieñ
Bo¿e co Polskê, a nastêpnie wyprowadzono z kocio³a poczty sztandarowe i uformowano kolumnê mar-

W dniu 22 wrzenia br. widnickie Stowarzyszenie
Patriotyczne zorganizowa³o uroczystoci przypominaj¹ce wydarzenia 1939 roku na Kresach Wschodnich. Do
widnickiej katedry zaproszono uczestników uroczystoci: Przedstawicieli w³adz parlamentarnych, wojewódzkich, powiatowych, kombatanckich, harcerskich, m³odzie¿ widnick¹ oraz poczty sztandarowe  wszystkich
bardzo ciep³o przywita³ ks. biskup widnicki Ignacy
Dec. W sposób szczególny zwróci³ siê do europejskich
gmin, miêdzy innymi: niemieckiej  Lamperthein, belgijskiej  Maldegen, w³oskiej  Adria, francuskiej  Ermont i gminy polskiej ¯ukowo oraz gminy widnickiej.
Te gminy prowadzi³y modlitwy ekumeniczne w swoich
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szow¹ w nastêpuj¹cej kolejnoci: przed orkiestr¹ harcerze nios¹ baner z napisem 80 Rocznica Agresji
ZSRR na Polskê, póniej kroczy orkiestra wojskowa,
poczty sztandarowe, kompania honorowa oraz zgromadzeni gocie kieruj¹c siê w stronê placu w. Ma³gorzaty. Tu, przy obelisku upamiêtniaj¹cym zbrodniê katyñsk¹, ustawiona zosta³a warta wojskowa, a przy
akompaniamencie hymnu polskiego na maszt wci¹gniêto flagê narodow¹. W dalszej czêci uroczystoci
g³os zabiera prezes widnickiego Stowarzyszenia Patriotycznego  Tadeusz Grabowski:

Szanowni Pañstwo, w imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystoci, a s¹ nimi: widnickie Stowarzyszenie Patriotyczne, pose³ RP Ireneusz Zyska, wiatowy
Zwi¹zek ¯o³nierzy Armii Krajowej Oddzia³ widnica,
Stowarzyszenie Wolnoæ i Niezawis³oæ, ZHR/ZHP,
M³odzie¿owy Dom Kultury im. Kozara S³obódzkiego
w widnicy. Chcia³bym serdecznie powitaæ: pos³a na
Sejm Ireneusza Zyskê, pos³a na Sejm Wojciecha
Murdzka, witam JE ks. biskupa Ignacego Deca patrona
dzisiejszej uroczystoci wraz z ksiê¿mi towarzysz¹cymi, zastêpcê dowódcy Garnizonu Wroc³aw i III Brygady
Radiotechnicznej p³k. Marka Brzezinê, szefa Wojewódzkiego Sztabu we Wroc³awiu p³k. Piotra Rupê wraz
z Wojskowym Komendantem Uzupe³nieñ w K³odzku
pp³k. Marianem Tomaszewskim. W imieniu Dowódcy
10 Pu³ku Dowodzenia Szefa Sztabu pp³k. Sylwestra
Wielgusa i Oficera Prasowego mjr. Mieczys³awa B³a¿ejewskiego. Zastêpcê Dyrektora Instytutu Pamiêci Narodowej we Wroc³awiu dr Katarzynê Pawlak-Weiss.
W imieniu Komendanta Policji podinsp. Adama Jacka
Plicha, witam przedstawicieli Gminy widnica wójt Teresê Mazurek, witam prezesów i cz³onków organizacji
kombatanckich i ¿o³nierskich oraz patriotycznych
w widnicy, jednego z ostatnich ¯o³nierzy Wyklêtych 
p³k. Bogdana Zdrojewskiego, mjr. Mieczys³awa
£uszczyñskiego. Witam przedstawicieli Zwi¹zku Zawodowego NSZZ Solidarnoæ, Zofiê Cierniewsk¹. Szczególnie witam Orkiestrê Wojskow¹ z ¯agania oraz Kompaniê Honorow¹ 10 Pu³ku Dowodzenia z Wroc³awia,
Józefa Aleksandrowicza, prezesa Zwi¹zku Narodowego Polskiego im. J. Pi³sudskiego Gmina I Toronto Kanada.
Do zabrania g³osu poproszono pos³a Ireneusza Zyskê, dr Katarzynê Pawlak-Weiss, Józefa Aleksandrowicza, ks. porucznika Tadeusza Farysia kapelana Solidarnoci widnica. Wymienieni gocie w swoich wyst¹pieniach nawi¹zali do tragicznych wydarzeñ wrzenia
1939 r. oddaj¹c ho³d i szacunek poleg³ym. Jako ostatni
z zaproszonych goci JE Biskup widnicki poprosi³
wszystkich zebranych o wspóln¹ modlitwê w intencji
pomordowanych Polaków. Nastêpnie poproszono o zapalenie zniczy i z³o¿enia kwiatów pod Obeliskiem,
w dalszej czêci uroczystoci nast¹pi³o odczytanie
Apelu Pamiêci przez Komendanta Garnizonu Wroc³aw
mjr. S³awomira Ska³eckiego i oddano salwê honorow¹.
M³odzie¿ ze widnickiego Domu Kultury im. Kozara
S³obudzkiego i Zespó³ Studio Piosenki zakoñczyli uroczystoci odpiewaniem pieni patriotycznych.
Drodzy Pañstwo  g³os zabiera prezes  dzisiejsza
uroczystoæ dobiega koñca. Bardzo dziêkujê Oficerom i
¯o³nierzom 10 Pu³ku Dowodzenia, a w szczególnoci
3 Brygadzie Radiotechnicznej i Orkiestrze Wojskowej
z ¯agania, przedstawicielom w³adz pañstwowych, pos³om, w³adzom samorz¹dowym i gminnym, JE Biskupowi widnickiemu, przedstawicielom Policji, Stra¿y Granicznej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, organizacjom
kombatanckim i patriotycznym, pocztom sztandarowym
oraz wszystkim, którzy wsparli dzisiejsz¹ uroczystoæ.

Zaproszeni Gocie

Zaproszeni kombatanci
Szanowni Pañstwo! 80 lat temu, 17 wrzenia 1939 r.
³ami¹c polsko-sowiecki pakt o nieagresji, ³ami¹c
wszystkie pakty miêdzynarodowe, Armia Czerwona
wkroczy³a na tereny Najjaniejszej Rzeczypospolitej
Polskiej. Podpisany pakt Niemcy  Zwi¹zek Sowiecki
okrelany jako pakt RibbentropMo³otow doprowadzi³
do kolejnego rozbioru osamotnionej Polski. Spotykamy
siê dzisiaj ¿eby oddaæ ho³d, aby pokazaæ, ¿e pamiêtamy o tamtej agresji i zbrodniach pope³nionych przez
Sowietów, ¿e my Polacy sprzeciwiamy siê nie tylko
w Warszawie, Rzeszowie czy innych miastach, ale równie¿ w widnicy na Dolnym l¹sku. Sprzeciwiamy siê
zak³amywaniu historii przez przedstawicieli Rosji, tak
jak to uczyni³ miêdzy innymi ambasador Rosji w Polsce
Siergiej Andriejew. Dlatego te¿ tutaj przy pomniku i
Dêbie Katyñskim, który jest powiêcony kpt. Tadeuszowi Maciejowi Cho³ociñskiemu zamordowanemu w Katyniu, jak i wielu innych naszych rodaków zamordowanych w czasie agresji i póniej przez Zwi¹zek Sowiecki, mówimy, wo³amy: PAMIÊTAMY.

Apel Pamiêci
odczytany 22 wrzenia w widnicy
Bohaterowie Walk o Niepodleg³oæ Rzeczypospolitej, Mieszkañcy widnicy! ¯o³nierze Wojska Polskiego!
Rodacy!
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Stajemy dzi do uroczystego apelu poleg³ych
w widnicy, w 80. rocznicê agresji sowieckiej na Polskê, aby z³o¿yæ ho³d obroñcom Ojczyzny z roku 1939,
upamiêtniæ cierpienia i mieræ tysiêcy mieszkañców
Kresów Wschodnich. Do Was wo³am Córki i Synowie
Narodu Polskiego, którzy w godzinie próby nie zawiedlicie i udowodnilicie wiatu, ¿e Polski jestecie warci:
Stañcie do apelu! Chwa³a Bohaterom!
Wzywam obroñców Piñska, Baranowicz, £uniñca,
Czartkowa, Husiatyna, Tarnopola i Równego oraz pogranicznych rubie¿y Rzeczypospolitej nad Niemnem,
Prypeci¹ i Zbruczem, którzy polegli w nierównym boju
z sowieckim agresorem.
Przywo³ujê ¿o³nierzy Korpusu Ochrony Pogranicza,
Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie, marynarzy
Flotylli Piñskiej, którzy polegli w obronie Ojczyzny na
Kresach:
Stañcie do Apelu! Polegli na polu chwa³y!
Wo³am m³odzie¿ gimnazjaln¹, studenck¹ oraz harcerzy i junaków, którzy oddali swe ¿ycie w obronie rodzinnych miast Grodna, Wilna i Lwowa:
Stañcie do apelu! Chwa³a Bohaterom!
Wzywam ¿o³nierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Pañstwowej, Stra¿y Wiêziennej, Stra¿y Granicznej i innych organów pañstwa polskiego, którzy
zostali zamordowani w Charkowie, Twerze, Smoleñsku,
w Lesie Katyñskim, Kijowie oraz w innych miejscach
kani i pochowanych w nieznanych dot¹d miejscach
kryj¹cych do dzi sowieckie zbrodnie!
Wo³am rodaków-wiêniów sowieckich katowni: na
wileñskich £ukiszkach i Ponarach, we lwowskich Brygidkach i na Zamarstynowie, na moskiewskiej £ubiance
i Burkach w £ucku, Ko³omyji, Miñsku oraz wielu innych
wiêzieñ NKWD, którzy zostali skrycie zamordowani i
pogrzebani w bezimiennych mogi³ach:
Stañcie do apelu! Zginêli mierci¹ mêczeñsk¹!
Przywo³ujê Polaków deportowanych w g³¹b Zwi¹zku
Sowieckiego i tam zakatowanych, zag³odzonych, zamêczonych mordercz¹ prac¹ oraz zmar³ych z wycieñczenia i chorób na nieludzkiej ziemi.
Wzywam Polaków, którzy na zawsze pozostali na
szlakach zes³añczej katorgi oraz Tych, którzy prze¿yli
koszmary zsy³ki i pomimo doznanych cierpieñ powrócili
do Ojczyzny, do swoich rodzin i najbli¿szych:
Stañcie do apelu! Czeæ Ich Pamiêci!
Wzywam wszystkich znanych i nieznanych ¿o³nie-

rzy walcz¹cych w szeregach Polskiego Pañstwa Podziemnego z sowieckim okupantem i komunistycznym
re¿imem. Przywo³ujê ¿o³ñierzy Wyklêtych  Niez³omnych oraz wszystkich dzia³aczy ruchu oporu  fa³szywie oskar¿onych, skazanych w haniebnych pokazowych procesach, wiêzionych, torturowanych, poni¿anych, pozbawionych czci i godnoci ¿o³nierskiej oraz
zamordowanych w komunistycznych wiêzieniach, katowniach NKWD i Urzêdach Bezpieczeñstwa Publicznego:
Chwa³a Bohaterom! Czeæ Ich Pamiêci!
Wzywam wszystkich polskich patriotów: ¿o³nierzy,
funkcjonariuszy, urzêdników, duchownych, obywateli,
którzy swoj¹ s³u¿b¹, prac¹ utrwalali wolnoæ, suwerennoæ i niepodleg³oæ Rzeczypospolitej Polskiej, a wype³niaj¹c patriotyczny obowi¹zek odeszli na wieczn¹
wartê:
Stañcie do apelu! Czeæ Ich Pamiêci!
Do Was zwracam siê potomni! Pochylcie w ¿alu i
zadumie g³owy oddaj¹c czeæ i honor naszym rodakom, którzy oddali ¿ycie za godne miejsce Rzeczypospolitej wród suwerennych krajów demokratycznych
wiata, za nasz¹ wolnoæ i prawo do samostanowienie
w przysz³oci.
Chwa³a Bohaterom! Czeæ Ich Pamiêci!
Podziêkowania
W imieniu w³asnym oraz wspó³uczestników dzisiejszej piêknej uroczystoci dziêkujê za zaproszenie i gratulujê piêknej oprawy wojskowej, a w szczególnoci
Apelu Poleg³ych i dwiêku werbli, które tworz¹ niepowtarzaln¹ atmosferê. T³ocz¹ siê w pamiêci decyzje,
które spowodowa³y utratê naszych ziem w wielkoci
niebagatelnej 190 tys. km. kw. oraz ludnoci cywilnej
oko³o 13 milionów osób. Nie sposób zapomnieæ o obywatelach polskich, którzy znaleli siê pod okupacj¹ sowieck¹, o represjach, wywózkach i przeladowaniach,
rozstrzeliwaniach i przymusowej pracy. Tylko dotkn¹
sprawê polskiego ¿o³nierza i oficerów polskich. Nie
sposób nie podziêkowaæ Panu Tadeuszowi Grabowskiemu, który wspólnie z innymi organizacjami przez
dziesiêæ lat organizowali kwietniowe uroczystoci na
Placu wiêtej Ma³gorzaty w ho³dzie Katyñskim przypominaj¹c w sposób szczególny osobê kap. Cho³ociñskiego. Te uroczystoci wpisa³y siê na sta³e do kalendarza widnickiego. G

17 wrzenia 2019

Spotkanie z rodzinami ¿o³nierzy II wojny wiatowej
 Ocalamy
Ocaleni zostali:
Józef Balcerek ur. 18.11.1915 r. w £agiewnikach.
¯o³nierz Wojska Polskiego, we wrzeniu 1939 roku bior¹cy udzia³ w walkach w szeregach Armii Poznañ
genera³a Tadeusza Kutrzeby. Ciê¿ko ranny w bitwie
nad Bzur¹, dosta³ siê do niemieckiej niewoli, z której 
po d³ugim leczeniu  zosta³ skierowany na roboty przymusowe na teren Austrii, gdzie doczeka³ koñca wojny.

Wojewoda Dolnol¹ski Pawe³ Hreniak i przedstawiciele Instytutu Pamiêci Narodowej we Wroc³awiu byli
organizatorami spotkania z rodzinami ¿o³nierzy II wojny
wiatowej, którzy zginêli w walce o woln¹ Polskê. W ramach projektu Wojewody i IPN specjalnym insygnium
Ojczyzna swemu obroñcy oznaczone zosta³y groby
kilkudziesiêciu bohaterów, których groby znajduj¹ siê
m.in. we Wroc³awiu, Jeleniej Górze, K³odzku i Bielawie.
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Mieczys³aw Halicki ur. 25.05.1907 w Trembowli.
Absolwent Centralnej Szko³y Podchor¹¿ych Lotnictwa
w Bydgoszczy. Przedwojenny lotnik 6. Pu³ku Lotniczego we Lwowie oraz 1. Pu³ku Lotniczego w Warszawie.
W Kampanii Polskiej 1939 roku wzi¹³ udzia³ w lotach
bojowych w sk³adzie 16. Eskadry Towarzysz¹cej.
Piotr Izydor Ignut ur. 27.04.1907 r. w Brzeciu.
W roku 1929 rozpocz¹³ s³u¿bê jako podporucznik obserwator w 2. Pu³ku Lotniczym w Krakowie. W 1936
roku po ukoñczeniu studiów na wydziale elektrycznym
Politechniki Warszawskiej zosta³ oficerem technicznym
21. Eskadry. Zosta³ tak¿e awansowany do stopnia kapitana. We wrzeniu 1939 roku otrzyma³ przydzia³ Lotniczego Batalionu Szturmowego i wzi¹³ udzia³ w obronie
Warszawy.
Franciszek Janik ur. 22.09.1897 r. Cz³onek Polskiej
Organizacji Wojskowej, pseudonim Szyna od 1916
roku. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, a po jej
zakoñczeniu ¿o³nierz zawodowy Korpusu Ochrony Pogranicza w kompanii granicznej KOP Druja. Uczestnik
Kampanii Polskiej 1939 roku, represjonowany i zes³any
w g³¹b Zwi¹zku Radzieckiego w 1940 roku.
Stanis³aw Kia³ka ur. urodzony w 07.09.1911 roku
w S³upi Kapitulnej k. Rawicza. W 1930 roku z³o¿y³
luby zakonne w Zakonie Jezuitów, lecz po wybuchu
wojny uzyska³ zgodê na wst¹pienie do wojska. We
wrzeniu 1939 roku s³u¿y³ w 261. kompanii sanitarnej,
z któr¹ bra³ udzia³ w obronie Lwowa.
Tadeusz Matyka ur. 16.05.1915 r. ¯o³nierz zawodowy Wojska Polskiego. We wrzeniu 1939 roku walczy³
w szeregach 4 szwadronu 22. Pu³ku U³anów Podkarpackich ze sk³adu Kresowej Brygady Kawalerii. Bra³
udzia³ w ciê¿kich walkach pod Zofiank¹ i Krzemieniem.
Franciszek Mazek ur. 08.08.1900 r. ¯o³nierz Wojska Polskiego od 1917 roku. Bra³ udzia³ w wojnie polsko-bolszewickiej, a tak¿e uczestniczy³ w Kampanii
Polskiej 1939 w jednostkach Obrony Narodowej. Po
klêsce wst¹pi³ w szeregi S³u¿by Zwyciêstwu Polski,
póniej ZWZ-AK pod pseudonimem Krogulec.
Jan Mazur ur. 28.07.1897 r. w Bystrowicach.
Uczestnik I wojny wiatowej w szeregach Legionów
Polskich. Bra³ udzia³ w wojnie polsko-bolszewickiej, za
któr¹ zosta³ uhonorowany Krzy¿em Virtuti Militari V klasy. Po wybuchu drugiej wojny wiatowej zosta³ wziêty
do niewoli 19 wrzenia 1939 roku przez Sowietów i
uwiêziony w twierdzy w Berdyczowie. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 roku uda³o mu siê
uciec i przedostaæ do w rodzinne strony.
Józef Sokol ur. 03.03.1898 r. w Jaworowie. ¯o³nierz
I. i II. Brygady Legionów Polskich oraz II. Korpusu Polskiego. Bra³ udzia³ w ca³ym szlaku kampanii afrykañskiej jednostki. Walczy³ pod Tobrukiem i Gazal¹, a póniej tak¿e we W³oszech, nad rzek¹ Sangro oraz pod
Monte Cassino, gdzie zosta³ ciê¿ko ranny. Po rekonwalescencji obj¹³ jeszcze 1. Brygadê Grenadierów 4. Dywizji Piechoty w Szkocji. W 1948 roku powróci³ do Polski.
Augustyn Stasiak ur. 28.09.1894 r. ¿o³nierz Legionów Polskich w okresie I wojny wiatowej i oficer zawodowy odrodzonego Wojska Polskiego. W latach 20 pe³ni³ funkcjê m.in. dowódcy oddzia³ów wartowniczych

w Polskiej Sk³adnicy Tranzytowej na Westerplatte
w Gdañsku. We wrzeniu 1939 roku ju¿ w stopniu
majora by³ komendantem kwatery g³ównej Armii Poznañ genera³a Tadeusza Kutrzeby. Bra³ udzia³ w walkach nad Bzur¹ oraz w obronie Warszawy.
Miko³aj Sukniewicz ur. 26.11.1898 r. w £uniñcu na
Polesiu. Uczestnik I wojny wiatowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. Walczy³ w Kampanii Polskiej 1939
roku jako dowódca kompanii w 3. Dywizji Piechoty Legionów. Po zakoñczeniu walk przebywa³ przejciowo
w niewoli radzieckiej, z której zbieg³.
Klemens Panasiuk ur. 22.01.1903 r. w Lubieniu,
gm. Wyryki, pow. W³odawa. Uczestnik Kampanii 1939 r.
Obroñca Twierdzy Modlin. Od 1940 r. w ZWZ, nastêpnie w AK jako ¯ytos³aw i Orlis 29.09.1941 r. aresztowany przez gestapo i osadzony na Zamku w Lublinie.
Roman Paulik  ur. 25.11.1897 roku w Rzeszowie.
Absolwent i weteran austriackich szkó³ wojskowych
oraz frontu w³oskiego podczas pierwszej wojny wiatowej, w stopniu porucznika artylerii. We wrzeniu 1939
roku otrzyma³ przydzia³ na przyczó³ek mostowy Toruñ,
póniej wszed³ w sk³ad Grupy Operacyjnej gen. Tokarzewskiego w charakterze zastêpcy szefa Odzia³u III.
Bra³ udzia³ w ca³ym szlaku bojowym jednostki od walk
na przedmociu toruñskim, poprzez Bitwê nad Bzur¹,
a¿ do momentu dostania siê do niewoli 23 wrzenia
1939 roku.
Julian Piotrowski ur. 7.10.1920 r. w Mariampolu.
¯o³nierz wrzenia 1939 roku, który spêdzi³ w orodku
zapasowym 11. Dywizji Piechoty w 48. Pu³ku Piechoty
Strzelców Kresowych. Po zakoñczeniu walk drog¹
przez Wêgry, Jugos³awiê, Grecjê i Turcjê przedosta³ siê
do Palestyny, gdzie zasili³ formuj¹ce siê oddzia³y Wojska Polskiego. Od maja 1941 roku walczy³ w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich, bior¹c udzia³
w bitwach o Tobruk oraz Gazalê.
Henryk Szopiñski ur. 16.01.1915 r. Absolwent
Szko³y Podchor¹¿ych Lotnictwa w Dêblinie i lotnik
3. Pu³ku Lotniczego w Poznaniu. We wrzeniu 1939
roku walczy³ w sk³adzie 36. Eskadry Obserwacyjnej.
By³ jednym z organizatorów akcji dostarczenia do getta
w Czêstochowie 10 ton ziemniaków na podstawie sfa³szowanych dokumentów. Uczestniczy³ w operacji Burza i nieudanej próbie przedarcia siê na pomoc Powstaniu w Warszawie, podjêtej przez pododdzia³y czêstochowskiego okrêgu AK.
Mieczys³aw Wróblewski ur. 8 lutego 1916 w Zamociu. Absolwent Szko³y Podchor¹¿ych Marynarki Wojennej w Toruniu. Promocjê oficersk¹ uzyska³ 15 padziernika 1938 roku. 1 marca 1939 roku otrzyma³ przydzia³ jako oficer wachtowy na tra³owcu Rybitwa.
1 wrzenia uczestniczy³ w bitwie powietrzno-morskiej
na Zatoce Gdañskiej, doznaj¹c trwa³ego uszkodzenia
s³uchu. Pozosta³ jednak w sk³adzie za³ogi Rybitwy do
momentu jej rozbrojenia 17 wrzenia, a nastêpnie wzi¹³
udzia³ w obronie Helu jako ¿o³nierz pozycji obronnej na
odcinku Jastarnia.
W³adys³aw Za³ogowicz ur. 23.10.1922 r. we Lwowie. Jako 17-letni ochotnik walczy³ w obronie Lwowa
we wrzeniu 1939 roku. Od 1940 r. dzia³a³ w ZWZ-AK
po pseudonimem Felek, s³u¿¹c w szeregach 14. Pu³8

Wilnie. W 1920 roku wst¹pi³ do Wojska Polskiego, s³u¿¹c w Szpitalu Wojskowym w Zamociu. W latach 30.
pe³ni³ funkcjê m.in. szefa oddzia³u chirurgii 1. Szpitalu
Okrêgowym w Warszawie. Jako lekarz bra³ udzia³
w walkach o Warszawê we wrzeniu 1939 roku.
W³adys³aw ¯abiñski ur. urodzony w 1892 roku
w £ososinie pow. Kosów w woj. Poleskim. We wrzeniu
1939 roku bra³ udzia³ w walkach z Niemcami jako dowódca 79. Pu³ku Piechoty w Samodzielnej Grupie Operacyjnej Polesie genera³a Franciszka Kleeberga.
Antoni ¯urakowski ur. 9.12.1889 r. w So³otwinie.
We wrzeniu 1939 roku dowodzi³ oddzia³ami Che³miñskiej Brygady Obrony Narodowej, z któr¹ przeszed³
ca³y szlak bojowy. Do niewoli dosta³ siê 22 wrzenia
podczas przebijania siê do Warszawy. W niewoli niemieckiej przebywa³ do 29 kwietnia 1945 roku. G

ku U³anów Jaz³owieckich AK. W latach 1941-1944 dowodzi³ plutonem Grunwald. Bra³ udzia³ w akcji Burza, po której zosta³ aresztowany przez NKWD i osadzony w transporcie na Syberiê.
Józef Zieliñski ur. 18.03.1917 r. Kapral lotnictwa i
cz³onek 211. Eskadry Bombowej, która we wrzeniu
1939 roku wesz³a w sk³ad X. Dywizjonu Bombowego
Brygady Bombowej p³k. W³adys³awa Hellera. Uczestnik
nalotów bombowych na niemieckie kolumny pancerne
w rejonie Czêstochowy w dniu 2 wrzenia, a tak¿e
Radomska, Wielunia i Sieradza w dniach 3-5 wrzenia.
Bra³ udzia³ w lotach bojowych i zwiadowczych w okolicach Radymna, £añcuta i Jaros³awia.
Wac³aw ¯ebrowski ur. 06.06.1894 r. w Lgowie
(w guberni kurskiej w Rosji). Absolwent studiów medycznych na uniwersytetach w Kijowie, Warszawie oraz

Obchody 76. rocznicy Rzezi wo³yñskiej w Pile
Towarzystwo Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich oddzia³ w Pile zorganizowa³o Obchody
Narodowego Dnia Pamiêci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraiñskich nacjonalistów na obywatelach
II Rzeczypospolitej Polskiej 11 lipca 2019 roku w Chodzie¿y i Z³otowie.

Delegacja TMLiKPW w Pile

Kamieñ wo³yñski

Wieczornica kresowa w ChDK
miêæ ofiar zbrodni wo³yñskiej pod dêbem wo³yñskim
znajduj¹cym siê przed budynkiem Starostwa Powiatowego.
W godzinach popo³udniowych w Chodzie¿y, przy
wspó³udziale Chodzieskiego Stowarzyszenia Patriotycznego, Stowarzyszenia Inicjatyw Spo³ecznych Ziemia Chodzieska oraz Chodzieskiego Domu Kultury odby³y siê g³ówne uroczystoci rocznicowe. Rozpoczê³a
je Msza w. w kociele NNMP, którego proboszcz Arka-

Uroczystoæ na cmentarzu
W godzinach przedpo³udniowych w Z³otowie
z udzia³em w³adz samorz¹dowych: Starosty Pilskiego i
Z³otowskiego oraz Burmistrza Z³otowa uczczono pa9

diusz Rosiñski obj¹³ patronat honorowy nad rocznic¹
wydarzeñ. Nastêpnie na cmentarzu parafialnym, przy
kamieniu wo³yñskim wi¹zanki kwiatów z³o¿y³y delegacje: samorz¹du Gminy Chodzie¿ z Wójt Kamil¹ Szejner, pos³ów na Sejm: Grzegorza Piechowiaka, Marty
Kubiak oraz organizacji spo³ecznych i politycznych.
Kolejnym punktem by³a wieczornica kresowa, na któ-

rej uczestnicy tamtych wydarzeñ wspominali swoje i
najbli¿szych najtragiczniejsze chwile w ¿yciu. Wys³uchano wspomnieñ W³odzimierza Dajczaka, Jadwigi
Leszkiewicz, Lucyny Góra oraz Józefa Maliszewskiego
oraz piosenek i pieni patriotycznych z tamtego okresu.
Uroczystoci zakoñczy³ poczêstunek kresowy w Jad³odajni Bartolini. G

Elwira Teresa £okuciewska

Garæ wspomnieñ z dzieciñstwa na Wileñszczynie
Po powrocie z Rosji stryj Bronis³aw kupi³ Kozie³³owszczyznê, bo domek w którym mieszkali dziadkowie, sp³on¹³. Dom rozbudowywano, mia³ trzy wejcia,
d³ugi taras zadaszony, na którym w gor¹ce dni jadalimy posi³ki. Niedaleko sta³ domek, w którym by³a kuchnia letnia, na zimê zamieniany na sk³adzik drwa przygotowanego do pieców i kuchni domu.

Nie pytaj! Jak doroniesz, to siê dowiesz.
To pouczenie towarzyszy³o mi przez ca³e dzieciñstwo. Urodzi³am siê w folwarku Kozie³³owszczyzna,
w gminie Szumsk, pow. wileñsko-trocki. Rodzice moi to
Aleksander £okuciewski i Maria z Bobrowskich. Na
chrzcie dano mi imiê Elwira Teresa, bo tak zadecydowa³a stryjenka Albina, ¿ona brata mego ojca Józefa.
Tylko ona u¿ywa³a imienia Elwira. Dla wszystkich by³am Lusi¹. I tak jest do dzi. Po mnie urodzi³ siê oczekiwany nastêpca brat Hubert i siostra Maria, po której
urodzeniu mama zmar³a. Mia³am trzy lata. Ojciec mój
póno siê o¿eni³ i by³ ju¿ wiekowym mê¿czyzn¹. Pochodzi³ z bardzo licznej, 12-osobowej rodziny. Wszyscy
siê rozjechali do szkó³ lub pracy, ojciec zosta³ z rodzicami.

Kozie³³owszczyzna. Rodzina i znajomi na schodach
naszego domu, w którym urodzilimy siê. Trójka
dzieli po prawej stronie to: Elwira, Hubert i Marylka.
Lata 30. XX w.
Ojciec przegl¹da³ las i usuwa³ to, co by³o po³amane
lub suche. Z inwentarza by³y konie, krowy, winie,
owce (z których we³nê siê przêd³o i tkano sukno) i drób.
Do obsiania pola, zbioru siana, zbo¿a, ziemniaków
przychodzili z okolicznych wsi mê¿czyni i kobiety.
Zbo¿e koszono kos¹ i cinano sierpem. Po zakoñczeniu ¿niw wracano ze piewem na posi³ek. Oprócz osób
dochodz¹cych w folwarku by³o kilka osób mieszkaj¹cych na sta³e, m. in. p. Mela, gotuj¹ca s³u¿bie.
By³ sad, w którym by³o sporo czarnej porzeczki.
By³y te¿ ule z pszczo³ami. Czêæ miodu, któr¹ my zbieralimy, i porzeczkê, stryj zabiera³ do Wilna. Natomiast
mleko odstawiano do mleczarni.
Mielimy ró¿ne opiekunki. Najlepiej wspominam
p. Jadziê, siostrê zarz¹dcy p. Kmiecika.
Stryj Bronie mieszka³ w Wilnie, gdzie mia³ du¿y
sklep meblowy przy ulicy Wileñskiej. Mieszkali przy ulicy Garbarskiej. Ich dwie córki to Irena i Natalia, które
by³y du¿o starsze od nas.
My dorastamy, staramy siê pomagaæ, chodzimy do
lasu po poziomki, na grzyby, znamy ka¿de miejsce,

Kozie³³owszczyzna, powiat Wilno
Brat ojca Bronis³aw wyjecha³ do Rosji za prac¹, zabieraj¹c ze sob¹ dwóch najm³odszych braci: Franciszka i Kazimierza, którzy chodzili do szko³y, a stryjaszek
pracowa³ przy budowie pó³nocno-fiñskiej kolei ¿elaznej.
Stryj wróci³ z Rosji przed 1919 rokiem z ¿ona Olg¹,
£otyszk¹. Pisano do braci Franciszka i Kazimierza:
Wracajcie, bo zostanie zamkniêta granica! Ze wzglêdu
na wojnê polsko-rosyjsk¹ (1919  1920). Odpowied
brzmia³a: koñczymy studia i wracamy. Nigdy nie wrócili.
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gdzie one rosn¹. Ojciec koszami znosi³ opieñki. Gotowano je lub solono w drewnianych beczó³kach. Mniej
suszono, tylko borowiki.
Nasta³ rok 1939. Stryjostwo zabra³o mnie do Wilna,
do szko³y. Wojna. Bomby spada³y na Wilno, parê razy
siedzielimy w jakim rowie na polu. Nie pamiêtam, co
by³o powodem, ¿e nie moglimy wróciæ na Garbarsk¹.
Pomna na: nie pytaj, jak doroniesz  nawet jako
doros³a nigdy o nic nie pyta³am, a dzi ju¿ nie mam
kogo. Ulokowalimy siê u stryja Józefa, w jego domku
przy ulicy Wiwulskiego: stryj Józef, stryjenka Albina,
dwóch synów: Zygmunt i Marian (gimnazjalici) i siostra starsza ode mnie o rok, no i my, stryjenka Ola,
dwie córki i ja. Stryja Bronisia nie by³o w domu.
Wróci³am do ojca, bo w Wilnie by³o niebezpiecznie.
Po jakim czasie dowiedzielimy siê, ¿e stryja Józefa
zastrzeli³ Niemiec przy jego domu. Z nami na wsi by³a
te¿ stryjenka Ola i jej córka Irena, ju¿ po maturze. Tu
by³o cicho i spokojnie. Nata uczêszcza³a w Wilnie na
komplety przygotowuj¹ce do matury. Nie bywa³a czêsto, chyba ¿e w czasie wakacji z kole¿ank¹ Marysi¹.
Rok 1942. Stryjaszek przywióz³ do Kozie³owszczyzny pani¹ Zosiê, która studiowa³a medycynê w Wilnie.
Stryjenka Ola zadecydowa³a, ¿e ma nas uczyæ czytania
i pisania, a stryjenka zajmie siê kuchni¹.
W tym te¿ roku (1942), w dzieñ Wigilii, zapuka³
w okno czerwonoarmista Dani³o. Zosta³ u nas. Wybuch³a epidemia tyfusu plamistego. Pokój ojca, w którym
spa³am z siostra Mari¹, zamieniono na szpitalik, w którym le¿a³o kilka osób, ale kto to by³, nie wiem. Wszyscy
chorzy byli na g³owie pani Zosi.
Dani³ê, bardzo dobrze pamiêtam, bo po wyzdrowieniu zosta³ u nas a¿ do zabrania go razem z naszym
ojcem. Bronie wyrobi³ mu papiery, s³u¿ba pracuj¹ca i
nas zna³a go, a przed obcymi nie afiszowa³ siê.
Wojskowi ze strony rosyjskiej i niemieckiej nie zapuszczali siê w nasze strony, bo siê bali. Dwóch Niemców raz przechodzi³o wzd³u¿ naszego domu, ale nie
pytali o s³oninê czy chleb. Widocznie siê bali. Stryjenka
by³a tak wystraszona, ¿e kaza³a nam siedzieæ na ³ó¿ku
i nie schodziæ z niego.
Dani³o mia³ schowek w wejciu rodkowym do
domu. By³ to ma³y korytarzyk kwadratowy, z którego
drzwi na prawo wiod³y do pokoju ojca, w którym spa³am
ja i siostra Marysia, a na lewo by³ pokój córek stryjostwa, gdy przyje¿d¿a³y na wakacje. W póniejszych
czasach s³u¿y³ ukrywaj¹cym siê.
Kuzyni z Wilna spali na sianie, podobnie jak ch³opcy
z AK. Na jednego z nich mówiono Ojciec. W korytarzyku tym by³y wybrane deski z pod³ogi i tam ukrywa³
siê Dani³o.
Rok 1944, póna jesieñ, ju¿ szaro, przyszed³ nasz
s¹siad, przychodz¹cy do nas co parê dni po wodê do
gotowania ze studni. Mieli przy domu sadzawkê, ale
woda nie by³a zdatna do picia. Ostrzeg³ nas, ¿e maj¹
szukaæ Dani³a, który schowa³ siê w swojej kryjówce. My
wystraszeni trzymamy siê ojca. Wpad³o dwóch mê¿czyzn, biegali po pokojach, owietlaj¹c je. W pewnym
momencie us³ysza³am przeraliwy krzyk, który pamiêtam do dzi. Ze strachu wybieg³am z domu i pobieg³am
do p. Kaczkona. By³ to kawa³ drogi do lasu, potem
przez las i znów kawa³ek do ich domu. Zawsze siê
ba³am ciemnoci, ale wtedy bieg³am co si³ w nogach.

Jakie¿ by³o moje zdziwienie i radoæ, gdy zobaczy³am
p. Jadziê, siostrê zarz¹dcy. Pani Kaczkowska mnie
przenocowa³a. Rano obie posz³ymy do naszego
domu. Drzwi by³y otwarte, a w domu tylko Hubert
z Marylk¹. Ostatni koñ, wóz zabrano razem z ojcem i
Dani³¹. Zosta³ tylko rebak.
Pani Jadzia zadecydowa³a, ¿eby Hubert poszed³ do
Mazuryszek. By³ kawa³ drogi przez las i do lasu.
W Mazuryszkach mieszka³ brat naszej mamy Aleksander. Dziesiêcioletni Hubert poszed³, a my czeka³ymy.
Jak ten czas d³u¿y³ siê. Wreszcie przyjecha³ brat, zabieramy maszynê do szycia  co jeszcze, nie wiem.
Czy by³o warto? Odje¿d¿alimy w trójkê, a dok¹d posz³a kochana i dobra pani Jadzia, nie wiem. Mnie zawsze dziwi³o, dlaczego rebaczek nie chcia³ iæ. Po
latach zrozumia³am, ¿e nie by³a to jego mama. Widzia³am go na podwórku u Meli, która by³a s³u¿¹c¹ w Kozie³³owszczynie. Nigdy nie rozmawia³am z rodzeñstwem na temat ojca. Dopiero teraz, bêd¹c ju¿ na emeryturze poruszy³am ten temat. By³am przekonana, ¿e to
byli Rosjanie. Otó¿ nie. By³o to dwóch ch³opów, których
z widzenie nie znalimy. Jak powiedzia³a siostra, jeden
z nich powiedzia³:  jeszcze siê nie obudzicie, a ojciec
bêdzie w domu. Zosta³ zabrany razem z Dani³¹ i osadzeni w wiêzieniu w Oszmianie, zrobionym w ratuszu.
Po przyjedzie do Mazuryszek stryjenka owiadczy³a, ¿e nie mo¿emy tam zostaæ, bo wujek zosta³ aresztowany, a synowie ich: Olek i Marian s¹ poszukiwani.
Nale¿eli do AK. Ca³¹ trójk¹ poszlimy do Szumska,
gdzie mieszka³a nasza kuzynka Paulina z trójk¹ dzieci
w naszym wieku. Paulina by³a córk¹ siostry naszego
ojca, Zosi. Mówilimy do niej ciociu, bo nie by³o tykania osoby, która mia³a dzieci w naszym wieku. Nie
mówiono: Co ty robisz? Dok¹d ty idziesz? itp. Ona nas
przyjê³a. M¹¿ Pawci by³ na wojnie, nigdy nie wróci³.
Marylkê zabra³ stryj Bronie do Wilna, do wynajêtego
mieszkania. Hubert poszed³ do Oszmian, do cioci Zosi,
matki Pauliny, ja do Mazuryszek, gdzie by³a teciowa
wujka Aleksandra. Córki wujka: Jadwiga i Weronika
by³y w Wilnie razem z dwójk¹ dzieci i mam¹. Jeden
z pokoi w Mazuryszkach zajmowali Rosjanie wysiedleni z okolic przygranicznych, robi¹cy drogê bezpieczn¹
wkraczaj¹cym Rosjanom. By³a to matka z doros³ym
synem, drugi starszy od nas i ich babci¹.
Hubert bêd¹c w Oszmianie nosi³ ojcu zupê, któr¹
gotowa³a ciocia Zosia. W którym dniu powiedziano
mu, ¿e ma wiêcej nie przynosiæ. By³o jasne dlaczego.
Prawdopodobnie ojciec ju¿ nie ¿y³. Podejmowane próby wyjanienia sprawy poprzez polsk¹ ambasadê
w Miñsku nie wyjani³y sprawy.
Hubert opuci³ Oszmianê i przyszed³ do Mazuryszek, a potem zabrano go do Wilna, gdzie by³ najm³odszy syn wujenki, Zdzis³aw, w wieku Huberta.
W Mazuryszkach by³am ju¿ po wojnie. Sta³am na
ma³ym tarasie przy drzwiach wejciowych. Piekna pogoda, s³oñce chyli³o siê ku zachodowi. Od strony Cudzeniszek, gdzie by³ koció³, widzia³am tumany kurzu.
Rosjanie pêdzili stado krów z wiêkszymi cielakami.
Wymiona krów pe³ne mleka. Pod wp³ywem biegu ko³ysa³y siê, to w lewo, to w prawo. Krowy nie by³y rasy
czerwonej, jak nasze, tylko w czarno-bia³e ³aty. Bieg³y
nie tylko droga, ale te¿ po zasianych polach. Przed
nimi wozy, jak cygañskie, z plandek¹ na górze i po
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bokach. W rodku Rosjanki i rzeczy spl¹drowane
w Niemczech. Mnie utkwi³a w pamiêci centryfuga do
odci¹gania mietany z mleka. Taka by³a u wujostwa,
wiêc wiedzia³am, co to jest i do czego s³u¿y. By³y te¿
takie sytuacje, ¿e krowy cieli³y siê w drodze. Cielaki porzucano i rano znów w drogê. Jeli maleñstwo trafi³o do
domu, gdzie kto mieszka³, mia³o szczêcie. Rosjanie
starali siê na noc zatrzymywaæ tam, gdzie by³y folwarki
lub wiêksze zabudowania. W zale¿noci od tego spali
w domach, na sianie lub na s³omie. Krowy dojono i
napojono. Mleka nie zabierano.
Koniec wojny. Zaczê³y siê wyjazdy na Ziemie Odzyskane. Stryjenka Olga z córkami i moj¹ siostr¹ wyjecha³y pierwszym transportem w 1945 r. Ja by³am
z babuni¹, reszta rodziny w Wilnie. Wujenka Jadwiga
czeka³a na wujka Aleksandra, a on by³ w drodze na
Sybir.
Rok 1946. Zbli¿a³ siê koniec wyjazdów. Decyzja
zapad³a, ¿e wyje¿d¿amy, i to ostatnim transportem
z Oszmian. Z rodzin¹ wujka przyjechalimy do Smardzewa (ko³o wiebodzina, obecnie woj. lubuskie), sk¹d
stryjenka Jadwiga Bobrowska odwioz³a mnie w 1947 r.
do stryjostwa Olgi i Bronis³awa we Wroc³awiu, na
ul. Malinow¹.

Chcê jeszcze wróciæ do p. Zosi, która by³a u nas
w Kozie³³owszczynie. Dowiedzia³am siê, ¿e p. Zosia
by³a ¯ydówk¹. Pyta³am Irenê, czemu nie starali siê,
¿eby stryjostwo zaliczono do osób ukrywaj¹cych
¯ydów. Oprócz p. Zosi by³a jeszcze parê dni matka
z córeczk¹ starsz¹ ode mnie i jeszcze jedna niewysoka, o ciemnych w³osach. Bardzo ja lubi³am, ale imienia
nie pamiêtam. Nigdy nie widzia³am p. Zosi przy stole,
gdy by³ kto obcy. Stryjostwo te¿ nie mówi³o:  a gdzie
p. Zosia, zaczekajmy na ni¹. Przechodzono nad tym
do porz¹dku, ¿e tak jest zawsze, a ja nie zgodzê siê,
¿e nie wiedzieli, i¿ ukrywaj¹ kogo, kto potrzebuje pomocy. Gdybym wiedzia³a o tym, co myla³a p. Zosia, ¿e
nie wiedziano, kim jest, to bym zapyta³a: Dlaczego nigdy nie by³o pani przy stole, gdy by³ kto obcy? Od
pobytu p. Zosi w Kozie³³owszczynie minê³o tyle lat. Po
raz pierwszy i ostatni widzia³am j¹ na pogrzebie stryjenki Oli. Nie wierzê, ¿e stryj Bronie nie wiedzia³, kogo
wiezie do Kozie³³owszczyzny. Za ukrywanie ¯ydów Polakom grozi³a mieræ. Czy p. Fronckiewicz nara¿a³by
stryjaszka, nie mówi¹c mu, kogo wiezie do domu,
w którym jest trójka ma³ych dzieci. Pani Zosia, bêd¹c
pewna, ¿e stryj Bronie nie wie, kim ona jest, lepiej
z tym siê czu³a, a stryj wiedz¹c, ¿e p. Zosia jest
¯ydówk¹, nigdy nie nalega³ i nie pyta³, dlaczego jej nie
ma przy stole lub w pokoju, gdy by³ kto obcy.
Przez dom przewija³o siê sporo mê¿czyzn nale¿¹cych do AK. Tu te¿ trzymali ¿ywnoæ dla ch³opców
nale¿¹cych do AK. By³ te¿ szpitalik. Poza Dani³¹, który
bardzo ciê¿ko przechodzi³ tyfus i martwi³ siê, ¿e mu
wypad³y w³osy, które z czasem odros³y, le¿eli jacy
mê¿czyni. Z pewnoci¹ nie by³ to bratanek ani brat
stryjaszka Bronisia (jak pisze w swojej ksi¹¿ce p. Zosia
 Pola Wawer, Poza gettem i obozem. Warszawa 1993,
s. 111  124. Ks. wyd. przy pomocy MKiS). Byli to
ch³opcy z AK.
Nikt z nas, sierocego, rozparcelowanego rodzeñstwa, nie za³o¿y³ w³asnej rodziny. To wynik wojny i rozbicia polskich rodzin.

Elwira ze stryjenk¹ Olg¹ w domu przy ul. Malinowej
we Wroc³awiu. Lata 50. XX w.

Elwira ze stryjkiem Bronis³awem
w domu przy ul. Malinowej we Wroc³awiu. Lata 50. XX w.
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Listopadowe wypominki...
W dniu 28 padziernika br. po modlitwie ró¿añcowej
i Mszy w. w kaplicy cmentarnej krynickiego cmentarza
zdrojowego, zosta³a z³o¿ona urna z prochami Krystyny
Marii Podworskiej-Sillitoe (ur.14.12.1935 r.) w grobie

obok doczesnych szcz¹tków jej dziadków  Henryka i
Ireny Zbierzchowskich.
O uroczystoci pogrzebowej informowa³a klepsydra
na której obok imion zmar³ej umieszczono nazwisko
 Zbierzchowska wraz z wiekiem zm. 83 lat i dat¹ jej
mierci 5 wrzenia 2018 r.
Urnê z prochami przywióz³ z Londynu syn zmar³ej
 Piotr Podworski wraz z bratem i bratow¹ zamieszkuj¹cymi w Norwegii. W uroczystoci pogrzebowej
uczestniczyli b. bliscy i znajomi zmar³ej oraz nieliczni
mieszkañcy Krynicy.
Henryk Opilo

Zygmunt Szkur³atowski

Budowa II Rzeczypospolitej Polskiej (I)
Czêæ 1: Charakterystyka ogólna

cowej (14.11.1918-13.03.1919) Republika Polska. Ponadto u¿ywano tak¿e nazwy Pañstwo Polskie.
Przyjêta nazwa pañstwa (II Rzeczpospolita Polska)
podkrela jego ci¹g³oæ z Pierwsz¹ Rzecz¹pospolit¹
Polsk¹ (1569  1795), któr¹ zlikwidowa³y traktaty rozbiorowe Prus, Rosji i Austrii (1772  1795). O jakiej ci¹g³oci mo¿na wiêc mówiæ? Mówimy przede wszystkim
o ci¹g³oci nazwy i pañstwowoci. St¹d nie mówimy
o odbudowie I RP, lecz o budowie II Rzeczypospolitej
Polskiej (II RP). Pocz¹tkowo bowiem odrodzone Pañstwo Polskie (Polska) to by³ zlepek trzech bardzo ró¿nych pod ka¿dym wzglêdem dawnych zaborów, co
znacznie utrudnia³o procesy zwi¹zane z integracj¹
Pañstwa i Narodu Polskiego w jeden Naród Polski i
jeden organizm pañstwowy. Tereny te znajdowa³y siê
na peryferiach pañstw zaborczych.

a) Uwagi wstêpne, nazwa pañstwa
i jego ci¹g³oæ
1. Nawi¹zanie:
Niniejszy tekst rozpoczyna nowy cykl artyku³ów
omawiajacych budowê II Rzeczypospolitej Polskiej (II
RP). Zarazem cykl stanowi kontynuacjê artyku³ów
(Semper Fidelis nr 2 (150) 2018, s. 2  5 i nr 3 (151)
2018, s. 4  12), zatytu³owanych: Stulecie odzyskania
przez Polskê niepodlegloci.
2. Nazwa Pañstwa Polskiego i jego ci¹g³oæ
Po odzyskaniu niepodleg³oci pocz¹tkowo (do
14.11.1918) formalnie u¿ywano nazwy Królestwo Polskie, nastêpnie do czasu uchwalenia Konstytucji Mar13

3. Okres trwania II RP
Jednym z dyskutowanych problemów jest okres
trwania II RP. W tym zakresie wyró¿nia siê pewne problemy i zdarzenia.
Druga RP trwa³a krótko lub mo¿e nawet bardzo krótko (1918  1939  1945). Za symboliczny pocz¹tek
II RP przyjmuje siê 11.11.1918 r., kiedy to Józef Pi³sudski po przyjedzie z zes³ania w twierdzy w Magdeburgu
(w której przebywa³ z powodu tzw. kryzysu przysiêgowego) przej¹³ w Warszawie w³adzê wojskow¹ z r¹k
Rady Regencyjnej (10.11.1918), a nastêpnie
(14.11.1918) przej¹³ równie¿ w³adzê cywiln¹. W konsekwencji rozwi¹za³y siê zarówno Rada Regencyjna
(14.11.1918), jak i powsta³y niedawno (6/7.11.1918)
Tymczasowy Rz¹d Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie z Ignacym Daszyñskim jako premierem), przekazuj¹c w³adzê Pi³sudskiemu, wkrótce Tymczasowemu Naczelnikowi Pañstwa (22.11.1918). W³adzy J. Pi³sudskiego podda³ siê te¿ Komitet Cieszyñski. Asygnowany na
premiera Jedrzej Moraczewski powo³a³ (18.11.1918)
pierwszy rz¹d niepodleg³ej Polski (jeszcze Republiki
Polskiej (14.11.1918-13.03.1919) By³y to wiêc uzgodnienia wewnêtrzne, krajowe. Potrzebne by³o równie¿
uznanie miêdzynarodowe.

5. Ocena d³ugoci trwania II RP
W ¿yciu Narodu i Pañstwa Polskiego okres II RP by³
bardzo krótki (mniej ni¿ jedno pokolenie). W tak krótkim
czasie miêdzywojennego dwudziestolecia Polska nie
mog³a wiêc odrobiæ wszystkich braków i zaniedbañ
powsta³ych w ci¹gu 123  146 lat okupacyjnych (a wiêc
w ci¹gu 5  6. pokoleñ). Przypomnijmy, jak o tym mówi³
(29.11.1918) J.Pi³sudski w Belwederze do grona najbli¿szych wspó³pracowników:
A czas przed nami jest krótki i tylko wspólnym wysi³kiem mo¿emy zadecydowaæ, na jakiej przestrzeni,
w jakich granicach nasz¹ wolnoæ obwarujemy i jak
silnie staniemy na nogach, zanim dojd¹ z powrotem do
si³y i pe³nego g³osu s¹siedzi ze wschodu i z zachodu
(B. Miedziñski).
b) Terytorium i granice II RP
Terytorium Polski (Republiki Polskiej po odzyskaniu
niepodleg³oci (11.11.1918)) by³o niewielkie, gdy¿ trwa³y jeszcze walki i starania o jego wielkoæ. Potem powierzchnia kraju powiêkszy³a siê jeszcze z 386 273
km2 (1928 r.) do 388 634 km2 (1.01.1938) i 389 720 km2
(po zajêciu Zaolzia w padzierniku 1938). Pod wieloma
wzgledami terytorium II RP by³o silnie zró¿nicowane.
Pocz¹tkowe terytorium odrodzonej Polski (Republiki
Polskiej) na tle II RP przedstawia mapa.

4. Uznanie miêdzynarodowe
Niezw³ocznie po objêciu w³adzy cywilnej Józef Pi³sudski wystosowa³ (16.11.1918) radiowe depesze do
pañstw Ententy, informuj¹c je o powstaniu niepodleg³ego pañstwa polskiego (Republiki Polskiej), co kwituje
MP nr 206 (18.11.1918). Jako pierwsze istnienie niepodleg³ego pañstwa polskiego uzna³y Niemcy
(20.11.1918), jednak ju¿ wkrótce (15.12.1918) Polska
zerwa³a z nimi stosunki dyplomatyczne.
Szersze uznanie niepodleg³oci Polski na arenie
miêdzynarodowej zale¿a³o jednak od postawy Francji i
Wielkiej Brytanii. Wkrótce po koñcz¹cym Powstanie
Wielkoplskie rozejmie w Trewirze (16.02.1919) oraz po
zawieszeniu broni na froncie polsko-ukraiñskm
(1.11.1918-po³owa lipca 1919), rz¹d Polski uzna³y:
Rada Najwy¿sza Mocarstw Sprzymierzonych
(21.02.1919), Francja (24.02.1919) oraz Wielka Brytania (25.02.1919), Japonia (22.03.1919) i Stolica Apostolska (27.03.1919).
St¹d w ujêciu uznania miêdzynarodowego kres
trwania II RP liczymy te¿ od uznania jej niepodleg³oci
przez inne pañstwa (16.11.1918) do wycofania miêdzynarodowego uznania dla rz¹du RP na uchodstwie
(6.07.1945), jako konsekwencji porozumieñ miêdzy
mocarstwami wielkiej trójki, zawartych na konferencji
ja³tañskiej (1945).
Popularnie i doæ powszechnie przyjmuje siê jednak, ¿e czas ten koñczy³ siê wraz z najazdem Niemców
na Polskê (1.09.1939) i wycofaniem siê w³adz Polski
przez Kuty do Rumunii (30.09.1939). Faktycznie trzeba
ten problem ujmowaæ nieco szerzej, czyli nie tylko od
odzyskania przez Polskê niepodleg³oci (11.11.1918)
do zakoñczenia dzia³añ wojennych Wojska Polskiego
przeciwko Wehrmachtowi i Armii Czerwonej, lecz do
przeniesienia siedziby w³adz II RP poza granice kraju
(17-30.09.39 Rumunia, do 12.39 Pary¿, do 06.1940
Angers, a potem Londyn).

Republika Polska na tle II RP
Granice II RP liczy³y w sumie oko³o 5530 km, w tym
z Niemcami (razem z Prusami Wschodnimi) 1912 km, z
ZSRR 1412 km, z Czechos³owacj¹ 984 km, z Litw¹ 507
km, z Rumuni¹ 349 km, z Wolnym Miastem Gdañsk
121 km, z £otw¹ 109 km, granica morska 71 km (razem
z Mierzej¹ Helsk¹ 147 km).
W Polsce istnia³y wówczas: 2 miasta o ludnoci
powy¿ej 500 tys. (Warszawa i £ód), 9 miast o ludnoci
100  500 tys., 12 miast o ludnoci 50  100 tys.,
46 miast o ludnoci 20  50 tys. i 83 miasta o ludnoci
10  20 tys.
2. Struktura narodowociowa odrodzonej Polski
a) Polacy
Ju¿ na wstêpie trzeba stwierdziæ, ¿e w okresie powojennym jednym z najistopniejszych problemów stanowi³y trudnoci w odbudowie jednolitej i zwartej pañstwowoci polskiej. Mimo wczeniejszych ju¿ dzia³añ
propolskich, szczególnie na terenie dawnej Galicji,
gdzie m. in. funkcjonowa³o bardzo dobre polskie szkol14

nictwo wszystkich szczebli, dopiero po formalnym odzyskaniu niepodleg³oci (11.11.1918) i po zakoñczeniu
5-letnich walk o terytorium nowej Polski i jej granice

rakter II RP stanowi³ najtrudniejszy problem. Oznacza³o
to, ¿e w niektórych regionach du¿y udzia³ mia³y mniejszoci narodowe, z czego wynika³y ró¿norodne problemy i konflikty.
1. Rusini (Ukraiñcy). Czêsto podkrela siê, ¿e
w II RP najwiêksze problemy sprawia³a mniejszoæ ruska (ukraiñska), mieszkaj¹ca w doæ zwartej masie

(Rada Ambasadorów potwierdzi³a przynale¿noæ Kresów Po³udniowo-Wschodnich do Polski dopiero
15.03.1923) mo¿na by³o, ju¿ jako ca³e pañstwo, wzmóc
procesy integracyjne Narodu i Pañstwa Polskiego
w jeden organizm.
By³ to bardzo trudny, a mo¿e w niektórych przynajmniej sprawach jeszcze trudniejszy problem ani¿eli
odzyskanie niepodleg³oci. Trudnoci te by³y wszelakiego rodzaju: nie tylko organizacyjne, polityczne i gospodarcze, lecz tak¿e wynikaj¹ce ze wiadomoci spo³eczeñstwa i jego pewnych ró¿nic nawet w rozumieniu
polskiego patriotyzmu, ró¿nic klasowych, religijnych itd.
Pocz¹tkowo bowiem odrodzona Polska to by³ zlepek
trzech bardzo ró¿nych pod ka¿dym wzglêdem dawnych
zaborów, co znacznie utrudnia³o procesy zwi¹zane
z integracj¹ Narodu i Pañstwa i Polskiego. W odrodzonej Polsce Polacy stanowili bowiem zaledwie oko³o
69% ludnoci. Przypomnijmy te¿, ¿e II RP budowa³o ju¿
5.-6. pokolenie po utracie niepodleg³oci przez I RP.
Problem rozmieszczenia wiêkszych mniejszoci narodowych przedstawiono na mapach, które w orygina³ach s¹ wiêksze i kolorowe, pokazuj¹c poprzez gradacjê koloru natê¿enie nadego zjawiska. W naszym przypadku chodzi g³ównie o pokazanie jego lokalizacji.

(szczególnie w niektórych regionach na wsi) w Ma³opolsce wschodniej (Kresy Po³udniowo-Wschodnie).
£¹cznie ludnoæ ta (zale¿nie od spisu GUS) stanowila
w Polsce ok. 14% ca³ej populacji.
W literaturze przedmiotu oraz w badaniach GUS
rozwa¿a siê problem terminologii: Rusini -Ukraiñcy,
stwierdzaj¹c w konkluzji, ¿e nie by³o dwóch narodowoci, przy czym ludnoæ podaj¹ca siê za Rusinów stanowi³a tylko niewielki odsetek. W tym zakresie pos³u¿ê
siê sytuacja, jak¹ pamiêtam z Kresów Po³udniowoWschodnich z okresu pod koniec II RP. Nie wchodz¹c
w szczegó³y literatury specjalistycznej trzeba powiedzieæ, ¿e w moim odczuciu starszy i powszechniejszy
by³ termin Rusin, natomist termin Ukráinec (z akcentem
na a by³ coraz silniej lansowany przez ukraiñskie rodowiska nacjonalistyczne. Na moim przedwojennym
wiadectwie szkolnym pocz¹tek przedmiotów by³ nastêpuj¹cy: religia, jêzyk polski, jêzyk ruski. Po 17 wrzenia ze wiadectwa zniknê³a oczywicie religia, a doszedl jêzyk rosyjski.
Rozmieszczenia ludnoci ruskiej by³o silnie zró¿nicowane. By³y rejony o ich przewadze. Jest oczywiste,
¿e na sto³kach spotykamy tam najczêciej Polaków
(wszak to by³a Polska), którzy mieli niema³e problemy
w zarz¹dzaniu (zw³aszcza w niektórych rejonach, gdzie
ludnoæ niepolska, stanowi¹ca w subregionach wiêkszoæ, niejednokrotnie postrzega³a polskie w³adze jako
obcych).
St¹d przyjmuje siê, ¿e to w³anie Ukraiñcy wykazywali najwiêksz¹ wrogoæ w stosunku do Polski i Polaków, tworz¹c ugrupowania dzia³aj¹ce na szkodê Pañstwa Polskiego, chc¹c utworzyæ w³asne pañstwo na
terenie II RP (polskie Kresy Po³udniowo-Wschodnie,
zwane przez nich Zachodni¹ Ukrain¹).
Po przegranej wojnie polsko-ukraiñskiej o Galicjê
Wschodni¹ (ukr. Ha³yczyna) (1.11.1918  po³owa lipca

b) Mniejszoci narodowe:
Podkrela siê jednak, ¿e w znacznej mierze, a niekiedy g³ównie, trudnoci integracyjne wynika³y tak¿e,
a czasami mo¿e g³ównie, z powodu du¿ego odsetka
mniejszoci narodowych, ich d¹¿eñ i ich ró¿nych zachowañ, a tak¿e zachowañ ró¿nych organizacji (g³ównie gospodarczych, kulturalnych, a nawet sportowych),
których reprezentanci zasiadali te¿ w Sejmie. St¹d
dzia³a³o te¿ wiele partii politycznych, wskutek czego
w ró¿nych dzielnicach dochodzi³o nieraz do konfliktów
spo³eczno-narodowociowych. Ró¿ny te¿ (nie tylko
bezporednio po wojnie) by³ stosunek ró¿nych polskich
partii politycznych do mniejszoci narodowych. St¹d
istnia³ pogl¹d, ¿e w ca³ej populacji wielonarodowy cha15

2. ¯ydzi. ¯ydzi byli drug¹ pod wzgldem liczby
mniejszoci¹ narodow¹. Zasiedlali g³ównie tereny
wschodnie II RP (tereny dawnych zaborów rosyjskiego

1919) wielu Ukraiñców (Ha³yczan) ¿ywi³o siln¹ nienawiæ do Polaków. Na tej bazie rozszala³ siê antypolski
terror oraz ¿erowa³a powo³ana w Pradze (31.08.1920)
na Zje¿dzie Delegatów Ukraiñskich Organizacji Wojskowych (struktura podziemna) Ukraiñska Wojskowa
Organizacja (UWO). Grupowa³a ona g³ównie by³ych
siczowców (USS), ksiê¿y grecko-katolickich, inteligencjê oraz ukraiñskich studentów. W okresie styczeñ 1922  marzec 1923 jej bojówki dokona³y ponad 300 aktów terroru, zabijaj¹c m. in. 22 polskich
policjantów oraz 13 Ukraiñców za wspó³pracê z w³adzami polskimi.
UWO maj¹c charakter bojówki, walczy³a o utworzenie z czêci Polski niepodleg³ej Ukrainy (Ha³yczyny).
Jej celem, podobnie jak ZSRR i III Rzeszy, by³o przeciwdzia³anie umocnieniu siê Polski, szczególnie na terenach wschodnich. Zwalcza³a wiêc nie tylko Polaków,
lecz tak¿e ¯ydów jako konkurentów w handlu, a tak¿e
Ukraiñców wspó³pracuj¹cych z w³adzami polskimi.
Drug¹ ukraiñsk¹ organizacj¹ antypolsk¹ by³a Organizacja Ukraiñskich Nacjonalistów (OUN), któr¹ powo³ano w1929 r. w Wiedniu. Ona te¿ zmierza³a do utworzenia w³asnego pañstwa na terytorium oderwanego
przemoc¹ od II RP. Ju¿ w 1930 r. (tzw. drugie wyst¹pienie UWO) nasili³y siê sabota¿e wobec mienia pañstwowego i prywatnego, w tym skierowane przeciw Ukraiñcom wspó³pracuj¹cym z pañstwem polskim i urzêdnikami II RP.
W 1930 r. OUN dokona³a zabójstwa wiceprezesa
BBWR Tadeusza Ho³ówki, zwolennika polityki asymilacji pañstwowej i liberalnej polityki narodowociowej.
W 1933 r. zastrzelono urzêdnika konsulatu ZSRR
we Lwowie Aleksieja Maj³owa (faktycznie funkcjonariusza wywiadu sowieckiego), oficjalnie w protecie przeciw ho³odomorowi na terytorium USRR. W czerwcu
1934 r. OUN dokona³a zamachu na ministra spraw wewnêtrznych II RP Bronis³awa Pierackiego. Po tym zabójstwie w³adze polskie utworzy³y w Berezie Kartuskiej
Obóz dla przeciwników politycznych, w którym przetrzymywano (bez orzeczenia s¹du, lecz tylko na podstawie decyzji administracyjnej) cz³onków KPP, OUN i
ONR. Na ukraiñskie akty terroru w³adze polskie odpowiedzia³y represjami.
Rusko-ukraiñskie organizacje przeprowadza³y zamachy nie tylko przeciwko Pañstwu Polskiemu i Polakom, lecz tak¿e przeciwko swym rodakom wspó³pracuj¹cych z Rzecz¹pospolit¹. St¹d liczne podpalenia domów oraz zamachy na ¿ycie (w latach 1921  1939 dokonano 5 ataków bombowych i 63 zamachy na ¿ycie
ludzkie). Tê ukraiñsk¹ dzia³alnoæ wspiera³ wywiad niemiecki.
Pocz¹tkowo Rz¹d II RP bezskutecznie zwalcza³ te
ugrupowania. Dopiero w 1930 r., przy u¿yciu znacznych si³ wojskowych i policyjnych, organizacje te spacyfikowano, co wywo³a³o jednak pewien sprzeciw,
a nawet oburzenie czêci opinii publicznej.
W okresie II wojny wiatowej i okupacji organizacje
te aktywnie uczestniczy³y w masowym ludobójstwie
Polaków (problem przewidziano do omówienia w dalszych partiach tekstu).
Na Kresach Po³udniowo-Wschodnich kontrowersje
wynika³y te¿ z powodu szkó³ dwujêzycznych, podobnie
jak w by³ym zaborze pruskim.

i austro-wêgierskiego), stanowi¹c czasami znaczny
odsetek lokalnego spo³eczeñstwa. Najwiêkszy odsetek
stanowili w miecie Piñsk na Wo³yniu. Prawie nie by³o
ich natomiast na terenie dawnych Prus, a tak¿e Górnego l¹ska. W sumie stanowili oko³o 8% ca³ej populacji
w Polsce. Ich rozmieszczenie w Polsce by³o bardzo
nierównomiernie.
Po mierci marsza³ka J. Pi³sudskiego po³o¿enie
¯ydów uleg³o pogorszeniu. W latach 1935  1937 mno¿y³y siê bowiem zamieszki, a nawet pogromy anty¿ydowskie (Grodno, Przytyk, Brzeæ Litewski). Byli zabici
i ranni. W pogromach zginê³o 97 ¯ydów, a oko³o 500
zosta³o rannych. Celem zajæ by³y niejednokrotnie
¿ydowskie sklepy, co zwi¹zane by³o z promowanym
przez skrajn¹ prawic¹ has³em: Swój do swego po swoje i bojkotem ekonomicznym ¯ydów.
W tej sytuacji prymas August Hlond wyda³ w lutym
1936 r. list pasterski O katolickie zasady moralne,
w którym pisa³:
Problem ¿ydowski istnieje i istnieæ bêdzie, dopóki
¿ydzi bêd¹ ¿ydami. (...) Faktem jest, ¿e ¿ydzi walcz¹
z Kocio³em katolickim, tkwi¹ w wolnomylicielstwie,
stanowi¹ awangardê bezbo¿nictwa, ruchu bolszewickiego i akcji wywrotowej. Faktem jest, ¿e wp³yw ¿ydowski na obyczajnoæ jest zgubny, a ich zak³ady wydawnicze propaguj¹ pornografiê. Prawd¹ jest, ¿e ¿ydzi dopuszczaj¹ siê oszustw, lichwy i prowadz¹ handel
¿ywym towarem. Prawd¹ jest, ¿e w szko³ach wp³yw
m³odzie¿y ¿ydowskiej na katolick¹ jest na ogó³ pod
wzglêdem religijnym i etycznym ujemny. Ale  b¹dmy
sprawiedliwi. Nie wszyscy ¿ydzi s¹ tacy. (...) Przestrzegam przed importowan¹ z zagranicy postaw¹ etyczn¹,
zasadniczo i bezwzglêdnie anty¿ydowsk¹. Jest ona
niezgodna z etyk¹ katolick¹. Wolno swój naród wiêcej
kochaæ; nie wolno nikogo nienawidziæ. Ani ¿ydów.
W stosunkach kupieckich dobrze jest swoich uwzglêdniaæ przed innymi, omijaæ sklepy ¿ydowskie i ¿ydowskie stragany na jarmarku, ale nie wolno pustoszyæ
sklepu ¿ydowskiego, niszczyæ ¿ydom towarów, wybijaæ
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szyb, obrzucaæ petardami ich domów. (...) Nie wolno
¿ydów napadaæ, biæ ich, kaleczyæ, oczerniaæ.
Tak wiêc czêæ polskiego Kocio³a, w tym kardyna³
August Hlond, popar³a bojkot ekonomiczny ¯ydów.
W obronie mniejszoci ¿ydowskiej wystêpowa³a natomiast PPS, a na wy¿szych uczelniach natomiast
w 1937 r. wprowadzono numerus clausus.
Spory polsko-¿ydowskie w II RP trwa³y jeszcze od
czasów porozbiorowych. Warto tu te¿ przypomnieæ, ¿e
Polska by³a chyba jedynym krajem, w którym ¯ydzitu³acze znaleli dla siebie w miarê wygodne miejsce.
Do ró¿nych sporów dochodzi³o jeszcze w czasie zaborów. Powodów mo¿e by³o tu wiele, szczególnie w guberniach zachodnich Rosji i w zaborze rosyjskim, gdzie
¯ydzi stanowili znaczn¹ mniejszoæ.
Jeszcze w Kongresówce jednym z istotnych problemów ¿ydowskich by³a prostytucja, o czym wspomina³
tak¿e prymas A. Hlond. Pod koniec XIX w. w Ameryce
Po³udniowej s³owo Polka (polaca) uznawano za najgorsz¹ obelgê, gdy¿ nieprzypadkowo sta³o siê synonimem prostytutki. Do burdeli w Rio de Janeiro, Buenos
Aires lub Montevideo masowo wywo¿ono z Królestwa
Polskiego, Galicji, Bukowiny oraz zachodnich guberni
rosyjskich m³ode i ³adne dziewczêta (polacas), przewa¿nie ¯ydówki, w wieku 13  16 lat. Wielce op³acalny
proceder kwit³ na szerok¹ skalê. W tym celu bowiem
w 1890 r. ró¿ni strêczyciele, alfonsi i w³aciciele domów
publicznych za³o¿yli w Buenos Aires przestêpcz¹ (choæ
pocz¹tkowo niby humanitarn¹) organizacjê, specjalizuj¹c¹ siê w wywo¿eniu z Europy Wschodniej do Ameryki
Po³udniowej m³odych dziewcz¹t. Za³o¿ycielami i cz³onkami organizacji byli g³ównie ¯ydzi. Gang dzia³a³ legalnie jako Warszawskie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy  w skrócie Warszawa  st¹d kojarzono go z nieistniej¹c¹ przecie¿ wówczas Polsk¹. W dodatku wielu
sutenerów mówi³o po polsku. Stopniowo organizacja ta
objê³a kontrol¹ domy publiczne w ca³ej Argentynie.
Uwa¿a siê, ¿e po stronie poda¿y dziewcz¹t (g³ównie
¿ydowskich) z Imperium Rosyjskiego (w tym tak¿e
z Kongresówki) do Ameryki Po³udniowej g³ównymi
czynnikami by³y: bieda oraz rosyjski antysemityzm.
Przyczynami rozwoju popytu na prostytucjê w Argentynie i Brazylii by³ za ogólny niedobór kobiet (podobno
relacja mê¿czyzn do kobiet wynosi³a 10:1), Europejek
w szczególnoci. Poza tym wród Latynosów panowa³a
du¿a tolerancja wobec prostytucji, policja by³a skorumpowana, a prawo ³agodne. Pojawi³y siê te¿ nowe, szybkie po³¹czenia morskie, u³atwiaj¹ce komunikacjê miêdzy kontynentami.
Dziewczêta mamiono w ró¿ny sposób. Werbunkowi
naganiacze roztaczali wspania³e perspektywy pracy i
wysokich zarobków, a tak¿e bogatego zam¹¿pójcia.
Czasami naprêdce organizowano nawet rytualny (fikcyjny i bezprawny) lub z bogatym i przystojnym
¯ydem, który poszukiwa³ ¿ony wychowanej w tradycji.
Rodzinie wyp³acano odpowiedni¹ zaliczkê pieniê¿n¹.
Nêdza zwykle odbiera³a mo¿liwoæ racjonalnej decyzji.
To, ¿e wiêkszoæ wywo¿onych dziewcz¹t stanowi³y
¯ydówki, nie zmienia plugawej sytuacji, w jakiej znajdowa³y siê ziemie popowstaniowej Polski, dlatego wród
wywo¿onych by³y równie¿ Polki.
Proceder doskwiera³ jednak samym ¯ydom, zarówno na terenie ziem polskich, jak te¿ w Brazylii i Argen-

tynie. St¹d na fali rewolucji 1905 r. milicja robotnicza
¿ydowskiej partii socjalistycznej Bund dokona³a w Warszawie (24  27.05.1905) tzw. pogromu ¿ydowskich alfonsów, w wyniku czego doszczêtnie zdemolowano
40 burdeli. Zginê³o co najmniej 8 osób, a 100 zosta³o
rannych, w tym prostytutki. O problemach tych pisa³a
prasa, odbywa³y siê g³one procesy.
Punktami przewozowymi zwerbowanych ¯ydówek
by³y: Hamburg, Odessa, a szczególnie Marsylia, jako
punkt zborny dziewcz¹t wywo¿onych do Rio de Janeiro. Marsylia stanowi³a wiatowy punkt kontaktowy
wszystkich strêczycieli, swego rodzaju targ, na którym
handlowano kobietami. Podobny targ istnia³ te¿ w Rio
de Janeiro, gdzie prezentowano nago nowy po³ów
(nie zawsze przeczuwaj¹cy swe dalsze losy), po czym
kierowano do domów nauki. Tam dziewczêta do oko³o
dwóch tygodni uczy³y siê nowego rzemios³a od starszych sta¿em kurtyzan. Jako rodek wychowawczy
wobec niepos³usznych stosowano m. in. bicie i g³odzenie. Po takim przyspieszonym kursie wszystkie niepokorne by³y ju¿ pos³uszne sutenerom.
Handlarze ¿ywym towarem mieli swój tajny jêzyk
u¿ywany do oceny jakoci towaru. Dziewczêta ³adne i
m³ode to by³y sztuki jedwabiu lub dywany smyrneñskie, uderzaj¹ce piêknoci zwano krzy¿ami brylantowymi lub szkatu³kami z macicy per³owej. Worki kartofli, czyli te brzydkie i niezgrabne, przekazywano do
prowincjonalnych burdeli.
Z czasem organizacja strêczycieli siê rozros³a.
W 1913 r. w samym Rio de Janeiro dzia³a³o 431 burdeli, a wiêkszoæ z nich kontrolowali warszawiacy. Do
tego roku w Buenos Aires zarejestrowano ponad 4 tysi¹ce ¿ydowskich prostytutek, g³ównie z terenów Galicji, Bukowiny, Kongresówki i z zachodnich guberni rosyjskich, nie licz¹c innych narodowoci. W 1913 r.,
przed zaostrzeniem argentyñskiego prawa dotycz¹cego handlu kobietami, oko³o 2 tysi¹ce ¯ydów, w wiêkszoci polskich i rosyjskich, przenios³o siê z Buenos
Aires w Argentynie do Rio de Janeiro w Brazylii, a ich
przeprawê przez Cieninê La Plata nazwano przepraw¹ przez Morze Czerwone.
Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oci w³adze
polskie nie od razu mog³y zaj¹æ siê tym problemem.
Dopiero w 1928 r. polski ambasador w Buenos Aires
wymóg³ jedynie usuniêcie z nazwy mafii (Warszawskie
Towarzystwo Pomocy Wzajemnej) s³owa Warszawskie. Nazwê zmieniono na Towarzystwo Wzajemnej
Pomocy Zvi Migdal (od imienia jednego z za³o¿ycieli).
W warunkach dzia³ania nowych, zaostrzonych przepisów, po 20 maja 1930 r., policja federalna w Buenos
Aires aresztowa³a du¿¹ grupê sutenerów, cz³onków
mafii Zwi Migdal. We wrzeniu odby³ siê proces, na
którym skazano 108 osób, ale ostatecznie w wiêzieniu
pozosta³y tylko trzy osoby. Po tym procesie organizacja
straci³a jednak wiêkszoæ swoich wp³ywów, choæ polski
raport dla Ligi Narodów z 1931 r. podawa³ jeszcze 500
nazwisk sutenerów wywo¿¹cych kobiety z Europy
rodkowo-Wschodniej do Argentyny i Brazylii. Nie
wszystkie by³y ¯ydówkami, mimo ¿e te stanowi³y wiêkszoæ. ¯ydzi bardzo zabiegali o to, ¿eby nie ujawniaæ
nazwisk sutenerów. Os³abiona organizacja przetrwa³a
do II wojny wiatowej i Holokaustu, po którym poda¿
ostatecznie zamar³a.
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W Argentynie i Brazylii rozpustnice etnicznie polskie na tle innych nacji nie mia³y jednak znacz¹cego
udzia³u w najstarszym zawodzie wiata. Jak wykaza³
polsko-brazylijski lekarz i deputowany do regionalnego
parlamentu, Edwino Tempski, w latach 50. na terenie
Parany Polacy stanowili ok. 10% populacji, za wród
kryminalistów i prostytutek poni¿ej 3%. Polonia brazylijska do dzi musi jednak walczyæ ze stereotypem polskich prostytutek.
Na marginesie zapytam, czy w Polsce wspó³czesnej, po ponownym odzyskaniu niepodleg³oci (po
1990 r.) nie by³o i nie ma nadal zorganizowanej prostytucji i handlu ¿ywym towarem, tak¿e w skali miêdzynarodowej???
Tak wiêc spory czy antagonizmy polsko-¿ydowskie
w Polsce czêsto mia³y swój rodowód jeszcze w czasach zaborów. Nie obywa³o siê te¿ bez winy samych
¯ydów i ich specyficznego stosunku do pewnych kwestii.
Niejednokrotnie w stosunku do Polaków, a tak¿e
Rusinów zachowywali siê butnie, szczególnie za pierwszych sowietów . Przypominam sobie pods³yszan¹ raz
na bazarze g³on¹ rozmowê kupuj¹cego (brodaty ¯yd)
ze sprzedawc¹ (nie-Zyd). To nie za Polski! To nie za
Polski!, niemal krzycza³ kupuj¹cy do sprzedawcy, który
nie zra¿ony t¹ napastliwoci¹ odpowiedzial: A, ty parszywcu! Czy tobie by³o le w Polsce? Poczekaj! Przyjdzie Hitler, to ci siê polepszy! Przypuszczalnie tego
typu salonówki nie by³y rzadkoci¹, gdy¿ buta ¯ydów
nie opuszcza³a, szczególnie za pierwszych sowietów.
Przypominam sobie równie¿ opowieæ naszego s¹siada na Kresach (nie pracuj¹cego, bo pracy brakowa³o) Ukraiñca wiadcz¹cego ró¿ne us³ugi ¯ydom), który
z oburzeniem opowiada³, jak jeden z ¯ydów zaproponowa³ mu: poczekaj Zydorku, moja ¿ona gotuje jajka,
to wypijesz rosó³ z jajek. Nie dziwilimy siê wiêc oburzeniu s¹siada na tak¹ propozycjê. Innym razem sprawa by³a o wiele powa¿niejsza, co s³ysza³em z opowieci stryja. Gdy w 1941 r. Niemcy wkraczali na Kresy,
s³ysza³ on, jak jeden ¯yd powiedzia³: Nasi id¹. Nie
odebra³em tego jako konkretn¹ afirmacjê, lecz jako
pewnego rodzaju cechê zbiorowego charakteru ¯ydów.
Takich drobiazgów uzbiera³oby siê wiêcej.
Z czasów przedwojennej szko³y powszechnej nie
przypominam sobie jakich konfliktów z uczniami
¿ydowskimi (szko³a mêska). Widaæ jednak by³o pewne
zró¿nicowanie materialne. Widzia³en np. jak uczeñ
¿ydowski wyrzuca³ do kosza przyniesion¹ z domu kanapkê, gdy dla niektórych innych dzieci szklanka mleka
i bu³ka razówka (nb. mnie te bu³ki smakowa³y) bez niczego, na du¿ej przerwie dla wszystkich, by³y dopiero
niadaniem.
S³ysza³em natomiast pewn¹ opowieæ ze szko³y
¿eñskiej. Jedna z ¿ydowskich uczennic mia³a zwyczaj
(mo¿e to by³a jaka choroba?) siedzenia z szeroko
otwartymi ustami, co denerwowa³o inne uczennice.
St¹d pewnego razu jedna z nich w³o¿y³a ¿ydowskiej
kole¿ance do otwartych ust kawa³ek chleba ze smlcem
(wiadomo, ¿e ¯ydzi smalcu nie jedz¹). By³y wiêc drobiazgi, a mo¿e i powa¿niejsze problemy. Z poziomu
ucznia szko³y powszechnej znajomoæ wielu spraw
g³êbszych by³a mniej dostêpna.
Wydaje siê jednak, ¿e ogólnie rzecz bior¹c w stosunkach polsko-¿ydowskich czy vice versa w okresie

dwudziestolecia miêdzywojennego nie dosz³o wiêc do
zasadniczej poprawy czy pogorszenia. Mo¿na jednak
wyraziæ pogl¹d, ¿e w zasadzie nie by³y to konflikty narodowociowe czy religijne (chocia¿ niektórzy przypominali, ¿e to ¯ydzi ukrzy¿owali Chrystusa, który przecie¿ te¿ by³ ¯ydem), lecz gospodarcze. ¯ydzi odgrywali
bowiem du¿¹ rolê w ¿yciu gospodarczym (g³ównie
w handlu) kraju oraz stanowili du¿y odsetek pracowników umys³owych, co utrudnia³o mo¿liwoæ awansu
¿yciowego Polakom. Z tego powodu mo¿e najczêciej
do k³ótni i sprzeczek dochodzi³o na wy¿szych uczelniach, gdzie m³odzie¿ ¿ydowska stanowi³a proporcjonalnie du¿¹ czêæ s³uchaczy (np. rok akademicki 1921/22
ok. 24% studentów, gdy w ca³ej populacji ¯ydzi stanowili w Polsce oko³o 8%). Bywa³o wiêc, ¿e polscy studenci domagali siê redukcji liczby ¯ydów na uczelniach
(zasada numerus clausus, wprowadzona na uczelniach
w Polsce w 1937 r.) lub ich ca³kowitego usuniêcia (zasada numerus nullus). M³odzi narodowcy wymuszali
nawet na studentach ¿ydowskich siadania w osobnych
³awkach (getto ³awkowe).
3. Bia³orusini. Problem bia³oruski nie by³ tak silny,
jak ukraiñski, nie tylko ze wzgledów wielkoæ populacji
(3,9% ca³ej populacji), lecz tak¿e zakresu ¿yczeñ czy
¿¹dañ.

Jednak i w tym zakresie w³adze zwiêkszaly swe
zainteresowanie. W 1937 r., po mierci Pi³sudskiego,
zaostrzono te¿ politykê w stosunku do mniejszoci prawos³awnej. Ju¿ w 1935 r. zamkniêto bowiem bia³oruskie cerkwie, szko³y, stowarzyszenia kulturalne. W ogóle ju¿ w po 1924 r. rozpoczêto ograniczanie prac kulturalnych Bia³orusinów: jêzyk bia³oruski w³¹czono w alfabet ³aciñski, a szko³y bia³oruskie przekazywano Polakom. Prowadzono te¿ rewindykacje cerkwi prawos³awnych W 1927 r. policja rozbi³a socjalistyczn¹ partiê bia³orusk¹ Hromada.
Po mierci Pi³sudskiego na Bia³orusi od¿y³y problemy wyznania kocio³a wschodniego. Ju¿ w grudniu
(19.12.1935) o¿ywi³ bowiem dzia³alnoæ (utworzony
jeszcze w marcu 1934 r.) Komitet do Spraw Narodowociowych przy Radzie Ministrów, który m.in. opracowywa³ wytyczne dotycz¹ce polityki narodowociowej Pañ18

stwa. Organem wykonawczym tego Komitetu by³o Biuro
Polityki Narodowociowej przy Prezydium Rady Ministrów, w którego sk³adzie znajdowa³a siê Komisja Naukowych Badañ Ziem Wschodu.
Pierwsz¹ kwesti¹, jak¹ podj¹³ ten Komitet by³ status
Kocio³a prawos³awnego w Polsce. W tym zakresie
opowiedziano siê za hamowaniem procesu ukrainizacji
i bia³orutenizacji Cerkwi z równoczesnym popieraniem
wyznawców prawos³awia. M.in. zalecano pozostawienie w liturgii jêzyka staro-cerkiewno-s³owiañskiego
(SCS  jest obecnie w programie studiów polonistycznych w Polsce) z równoczesnym, aktywnym wprowadzaniem jêzyka polskiego.
Równoczenie rz¹d wzmóg³ poparcie dla separatystycznych d¹¿eñ £emków i Hucu³ów w Karpatach
w celu dalszej kolonizacji i polonizacji s³abo zaludnionych wschodnich terenów pogranicza polsko-ukraiñskiego, co zaskoczy³o nawet kompromisowe ugrupowania ukraiñskie.

Podobne kontrowersje z powodu szkó³ dwujêzycznych wynika³y te¿ na Kresach Wschodnich.
Na marginesie warto tu zauwa¿yæ, ¿e po dojciu do
w³adzy Hitlera o poparcie Niemców zabiega³a dzia³aj¹ca w Polsce polska sekcja NSDAP.
5. Inne narodowoci:
Poza tymi mniejszociami w Polsce ¿yli tak¿e: Litwini, Rosjanie, Ormianie, Czesi i S³owacy i inni.
Wydaje siê jednak, ¿e nie wielkoæ mniejszociowej
populacji by³a g³ówn¹ przyczyn¹ trudnoci w integracji
Polski. Przyczyna ta tkwi³a g³ównie w celach i zachowaniach mniejszoci. Widaæ to szczególnie po zachowaniach mniejszoci ruskiej (ukraiñskiej), która nie tak
dawno przecie¿ (1918  1919) walczy³a z odradzaj¹c¹
siê Polsk¹ o w³asn¹ samostijnoæ na obszarze Rzeczypospolitej (Kresy Po³udniowo-Wschodnie). Inne mniejszoci w zasadzie takich aspiracji nie mia³y, a przede
wszystkim tak ich na si³ê nie realizowa³y. Tak wiêc to
tylko Ukraiñcy stanowili w tym zakresie najwieksze zagro¿enie dla Polski i Polaków, co potwierdzi³y potem
lata II wojny wiatowej i masowe, bestialskie mordy
Polaków (czêsto s¹siadów, a nawet krewnych).
Mimo wiêc, ¿e ka¿dy obywatel RP mia³ równe prawa
i pe³niê praw wyborczych, to wielonarodowoæ stwarza³a sytuacjê specyficzn¹. A przecie¿ równie¿ w okresie
I RP Polska by³a krajem wielonarodowociowym.
Zreszt¹ nie tylko Polska. W Europie zachodniej proces
konsolidacji narodowociowej trwa³ jednak od czasów
staro¿ytanych, a mimo to pewne ró¿nice i problemy
w tym zakresie istniej¹ nadal.

4. Niemcy. Niemcy, zgrupowani g³ównie na terenach pó³nocno-zachodnich II RP (tereny dawnych
Prus), stanowili pocz¹tkowo w Polsce oko³o 4% ca³ej

c) Stosunek Polaków do mniejszoci narodowych
Stosunek Polaków do mniejszoci narodowych czêsto wi¹zano z sympati¹ do okrelonej partii politycznej.
Np. endecy (ND) poprzez polonizacjê S³owian (Ukraiñców i Bia³orusinów) i stopniow¹ ekstradycjê ¯ydów i
Niemców chcieli zbudowaæ polskie pañstwo narodowe.
St¹d g³osili has³o: Polska tylko dla Polaków. Natomiast Polska Partia Socjalistyczna (PPS) d¹¿y³a do
asymilacji ludnoci niepolskiej w celu wspólnej pracy
na rzecz pañstwa z zachowaniem odrêbnoci narodowej.
3. W³adze naczelne II RP
a) Naczelnik pañstwa
W pocz¹tkowym okresie w Polsce, odrodzonej po
latach niewoli, w³adzê naczeln¹ sprawowa³ Naczelnik
Pañstwa Józef Klemens Pi³sudski (22.11.1918
 11.12.1922).

spo³ecznoci. Teren ten (podobnie jak Górny l¹sk) cechowa³a pewna specyfika, któr¹ by³ prawie zupe³ny
brak ¯ydów.
Najwiêkszy problem stanowi³y tam natomiast: niemiecka w³asnoæ ziemska oraz niemieckie szkolnictwo
prywatne, które po odzyskaniu przez Polskê niepodlegoci pocz¹tkowo dominowa³o w zachodniej czêci
kraju. Polscy rodzice posy³ali swe dzieci do tych szkó³
ze wzglêdu na nacisk niemieckich pracodawców. Nauka w takiej szkole czêsto koñczy³a siê germanizacj¹.
Polski rz¹d zacz¹³ wiec ograniczaæ sieæ szkó³ niemieckich i utrudniaæ nabór do nich polskich dzieci. Niemcy
odbierali to jako dyskryminacjê i kierowali skargi do Ligi
Narodów (przypomnijmy, ¿e Polska podpisa³a tzw. Ma³y
Traktat Wersalski w sprawach narodowociowych, gdy
Niemcy tego traktatu nie podpisa³y, mimo i¿ w granicach Niemiec pozosta³o ponad 1 mln Polaków). Ataki
te Polska opinia publiczna odbiera³a jako próbê kompromitacji pañstwa polskiego w oczach innych narodów.

b) prezydenci
Nastêpnie II RP mia³a trzech prezydentów.
1. Pierwszy Gabriel Narutowicz urzêdowa³ bardzo
krótko (11.12.1922  16.12.1922), gdy¿ po kilku dniach
urzêdowania zastrzeli³ go w sali warszawskiej Zachêty
prawicowy fanatyk Eligiusz Niewiadomski. W ogóle
prawica zarzuca³a Prezydentowi, ¿e zosta³ wybrany
g³osami lewicy i mniejszoci narodowych.
1a. Po mierci prezydenta G. Narutowicza obowi¹zki g³owy pañstwa, do czasu wyboru nowego prezydenta, pe³ni³ z urzêdu marsza³ek Sejmu Maciej Rataj
(16  22.12.1922).
2. Drugim prezydentem zosta³ Stanis³aw Wojciechowski (22.12.1922  14.05.1926), pelni¹cy swe obo19

wi¹zki do czasu zamachu stanu J. Pi³sudskiego
(14.05.1926).
2a. Po Stanis³awie Wojciechowskim obowi¹zki g³owy pañstwa znowu sprawowa³ marsza³ek Sejmu Maciej
Rataj (15.05.1926  4.06.1926).
3. Nastêpnie na prezydenta asygnowano Józefa
Pi³sudskiego, który tych obowiazków jednak nie
przyj¹³.
4. W tej sytuacji na prezydenta II RP Sejm wybra³
(4.06.1926) profesora Politechniki Lwowskiej Ignacego
Mocickiego, który swe obowi¹zki sprawowa³ do koñca
rz¹dów II RP w kraju (30.09.1939).
Po przewrocie majowym w 1926 r. faktycznie najwy¿sz¹ w³adzê w pañstwie posiada³ Marsza³ek Polski
Józef Pi³sudski, który piastowa³ tylko urz¹d Generalnego Inspektora Si³ Zbrojnych.

11 Julian Ignacy Nowak
31.07.1922  14.12.1922
12 W³adys³aw Eug. Sikorski 16.12.1922  26.05.1923
13 Wincenty Witos
(trzeci raz)
28.05.1923  4.12.1923
14 W³adys³aw Grabski
(drugi raz)
19.19.1923  14.11.1925
15 Aleksander Józef Skrzyñski
20.11.1925  5.05.1926
16 Wincenty Witos (czwarty raz)
10.05.1926  14.05.1926
tu zamach majowy
17 Kazimierz Bartel (3-krotnie)
15.05.1926  4.06.1926
18
8.06.1926  24.09.1926
19
27.09.1926  30.09.1926
20 Józef Klemens Pi³sudski 2.10.1926  27.06.1928
21 Kazimierz Bartel (czwarty raz)
27.06.1928  13.04.1929
22 Kazimierz witalski
14.04.1929  7.12.1929
23 Kazimierz Bartel (pi¹ty raz)
29.12.1929  15.03.1930
24 Walery S³awek
29.03.1930  23.08.1930
25 Józef Kl. Pi³sudski (drugi raz)
25.08.1930  4.12.1930
26 Walery S³awek (drugi raz)
4.12.1930  26.05.1931
27 Aleksander Prystor
27.05.1931  9.05.1933
28 Janusz Jêdrzejewicz
10.05.1933  13.05.1934
29 Leon Tadeusz Koz³owski 15.05.1934  28.03.1935
30 Walery S³awek (trzeci raz)
28.03.1935  12.10.1935
31 Marian Zyndram-Kocia³kowski
13.10.1935  15.05.1936
32 Felicjan S³awoj Sk³adkowski
15.05.1936  30.09.1939
c.d.n.

c) Rz¹dy
II RP mia³a 32 premierostwa (rz¹dy), przy czym niektórzy premierzy sprawowali swe urzêdy kilkakrotnie.
Najczêciej (piêciokrotnie) urz¹d ten pe³ni³ Kazimierz
Bartel. Tak¿e J. Pi³sudski by³ premierem dwukrotnie.
Wszystkich premierów i okresy pe³nienia urzêdów podaje tabela:
Lp.

Premierzy
Okres
Imiê i nazwisko
sprawowania urzêdu
1 Jêdrzej Moraczewski
18.11.1918  16.01.1919
2 Ignacy Jan Paderewski 18.01.1919  27.11.1919
3 Leopold Skulski
13.12.1919  9.06.1920
4 Wincenty Witos
10.06.1920  23.06.1920
5 W³adys³aw Grabski
27.06.1920  24.07.1920
6 Wincenty Witos
(drugi raz)
24.07.1920  13.09.1921
7 Antoni Ponikowski (2-krotnie)
19.09.1921  5.03.1922
8
10.03.1922  6.06.1922
9 Artur liwiñski
28.06.1922  7.07.1922
10 Wojciech Korfanty
14.07.1922  31.07.1922

W dalszych partiach przewidziano m.in. dzia³anie Pañstwa pod kolejnymi konstytucjami, ¿ycie polityczne,
gospodarcze, naukowe, kulturalne i inne.

UROCZYSTOCI W ODDZIA£ACH I KLUBACH TMLiKPW
Andrzej Szteliga

Seminarium 17 wrzenia 1939 r. we Lwowie:
przyczyny, przebieg i skutki
stytutu Lwowskiego w Warszawie. Tematyczne wyst¹pienia przebieg³y w nastêpuj¹cej kolejnoci, a mianowicie:
 Sytuacja polityczna i militarna w Europie i w Polsce tu¿ przed II wojn¹ wiatow¹ (Bogdan St. Kasprowicz),
 Bitwa graniczna 1939, obrona Lwowa i pierwsza
okupacja sowiecka (dr hab. Zygmunt Woniczka  Wiceprezes PAU O/Katowice),
 Okupacja niemiecka i drugs okupacja sowiecka
we Lwowie i na Kresach (prof. Stanis³aw Nicieja),

W 80. rocznicê wybuchu II wojny wiatowej (1 wrzenia  agresja niemiecka, 17 wrzenia  agresja sowiecka) dnia 17 wrzenia 2019 r. w Bibliotece l¹skiej
w Katowicach zorganizowano konferencjê upamiêtniaj¹c¹ agresjê sowieck¹ na Polskê, a szczególnie zajêcie
Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich.
Otwarcia dokona³ prof. Zbigniew Kad³ubek  dyrektor Biblioteki l¹skiej w Katowicach i prezes TMLiKPW
O/Katowice Maria lepowroñska. Ca³oæ seminarium
poprowadzi³ Bogdan St. Kasprowicz  Wiceprezes In20

 Kszta³towanie siê granic Polski (dr Andrzej Szteliga  Wiceprezes TMLiKPW O/Katowice),
 Exodus ludnoci kresowej  Lwowiacy na l¹sku
(Bogdan St. Kasprowicz).
Inne wa¿niejsze wyst¹pienia merytoryczne to:
 l¹skie zbiory biblioteczne we Lwowie i lwowskie
teatralia w Katowicach (dr Barbara Maresz  Biblioteka
l¹ska),
 Losy polskich bibliotek i fundacji (dr Karol Makles
 Uniwersytet l¹ski),
 17 wrzenia 1939 roku w Katowicach (prof. Krystyna Heska-Kwaniewicz).
W koñcowej fazie spotkania wyst¹pili wiadkowie
historii": pani Bo¿ena Blicharska, pan Edward Hutyra i
pan Jerzy £uczkiewicz  wspominaj¹c w³asne i rodzinne prze¿ycia dotycz¹ce 17 wrzenia 1939 r. oraz konsekwencji sowieckiej i niemieckiej okupacji Lwowa.
Seminarium zakoñczy³a dyskusja.
Zgromadzona licznie publicznoæ z aplauzem i
gromkimi brawami przyjmowa³a wyst¹pienia kolejnych
prelegentów. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w sali Parnassos
zabrak³o miejsc; poniewa¿ wiêkszoæ widowni stanowi³a m³odzie¿ licealna, wykorzysta³a ona do siedzenia
nawet schody. Czêæ m³odych ludzi ogl¹da³a i s³ucha³a
wyst¹pieñ poza sal¹ prelekcyjn¹ z telebimu. W szczególny sposób nale¿y wyró¿niæ i podziêkowaæ za udzia³
nauczycielom i m³odzie¿y z nastêpuj¹cych liceów katowickich: I LO im. M. Kopernika, II LO im. M. Konopnic-

kiej, III LO im. A. Mickiewicza, IV LO im. gen. St. Maczka, X LO im. I.J. Paderewskiego, XV LO im. Rtm. Pileckiego, ZS nr 7 im. St. Mastalerza oraz I LO im.
W. £ukasiñskiego w D¹browie Górniczej i ZS im. Orl¹t
Lwowskich w Tychach.
Oficjalnymi goæmi seminarium byli: kurator owiaty,
prezes TMLiKPW z Zabrza, profesorowie Uniwersytetu
l¹skiego i dyrektor muzeum Saturn z Czeladzi.
W foyer Biblioteki l¹skiej gospodarze zorganizowali wystawê pt. Wrzesieñ 1939 roku na l¹sku i we
Lwowie  prezentuj¹c niezwykle interesuj¹c¹ kolekcjê
fotogramów.
Organizatorami ca³oci przedsiêwziêcia byli Towarzystwo Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich Oddzia³ Katowice, Polska Akademia
Umiejêtnoci Oddzia³ Katowice, Instytut Lwowski
w Warszawie i Biblioteka l¹ska w Katowicach  gospodarz spotkania. Impreza odby³a siê pod honorowym
patronatem Prezydenta Miasta Katowice.
Delegacja cz³onków Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich upamiêtni³a ponadto 80. rocznicê wybuchu II wojny wiatowej spotkaniem pod tablic¹ na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza
w Katowicach, w ho³dzie Polakom zamordowanym na
Kresach Wschodnich II RP przez Armiê Czerwon¹, hitlerowców, OUN-UPA i NKWD w latach 1939  1947.
Z³o¿ono wi¹zankê bia³o-czerwonych kwiatów, zapalono
znicze i odmówiono modlitwê. G

Andrzej Szlichta

Spotkanie z Pielgrzymami ze Z³oczowa
miasta. Na gmachu Rady Miasta zawieszone zosta³y
flagi polska i ukraiñska. Zrodzi³a siê chêæ wspó³pracy
(dot. m.in. szkó³, polskich zabytków, cmentarza itp.).
Zarówno Czêstochowianie jak i Z³oczowianie byli
zadowoleni z nawi¹zania kontaktu. Jakie bêd¹ owoce
tych spotkañ poka¿e przysz³oæ. Bardzo zadowoleni
byli przedstawiciele Towarzystwa Kultury Polskiej, które
zajmuje siê pielêgnowaniem polskoci wród swoich
cz³onków, naszych Rodaków i ukraiñskich sympatyków.
Z³oczowianie po nocnej podró¿y mieli dotrzeæ do
Czêstochowy bardzo wczesnym rankiem 26 sierpnia.
Zabezpieczylimy im wy¿ywienie i zakwaterowanie,
a patronat obj¹³ Prezydent Czêstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Niestety przyjechali z du¿ym opónieniem,
gdy¿ 8 godzin czekali na granicy. Bez odpoczynku,
z marszu uczestniczyli w uroczystociach na Jasnej
Górze. Przyjechali prosiæ Czarn¹ Madonnê o opiekê
nad ich najbli¿szymi bior¹cymi udzia³ w tocz¹cej siê na
Ukrainie wojnie z Rosj¹.
Po obiedzie i bardzo krótkim odpoczynku odby³o siê
w Parku Miniatur Obiektów Sakralnych spotkanie
z czêstochowskimi Kresowiakami, Wiceprezydentem
Czêstochowy i Dyrektorami niektórych czêstochowskich szkó³.
Spotkanie przy rozstawionych na powietrzu sto³ach
rozpocz¹³ prezes Adam Kiwacki od s³ów powitania Z³oczowian, wiceprezydenta Czêstochowy Ryszarda Stefaniaka, przedstawienia naszym Gociom przyby³ych
na spotkanie cz³onków naszego Oddzia³u i przedstawi-

W dniu wiêta MB Czêstochowskiej tj. 26 sierpnia
2019 r. ma Jasn¹ Górê przyby³a 47-osobowa pielgrzymka ze Z³oczowa (Ukraina). Organizatorem by³o
Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Z³oczowskiej im.
ks. bpa Jana Cieñskiego, a przewodnicz¹c¹ Towarzystwa i organizatorem pielgrzymki jest Maria Wo³yniec.
Przyjazd do Czêstochowy poprzedzi³y nastêpuj¹ce
wydarzenia. Otó¿ na pocz¹tku stycznia br. Maria Wo³yniec po d³u¿szej przerwie odnowi³a kontakt z naszym
Oddzia³em, który urwa³ siê po mierci prezesa Wac³awa Baczyñskiego. W dniu 10 stycznia br. odby³o siê
w naszym lokalu spotkanie p. Marii z naszym prezesem Adamem Kiwackim. Dosz³o do obustronnej deklaracji o woli wspó³pracy. I pierwsza deklaracja z naszej
strony: pomo¿emy w organizacji pobytu pielgrzymki
w Czêstochowie. Przyjêto wzajemne zaproszenia do
odwiedzenia swoich miast. Ju¿ w lutym dosz³o do spotkania w Z³oczowie. Grupa czêstochowskich pedagogów (dyrektorzy szkó³, nauczyciele historii) pod wodz¹
wiceprezydenta Czêstochowy dr. Ryszarda Stefaniaka i
naszego prezesa mgr. Adama Kiwackiego jako przewodnika uda³a siê na Kresy w celach turystycznych i
nawi¹zania kontaktów z naszymi Rodakami. Byli m.in.
we Lwowie, Stanis³awowie, Drohobyczu, Rohatynie i
Z³oczowie. Czêstochowianie wszêdzie spotkali siê
z ciep³ym przyjêciem ze strony Rodaków, a tak¿e miejscowych w³adz i duchowieñstwa. W dniu 14 lutego nasi
spotkali siê z Rodakami mieszkaj¹cymi w Z³oczowie,
a tak¿e zostali uroczycie przyjêci przez Mera tego
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duszpasterza pe³ni przez 54 lata, a¿ do mierci w 1992 r.
By³ dobrym, uczynnym cz³owiekiem i duszpasterzem
opiekuj¹cym siê zarówno katolikami, jak i wyznawcami

cieli czêstochowskich szkó³. Z kolei Maria Wo³yniec
w imieniu pielgrzymów i Towarzystwa Kultury Polskiej
podziêkowa³a za pomoc i opiekê. Po tym oficjalnym
powitaniu obecni przy kawie i ciecie toczyli rozmowy
praktycznie o wszystkim, tym bardziej, ¿e nasi Rodacy nie zapomnieli jêzyka polskiego, a kilka Ukrainek
doskonale rozumia³o nasz jêzyk, choæ mówi³y po ukraiñsku. Mimo zadowolenia z pobytu w Czêstochowie i
ciep³ego ich przyjêcia, w ich zachowaniu i wypowiedziach przebija³a nutka smutku. Przecie¿ do Polski
przyjecha³o tylko piêciu mê¿czyzn (dwóch kierowców i
trzech w starszym wieku), a 42 osoby to kobiety i m³odzie¿ szkolna. Ojcowie, mê¿owie, bracia zostali powo³ani na wojnê i wszyscy dr¿¹ o ich ¿ycie. Prosi³y MB
przed Cudownym Obrazem o opiekê ich bliskich.
Po kawie przysz³a pora na zwiedzanie Parku Sakralnych Miniatur. Jest tu kilkadziesi¹t najs³ynniejszych
budowli sakralnych wiata, z wyj¹tkiem polskich, wybudowanych w skali 1:25. Wszyscy ogl¹dali z zaciekawieniem i robili zdjêcia. Nie wiadomo jak d³ugo jeszcze
przetrwa ten Park ze wzglêdu na brak rodków niezbêdnych na utrzymanie.
Po zwiedzaniu przy stolikach ponownie potoczy³y
siê rozmowy. Wyst¹pi³ wiceprezydent R. Stefaniak.
Nasz cz³onek Mieczys³aw Hrehorów, który urodzi³ siê
w Z³oczowie w 1924 r. opowiedzia³ o latach swej m³odoci. Maria Wo³yniec opowiedzia³ o Z³oczowie. By³y
piewy (melodie kresowe polskie i ukraiñskie) w wykonaniu naszego cz³owieka z gitar¹ Andrzeja Szczepañskiego, by³y piêkne melodie w wykonaniu m³odego pokolenia Z³oczowian, którym wszyscy wtórowali.
Có¿, nadszed³ czas po¿egnania, serdecznych s³ów,
ucisków po naszemu i do zobaczenia. Oby to zici³o
siê.
Pielgrzymi poszli na kolacjê i zas³u¿ony nocleg, po
dniu pe³nym wra¿eñ. A jutro czeka ich powrót do domów, ale po drodze chc¹ zwiedziæ Kraków. Zabezpieczylimy im przewodnika. Szerokiej drogi i kolejnych
spotkañ i owocnej wspó³pracy!
I na koniec nieco informacji o Z³oczowie i patronie
ich organizacji. Z³oczów to rejonowe (przed laty powiatowe) miasteczko w obwodzie (województwie) lwowskim, po³o¿one nad rzek¹ Z³oczówk¹ wpadaj¹c¹ do
Bugu, ponad 23 tys. mieszkañców. Prawa miejskie uzyska³ ju¿ za panowania Zygmunta Starego. Jak wiele
kresowych miejscowoci ma w swej historii dobre i
bardzo z³e okresy. W czasie I i II wojny wiatowej dozna³ zniszczeñ, prze¿y³ okupacjê sowieck¹ i niemieck¹,
mieszkañcy doznali wiele cierpieñ. Na miejscowym
cmentarzu znajduje siê Kaplica Poleg³ych Bohaterów
(Kaplica Orl¹t Z³oczowskich), gdzie pochowanych zosta³o 28 poleg³ych w walkach z Ukraiñcami w latach
1918  1920. Rodacy dbaj¹ o ten obiekt. Mimo up³ywu
lat pamiêtaj¹ o Polsce. Z dawnych lat pozosta³o sporo
obiektów, m.in. zamek króla Jana III Sobieskiego,
koció³ parafialny z XVII w. pw. Wniebowziêcia NMP 
w okresie ZSRR jako jeden z niewielu nie by³ zamkniêty,
a przez 54 lata proboszczem by³ ks. bp Jan Cieñski. S¹
równie¿ budynki poklasztorne, cerkwie i stare kamienice.
A oto nieco informacji o patronie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Z³oczowskiej ksiêdzu biskupie Janie
Cieñskim:
Urodzi³ siê w 1905 r. w kresowej arystokratycznej
rodzinie Cieñskich herbu Pomian. W roku 1938 otrzymuje wiêcenia kap³añskie i zostaje skierowany do
parafii pw. Wniebowziêcia NMP w Z³oczowie. Tu pracê

Fot. Wikipedia

Kaplica Poleg³ych Bohaterów (tak¿e zwana Kaplic¹
Orl¹t Z³oczowskich) na miejscowym cmentarzu. W kaplicy
spoczywaj¹ zw³oki 28 oficerów i ¿o³nierzy polskich, torturowanych i zamordowanych przez Ukraiñców w Z³oczowie
w czasie walk polsko-ukraiñskich w latach 1918  1920.
Kaplica zosta³a powiêcona 21 wrzenia 1921 r. po ekshumacji zw³ok poleg³ych, którzy zostali pochowani pierwotnie w zbiorowej mogile na miejscowym cmentarzu.
W 1992 r. miejscowe Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi
Z³oczowskiej przy póniejszym wsparciu Fundacji Pomoc
Polakom na Wschodzie przyst¹pi³o do odnowy obiektu,
który by³ w ruinie: zawalony dach, drzewa rosn¹ce na
murach. Po renowacji na pierwszym piêtrze znajduje siê
mauzoleum, a na drugim kaplica.

innych religii. W okresie II wojny wiatowej podejmowa³
siê ró¿nych prac fizycznych, pe³ni¹c równoczenie obowi¹zki duszpasterza. W czasach ZSRR naucza³ religii
w kociele i w domach w tajemnicy przed w³adzami
sowieckimi.
W roku 1944 w pobli¿u pola bitwy znalaz³ rannego
oficera radzieckiego. Uratowa³ go. Rannym okaza³ siê
wysokiej rangi oficer NKWD, który w dowód wdziêcznoci spe³ni³ probê ksiêdza, aby w³adze sowieckie nie
zamknê³y kocio³a w Z³oczowie i pozwoli³y mu wykonywaæ pracê duszpastersk¹. Tak sta³o siê. Koció³ Wniebowziêcia NMP by³ jednym z bardzo nielicznych niezamkniêtych kocio³ów, a ks. Cieñski prowadzi³ swoj¹
dzia³alnoæ. w roku 1967 w tajemnicy przed w³adzami
wieckim ks. kardyna³ Stefan Wyszyñski konsekrowa³
ks. Jana Cieñskiego na biskupa. Wierni dowiedzieli siê
o tym fakcie dopiero, kiedy po mierci w 1992 r. ubrano
Go w szaty biskupie. Pochowany zosta³ na miejscowym cmentarzu. Tak w wielkim skrócie przedstawia siê
historia Patrona z³oczowskiej organizacji.
I ju¿ ca³kiem na zakoñczenie. Jako Oddzia³ cieszymy siê ze spotkania i nawi¹zanych kontaktów. To nie
tylko Z³oczów, bo równie¿ nasz Prezes oraz nauczyciele i grupa m³odzie¿y z klasy mundurowej ZS Technicznych poczyni³a w br. pierwsze kroki w porz¹dkowaniu
grobów polskich ¿o³nierzy pochowanych na cmentarzu
w Rohatynie.
Oby wszystko uk³ada³o siê pomylnie. G
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Alicja Gula

XXX-lecie TMLiKPW Oddzia³ w Gliwicach
ZG TMLiKPW dr. Andrzeja Kaminskiego wród odznaczonych:
Maria Kaproñ, Jerzy Dêbicki, Ludwika Bulczyñska,
Czes³awa Kulczycka, Marek Hrehorowski, Bo¿ena Radwañska, Wac³aw Jastrzêbiec-Pyszyñski, Wies³aw
Machnik, Adam Wandycz.
W czêci artystycznej naszej uroczystoci zaprezentowa³ siê Wies³aw Machnik cz³onek naszej organizacji znaj¹cy doskonale ba³ak lwowski, wystêpuj¹cy
w audycjach radiowych Polskiego Radia, a na naszych
spotkaniach prezentuj¹cy wiele ciekawych faktów z historii kresów, a tak¿e l¹ska i Gliwic.
Tym razem zabra³ nas w sentymentaln¹ muzyczno
poetyck¹ podró¿ do Lwowa i miejsc, które odwiedzilimy w ostatnich latach. Z humorem przypomnia³ nasze
przygody, komiczne sytuacje, które towarzyszy³y nam,
bawi³y, a tak¿e z³oci³y.
Dowcipnie wyg³oszone przez Wiesia ba³akiem kresowym i przedstawione na obrazie sytuacje rozbawi³y
wszystkich, a brawom nie by³o koñca.
Tyligentne Batiary przypomnieli znane piosenki
kresowe zawsze bliskie naszym sercom, te z Kleparowa, Zamarstynowa, zachêcaj¹c do wspólnego piewania  dziêkujemy Im za to.
Mi³¹ niespodziankê sprawi³y milusiñscy szeciolatkowie z ZSP z Bojkowa, a piosenk¹ Lwowskie Batiary
ujê³y publicznoæ. Równie ciekawie zaprezentowa³ siê
Chór Ch³opiêcy z IV LO w Gliwicach prezentuj¹c pieni patriotyczne, za uczennice ww liceum zachwyci³y
gr¹ na instrumentach muzycznych. Z radoci¹ i oklaskami przyjêlimy wystêpy naszej zdolnej, prezentuj¹cej ró¿ne zainteresowania m³odzie¿y.
Po zakoñczeniu czêci artystycznej i krótkiej przerwie osoby zainteresowane mia³y okazjê porozmawiaæ
z prezesem Polskiego Radia Lwów oraz prezesem Towarzystwa Zabytek o sytuacji Polaków na Ukrainie, ich
wzajemnych kontaktach s¹siedzkich, a tak¿e odnawianych pomnikach znanych Polaków na Cmentarzu Janowskim. G

12.01.2019 r. w sali ARGENTUM przy Instytucie
Metali Nie¿elaznych cz³onkowie naszego ko³a obchodzili uroczystoæ XXX lecia swojej dzia³alnoci.
Uroczystoæ otworzy³ prezes dr Zygmunt Partyka,
który w ciep³ych, serdecznych s³owach przywita³ przyby³ych na t¹ uroczystoæ goci reprezentuj¹cych ró¿ne
rodowiska naszego miasta, miast zaprzyjanionych
oraz Gliwiczan o kresowych korzeniach.
Uroczystoæ nasz¹ zaszczycili swoj¹ obecnoci¹:
Prezes ZG TMLiKPW dr Andrzej Kaminski z Wroc³awia,
Senator RP Jadwiga Rudnicka,
Pose³ RP Piotr Pyzik,
Przewodnicz¹ca RM Gliwic Krystyna Sowa,
Pu³k. Maksymilian Kajdan,
Pu³k. Roman Nowogrodzki,
Prezes gliwickich Sybiraków Eugeniusz Cymbor,
Prezesi TMLiKPW z miast zaprzyjanionych:
Andrzej Azyan z Zabrza,
Maria Slepowroñska z Katowic,
Janina Pó³torak z Tychów,
Dyrektor IV LO im. Orl¹t Lwowskich  Wanda
Chmielorz,
Dyrektor z ZSZ Nr 8 w Bojkowie Maria Dunin-Kowal,
Prezes Polskiego Radia Lwów Teresa Pakosz,
Prezes Towarzystwa Zabytek Zbigniew Pakosz,
franciszkanin W³adys³aw Lizun d³ugoletni proboszcz
parafii w. Antoniego na £yczakowie obecnie mieszkaj¹cy w Przemylu.
Organizacj¹ spraw zwi¹zanych z przygotowaniem
jubileuszowych obchodów naszego TMLiKPW, pokonywaniem trudnoci z tym zwi¹zanych zajêli siê prezesi
dr Zygmunt Partyka i Maria Kaproñ. Przygotowaniem
wystawy pami¹tkowych zdjêæ z wycieczek na kresy
w latach 2011  2019 oraz map¹ miast i miejsc, które
zwiedzilimy opracowa³a Janina Szymela i Wac³aw Jastrzêbiec-Pyszyñski.
W czasie uroczystoci aktywni cz³onkowie naszej
organizacji zostali odznaczeni przez prezesa

Karol Liwirski

Moje wspomnienia o Lwowie
Od pocz¹tku swego istnienia Lwów by³ miastem
wielu narodów, kultur i wyznañ. Król Kazimierz Wielki
przyjmowa³ do miasta ówczesnych emigrantów ¯ydów,
Greków. Poza ludnoci¹ polsk¹ mieszkali tu Rusini,
Niemcy, Ormianie, Grecy, Tatarzy Karaimowi. We Lwowie by³o miejsce dla wszystkich. Lwów jako jedno
z wielu miast w Rzeczypospolitej nie podda³o siê Szwedom. Król Jan Kazimierz powracaj¹c do kraju w roku
1656 z³o¿y lubowanie w katedrze lwowskiej przed obrazem Matki Boskiej £askawej og³aszaj¹c Matkê Bo¿¹
Królow¹ Korony Polskiej  obietnicê reform spo³ecznych w Rzeczypospolitej. To wydarzenie uwieczni³ Jan

Matejko. W lwowskim tyglu znakomicie realizowa³y siê
tradycje polskiej tolerancji religijnej i narodowociowej.
Lwów przez ca³e wieki by³ polskim miastem i pe³ni³ rolê
swobodnego dzia³ania, przede wszystkim Rusinom,
którzy po pewnym czasie zaczêli nazywaæ siê Ukraiñcami, stawali siê groni, szczególnie w latach trzydziestych, gdy okrzep³a organizacja OUN. Dochodzi³o do
zbrojnych napadów. W roku 1923 cudem udaremniono
we Lwowie zamach na prezydenta RP S. Wojciechowskiego.
We Lwowie nikogo nie gorszy³o, ¿e kto by³ ¯ydem
czy Ormianinem, nikomu nie przeszkadza³o, ¿e kto
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jest katolikiem obrz¹dku bizantyjskiego czy ³aciñskiego,
w miecie czy w szkole panowa³a tolerancja. Ka¿dy do
ka¿dego zwraca³ siê z nale¿ytym szacunkiem. Tak by³o
w innych miastach  moja ¿ona uczêszcza³a do szko³y
w £ucku i to potwierdza. Taki by³ nasz kochany Lwów,
miasto skarbów architektury, niepowtarzalnej atmosfery
i wyj¹tkowej historii. Miasto przez wszystkie wieki by³o
bastionem stoj¹cym na stra¿y Rzeczypospolitej i religii
chrzecijañskiej. Tu mieszka³em wraz z moj¹ rodzin¹
a¿ do momentu, gdy zostalimy zmuszeni przez Rosjan
by opuciæ Lwów. Zanim to nast¹pi³o  moj¹ parafi¹ by³
koció³ w. El¿biety. Tu przyjmowa³em pierwsz¹ komuniê, tu by³em ministrantem, tu jako ch³opak zacz¹³em
uczêszczaæ do szko³y w. Marii Magdaleny. By³em niedawno na dwustuleciu jej istnienia  by³y wzruszaj¹ce
spotkania. Tu uczy³em siê patriotyzmu i mi³oci Ojczyzny w bardzo prosty sposób. Czêsto rodzice prowadzili
nas dzieci na Cmentarz Orl¹t Lwowskich. Przyswajalimy sobie te wydarzenia roku 1918, które by³y i s¹
najlepsz¹ lekcj¹ nauki historii Lwowa i Ojczyzny.
W roku ubieg³ym wszyscy obchodzilimy stulecie tych
wiekopomnych wydarzeñ, a które jako stary prezes
Towarzystwa Mi³oników Lwowa w sposób szczególny
mog³em przypomnieæ m³odym pokoleniom i jednoczenie oddaæ ho³d tym, którzy oddali swe ¿ycie za Ojczyznê,
za Lwów, za Orlêta Lwowskie  tak bliskie memu sercu.

Koñcz¹c moje wspomnienia przypomnê, ¿e na
cmentarzu przy ulicy Brzozowie w roku 2007 umieci³em tablicê upamiêtniaj¹c¹ Bitwê pod Zadwórzem 
Polskie Termopile. Tu co roku spotykamy siê z m³odzie¿¹ oddaj¹c ho³d.
W kociele NMP na osiedlu upamiêtni³em
70. rocznicê tragediê Mordów Profesorów Lwowskich
na Wzgórzach Wuleckich, umieszczaj¹c pami¹tkow¹
tablicê.
W stulecie odzyskania niepodleg³oci naszej Ojczyzny oraz Walk o Lwów przez Orlêta Lwowskie zainicjowa³em wykonanie Tablicy pami¹tkowej na Ratuszu
widnickim. Tu musz¹ byæ zmienione herby miast
W setn¹ rocznicê obrony Lwowa przez Orlêta
Lwowskie ja i grupa lwowiaków ufundowalimy i umiecilimy na murze widnickiej wi¹tyni Tablicê upamiêtniaj¹c¹ te historyczne wydarzenia.
W roku 2009 wraz z ks. inf. K. Jandziszakiem zainicjowalimy budowê obelisku, który powiêcony jest
mordom Polaków na Kresach przez nacjonalistów ukraiñskich w latach 1943  1947.
Dla uczczenia postaci Gen. Romana Abrahama by³ego dowódcy Orl¹t Lwowskich w stulecie tych wydarzeñ nadano imiê widnickiemu Rondu. A cztery lata
wczeniej te¿ na moj¹ probê ods³oniêto rondo i nadaj¹c im. Orl¹t Lwowskich. G

Józef ¯arski

Wkroczylimy w nowy wiek wolnoci
W roku 2018 uroczycie obchodzilimy setn¹ rocznicê odzyskania niepodleg³oci przez Polskê. Z tej to
okazji za³o¿ylimy kronikê pod tytu³em 100 lat niepodleg³ej 1918  2018. Cz³onkowie naszego Klubu jak i
zaproszeni gocie wpisywali w niej podziêkowania bohaterom walki o niepodleg³oæ oraz sk³adali ¿yczenia
Jubilatce na kolejne lata. Oto kilka przyk³adów:
Jan Czarnecki: Polsko, Ojczyzno nasza, w dniu setnej rocznicy NIEPODLEG£OCI ¿yczê Ci, aby by³a:
 dumna i niezawis³a jak najd³u¿ej,
 krajem wszystkich Polaków,
 ostoj¹ dla potrzebuj¹cych pomocy,
 w nieustannym rozwoju i d¹¿eniu do dobra,
 wolna od skutków nazizmu, faszyzmu, nepotyzmu
i beznadziei i aby PRAWO znaczy³o PRAWO.;
ks pra³at Wojciech Skóra: Dziêkujemy Bogu i Trójcy
wiêtej Jedynemu za 100-lecie Odzyskania Niepodleg³oci. Prosimy Maryjê o opiekê nad Narodem.;
Mariusz S¹dej: Oby to wiêto 100 lat niepodleg³ej
byto dla Polaków drogowskazem na kolejne lata.;
Andrzej Kail: Nasza Polska bêdzie zawsze taka, jak
jej obywatele  szanujmy siê wzajemnie.;
Barbara Burkowicz: Rzeczypospolitej ¿yczê, by Polacy w rezygnacji i goryczy nie musieli w poszukiwaniu
godniejszego ¿ycia stawaæ siê wychodcami zarobkowymi têskni¹cymi na obczynie za Polsk¹.;
Jolanta ¯arska i El¿bieta ¯arska: ¯yczymy, by
o ka¿dym kolejnym stuleciu Rzeczypospolita wyda³a
kogo na miarê Kopernika, Chopina, Sk³odowskiej-Curie, Pi³sudskiego, Jana Paw³a lI.

Nastêpnie kronika zosta³a udostêpniona czytelnikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad
Odr¹. Pojawi³y siê kolejne podziêkowania i ¿yczenia.
Szczególnie wzruszaj¹ce s¹ wpisy dzieci z Klubu M³odych Ksi¹¿ko¿erców: Zuzi, Liwii, Gabrieli, Oliwii i Karoliny. Gabry Sobkowski napisa³: Bardzo kocham Polskê i cieszê siê, ¿e jest przez sto lat niepodleg³a. Wpisa³ siê Klub Pocz¹tkuj¹cego Internauty pod s³owami
Kocham Ciê Polsko, zaznaczy³ te¿ swoj¹ obecnoæ
Dzieciêcy Klub Ksi¹¿ki (Lena, Kinga, Liwia i Kuzia).
Odnotowa³em w kronice 32 wpisy i dwa z nich pisane wierszem. Bernadetta Suchocka wiersz Polsko, Ojczyzno moja koñczy s³owami B¹d b³ogos³awiona,
niech Ciê opromienia chwa³a.
Adela Pawlukiewicz w przedostatniej strofie swojego utworu wiêto Niepodleg³oci pisze:
Niech pamiêæ o Was nie zginie,
Walczylicie dla ka¿dego,
Przyjmijcie wiêc podziêkowania od Kresowian
Klubu Kostrzyñskiego.
Pod wieloma wpisami niektórzy z cz³onków Klubu
lub czytelników kroniki dodali tylko swoje imiona i nazwiska. W sumie by³o ich 88.
W 101. rocznicê Narodowego wiêta Niepodleg³oci
kronika oczekuje na kolejne wpisy. Mo¿na ich dokonywaæ w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kostrzynie nad
Odr¹ do koñca bie¿¹cego roku.
7.11.2019 roku cz³onkowie Klubu TMLiKPW w Kostrzynie nad Odr¹ spotkali siê na kolejnej rocznicy Na24

rodowego wiêta Niepodleg³oci (ju¿ 101). Tym samym
wkroczylimy w nowy wiek naszej wolnoci. W spotkaniu udzia³ wziêli cz³onkowie Klubu i zaproszeni gocie,
wród nich byli: senator RP W³adys³aw Komarnicki,
burmistrz miasta Andrzej Kunt, wiceburmistrz Zbigniew

Podobne ¿yczenia przekaza³ zebranym burmistrz
Andrzej Kunt.
Po krótkiej przerwie na kawê, herbatê i ciasteczka
rozpoczê³a siê czêæ artystyczna. Adela Pawlukiewicz
zaprezentowa³a swój wiersz wiêto Niepodleg³oci,
po niej wyst¹pi³ Zespó³ wokalny Wrzos dzia³aj¹cy przy
ZERil, który wykona³ kilka utworów, wród nich: Polskie kwiaty, U³ani, ulani, Wojenko, wojenko. Zespó³
Wrzos wyst¹pi³ w nastêpuj¹cym sk³adzie: Krystyna
Kostrzewa  kierownik zespo³u, Marika Matkowska

Biedulski, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Micha³
Kunt, radny z Gminy Santok Zbigniew £ukasiewicz.
Mec. Micha³ Kunt wyg³osi³ pogadankê, tak sam nazwa³ swój wyk³ad, na temat Roli Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich w odzyskaniu niepodleg³oci
przez Polskê. Mówca przedstawi³ zebranym sylwetki
wielkich Polaków (cywilnych i wojskowych) i przebieg
walk we Lwowie i Zadwórzu. Sala nagrodzi³a wspania³y
wyk³ad rzêsistymi brawami.
¯yczenia z okazji wspania³ego wiêta zebranym z³o¿y³ senator RP W³adys³aw Komarnicki, rodowity Kresowianin, ciesz¹cy siê sympati¹ kostrzynian. W ostatnich
wyborach g³osowa³o na niego ponad 47% wyborców
naszego miasta.

 Instruktor, Zygmunt Brzeziñski  akompaniament,
Anna Borodziuk, Janina Gudziak, Stanis³awa Karnacz,
Halina i Piotr Radziukiewiczowie i Marianna Maciaszek.
Czêæ oficjaln¹ zakoñczylimy odpiewaniem Roty
Marii Konopnickiej. Pierwsze s³owa Nie rzucim ziemi
sk¹d nasz ród napisa³a Maria Konopnicka w 1901 roku
na wieæ o represjach, które spotka³y dzieci z Wrzeni,
protestuj¹ce przeciw nauczaniu religii w jêzyku niemieckim.
Dalszy tekst powsta³ w 1908 roku w ¯arnowcu. By³a
utworem zakazanym do I wojny wiatowej pod zaborem pruskim i rosyjskim.
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Rota wykonana zosta³a po raz pierwszy 15 lipca
1910 roku w 500. rocznicê bitwy pod Grunwaldem.
W Krakowie, podczas ods³oniêcia Pomnika Grunwaldzkiego, przemawia! Ignacy Paderewski. Wtedy to
600-osobowy chór reprezentuj¹cy trzy zabory odpiewa³ Rotê. Muzykê do niej skomponowa³ Feliks Nowowiejski. Musia³a na zebranych zrobiæ ogromne wra¿enie, bo i dzi wywo³uje wielkie wzruszenie.
W czasie I wojny wiatowej i wojny polsko-bolszewickiej sta³a siê jedn¹ z najpopularniejszych pieni patriotycznych a polska emigracja uzna³a j¹ za swój
hymn. W li Rzeczypospolitej kandydowa³a do roli hymnu narodowego. Uwa¿ana jest za drugi hymn Polski.
Rota jest kojarzona z patriotyzmem, bohaterstwem i
odwag¹ Polaków, którzy dzielnie walczyli o nasz¹ Ojczyznê (rota-przysiêga, przyrzeczenie).
Rota zakoñczy³a czêæ oficjaln¹ naszego spotkania, po niej rozpoczê³a siê czêæ nieoficjalna, weso³a,
zabawna. Bawi³a zebranych swoimi wierszami Adela
Pawlukiewicz a do piewu mobilizowali Zbigniew i Czes³awa £ukasiewiczowie. By³o weso³o i zabawnie.
Za przygotowanie i przebieg spotkania pragnê podziêkowaæ:

 dyrektorowi MBP w Kostrzynie nad Odr¹ Joannie
Tarabule za wspó³organizacjê spotkania,
 senatorowi RP W³adys³awowi Komarnickiemu za
przybycie na nasze spotkanie i promocjê biograficznej
ksi¹¿ki Urodzony w czepku Beaty Komarnickiej-Nowak,
 mec. Micha³owi Kuntowi za wspania³y wyk³ad
Rola Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich w odzyskaniu niepodleg³oci przez Polskê,
 dyrektorowi Domu Pomocy Spo³ecznej Domu
Seniora Bogus³awie Strojnowskiej za wykonanie bia³oczerwonych kokardek,
 zespo³owi Wrzos z Kostrzyna
 Halinie Kochanowskiej  za zaanga¿owanie siê na
rzec organizacji spotkania,
 Adeli Pawlukiewicz,
 Czes³awie i Zbigniewowi £ukasiewiczom za bawienie zebranych.
Na koniec przewodnicz¹cy Klubu z³o¿y³ ¿yczenia
zebranym z okazji Narodowego wiêta Niepodleg³oci.
Zdjêcia: Mariusz Szyszko

Uhonorowani za zas³ugi na rzecz rozwoju miasta
(Przedruk z Expressu Boles³awieckiego z 17 padziernika 2019 r.  fragment)
8 padziernika odby³a siê XI sesja Rady Miasta
Boles³awiec zwo³ana na wniosek Prezydenta Miasta.
G³ównym punktem sesji by³o wrêczenie aktów nadania
tytu³u Zas³u¿ony dla Miasta Boles³awiec.
Otrzymali je m.in.:

na rzecz umacniania wiêzi z rodakami na by³ych Kresach II RP, by³a wielokrotnie odznaczana i nagradzana.
W 2014 r. otrzyma³a nagrodê Prezydenta Miasta Boles³awiec za promocjê miasta w 2013 r. W 2015 r. otrzyma³a medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne
zas³ugi dla owiaty i wychowania. W 2017 r. w uznaniu
zas³ug dla Województwa Dolnol¹skiego odznaczona
zosta³a Honorow¹ Srebrn¹ Odznak¹ Zas³u¿ony dla
Województwa Dolnol¹skiego. W 2018 r. wyró¿niona
zosta³a nagrod¹ Prezydenta Miasta Boles³awiec za promocjê miasta w 2017 r. oraz nagrod¹ Dolnol¹skiego
Kuratora Owiaty za wybitne osi¹gniêcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej oraz zaanga¿owanie w rozwój dolnol¹skiej owiaty. W tym samym
roku, za popularyzowanie i utrwalanie pamiêci o ludziach i ich czynach w walce o niepodleg³oæ Polski,
uhonorowana zosta³a przez Zwi¹zek Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych Wiêniów Politycznych, tzw. Krzy¿em Kresowym. Wyró¿niana by³a równie¿ przez instytucje i stowarzyszenia we Lwowie i
Zbara¿u. W 2017 r. odznaczona zosta³a przez Naczelnika Stra¿y Po¿arnej w Zbara¿u za rozwój wspó³pracy
miêdzy miastami Boles³awiec  Zbara¿. W 2018 r.
otrzyma³a Z³ot¹ Odznakê za zas³ugi dla Towarzystwa
Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, a w 2019 r. odznakê
Mera Zbara¿a za rozwój wspó³pracy ukraiñsko-polskiej.

Barbara Smoleñska
Pani Barbara Smoleñska od 26 lat pracuje w szkole
jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, a w latach
2002  2012 pe³ni³a funkcjê wicedyrektora szko³y. Jednym z najwa¿niejszych realizowanych przez ni¹ projektów jest akcja przywracania pamiêci przodków pn. Mogi³ê pradziada ocal od zapomnienia. Od 2015 roku pe³ni funkcjê prezesa Towarzystwa Mi³oników Lwowa i
Kresów Po³udniowo-Wschodnich i aktywnie dzia³a na
rzecz przywracania pamiêci o Kresach II Rzeczypospolitej. Zainicjowa³a i zorganizowa³a wiele przedsiêwziêæ:
wyjazdy wolontariuszy na Ukrainê w celu porz¹dkowania polskich cmentarzy, wyjazdy z paczk¹ wi¹teczn¹
dla dzieci w Zbara¿u i Sieniawie, wyjazdy cz³onków
Towarzystwa na uroczystoci Dni Zbara¿a oraz wyjazd
delegacji z Boles³awca na uroczystoæ ods³oniêcia pomnika A. Mickiewicza w Zbara¿u. Zrealizowa³a te¿ wiele projektów wymiany m³odzie¿y ze Zbara¿a i Sieniawy
oraz projektów kulturalnych, m.in. spotkania autorskie
o tematyce kresowej i koncerty kresowe, w których
uczestniczyli artyci ze Zbara¿a, Krzemieñca i Równego. Bardzo intensywna wspó³praca ze Zbara¿em doprowadzi³a do podpisania umowy partnerskiej miêdzy
tym miastem, a Boles³awcem. Za osobisty wysi³ek w³o¿ony w podtrzymywanie tradycji, za dzia³alnoæ edukacyjn¹, za promocjê miasta Boles³awiec, za dzie³o zrzeszania i aktywizowania Kresowian oraz za dzia³alnoæ

Stanis³awa Balawender
Pani Stanis³awa Balawender urodzona w Rudkach
ko³o Lwowa jest inicjatork¹ i pierwszym prezesem
utworzonego w 1989 r. Towarzystwa zrzeszaj¹cego
mieszkañców by³ych Kresów II Rzeczypospolitej, którzy osiedlili siê w Boles³awcu. Przez dwa lata dzia³alno26

ci kierowane przez Stanis³awê Balawender Towarzystwo by³o samodzielnym stowarzyszeniem i nosi³o nazwê Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Lwowskiej. W 1991
roku, decyzj¹ Zarz¹du wesz³o w sk³ad ogólnopolskiego
stowarzyszenia Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich. Aby mieszkañcy Bole-

W 1990 r. z inicjatywy Stanis³awy Balawender w kociele Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii Panny i w.
Miko³aja (Bazylika Mniejsza) zosta³a ods³oniêta i powiêcona tablica pami¹tkowa powiêcona Obroñcom
Lwowa. Cz³onkowie Towarzystwa i pozyskani sponsorzy podjêli trud wykonania i sfinansowania tablicy. Do

s³awca urodzeni na Kresach mogli odwiedziæ miejscowoci, w których dawniej mieszkali, a tak¿e mogli odwiedziæ miejsca pochówku swoich przodków oraz nawi¹zaæ kontakt z pozosta³ymi tam Polakami, zorganizowa³a 13 wyjazdów na Kresy. Wyjazdy te by³y te¿ okazj¹
do finansowego wsparcia odbudowy kocio³ów katolickich oraz szerokiej pomocy: zawo¿ono ornaty, wiece,
ró¿nego rodzaju wyposa¿enie kocielne, ksi¹¿ki w jêzyku polskim, odzie¿, ¿ywnoæ, itp. Stanis³awa Balawender organizowa³a równie¿ wyjazdy do Rosji, £otwy,
Estonii, na Litwê oraz pañstw Europy Zachodniej. Integrowa³y one rodowisko boles³awieckich kresowian.

2000 r. przy tablicy odbywa³y siê uroczystoci w rocznicê obrony Lwowa i tzw. Msza w. lwowska. Po mszy
w. organizowane by³y kwesty na odbudowê cmentarza
Orl¹t Lwowskich we Lwowie, a wieczorem odbywa³y siê
spotkania cz³onków i sympatyków Towarzystwa. Za
trud w³o¿ony w dzie³o zrzeszania i aktywizowania kresowian oraz za dzia³alnoæ na rzecz umacniania wiêzi
z rodakami na by³ych Kresach II RP w 1998 r. Stanis³awa Balawender zosta³a uhonorowana Z³ot¹ Odznak¹
Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich, a w 2013 r. odznaczona zosta³a odznak¹
25-lecia Towarzystwa. G

30 lat Boles³awieckich Stowarzyszeñ Kresowych
(Przedruk z Expressu Boles³awieckiego z dn. 17 padziernika 2019 r.)
cie najbli¿szych oraz zawiadczaæ o historycznej prawdzie. W kwietniu 1996 roku na pomniku umieszczono
drug¹ tablicê upamiêtniaj¹c¹ 50. rocznicê przyjazdu
Polonii Jugos³owiañskiej do Boles³awca. W kwietniu
2004 roku dodano kolejn¹ tablicê upamiêtniaj¹c¹ przybycie repatriantów z Francji. W maju 2013 r. ods³oniêto
czwart¹ tablicê pami¹tkow¹ Ko³a Zwi¹zku Sybiraków
upamiêtniaj¹ca 68. rocznicê powrotu z Syberii o treci
Po zes³aniu i g³odowej tu³aczce na Syberii wrócilimy
do Ojczyzny. Na pami¹tkê 68 rocznicy powrotu. Z okazji 30-lecia Boles³awieckich Stowarzyszeñ Kresowych
pod pomnikiem, znajduj¹cego siê nieopodal dworca
kolejowego, spotkali siê Kresowiacy oraz ich potomkowie, aby podzieliæ siê wspomnieniami z pierwszych
chwil przybycia do Boles³awca po II wojny wiatowej
oraz posadziæ d¹b, który zosta³ przywieziony ze Zbara¿a. D¹b jest symbolem przyjani i wspó³pracy Boles³awca i Zbara¿a. W sobotê, w sali kina Forum odby³y
siê g³ówne uroczystoci zwi¹zane jubileuszem Boles³a-

Towarzystwo Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich Oddzia³ w Boles³awcu oraz Zwi¹zek
Sybiraków Ko³o w Boles³awcu wiêtowa³y 30-lecie Boles³awieckich Stowarzyszeñ Kresowych.
W pi¹tek, 4 padziernika 2019 r. na Placu Wolnoci
w Boles³awcu mia³a miejsce uroczystoci z³o¿enia
kwiatów pod pomnikiem Polaków przyby³ych z Kresów
Wschodnich. W uroczystoci uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeñ oraz w³adze samorz¹dowe miasta i
powiatu. Warto przypomnieæ, ¿e pomnik Kresowiaków
zosta³ wzniesiony w 1995 r. na pami¹tkê 50. rocznicy
przybycia pierwszego transportu kolejowego Polaków
przesiedlonych z Kresów Wschodnich  Ziemi Drohobyckiej. Akt erekcyjny ods³oniêcia pomnika nast¹pi³
17 wrzenia 1995 r. Wzniesiony pomnik uzyska³ formê
surowego obelisku jako symbolu ciê¿kiej pracy, trwania, s³u¿by dla Ojczyzny oraz wielkiego patriotyzmu.
Pomnik prosty i surowy jak los osób przesiedlonych.
Ma przypominaæ cierpienie, upokorzenia i ból po stra27

wieckich Stowarzyszeñ Kresowych. Towarzystwo Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich
w Boles³awcu, Zwi¹zek Sybiraków Ko³o w Boles³awcu
oraz Stowarzyszenie Kulturalne Krajobrazy w Legnicy
zaprosi³y na jubileuszow¹ galê cz³onków stowarzyszeñ
oraz pasjonatów historii i kultury kresowej. Podczas

warzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich, Oddzia³ w Boles³awcu, zgromadzono 145
biogramów osadników przyby³ych do Boles³awca lub

uroczystoci wrêczono odznaczenia oraz pami¹tkowe
dyplomy i wyró¿nienia za po-moc w upowszechnianiu
historii Kresów i utrzymaniu wiêzi z pozosta³ymi tam
Polakami. W ramach 18. Dolnol¹skich Dni Kultury
Kresowej im. Zygmunta Jana Rumla odby³ siê koncert
pt. Polsko moja. Na scenie wyst¹pili: Zespó³ Oktawa
ze Zbara¿a, Zespó³ Taneczno-piewaczy Furmani,
Zespó³ akordeonowy Ojciec i Synowie, solici: Barbara Twardosz-Drodziñska, Krzysztof Machowski, Ida
Tamara Zagórska, Jaros³aw Majewski. Koncert pt. Polsko moja, propaguje tradycje kulturowe by³ych Kresów
Wschodnich. Dope³nieniem uroczystoci by³a promocja
publikacji Jubileusz Boles³awieckich Kresowian 1989 
 2019  30 lat Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, Oddzia³ w Boles³awcu
oraz Zwi¹zku Sybiraków, Ko³o w Boles³awcu pod redakcj¹ Barbary Smoleñskiej i Marii Niemczuk. W publikacji, wydanej przez Muzeum Ceramiki na zlecenie To-

w jego okolice, spisanych przez uczniów, nauczycieli i
kilkunastoosobowy zespó³ autorów oraz pracowników
boles³awieckiego muzeum. G

Bogdan Kociñski

30-lecie Oddzia³u w Brzegu TMLiKPW
(Przedruk z Gazety Brzeskiej nr 21 z 6 listopada 2019 r.)
Biesiada kresowa, uroczysty koncert oraz okolicznociowe nabo¿eñstwo to najwa¿niejsze punkty jubileuszu 30-lecia brzeskiego Oddzia³u Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich.
Ta pozarz¹dowa organizacja spo³eczno-kulturalna
od trzech dekad skupia zarówno by³ych mieszkañców
dawnych ziem polskich, jak równie¿ lokalnych sympatyków.
Uroczyste obchody rozpoczê³y siê od kresowej biesiady. W restauracji Herbowa 26 padziernika licznie
zgromadzili siê cz³onkowie Towarzystwa oraz samorz¹dowcy i zaproszeni gocie.

 Wasze Stowarzyszenie przez te 30 lat z powodzeniem wype³nia³o swoj¹ misjê. Zrzeszacie osoby, którym
szczególnie bliskie jest dziedzictwo historyczne, kulturowe oraz wspó³czesne dzieje Kresów  podkreli³
w trakcie uroczystoci starosta brzeski Jacek Monkiewicz.  Dziêki Wam, dziêki dzia³alnoci Towarzystwa,
pamiêæ o dawnych ziemiach Polski na d³ugo pozostanie w sercach mieszkañców powiatu brzeskiego.
Równie¿ burmistrz Brzegu Jerzy Wrêbiak podziêkowa³ cz³onkom Towarzystwa za upowszechnianie wiedzy o dziejach Lwowa i dawnych Kresach RP oraz za
pielêgnowanie dorobku historycznego tych ziem.
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Starosta i burmistrz wrêczyli na rêce Zygmunta Bielana  wiceprezesa Towarzystwa i Alicji Heflich  cz³onka zarz¹du listy gratulacyjne i upominki.
Historiê powstania i dzia³alnoci Towarzystwa
w swym przemówieniu przedstawi³ wiceprezes Zygmunt Bielan. Wspomnia³ o pierwszych prezesach, Ro-

Grata. Du¿o anga¿owa³ siê w dzia³alnoæ wiceprezes
Juian Jamróz. Zreszt¹ mo¿na wymieniæ wielu, ale nie
chcia³abym kogo pomin¹æ. Dzi obchodzimy piêkny

Wprowadzenie sztandaru

Cz³onkowie Towarzystwa Mi³oników Lwowa
w Brzegu

By³e wokalistki zespo³u Biedronki
przy Klubie Wojskowym w Brzegu, kierownik Klubu
Jana Koronkiewicz, instruktorka Anna Gliñska
Tort jubileuszowy
jubileusz  wspomina³a A. Heflich, która jest dobrym
duchem Towarzystwa.
Najlepiej j¹ scharakteryzowa³ Józef Chimiak w 1993
przy okazji powiêcenia sztandaru brzeskiego oddzia³u
(by³ to pierwszy sztandar w Polsce na 84 Oddzia³y i
Kluby Towarzystwa). Wiersz napisany z tej okazji zakoñczy³ zwrotk¹:
I mo¿e kto zapyta ciekawy
ten sztandar z czyjej inspiracji
znalaz³ miejsce na tej sali?
Myl i d¹¿enie to naszej Ali!
Myl i d¹¿enie przywieca³y tak¿e podczas chodzenia po kresowiakach z probami o wp³atê pieniê¿n¹ na
witra¿ w kociele pod wezwaniem w. Miko³aja w Brzegu. Kresowianie nie zawiedli i witra¿ z wizerunkiem
Maryi £askawej i herbami kresowych miast do dzi
przypomina o ich wk³adzie w budowê powojennego
Brzegu.
Przez 30 lat przez Towarzystwo przewinê³o siê wiele
osób. Warto przypomnieæ kilka osób, które odesz³y,
a dobrze siê zapisa³y w kronice brzeskiego oddzia³u i
w ludzkiej pamiêci: Eugenia Niechcaj  wieloletnia
ksiêgowa; Barbara Czy¿yk  ksiêgowa, cz³onek komisji
rewizyjnej; Stanis³aw Szczepaniak  cz³onek pocztu

Cz³onkowie TML w Brzegu
 w rodku zdjêcia 90-letnia Jadwiga Brodowska
manie Chomiñskim i Zbigniewie Gracie. Dzi Towarzystwem kieruje Alicja Zbyryt, która z powodu choroby
nie mog³a uczestniczyæ w spotkaniu.
 Ju¿ na samym pocz¹tku by³o ogromne zainteresowanie. By³o nas na pocz¹tku co najmniej 200 osób.
Koñcem 1989 roku wszystko siê zaczê³o, ale tak naprawdê ruszylimy pe³n¹ par¹ w styczniu 1990, jak
naszym stowarzyszeniem zacz¹³ kierowaæ Zbigniew
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sztandarowego, wykona³ drzewiec sztandaru i metalowego lwa, który zdobi sztandar; Roman Chmiecik
 cz³onek pocztu sztandarowego, przyczynia³ siê do
przygotowania kresowego o³tarza na Bo¿e Cia³o, by³
uczynnym szoferem na wielu kresowych imprezach;
Irena Czepielewska  cz³onek pocztu sztandarowego i
komisji rewizyjnej.

ronkiewicz, Sabina D¹browska, ¯aneta Kozowist, Zespó³ Inwencja i Zespó³ Wokalny Biedronki.
Podziêkowania otrzyma³y: Ma³gorzata Stanowska,
Ma³gorzata Rudno-Rudziñska i Zofia Bosy.
Ks. Boles³aw Robaczek  kapelan kresowiaków,
dziêkuj¹c za medal i pamiêæ przekaza³ opiekê nad ro-

Cz³onkowie TML w Brzegu
dowiskiem kresowym swemu nastêpcy w parafii
pw. Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego  ks. Romanowi
Siewierze.
By³ kresowy poczêstunek, a na deser w asycie
gor¹cych ogni wjecha³ okaza³y tort z herbem Lwowa i
dopiskiem Stanis³awów, Tarnopol, Wo³yñ. Zaproszeni
gocie mogli podziwiaæ m.in. wystêpy m³odych artystów
z Klubu Wojskowego 1. Brzeskiego Pu³ku Saperów.
Tego samego dnia (26 padziernika) o godz. 19.30
w kociele pw. Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego odby³
siê uroczysty koncert Ksi¹¿êcej Orkiestry Symfonicznej. Gdy o godz. 21 na Jasnej Górze by³ Apel Jasnogórski w brzeskim kociele rozbrzmiewa³a religijna
pieñ liczna Gwiazdo miasta Lwowa, Maryja, Matko
nasza i Królowa, Maryja.
W niedzielê (27 padziernika) w kociele pw. Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego odprawiona zosta³a uroczysta msza w intencji Kresowiaków. Daj Bo¿e zdrowie! G

W trakcie biesiady wrêczono okolicznociowe medale z wizerunkiem Matki Boskiej £askawej, która
przez wieki w lwowskiej archikatedrze gromadzi³a Polaków. W pierwszej kolejnoci medale otrzymali cz³onkowie Towarzystwa (nie wszyscy przybyli): Halina Antonowicz, El¿bieta Bojanowska, Jadwiga Brodowska, Alicja Brzu, Zygmunt Bielan, Wiera Chomiñska, Józef
Chimiak, Helena Czoppa, Ma³gorzata Dubik, Zbigniew
Grata, Alicja Heflich, Jan Haas, Józef Jamróz, Józef
Korczyñski, Tadeusz Mróz, Maria Myliwska, Roman
Szczenik, Helena Strzelecka, Wilhemina Urbañska,
W³adys³awa Waszak, Alicja Zbyryt, Stanis³awa Okoniewska.
Medale otrzymali równie¿ zaproszeni gocie: ks.
Boles³aw Robaczek, Jacek Monkiewicz, Jerzy Wrêbiak,
Maciej Stefañski, Pawe³ Kozerski, Janusz Wójcik, Dariusz Byczkowski, Janina Podobiñska, Dorota Herman,
Jacek Ochmañski, Józef Kostrzewa, Bo¿ena Bogus,
Barbara Gawron, Jolanta Ko³odziejska, Leszek Flis,
Eugeniusz Szewczuk, Pawe³ Augustyniak, Marek Golan, Janusz Rzepkowski z ¿on¹, Brygida Jakubowicz,
Bogdan Kociñski, Pawe³ Kowalczyk.
Medale przyjê³y tak¿e artystki z brzeskiego klubu
wojskowego, które od lat maj¹ w repertuarze kresowe
piosenki, ozdobê wielu festiwali, przegl¹dów i uroczystoci: Jana Koronkiewicz, Ania Gliñska, Joanna Bilowicka, Emilia Komarnicka, Diana Winiarska, Kaja Ko30

Klub TMLiKPW w Z³otowie
tro z Jastrowia z inicjatywy cz³onków naszego klubu
Jerzego Cybulskiego i jego mamy Józefy Cybulskiej
 rodowitej lwowianki. Za na kamieniu pami¹tkowym
umiejscowionym przy wlocie ul. Lenej na ul. Kresowiaków widnieje napis: Nadaj¹c nazwê Ulica Kresowiaków oddajemy ho³d milionom Polaków mieszkaj¹cych
na kresach i walcz¹cych o polskoæ. Spe³niamy zatem
testament Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego: Wszystko
co najlepsze Polska ma na swoich obrze¿ach.
 Od 2016 roku odbywaj¹ siê cykliczne konkursy
recytatorskie o tematyce kresowej pod patronatem burmistrza Miasta Z³otowa Adama Pulita dla m³odzie¿y
szkó³ podstawowych oraz pod patronatem starosty z³otowskiego Ryszarda Go³awskiego dla m³odzie¿y szkó³
ponadpodstawowych.
 Pod koniec marca 2018 roku w Kleszczynie na
posesji Szko³y Podstawowej im. Marii Kilar, rodowitej
lwowianki, posadzono w Dniu wiêta Szko³y D¹b pamiêci Hetmana Stanis³awa ¯ó³kiewskiego. System wychowawczy tej szko³y opiera siê na tradycjach kresowych.
 Od padziernika 2015 roku wychodzi co kwarta³
Biuletyn Kresowy pod patronatem starostów powiatowych z Pi³y i Z³otowa oraz burmistrza Miasta Z³otowa.
 Zarejestrowalimy w Starostwie Stowarzyszenie
Zwyk³e pod nazw¹ Kresowiacy w celu zdobywania
funduszy na prowadzenie dzia³alnoci.
 Od 2017 roku nawi¹zalimy kontakt z Kancelari¹
Prezydenta Rzeczypospolitej, co utwierdzi³o nas
w przekonaniu, ¿e nasze dzia³ania nie trac¹ sensu.
 Przy wspó³pracy z Muzeum Ziemi Z³otowskiej zorganizowana zosta³a wystawa pami¹tek i dokumentów
pod nazw¹ Z Kresów na Krainê Z³otowsk¹ w dniach
od 28 stycznia do 5 marca 2017 roku.
 Kolega Tadeusz Stecyk, kustosz prywatnego muzeum przy Szkole Podstawowej nr 3 w Z³otowie, promuje m.in. tematykê kresow¹ na prowadzonych tam
Lekcjach historii.
 W roku 2017 w ramach Euro Eco posadzilimy
przy wsparciu burmistrza Miasta Z³otowa i Starostwa
Z³otowskiego D¹b pami¹tkowy na terenie Zagrody
Krajeñskiej powiêcony parlamentariuszom polskim
rozerwanych koñmi w przeddzieñ zaplanowanej przez
OUN i UPA masakry wo³yñskiej, w której jednego dnia
zginê³o w 100 miejscowociach ponad 10 tysiêcy osób.

Towarzystwo Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich powsta³o w Polsce przed prze³omowym rokiem 1989 i sukcesywnie wzbogaca³o siê o kolejne oddzia³y i kluby w ró¿nych regionach i miastach
Polski. Siedzib¹ tej instytucji sta³ siê Wroc³aw. Oddzia³
Towarzystwa w Pile powsta³ 3 VI 2000 r. W jego szeregach znaleli siê reprezentanci Z³otowa i okolic. Grupa
inicjatywna Z³otowskich Kresowiaków 14 maja 2009
roku postanowi³a powo³aæ Klub tego Towarzystwa
w Z³otowie. Uchwa³¹ nr 133/09 Zarz¹d G³ówny
TMLiKPW we Wroc³awiu zatwierdzi³ nasz propozycjê.
Osi¹gniêcia Klubu
 W 2010 roku w Z³otowie na frontonie kocio³a
WNMP umieszczono tablicê pami¹tkow¹ W ho³dzie
ofiarom ludobójstwa dokonanego na Kresach Wschodnich przez Organizacje Ukraiñskich Nacjonalistów i jej
zbrojne zbrodnicze ramiê Ukraiñsk¹ Powstañcz¹ Armiê
w latach 1939  1947.
 W roku 2011 przy wspó³pracy z Oddzia³em PTTK
w Z³otowie zorganizowalimy wycieczkê na Kresy
z udzia³em m³odzie¿y ze z³otowskiego LO.
 W listopadzie 2011 roku spotkalimy siê z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim, który promowa³ has³o
Nie o zemstê, lecz o pamiêæ wo³aj¹ ofiary.
 24 kwietnia 2012 roku nasze dwie kole¿anki Ludmi³a Abramowicz-D¹browska i Ma³gorzata Nafalska
prezentowa³y w Klubie Piast portrety i herby rodzinne.
 W dniach od 25 kwietnia do 5 lipca 2012 r., w ramach wycieczki organizowanej przez Oddzia³ PTTK
w Z³otowie, kilku cz³onków naszego Klubu zwiedzi³o
Krym.
 11 lipca 2013 r. w 70. rocznicê zbrodni wo³yñskiej
Rada i Zarz¹d Powiatu Z³otowskiego wspólnie z naszym Klubem dokona³y na posesji Starostwa obok Pomnika Piasta ods³oniêcia pami¹tkowego obelisku i posadzenia Dêbu Pamiêci pomordowanym.
 9 maja 2014 roku w Bibliotece Miejskiej im. Cypriana Norwida mia³o miejsce spotkanie z prof. dr. hab.
Stanis³awem S³awomirem Niciej¹ prezentuj¹cym w³asne ksi¹¿ki z cyklu Kresowa Atlantyda.
 24 czerwca 2014 roku Rada Miejska i burmistrz
Z³otowa Stanis³aw We³niak podjêli uchwa³ê o nadaniu
jednej z ulic nazwy Kresowiaków. Uroczystoæ ow¹
uwietni³y wystêpy Górali Czadeckich i zespo³u Re-

Uczczono rocznicê Zbrodni Wo³yñskiej
z obchodami Dnia Pamiêci Ofiar Ludobójstwa, dokonanego przez ukraiñskich nacjonalistów na obywatelach
II Rzeczypospolitej Polskiej, przy kamieniu zosta³y z³o¿one kwiaty i zapalono znicze. Pamiêæ pomordowanych, wspólnie z cz³onkami Klubu, uczcili Marta Kubiak
- pose³ na Sejm RP, starosta Ryszard Go³awski, wicestarosta Ma³gorzata Sameæ, starosta pilski Eligiusz Komarowski oraz burmistrz Adam Pulit. G

W czwartek 11 lipca, w 70. rocznicê Zbrodni Wo³yñskiej, przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Z³otowie posadzono D¹b Pamiêci. Obok stan¹³ kamieñ
upamiêtniaj¹cy tê inicjatywê. W ten sposób Klub Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich w Z³otowie oraz Rada i Zarz¹d Powiatu
Z³otowskiego odda³y ho³d Polakom i obywatelom polskim innych narodowoci, pomordowanym i okaleczonym na Wo³yniu i w Galicji Wschodniej. W zwi¹zku
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W Z³otowie uczczono wiatowy Dzieñ Sybiraka
ci wiata b¹d pozostali w miejscu zes³ania i tam kultywowali polskoæ. Losy zes³anych wspominali podczas
uroczystoci Ryszard Kilar - prezes Klubu Towarzystwa
Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich
w Z³otowie, a tak¿e Piotr Pokajewicz  potomek Sybiraczki, dzi reprezentuj¹cy jastrowskich Sybiraków.
W imieniu w³adz powiatu kwiaty z³o¿yli wicestarosta
Ma³gorzata Sameæ oraz skarbnik Grzegorz Piêkno.

Uroczystoæ odby³a siê z inicjatywy z³otowskiego
Klubu Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich w 80. rocznicê sowieckiej agresji
na Polskê i w wiatowy Dzieñ Sybiraka. Z³o¿ono wi¹zanki kwiatów pod kamieniem usytuowanym u zbiegu
ulic Lenej i Kresowiaków w Z³otowie. W ten sposób
uczczono pamiêæ zes³añców, oddano ho³d tym, którzy
zginêli, wrócili do Polski, wyemigrowali do innych czê-

10 lat klubu mi³oników Kresów w Z³otowie
Cz³onkowie Klubu Towarzystwa Mi³oników Lwowa i
Kresów Po³udniowo-Wschodnich w Z³otowie obchodzili
wczoraj jubileusz 10-lecia dzia³alnoci. Uroczystoci
odby³y siê w auli im. Adama Krysiñskiego w Starostwie
Powiatowym w Z³otowie, gdzie wszystkich goci serdecznie przywita³ prezes Klubu TMLiKPW Ryszard Kilar.
Tytu³em wstêpu szef Kresowiaków przypomnia³ okolicznoci powo³ania do ¿ycia tej organizacji, przedstawi³
równie¿ inicjatywy podejmowane podczas minionej dekady i najwa¿niejsze fakty dotycz¹ce ¿ycia Klubu. Nastêpnie g³os zabrali gocie. Wicestarosta Z³otowski
Ma³gorzata Sameæ pogratulowa³a cz³onkom Klubu jubileuszu.  Pañstwa aktywna dzia³alnoæ na rzecz kultywowania bogatej kultury, tradycji i historii Kresowiaków
jest godna podziwu  powiedzia³a.  Dziêkujemy za
przekazywanie m³odemu pokoleniu trudnej i bolesnej
prawdy o cierpieniach rodaków na wschodzie. Jestemy wdziêczni za ka¿dy przyk³ad szczerego patriotyzmu  doda³a.
Ponadto Ma³gorzata Sameæ ¿yczy³a Kresowiakom
dobrego zdrowia i kolejnych lat dzia³alnoci.
Równie ciep³e ¿yczenia przekazali jubilatom m.in.
Wiceburmistrz Z³otowa Ma³gorzata Cho³odowska, Wójt
Gminy Z³otów Piotr Lach, Dyrektor Z³otowskiego Domu

Kultury Marta Lasota, Dyrektor Muzeum Ziemi Z³otowskiej Kamila Krzanik-Dworanowska, dyrektor biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania Krajna Z³otowska Marek Romaniec, dyrektor Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych im. Jana Paw³a II w Z³otowie Marek Skórcz,
a tak¿e Wiceprezes Zwi¹zku Sybiraków oddzia³ w Pile
i Prezes jastrowskiego ko³a Zwi¹zku Sybiraków Piotr
Pokajewicz.
Starostwo Z³otów

Karol Liwirski

Uroczystoci 101. Rocznicy Odzyskania Niepodleg³oci
Naszej Ojczyzny w SP nr 8 w widnicy
8 listopada 2019 r. podobnie jak w innych szko³ach
Polski m³odzie¿ wiêtuje t¹ wa¿n¹ rocznicê Odzyskania Niepodleg³oci" po wprowadzeniu Sztandaru Szko³y
i odpiewaniu czterech zwrotek Mazurka D¹browskiego
pani dyrektor szko³y przypomina  o smutnych wydarzenia w naszej Ojczynie prosi o skupienie i uwagê by
zrozumieæ co oznacza s³owo niepodleg³oæ. Chór
szkolny piewa  warto siê czasem zas³uchaæ ,,w grobów ciszê one mówi¹ te s³owa  wiatru granie  szumu ga³êzi, listopadów przemijanie 
S³owa wypowiedziane przez Haniê Stuchlik uczennicê 8 klasy, która wprowadzi³a nas w czas minionych
wydarzeñ z historii naszej Ojczyzny od utraty niepodle-

g³oci w XVIII w. poprzez zrywy niepodleg³ociowe i
wojnê wiatow¹ a¿ do uzyskania niepodleg³oci roku
1918.
Wielka Radoæ: Polska odzyskuje niepodleg³oæ.
Bicie dzwonów I na scenê wychodzi postaæ w 
ubraniu w bia³o-czerwonym i z³otej koronie symbolizuj¹c nasz¹ Ojczyznê. W przedstawieniu bra³o udzia³ 22
uczniów od V do VIII klasy, oraz chór szkolny który
piêknie piewa³ tworz¹c podnios³¹ atmosferê, W auli
by³o ponad 420 uczniów Na zakoñczenie podziêkowa³em
za mo¿liwoæ uczestniczenia w tej piêknej uroczystoci.
Jako przyjaciel szko³y przypomnia³em ¿e jestem ze
Lwowa i tam 1 listopada tego pamiêtnego roku 1918
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Lwów zajêli Ukraiñcy by stworzyæ tu pañstwo ukraiñskie, ale mieszkañcy miasta a w szczególnoci m³odzie¿ heroicznie broni¹ swego miasta ponosz¹c wielkie
straty, wypêdzaj¹ wroga.  To ich nazwano Orlêtami
Lwowskimi. Wspomnê ¿e najm³odszym ¿o³nierzem
w obronie Lwowa by³ uczeñ gimnazjum Antoni Petrykiewicz lat 13, w walce by³ nieustêpliwy i odwa¿ny, pad³
z broni¹ w rêku. Jego dowódca Roman Abraham (ten,

który po wypêdzeniu Ukraiñców ze Lwowa umieszcza
polsk¹ flagê na lwowskim ratuszu) wyst¹pi³ o odznaczenie jego i innych ¿o³nierzy krzy¿em Virtuti Militari.
Marsza³ek Józef Pi³sudski zaakceptowa³ ten wniosek.
Do dnia dzisiejszego Anto Petrykiewicz jest najm³odszym kawalerem tego odznaczenia.
widnica w listopadzie 2019 r.

G

Janusz Sekulski

Jest takie miejsce  taki kraj
Wczesnym ranem (godz. 5.00) wyruszylimy w dalek¹ drogê bo ok. 700 km z darami dla naszych Rodaków na Po³udniowo-Wschodnie kresy Il Rzeczypospolitej. Ob³adowany towarem samochód ciê¿arowy i nas
piêcioro w tym dwoje cz³onków naszego oddzia³u
TMLiKPW. Chwila postoju na posi³ek, odpoczynek kierowcy i dalej do Medyki. Tutaj w Gminnym Orodku
Kultury zostawilimy gro towaru. Nauczeni kilkuletnim
dowiadczeniem (Czerwony koridor) nie próbowalimy
poza kartonami z wszelkimi przyborami i pomocami dla
Polskiej Szko³y w Strzelczyskach przewieæ innego towaru. Polsk¹ granicê przejechalimy bez przeszkód nie
czekaj¹c w ok. 2 km kolejce. Ukraiñscy celnicy pomimo, ¿e t³umaczylimy, ¿e w kartonach s¹ przybory

szkolne rozrywali dobrze zapakowane, poklejone paczki. A niechaj siê poc¹ pomyla³em. Oczywicie przetrzymywali nas na granicy ok. 3 godz. odprawiaj¹c inne
samochody. Do Krysowie dojechalimy gdy by³o ju¿
ciemno. W czasie kiedy stalimy na granicy Alicja Ba³uch, dyrektorka szko³y, dzwoni³a do mnie pytaj¹c co
siê dzieje gdy¿ siostry zakonne w Krysowicach czekaj¹
z kolacj¹. Kiedy dojechalimy do Krysowie poczulimy
siê jak nowo narodzeni. Po spoczynku i niadaniu wyjechalimy do Strzelczysk gdzie czekali na nas uczniowie z rodzicami i nauczyciele. Spotkanie to by³o wczeniej uzgodnione z dyrektork¹ szko³y. Na rozstawionych sto³ach przed g³ównym wejciem roz³o¿ono kartony ze wszystkim co przywielimy. Kiedy weszlimy
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M³odzie¿ szkolna z nauczycielami. Na przodzie kartony z przyborami szkolnymi
powita³a nas m³odzie¿ gromkimi oklaskami i powitalnym piewem. Marian Kamierczak koordynator zbiórek w szko³ach miasta i powiatu (Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego) przedstawi³ pokrótce okolicznoci zbiórek. Powiedzia³em jak wa¿nym dla nas jest pomoc potrzebuj¹cym, spotkania z m³odzie¿¹ i ich rodzicami,
rozmowy z mieszkañcami. Wród obecnych s¹ te¿ doroli do których przyje¿d¿alimy przed 20 laty. A dzisiaj
oni ju¿ maj¹ rodziny i ich dzieci s¹ uczniami szko³y.
Gromkie oklaski 1 Trudno opisaæ chwile kiedy m³odzie¿
odbiera³a z kartonów prezenty wiêkszoæ nie mia³a
doæ miejsca w kieszeniach i za pazuch¹ aby zmieciæ
przybory szkolne. Najwiêksz¹ uciechê robi³y plecaki
szkolne. Mia³em kilka du¿ych toreb foliowych gdzie
mogli pakowaæ prezenty. Usiad³em z rodzicami i d³ugo
serdecznie rozmawialimy. M³odzie¿ z nauczycielami
ustawiona w szeregu kilkakrotnie wykrzyknê³a dziêkujemy ! Ustawilimy siê do pami¹tkowego zdjêcia. Zostalimy zaproszeni do jednej z sal szko³y gdzie przy
kawie, herbacie i pysznych ciastkach wys³uchalimy
wystêpu uczniów szko³y. Muszê przyznaæ, ¿e zrobi³o mi
siê jako miêkko. Bo jak siê nie wzruszyæ s³uchaj¹c
piewu, recytacji z takimi s³owami, których przytaczam
fragmenty.

Kochamy Polskê z ca³ych si³.
Chcemy by równie¿ kocha³ j¹ Ty i Ty
Miejsce najlepsze w wiecie
Strzelczyska nasze.
Gdzie sercu ka¿dy k¹t.
Tutaj warto przyjechaæ.
A wiêc kochani serdecznie zapraszamy Was.
Ref. Jestemy Polk¹ i Polakiem ...
Drugi wiersz  piosenka (fragmenty)
1. Jest takie miejsce u zbiegu dróg,
Gdzie siê spotyka z zachodem wschód ...
Nasz pêpek wiata,
Nasz biedny raj ...
Jest takie miejsce,
Taki kraj
Nad pastwiskami ci¹gn¹cy dym,
wierzby jak mary, w domach mg³y ...
Tu krzy¿ przydro¿ny,
Tam wiêty gaj ...
Jest takie miejsce,
Taki kraj.

Polska jest nasz¹ wiosk¹
Tu mieszka mama i tata i mój m³odszy brat
Tutaj mój dom rodzinny
l przygód wiele na pewno mi³ych spotka nas.

Ref. A my ¿yczymy szczêcia Wam,
A my ¿yczymy dobra Wam, przyjació³ wiernych i
oddanych,
A my ¿yczymy ciep³a Wam i serdecznoci w domu
bram,
Prze¿ycia wielu chwil wspania³ych ..

Ref. Jestemy Polk¹ i Polakiem
Dziewczynk¹ fajn¹ i ch³opakiem
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Obroñców Lwowa. Zosta³em w miecie, poszed³em do
Katedry, obszed³em Stary Rynek. By³a ju¿ póna pora
obiadowa kiedy usiad³em w restauracji (na zewn¹trz).
Wokó³ ukraiñska mowa. Nie dawa³a mi spokoju myl
jak mogli nam zabraæ tak piêkne polskie miasto. Nawet
obiad nie smakowa³ ale dla uspokojenia da³em kelnerce napiwek. Czas w drogê. Wyjechalimy do granicy.
Czekanie po obu stronach kilka godzin. Polscy celnicy
doæ szczegó³owo sprawdzali wszystkie samochody,
dlatego odprawa po polskiej stronie trwa³a tak d³ugo.
Kiedy dojechalimy do hotelu w Przemylu nie mo¿na
by³o kupiæ nawet herbaty. Rano po niadaniu daleka
podró¿ do Gniezna.

Nadziei ucz¹ Ci co na stos
Potrafi¹ rzuciæ ¿ycia los
Za Ojców groby,
Za Trzeci Maj ...
Jest takie miejsce
Taki kraj.
Z pokoleñ trudu, z ofiarnej krwi
Zwyciêskiej chwa³y nadchodz¹ dni ...
Dopomó¿ Bo¿e!
I wytrwaæ daj ...
Tu nasze miejsce,
To nasz kraj.
Ref. A my ¿yczymy Wam ...

Wyjazd by³ mo¿liwy dziêki pomocy darczyñców:
Z-d produkcji obuwia Maciejka W³odzimierz Maciejka  obuwie
Z-d produkcji obuwia Kornecki Maciej Kornecki
 obuwie
MD Trade sp.j. Z.R. Macioszek  rodki czystoci
Ewa Bjorklund  odzie¿
Z-d Prod. Mebli SOFEX Sp.j. Miros³aw G¹sior
 pomoc finansowa
Kirchhoff Polska Sp. z o.o. Janusz Soboñ  pomoc
finansowa
Carbon Pawe³ Sochacki  pomoc finansowa
Kazimierz Krupa  pomoc finansowa. G

Mówili i piewali 12-13 letni uczniowie piêkn¹ polszczyzn¹. Tutaj siê urodzili ich rodzice i oni sami. Jak¿e
wymowny jest fakt, ¿e zachowali swoj¹ polsk¹ to¿samoæ i podkrelaj¹ j¹ na ka¿dym kroku. Dlatego tak
wa¿ne jest nie tylko dostarczanie pomocy materialnej
ale spotkania i rozmowy z naszymi rodakami, bezporedni kontakt. Po tak wa¿nym spotkaniu gor¹co
¿egnani wyjechalimy do Lwowa. We Lwowie rozdzielilimy siê umawiaj¹c na konkretn¹ godzinê wed³ug naszego czasu w miejscu gdzie sta³ samochód. Ci co byli
we Lwowie pierwszy czy drugi raz poszli z Marianem
zwiedzaæ miasto z Cmentarzem £yczakowskim i

Andrzej Szlichta

30 lat Czêstochowskiego Oddzia³u
Na prze³omie roku 1988/1989 powsta³a w Czêstochowie 9-cioosobowa Grupa Inicjatywna do powo³ania
Klubu (póniejszy Oddzia³) Mi³oników Lwowa. Nast¹pi³o to na zebraniu za³o¿ycielskim w dniu 15.04.1989 r.,
kiedy to 33 osoby powo³a³y Klub i wybra³y jego w³adze.
Pierwszym prezesem zosta³ dotychczasowy przewodnicz¹cy Grupy Inicjatywnej lekarz weterynarii Leon
Micha³ Fabrowski (ur. we Lwowie, zmar³ 5.10.2019
roku).
W okresie minionych lat cz³onkami naszego Oddzia³u by³o ponad 290 osób, od 125 cz³onków w roku 1990
do 53 cz³onków obecnie (w tym 14 osób ma zwi¹zek
rodzinny z Kresami). Ró¿ne funkcje, przez ró¿ny czas
we W³adzach Oddzia³u pe³ni³o 66 cz³onków. W omawianym okresie za dzia³alnoæ spo³eczn¹ nasi cz³onkowie
i sympatycy otrzymali: 73 osoby Z³ote Odznaki Towarzystwa, godnoæ Cz³onka Honorowego zosta³a na
dana przez Krajowy Zjazd 33 osobom, Odznakê Za
zas³ugi dla Woj. Czêstochowskiego otrzyma³o 8 dzia³aczy, a 4 Odznakê Zas³u¿ony dla Woj. l¹skiego.
Funkcjê prezesa pe³nili: Leon M. Fabrowski (1989 
 1992), Lek. med. Bronis³aw Radomski (1992  2000.
ur. w Samborze, zm. w 2000 r.), mgr Wac³aw Tadeusz
Baczyñski (2000  2014) urodzi³ siê we Lwowie, zm.
w 2014), mgr Ma³gorzata Sylwia Deska (2014  2017)
ur. w Cze-wie i od roku 2017 mgr Adam Kiwacki ur.
w G³ogowie.

Nasza dzia³alnoæ statutowa to miêdzy innymi pomoc Rodakom pozosta³ym na Kresach (w naszym
przypadku Kresy Po³udniowo-Wschodnie II RP tj. by³e
woj. lwowskie, tarnopolskie, wo³yñskie i stanis³awowskie na obecnej Ukrainie). Pielêgnowanie i propagowanie kresowych tradycji, historii, zdobyczy nauki, kultury,
architektury pielêgnowanie pamiêci o naszych przodkach i dziejach.
W okresie trzydziestu lat dzia³alnoci czêstochowskich Kresowian przeprowadzone zosta³y nast. akcje:
Pod has³em Pomagamy Rodakom na Kresach
w latach 1993  2013 pojecha³y na Kresy 46 transporty
 samochody ciê¿arowe z pomoc¹ charytatywn¹
(odzie¿, obuwie rodki higieny, ksi¹¿ki, pomoce szkolne, zabawki dla dzieci, paczki ¿ywnociowe, itp.).
Transporty trafia³y do ró¿nych miejscowoci, m.in. do
Lwowa, Stanis³awowa, Tarnopola, Sambora, £ósiacza,
Ska³y Podolskiej, Nowego Miasta innych miejscowoci.
Pomoc by³a mo¿liwa dziêki ofiarnoci mieszkañców
naszego miasta, sponsorom  prywatne i inne firmy
(b. du¿a pomoc przez wiele lat Zak³. Energetyki
 transport). Wszystkim ludziom dobrej woli nale¿¹ siê
serdeczne dziêki.
W latach 1990. na terenie miasta a tak¿e w poza
nim zorganizowalimy 16 turnusów kolonijnych dla polskich dzieci z Kresów  ze Lwowa, Tarnopola, Sambo35

ra, Bistkowic, £osiacza, Ska³y Podolskiej, ¯ó³kwi, Nowego Miasta k/Sambora.
Na koloniach w Polsce (Czêstochowa, Z³oty Potok,
Poraj, Paj¹k, £eba, Gdañsk, Jastrzêbia Góra) przebywa³o ponad trzysta dzieci i wymagana iloæ opiekunów.
Kolonie moglimy organizowaæ dziêki du¿ej pomocy finansowej Urzêdu Miasta (niestety do roku 2013), a tak¿e Zak³adu Energetyki i innym firmom, a tak¿e indywidualnym dobroczyñcom. Na Kresach g³ównym organizatorem grup kolonijnych by³a mgr Barbara Baczynska,
¿ona bratanka naszego prezesa, absolwentka Uniw.
Opolskiego.
Kolejne nasze dzia³ania zwi¹zane z has³em Pamiêtamy i ocaliæ od zapomnienia.
Od pocz¹tku istnienia naszego Oddzia³u nurtowa³a
nas myl przybli¿enia tematyki lwowskiej i kresowej
spo³eczeñstwu naszego miasta  wybudujmy pomnik
powiêcony Lwowskim Orlêtom. Tak na dobre dzia³ania podjête zosta³y po dwutysiêcznym roku. I tak
w roku 2001 Rada Miasta nada³a placowi w pobli¿u
al. Pokoju nazwê Plac Orl¹t Lwowskich, a w roku
2003 podjê³a uchwa³ê o budowie Pomnika Orl¹t Lwowskich. Rozpoczêlimy dzia³ania zmierzaj¹ce do pozyskania rodków finansowych, dokumentacji, wykonawców, itp. Uda³o siê i w kwietniu 2006 r. na Placu Orl¹t
Lwowskich uroczycie wmurowany zosta³ kamieñ wêgielny pod Pomnik Orl¹t, wmurowano dwie urny-³uski
pocisków artyleryjskich z ziemi¹ z Cmentarza Orl¹t i
Aktem Erekcyjnym. I wreszcie 9 czerwca 2006 r. nadszed³ d³ugo oczekiwany dzieñ  ods³oniêcie i powiêcenie Pomnika Orl¹t Lwowskich. By³a to podnios³a uroczystoæ z udzia³em W³adz Administracyjnych i Samorz¹dowych naszego miasta i woj. l¹skiego, parlamentarzystów, duchowieñstwa z Kurii Metropolitarnej i Jasnej Góry, Zarz¹du G³ównego naszego Towarzystwa i
delegacji z ró¿nych Oddzia³ów z terenu Polski. By³a
delegacja ze Lwowa, delegacje ró¿nych organizacji
z pocztami sztandarowymi, by³a m³odzie¿ z czêstochowskich szkó³ i mieszkañcy naszego grodu. Nie zabrak³o orkiestry, kompanii honorowej WP  salut i Apel
Poleg³ych, wi¹zanki kwiatów i oczywicie okolicznociowe wyst¹pienia. Zrealizowalimy swoje marzenia.
Od roku 2006 22 listopada ka¿dego roku pod pomnikiem odbywaj¹ siê uroczystoci z okazji zakoñczenia
zwyciêskiej obrony Lwowa w 1918 r. Równie¿ niektóre
czêstochowskie szko³y organizuj¹ pod Pomnikiem Orl¹t
patriotyczne spotkania. Kolejne marzenie to posiadanie
sztandaru. Zrealizowalimy je dopiero w roku 2012,
kiedy to w dniu 22 listopada podczas uroczystoci rocznicowej powiêconej Orlêtom zosta³ powiêcony i przekazany naszemu Oddzia³owi sztandar. By³a to równie¿
podnios³a uroczystoæ, Spe³ni³o siê nasze kolejne, d³ugo oczekiwane marzenie.
Pamiêtamy o mogi³ach Obroñców Lwowa z lat 1918 
 1920, które znajduj¹ siê na czêstochowskich cmentarzach. I tak na Cmentarzu w. Rocha jest grób Stefana
Stetkiewicza. Z naszej inicjatywy uznany przez w³adze
woj. l¹skiego za Grób Wojenny, a za zgoda konserwatora zabytków odremontowany. Na Cmentarzu Kule s¹
nastêpuj¹ce groby Obroñców Lwowa: Zygmunta
Dzierzbickiego, Remigiusza Niekrasza, Leona Lewickiego  groby te na nasz wniosek uznane zosta³y za
Groby Wojenne, a mogi³y Dzierzbickiego i Niekrasza za

zgod¹ konserwatora zabytków odnowione. Na Kulach
spoczywa równie¿ w grobowcu rodzinnym Obroñca
Lwowa Edward Gospodarek, ale ten grób nie mo¿e byæ
uznany za Grób Wojenny. Na tym cmentarzu spoczywa
wielu naszych zas³u¿onych cz³onków i dzia³aczy. Pamiêtamy o nich, równie¿ o pochowanych na pozosta³ych czêstochowskich cmentarzach.
Spo³eczeñstwu Czêstochowy, a w szczególnoci
m³odzie¿y szkolnej staramy siê przybli¿yæ Lwów i
Kresy poprzez poezjê, piosenkê, ró¿ne wystawy, itp.
W latach 1990  1997 przy Szkole Podstawowej nr 34
istnia³ zespó³ muzyczno-wokalny Lwowski Bajbus
 kier. mgr Jadwiga Ró¿añska, który wystêpowa³ nie
tylko w Czêstochowie ale równie¿ w ró¿nych miejscowociach na Kresach. Wspólnie z Gimnazjum nr 21
im. Orl¹t Lwowskich organizowalimy konkursy wiedzy
o Lwowie i Kresach dla m³odzie¿y szkolnej naszego regionu. Od kilku lat w ramach Dni Lwowa i Kultury Kresowej organizujemy dla m³odzie¿y szkolnej konkursy
poezji lwowskiej i kresowej, piosenek patriotycznych i
kresowych, konkursy plastyczne o tematyce kresowej.
Od roku 2018 organizowany jest corocznie Bieg Orl¹t
dla szkolnych dziewiêciolatków. Ta inicjatywa naszego
prezesa A. Kiwackiego zosta³a podchwycona w innych
Oddzia³ach w Kraju. Od wielu lat organizujemy ró¿nego
rodzaju wystawy zwi¹zane ze Lwowem i Kresami jak
np. Lwów na starej fotografii, ,,Statek »Lwów«, Prof.
Stefan Banach, Czêstochowski Pomnik Orl¹t Orze³
Bia³y  nasza duma, Sport we Lwowie. Ludzie i miejsca, Lwów na starych i nowych pocztówkach. Eksponowalimy je w czêstochowskich szko³ach, a tak¿e w D¹browie Zielonej, Olbrachcicach, Przyrowie, Grodcu
(pow. Lubliniec), Makowiskach (pow. K³obuck) Mo¿na
je by³o zobaczyæ na Uniwersytecie, w Orodku Gaude
Mater, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Muzeum Medali i
Monet JP II, w UM, a nawet w kociele pw. w. Józefa.
Szerzenie wiedzy o Lwowie i Kresach poprzez odczyty np. prof. Stanis³awa Nicieji, konferencjê na Uniwersytecie, pogadanki w szko³ach.
Z naszej inicjatywy Uniwersytet HumanistycznoPrzyrodniczy im. Jana D³ugosza nada³ jednej z sal imiê
prof. Stefana Banacha i umieszczono tam tablicê
z popiersiem Profesora. Zaproponowalimy aby na Uniwersytecie powsta³ obelisk powiêcony zamordowanym przez Niemców lwowskim Profesorom. Na Jasnej
Górze za zgod¹ paulinów umiecilimy tablicê powiêcon¹ Lwowskim Orlêtom.
W celu umo¿liwienia spotkañ Kresowian z terenu
ca³ego Kraju w latach 1991  1997 ka¿dego roku organizowalimy Ogólnopolski Zjazd Kresowian z Pielgrzymk¹ na Jasn¹ Górê. Cieszy³y siê one du¿¹ frekwencj¹ i uznaniem. Po roku 1997 organizacjê przejê³a
inna organizacja.
Inne spotkania. Ka¿dego roku organizujemy spotkania op³atkowo-noworoczne dla cz³onków naszego Oddzia³u, ich rodzin. Zapraszamy na nie W³adze Miasta i
naszych Sympatyków. To ju¿ tradycja. Uroczycie obchodzilimy jubileuszowe rocznice naszej dzia³alnoci,
a wiêc dziesiêciolecie, dwudziestolecie, dwudziestopiêciolecie oraz trzydziestolecie. Wszystkie te spotkania
mia³y uroczysty charakter, czêæ oficjaln¹ i kameraln¹,
po³¹czon¹ z czêci¹ artystyczn¹. By³y oficjalne wyst¹pienia, wrêczanie przyznanych odznaczeñ, itp. Nasz
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Oddzia³ na X-cio i XXV-ciolecia, a tak¿e ods³oniêcia
Pomnika Orl¹t przygotowa³ pami¹tkowe medale, które
zosta³y wrêczone zas³u¿onym cz³onkom naszego Towarzystwa i wielu sympatykom.
Bralimy udzia³ w uroczystych obchodach wi¹t
Pañstwowych i religijnych, a tak¿e uroczystociach ró¿nych organizacji.
Bardzo dobrze uk³ada³a siê i uk³ada wspó³praca
z Urzêdem Miasta, Uniwersytetem (dawna WSP/AJD),
bardzo licznymi szko³ami, Jasnogórskim klasztorem o.
paulinów. Wielk¹ pomoc okazywa³y nam zak³ady pracy
jak np. Zak³ad Energetyki czy prywatne firmy. Bez ich
pomocy nie wszystkie plany moglibymy zrealizowaæ.

Dzia³alnoæ Oddzia³u by³a i jest doceniana. Otrzymalimy odznakê Za zas³ugi dla Kultury Polskiej przyznan¹ przez Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Otrzymalimy przyznawane przez Prezydenta Czêstochowy organizacjom pozarz¹dowym Statuetki Tym co
s³u¿¹ Miastu i Ojczynie oraz Bia³ego Anio³a.
Tak w wielkim skrócie przedstawia siê nasza dzia³alnoæ w bardzo wielkim skrócie. Jak bêdzie w przysz³ych latach poka¿e czas.
W tym opisie nie wymieni³em nazwisk wielu oddanych dzia³aczy i sympatyków. By³o ich zbyt wielu by
wszystkich wymieniæ. Równie¿ bardzo wielu zmar³o,
pozostaj¹ w naszej pamiêci. G

Janusz Sekulski

Tylko mi Ciebie Mamo, tylko mi Polski ¿al
szkó³, organizacji i urzêdów. Swoj¹ obecnoci¹ zaszczycili JE ks. bp Bogdan Wojtu wraz z kapelanem
naszego oddzia³u ks. kanonikiem dr Janem Szrejterem.
Wartê honorow¹ przy Pomniku pe³nili ¿o³nierze
33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, harcerze i uczniowie Szko³y Mundurowej  trzech z ka¿dej

W popo³udniowy wtorek 22 padziernika br. gnienieñski oddzia³ Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich zorganizowa³ uroczystoæ 101 rocznicy Obrony Lwowa O godz. 15.30 na
Skwerze Orl¹t Lwowskich wokó³ Pomnika Harcerskiego
zebrali siê uczestnicy uroczystoci. Obecny by³ senator

Czêæ delegacji oficjalnych z JE ks. bp. Bogdanem Wojtusiem
strony. Przyby³ych powita³ Marian Kamierczak wiceprezes oddzia³u. W ciep³ych s³owach uzasadni³ wyró¿nienie Gen. bryg. Krzysztofa Walczaka d-cê 3. Skrzyd³a
Lotnictwa Transportowego w Powidzu medalem 30-lecia TMLiKPW. Medal wrêczy³ prezes Janusz Sekulski,
a pod nieobecnoæ gen. Krzysztofa Walczaka odebra³
p³k S³awomir Figaj. Wprowadzony zosta³ Poczet Sztandarowy Wojska z kompani¹ reprezentacyjn¹ 33. Bazy
Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Odpiewano
Hymn Polski. W okolicznociowym wyst¹pieniu powiedzia³em m.in.:
Minê³o 101 lat od dnia, w którym Polacy stanêli
w obronie polskiego od szeciu stuleci miasta. Ale

Pawe³ Arndt, pos³ankê Paulinê Hennig-Kloskê reprezentowa³a dyrektorka Biura. Przybyli min. Prezydent
Gniezna Tomasz Budasz, Starosta gnienieñski Piotr
Gruszczyñski, przewodnicz¹cy Rady Miasta Micha³
Glejzer, wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu Jacek Kowalski, oficerowie 33. Bazy i 3. Skrzyd³a Lotnictwa
Transportowego w Powidzu, delegat zarz¹du Stowarzyszenia Katyñ w Poznaniu W³odzimierz Minikowski,
radni miasta i powiatu, dyrektorzy szkó³ wraz z m³odzie¿¹, przedstawiciele Stowarzyszeñ i Towarzystw,
oficerowie Policji i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, harcerze, m³odzie¿ szkolna, kombatanci cz³onkowie naszego
oddzia³u. Wystawiono wiele pocztów sztandarowych,
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Koraszewicz-Tokarzewski. W po³owie listopada 1918 r.
Pi³sudski doszed³ do przekonania, ¿e bez pomocy
z zewn¹trz sprawa Lwowa jest przegrana. 16 listopada
skierowa³ do przebywaj¹cego w Krakowie gen. Boles³awa Roi rozkaz przygotowania odsieczy.
Szanowni zebrani!
Dlaczego powiedzia³em na wstêpie, ¿e walka
o Lwów  powstanie Lwowskie mia³o tak dramatyczny,
wyj¹tkowy przebieg ró¿ni¹cy inne zwyciêskie polskie
powstania. Ewenementem by³o ju¿ to, ze Lwów obroni³a m³odzie¿, dzieci. W dzielnicach opanowanych przez
Ukraiñców dochodzi³o do rzezi bezbronnej ludnoci
cywilnej. Ukraiñcy mordowali z ogromnym okrucieñstwem dzieci, kobiety, wszystkich, których wypêdzono
z mieszkañ, kobietom wy³upywano oczy, ma³e dzieci
przybijali do drzew i s³upów, mieszkania pl¹drowano i
palono. Zabijano ka¿dego Polaka, który pojawi³ siê na
ich drodze. Czy nie przypomina nam tego, rzezi Polaków na Wo³yniu i w Polsce Po³udniowo-Wschodniej
20 lat póniej? (...)
Nie mogê, nie wolno mi nie wymieniæ miejsc i postaci z okresu dramatycznych listopadowych walk. Obrona
Persekówki  Reduty mierci, Góry Stracenia, walk na
Zamarstynowie i Kulparkowie, ulicy Bema i na Cytadeli,
w Ogrodzie Jezuickim, przy szkole im. Henryka Sienkiewicza, przed Sejmem, Politechnik¹, przed Poczt¹,
na Cmentarzu £yczakowskim, o Dworzec G³ówny i pod
Rzesn¹ Polsk¹ zapad³y na sta³e w obronie wolnego
Lwowa, niepodleg³oci naszej ojczyzny. Nale¿y podkreliæ bohaterstwo lwowskich skautów z Kwatery G³ównej
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. Tak druhny i druhowie.
Kwatera G³ówna ZHP mieci³a siê we Lwowie tam,
narodzi³o siê polskie harcerstwo. Wyszkoleni w obs³udze broni walczyli i ginêli. Pe³nili s³u¿bê wartowników,
przekazywali raporty tak jak 25 lat póniej w Powstaniu
Warszawskim.
Nazwiska tych obroñców, których trzeba zapamiêtaæ
poznacie drodzy zebrani z odczytanego za chwilê Apelu Poleg³ych. (...) Wrócê na chwilê do tego co powiedzia³em na wstêpie, d³ugich walk z Ukraiñcami.
Lwów by³ wolny, ale wojska ukraiñskie wycofa³y siê
na 15  25 km i zaczêli oblê¿enie i ostrzeliwanie miasta. Do obrony Lwowa pozosta³o wówczas 3.500 ludzi.
Tê liczbê nale¿y porównaæ z 135.000 Ukraiñców gotowych do walki. Miasto mia³o 50 armat a Ukraiñcy mieli
ich 300. Ze wszystkich stron Polski przybywa³y posi³ki.
Pi³sudski bêd¹c we Lwowie w lutym 1919 r. obieca³
przys³aæ 4.000 wojska. Walka o Lwów i ca³y obszar Po³udniowo-Wschodniej Polski w tamtym okresie to inny
d³ugi wywód. W obronie Lwowa, w walkach o Lwów
w latach 1918  1920 znacz¹c¹ rolê odegra³y kobiety.
Polki by³y nie tylko samarytankami, sanitariuszkami i
kurierkami. Tworzy³y te¿ ca³kowicie ¿eñskie bojowe
plutony. Legionistki walczy³y z karabinami w rêku.
W walce o niepodleg³oæ Ojczyzny niezwykle rzadko
mo¿na spotkaæ mogi³y kobiet na cmentarzach wojskowych. Cmentarz Obroñców Lwowa nale¿y tu do chwalebnych wyj¹tków.
Poród dowódców to kpt. Czes³aw M¹czyñski, kpt.
Zdzis³aw Tatar-Trzeniowski (Lwowski Kmicic), gen.
Tadeusz Rozwadowski, gen. Wac³aw Iwaszkiewicz,
gen. Boles³aw, Kornel Popowicz, gen. Ryszard, Jan
Hausner, gen. Jann Thullie (dziecko Lwowa) ,por. Ludwik de Laveaux. Ponadto wiatowej s³awy prof. Ludwik Rydygier  opatrywa³ i operowa³ tysi¹ce rannych.
Chwa³¹ zapisa³ siê arcybiskup ormiañski Józef, Teofil

obrona Lwowa to nie tylko walka z Ukraiñcami o samo
miasto ale ci¹gn¹ce siê prawie cztery lata mordercze
zmagania o przynale¿noæ Polski Po³udniowo-Wschodniej do macierzy.
Ka¿de polskie powstanie  walkê o niepodleg³oæ
w rocznice ich wybuchu obchodzimy z wielkim szacunkiem oddaj¹c ho³d i pamiêæ ich bohaterom. Obrona
Lwowa, powstanie Lwowskie poród zwyciêskich powstañ mia³o szczególnie dramatyczny przebieg. Powrócê jednak w ogromnym skrócie do walki o Lwów a¿ do
przybycia odsieczy. W listopadzie 1918 roku Lwów pozosta³ sam. Chocia¿ od d³u¿szego czasu zwi¹zane by³y
organizacje paramilitarne, brakowa³o wspólnego dowódcy. Niewielu by³o dowiadczonych oficerów, brakowa³o broni. Ukraiñski wojskowy zamach stanu w dniu

Przemawia J. Sekulski.
Obok Warta Honorowa przy Pomniku
31 padziernika 1918 roku zaskoczy³ Polaków (... )
Liczba Polaków przygotowanych do walki we Lwowie
wynosi³a poni¿ej tysi¹ca, 60 legionistów, 30 peowiaków, oko³o piêæset cz³onków Polskiego Korpusu Posi³kowego, kilku oficerów z grupy Wolnoæ. Og³oszono
mobilizacjê. Ale ludnoæ Lwowa: m³odzie¿ szkolna,
gimnazjalici, studenci, uczniowie warsztatów rzemielniczych, harcerze, batiarzy, s³ynni Lwowiacy, ulicznicy
nie czekali. Gromadzili siê w Szkole im. H. Sienkiewicza, Politechnice, Domu Technika, Seminarium i ruszyli
do boju w obronie swojego miasta i póniej ca³ej Polski
Po³udniowo Wschodniej (...)
W czasie listopadowych walk o Lwów 1421 obroñców nie mia³o 18 lat. Stanowili oni jedn¹ czwart¹ si³y
zbrojnej, która wyst¹pi³a przeciwko ukraiñskiemu zamachowi stanu. Tych najm³odszych nazwano póniej
dumnie orlêtami. Wród najm³odszych Jurek Bitschan i
Anto Pietrykiewicz zapisali siê na sta³e w historii walk
z ukraiñskim najedc¹ (...). Jeszcze 27 padz. 1918
roku we Lwowie przebywa³ pu³k W³adys³aw Sikorski,
póniejszy genera³, premier i wódz naczelny. 31 padziernika wraz z genera³em Puchalskim wyjecha³ do
Przemyla, z którego mia³ wróciæ nastêpnego dnia.
Ca³¹ w³adzê przekaza³ kap. Antoniemu Kamiñskiemu.
Sikorski nie wróci³ i 2 listopada 1918 r. o czym w depeszy dostarczonej przez robotnika kolejowego przekaza³
Kamiñskiemu. Byæ mo¿e nieobecnoæ Sikorskiego
we Lwowie podyktowana by³a wzglêdami politycznymi.
W³adys³aw Sikorski przyby³ do Lwowa 9 lutego 1919 r.
przej¹³ dowództwo grupy powiêkszonej o ochotników
z Krakowa i u³anów z Krechowa (...).
21 listopada 1918 r. do Lwowa nadesz³a odsiecz.
Jego dowódc¹ zosta³ mianowany podpu³kownik Micha³
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Nakrêcono filmy fabularne Katyñ, Wo³yñ. Najwy¿szy czas aby powsta³ film fabularny oddaj¹cy ca³¹
prawdê o obronie Lwowa.
Polecam ksi¹¿kê Rosy Bailly Miasto walczy o wolnoæ. Obrona Lwowa w latach 1918  1919 opisuj¹c¹
walki, miejsca, obroñców, dowódców dzieñ po dniu ze
szczegó³ami.
W³odzimierz Minikowski z Federacji Rodzin Katyñskich podziêkowa³ organizatorom wydarzenia za pamiêæ o tamtych bohaterach.
Apel Poleg³ych odczyta³ major Artur Chlebowski.
Kompania reprezentacyjna wojska odda³a salwê
honorow¹.
Modlitwê za poleg³ych prowadzi³ JE ks. bp Bogdan
Wojtu w towarzystwie ks. kan. dr. Jana Szretera kapelana naszego oddzia³u.
W czêci artystycznej wiersze Ballada o Jurku Bitschanie Anny Fischerówny i W ho³dzie bohaterom
Stefana Rayskiego czytali uczniowie Zespo³u Szkó³
ekonomiczno-Odzie¿owych w Gnienie.
Pieñ Orlêta z muzyk¹ W³odzimierza Korcza piewali cz³onkowie Chóru im. w. Ojca Pio. Delegacje z³o¿y³y kwiaty i znicze przy Pomniku. Na zakoñczenie
odpiewano Rotê. Podziêkowa³em wszystkim za udzia³
w uroczystoci. Udzieli³em wywiadu telewizji i prasie.
D³u¿sze relacje z uroczystoci pokazano w telewizji i
artyku³y w prasie. G

Teodorowicz, Ormianin ale z ducha Polak, patriota mówi¹cy o sobie Gente Armenus nationale Polonus (...)
Nie sposób dzisiaj nie powróciæ do Obrony Zadwórza polskich Termopil. Szeciotysiêczna armia Budionnego wyciê³a w pieñ trzystu obroñców Zadwórza. Po
ciê¿ko rannym rotmistrzu Romanie Abrahamie dowództwo obj¹³ kpt. Boles³aw Zaj¹czkowski. Jemu to pod
Zadwórzem przysz³o spe³niæ rolê polskiego Leonidasa.
Po bitwie okoliczni mieszkañcy chowali zabitych
w zbiorowych mogi³ach. Kiedy po wycofaniu Budionnego rodziny walcz¹cych przybyli ze Lwowa odnaleæ
zw³oki a czasem z nadziej¹, ¿e ¿yj¹, rozpoznano zw³oki
zaledwie siedmioro.
Zadwórze sta³o siê dla Polski Symbolem (...). Kwatera Zadwórzaków na Cmentarzu Obroñców Lwowa
by³a jedn¹ z najpiêkniejszych, by³a miejscem wielu pielgrzymek. Tak na przyk³ad 20 listopada 1920 r. nad
mogi³ami Zadwórzaków d³ugo sta³ w zamyleniu Naczelnik Pañstwa, Józef Pi³sudski. Co nale¿y podkreliæ
codzienne zmagania m³odzie¿y Lwowskiej z konnic¹
Budionnego pod Zadwórzem umo¿liwi³a odwrót 13. Dywizji i 12. Pu³ku Piechoty do Winnik i Lwowa, gdzie
zajê³y pozycje obronne i skutecznie odpiera³y ataki a¿
do za³amania siê ofensywy bolszewików w Bitwie Warszawskiej Cudzie nad Wis³¹. (...)
Dzisiejsza uroczystoæ 101 rocznicy Obrony Lwowa
to pamiêæ i ho³d oddany wszystkim obroñcom, patriotycznej walce z Ukraiñcami, a póniej z Bolszewikami
o woln¹ niepodleg³¹ Polskê.

> Z ¯A£OBNEJ KARTY
p. Leon Micha³ Fabrowski

W okresie pracy zawodowej nale¿a³ do Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii. Otrzyma³ Br¹zowy
Krzy¿ Zas³ugi, Medal 40-lecia PRL, odznakê Za wzorow¹ pracê w S³u¿bie Weterynaryjnej, odznakê Zas³u¿ony w rozwoju Woj. Czêstochowskiego.
W okresie transformacji ustrojowej Kraju aktywnie
w³¹czy³ siê w dzia³ania na rzecz ukochanego Lwowa i
Kresów Wschodnich II RP. Stan¹³ na czele Grupy Inicjatywnej, która powo³a³a w Czêstochowie Klub (Oddzia³) Towarzystwa Mi³oników Lwowa. Zostaje jego
pierwszym prezesem. Aktywnie dzia³a i w kolejnych
latach pe³ni¹c funkcjê wiceprezesa w latach 2000 
 2012, a od roku 2016 pe³ni³ funkcjê cz³onka S¹du Kole¿eñskiego Oddzia³u. Posiada³ Z³ot¹ Odznakê Towarzystwa, a w roku 2018 otrzyma³ Z³ot¹ Odznakê Za zas³ugi dla Województwa l¹skiego.
We wrzeniu br. wybiera³ siê z grup¹ kolegów ze
studiów do ukochanego Lwowa. W rozmowie ze mn¹
wyra¿a³ obawy czy wytrzyma trudy wycieczki. Ale pojecha³. We Lwowie uleg³ nieszczêliwemu wypadkowi.
Dosta³ siê do szpitala we Lwowie, sk¹d zosta³ przewieziony do Kraju i poddany powa¿nej operacji. Niestety
po kilku dniach, w dniu 5 padziernika 2019 r. zmar³.
W dniu 9 padziernika br. na Cmenatarzu w Czeladzi ¿egnali Go rodzina, Przyjaciele i Znajomi, Koledzy
Lekarze weterynarii.
Uby³ nam kolejny Kresowianin. Zachowajmy Go
w pamiêci.
Andrzej Szlichta
Oddzia³ w Czêstochowie

1933  2019
Leon Micha³ Maria Fabrowski, syn Józefa, urodzi³ siê 17
listopada 1933 r. we Lwowie.
W roku 1946 rodzina opuci³a
Lwów i osiad³a w Katowicach.
W tym miecie kontynuowa³
rozpoczêt¹ we Lwowie naukê i
w roku 1951 uzyska³ maturê.
Jako niepewny politycznie
nie zostaje przyjêty na studia.
Przez rok pracuje jako robotnik budowlany. To umo¿liwi³o
Mu podjêcie studiów na Politechnice Wroc³awskiej. Ze
wzglêdów rodzinnych przerywa studia. W roku 1957
wraca na studia, ale rok póniej przenosi siê na Wydzia³ Weterynarii Wy¿szej Szko³y Rolniczej we Wroc³awiu. Dyplom lekarza weterynarii otrzyma³ w roku 1964 i
po odbyciu obowi¹zkowego sta¿u pracy zostaje zatrudniony na terenie woj. zielonogórskiego (lecznice dla
zwierz¹t, Siedliska, Sulêcin). W 1971 r. przenosi siê do
woj. katowickiego, na stanowisko kierownika lecznicy
w Truskolasach pow. K³obuck. W latach 1985  1991
by³ w K³obucku kierownikiem Oddzia³u Terenowego
Wojewódzkiego Zak³adu Weterynarii w Czêstochowie,
a od roku 1991 do przejcia na emeryturê w 1999 r.
pe³ni³ funkcjê epizocjologa w tym Oddziale. Na emeryturze przez krótki czas prowadzi³ prywatn¹ praktykê.
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p. Podpu³kownik Rezerwy
W³adys³aw Gawdyn

st¹pi³a kapitulacja. ¯o³nierzom dano woln¹ rêkê. W³adys³aw z koleg¹ pieszo wyruszy³ w stronê Stanis³awowa. Wêdrowali nocami, bo ukraiñscy nacjonalici rozpoczêli swoiste polowanie na bezbronnych polskich
¿o³nierzy. Dopiero w Chodorowie, w po³owie drogi uda³o siê zdobyæ cywilne ubranie.
W Stanis³awowie wykorzystuj¹c swoje przygotowanie zg³osi³ siê do pracy na poczcie. W 1941 roku po
wkroczeniu Niemców, by unikn¹æ wywózki na roboty
przymusowe podj¹³ prace w grupie roboczej Baudienst
wykonuj¹cej prace kolejowe. W 1943 sk³ada przysiêgê
w miejscowym oddziale Armii Krajowej, pseudonim
Mohort, potem Junak. Zostaje kurierem Komendy
Okrêgu AK w Stanis³awowie, utrzymuje ³¹cznoæ
z Obwodami i Rejonami AK w Buczaczu, Czortkowie i
Kolendzianach. W trakcie tajnej misji do Starego Wierzbowa, w pó³nocnej czêci województwa widzi skutki
zbrodniczej dzia³alnoci bandyckich grup ukraiñskich,
wymordowano wszystkich Polaków, wie zrównano
z ziemi¹, nie oszczêdzono nawet drzew w sadach.
W lipcu 1944 roku do Stanis³awowa wkraczaj¹ Rosjanie, dla unikniêcia poboru do Armii Czerwonej, ucieka do Lublina. Na podstawie przedwojennej ksi¹¿eczki
wojskowej i po z³o¿eniu egzaminu zostaje wcielony
w stopniu kaprala do Batalionu Ochrony Sztabu II Armii
Ludowego Wojska Polskiego. W padzierniku tego¿
roku po ukoñczeniu Szko³y Oficerskiej, ju¿ jako podporucznik otrzymuje przydzia³ do 27. Pu³ku Piechoty,
w X Dywizji Piechoty II Armii LWP.
Szlak wojenny rozpoczyna w marcu 1945 roku
w Lubaniu. Uczestniczy w forsowaniu Nysy £u¿yckiej,
Bia³ej i Czarnej Szprewy. W Boxbergu zostaje ranny
w g³owê. Po wyleczeniu ze swoim pu³kiem uczestniczy
w operacji zdobycia Pragi. Koniec wojny zastaje go
w Melniku nad £ab¹, chroni czo³gi II Korpusu Pancernego LWP. Za udzia³ w walkach na terenie Czechos³owacji otrzymuje Czeski Krzy¿ Walecznych. W maju
1945 roku II Armia LWP zostaje rozformowana,
27. Pu³k Piechoty otrzymuje zadanie strze¿enia po³udniowej granicy kraju, a tak¿e zabezpieczenia mienia
poniemieckiego. Pu³k stacjonuje w Szklarskiej Porêbie.
W trakcie pe³nienia s³u¿by, w jednym ze staræ z pijanymi ¿o³dakami w Szczytnie, dochodzi do wymiany ognia,
ginie sowiecki ¿o³nierz. Dowodz¹cy akcj¹ W³adys³aw
Gawdyn zostaje aresztowany i przez Dywizyjny S¹d
sowiecki skazany na karê mierci, w wyniku intensywnych starañ polskiego dowództwa karê zamieniono na
dziesiêæ lat wiêzienia. Osadzony w k³odzkim wiêzieniu
organizuje ucieczkê kilkudziesiêcioosobowej grupy ¿o³nierzy Zrzeszenia Wolnoæ i Niezawis³oæ (WIN),
ucieczka uda³a siê, grupa przedar³a siê na teren Czechos³owacji. Podejrzany o sprawcze pomocnictwo
w ucieczce trafia do wiêzienia w Strzelcach Opolskich.
W wyniku powszechnej amnestii w 1950 roku wychodzi
na wolnoæ, ale dopiero w grudniu 1994 roku S¹d Najwy¿szy  Izba Wojskowa w Warszawie oczyszcza
z wszystkich zarzutów.
Po wyjciu z wiêzienia przyje¿d¿a do Opola, tu osiedlili siê jego rodzice po ekspatriacji ze Stanis³awowa.
Koñczy w systemie wieczorowym Technikum Mechaniczne w Gliwicach (w Opolu odmówiono mu przyjêcia), kolejno zdobywa uprawnienia wykonawcze niezbêdne do samodzielnego prowadzenia nadzoru tech-

12 II 1922  13 IX 2019
Patriam amamus, non quia magna,
sed quia nostra.
(Ojczyznê kochamy nie dlatego, ¿e
wielka, ale ¿e nasza).
Piêkn¹, ceremonialn¹
o charakterze wojskowym
oprawê mia³o po¿egnanie
odchodz¹cego na Wieczn¹
S³u¿bê podpu³kownika rezerwy W³adys³awa Gawdyna, wielce dla kombatanckich organizacji zas³u¿onego dzia³acza. Mimo zaawansowanego wieku aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu
spo³ecznym naszego miasta. Bra³ udzia³ w wielu miejskich uroczystociach, zawsze w paradnym mundurze strzelca kresowego, sam¹
swoj¹ obecnoci¹ budzi³ szacunek dla lat przesz³ych.
Jego ¿ycie obfitowa³o w tak wiele wydarzeñ, ¿e
mog³oby stanowiæ podstawê do napisania filmowego
scenariusza. W Wojnie Obronnej 1939 roku walczy³
w szeregach 48. Pu³ku Strzelców Kresowych, wchodz¹cego w sk³ad dowodzonej przez pu³kownika Bronis³awa Prugara-Ketlinga XI Kresowej Dywizji Piechoty.
¯o³nierze tej dywizji wyró¿niali siê piêknym umundurowaniem, z charakterystycznymi pelerynami i przypiêtym do rogatywki piórkiem cietrzewia. (Strzelcy Podhalañscy mieli piórka orle). Na ramieniu by³a korpusówka, krzy¿ huculski z ga³¹zkami dêbu i limby.
W³adys³aw Gawdyn urodzi³ siê 12 lutego 1922 roku
w Stanis³awowie, w rodzinie o wielopokoleniowej tradycji patriotycznej. Ojciec by³ zawodowym ¿o³nierzem,
sier¿antem Wojska Polskiego, uczestnikiem I wojny
wiatowej.
Po ukoñczeniu Szko³y Podstawowej nr 7 im. Grzegorza Piramowicza w Stanis³awowie, dalsz¹ naukê
kontynuowa³ w Pañstwowym Gimnazjum im. Jana Kazimierza. W 1939 roku uzyska³ ma³¹ maturê. Dziêki
wsparciu ojca wst¹pi³ w szeregi Wojska Polskiego,
w sierpniu tego¿ roku, po z³o¿eniu przysiêgi wojskowej
zosta³ ¿o³nierzem sztabowego plutonu ³¹cznoci
w 48. Pu³ku Strzelców Kresowych. Wczeniej zdoby³
uprawnienia do obs³ugi nowoczesnych central telefonicznych  aparatów AB i CB.
2 wrzenia 1939 roku transportem kolejowym
XI Kresow¹ Dywizjê Piechoty przewieziono w rejon
Bochni, z zadaniem sformowania okrê¿nej obrony miasta. Wkrótce rozkazem Naczelnego Dowództwa dywizja rozpoczê³a odwrót w stronê Lwowa, 13 wrzenia
stoczy³a zwyciêski bój z Dywizj¹ Waffen SS Germania
pod Krzywd¹, a pod £êtowni¹ przebi³a siê w stronê
Szosy Janowskiej., odpar³a trzy natarcia i przesz³a do
Lasów Janowskich, na pó³noc od Lwowa i poprzez Leluchówkê dotar³a do Brzuchowic. Próby dotarcia do
Lwowa nie powiod³y siê. Dywizja straci³a ponad po³owê
stanu osobowego. W dniu 21 wrzenia 1939 roku na40

nicznego w przedsiêbiorstwach budowlanych. Pracowa³
na kierowniczych stanowiskach w: Bazie Transportowo
 Sprzêtowej Budownictwa Rolniczego; Opolskim
Przedsiêbiorstwie Budowlanym Przemys³u Lekkiego;
Przedsiêbiorstwie Konserwacji Urz¹dzeñ Melioracyjnych i Wodnych, sk¹d w 1990 roku przeszed³ na emeryturê. Wielokrotnie nagradzany za twórcze spe³nianie
obowi¹zków zawodowych.
Umiejêtnie ³¹czy³ pracê zawodow¹ z aktywn¹ dzia³alnoci¹ spo³eczn¹. Przez wiele lat by³ kierownikiem
Sekcji P³ywackiej OKS Odra Opole. Zainicjowa³ budowê pierwszych na Opolszczynie nowoczesnych obiektów sportowych: sztucznego lodowiska i krytej p³ywalni.
Do legendy przesz³a historia przemycenia przez niego
z Opawy dokumentacji budowlanej p³ywalni.
Po przejciu na emeryturê w³¹czy³ siê w dzia³alnoæ
organizacji kombatanckich, wszed³ w sk³ad Zarz¹du
Opolskiego Oddzia³u Zwi¹zku Inwalidów Wojennych,
od 1990 roku do dnia mierci by³ prezesem Oddzia³u i
cz³onkiem Zarz¹du G³ównego ZIW. Wspó³pracowa³
z organizacjami zrzeszaj¹cymi dawnych ¿o³nierzy Armii
Krajowej I Wojska Polskiego.
W 1994 roku z jego inicjatywy wmurowano w Kociele w. Micha³a Archanio³a w Lewinie K³odzkim ta-

blicê memorialn¹ dla uczczenia ¿o³nierzy polskich
strzeg¹cych w 1945 roku po³udniowej polskiej granicy
pañstwowej. W 2004 roku Ratusz Opolski udekorowano marmurow¹ tablicê przypominaj¹ca o 85 rocznicy
powstania ZIW Rzeczypospolitej Polski. By³ inicjatorem
organizacji wystaw powiêconych wa¿nym narodowym
rocznicom i dziejom polskiego orê¿a.
Rada Miasta Opola przyzna³a W³adys³awowi Gawdynowi tytu³ Honorowego Obywatela Miasta Opola.
Za wybitne osi¹gniêcia w pracy zawodowej i dzia³alnoci spo³ecznej otrzyma³ liczne odznaczenia i wyró¿nienia, wród nich m.in.: Krzy¿ Komandorski OOP, Krzy¿
Kawalerski OOP, Krzy¿ Walecznych, Krzy¿ II Obrony
Lwowa, w sposób szczególny ceni³ Krzy¿ Komandorski
w. Stanis³awa, który otrzyma³ z r¹k Prezydenta RP na
Uchodstwie Ryszarda Kaczorowskiego.
Przez ca³e ¿ycie niós³ w pamiêci obraz i atmosferê
ciep³ego, serdecznego domu rodzinnego, w którym s³owa Ojczyzna i Polska traktowane by³y jako wartoci
wiête. Swoim ¿yciem i swoj¹ niez³omn¹ postaw¹ dowiód³, ¿e wartociom tym pozostawa³ zawsze wierny,
bez wzglêdu na okolicznoci.

p. mgr Benedykt Raczyñski

Opola. Nale¿a³ do grupy pierwszych absolwentów Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Opolu, otrzyma³ dyplom
magistra fizyki.
Pracê nauczycielsk¹ rozpocz¹³ w Liceum Pedagogicznym w Legnicy. Od 1958 roku zwi¹zany z Opolem,
pocz¹tkowo jako nauczyciel Szko³y Podstawowej nr 18
i Wydzia³u dla Pracuj¹cych Technikum Ekonomicznego
(obecnie Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych). W 1961 roku
zosta³ nauczycielem Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 2
w Opolu (obecnie Zespó³ Szkó³ Mechanicznych). wietny dydaktyk, wysoko oceniany przez w³adze owiatowe, otrzyma³ propozycjê przejcia do pracy w Kuratorium Okrêgu Szkolnego Opolskiego na stanowisko starszego wizytatora w Oddziale Kszta³cenia Zawodowego.
Odpowiada³ za szko³y zawodowe w naszym województwie, przede wszystkim za kszta³cenie ustawiczne doros³ych. W latach szeædziesi¹tych minionego wieku
doskonalenie pracuj¹cych stanowi³o potê¿ny nurt
owiaty zawodowej. Wspó³pracowa³ z instytucjami i organizacjami prowadz¹cymi systemowe doskonalenie
kadr pracowniczych, nale¿a³ do g³ównych organizatorów systemu owiaty dla pracuj¹cych, dziêki któremu
wiele tysiêcy pracowników ró¿nych zak³adów pracy
zdobywa³o nowe zawody i specjalnoci, a kolejne podnosi³o w³asne, ju¿ posiadane kwalifikacje. Przez ca³y
okres pracy zawodowej przewodniczy³ wojewódzkim
komisjom egzaminacyjnym nadaj¹cym tytu³y robotników wykwalifikowanych i mistrzów w zawodzie. W Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierowania  Oddzia³ Opolski pe³ni³ funkcjê sekretarza, pozwala³o mu to
na nawi¹zywanie kontaktów z kadr¹ kierownicz¹ i naukow¹ najwa¿niejszych dla Opolszczyzny instytucji i
przedsiêbiorstw.
W latach 1962  1973 w niepe³nym wymiarze godzin prowadzi³ zajêcia ze studentami opolskich uczelni:
Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet

Jerzy Duda

5 III 1935  13 X 2019
Na zawsze pozostaniesz
w naszej pamiêci napisali
w nekrologu nauczyciele i
wychowankowie Zespo³u
Szkó³ Zawodowych im. Stanis³awa Staszica w Opolu na
wiadomoæ o mierci swojego, emerytowanego dyrektora mgr Benedykta Raczyñskiego. Pozostawi³ po sobie
trwa³y lad w wiadomoci
spo³eczeñstwa naszego miasta, w pamiêci pokoleñ m³odych ludzi, których wychowywa³ i uczy³. By³ obecny i
aktywny w rozlicznych dzia³aniach, wszêdzie tam gdzie
w grê wchodzi³o dobro Opola i l¹ska Opolskiego,
a nade wszystko dobro m³odzie¿y. wiadectwem tej zaanga¿owanej postawy by³a obecnoæ tak wielu ludzi,
którzy pamiêtali o swoim dyrektorze, a przecie¿ sporo
lat minê³o od czasu, kiedy by³ czynnym nauczycielem i
organizatorem owiaty zawodowej.
Benedykt Raczyñski urodzi³ siê 5 marca 1935 roku
w D³u¿ku (pow. Dubno, woj. wo³yñskie).
W 1944 roku wraz z rodzicami, dziel¹c los wielu
kresowych rodzin zosta³ wywieziony w okolice Chemnitz, do Niemiec, na roboty przymusowe. Ze zorganizowan¹ edukacj¹ szkoln¹ zetkn¹³ siê dopiero w polskiej
szkole, w obozie dla przesiedleñców w Wildflecken.
Rozpoczêt¹ tam naukê ukoñczy³ w kraju. Egzamin dojrza³oci z³o¿y³ w 1953 roku w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Lubinie. W tym samym roku rozpocz¹³ studia na
Wydziale Fizyki Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej we
Wroc³awiu, z t¹ uczelni¹ przeniós³ siê w 1954 roku do
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Opolski) i Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej (obecnie Politechnika Opolska).
W 1973 roku otrzyma³ nominacjê na stanowisko
dyrektora Technikum Przemys³u Budowlanych Materia³ów Wi¹¿¹cych w Opolu (obecnie, od 1975 roku Zespó³
Szkó³ Zawodowych im. Stanis³awa Staszica). Trafi³ na
okres uruchamiania nowych kierunków kszta³cenia dla
przemys³u materia³ów budowlanych z równoczesnym
wyprowadzaniem ze szko³y kierunków chemicznych.
Wymaga³o to gruntownej przebudowy szkolnej bazy
dydaktycznej. Odbywa³o siê to w cis³ej wspó³pracy
z opolskimi przedsiêbiorstwami i uczelniami. Opolska
szko³a sta³a siê swoistym poligonem wprowadzanych
do szkolnej praktyki zmian zmierzaj¹cych do udoskonalenia procesu nauczania. W kolejnych latach kierowany przez niego Zespó³ dostosowywa³ profil kszta³cenia do zg³aszanych przez przemys³ potrzeb. Uruchomione zosta³y m. in. technika: gospodarki wodnej i spo¿ywcze; policealne szko³y zawodowe ze specjalnoci¹
ochrony rodowiska, a tak¿e licea i policealne szko³y,
przygotowuj¹ce kadry medyczne i farmaceutyczne.
Obok wielkich osi¹gniêæ dyrektora, wielk¹ jego zas³ug¹
by³o stworzenie i utrzymanie twórczego klimatu opartego na ¿yczliwoci i wzajemnym szacunku wszystkich
w tej placówce przebywaj¹cych.

Znajdowa³ te¿ dyrektor czas na zaanga¿owan¹ dzia³alnoæ spo³eczn¹. By³ wspó³organizatorem i wieloletnim wiceprezesem ogólnopolskiego Towarzystwa Przyjació³ Szkó³ Staszicowskich. Przez wiele lat by³ dzia³aczem sportu szkolnego, cz³onkiem Prezydium Zarz¹du
Wojewódzkiego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego, prezesem Klubu Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju, wietnym, jednym z najlepszych w województwie brid¿ystów
sportowych i równie dobrym szachist¹.
Na emeryturê przeszed³ w 1997 roku.
Harmonijne zespolenie rzetelnego spe³niania s³u¿by
nauczycielskiej oraz umiejêtnego w³¹czenia szko³y
w struktury i rytm ¿ycia spo³ecznego miasta i województwa zjedna³o mu wielk¹ sympatiê i uznanie zarówno w rodowisku owiatowym jak i wród mieszkañców
Opola i Opolszczyzny.
Wysoko zosta³a oceniona praca zawodowa i dzia³alnoæ spo³eczna mgr Benedykta Raczyñskiego, odznaczony zosta³ m. in. Krzy¿em Kawalerskim OOP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Z³ot¹ Odznak¹ Szkolnego Zwi¹zku Sportowego. Otrzyma³ Nagrodê Ministra
Owiaty i Wychowania oraz Nagrodê Kuratora Owiaty
i Wychowania.
Spocz¹³ na cmentarzu Komunalnym w OpoluPó³wsi.
Jerzy Duda

p. prof. dr hab. n. med.
W³adys³aw St¹¿ka

Po ukoñczeniu drugiego roku studiów rozpocz¹³ pracê
w Zak³adzie Fizjologii Cz³owieka na Wydziale Lekarskim
UMCS na etacie asystenta naukowo-dydaktycznego.
W roku 1950 Wydzia³y Lekarski i Farmaceutyczny
UMCS utworzy³y Akademiê Medyczn¹.
Dyplom ukoñczenia studiów lekarskich otrzyma³
w roku 1951.
Tytu³y naukowe: doktorat  1959 rok, habilitacja 
1964 rok, profesura nadzwyczajna  1976 rok, profesura zwyczajna  1986 r.
Na emeryturê przeszed³ w roku 1993.
Oprócz pracy dydaktyczno-naukowej w Zak³adzie
Fizjologii po uzyskaniu tytu³u specjalisty w zakresie
pediatrii, pracowa³ dodatkowo jako lekarz w przychodni, ¿³obkach, przedszkolach i szko³ach.
W Akademii Medycznej pe³ni³ funkcjê: kierownika
Katedry Fizjologii Cz³owieka 1977  1993, dyrektora Instytutu Patologii Klinicznej (1981  1984), dziekana
Wydzia³u Lekarskiego i Oddzia³u Stomatologii (1987 
 1990) oraz cz³onka Senatu. Ponadto by³ cz³onkiem
Rady G³ównej Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w Warszawie (1982  85) oraz Rady Wy¿szego Szkolnictwa
Medycznego, sekretarzem Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego (1960  1966) i przewodnicz¹cym Oddzia³u Lubelskiego PTF (1968  87),
cz³onkiem Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN, przewodnicz¹cym Spo³ecznego Komitetu Zwalczania Palenia Tytoniu, cz³onkiem Zarz¹du Oddzia³u Komitetu Antyalkoholowego.
Od roku 1988 by³ prezesem (za³o¿ycielem) Lubelskiego Oddzia³u Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich.
Ponadto przyznano Mu cz³onkostwo honorowe kilku
towarzystw naukowych oraz dosta³ awans wojskowy na
stopieñ kapitana.

30.05.1923  16.11.2019
Urodzi³ siê 30 maja 1923
roku we Lwowie. Ojciec Eugeniusz i stryj Jan walczyli w
obronie Lwowa w 1918 roku.
Stryj zgin¹³, pochowany na
cmentarzu Obroñców Lwowa.
Szko³ê powszechn¹ im.
w. Antoniego, ukoñczy³ na
£yczakowie, bêd¹c wychowankiem bursy im. w. Wojciecha dla sierot (ojciec
zmar³ w 1925 roku).
Do wybuchu wojny ukoñczy³ 3. klasê gimnazjum im.
Stefana Batorego. W tym czasie nale¿a³ do 14. Lwowskiej Dru¿yny Harcerskiej oraz do Sodalicji Mariañskiej.
W czasie okupacji sowieckiej uczêszcza³ do szko³y
redniej (dawnej S.S. Urszulanek).
Podczas okupacji niemieckiej pracowa³ w Dyrekcji
Lasów Pañstwowych. Wst¹pi³ w szeregi Armii Krajowej
Obwodu Lwowskiego, do plutonu Grunwald (pseudonim Komes).
Na kompletach tajnego nauczania zaliczy³ ostatni¹
klasê liceum i w roku 1944 zda³ maturê.
W sierpniu 1944 roku zosta³ zmobilizowany i wcielony do 4. Samodzielnego Batalionu Szkolnego I Armii
WP. Nastêpnie ju¿ jako kapral, zosta³ przydzielony do
4. Dywizji Piechoty na stanowisko dowódcy plutonu.
Uczestniczy³ w walkach a¿ do zakoñczenia wojny. Po
wojnie, po awansie na stopieñ oficerski, dosta³ siê do
Katedry Medycyny Wojskowej w Lublinie. W roku 1946
Katedrê rozwi¹zano uwa¿aj¹c j¹ za siedlisko reakcji.
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Jest autorem lub wspó³autorem ponad 100 prac naukowych z dziedziny regulacji kr¹¿enia krwi.
Przez okres swojej pracy zawodowej by³ odwiedzany kilkakrotnie przez pracowników s³u¿by bezpieczeñstwa, chc¹cych wydobyæ informacje natury politycznej,
jak te¿ namawiaj¹c Go do wspó³pracy jako TW. Nigdy
nie zgodzi³ siê na to. Nie by³ cz³onkiem ¿adnej partii
politycznej, wykonywa³ jedynie swoje obowi¹zki.
W roku 2003, na z³o¿ony wniosek do Instytutu Pamiêci Narodowej  Komisji cigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, otrzyma³ kopie zeznañ, sk³adanych na Niego przez tajnych informatorów organów
s³u¿by bezpieczeñstwa, zawieraj¹cych k³amstwa i
oszczerstwa, okrelaj¹cych Go jako wroga Polski Ludowej".
Po dwóch latach otrzyma³ z IPN dokument przyznania Mu statusu osoby pokrzywdzonej oraz ujawniono
nazwiska donosicieli jako dokument cile tajny.
Odznaczenia:
1. Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi
2. Srebrny Krzy¿ Zas³ugi
3. Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
4. Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
5. Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

6. Krzy¿ Drugiej Obrony Lwowa
7. Srebrny Medal Zas³u¿onym na Polu Chwa³y
Ponadto:
Odznaczenia za udzia³ w wojnie (medale i odznaki):
Rosyjskie  4 sztuki
Polskie  8 sztuk
Medale i odznaki za aktywnoæ i osi¹gniêcia w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz spo³ecznej
 15 sztuk
Uhonorowany Z³ot¹ Odznak¹ Zas³u¿onego Cz³onka
TML oraz odznak¹ Za wzorow¹ pracê w s³u¿bie zdrowia.
Odejcie Profesora jest ci¹giem kresowego zmierzchu bogów, ostatniego z trójki dzia³aj¹cych i inspiruj¹cych nas do dzia³ania na rzecz Lwowa i Kresów. Mimo
lat i trudów podró¿y zawsze by³ obecny na zebraniach
Zarz¹du G³ównego.
¯egnam Ciê Drogi Przyjacielu, licz¹c, ¿e ju¿ na
tamtym brzegu dzia³asz i organizujesz swoj¹ hebrê.
Czeæ Jego Pamiêci!
Andrzej Kaminski
Prezes ZG TMLiKPW

Marek Zabierowski

Pochodzenie terytorialne osadników osiedlonych na
ziemi g³ubczyckiej w latach 1945  1948 (VIII)
Nowa Cerekwia
Sk¹d przybyli
Cynków
Grabowa
Jaworznik
£ysa Góra
Mierzêcice
Mzyki
Niegowonice
Siedlec Du¿y
Wyl¹gi
Czerna
Nidek
Zawoja
Wo³cza Dolna
Bratkowice
Dobrzany
Doliniany
Gródek Jagielloñski
Lubieñ Wielki
Majdan
Putiatycze

Powiat
Zawiercie
Zawiercie
Zawiercie
Zawiercie
Zawiercie
Zawiercie
Zawiercie
Zawiercie
Zawiercie
Chrzanów
Wadowice
Wadowice
Dobromil
Gródek
Jagielloñski
Gródek
Jagielloñski
Gródek
Jagielloñski
Gródek
Jagelloñski
Gródek
Jagielloñski
Gródek
Jagielloñski
Gródek
Jagielloñski

Rodatycze
Województwo
kieleckie
kieleckie
kieleckie
kieleckie
kieleckie
kieleckie
kieleckie
kieleckie
kieleckie
krakowskie
krakowskie
krakowskie
lwowskie
lwowskie

Stodó³ki
Wo³czuchy
Zarudce
Koniuszki
Siemianowskie
Szo³omienice
Wiêckowice
Dalnicz
Kamionka Wielka
Pa³ahicze
S³obódka
Bieruñ Nowy
Jagielnica
U³aszkowce
Mukanie
Witków Nowy
Bajkowce
Warszawa
Z¹bki

lwowskie
lwowskie
lwowskie

Gródek
Jagielloñski
Gródek
Jagielloñski
Gródek
Jagielloñski
Lwów
Rudki

lwowskie

lwowskie
lwowskie

Rudki
Sambor
¯ó³kiew
Ko³omyja
T³umacz
T³umacz
Pszczyna
Czortków
Czortków
Radziechów
Radziechów
Tarnopol
Warszawa
Warszawa

lwowskie
lwowskie
lwowskie
stanis³awowskie
stanis³awowskie
stanis³awowskie
l¹skie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
warszawskie
warszawskie

lwowskie
lwowskie

Nowa Cerekwia  wie po³o¿ona nad rzek¹ Troj¹.
W 1909 roku oddano do u¿ytku liniê kolejow¹ Kole 
Baborów  Pilszcz  Opawa. Poci¹gi kursuj¹ce na tej
trasie zatrzymywa³y siê w Nowej Cerekwi.
Na ziemi G³ubczyckiej najwiêksze skupisko kresowian
z powiatu Gródek Jagielloñski znajdowa³o siê w Nowej

lwowskie
lwowskie
lwowskie
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Cerekwi. Dominowali wród nich wygnañcy ze wsi Doliniany (440 osób).
W Nowej Cerekwi by³y prowadzone badania wykopaliskowe zarówno przez archeologów niemieckich w okresie niemieckim, jak i przez archeologów polskich
w okresie powojennym.
W latach 1957  1961 archeolodzy z Wroc³awia badali
rokrocznie teren przy kamienio³omach bazaltu, gdzie
zosta³a odkryta osada kultury celtyckiej pochodz¹ca
z okresu pónolateñskiego (Czêæ celtyckiej osady uleg³a zniszczeniu przed wojn¹ i po wojnie w czasie eksploatacji bazaltu). Na podstawie znalezisk mo¿na wnosiæ, ¿e ta osada istnia³a pod koniec II w. p.n.e. i w
pierwszej po³owie I w. p.n.e.
Zosta³y tu wykopane bransolety wytworzone z ciemnoniebieskiego szk³a, z bezbarwnego szk³a oraz z sapropelitu. Znaleziono przedmioty ¿elazne, naczynia sporz¹dzone z gliny z domieszk¹ grafitu formowane za
pomoc¹ ko³a garncarskiego. Tutaj przetrwa³y nik³e
lady jednoizbowych domów. Mieszkañcy trudnili siê
rolnictwem, uprawiaj¹c bardzo ¿yzn¹, lessow¹ glebê.
Ludzie zajmowali siê tak¿e hodowl¹. Potwierdzaj¹ to
wykopaliska. Ziemia kry³a koci zwierz¹t. Informacje
o wykopaliskach w Nowej Cerekwi zosta³y poszerzone
w wyniku dalszych prac na stanowiskach archeologicznych w latach nastêpnych, gdzie odkryto osady innych
kultur.
(Te informacje autor czerpa³ z materia³ów znajduj¹cych
siê w warszawskim Instytucie Archeologii i Etnologii
PAN.)

Hermanów
Baranów
Buszcze*
D¹browa
Wierzbów
£ójcie
Huta Stepañska

Powiat
Zawiercie
Zawiercie
Chrzanów
Wadowice
¯ywiec
Lwów
Lwów
Sambor
Turka
Iwacewicze
Horodenka
Buczacz
Buczacz
Kopyczyñce
Przemylany
Przemylany
Ska³at

Radynia  wie po³o¿ona na terenie Gór Opawskich
w pobli¿u zalesionej góry (475 m n.p.m.), gdzie kiedy
eksploatowano kamieñ. Po wojnie przyje¿d¿ali tu ludzie, aby siê k¹paæ w kamienio³omie wype³nionym
wod¹. Na tej górze las kryje nik³e, trudno zauwa¿alne
lady grodziska, które ucierpia³o w czasie krwawych
walk toczonych w 1945 r. W wyniku tych bojów niedaleko od tego miejsca spustoszono wie o nazwie
Bursztet, która przesta³a istnieæ. Tutaj rozci¹ga siê
malowniczy krajobraz, zachêcaj¹cy do wêdrówek. Warto zapuciæ siê w las tchn¹cy ch³odem i ¿ywiczn¹
woni¹.

ciborzyce Ma³e
Sk¹d przybyli
Lewniowa
¯erków
Luszowice
Raba Ni¿na
Jalany
Skomielna Bia³a
Cergowa
Dukla
Iwla
Nadole
Teodorówka
Przychojec
Karów
Nowosielce
Dzików
Karczemki
Lubella
Gerynia
Seredne
Tomaszowce
Bitków
Bobuliñce
¯nibrody
Stare Miasto
Winiowczyk
Borszów
Dunajów
Bernadówka
Iwanówka
Krowinka
Plebanówka
Strusów
Trembowla
Jarczowce
Jezierna
Olejów
Go³ogóry
Zofiówka

Województwo
kieleckie
kieleckie
krakowskie
krakowskie
krakowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
poleskie
stanis³awowskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie

* Do 30.03.1935 r. ta miejscowoæ znajdowa³a siê
w powiecie Kosów Poleski.

Radynia
Sk¹d przybyli
Chlebowice Wielkie
Hryniów
Strza³ki
Szpilczyna
Wo³owe
Czarnuszowice
Gaje

Powiat
Bóbrka
Bóbrka
Bóbrka
Bóbrka
Bóbrka
Lwów
Lwów

lwowskie
lwowskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
wileñskie
wo³yñskie

* Kresowiacy z Buszcz osiedli równie¿ w Dzbañcach
(pow. G³ubczyce).

Posucice
Sk¹d przybyli
Gniazdów
Wysoka Lelowska
Jêzor
Tomice
Zab³ocie
Bi³ka Szlachecka
¯urawniki
D¹brówka
Turka
Krahlewicze*
Michalcze
Kury³o
Trybuchowce
Majdan
Hanaczów
Laszki Królewskie
Po³upanówka

Lwów
Tarnobrzeg
Brze¿any
Brze¿any
Brze¿any
Oszmiana
Kostopol

Województwo
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
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Powiat
Brzesko
Brzesko
Chrzanów
Limanowa
Mielec
Mylenice
Krosno
Krosno
Krosno
Krosno
Krosno
£añcut
Rawa Ruska
Sanok
Tarnobrzeg
¯ó³kiew
¯ó³kiew
Dolina
Ka³usz
Ka³usz
Nadwórna
Buczacz
Buczacz
Podhajce
Podhajce
Przemylany
Przemylany
Trembowla
Trembowla
Trembowla
Trembowla
Trembowla
Trembowla
Zborów
Zborów
Zborów
Z³oczów
Dubno

Województwo
krakowskie
krakowskie
krakowskie
krakowskie
krakowskie
krakowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
stanis³awowskie
stanis³awowskie
stanis³awowskie
stanis³awowskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
wo³yñskie

Józefin
Semerynki

£uck
£uck

wo³yñskie
wo³yñskie

A oto czêci sk³adowe Buska: Wolany, Krótka Strona,
D³uga Strona, Podzamcze, Niemiecki Bok, Lipiboki.
Spaceruj¹c po terenie po³o¿onym w wid³ach Bugu i
So³otwiny mo¿na poznaæ rynek. Ci, którzy nie widzieli
tej czêci miasta, nie mog¹ powiedzieæ, ¿e zwiedzili
Busk.
Busk by³ miejscowoci¹ trzech kultur. Obok siebie
mieszkali Polacy, ¯ydzi i Ukraiñcy.
Nadszed³ rok 1772, który by³ dla Polski bolesn¹ dat¹.
Zaborcy podzielili miêdzy siebie nasz kraj. Busk przypad³ Austrii. Rozpocz¹³ siê tu d³ugi okres austriackiego
panowania.
Pisz¹c o Busku nie mo¿na pomin¹æ Kazimierza Badeniego, który by³ w³acicielem tej miejscowoci. Przyszed³ ona na wiat pod Jaros³awiem we wsi Surochów
w 1846 r. W latach 1888  1895 ten hrabia by³ namiestnikiem Galicji, a potem osi¹gn¹³ szczyt swojej kariery
politycznej, zostaj¹c premierem Austro-Wêgier. Cesarz
Franciszek Józef mianowa³ go premierem w 1895 r.,
a potem zdymisjonowa³ go z tego poczesnego stanowiska w 1897 roku. Jako szef rz¹du za cel stawia³ sobie
walkê z tzw. austriackim gadaniem, które polega³o na
wyg³aszaniu d³ugiego przemówienia, którego nie mo¿na by³o przerywaæ. Chodzi³o o to, aby w ten sposób za
pomoc¹ tej obstrukcji sparali¿owaæ pracê parlamentu.
Pos³owie, pos³uguj¹c siê wodolejstwem, mówili co im
lina na jêzyk przynios³a.
Ignacy Daszyñski w swych parlamentarnych wyst¹pieniach atakowa³ Badeniego.
Kazimierz Badeni czêæ swego ¿ycia spêdzi³ w Busku
(W 1810 roku Busk wzbogaci³ siê o pa³ac, który póniej
przeszed³ na w³asnoæ K. Badeniego). Hrabia zeszed³
ze wiata w 1909 r. w poci¹gu, który zbli¿a³ siê do
Buska. Wraca³ on z Karlsbadu, gdzie siê leczy³.
Poci¹gi nie przeje¿d¿a³y przez Busk. Pasa¿erowie korzystaj¹cy z kolei jad¹cy do Buska musieli wysiadaæ
z poci¹gu w Krasnem, aby st¹d t³uc siê jeszcze
¿ydowsk¹ doro¿k¹, która zapewnia³a po³¹czenie z niedalekim Buskiem.
Rodzina Badenich posiadaj¹ca mienie w Busku by³a
z³¹czona wiêzami rodzinnymi z Habsburgami, którzy
mieli maj¹tek w ¯ywcu m.in. browar. W Busku te¿ znajdowa³ siê browar, który produkowa³ piwo pod³ug receptury browaru ¿ywieckiego. Piwosze pokrzepiaj¹c siê
tym piwem chwalili sobie ten chmielowy napitek.
W 1920r. podczas wojny polsko-bolszewickiej w Busku
i w okolicach tej miejscowoci toczono boje miêdzy
armi¹ konn¹ dowodzon¹ przez S. Budinnego a wojskami polskimi. Polacy skutecznie stawili czo³a najedc¹.
Czerwony wróg zosta³ odparty.
Na Podzamczu stanê³a kaplica, która by³a miejscem
wiecznego spoczynku dziedziców Buska. Gdy we
wrzeniu 1939 r. w tym miecie zjawi³a siê sowiecka
zgraja kaplica zosta³a przez nich sprofanowana. Znajduj¹ce siê tam zw³oki w haniebny sposób zosta³y wyrzucone z grobowców i wrzucone do rzeki. Sowieci nie
przepuszczali nikomu, ani ¿ywym, ani nawet martwym.
W Busku Sowieci zorganizowali obóz dla jeñców polskich, w którym przebywa³o ponad 1000 osób.
W 1941 r. okupacja sowiecka ust¹pi³a miejsca okupacji
niemieckiej, która nios³a hekatombê ¯ydów. W Busku
powsta³o getto ¿ydowskie. Czêæ ludnoci pochodzenia
¿ydowskiego wybito na miejscu na ¿ydowskim cmenta-

W ciborzycach Ma³ych ekspatrianci z Plebanówki
(oko³o 100 osób) stanowili najliczniejsz¹ grupê osadników. Do ciborzyc Ma³ych przyjechali przybysze z Beskidu Niskiego. Najwiêcej górali z tych gór przyby³o
z Teodorówki (ponad 70 osób). Ta wie zosta³a zniszczona w 1944 r. w czasie bojów o Prze³êcz Dukielsk¹.
Wojska sowieckie i czechos³owackie walczy³y o to
przejcie, aby przedostaæ siê na S³owacjê. O ile czerwonoarmici mieli udzieliæ zbrojnej pomocy powstañcom na S³owacji  gdy¿ to powstanie zorganizowali s³owaccy komunici  o tyle wojska sowieckie nie ratowa³y powstania warszawskiego i Warszawy i skaza³y warszawiaków na zag³adê. Armia Czerwona nie uratowa³a
powstania s³owackiego, bo ratownicza batalia by³a d³ugotrwa³a. To by³a nieudana operacja wojskowa. Sowieci
ponieli ogromne straty. Niemcy stawiali zaciêty opór
wykorzystuj¹c górski i lesisty teren sprzyjaj¹cy obronie
oraz zawczasu przygotowane umocnione stanowiska
bojowe. Wprawdzie Prze³êcz Dukielska zosta³a sforsowana, ale by³o to pyrrusowe zwyciêstwo okupione bezmiarem krwi. Miejscowoci w tym rejonie zosta³y spustoszone przez wojska sowieckie i niemieckie.

Tomice
Sk¹d przybyli
Adamy
Busk*
Huta Po³oniecka
Koz³ów
Maziarnia
Wawrzkowa
Porady
Warcho³y
Toporów

Powiat
Kamionka
Strumi³owa
Kamionka
Strumi³owa
Kamionka
Strumi³owa
Kamionka
Strumi³owa
Kamionka
Strumi³owa
Kamionka
Strumi³owa
Kamionka
Strumi³owa
Radziechów

województwo
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie

* Najdawniejsza wzmianka o Busku pochodzi z XI wieku.
W 1411 r. miejscowoæ nad Bugiem uzyskuje magdeburskie prawa miejskie.
Stefan Batory umyli³ nowym przywilejem obdarzyæ
Busk. Za jego spraw¹ ta miejscowoæ otrzymuje status
wolnego miasta królewskiego moc¹ przywileju wydanego w 1582 roku.
Na terenie zasobnym w wodê powsta³ Busk. Ta miejscowoæ jest poprzecinana rzekami. Busk rozpostar³
siê u zbiegu Bugu i Pe³twi oraz nad So³otwin¹ i Rokitn¹.
Obfitoæ wody i du¿a liczba mostów kojarzy³a siê
z Wenecj¹, nic wiêc dziwnego, ¿e to miasteczko by³o
w przesz³oci nazywane Wenecj¹ galicyjsk¹. Woda
przyci¹ga³a bociany, które mia³y tu ¿ab pod dostatkiem.
St¹d w herbie Buska widzimy bociana stoj¹cego na
jednej nodze.
Bug niós³ czyst¹ wodê, która miesza³a siê z brudn¹ i
mierdz¹c¹ wod¹ rzeki Pe³tew. Ta druga rzeka skanalizowana i p³yn¹ca pod ziemi¹ w obrêbie Lwowa by³a
lwowskim ciekiem.
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Busk

rzu, a innych wyznawców judaizmu po przewiezieniu
do Be³¿ca umiercono w tamtejszym obozie koncentracyjnym, gdzie niemieccy oprawcy dokonali reszty.
W ten sposób w miejscowoci nad Bugiem i So³otwin¹
zlikwidowano getto.
W latach okupacji nast¹pi³o wyludnienie Buska wskutek
zag³ady ¯ydów i ucieczki Polaków.
W 1944 r. znowu pojawiaj¹ siê tutaj Sowieci. Busk staje
siê czêci¹ Zwi¹zku Sowieckiego.
Po wojnie du¿a grupa mieszkañców Buska przyjecha³a
na ziemiê g³ubczyck¹, aby tutaj spêdziæ resztê swojego
¿ycia.

Grabowa
Huta Po³oniecka
Pobu¿any
l¹zaki
Ma³owody
Ciemierzyñce
Kopañ
Hlibów
Denysów
Zabojki
£ozówka
Brachówka
Konty
Soko³ówka
¯uków
M³ynów
Serchów
Ostróg

Uciechowice
Sk¹d przybyli
Bielany
Czyszki
Herawiec
Krasiczyn
Bohorodczany
D¹browa
Kurzany
Nadoro¿niów
Nowogrobla
Rybniki
Lipniki

Powiat
Bia³a
Lwów
¯ó³kiew
¯ó³kiew
Stanis³awów
Brze¿any
Brze¿any
Brze¿any
Brze¿any
Brze¿any
Kamionka
Strumi³owa

Województwo
krakowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
stanis³awowskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie

Powiat
Olkusz
Zawiercie
Zawiercie
Zawiercie
Zawiercie
Zawiercie
Zawiercie
Zawiercie
Zawiercie
Mylenice
Mylenice
Wadowice
Wadowice
Drohobycz
Lwów
Lwów
Lwów
Sokal
¯ó³kiew
¯ó³kiew
¯ó³kiew
Konin
Stanis³awów
Stanis³awów
Stryj
T³umacz
Brody
Brody
Czortków
Czortków
Czortków
Kamionka
Strumi³owa

tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
wo³yñskie
wo³yñskie
wo³yñskie

* 116 górali z Zawoi przymuszonych sytuacj¹ ekonomiczn¹ do zmiany miejsca zamieszkania przygarnê³a
ziemia g³ubczycka. Ludzie spod Babiej Góry (1725 m
n.p.m.) rozgniedzili siê w Wojnowicach  61 górali
(m.in. W³adys³aw Balcer, Bronis³aw Baran, Franciszek
Baran, Jakub Baran, Jan Baran, Katarzyna Baran, Klemens Króliczak, W³adys³aw Marek, Wincenty Paj¹k,
Józef Trzebuniak), w Królowem  34 górali (m.in. Boles³aw Bubiak, Jan Gigoñ, Klemens Gigoñ, Piotr Kobiela,
Maria Kwak, Józef Sa³aciak) i w Nowej Cerekwi  21
górali (m.in. Apolinary Trzebuniak, Pawe³ Trzebuniak,
Franciszek Zaj¹c).
Na ziemiê g³ubczyck¹ jechali oni poci¹giem ze stacji
Maków Podhalañski.

Wojnowice
Sk¹d przybyli
S³awków
Boguchwa³owice
Bzów
Mierzêcice
Moczyd³o
Morsko
Skar¿yce
Toporowice
Trzebniów
Zakliczyn
Zegartowice
Grzechynia
Zawoja*
Podbu¿
Grzêda
Kociejów
Zarudce
Prusinów
Fujna
Majdan
¯e³dec
L¹dek
Delejów
Meducha
Miertuki
Okniany
Buczyna
Ruda Brodzka
Bia³y Potok
Jagielnica
Nagórzanka
Adamy

Kamionka
Strumi³owa
Kamionka
Strumi³owa
Kamionka
Strumi³owa
Kamionka
Strumi³owa
Kamionka
Strumi³owa
Podhajce
Przemylany
Przemylany
Ska³at
Tarnopol
Tarnopol
Trembowla
Z³oczów
Z³oczów
Z³oczów
Z³oczów
Dubno
Sarny
Zdo³bunow

Województwo
kieleckie
kieleckie
kieleckie
kieleckie
kieleckie
kieleckie
kieleckie
kieleckie
kieleckie
krakowskie
krakowskie
krakowskie
krakowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
³ódzkie
stanis³awowskie
stanis³awowskie
stanis³awowskie
stanis³awowskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie

Wysoka
Sk¹d przybyli
Wólka Pêtkowska
Krzeczów
£êtownia*
Trzebinia
Cuniów
Powitno
Lwów
Rawa Ruska
Kozuby
Nowiki Wielkie
Kuty
Lackie Szlacheckie
Markowce
Budy³ów
Medowa
Majdan

Powiat
I³¿a
Mylenice
Mylenice
Mylenice
Gródek
Jagielloñski
Gródek
Jagielloñski
Lwów
Rawa Ruska
£ask
Sto³pce
Kosów
T³umacz
T³umacz
Brze¿any
Brze¿any
Kopyczyñce

Województwo
kieleckie
krakowskie
krakowskie
krakowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
lwowskie
³ódzkie
nowogródzkie
stanis³awowskie
stanis³awowskie
stanis³awowskie
tarnopolskie
tarnopolskie
tarnopolskie

* Górale z £êtowni osiedli równie¿ w powiecie Prudnik
(Dytmarów, Lubrza, Skrzypiec).
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Danuta Sliwiñska

Nagroda Instytutu Pamiêci Narodowej Semper Fidelis
W dniu 22 padziernika 2019 r. w Sali Bia³ej Muzeum Pa³acu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie
po raz pierwszy zosta³y wrêczone nagrody Semper
Fidelis ustanowione przez Instytut Pamiêci Narodowej
w Warszawie.
Honorowe wyró¿nienie maj¹ corocznie otrzymywaæ
osoby, instytucje, organizacje spo³eczne za szczególnie aktywny udzia³ w upamiêtnianiu dziedzictwa Polskich Kresów Wschodnich na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej oraz poza jej granicami, których dzia³alnoæ
publiczna pozostaje zbie¿na z ustawowymi celami IPN.
Kapitu³a w ka¿dym roku ma równie¿ mo¿liwoæ przyznania jednej nagrody post mortem.
Laureatów tegorocznej nagrody wy³oni³a Kapitu³a,
na czele której stoi prezes Instytutu Pamiêci Narodowej
dr Jaros³aw Szarek. Zastêpcami przewodnicz¹cego s¹:
dyrektor Biura Upamiêtnienia Walk i Mêczeñstwa IPN
Adam Siwek oraz dyrektor Biura Edukacji Narodowej
Adam Chlebowicz. Cz³onkowie Kapitu³y to: Ewa Siemaszko  badaczka ludobójstwa na Kresach, Maciej
Wojciechowski  re¿yser, scenarzysta i producent,
twórca filmów o Kresach, Dariusz Piotr Bonis³awski
 prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Bogus³aw Nizieñski  prawnik, sêdzia, dzia³acz spo³eczny,
zwi¹zany z Kresami, dr Leon Popek  opiekun polskich
miejsc pamiêci na Wo³yniu, pe³ni¹cy obowi¹zki zastêpcy Biura Upamiêtnienia Walk i Mêczeñstwa IPN, Marzena Kruk  dyrektor Archiwum IPN. Z ponad 110
wniosków, które wp³ynê³y do IPN  Kapitu³a wybra³a
ni¿ej przedstawione. Patronat nad nagrod¹ obj¹³ Marsza³ek Senatu Stanis³aw Karczewski. Podczas uroczystoci w Wilanowie list od Prezydenta RP Andrzeja
Dudy odczyta³a Zofia Romaszewska, doradca Prezydenta RP, a list od Marsza³ka Senatu Stanis³awa Karczewskiego odczyta³ senator Konstanty Radziwi³³.
Z kolei Prezes IPN dr Jaros³aw Szarek w swoim wyst¹pieniu poruszy³ sprawê ogromnych zniszczeñ na Kresach Wschodnich, wyrz¹dzonych przez bolszewików
w 1920 r., po 17 wrzenia 1939 r. przez okupacje sowieck¹, niemieck¹, w czasie mordów na Polakach
przez ukraiñskich nacjonalistów, a póniej po w³¹czeniu
tych ziem do Zwi¹zku Sowieckiego. Mówi³ te¿ o ratowaniu szeroko pojêtego dziedzictwa i wielkim wysi³ku
na rzecz pamiêci dla pokazania nastêpnym pokoleniom
kresowej polskoci kresowej kultury. Nastêpnie wrêczano nagrody, a poszczególni laureaci wypowiadali siê
mówi¹c o swojej pracy. Wrêczanie nagród przeplatane
by³o recytacjami wyj¹tków z prozy i poezji o Kresach i
gr¹ na fortepianie utworów Fryderyka Chopina.

wiele razy wyje¿d¿a³ na Wschód: na Litwê, £otwê, Bia³oru, Ukrainê, do Gruzji i do Rosji, a tak¿e w tak¿e od
1972 r. przebywa³ kilka lat we Francji. Publikowa³ wiele
ksi¹¿ek o ¿yciu religijnym i nie tylko Polaków, o losach
kocio³a w ZSSR, o martyrologii ksiê¿y.
Jest cz³onkiem Akademii Nauk, od 1989 r. cz³onkiem Komitetu Badañ Polonii PAN, a tak¿e Polskiej
Akademii Umiejêtnoci. Od 1992 r. nale¿y do Rady
Krajowej Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Zosta³
równie¿ cz³onkiem Komitetu Obrony Dobrego Imienia
Polski i Polaków, jest publicyst¹ Radia Maryja.
W 2000 r. zosta³ odznaczony Krzy¿em Kawalerskim
a w 2010 r. Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Weronika Sebastianowicz
Urodzi³a siê w 1931 r. we wsi Pacewicze w pow.
Wo³kowyskim. W wieku 13 lat zosta³a ¿o³nierzem Armii
Krajowej. S³u¿y³a w Obwodzie AK Wo³kowysk. Po 1945 r.
kontynuowa³a s³u¿bê w konspiracji a¿ do aresztowania
w kwietniu 1951 r. Razem z ni¹ do sowieckich wiêzieñ
trafili jej rodzice. Skazana zosta³a na 25 lat, ale po 4
latach wróci³a z zes³ania do Workuty. Od pocz¹tku lat
90. dzia³a w polskich organizacjach, m.in. jest Prezesem Stowarzyszenia ¯o³nierzy AK na Bia³orusi. Za
swoj¹ dzia³alnoæ by³a szykanowana przez miejscowe
w³adze.
W 2012 r. odznaczona zosta³a Krzy¿em Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski, a w 2015 r. otrzyma³a nagrodê wiadek Historii dla osób i organizacji spoza
Polski, przyznawan¹ przez Instytut Pamiêci Narodowej.
Stefan Adamski
Od lat 90. w³¹cza³ siê w rozwój harcerstwa polskiego we Lwowie. Dziêki jego osobistemu zaanga¿owaniu
harcerze otrzymali w³asn¹ siedzibê  Stanicê Harcersk¹ we Lwowie. S³u¿y harcerzom na Ukrainie a tak¿e przyje¿d¿aj¹cym z innych krajów. Stefan Adamski
w³¹cza siê równie¿ w organizacjê licznych uroczystoci
o charakterze patriotycznym. Wspiera³ równie¿ poszukiwania polskich ¿o³nierzy z wrzenia 1939 r. na ziemi
lwowskiej, którym zorganizowano pochówek w wydzielonej kwaterze na starym cmentarzu w Mociskach
(130 osób).
Wo³anie z Wo³ynia  pismo religijno-spo³eczne.
Dwumiesiêcznik Wo³anie z Wo³ynia ukazuje siê na
terenie diecezji £uckiej na Ukrainie od ponad 25 lat. Od
pocz¹tku redaktorem naczelnym jest ks. Witold Józef
Kowalów  polski duchowny rzymskokatolicki, pos³uguj¹cy w parafii pw. Wniebowziêcia Najwiêtszej Maryi
Panny w Ostrogu. Pismo porusza tematykê wspó³czesn¹, dotycz¹c¹ funkcjonowania kocio³ów i organizacji polskich na Wschodzie a równie¿ historyczn¹,
m.in. zbrodni wo³yñskiej. Wo³anie z Wo³ynia jest równie¿ wydawc¹ wielu ksi¹¿ek z zakresu historii kocio³a,
polskiej obecnoci na Wschodzie. Ks. Witold Józef
Kowalów w 1992 r. otrzyma³ wiêcenia kap³añskie i

A kto otrzyma³ nagrody Semper Fidelis?
Ks. Roman Dzwonkowski, urodzony w 1930 r.
w Dzwonku, pow. Ostro³êka. wiêcenia kap³añskie
przyj¹³ w 1961 r. Studiowa³ na Wydziale Filozofii Chrzecijañskiej i Wydziale Nauk Spo³ecznych na KUL-u.
Tam siê doktoryzowa³ i habilitowa³. W 2001 r. otrzyma³
tytu³ profesora zwyczajnego. Pierwszy raz przebywa³
na terenie ZSSR, na Wileñszczynie w 1970 r. Potem
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uzyska³ stopieñ magistra historii kocio³a na Wydziale
Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 1992 r. pracuje na Ukrainie i jest proboszczem parafii Ostróg na Ukrainie. By³ cz³onkiem Rady
G³ównej Synodu Archidiecezji Lwowskiej i Diecezji
£uckiej (1995  1997) oraz cz³onkiem Rady Kap³añskiej
Archidiecezji Lwowskiej (1993  1996), cz³onkiem Rady
Kap³añskiej Diecezji £uckiej (1996  2000), by³ wyk³adowc¹ Uniwersytetu Narodowego Akademia Ostrogska w Ostrogu (2002  2010). Nagrodzony wieloma
honorowymi medalami i odznaczeniami pañstwowymi.
29 lipca 2015 r. odznaczony Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Po wrêczeniu nagród i wyró¿nienia obecni na uroczystoci gocie zaproszeni zostali na poczêstunek, a
nastêpnie na ogl¹danie wystawy Katedra Ormiañska we
Lwowie i jej twórcy oraz na zwiedzanie ekspozycji plenerowej Królewski Ogród wiat³a w parku wilanowskim.
Od redakcji:
1) do IPN w Warszawie, jak poinformowano na spotkaniu przy wrêczaniu nagród, wp³ynê³o ok. 110 wniosków, dotycz¹cych przyznania w pierwszej edycji nagrody Semper Fidelis. M.in. by³y tam wnioski i Zarz¹du G³ównego TMLiKPW i wnioski Oddzia³owych IPN
dotycz¹ce naszych jednostek TMLiKPW.
2) w 80. rocznicê powstania Harcerstwa Polskiego
we Lwowie, dziêki moim staraniom i Piotra Nawrockiego, Komendanta Hufca ZHP w Bydgoszczy, w maju
1991 r. odby³y siê pierwsze po wojnie przyrzeczenia
odradzaj¹cego siê harcerstwa we Lwowie, pierwszych
dru¿yn, dziewczêcej i ch³opiêcej, w szkole im. Marii Konopnickiej. Udzia³ wówczas równie¿ wziê³y zaproszone
dru¿yny harcerzy z Wilna, Opola i Bydgoszczy. Przed
pierwszym przyrzeczeniem we Lwowie Marian Tur i inni
przyje¿d¿ali do Bydgoszczy na szkolenie i instrukta¿,
a potem razem ju¿ z dru¿ynami harcerek i harcerzy
brali udzia³ w szeregu obozach harcerskich w Borach
Tucholskich i Miêdzynarodowym w Funce k/Chojnic.
W szkole im. Marii Magdaleny przyrzeczenia dru¿yn
harcerskich mia³y miejsce kilka miesiêcy póniej. Tam
harcerstwem zajmowa³ siê Stefan Adamski.
W pierwszym po II wojnie wiatowej wiatowym
Zlocie Harcerstwa Polskiego w sierpniu 1995 r. w Zegrzu pod Warszaw¹ wród ponad 6.000 harcerzy z ca³ego wiata nie zabrak³o harcerzy ze Lwowa, a prezentowa³y miasto dru¿yny ze szko³y im. Marii Konopnickiej
na czele z dru¿ynowym Marianem Turem. Harcerze ze
Lwowa mieli piêknie udekorowane namioty i swój teren,
byli odwiedzani przez wszystkich, którzy pojawili siê na
terenie obozu, a Prezydent RP zapraszaj¹c harcerzy
do siebie na spotkanie w Pa³acu Prezydenckim poprosi³
przedstawicieli ze wszystkich pañstw, a harcerzy ze
Lwowa jako jedynych sporód wszystkich. Byli z tego
bardzo dumni. Obóz ten by³ dla lwowskich harcerzy
wielk¹, wspania³¹, przygod¹ i radoci¹. Zawi¹zali te¿
przyjanie z harcerzami z innych pañstw. G

Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego na Litwie
ZHP na Litwie to patriotyczna organizacja wychowawcza, która dzia³a od koñca 1989 r. w Wilnie i na
Wileñszczynie. W swych tradycjach nawi¹zuje do czasów istnienia Wileñskiej Chor¹gwi Harcerek i Harcerzy
sprzed li wojny wiatowej. Harcerze bior¹ udzia³ w wielu uroczystociach, pe³ni¹ warty przy grobach wybitnych Polaków, sk³adaj¹ wizyty w domach starcowi domów dziecka, wspó³pracuj¹ z Wileñskim Towarzystwem Dobroczynnoci. Razem ze skautami litewskimi
organizuj¹ akcjê Betlejemskie wiate³ko Pokoju. Mog¹
poszczyciæ siê udzia³em w bardzo wa¿nej akcji Pola
nadziei, dziêki której w ostatnich latach zebrano kilkadziesi¹t tysiêcy euro na pierwsze na Litwie hospicjum
dzieciêce.
Wies³aw Helak
Urodzony w 1948 r. pisarz, scenarzysta i re¿yser filmowy, autor m.in.: Lwowska noc, Scenariusze syberyjskie, Trybuhowa, Tchnienie, Noc nad Zbruczem.
Otrzyma³ wyró¿nienie za twórczoæ literack¹ inspirowan¹ losami Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.
Sam tak mówi³: nie urodzi³em siê we Lwowie.
Pierwszy raz pojecha³em W 2000 r., potem by³em wiele
razy i w innych miejscowociach. Opowieæ Lwowska
noc powsta³a u³o¿ona z g³osów przodków, moich rozmów z nimi jakie prowadzi³em w mylach. Tak powsta³y
i nastêpne opowieci. Chodzi³em tropami przodków po
Lwowie, Brze¿anach i na Syberii.

Antoni Wilgusiewicz

Przebra¿e 1943  polskie zwyciêstwo
lona) jest pewnym ewenementem. Znakomita wiêkszoæ pozycji poruszaj¹cych zagadnienie wydarzeñ na
Wo³yniu i w Ma³opolsce Wschodniej ukazuje przede
wszystkim martyrologiê ludnoci polskiej, okrucieñstwo
banderowców i traumê tych, którzy pozostali przy
¿yciu; najlepszym przyk³adem takiego ujêcia tematu s¹
cztery tomy Dzieci Kresów przygotowane przez Lucynê
Kuliñsk¹ na podstawie wspomnieñ tych, którzy jako
dzieci prze¿yli tê tragediê. Znacznie mniej pisze siê
o tych  co prawda incydentalnych, ale jednak wystêpuj¹cych przypadkach, kiedy Polacy skutecznie przeciwstawili siê banderowskiemu barbarzyñstwu. Najbar-

Ksi¹¿ek, artyku³ów prasowych, a nawet filmów  na
czele z Wo³yniem Wojciecha Smarzowskiego  powiêconych tzw. zbrodni wo³yñskiej, pojawia siê coraz wiêcej. Temat wci¹¿ jest kontrowersyjny, nie tylko w stosunkach polsko-ukraiñskich, ale i w dyskusjach o nim
pomiêdzy samymi Polakami. Niezale¿nie jednak od
postrzegania tego tematu, w tym oceny przyczyn wydarzeñ i ich wp³ywu na stan obecnych relacji pomiêdzy
Polsk¹ a Ukrain¹, wiedza o nich wród szerokich krêgów spo³eczeñstwa polskiego, jeszcze niedawno znikoma, staje siê coraz wiêksza. Na tym tle ksi¹¿ka Tomasza Dudka Przebra¿e 1943 (Warszawa 2019.Wyd. Bel48

dziej znanym tego przyk³adem jest zwyciêska obrona
wsi Przebra¿e na Wo³yniu, niedaleko £ucka, której powiêci³ swoj¹ ksi¹¿kê Tomasz Dudek, krakowski historyk, autor m.in. ksi¹¿ki Kostiuchnówka 1916. Sama redakcja serii Historyczne bitwy, od wielu ju¿ lat ciesz¹cej
siê popularnoci¹ wród mi³oników dziejów wojskowoci, podkrela, ¿e Wydawnictwo Bellona opublikowa³o
ju¿ szereg pozycji na temat rzezi wo³yñskiej, ale ksi¹¿ka Przebra¿e 1943 jest pierwsz¹ ujmuj¹c¹ temat w taki
w³anie sposób. Nim przejdê do jej omówienia, warto
wspomnieæ z okazji obchodzonej w tym roku 80. rocznicy agresji sowieckiej na Polskê wydan¹ w tej serii
w 2016 roku ksi¹¿kê Wojciecha W³odarkiewicza Wo³yñ
1939. Autor w wyczerpuj¹cy sposób opisa³ w niej dzia³ania wojsk polskich na tym terenie, najpierw przeciw
nacieraj¹cym Niemcom, a nastêpnie oddzia³om sowieckim. Szczególna rola przypad³a tu wycofuj¹cym siê
oddzia³om KOP, które stoczy³y walki m.in. pod Szackiem i Wytycznem, opisane w innej jeszcze ksi¹¿ce
Wydawnictwa Bellona, mianowicie Czes³awa Grzelaka
Szack-Wytyczno 1939 (Warszawa 2013). Warto te¿
dodaæ, ¿e województwo wo³yñskie, a szczególnie £uck,
sta³o siê przejciow¹ siedzib¹ polskich naczelnych
w³adz pañstwowych i wojskowych przed wycofaniem
ich do Rumunii, co tak¿e jest obszernie opisane w wymienionej ksi¹¿ce Wojciecha W³odarkiewicza.
Zgodnie z praktyk¹ przyjêt¹ przez autorów serii Historyczne bitwy ukazane s¹ one na szerokim tle politycznym i spo³ecznym, pokazuj¹cym nie tylko ich przebieg i skutki, ale tak¿e przyczyny konfliktów, na tle których do tych bitew dosz³o. Podobnie czyni autor Przebra¿a, wychodz¹c od sytuacji na Wo³yniu w latach
II RP, miêdzy innymi dzia³alnoci pojednawczej wojewody Józewskiego i jej klêski, oznaczaj¹cej zaostrzenie na tym terenie stosunków polsko-ukraiñskich. Za
pocz¹tek zorganizowanej masakry ludnoci polskiej na
Wo³yniu uwa¿a siê zag³adê kolonii Parola w lutym
1943, kiedy to zginê³y 172 osoby. Wtedy to Polacy podjêli dzia³ania przygotowuj¹ce do samoobrony; gromadzenie broni, zabezpieczanie swoich domów, budowê
bunkrów i umocnieñ. Dzia³ania te prowadzili cywilni
mieszkañcy, którymi dowodzili g³ównie przedwojenni
oficerowie czy podoficerowie, ogólnie osoby maj¹ce
przeszkolenie wojskowe (czêæ z nich by³a zaprzysiê¿onymi cz³onkami AK). Komendy AK udziela³y pomocy
Samoobronie przede wszystkim w formie materialnej
¿ywnoci, lekarstw, a tak¿e pieniêdzy na zakup broni
od zdemoralizowanych Niemców czy Wêgrów; oddzia³y
AK spe³nia³y tu jedynie rolê pomocnicz¹, przygotowuj¹c
siê przede wszystkim do walki z uchodz¹cymi Niemcami (zagadnienie to jest mocno kontrowersyjne, jak dowodzi tego niedawno wydana ksi¹¿ka Piotra Zychowicza Wo³yñ zdradzony). W rejonie Przebra¿a dzia³a³
oddzia³ AK por. Jana Rerutki, ps. Drzazga; powa¿niejsz¹ od niego rolê spe³nia³a jednak partyzantka sowiecka, która wspó³dzia³a³a z Polakami przeciw wspólnemu wrogowi, jakim byli ukraiñscy nacjonalici 
oczywicie, tylko do czasu. Wspó³praca polskiej Samoobrony z sowieck¹ partyzantk¹ (byli w niej obecni równie¿ polscy komunici, jak znany potem muzyk Robert
Satanowski) budzi³a i budzi kontrowersje, podobnie jak
niejednoznaczne stosunki z okupantem niemieckim;
sytuacja Polaków na Wo³yniu by³a jednak wówczas tak

trudna i skomplikowana, ¿e nie mo¿na na ten temat
formu³owaæ kategorycznych ocen, bowiem z dzisiejszego punktu widzenia ³atwo o krzywdz¹ce uproszczenia.
Dotyczy to tak¿e swoistej kontynuacji Samo-obrony,
jak¹ by³y tzw. istrebitelne bataliony, tworzone przez
NKWD, o których autor wspomina tylko w jednym
zdaniu.

Z opisu zwyciêskich dla Polaków walk o Przebra¿e
nasuwa siê jedna refleksja; tzw. partyzanci UPA, wspierani przez podburzonych ukraiñskich ch³opów znakomicie spisywali siê w akcjach przeciw bezbronnej ludnoci  kobietom, dzieciom i starcom, ewentualnie
w przypadkach, kiedy wystêpowali w znacznej przewadze liczebnej. Tam jednak, gdzie mieli przeciw sobie
zorganizowane si³y, stosunkowo dobrze uzbrojone i dowodzone, uciekali w pop³ochu. Trzeba te¿ dodaæ, ¿e i
wród Ukraiñców zdarza³y siê jednostki nie godz¹ce
siê z okrucieñstwem wobec Polaków, które nieraz przyp³aci³y to ¿yciem, jak wspomniany w ksi¹¿ce prawos³awny ksi¹dz z miejscowoci Rudniki. O tych z kolei
opowiada wydana niedawno ksi¹¿ka Maryli cibor Marchockiej Sprawiedliwi. Rzecz o Ukraiñcach ratuj¹cych
Polaków w czasie rzezi wo³yñskiej, z któr¹ tak¿e warto
siê zapoznaæ.
Ksi¹¿ka zawiera wk³adkê ze zdjêciami, a tak¿e na
koñcu do³¹czony plan okolicy  uwa¿am jednak, ¿e
przydatne by³yby tak¿e szkice topograficzne w tekcie,
pozwalaj¹ce lepiej ledziæ przebieg opisywanych wydarzeñ. Cenn¹ rzecz¹ dla bardziej zainteresowanych jest
obszerny przegl¹d róde³ i literatury przedmiotu na
koñcu ksi¹¿ki. G
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Danuta liwiñska

Ksi¹¿ka Tadeusza Samborskiego Tak siê zaczê³o...
Okruchy szkolnych wspomnieñ
Powy¿sza ksi¹¿ka przedstawia drogê ¿yciow¹
p. Tadeusza, pocz¹wszy od urodzenia w Gañczarach
ko³o Lwowa, edukacjê w szko³ach, na uczelniach, pracê zawodow¹, pracê w parlamencie (dwukrotnie by³
Pos³em), a¿ po dzisiejsze ró¿ne funkcje spo³eczne.
Jest odznaczony wysokimi odznaczeniami pañstwowymi i innymi honorowymi.
P. Tadeusz jest przede wszystkim pasjonatem pracy
spo³ecznikowskiej. Dzia³a w wielu organizacjach i stowarzyszeniach. Jest znawc¹ Kresów Wschodnich, czêsto tam przebywa, pomaga organizacyjnie, finansowo,
a tak¿e zaprasza do kraju corocznie polskie dzieci na
letni wypoczynek, zaprasza polskie zespo³y artystyczne.
W powy¿szej ksi¹¿ce s¹ przede wszystkim bardzo
szczegó³owo i bardzo ciekawie opisane lata spêdzone
w najlepszym legnickim Liceum (by³o to Gimnazjum i
Liceum) Ogólnokszta³c¹cym nr 1 im. Henryka Pobo¿nego. Pisze o nauczycielach i wychowawcach a tak¿e
kole¿ankach i kolegach.
Do podjêcia tego tematu zachêci³ p. Tadeusza
p. Zbyszek Umañski, nasz nieod¿a³owany Kronikarz
Kresowy z czasopisma Semper Fidelis, by³y Legniczanin (urodzony we Lwowie). Opisuje wspania³¹ kadrê
nauczycielsk¹ ze znakomitym Franciszkiem Pa³k¹ dyrektorem szko³y na czele. W ksi¹¿ce opisane s¹ równie¿ dalsze losy grona nauczycielskiego i spotkania
z nimi w latach póniejszych. Ta ksi¹¿ka na pewno bêdzie ciekaw¹ dla ka¿dego Legniczanina, zw³aszcza dla
tych, którzy uczêszczali do renomowanego Liceum.

Przytoczê wyj¹tek z tej ksi¹¿ki, dotycz¹cy dyrektora
Liceum.
... To by³a szko³a w dawnym dobrym stylu, której
profesorowie nale¿eli do grona tuzów legnickiej inteligencji. Placówka w du¿ym stopniu autorska dyrektora
Franciszka Pa³ki zarówno co do metod zarz¹dzania
procesem dydaktyczno-wychowawczym jak i tworzenia
klimatu intelektualnego wspó³zawodnictwa, bez lekcewa¿enia spraw kultury czy sportu. Dyrektora Fr. Pa³kê
otacza³a legenda, aura cz³owieka niepospolitego.
Przedwojenny absolwent Uniwersytetu Jagielloñskiego,
oficer artylerii w korpusie gen W. Andersa, absolwent
angielskiej uczelni. Wróci³ do kraju i w³¹czy³ siê
w struktury odbudowuj¹cej siê owiaty. W spo³ecznoci
szkolnej kr¹¿y³a m.in. taka opowieæ. Pracownicy Komitetu Powiatowego PZPR po wizytacji Liceum rzekli
do odprowadzaj¹cego ich dyrektora: wszystko tu jest
w porz¹dku, ale te wiête obrazki ze cian korytarza
wypada³oby zdj¹æ, skoro szko³a jest wiecka. Na takie
dictum dyrektor wypali³: wiele rzeczy mogê znieæ, ale
nieuctwa w murach tej szko³y nie tolerujê... By³y to
czarnobia³e reprodukcje grafiki Artura Grottgera z cyklu
Polonia.

Leszek ¯uliñski

Pani Maria Balawejder, dyrektorka szko³y, pisze:
Przypadaj¹cy w tym roku jubileusz 100. rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oci oraz 100. Rocznicy
Obrony Lwowa w 1918 roku nie móg³by siê odbyæ bez
naszego udzia³u. wiêtuj¹c rocznicê razem z Polakami,
nasza placówka owiatowa w³¹czy³a siê w upamiêtnienie tego historycznego faktu. Od kilku dekad Szko³a
Podstawowa nr 14 w Rzeszowie nosi zaszczytne imiê
Orl¹t Lwowskich i kultywuje pamiêæ o m³odych lwowskich bohaterach  uczniach i studentach, którzy oddali
¿ycie walcz¹c o polski Lwów w 1918 roku.
Wprawdzie uwa¿am, ¿e to raczej uczniowie licealni,
a nie z podstawówki powinni zdobywaæ tamt¹ pamiêæ,
ale widocznie w gronie nauczycielskim Pani Balawejder
by³a najbardziej kompetentn¹ i zaanga¿owan¹ w tej
kwestii osob¹. A swoim uczniom na zawsze pozostawi
tê piêkn¹ wiedzê pozaszkoln¹.
W dalszym toku czytamy takie rozdzialiki: Pod³o¿e
dziejowe wydarzeñ lwowskich, Wydarzenia we Lwowie
w listopadzie 1918 r., Ojcowie powrotu Rzeczypospolitej itp., itd. Nie sposób podaæ tu wszystkie rozdzia³y
tej ksi¹¿ki, wiêc m.in. dla przyk³adu wymieniê: Pomniki
lwowskie, Przyjaciele szko³y, Rzeszów miastem partnerskim Lwowa

Jak ju¿ mowa o p. Tadeuszu Samborskim to wspomnê, ¿e wyda³ piewnik Kresowy  Hej Soko³y w formacie A-6, z piosenkami kresowymi, religijnymi i biesiadnymi, z piêknymi kolorowymi zdjêciami, przedwojennymi równie¿. G

Orlêta Lwowskie
Ta recenzja nie bêdzie typowa, bo to nie jest klasyczna ksi¹¿ka. Jej redaktorem, a s¹dzê te¿, ¿e w du¿ej mierze pomys³odawc¹ jest Les³aw Granat, syn nie¿yj¹cego ju¿ od lat rzeszowskiego poety Emila Granata
(1928  1992). Teraz dopiero dowiedzia³em siê jak
energetyczny jest to nastêpca, towarzysz¹cy kulturze i
literaturze. Miêdzy innymi niedawno wyda³ ksi¹¿kê
o nieznanych pocz¹tkach literackich swojego Ojca
(ksi¹¿ka nosi tytu³ Bolesne tony). Ja zajmê siê ni¹
w innym miejscu i czasie. Jestem to winny Panu Emilowi, poniewa¿ bylimy za pan brat. Poza tym trzeba tu
jeszcze nadmieniæ Marcina M. Granata (to drugi syn
poety), który tak¿e dba o spuciznê po Ojcu. Ech, takich mieæ protoplastów
Ale przejdmy ad rem. Otó¿ ta ksi¹¿ka nosi tytu³
Orlêta Lwowskie na stra¿y polskoci i nie jest stricte
literacka. Ju¿ sam jej tytu³  jak widzicie  wszystko
o niej mówi. A  co ciekawe  ksi¹¿ka ta powsta³a w
rodowisku szkolnym.
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Bezcenne jest tu Kalendarium lwowskie, zaczynaj¹ce siê od roku 981-ego (sic!), a koñcz¹ce siê na roku
2018.
Ogrom historii, ogrom szczegó³ów. Widaæ, ¿e Pani
Balawejder jest nie tylko patriotk¹ swojego miasta, ale
i jego kompetentn¹ znawczyni¹. Taka nauczycielka potrafi wpoiæ swoim uczniom wiedzê i mi³oæ do w³asnego
matecznika.
Ja, gdy by³em licealist¹ w swojej szkole, wynios³em
wiele dziêki swojemu liceum. Szko³a przyjê³a za patrona W³adys³awa Broniewskiego. Kiedy recytowalimy
jego wiersze, po raz pierwszy ³zy pop³ynê³y mi z oczu 
to by³ pierwszy zal¹¿ek moich inklinacji do poezji. Profesor Stanis³aw Tubek, mój polonista, uczyni³ mnie tym,
kim jestem. Do dzisiaj utrzymujemy kontakt, mimo ¿e
wyjecha³em z rodzicami do Warszawy w 1968 roku.
No i pamiêtam swojego Ojca lwowiaka. Przychodzili
do niego kumple z Kresów, rozwijali spor¹ mapê Lwowa na pod³odze i lêcz¹c na kolanach jedzili palcami
po zapamiêtanych uliczkach. Ech, ³za siê w oku krêci
Za moja Mama czêsto opowiada³a o swoim Stanis³awowie.

A otwórzcie sobie w Internecie link pn. Pisarze
zwi¹zani ze Lwowem: ile¿ polska literatura im zawdziêcza! Mora³ zawsze przychodzi³ mi do g³owy taki:
lepiej mieæ swoje stare miasto na Wschodzie ni¿ nowe
miasto na Zachodzie. Migracje s¹ przymusowe; dopiero nasze dzieci aklimatyzuj¹ siê w nowych miejscach i
czasach.
Ale wróæmy do rzeczy Ta niepozornie wygl¹daj¹ca ksi¹¿ka jest cudownie prze³adowana fotografiami.
Czêstokroæ z bardzo dawnych czasów. Widaæ na nich
stary Lwów. Fantastyczny i kipi¹cy dawn¹ tradycj¹ oraz
kulturowoci¹. Ja, powojenny, do matury wychowywa³em siê na l¹sku Opolskim, ale mocno jestem podszyty Kresami. ród³a nas wychowuj¹. A tacy nauczyciela
jak Pani Maria Balawejder s¹ na wagê z³ota. Pochylmy
przed nimi czo³o! I przed takimi zapaleñcami jak Les³aw
Granat.
Orlêta Lwowskie na stra¿y polskoci, redakcja Les³aw
Granat, Redakcja Wydawniczo-Reklamowa KMstudio, Rzeszów
2018, str. 78

Józef Wittlin

Mój Lwów
(Przedruk VI rozdzia³u z ksi¹¿ki Józefa Wittlina pt. Mój Lwów)
raz jeden tylko tarn zaszed³em, i to nie jako goæ, lecz
w prywatnej sprawie do p³atniczego, który by³ ojcem
naszego kolegi, Kazia Purskiego. Kazio Purski zmar³
na suchoty w drugiej lub trzeciej klasie. W póniejszych
latach, ju¿ jako bywalec kawiarniany, czêsto spotyka³em ojca Purskiego przy kelnerskiej pracy w ró¿nych
lokalach, lecz widzê go dzi jeszcze, jak p³acze nad
trumn¹ syna.
Niesamowite wra¿enie sprawiali na mnie znajomi
kelnerzy z Romy, gdy jako gocie siedzieli przy stolikach np. kawiarni Renaissance i kazali sobie us³ugiwaæ zatrudnionym tarn kolegom. Nosili wyzywaj¹co jasne marynarki i kolorowe krawaty. To by³ ich odwiêtny
strój. Czarne robocze smokingi i fraki wypoczywa³y
w domu i wyparowywa³y z siebie powszedni mozó³.
Z kawiarni¹ Renaissance ³¹czy siê pewne wydarzenie, które dzi jeszcze nape³nia mnie dum¹. Zawsze
by³em wielbicielem renesansu, ale to, com prze¿y³
w kawiarni Renaissance przy ulicy Trzeciego Maja i
Kociuszki  kwalifikuje mnie raczej na postaæ redniowieczn¹. W kawiarni tej bowiem odpar³em zwyciêsko
kuszenie szatana. W czasie mej krótkiej kariery belferskiej musia³em niekiedy  mimo wrodzonej ³agodnoci
 waliæ dwóje zarówno uczniom, jak i uczennicom.
Wspomniany wy¿ej szatan, postaæ zreszt¹ ma³o redniowieczna, a jeszcze mniej renesansowa, wcieli³ siê
wtedy w pewnego koncypienta adwokackiego. Advocatus diaboli nie zawsze sam jest diab³em, ale ten koncypient adwokacki niew¹tpliwie nim by³. Zaprosi³ mnie na
wieczór do kawiarni Renaissance, znanej z dobrej
kuchni i bogatej piwnicy. Nie przeczuwaj¹c zasadzki,
przyj¹³em zaproszenie. Przyszed³em, gdy wielka orkiestra pod dyrekcj¹ s³ynnego Schwarzmanoffa stroi³a ju¿

Zejdmy z nieba na ziemski padó³, skoro do knajpy
nas ci¹gnie. Niema³o ich tam by³o we Lwowie, a ka¿da
inn¹ roztacza³a aurê i goci gromadzi³a odmiennych.
Na ogó³ przewa¿a³y kawiarnie typu viennois z trzema
szklankami zimnej wody, podawanej do ma³ej fili¿anki
kawy, lokale z mniej lub wiêcej powabnymi kasjerkami
za kontuarem, które wydziela³y kelnerom kontramarki,
³y¿eczki i cukier. Kelnerzy oraz oberzy, czyli p³atniczowie, rekrutowali siê najczêciej z niemieckich kolonistów i nazywali Bechtloff wzglêdnie Bisanz. O ka¿dej porze dnia mo¿na by³o wejæ do którejkolwiek
z wiêkszych kawiarñ i zawo³aæ: Panie Bisanz!,
a z pewnoci¹ zg³asza³ siê przysadzisty jegomoæ
w smokingu i uprzejmie odpowiada³: S³u¿ê panu radcy (hrabiemu, dziedzicowi, profesorowi, doktorowi).
Panie Bisanz! P³aciæ! Panie ober! Melan¿ Panie
Bechtloff, kapucyna!  oto echa zatopionych czasów.
Istnia³y we Lwowie kawiarnie, gdzie uczêszczali
sami tylko mê¿czyni. Pojawienie siê bia³og³owy w takiej np. Europejskiej u zbiegu ulic Jagielloñskiej i
Trzeciego Maja by³o niepokoj¹c¹ rzadkoci¹, chocia¿
ju¿ w owych czasach niektóre damy zabiera³y siê do interesów. Za to w innych, bardziej wykwintnych kawiarniach pe³no by³o kobiecoci najrozmaitszych odcieni,
lat i strojów. Odor feminae nadawa³ tym lokalom dra¿ni¹cy, wielkowiatowy aspekt i zaprasza³ zarówno do
marzeñ, jak i do trzewych medytacji nad posagiem.
Wymieñmy tu przede wszystkim artystyczn¹ kawiarniê
Sztuka na piêtrze w pasa¿u Andriollego, gdzie przyciemniano nastrojowe wiat³a, kiedy d³ugow³osy skrzypek Wasserman gra³ Träumerei Schumanna. S³awn¹ literack¹ kawiarniê Schneidera pamiêtam jakby przez
mg³ê. Przed zdemolowaniem domu, gdzie siê mieci³a,
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instrumenty do potpourri z Toski. Ledwo siadam ze
znajomym koncypientem przy marmurowym blacie,
spodziewaj¹c siê najwy¿ej kawy z ciastkiem, zjawiaj¹
siê bizance i z podejrzan¹ uni¿onoci¹ nakrywaj¹ stó³
nie¿nobia³ym obrusem. Inni przynosz¹ srebrne nakrycia, stawiaj¹ pó³miski z zimnym miêsiwem tudzie¿ rybami po ¿ydowsku i po aryjsku; specjalni za oberbizance otwieraj¹ flachy z wódk¹, z piwem  jeszcze
chwila  postawi¹ wiadra z butelkami zamro¿onego
szampana i bêd¹ strzela³y korki...
Zaczê³a siê biesiada. Od wódeczki do szyneczki, od
befsztyczka do sznycelka, i wylaz³o szyd³o z worka.
W rozmowie z koncypientem wysz³o mianowicie na
jaw, ¿e córka jednego z w³acicieli Renesansu jest
moj¹ uczennic¹ w gimnazjum i za niechêæ do Pana
Tadeusza s³usznie spodziewa siê ode mnie z³ej noty. Ta
uczta za by³a tylko przygotowaniem artyleryjskim do
generalnego szturmu, jaki zamierza³ przypuciæ do
mnie szatan-koncypient, ofiarowuj¹c mi ³apówê za
dobr¹ notê. Podobne rzeczy praktykowano w dawnej
Galicji i Lodomerii z Wielkim itd., wiêc w pierwszych
latach niepodleg³oci ³udzono siê, ¿e i nadal bêdzie je
mo¿na praktykowaæ. Nie bez s³usznoci liczono na to,
¿e cia³o nauczycielskie, jak wszelkie cia³o  jest md³e i
grzeszne.
Wprawdzie nie cisn¹³em w diab³a ka³amarzem, jak
Marcin Luter, ani nawet kielichem, lecz czytelnik domyli siê, z jakim oburzeniem rzuci³em nie¿nobial¹ serwetkê i zawo³a³em: p³aciæ! Wszelako szatan nie da³ mi
p³aciæ, a ¿e nie chcia³em szamotaæ siê z nim w przepe³nionej sali przy dwiêkach potpourri z Madame Butterfly, wybieg³em z lokalu, nie zap³aciwszy rachunku.
Jeszcze dzi, prawie æwieræ wieku potem, nie mogê
zasn¹æ, ilekroæ o tym mylê. Usypiam dopiero, gdy
sobie przypomnê, ¿e b¹d co b¹d renesansowej
uczennicy wlepi³em dwójê  wyra¿aj¹c siê po lwowsku
 jak drut.
Dzisiaj i ona, i jej ojciec, i koncypient-kusiciel  to
niezawodnie ju¿ cienie. S³yszê ich miech. S³yszê
upiorny klekot kocianych kamyków domina w kawiarniach startych z oblicza ziemi. Duchy goci przywo³uj¹
duchy pikolaków i ka¿¹ podawaæ gazety, w których nic
innego nie wydrukowano, prócz nie koñcz¹cych siê
spisów wymordowanych obywateli miasta Lwowa.
Umarli graj¹ w karty, umarli graj¹ w bilard. Na sto³ach,
obitych zielonym suknem, ludzkie czaszki jak bilardowe
kule. Cienie kasjerek dzwoni¹ ³y¿eczkami o metalowe
tacki, na których cienie bizanców roznosz¹ s³odki napój
zapomnienia.
Majacz¹ mi siê tak¿e lokale poledniejszego gatunku: szynki z ha³aliwymi orkiestrionami, piwiarnie, gdzie
spotykali siê doro¿karze i no¿ownicy i gdzie z obawy
przed goæmi, co kradn¹  metalowe kubki by³y trzymane na ³añcuchu, jak psy. Raz na ³añcuszek! Kolorowymi
szyldami, obrazkiem jegomocia, co smacznie zjada
t³ust¹ gê, wabi¹ te szynki i przyci¹gaj¹ g³odnych i
spragnionych. Zalecaj¹ liwowicê syrmsk¹, krupnik gor¹cy i s³awne lwowskie rozolisy. Wymalowani na blasze opoje, brodaci królowie Gambrinusy z koronami na
bakier siedz¹ okrakiem na beczkach i pêkaj¹ ze miechu. Pieniste piwo leje siê z olbrzymich kufli w ich rêkach i leje siê poprzez historie pobitych narodów  jak
obiata dla bogów zag³ady. Gdzie indziej w¹saty Zag³o-

ba, z brzuchem jak beczka, moczy spron¹ mordê
w okocimskim piwie i s³yszê apokaliptyczn¹ czkawkê, i
czujê ci¹gn¹ce z wnêtrza szynkowni wyziewy fuzla,
kwargli i ogórków, co w olbrzymich s³ojach stoj¹
w oknie obok g¹siorów z winiakiem i kisz¹ siê na koprze, a¿ skisn¹, jak my skiniemy na tej smutnej obczynie... To znowu wdycham szlachetny aromat dalmatyjskich win w handelku firmy Didoliæ i Prpiæ przy
ulicy Czarnieckiego. Didoli³o siê tam i prpi³o z³otoperlist¹ zlataricê i myla³o siê przy tym o s³onecznym Dubrowniku.
Po ca³ym wiecie przeladuj¹ mnie te¿ zapachy
lwowskich cukierni, owocarñ, handlów kolonialnych,
sklepów z herbat¹ i kaw¹ Edmunda Riedla i Juliusza
Meinla. Przeladuj¹  to nie jest w³aciwe s³owo, bo
przeladowanie jest przykre, a te zapachy s¹ rozkoszne, choæ pobudzaj¹ do ³ez. Ilekroæ ze wiata wraca³em do Lwowa, zawsze jego zapachy zastawa³em na
tym samym miejscu. Wiêc pewno i dzi jeszcze tam s¹,
bo najtrudniej jest zabiæ czy wygnaæ zapachy. Doprawdy nie wiem, czy to ju¿ staroæ, ¿e straci³em wêch na
uchodcz¹ woñ kwiatów i drzew, czy tutaj rzeczywicie
nic nie pachnie? A przecie¿ lwowskie parki przywêdrowa³y tu za mn¹ z wszystkimi drzewami, kwietnikami i
rabatami. I lwowskie apteki, szynki i owocarnie przep³ynê³y ocean i po tylu latach trwaj¹ jeszcze we mnie,
wci¹¿ ¿ywe i b³ogie. Nawet samo ich wspomnienie
pachnie. A mo¿e to wcale nie jest zapach Lwowa i jego
czarownej flory, jeno zapach naszej m³odoci?
Pijmy nektar z kielichów, które nam podsuwa oszukañcza pamiêæ, i niech nas do utraty zmys³ów oszo³omi
feeria lwowskich woni. Alici tameczna flora  to nie
tylko botanika. Tarn nawet dwiêki pachn¹. Pachn¹
egzotyk¹ nawet nazwiska. Pos³uchajmy: Stec, Mryc,
Kipa, Tepa, Uhma, Ohly, Pazdro, Kysiak, Schubuth,
Quest, Nahlik, Krzehlik, Nowosad, Najssarek Pito³aj,
Salaban, Kaderno¿ka, Dokupil, który mia³ córki Dokupilanki. Dalej: Beacock, Passakas, Garapich, Ramaszkan, Mikolasch, Chamajdes, Czaczkes, Korkis, Kikenis.
Ko³o cmentarza £yczakowskiego wykuwali granitowe
nagrobki kamieniarze: Giovanni Zuliani i Syn. Na górnej ulicy Kopernika, pod sam¹ remizj¹ tramwajów
elektrycznych, mieli swoje warsztaty trzej lusarze:
Oprysk, Czepil, Pludra. D³ugo zastanawia³em siê, co to
za choroba, któr¹ czepi³ pan Oprysk, a w krytycznych
latach  pod wp³ywem muzy Hipochondrii  nawet obawia³em siê, ¿e j¹ sam czepiê. S¹siedztwo Rumunii zapewne wp³ynê³o na egzotyczny kszta³t imion zdrobnia³ych, jak: (wrodzona skromnoæ ka¿e mi zacz¹æ od w³asnego)  Józiu, Biziu, Buziu, Filu, Fulu, Milu, Dziuniu,
Maniu, Luku (od Ludwik), Poldziu (Staff), Weku (nie
wiem, od czego). Rozumie siê, ¿e we Lwowie pijano
winu i piwu.
Lwowska ziemia dobra by³a równie¿ pod hodowlê
osobliwych flanc, chodz¹cych na dwóch nogach. Nie
mam na myli jedynie flanc kawiarnianych. Typy i typki,
dziwad³a i bziki ubarwi³y nam dzieciñstwo malowniczym cyrkiem, cyrkiem za darmo, który tyle zabawy
dawa³, co straszy³. Pamiêtam, acz bardzo pobie¿nie,
durnego Jasia, mistrza ceremonii na ka¿dym lepszym
pogrzebie. Pamiêtam Hamaj-kicia, starego cz³owieka,
co chodzi³ po Corsie (czytaj korzie) i zatrzymywa³ przechodniów s³owami: Hamaj kiciu! A¿ do mego wyjazdu
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sta³ pod kocio³em Bernardynów lepy, ospowaty dziadek Igna i straszliwie rzêpoli³ na skrzypcach. Co pewien czas batiary krad³y mu te skrzypki. Wtedy Igna
przenosi³ siê w inne miejsce, a na jego piersi wisia³a
tekturowa tabliczka. Jaka mi³osierna rêka wypisa³a na
niej probê o pieni¹dze na kupno nowego instrumentu.
A gdy siê uzbiera³y, lepy Igna znowu gra³ i znów mu
skrzypeczki krad³y batiary. I tak da capo al fine. Po
pierwszej wojnie uwija³ siê na Corsie pewien psychopata wojenny w kurtce oficera austriackich u³anów. Wykrzykiwa³, salutowa³, komenderowa³, a w czasie rewii
wojska polskiego pod kolumn¹ Mickiewicza wyskakiwa³
z tlumu gapiów przed maszeruj¹ce szeregi i przeszkadza³ genera³om, którzy odbierali defiladê. Póniej przyjecha³ z Chodorowa biedny Lajbu, aby piewaæ na
ulicach Lwowa bardzo smêtne piosenki polsko-¿ydowsko-ukraiñskie. Tematem ich by³y przewa¿nie niesnaski
w rodzinie Lajbusia i zawiedzione nadzieje. piewa³
o tacie, który ma dolary, o mamie, która ma kolczyki,
a on, biedny Lajbu, chodzi bez buciki.
Na pulchnej lwowskiej glebie pleni³y siê te¿ kwiatuszki innego gatunku, nie tylko sami nieszczêliwcy i
pomyleñcy. By³ np. krawiec mêski nazwiskiem Sozañski, mistrz od nicowania starych ubrañ i wywabiania
plam. Raz mu zanios³em swoje sumienie, na którym
zauwa¿y³em kilka plamek, ale Sozañski nie potrafi³ ich
wywabiæ. Ten cz³owiek o najbrzydszym we Lwowie
uzêbieniu na wszystkie uroczystoci narodowe przebiera³ siê w czamarê, w której wygl¹da³ bardzo interesuj¹co. Nie on jeden mia³ zreszt¹ czamarê. Kilku sêdziwych
polonusów stale nosi³o siê z waszecia, np. ów wspó³w³aciciel pokoju do niadañ p.f. Musia³owicz i Janik,
z nosem zniekszta³conym od lupusu. Nie pomnê ju¿,
czy to by³ pan Musia³owicz czy raczej pan Janik. Zaraz
naprzeciw Musia³y, od strony ulicy Jagielloñskiej, siedzia³ w czamarze przez ca³y bo¿y tydzieñ siwiuteñki,
barczysty rytownik. Siedzia³ przy oknie swego zak³adu
i, ze szkie³kiem zegarmistrzowskim w oku, grawerowa³
sygnety tudzie¿ herby i monogramy na srebrze sto³owym szlachty, co ubiera³a siê jak ka¿dy adwokat. Lecz
nikt z tych czamarzystów nie prezentowa³ siê tak bujnie, jak krawiec Sozañski. Spotka³ go raz na ulicy mecenas Rafal Buber, wybitny pepesowiec i wierny przyjaciel Stanis³awa Brzozowskiego:
 Czemu siê pan tak wystroi³, panie Sozañski?
 Ta idê na wy¿erkê, szeædziesi¹ty trzeci rok!
Rocznica powstania styczniowego by³a we Lwowie
obchodzona nie tylko wy¿erkami. Tego dnia wzniolejsze sentymenty Lwowian skupia³a na sobie liczna,
choæ topniej¹ca z ka¿dym rokiem gromadka weteranów
z 1863 r. Na ogó³ trzymali siê ca³kiem niele, lecz sporo
ju¿ miêdzy nimi by³o spróchnia³ych drzew. W pochodach patriotycznych kroczy³ na ich czele skromny, lecz
czerstwy cywil, pan Izydor Karlsbad. Tak siê bowiem
z³o¿y³o, ¿e z osiad³ych we Lwowie powstañców najwy¿sz¹ rangê, kapitana, piastowa³ ¯yd. To on prowadzi³
oddzia³ek. Za Karlsbadem maszerowa³ z sztandarem
bardzo malowniczy chor¹¿y, szlagon w kontuszu i
w zawadiacko na³o¿onej konfederatce z bia³¹ kitk¹.
Reszta powstañców przewa¿nie wspiera³a siê na laskach i jak gdyby wzajemnie grza³a stare koci i czcigodne blizny. Miêdzy nimi wyró¿nia³ siê jaki olbrzym
o d³ugich, wcale jeszcze nie siwych kud³ach i ostrych

rysach na wygolonej, czerwonoskórej twarzy. W zgrzebnej koszuli, z szerokim pasem, nabijanym metalowymi
guzami, wygl¹da³ ten Litwin jak puszczañski d¹b, jak
wódz szczepu Indian lub harna Skoczylasa. Wielu
uczestników powstania nie mia³o ju¿ rodzin ani domu,
ani si³ do pracy, niektórzy mieszkali w fundacji Domsa,
przytulisku dla literatów, artystów i kupców. Nad
bram¹ tej filantropijnej rudery kaza³ szlachetny fundator
wymalowaæ du¿ymi literami napis: Des Lebens Ausgang. (Koniec ¿ycia). ¯eby nie by³o ¿adnych z³udzeñ.
¯eby starcy, uszczêliwieni tym dachem nad g³ow¹ 
broñ Bo¿e  nie wyobra¿ali sobie, ¿e te charytatywne
progi opuszcz¹ ¿ywi i zab³ynie im jeszcze wiate³ko
domowego ogniska. W fundacji Domsa wysz³o ¿ycie
artysty malarza Seweryna Obsta, co chodzi³ po Corsie
z siw¹ brod¹ i w aksamitnym berecie na d³ugich lokach,
opadaj¹cych na olbrzymi¹ pelerynê. Seweryn Obst wygl¹da³ jak figura z Cyganerii Murgera i pierwszy w Polsce malowa³ Hucu³ów i Hucu³ki na koniach.
Des Lebens Ausgang! Exitus vitae.  Nie urodzi³em
siê we Lwowie, lecz przez d³u¿szy czas umizga³em siê
do myli, ¿e spêdzê tam ostatni¹ polsk¹ jesieñ mego
¿ycia i cichutko sobie tarn kiwnê. Point de reveries!
Lecz nie wyrzekam siê marzenia, ¿e za wszystko, com
tu na ziemi dobrego zdzia³a³ czy napyskowa³, za ten
 jak by powiedzia³ nieod¿a³owany Boy-¯eleñski  klawisz, nb. po³amany klawisz, który przysporzy³em ojczystej gwarze, dostanê kiedy ulicê we Lwowie. Nie
¿adn¹ tam pryncypaln¹ ulicê z pa³acami, bankami, s¹dem, krymina³em, szkol¹, izb¹ handlowo-przemys³ow¹
lub tureck¹ ³ani¹. Broñ Bo¿e! Mnie wystarczy ma³a,
nie skanalizowana uliczka o dziesiêciu numerach: jaki
ciasny zau³ek pod Wysokim Zamkiem, np. Sieniawa.
A co by komu szkodzi³o przemianowaæ ulicê Miodow¹
 na Józefa Wittlina? Niechaj wnuki mych rówieników,
m³odzieñcy, których bynajmniej nie podejrzewam o czytanie moich pism, znaj¹ moje nazwisko chocia¿by
z nazwy uliczki, gdzie bêd¹ sobie u¿ywali doczesnych
uciech, czyli po tutejszemu: bêd¹ mieli good time.
Niech to bêdzie rue de la Gaîté Lwowa przysz³oci.
A jeli to skromne marzenie spe³niæ siê nie mo¿e,
mam w zanadrzu  inne. Na ca³ym wiecie pe³no jest
tzw. sadystów. Ka¿dy wykszta³cony cz³owiek wie, ¿e s¹
to ludzie, którym sprawia przyjemnoæ drêczenie blinich. I wie, ¿e s³owo: sadyzm pochodzi od nazwiska
literata francuskiego, hr. Donatiena Alphonse'a
François de Sade'a, czyli krótko  markiza de Sade'a.
By³ on nie tylko okrutnikiem w literaturze, ale i w ¿yciu,
za co go skazywano na mieræ, u³askawiano i wiêziono. Szala³a we Francji rewolucja, terrory i termidory,
gilotyna cina³a innym arystokratom g³owy, a nasz markiz spokojnie pisa³ ksi¹zki pt. Juliette, Justine, Les crimes de Vamour, La Philosophie dans le boudoir i podobne. Równie popularny jak sadyzm jest masochizm.
Masochista to sadysta a rebours. Lubi byæ drêczony.
I albo sam to czyni, albo ka¿e robiæ to innym, za co
w wiecie, którym rz¹dzi pieni¹dz, p³aci siê okrelon¹
nale¿ytoæ. W przedhitlerowskim Berlinie sam widzia³em panienki, spaceruj¹ce po ulicach w wysokich, lakierowanych butach i w czerwonych krawatach. W klasycznej krainie uniformów taki by³ mundur kobiet wynajmowanych do smagania masochistów. Bardzo piêknie  powie cierpliwy czytelnik  ale co to wszystko ma
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wspólnego z Lwowem i z pañskimi marzeniami?  Bardzo wiele. Bo, po pierwsze: masochizm te¿ pochodzi
z literatury, a po wtóre: mo¿na masochizm uwa¿aæ za
produkt lwowski. Nie ¿eby w tym miecie urodzili siê
pierwsi samodrêczyciele, tylko dlatego, ¿e od roku
1848, po tzw. wionie ludów, ciê¿k¹ s³u¿bê dyrektora
policji pe³ni³ tu jednooki pisarz austriacki Sacher-Masoch*. Pisa³ on powieci, których nikt dzisiaj nie czyta.
Ja te¿ ich nie czyta³em, ale mówiono mi, ¿e strasznie w
nich du¿o masochizmu. Wobec tego nie tracê nadziei,
¿e moje skromne nazwisko bêdzie uwiecznione w podobnej formie. Mo¿e kiedy powstanie jakie nowe,
niewinne zboczenie, którego adepci bêd¹ jedynie naladowcami zmylonych przeze mnie postaci. Bêdzie
siê o nich mówi³o: to wittlinici! tak jak siê mówi: to
sadyci lub masochici.
Zgorszony czytelnik rozpogodzi siê mo¿e przypomnieniem faktu, ¿e przed Sacherem-Masochem ¿y³ i
dzia³a³ we Lwowie inny Austriak, nazwiskiem  Mozart.
Wprawdzie nie Wolfgang Amadeusz, ale jego rodzony
syn i równie¿ muzyk. Przez szereg lat dyrygowa³ on tu
Chórem Cecyliañskim.
Tak wiêc pe³no osobliwostek znajdujemy w kronikach naszego miasta. Lecz najwiêksz¹ osobliwoci¹
jest co, co kwit³o za moich m³odych lat, a dzisiaj ju¿
zamiera na naszym globie: to kole¿eñstwo. Mia³em
kolegów bandytów i kolegów policjantów. Kilku kolegów
ksiê¿y, m.in. ks. Rêkasa, znanego w ca³ej Polsce z radiowych audycyj dla chorych. Przez jaki czas kolegowa³em z synem lwowskiego hycla, p. Zygla. Nie sztuka
siê lubiæ, gdy siê nale¿y do tego samego klanu, narodu,
partii, kiedy nas ³¹cz¹ te same umi³owania i wstrêty.
Mi³oæ, przyjañ i kole¿eñstwo zaczynaj¹ siê dopiero
tam, gdzie wykwitaj¹ na tle jaskrawych nieraz ró¿nic i
przeciwieñstw. Nie chcê dotykaæ ran na ¿ywym ciele
tych wspomnieñ i dlatego nie mówiê o roku 1918. Rany
te zamierzam sumiennie rozdrapaæ piórem przy innej,
mniej elegijnej sposobnoci. Trudno mi jednak przemilczeæ, jak to w czasie bratobójczych walk polsko-ukraiñskich, które nie tylko samo miasto przeciê³y na dwie
wrogie czêci, dawny mój kolega gimnazjalny, Zenon
Rusin, wonczas ukraiñski choru¿yj, zatrzyma³ dzia³ania wojenne przed Ogrodem Jezuickim, abym ja móg³
poprzez front dostaæ siê do domu. Harmonia panowa³a
wród moich kolegów, choæ wielu z nich nale¿a³o do
ró¿nych, sk³óconych z sob¹ nacyj i wyznawa³o odmienne wiary i pogl¹dy. Endecy kochali siê z ¯ydami, socjalici z konserwatystami, starorusini, moskalofile z ukraiñskimi nacjonalistami. Komunistów w tym czasie jeszcze nie by³o, lecz gdyby byli, z pewnoci¹ kochaliby siê
nawet z socja³ami. Bawmy siê w sielankê. Bawmy siê,
¿e od czasów naszego dzieciñstwa nie z³ego we Lwowie ani w wiecie siê nie wydarzy³o, bo i z³e wiadomoci, ogl¹dane na rycinach Harasymowicza w Wieku
Nowym, tchnê³y beztrosk¹ i humorem. Przez d³u¿szy
czas sk³onny by³em wszystkie lwowskie bol¹czki traktowaæ z pob³a¿aniem, zapominaj¹c, ¿e mój Lwów i ca³y
wiat jest jedn¹ wielk¹ bol¹czk¹. Lecz bawmy siê
w sielankê. W ogóle bawmy siê i zamknijmy oczy.

przy szumie pachn¹cych drzew, które obmy³ z kurzu
wiosenny deszcz. Zbli¿a siê godzina dziesi¹ta i robi siê
tak cicho, ¿e po krokach piesz¹cych siê do domu
przed szperk¹  poznajê, kto idzie. Poznajê kroki ludzi, którzy ju¿ dawno przestali chodziæ. To cienie stukaj¹ tak obcasami po wytartych p³ytach trotuarów.
Zamykam oczy i widzê t³umy snuj¹ce siê po Corsie.
P³yn¹ od Teatru Miejskiego, ulic¹ Legionów, do Kasy
Oszczêdnoci, i p³yn¹ dalej pod pasa¿ Mikolascha.
Szerok¹ strug¹ rozlewaj¹ siê na placu Mariackim, mijaj¹ hotel George'a i skrêcaj¹ w ulicê Akademick¹ a¿
do koñca, do apteki Pileckiego. Tam zawracaj¹ i powoli, rytmicznie, spokojnie odfalowuj¹ z powrotem pod
Teatr Miejski. Umarli spaceruj¹ z ¿ywymi. Umarli zatrzymuj¹ ¿ywych, prosz¹ o ogieñ do papierosa. Lowelasi przywalaj¹ siê do dam w tiurniurach, do dam, które
od dawna s¹ ju¿ cieniami. Promenada cieni. Zbratani
w mierci wrogowie ujêli siê pod rêce jak przyjaciele.
Zatrzymuj¹ siê na rogach, gdzie w dymi¹cych piecykach piek¹ siê kasztany. Nad piecykami p³on¹ naftowe
latarnie z wymalowanym na szkle Tyrolczykiem i czerwonym krzy¿em. Oficerowie austriackich dragonów,
z monoklami w pustych oczodo³ach, dzwoni¹ ostrogami. W³anie wyszli z cukierni Sotschka na placu Mariackim i salutuj¹ szeleszcz¹ce jedwabiem szansonistki. Ukraiñscy siczowcy z roku 1918 id¹ pod rêkê z polskimi obroñcami Lwowa, z orlêtami. Duchy Soko³ów
promenuj¹ obok ¿ydowskich footbalistów z dru¿yny
Hasmonea. T³um ronie. Z bocznych ulic do³¹czaj¹
siê stra¿acy, s³ugi, co stoja³y na bramie i bu³y piskate,
i panny, co na reunionach z samym Grottgerem tañczy³y lansjera, i primadonny, co wystêpowa³y w pierwszych
operetkach Offenbacha. Ca³a z³ota m³odzie¿, jak¹
w ci¹gu stuleci widzia³ Lwów, wyroi³a siê na Corso.
Czarna fala wylewa siê na jezdniê i wali pod pomnik
Mickiewicza. Z t³umu odrywa siê fircyk w pudrowanej
peruce i kusym fraczku. Staje pod kolumn¹ Mickiewicza, gdzie ju¿ na stopniach ustawi³ siê ca³y Cäcilienchor. Syn Mozarta k³ania siê ¿ywym i umar³ym. Daje
znak pa³eczk¹ i plac Mariacki, szczelnie wype³niony
milcz¹c¹ ci¿b¹, rozbrzmiewa pieni¹ z r. 1914:
W dzieñ deszczowy i ponury... Wówczas na dachu
domu Dittmara i Ski zapala siê wietlny transparent:
BAJKA. Zapala siê jeden raz i ganie. Naraz s³ychaæ
przeraliwe wistanie. To Sacher-Masoch z nadkomisarzem Tauerem dali sygna³ konnej policji, schowanej
w ulicy Wa³owej. Rozlega siê stuk kopyt wal¹cych
o bruk: policja szablami rozpêdza t³um. cigane cienie
pierzchaj¹ bezg³onie na wszystkie strony, lecz zaraz
skupiaj¹ siê z powrotem, zbijaj¹ siê, gêstniej¹  i znów
na Corsie panuje normalny ruch, miarowe falowanie,
beztroska promenada. Milcz¹ce cienie sun¹ pod Teatr
Miejski, sk¹d zawracaj¹, aby znów pop³yn¹æ na Akademick¹. I tak bez przerwy: tam i z powrotem  tam i
z powrotem  w nieskoñczonoæ  a¿ po kres wszystkich dni.
* W kilka lat po og³oszeniu Mojego Lwowa zawiadomi³ mnie Stanis³aw Vincenz, ¿e pisarz by³ synem dyrektora policji. Informacjê tê Vincenz otrzyma³ od córki pisarza.

*
Zamykam oczy i s³yszê, jak bij¹ lwowskie dzwony,
a ka¿dy bije inaczej. S³yszê plusk fontann na Rynku

Riverdale, New York, 1 maja 1946.
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Jerzy Duda

Grodno I Ziemia Grodzieñska
XIII tom Atlantydy Kresowej
kusji nie tylko polskich historyków, tak¿e artystów, Maria Konopnicka powiêci³a królowi niesympatyczny
wiersz:

W tym tomie wyprawiam siê po raz pierwszy na
Kresy Pó³nocno-Wschodnie Rzeczypospolitej, wchodzê
na Grodzieñszczyznê, koncentruj¹c siê na stolicy tego
regionu Grodnie  Tak rozpoczyna siê XIII tom wspania³ej Kresowej Atlantydy profesora Stanis³awa S³awomira Niciei. Bo te¿ Ziemia Grodzieñska i Grodno
odegra³y w historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów
niezwyk³¹ rolê, w okresie swojej wietnoci by³o Grodno obok Krakowa i Wilna stolic¹ wielonarodowociowego pañstwa, wielkiego europejskiego mocarstwa, zjednoczonych Uni¹ Lubelsk¹ Polskê i Litwê.
Za³o¿ycielem Grodna w 1128 roku by³ prawdopodobnie knia Wsiewo³od. Przez d³ugi czas by³o ono
w rêkach Zakonu Krzy¿ackiego, na czele którego sta³
okrutny, wielki mistrz Konrad Wallenrod (nie maj¹cy nic
wspólnego z bohaterem poematu Adama Mickiewicza).
Potem panowali tu ksi¹¿êta litewscy, wpisa³o siê Grodno tak¿e w biografie kolejnych w³adców Polski od
W³adys³awa Jagie³³y po Stanis³awa Augusta Poniatowskiego.
Wielkie zas³ugi dla Grodna po³o¿y³ Stefan Batory
(1533  1586), zwyciêzca trzech wypraw przeciwko
Rosji. Pogrom wojsk Iwana Gronego przeszed³ do legendy narodowej, w czym donios³¹ rolê odegra³ Jan
Matejko swoim s³awnym obrazem Batory pod Pskowem przedstawiaj¹cym b³agaj¹ce o pokój poselstwo
carskie. Prowadz¹c wojny z Rosj¹ Stefan Batory
z Grodna uczyni³ kwaterê g³ówn¹ zlecaj¹c rozbudowê
zamku, by móg³ byæ godn¹ majestatu królewskiego rezydencj¹. W ten sposób Grodno do mierci króla
w 1586 roku by³o faktyczn¹ stolic¹ Rzeczypospolitej.
W drugiej po³owie XVIII wieku król Polski August III
Sas (1696  1763) na potrzeby reprezentacyjne
wzniós³ Nowy Zamek (obecnie muzeum), sta³ siê on
w 1793 roku domem pogrzebowym Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. W salach zamkowych mia³ miejsce
ostatni Sejm Rzeczypospolitej, tam na ponad sto lat
po³o¿ono ciê¿ki kamieñ na grobie Polski, pañstwa
które niegdy by³o mocarstwem rozci¹gaj¹cym siê od
Morza Ba³tyckiego do Morza Czarnego.
Przyby³y na Sejm do Grodna w kwietniu 1793 roku
król Stanis³aw August Poniatowski zosta³ przywitany
salwami armatnimi, na sale sejmowe wchodzi³ w szpalerze carskich genera³ów i oficerów, by³ ca³kowicie psychicznie i moralnie za³amany, mia³ wiadomoæ, ¿e
opinia publiczna uzna, ¿e sprzeniewierzy³ siê swoim
idea³om  zapisanym w Konstytucji 3 Maja. Po przegranej w 1792 roku wojnie z Rosj¹, wierzy³ jeszcze, ¿e uda
siê za spraw¹ carycy Katarzyny II zachowaæ namiastkê
wolnoci. Za tê wiarê zap³aci³ kompletnym bankructwem politycznym, wzi¹³ na siebie odium odpowiedzialnoci za utratê niepodleg³oci, sta³ siê synonimem
zdrady, zaparcia siê, cz³owiekiem dbaj¹cym tylko
o swoje i magnatów dobro.
Do dzisiaj ocena postawy króla Stanis³awa Augusta
i jego postêpowania jest przedmiotem burzliwych dys-

Hej, ty panie Poniatowski,
Ty carycy s³ugo,
Przedasz, przedasz ty Ojczyznê
W tê niewolê d³ug¹.
Ostatniemu królowi Polski nie by³ dany spokój nawet
po mierci, która nast¹pi³a 12 II 1798 roku, pochowany
zosta³ w kociele w. Katarzyny w Petersburgu. Spoczywa³ tam 140 lat. W 1938 roku na wieæ o zburzeniu
w ramach ateizacji kocio³a, premier Feliks S³awoj
Sk³adkowski zadecydowa³ przeniesienie trumny do
Wo³czyna, po³o¿onej wród poleskich lasów osady, nale¿¹cej niegdy do s³awnych rodów m.in. Poniatowskich. W miejscowym kociele Stanis³aw August przysz³y król Polski zosta³ w 1732 roku ochrzczony. Uroczystoci pogrzebowe odby³y siê w wielkiej tajemnicy, pod
os³on¹ nocy, podjête rodki ostro¿noci bardziej przypomina³y film gangsterski ni¿ majestat królewskiego
pogrzebu. W kwietniu 1945 roku miejscowe, sowieckie
w³adze wyrzuci³y trumnê królewsk¹ i dopiero w 1995
roku prof. Aleksander Gieysztor doprowadzi³ do przejêcia ocala³ych szcz¹tków, sprowadzenia ich do Polski i
pochowania w warszawskiej Archikatedrze w. Jana
Chrzciciela.
Ma w swej historii Grodno bohaterski epizod z okresu Wojny Obronnej 1939 roku. Dopiero po latach uda³o
siê odtworzyæ dzieje heroicznej obrony miasta przed
sowieck¹ nawa³¹. Przed wybuchem II wojny wiatowej
Grodno by³o silnym garnizonem wojskowym, stacjonowa³o tu ponad 7 tysiêcy ¿o³nierzy pod dowództwem
gen. Józefa Olszyny-Wilczyñskiego. W dniu wybuchu
wojny wojsko zosta³o skierowane na pó³nocn¹ granicê
Rzeczypospolitej. Zbli¿aj¹ce siê wojska sowieckie do
ju¿ wczeniej przez lotnictwo niemieckie zbombardowanego Grodna stara³a siê powstrzymaæ spontanicznie
zorganizowana obrona, dowodzona przez wiceprezydenta Romana Sawickiego i komendanta miejscowej
Rejonowej Komendy Uzupe³nieñ mjr Benedykta Serafina. Obaj mieli silne poparcie patriotyczne mieszkañców
miasta. Szczególnym powiêceniem wyró¿nili siê najm³odsi. Piêknym ho³dem z³o¿onym obroñcom sta³a siê
ksi¹¿ka Gra¿yny Lipiñskiej Jeli zapomnê o nich ,
a w niej przyk³ady zbrodni sowieckich, oto opis jednej:
..Przeraliwy zgrzyt. Czo³g staje przede mn¹. Na ³bie
czo³gu rozkrzy¿owane dziecko. Ch³opczyk. Krew z jego
ran p³ynie stru¿kami po ¿elazie uwolnione z wiêzów
ramionka wyci¹gaj¹ siê do nas z bezgraniczn¹ ufnoci¹. Ch³opiec ma piêæ ran od kul karabinowych. Nazywa siê Tadeusz Jasiñski i ma 13 lat
Nie pomaga
transfuzja krwi. Kona w objêciach matki, która zrozpaczona ale i pobudzona czynem synka szepce: Tadzik
ciesz siê. Polska wraca  Genera³ W³adys³aw Sikorski, podczas inspekcji 6 Dywizji Piechoty w grudniu
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w kociele specjalnym uczuciem darzê muzykê cerkiewn¹. Pasjonuje mnie równie¿ muzyka kantorów synagogalnych  Prof. Stanis³aw S. Nicieja by³ inicjatorem budowy pomnika Czes³awa Niemena (rzeba Mariana Molendy), który od 2007 roku zdobi urokliwe opolskie Wzgórze Uniwersyteckie, maj¹c w s¹siedztwie
rzeby portretowe Agnieszki Osieckiej, Jeremiego
Przybory i Jerzego Wasowskiego, Marka Grechuty, Jonasza Kofty i Wojciecha M³ynarskiego (rzeby Mariana
Molendy).
Po³o¿one nieopodal Grodna Mosty swoj¹ s³awê zyska³y dziêki Fabryce Dykty i Forniru zbudowanej przez
braci Ignacego, Wac³awa i Józefa Konopackich. Wkrótce sta³a siê najwiêksz¹ fabryk¹ tego typu w Europie.
W 1929 roku z fabryki zatrudniaj¹cej 300 robotników i
30 in¿ynierów wyjecha³y produkty w 600 wagonach,
w 90% na eksport. Z wodoodpornej dykty zbudowano
kad³ub samolotu RWD-5, na którym Stanis³aw Skar¿yñski w maju 1933 przelecia³, jako pierwszy Polak Atlantyk, bij¹c jednoczenie rekord wiata w d³ugoci lotu
(3.582 km). Rok wczeniej na samolocie RWD-6 z tej
samej dykty Franciszek ¯wirko i Stanis³aw Wigura zwyciê¿yli w miêdzynarodowych zawodach Challenge
1932.
Ostatni rozdzia³ powiêcony jest Druskiennikom
 kurortowi Marsza³ka. Pierwszym kuracjuszem by³ tu
Józef Ignacy Kraszewski, w licie do ojca napisa³:
..Wody druskiennickie s¹ silne i maj¹ mnóstwo przyk³adów cudownego uzdrowienia, zw³aszcza chorych na
reumatyzm i bóle ¿o³¹dka. Ja pijê po 3 szklaneczki i co
dzieñ raz siê k¹piê  Sezon kuracyjny trwa³ piêæ miesiêcy od maja do padziernika. W 1938 roku wed³ug
og³oszonej statystyki wypoczywa³o tam 13.908 kuracjuszy, pod opiek¹ 30 lekarzy. Marsza³ek Józef Pi³sudski
po raz pierwszy przyby³ do Druskiennik w 1924 roku
wraz z ¿on¹ i dwoma córkami. W 1929 roku od w³adz
kurortu otrzyma³ parterowy dom nazywany Will¹ Marsza³ka, przypomina³ on do z³udzenia chatê w jakiej
mieszka³ na syberyjskim zes³aniu. W pobli¿u by³a s³ynna £aweczka Marsza³ka, sk¹d rozci¹ga³ siê piêkny
widok na zakole Niemna. Hanna Ordonówna recytowa³a na wystêpach wiersz Juliana Tuwima:

1941 roku, w rozmowie z ocala³ymi obroñcami Grodna
powiedzia³: Jestecie nowymi Orlêtami. Postaram siê
by wasze miasto otrzyma³o Virtuti Militari i tytu³ »Zawsze Wiernego«.1)
Wielce dla rozkwitu Ziemi Grodzieñskiej przys³u¿y³
siê Antoni Tyzenhauz (1733  1785). Nale¿a³ do w¹skiego grona wybitnych dzia³aczy gospodarczych w latach panowania Stanis³awa Augusta. Absolwent uczelni
wileñskiej. Na przedmieciach Grodna rozpocz¹³ budowê nowego miasta, poleci³ wznieæ okaza³e budynki,
a tak¿e domki boniackie, dla sprowadzanych z zagranicy rzemielników. Uruchomi³ manufakturê pocieli
i obrusów. Tworzy³ fabryki sukna, jedwabnych pasów.
Wybudowa³ cegielniê , papierniê fabrykê broni, hutê
¿elaza. Zatrudnia³ cudzoziemców, którzy mieli przyuczaæ do zawodu miejscowych. Szko³a lekarska, któr¹
zorganizowa³ w Grodnie, przeniesiona wraz ze zbiorami w 1871 roku sta³a siê zal¹¿kiem Wydzia³u Lekarskiego Uniwersytetu Wileñskiego. Zatrudnia³ ponad trzy
tysi¹ce pracowników. Jego dzia³alnoæ zosta³a w 1780
roku brutalnie przerwana przez Targowiczan zarzucaj¹cych mu malwersacje, nie znalaz³ poparcia Stanis³awa
Augusta. Umar³ w nêdzy i zapomnieniu. Wraz z jego
dymisj¹ zamar³ rozwój gospodarczy Grodna.
Wiek XIX by³ dla Ziemi Grodzieñskiej niezwykle
trudnym okresem. Po klêsce dwóch powstañ narodowych 1830 i 1863 roku rozpoczê³a siê rusyfikacja. Gubernator Litwy, któremu podlega³o Grodno Michai³ Murawiow wprowadzi³ zakaz mówienia po polsku, nie tylko
w urzêdach i szko³ach, ale i w kocio³ach  pod grob¹
zamkniêcia wi¹tyni. Na tym ponurym tle wyros³a piêkna, charyzmatyczna postaæ Elizy Orzeszkowej (1841 
1910), w Grodnie mieszka³a ponad 40 lat, sta³a siê
symbolem nieugiêtej polskoci. Tu powsta³y jej najs³ynniejsze dzie³a: Dziurdziowie, Meir Ezofowicz i Nad
Niemnem. Cieszy³a siê niezwyk³¹ estym¹ i atencj¹.
Kiedy zachorowa³a, zwo¿ono furmankami s³omê, by
wy³o¿yæ ni¹ kocie ³by, na ulicy pod jej dworem. Gdy
zmar³a na Wieczn¹ S³u¿bê odprowadzi³o j¹ kilkanacie
tysiêcy rodaków, przyby³ych z ca³ego kraju.
Fascynuj¹cy jest rozdzia³ Ludzie Grodna i okolic,
to w uk³adzie alfabetycznym krótkie biogramy tych, którzy swoja praca i dzia³alnoci¹ rozs³awili tê krainê. Listê otwiera Emilian Adamiuk (1839  1906), europejskiej s³awy okulista, twórca rosyjskiej szko³y okulistycznej. A dalej m.in. Zbigniew Dziewi¹tkowski (1931 
 2002), który z ¿on¹ Izabel¹ Skryban stworzy³ s³awny
Tercet egzotyczny; Jerzy Maksymiuk (rocznik 1936)
znakomity dyrygent i kompozytor; Juliusz Rómmel
(1881  1967) genera³, dowódca armii £ód w Wojnie
Obronnej 1939; Wiktor Woroszylski (1927  1986) znakomity poeta; Zygmunt Wróblewski (1845  1888) profesor fizyki Uniwersytetu Jagielloñskiego, wspólnie
z Karolem Olszewskim, w 1863 roku jako pierwsi
w wiecie skroplili tlen.
Po historii Grodna i Ziemi Grodzieñskiej kolej na
Stare Wasyliszki, to dzisiaj wyludniaj¹ca siê miejscowoæ, kiedy zamieszka³a tylko przez Polaków. Tutaj
w 1939 roku urodzi³ siê Czes³aw Wydrzycki  Niemen.
Niezwyk³y artysta, autor Bema pamiêci rapsod ¿a³obny do s³ów Kamila Cypriana Norwida, który na trwa³e
wszed³ do skarbnicy polskiej muzyki. Mówi³ o sobie:
Wychowa³em siê w krêgu muzyki sakralnej, konkretnie

Gdzie Rotwinka wody niesie,
I w Niemen wpada we³n¹ pian,
Przyje¿d¿a tam pod jesieñ
Ten zadumany starszy pan.
Ma siw¹ kurtkê, siwe oczy,
Sumiasty w¹s, krzaczaste brwi,
Nad brzegiem rzeki czêsto kroczy
I patrzy w dal, i jakby ni.
Obecnie Druskienniki s¹ wielkim kurortem litewskim, do którego chêtnie trafiaj¹ polscy wczasowicze.
Trwa niekoñcz¹ca siê opowieæ o wielkoci Kresów
Wschodnich Rzeczypospolitej, najpiêkniej pisana przez
Profesora Stanis³awa S³awomira Niciejê. Niezwyk³e
powodzenie Kresowej Atlantydy sprawia, ¿e do Autora trafiaj¹ dziesi¹tki, setki nowych informacji od czytelników. Przetworzone po mistrzowsku przez Profesora
tworz¹ tê niezwyk³¹ narracyjn¹ ca³oæ, która wzrusza,
porusza, pobudza do refleksji i wspomnieñ, a Autor
z naciskiem podkrela udzia³ dawnych mieszkañców
Kresów, ich potomków w tworzeniu tego wielkiego dzie³a,
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i zawsze przytacza nazwiska tych, którzy swoim uporem i pasj¹ nie pozwalaj¹ zapomnieæ, ¿e tam by³a Polska, tam byli Polacy. Przypomnijmy bodaj kilka nazwisk, nie us³yszelibymy o nich, gdyby nie Kresowa
Atlantyda: Edward Laskowski (Trójca, Zabo³otów), Albert wiatope³k Czetwretyñski (Suchowola, ¯o³udok),
Krzysztof i Zbigniew Kopociñscy (kresowa s³u¿ba medyczna), Krzysztof Werner (Drohobycz) i wielu innych.
Zakoñczmy tê fascynuj¹c¹, kresow¹ opowieæ przes³aniem W³adys³awa Broniewskiego:

Wiêc na co mi inny wiat,
inna czêæ wiata, skoro czy tu, czy tam
w ¿yciu zawi³em
trwale to tylko mam,
co utraci³em.
1) Czes³aw K. Grzelak: Kresy w Czerwieni. Wydawnictwo Neriton Warszawa 1998. Stron 352.
Stanis³aw S³awomir Nicieja: Kresowa Atlantyda. Historia
i mitologia miast kresowych. Tom XIII. Grodno, Wo³czyn,
Stare Wasiliszki, ¯o³udek, Mosty, Druskienniki. Wydawnictwo MS Opole 2019. Stron 272.
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Stanis³awa Potaczek

Uroki Polesia
Polesie. Królowej Bony Kraina.
Te ziemie, to dar od mê¿a swego.
Króla Zygmunta Starego.
Lud prosty, w szlachtê zmieni³a,
I na znak tego, ich pokoleniom,
Herby nada³a i ziemi¹ obdarowa³a.

Groz¹ powia³o po czaharach i lesie.
To oddech czarodziejskiego Polesia.
Nad moczarami wit wstaje, woal nocy opada,
Toki g³uszców, piew ptaków, nowy dzieñ zapowiada
Jeszcze ³o zaryczy, jeszcze wilk zawyje,
To po¿egnalny odg³os gronej, poleskiej kniei.

Lasy, knieje, bory pe³ne zwierza,
Rozlewiska wód, trzêsawiska-pu³apki,
G³êbiny nie maj¹ce dna,
Obfite w szczupaki, okonie i p³otki.
I ³ódki sun¹ce po jeziora tafli,
Wytyczonym szlakiem zmierzaj¹ce do wsi.

S³oñce z³ociste na niebie inny obraz uka¿e.
Sto s³oñc, odbitych w wodzie,
Szczêliwych ludzi poka¿e.
W serca prostocie szczerzy, uczciwi i radoni,
Wraz z prac¹ pieñ siê szerzy,
To ciszej, to dononiej.
Bo taki sposób piewania maj¹ ludzie z Polesia,
Przeci¹g³y, rozwlek³y, trochê zawodz¹cy,
To znów skoczny, porywczy, nie powtarzaj¹cy.

Gdy noc woalem siê okrywa,
I zdaje siê, ¿e wszystko wokó³ zamiera,
Po mokrad³ach co ciê¿ko st¹pa, przystaje.
To ³o, król moczarów wy³ania siê z g¹szczy,
A obok kroczy dorodna ³osza.
£o potê¿nymi ³opatami zarola rozgarnia,
Rykiem obwieszcza sw¹ si³ê i idzie dalej.

Szlachetni z natury, herbami siê pieczêtuj¹,
Ale wy¿szoci swej nie pokazuj¹.
Skromni, jak ich Kraina,
Twardzi, jak ich ¿ycie,
Spokojni, jak toñ wodna w lecie,
Honorowi, jak na szlachtê przysta³o,
piewaj¹cy, jak ptactwo ukryte w szuwarach,
Radoni i szczêliwi, jak m³oda para.
Takich Was zapamiêtam moi Przyjaciele,
Bo wród Was siê wychowa³am,
I o Was niech wieæ niesie.
Drodzy Ludzie z Polesia.

Cicho, bezszelestnie lis siê skrada.
Mistrz i dyplomata w zmyleniu wroga.
Gdy ogon zarzuci w lewo,
sam praw¹ wybiera drogê.
Dwie latarnie w oddali siê jarz¹,
To wilczyca wychodzi na ³owy.
Za ni¹ ca³a wataha pod¹¿a,
Wyciem przerywa ciszê d¹browy.

6.12.2008 r.
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