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Szanownym i Drogim Cz³onkom, Waszym Rodzinom, Sympatykom Towarzystwa przekazujemy najlepsze ¿yczenia, aby ten czas Wielkiej Nocy utrzyma³ nasze marzenia w mocy, aby nigdy nie zabrak³o
nam wzajemnej ¿yczliwoci, nie zabrak³o si³ i chêci
do pracy dla dobra naszego Towarzystwa i Rodaków
za Wschodni¹ Granic¹, a zebrani z rodzin¹, przyjació³mi przy wielkanocnym stole, cieszyli siê sob¹,
mieli serca pe³ne wiary i radoci. Niech symbol Boskiego odrodzenia bêdzie dla nas celem do spe³nienia,
a p³yn¹ca ze Zmartwychwstania nadzieja bêdzie si³¹
do pokonywania codziennych przeciwnoci.
Weso³ego Alleluja!
Wielkanoc, 2020 r.
Zarz¹d G³ówny TMLiKPW oraz
redakcja Semper Fidelis" we Wroc³awiu

Danuta liwiñska

go ich powrotu na sto³y w czasie wi¹t. Staro¿ytni Persowie mieli zwyczaj obdarowywaæ swych bliskich na
czerwono barwionymi jajkami. Czerwono barwione pisanki maj¹ magiczn¹ moc odpêdzaj¹ z³o, s¹ te¿ symbolem mi³oci. Od Persów zwyczaj ten przejêli Grecy i
Rzymianie. Najstarsze polskie pisanki znalezione zosta³y podczas prac wykopaliskowych na Ostrówku
w Opolu, pochodz¹ z X, XI wieku. W ród³ach XII-wiecznych znajdujemy o leczniczym dzia³aniu i cudownych
w³aciwociach malowanych jaj. Spo¿ywanie jaj, pisanek w czasie wielkanocnego niadania zapewni nam
zdrowie i pomylnoæ. A jaja w naszej kuchni, nie tylko
na Wielkanoc s¹ szczególnie cenione, przyrz¹dzamy
z nich wiele potraw. Spe³niaj¹ tez ró¿ne funkcje:
spulchniaj¹, emulguj¹, zagêszczaj¹, sklejaj¹.
Bardzo uboga by³aby nasza kuchnia bez jaj. Jaki z³y
humor mieliby panowie gdyby nie zjedli od czasu do
czasu jajecznicy, jak czêsto kogel-mogel rozprasza
smutki naszych dzieci a kobiety chc¹c poprawiæ samopoczucie przygotowuj¹ sobie kosmetyczn¹ maseczkê
z jajka. Poza wiêconymi jajkami mamy prawdziw¹
ozdobê wi¹tecznego sto³u kolorowe pisanki a poza
tym wspania³oci ka¿dego domu, które po z³o¿eniu sobie
¿yczeñ i podzieleniu siê wiêconym jajkiem spo¿ywamy.

Wielkanoc 2020 r.
Wielkanoc, Zmartwychwstanie Pañskie, Wielki
Dzieñ  najstarsze i najwa¿niejsze wiêto chrzecijañskie celebruj¹ce misterium paschalne Jezusa Chrystusa: Jego mêkê, mieræ i zmartwychwstanie. Serce Niedzieli Zmartwychwstania Pañskiego stanowi¹ obrzêdy
Wigilii Paschalnej, Wielkiej Nocy. Rozpoczynaj¹ siê
w sobotê po zapadniêciu zmroku a koñcz¹ siê przed
witem. Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego jest
wspominana w ci¹gu roku liturgicznego poprzez wiêtowanie niedzieli. Jak siê wyrazi³ Jan Pawe³ lI  niedziela jest pasch¹ tygodnia, podczas której wiêtujemy
zwyciêstwo Chrystusa nad grzechem i mierci¹, dope³nienie w Nim dzie³a pierwszego stworzenia i pocz¹tek
nowego stworzenia. wiêta te s¹ równie¿ symbolem
zwyciêstwa dobrego nad z³em a tak¿e maj¹ wiele cech
podnosz¹cych nasz narodowy charakter, nasz¹ polska
serdecznoæ i g³êbok¹ pobo¿noæ. Kojarz¹ siê nam
z budz¹c¹ siê do ¿ycia przyrod¹ i piêkn¹, wiosenn¹ pogod¹. Do wi¹t przygotowujemy siê du¿o wczeniej,
duchowo, kulinarnie a tak¿e nasz dom czy mieszkanie
po wiosennych porz¹dkach odpowiednio dekorujemy.
Z dawnej tradycji do dzisiaj pozosta³o wiele, przede
wszystkim radosny nastrój. Pozosta³y te¿ z dawnych
czasów przepisy na smako³yki wi¹teczne, które bez
wzglêdu na zasobnoæ domu, w mniejszej lub wiêkszej
iloci pojawiaj¹ siê na naszych sto³ach wielkanocnych.
A na stole króluje jajko, symbol ¿ycia i odrodzenia.
Jajko symbol przywêdrowa³o do nas z Niemiec, wywodzi siê jak pisze W. Kopaliñski z kocielnego zakazu
spo¿ywania jaj w czasie Wielkiego Postu i upragnione-

Maria Konopnicka 
Wielkanoc! Wielkanoc!
Wielka radoæ w sercu,
Gdy st¹pasz po wiecie,
Kwitn¹cym kobiercu.
Na stole pisanki
Piêknie malowane.
Wród zieleni trawy
Cukrowy baranek.
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Bazie w wazoniku,
Ciasta i wêdliny ...
WIELKANOC ..... i wielkie
Spotkanie rodziny!

Sporz¹dzenie:
Cebule obieramy, drobniutko siekamy i lekko podsma¿amy na male do zeszklenia siê, dok³adamy obrane i drobno posiekane pieczarki, sma¿ymy jeszcze
3 minuty, doprawiamy sol¹ i pieprzem. Filet z indyka
p³uczemy, osuszamy i kroimy w poprzek w³ókien na
8 plastrów. Plastry indyka k³adziemy na deseczkê i lekko rozbijamy t³uczkiem na okr¹g³e kotlety. Tak przygotowane kotlety z obu stron posypujemy lekko sol¹ i pie-

Przy sk³adaniu sobie ¿yczeñ jak ka¿dego roku myli
nasze biegn¹ do naszych Rodaków za Wschodni¹ Granic¹, ¿yczymy Im zdrowia, spokojnego i ³atwiejszego
¿ycia, pomylnoci w ka¿dym dzia³aniu i ¿yczliwoci
ludzkiej. Na stole wielkanocnym w ka¿dym domu lwowskim, kresowym tradycyjne nasze potrawy.
Witold Szolginia  ( ... )
Purodku sto³u, na bia³ym ubrusi,
Baranyk je w owsi i jajka kraszony,
I ki³basa z czosnkim swym zapachim kusi,
A placyk i babki  bukszpanym strujony.....

przem oraz skrapiamy niewielk¹ iloci¹ soku z cytryny.
Z jednej strony kotlety smarujemy cienko musztard¹
francusk¹, posypujemy koperkiem i natk¹ pietruszki,
przykrywamy plastrami szynki oraz farszem z pieczarek. Jajka zgotowane na twardo, z pó³twardym ¿ó³tkiem
ostudzone i obrane ze skorupek ustawiamy pionowo na
kotletach. Brzegi kotletów unosimy do góry i mocno
zwi¹zujemy nad jajkiem bawe³nian¹ nitk¹. Na g³êbokiej
patelni rozgrzewamy mas³o i uk³adamy zwi¹zane woreczki z miêsem. Rumienimy ze wszystkich stron, bardzo delikatnie obracaj¹c drewnian¹ ³y¿k¹. Nastêpnie
wlewamy bia³e, wytrawne wino i dusimy pod przykryciem na ma³ym ogniu ok. 6 minut, aby miêso przypiek³o
siê w rodku. Gotowe woreczki obwi¹zujemy dekoracyjnie grubymi db³ami szczypiorku.

Dalszy ci¹g przepisów wi¹tecznych:

Jajka faszerowane
Sk³adniki:
10 jajek, 12 dkg szynki, 1/2 pêczka szczypiorku,
1/2 pêczka koperku, 1,5 ³y¿ki gêstej, wie¿ej mietany,
5 ³y¿ek bu³ki tartej, sól, pieprz, 2 cebule, 4 ³y¿ki mas³a

Lwowski mus z w¹tróbek
Sk³adniki:
40 dkg w¹tróbek drobiowych, 25 dkg pieczarek,
2 ³y¿ki mas³a, 3 jajka ugotowane na twardo 5 jajek surowych, sól, pieprz czarny, mas³o i bu³ka tarta do formy,
zielona sa³ata, kilka ga³¹zek natki pietruszki.

Sporz¹dzenie:
Jajka gotujemy na twardo, studzimy w zimnej wodzie, a nastêpnie ostrym no¿em przecinamy wzd³u¿ na
pó³. Po ostro¿nym wyjêciu jajek ze skorupek (¿eby nie
uszkodziæ skorupki) siekamy bardzo drobno, równie¿
tak siekamy szynkê. Dodajemy posiekany koperek,
szczypiorek i mietanê. Farsz doprawiamy sol¹ i pieprzem. Mieszamy i nak³adamy w po³ówki skorupek, lekko ubijamy. Posypujemy bu³k¹ tart¹ i sma¿ymy na male do zrumienienia bu³ki.

Sporz¹dzenie:
Dok³adnie czycimy w¹tróbkê, p³uczemy i moczymy
w mleku. Pieczarki czycimy, drobno kroimy i sma¿ymy
na male ok. 2 minut. Wówczas do pieczarek dodajemy
w¹tróbkê i sma¿ymy jeszcze ok. 6 minut stale mieszaj¹c. Nastêpnie ostudzamy a potem dwukrotnie mielimy
w maszynce razem z jajkami zgotowanymi na twardo.
Po zmieleniu do masy dodajemy ¿ó³tka, a bia³ka ubijamy na sztywn¹ pianê, któr¹ bardzo delikatnie ³¹czymy
z mas¹ pasztetow¹. Doprawiamy do smaku sol¹ i pieprzem. Przek³adamy do formy wysmarowanej mas³em i
wysypanej tart¹ bu³k¹. Owijamy bardzo szczelnie foli¹
aluminiow¹ wk³adamy do wiêkszego naczynia z gotuj¹c¹ siê wod¹ i gotujemy w wodnej k¹pieli ok.60 minut.
Gotowy mus trzymamy w formie do ca³kowitego ostygniêcia. Nastêpnie przek³adamy na pó³misek wy³o¿ony

Jajka w miêsnych woreczkach
Sk³adniki:
8 jaj, 80 dkg fileta z piersi indyka, 8 plastrów szynki,
2 cebule, 30 dkg pieczarek, 2 ³y¿ki mas³a, 3 ³y¿ki musztardy francuskiej, 3 ³y¿ki posiekanego koperku, 2 ³y¿ki
posiekanej natki pietruszki, 4 ³y¿ki mas³a, sok z cytryny,
100 ml bia³ego wytrawnego wina, sól, pieprz, 16 pasków grubego szczypiorku.
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Sos tatarski

liæmi zielonej sa³aty i dekorujemy zielon¹ pietruszk¹.
Do takiego musu najlepszy jest poni¿szy sos chrzanowy.

Sk³adniki:
2 korniszony, 6 marynowanych grzybków (mog¹ byæ
pieczarki), 1 ³y¿ka musztardy francuskiej, roztarty 1 z¹bek
czosnku, 1/2 pêczka szczypiorku, 150 ml mietany lub
gêstego, naturalnego jogurtu, sól, cukier, bia³y pieprz.

Sos chrzanowy
Sk³adniki:
1 korzeñ chrzanu, 1 winne jab³ko, sok z cytryny,
szklanka mietany (mo¿e byæ gêsty jogurt naturalny),
sól, cukier, pieprz.

Sporz¹dzenie:
Grzybki i korniszony oraz szczypiorek drobno siekamy, dodajemy roztarty z¹bek czosnku, ³y¿kê musztardy
oraz mietanê lub jogurt, (lub po po³owie). Wszystko
mieszamy i doprawiamy do smaku sol¹, cukrem i bia³ym pieprzem.

Sporz¹dzenie:
Obrane z ³upin chrzan i jab³ko cieramy na tarce
o rednich oczkach i z miejsca skrapiamy sokiem z cytryny. Mieszamy ze mietan¹ lub jogurtem i doprawiamy sol¹, cukrem i pieprzem.

Pieczêæ cielêca na zimno
Sk³adniki:
1,5 kg ³adnej, najlepiej od kulki cielêciny, 3 dkg s³oninki, 2 ³y¿ki mas³a, oregano, 2 z¹bki czosnku, sól,
pieprz bia³y, kilka lici zielonej sa³aty, 1/2 szklanki warzywnego roso³u
Sporz¹dzenie:
Cielêcinê myjemy, osuszamy, nacieramy czosnkiem, solimy, posypujemy oregano, lekko posypujemy
bia³ym pieprzem, 3 dkg s³oninki kroimy na zapa³ki i nimi
szpikujemy cielêcinê. Miêso przek³adamy do ¿aroodpornego naczynia z mas³em klarowanym i 1/2 szklanki
warzywnego roso³u. Pieczemy do miêkkoci, co jaki
czas polewaj¹c wytworzonym sosem. Gdy pieczeñ jest
miêkka wyjmujemy, ostudzamy a przed podaniem na
stó³ kroimy w ukone plastry i na pó³misku ubieramy
liæmi zielonej sa³aty.

Schab pieczony w galarecie
Sk³adniki:
1 kg schabu bez koci, 1 z¹bek czosnku, sól, bia³y
pieprz, 1 ³y¿eczka sza³wi, 1 ³y¿eczka oregano,
2 ³y¿eczki oliwki, mas³o klarowane, 3 marchewki, 2 pietruszki, 1/2 selera, 1 por, 3 ziarna ziela angielskiego,
6 ziaren pieprzu tureckiego, 1 listek bobkowy, 3 ³y¿eczki ¿elatyny, ma³y ogórek zielony, zielona pietruszka,
8 ma³ych pomidorków.

Szynka szpikowana migda³ami
Sk³adniki:
1,5 kg surowej szynki, 1/2 pêczka natki pietruszki,
1/2 pêczka koperku, 3 ga³¹zki rozmarynu, 4 ga³¹zki tymianku, 2 ga³¹zki oregano, 3 ³y¿ki oliwki, sok z 1 cytryny, 1/3 szklanki bia³ego, wytrawnego wina, 10 migda³ów, 1/2 szklanki roso³u warzywnego, sól, mielony,
czarny pieprz.

Sporz¹dzenie:
£adny kawa³ek schabu bez koci nacieramy zio³ami:
1 z¹bek czosnku rozcieramy, mieszamy z sol¹, bia³ym
pieprzem, sza³wi¹, oregano i oliwk¹. Owijamy foli¹ i
wstawiamy na 3 godziny do lodówki. Potem na mocno
rozgrzanym male klarowanym obrumieniamy ze
wszystkich stron, podlewamy 1/2 szklanki roso³u warzywnego i pieczemy w piekarniku ok. 2 godzin. Po
upieczeniu i ostygniêciu kroimy w plastry, uk³adamy na
pó³misku ozdobionym listkami zielonej pietruszki, plasterkami gotowanej marchewki, plasterkami zielonego
ogórka i po³ówkami ma³ych pomidorków i zalewamy tê¿ej¹c¹ galaret¹. Przygotowujemy rosó³ warzywny: gotujemy 3 marchewki, 2 pietruszki, 1/2 selera, 1 por, ziarna ziela angielskiego, pieprzu tureckiego i listek bobkowy, soli dodajemy do smaku  w 4 szklankach wody.
Gdy warzywa s¹ miêkkie, wywar odcedzamy, powinno
go byæ 3 szklanki. 3/4 szklanki wywaru dodajemy do
schabu w piekarniku, a 2 i 1/4 szklanki zu¿ywamy na
galaretê. Do ciep³ego wywaru wsypujemy 3 ³y¿eczki
¿elatyny i mieszamy do ca³kowitego jej rozpuszczenia.
Schab zalewamy tê¿ej¹cym wywarem. Mo¿na ten
schab podaæ z poni¿szym sosem tatarskim.

Sporz¹dzenie:
Szynkê dok³adnie myjemy i obsuszamy. Nacieramy
sokiem z cytryny, solimy, pieprzymy i wk³adamy do lodówki na 3 godziny. Migda³y wk³adamy na 10 minut do
bardzo gor¹cej wody. Nastêpnie wyjmujemy, obsuszamy i obieramy ze skórki. Zio³a: natkê, koperek, oregano, tymianek siekamy a z rozmarynu odrywamy igie³ki.
Szynkê wyjmujemy z lodówki, ostrym no¿em o d³ugim,
cienkim ostrzu robimy naciêcia w szynce a w otworki
wk³adamy po³ówki migda³ów przeciêtych wzd³u¿. Posiekane zio³a mieszamy z oliwk¹. Rosó³ warzywny
³¹czymy z winem. Szynkê przek³adamy do brytfanny i
podlewamy po³ow¹ roso³u z winem. Na wierzchu szynki
równomiernie rozsmarowujemy mieszankê zio³ow¹.
Brytfannê wstawiamy do gor¹cego piekarnika i pieczemy prze 15 minut. Potem ogieñ zmniejszamy i pieczemy jeszcze przez oko³o godzinê i od czasu do czasu
miêso podlewamy pozosta³ym roso³em z winem (drug¹
po³ow¹). Tak przygotowan¹ szynkê podajemy na gor¹co z dodatkiem duszonych warzyw.
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Schab z jab³kami

Babka puchowa pomarañczowa

Sk³adniki:
1 kg schabu bez koci, 4 kwaskowe jab³ka, sok
z cytryny, 2 z¹bki czosnku, 3 ³y¿ki oliwki, 5 ³y¿ek mas³a,
1 ³y¿eczka sza³wi, 1 ³y¿eczka cz¹bru, 1/2 ³y¿eczki majeranku, sól, pieprz.

Sk³adniki:
1,5 szklanki m¹ki tortowej, 4 ¿ó³tka, 1/2 szklanki
cukru pudru, 1/2 kostki mas³a, 1/2 szklanki ciep³ego
mleka, 6 dkg dro¿d¿y, 1/4 laski wanilii ut³uczonej
w modzierzu 1 ³y¿ka usma¿onej w cukrze, posiekanej
skórki pomarañczowej, sól, mas³o i tarta bu³ka do foremki.

Sporz¹dzenie:
Miêso p³uczemy i osuszamy, nacieramy czosnkiem,
smarujemy oliwk¹, posypujemy sol¹, pieprzem i
wszystkimi zio³ami. Przykrywamy i odstawiamy na
2 godziny do lodówki. W tym czasie jab³ka myjemy,
osuszamy, wyjmujemy gniazda z pestkami, cienko
obieramy ze skórki, kroimy w æwiartki, a te w grube
plastry i natychmiast skrapiamy sokiem z cytryny.
W brytfannie rozgrzewamy po³owê mas³a i na nim
ostro¿nie obsma¿amy miêso ze wszystkich stron. Podlewamy 7 ³y¿kami ciep³ej wody i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 stopni. Pieczemy
oko³o 60 minut. Potem miêso wyjmujemy i robimy g³êbokie naciêcia co 3 cm (uwa¿aæ, ¿eby nie przeci¹æ
schabu do koñca). Delikatnie rozchylamy naciêcia i
wk³adamy w nie plastry jab³ek. Pieczeñ z plastrami jab³ek wk³adamy do brytfanny, obk³adamy kawa³kami pozosta³ego mas³a i pieczemy jeszcze przez pó³ godziny. Do takiego schabu bardzo dobra jest surówka
z selera.

Na lukier pomarañczowy:
1,5 szklanki cukru pudru, 1 ³y¿ka soku pomarañczowego, 1 ³y¿ka likieru pomarañczowego, skórka pomarañczowa usma¿ona w cukrze
Sporz¹dzenie:
Przygotowujemy zaczyn: dro¿d¿e rozkruszamy do
miseczki, dodajemy po jednej ³y¿ce m¹ki i cukru, wlewamy trochê letniego mleka i dok³adnie rozcieramy.
Powinna byæ konsystencja gêstej mietany. Odstawiamy w ciep³e miejsce do wyroniêcia na ok. 30 minut.
W tym czasie topimy mas³o, przestudzamy, ¿ó³tka ucieramy z pozosta³ym cukrem, dodajemy waniliê. Do tego
dodajemy zaczyn, przesian¹ m¹kê, sól, resztê mleka i
skórkê pomarañczow¹. Wyrabiamy ciasto tak d³ugo, a¿
zacznie odstawaæ od r¹k i cianek miseczki. Pod koniec wyrabiania dodajemy stopione mas³o. Ciasto przykrywamy i odstawiamy na godzinê aby ³adnie wyros³o.
Foremkê smarujemy mas³em i obsypujemy bu³k¹ tart¹.
Gdy ciasto podwoi swoj¹ objêtoæ przek³adamy je do
foremki. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180
stopni i pieczemy oko³o 50  55 minut.
Wystudzon¹ babkê oblewamy lukrem i zanim lukier
zastygnie dekorujemy skórk¹ pomarañczow¹. Lukier:
cukier puder ucieramy na g³adko z sokiem pomarañczowym i z likierem.

Mazurek bakaliowy
Sk³adniki:
1,5 szklanki m¹ki tortowej, 20 dkg mas³a, 4 ¿ó³tka,
pó³ szklanki cukru pudru, 4 ³y¿ki zmielonych orzechów
w³oskich, 1/3 laski wanilii, ut³uczonej w modzierzu,
m¹ka do oprószenia stolnicy sól.

Na zakoñczenie wiersz Henryka Zbierzchowskiego (w oryginalnej pisowni)

Na polewê:
Po 1 tabliczce bia³ej i gorzkiej czekolady, 25 dkg posiekanych bakalii: skórka pomarañczowa usma¿ona w
cukrze, rodzynki, figi, daktyle, suszone morele. Do dekoracji  skórka pomarañczowa i 30 po³ówek orzechów
w³oskich.

Weso³ych wi¹t
Czego nam ¿yczyæ drodzy
ziomkowie
W dniu Zmartwychwstania
i na wiêto Wiosny
Gdymy zakwitli jak m³ode p¹kowie
I ka¿dy w sercu czuje siê radosny
Bo ile razy zamknê sw¹ powiekê
Widzê w swym duchu
Ojczyznê wskrzeszon¹,
Kraj nieobjêty wzrokiem i daleki
Na mapie lini¹ znaczony czerwon¹.

Sporz¹dzenie:
Do m¹ki na stolnicy dodajemy szczyptê soli oraz pokrojone na kawa³ki zimne mas³o. Siekamy no¿em do
czasu, a¿ powstan¹ grudki. Nastêpnie dodajemy orzechy, ¿ó³tka, cukier puder i waniliê. Szybko rêkoma wyrabiamy ciasto. Uwaga: jakby by³o za gêste mo¿na
dodaæ 1  2 ³y¿ek gêstej, kwanej mietany. Formujemy kulê, zawijamy w foliê spo¿ywcz¹ i wk³adamy do
lodówki na 49 minut. Sch³odzone ciasto dosyæ cienko
rozwa³kowujemy na stolnicy lekko oprószonej m¹k¹.
P³ask¹, prostok¹tn¹ blachê wyk³adamy pergaminem.
Spód oraz brzegi wylepiamy ciastem na gruboæ 1 cm.
Wstawiamy do gor¹cego piekarnika na 15 min., ciasto
ma mieæ z³oty kolor. Obie tabliczki czekolady osobno
rozpuszczamy w rondelkach. Na wystudzony kruchy
spód dajemy po³owê poszatkowanych bakalii. Na to
wylewamy obie polewy czekoladowe, delikatnie mieszamy widelcem, aby powsta³ wzór marmurkowy. Brzegi
mazurka posypujemy reszt¹ bakalii. Dekorujemy skórk¹
pomarañczow¹ i orzechami w³oskimi.

Wiêc gdy ju¿ cia³em sta³a siê
têsknota
Tych z³ych, minionych
na szczêcie stuleci,
Gdy tama Wis³y cudnem
s³oñcem z³ota
Tylko Polakom swoj¹ fal¹ wieci.
¯yczyæ nam tylko jednoci i zgody
¯yczyæ nam tylko wytrwania i hartu,
Aby wci¹¿ kwit³a, jak krzak
ró¿y m³ody
Polska, wydarta ofiar¹ krwi czartu.
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Leszek Mulka

Wroc³awskie obchody 80. rocznicy napaci
Sowietów na Polskê
80 lat temu, 17 wrzenia 1939 r., Armia Czerwona
wkroczy³a na tereny II Rzeczpospolitej, ³ami¹c polskosowiecki pakt o nieagresji zawarty miêdzy Polsk¹
a Rosj¹ Sowieck¹ w 1932 r. Sowiecka napaæ na Polskê by³a realizacj¹ postanowieñ tajnego protoko³u do
umowy podpisanej w Moskwie 23 sierpnia 1939 r.
przez ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima von Ribbentropa oraz ludowego komisarza spraw
zagranicznych ZSRR Wiaczes³awa Mo³otowa. Protokó³
ten ustala³ strefy interesów Niemiec i ZSRR, co w rzeczywistoci oznacza³o podzia³ terytoriów pañstw Europy rodkowo-Wschodniej, g³ównie Polski, miêdzy
lII Rzeszê i ZSRR. Przewidywa³, ¿e na terenach nale¿¹cych do Pañstwa Polskiego granica stref interesów
Niemiec i ZSRS bêdzie przebiegaæ w przybli¿eniu

wzd³u¿ linii Narwi, Wis³y i Sanu. Nieco póniej, 28 wrzenia 1939 r., w Moskwie zosta³ podpisany traktat o granicach i przyjani miêdzy III Rzesz¹ a ZSRR, w którym
granice ustalono na linii Sanu, Bugu, Narwi i Pisy.
Konsekwencj¹ paktu Ribbentrop-Mo³otow by³ rozbiór osamotnionej Polski, utrata prawie po³owy terytorium, ogromne straty materialne i kulturalne oraz dziesi¹tki tysiêcy zamordowanych, uwiêzionych i wywiezionych Polaków.
Uroczystoci upamiêtniaj¹ce agresjê Sowietów na
Polskê oraz poleg³ych i pomordowanych na Wschodzie
odbywa³y siê we Wroc³awiu 16 i 17 wrzenia. Uczestniczy³ w nich Wojewoda Dolnol¹ski Pawe³ Hreniak,
przedstawiciele Instytutu Pamiêci Narodowej i w³adz
samorz¹dowych oraz organizacji kombatanckich. Pod
pomnikiem Zes³añców Sybiru odby³ siê apel poleg³ych,
a kampania honorowa Garnizonu Wroc³aw odda³a salê
honorow¹, po czym uczestnicy uroczystoci z³o¿yli pod
pomnikiem wieñce i wi¹zanki kwiatów.
Natomiast w Dolnol¹skim Urzêdzie Wojewódzkim
we Wroc³awiu odby³o siê uroczyste spotkanie Wojewody Dolnol¹skiego Paw³a Hreniaka i przedstawicieli
Oddzia³u IPN we Wroc³awiu z rodzinami ¿o³nierzy
wrzenia 1939 r. Spotkanie by³o powiêcone by³o symbolicznemu uhonorowaniu dwudziestu ¿o³nierzy walcz¹cych na Kresach z Armi¹ Czerwon¹ we wrzenia
1939 r., których groby znajduj¹ siê na terenie województwa dolnol¹skiego. W ramach projektu Ocalamy
realizowanego przez Wojewodê Dolnol¹skiego i Oddzia³ Wroc³awski IPN ich groby zosta³y oznaczone specjalnym insygnium Ojczyzna swemu obroñcy.

ród³o: www.duw.pl

Uroczystoci rocznicowe 17 wrzenia 2019 r.

Uczestnicy uroczystoci
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W czasie uroczystoci zosta³y przedstawione biografie uhonorowanych ¿o³nierzy wrzenia 1939 r.,
a cz³onkowie ich rodzin otrzymali z r¹k Wojewody Dolnol¹skiego Paw³a Hreniaka imienne dyplomy z napisem W 100-lecie Odzyskania Niepodleg³oci przez
Polskê Ojczyzna Swemu Obroñcy.

wald 14 pu³ku U³anów Jaz³owieckich AK, który sam
zaprojektowa³ jeszcze we Lwowie i który w kawa³kach
przewióz³ do Polski.
Zosta³ wyró¿niony Honorow¹ Z³ot¹ Odznak¹
TMLiKPW oraz cz³onkostwem honorowym Towarzystwa. Za swoj¹ patriotyczn¹ dzia³alnoæ zosta³ odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-

Fot. Patrycja Czerwiñska

Dyplom od Wojewody Dolnol¹skiego
odbiera Leszek Mulka z ZG TMLiKPW.
Jednym z uhonorowanych ¿o³nierzy walcz¹cych
w obronie Lwowa i Kresów we wrzeniu 1939 r. jest
W³adys³aw Za³ogowicz Felek. W imieniu rodziny dyplom odebra³ cz³onek Zarz¹du G³ównego TMLiKPW
Leszek Mulka.
W³adys³aw Za³ogowicz, rodowity lwowianin i harcerz, we wrzeniu 1939 r. jako 17-letni ochotnik walczy³
z Sowietami w obronie Lwowa. Od 1940 r. dzia³a³
w ZWZ-AK pod pseudonimem Felek, a potem w szeregach 14. Pu³ku U³anów Jaz³owieckich AK. W latach
1941  1944 dowodzi³ plutonem Grunwald, którego
by³ twórc¹. Bra³ udzia³ w akcji Burza w lipcu 1944 r.,
po której zosta³ aresztowany przez NKWD i osadzony
w transporcie na Syberiê, z którego uda³o mu siê uciec.
Po wojnie zamieszka³ w G³ucho³azach, a póniej przeniós³ siê do Wroc³awiu. Od samego pocz¹tku nale¿a³
do Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich. Uczestniczy³ we wszystkich uroczystociach patriotycznych i religijnych  zawsze w mundurze starszego u³ana i ze sztandarem plutonu Grun-

ród³o: www.dobroni.pl

Sztandar plutonu Grunwald AK
ski. Napisa³ wspania³¹ autobiograficzn¹ ksi¹¿kê Na
£yczakowie  pisane wierszem wspomnienia ze Lwowa obejmuj¹ce jego lata szkolne, lata okupacji sowieckiej i niemieckiej oraz lata powojenne w Polsce. Jest
pochowany na cmentarzu parafialnym w. Ducha we
Wroc³awiu. G

Leszek Mulka

Spotkanie z rodzinami obroñców Lwowa i Kresów
22 listopada 2019 r. w Sali Kolumnowej Dolnol¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego we Wroc³awiu odby³o
siê uroczyste spotkanie Wicewojewody Dolnol¹skiego
Jaros³awa Kresy, dowódcy Garnizonu Wroc³aw gen.
bryg. Dariusza Krzywdziñskiego oraz przedstawicieli
Oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodowej we Wroc³awiu
z rodzinami uczestników walk o woln¹ Polskê w szeregach Legionów, w Obronie Lwowa i Kresów oraz na
wojnie polsko-bolszewickiej, których groby znajduj¹ siê
na terenie Dolnego l¹ska.

W uroczystoci uczestniczy³ cz³onek Zarz¹du G³ównego TMLiKPW Leszek Mulka.
W ramach akcji Ocalamy Wojewody Dolnol¹skiego i Oddzia³u IPN we Wroc³awiu specjalnym insygnium
Ojczyzna swemu obroñcy oznaczono groby 28 bohaterów:
1. Adam G¹ska ur. 24.12.1894r., zm. 18.03.1974 r.
w Mi³kowicach. ¯o³nierz II. Korpusu Polskiego genera³a
Andersa. Uczestniczy³ w bitwie pod Monte Cassino i
kampanii w³oskiej w latach 1944  1945.
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2. Franciszek G³owacz ur. 19.03.1895r., zm.
09.08.1959 r. ¯o³nierz Legionów Polskich od sierpnia
1914 r., przydzielony do 10. Kompanii 2. Pu³ku Piechoty Legionów. Przeniesiony do 3. Pu³ku Piechoty Legionów, przeszed³ ca³y szlak bojowy a¿ do bitwy pod Rarañcz¹ w lutym 1918 r., po której zosta³ internowany,
a póniej skierowany z 10. Pu³kiem Piechoty austrowêgierskiej na front w³oski. Tam dosta³ siê do niewoli,
z której przedosta³ siê do Francji, wstêpuj¹c w szeregi
B³êkitnej Armii genera³a Hallera. Powróci³ do Polski
w jej szeregach, bior¹c jeszcze czynny udzia³ w wojnie
polsko-bolszewickiej.

Legionów Polskich w 1914 r. Bra³ udzia³ w wojnie polsko-ukraiñskiej w trakcie obrony Lwowa oraz póniej
w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1939 r. zosta³ ponownie zmobilizowany do Wojska Polskiego, walcz¹c
w Kampanii Polskiej 1939 r. Po zakoñczeniu walk dzia³a³ w konspiracji ZWZ/AK.
9. Adam Majewski ur. 20.12.1900 r., zm.
01.08.1995 r. W Wojsku Polskim s³u¿y³ od stycznia
1920 r., wstêpuj¹c w szeregi 18. Piechoty 4. Dywizji
Piechoty. W 1919 r. zosta³ przeniesiony do 15. Dywizji
Piechoty, z któr¹ wzi¹³ udzia³ w walkach na froncie
wojny polsko-bolszewickiej, m.in. pod Kijowem, Berdyczowem oraz Kowlem. Wojnê zakoñczy³ w stopniu podporucznika. Do 1948 r. mieszka³ w miejscowoci Wapno, k. Gniezna, aby póniej przenieæ siê na Dolny
l¹sk.

3. Jan Janczyszyn ur. 27.12.1899 r. we Lwowie,
zm. 18.07.1986 r. we Wroc³awiu. W okresie od stycznia
1917 do lutego 1918 r. s³u¿y³ w 5. Pu³ku Piechoty Legionów. W listopadzie 1918 r. wst¹pi³ do odrodzonego
Wojska Polskiego walcz¹c na frontach wojny polskobolszewickiej. Zdemobilizowany w grudniu 1921 r.
przeniós³ siê do s³u¿by w Stra¿y Granicznej. Do 1938 r.

10. 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 wojnie s³u¿y³ w Korpusie Ochrony Pogranicza.
By³ równie¿ pos³em na Sejmik Wojewódzki, a tak¿e
opiekunem miejscowego oddzia³u Strzelca. Po wybuchu drugiej wojny wiatowej zosta³ wziêty do niewoli
19 wrzenia 1939 r. 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. Ukrywa³ siê przez ca³y okres
wojny. W 1945 roku przyby³ wraz z rodzin¹ w jednym
z pierwszych transportów na Dolny l¹sk. Zamieszka³
w Olenicy, w której zmar³ 30.06.1970 r.

4. Stanis³aw Jasiñski ur. 20.02.1891 r., zm.
13.02.1960 r. ¯o³nierz 1. Pu³ku U³anów Krechowieckich, wywodz¹cego siê z walcz¹cego u boku armii rosyjskiej polskiego Legionu Pu³askiego. Uczestnik walk
pu³ku pod Stanis³awowem oraz Krechowcami, od której
to bitwy pu³k zyska³ swój przydomek.
5. Rajmund Ka³u¿a ur. 20.09.1925 r. w Koñskich,
zm. 26.11.2013 r. w Jelczu Laskowicach. ¯o³nierz Szarych Szeregów - Grup Szturmowych ZHP oraz oddzia³u
partyzanckiego kapitana Mariana So³tysiaka ps. ,,Barabasz Armii Krajowej Okrêgu Kielce w latach 1943 
 1945. Uczestnik partyzanckich walk, m.in. pod Sobkowem nad Nid¹, Daleszycami, Chmielnikiem, Niestachowem, Antioniowem oraz Radkowem. Wojnê zakoñczy³ w stopniu plutonowego. W 2010 r. decyzj¹ Ministra
Obrony Narodowej zosta³ awansowany do stopnia porucznika.

11. W³adys³aw Morasiewicz ur. 26.06.1896 r., zm.
18.12.1992 r. ¯o³nierz II. oraz III. Brygady Legionów
Polskich. Uczestnik krwawych staræ pod Nadwórn¹
w 1914 r., gdzie zosta³ ranny oraz w ca³ej kampanii wo³yñskiej z bitw¹ pod Kostiuchnówk¹ w³¹cznie. Po kryzysie przysiêgowym zosta³ internowany przez w³adze
austro-wêgierskie i skierowany na front w³oski. Stamt¹d
po zakoñczeniu wojny przedosta³ siê do Polski, wstêpuj¹c w czerwcu 1919 r. w szeregi Wojska Polskiego.
Bra³ udzia³ w wojnie polsko-bolszewickiej dowodz¹c
kolumn¹ sanitarn¹ 12. Dywizji Piechoty oraz oficer sanitarny w 6. Batalionie Sanitarnym we Lwowie. W okresie miêdzywojennym pracowa³ jako lekarz PKP oraz
lekarz domowy. We wrzeniu 1939 r. zosta³ ponownie
zmobilizowany jako komendant poci¹gu sanitarnego.
Unikn¹³ niewoli, czynnie w³¹czaj¹c siê w dzia³ania
Rady Pomocy ¯ydom ¯egota oraz ZWZ-AK.
We wrzeniu 1944 r. zosta³ powo³any do Wojska Polskiego, koñcz¹c s³u¿bê w stopniu majora. Po zakoñczeniu wojny przeniós³ siê na Dolny l¹sk, pe³ni¹c
funkcjê lekarza powiatowego oraz kierownika Referatu
Zdrowia Starostwa Powiatowego w G³ogowie. Organizowa³ przychodnie w S³awie, Gaworzycach, Grêbocicach oraz Bytomiu Odrzañskim. T¹ ostatni¹ kierowa³
osobicie w latach 1947  1972, zyskuj¹c szacunek i
wdziêcznoæ mieszkañców.

6. W³adys³aw Knycha³a ur. 16.01.1890 r., zm.
26.09.1966 r. w Jeleniej Górze. W okresie do 1905 
 1908 dzia³a³ w nielegalnej bojówce PPS na terenie
Czêstochowy, za co zosta³ aresztowany przez carsk¹
tajn¹ policjê Ochranê i skazany na czteroletni¹ katorgê
oraz karne osiedlenie na Syberii bez prawa powrotu do
kraju. Wyrok zosta³ uchylony wobec ochotniczego zg³oszenia do armii rosyjskiej po wybuchu pierwszej wojny
wiatowej. Poprzez dezercjê oraz ucieczkê z niewoli
austriackiej uda³o mu siê powróciæ do rodzinnej Czêstochowy, w której na powrót zaanga¿owa³ siê w dzia³alnoæ PPS. W listopadzie 1918 r. wspólnie z cz³onkami PPS oraz Polskiej Organizacji Wojskowej wzi¹³
udzia³ w rozbrajaniu oddzia³ów niemieckich w Czêstochowie. Od 1946 r. mieszka³ w Jeleniej Górze, pracuj¹c
na kolei.
7. Józef Krawczyk ur. 17.07.1897 r., zm.
07.04.1972 r. w Ziêbicach. U³an 1. Pu³ku U³anów Krechowieckich i uczestnik wojny polsko-ukraiñskiej. Bra³
udzia³ w obronie Gródka Jagielloñskiego, a w toku wojny polsko-bolszewickiej w walkach na bagnach Polesia
oraz ofensywie kijowskiej 1920 r.

12. Marian Mulka ur. 15.12.1900 r. we Lwowie, zm.
30.11.1972 r. w Olenicy. Jako ochotnik Bra³ udzia³
w walkach w obronie Lwowa w listopadzie 1918 r.
ochotnik oraz póniejszych walkach na przedpolach

8. Piotr W³adys³aw Lesiak ur. 26.06.1896r., zm.
08.04.1976 r. Jako student zg³osi³ siê na ochotnika do
7

19. Adam Pó³ch³opek vel Cetnarski ur. 9.07.1925 r.,
zm. 12 czerwiec 2018 r. W czasie wojny dzia³a³ w konspiracji jako ³¹cznik Armii Krajowej, po zakoñczeniu
walk dzia³a³ w Sanoku w konspiracyjnej m³odzie¿ówce
nielegalnego Stronnictwa Narodowego pod pseudonimem Lotnik. We wrzeniu 1946 r. zosta³ aresztowany
i skazany przez Wojskowy S¹d Rejonowy w Rzeszowie
na karê wiêzienia. Brutalne ledztwo i przebyte w wiêzieniu na Zamku w Rzeszowie zapalenie p³uc, doprowadzi³o do zapadniêcia na grulicê i trwa³y uszczerbek
na zdrowiu.

miasta w 1919 r. Zosta³ odznaczony Krzy¿em Obrony
Lwowa, Krzy¿em Dworzec G³ówny 2.11.  22.11.1918
oraz Medalem Obroñcom Kresów Wschodnich 1919.
We wrzeniu 1939 r. ponownie bra³ udzia³ w obronie
Lwowa, a po zakoñczeniu walk dosta³ siê do sowieckiej
niewoli, w której przebywa³ do czerwca 1941 r. Póniej
przebywa³ we Lwowie, z którego wraz z rodzin¹ wyjecha³ we wrzeniu 1945 r. Osiedli³ siê w Olenicy na
Dolnym l¹sku.
13. Jan Onoszko ur. 29.03.1892 r., zm. 08.01.1953 r.
¯o³nierz w czasie pierwszej wojny wiatowej oraz wojny polsko-bolszewickiej, s³u¿¹cy m.in. w 26. Pu³ku Piechoty oraz 144. Pu³ku Strzelców Kresowych. W ciê¿kich walkach w sierpniu 1920 r. zosta³ ciê¿ko ranny,
w wyniku czego zosta³ zwolniony ze s³u¿by w stopniu
porucznika. Za zas³ugi w walkach o niepodleg³oæ
otrzyma³ od pañstwa nadanie ziemi w miejscowoci
Planta w województwie nowogródzkim, gdzie mieszka³
do lutego 1940 r., kiedy to zosta³ zes³any do obwodu
archangielskiego Zwi¹zku Sowieckiego. Do kraju powróci³ w 1946 r., osiadaj¹c na Dolnym l¹sku.

20. Stefan Prag³owski ur. 31.08.1895 r., zm.
10.11.1957 r. Uczestnik pierwszej wojny wiatowej, od
1919 r. w Wojsku Polskim, w armii genera³a Hallera.
Stefan Prag³owski w drugiej po³owie lat trzydziestych
rozpocz¹³ pracê nad prototypami tanich i przystêpnych
masowemu odbiorcy samochodów Galkar i Radwan,
których skierowanie do produkcji seryjnej przerwa³ wybuchu drugiej wojny wiatowej. W czasie wojny dzia³a³
w konspiracji w Kielcach. Aresztowany przez miejscowe Gestapo. Koniec dzia³añ wojennych sprawi³, ¿e
przeniós³ siê na Dolny l¹sk, bezskutecznie próbowa³
wskrzesiæ swój nowatorski pomys³ tanich, polskich samochodów dla masowego odbiorcy.

14. W³adys³aw Pa³aszewski ur. 30.06.1896 r., zm.
04.01.1971 r. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej.
W 1940 roku zosta³ zes³any w g³¹b ZSRS. Powróci³ do
Polski po wojnie, osiedlaj¹c siê na Dolnym l¹sku.

21. Antoni Radomañski ur. 15.01.1896 r., zm.
16.04.1974 r. ¯o³nierz Legionów Polskich oraz u³an
2. Pu³ku Legionów Polskich, w szeregach których walczy³ na frontach pierwszej wojny wiatowej od listopada
1915 r. do lutego 1918 r., kiedy to pu³k w wyniku kryzysu przysiêgowego zosta³ rozwi¹zany.

15. Jan Pêkala ur. 09.05.1898 r., zm. 25.03.1965 r.
¯o³nierz Legionów Polskich, 6 kompanii 6. Pu³ku Piechoty Legionów w latach 1915  1917. Uczestnik walk
na Wo³yniu, m.in. bitew pod Maniewiczami oraz Kostiuchnówk¹. Po kryzysie przysiêgowym i rozwi¹zaniu
pu³ku zakwalifikowany do s³u¿by pomocniczej. Od 1919 r.
s³u¿y³ w Wojsku Polskim, bior¹c czynny udzia³ w wojnie
polsko-bolszewickiej.

22. Franciszek Soko³owski ur. 19.04.1897 r., zm.
13.11.1984 r. ¯o³nierz Legionów Polskich. Walczy³ na
froncie rosyjskim w szeregach III. Pu³ku Piechoty Legionów. Od 1918 r. s³u¿y³ w II. Korpusie Polskim,
uczestnicz¹c m.in. w bitwie pod Kaniowem. Do pocz¹tku 1919 r. przebywa³ w niewoli niemieckiej. Po powrocie ponownie wst¹pi³ do Wojska Polskiego, w 37. Pu³ku
Piechoty podczas walk o Lwów oraz w wojnie polskobolszewickiej, w bitwach nad Berezyn¹ oraz Rohatyniem.

16. Piotr Pikor ur. 28.06.1900 r. w Rakszawie, zm.
15.03.1991 r. w Miêdzyrzeczu. Uczestnik wojny polskobolszewickiej w szeregach trzeciej kompanii 25. Pu³ku,
7. Dywizji Piechoty genera³a Eugeniusza Pogorzelskiego. Bra³ udzia³ w walkach frontowych dywizji pod Kowlem, Sarnami oraz Oleskiem. Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 1991 r. zosta³ awansowany do stopnia podporucznika.

23. Stanis³aw Soko³owski ur. 02.03.1900 r., zm.
21.01.1982 r. Cz³onek Soko³a od 1913 r. W 1917 r.
wst¹pi³ do II. Brygady Legionów, przekszta³conej
w Polski Korpus Posi³kowy. Po nieudanej próbie przejcia frontu pod Rarañcz¹ zosta³ internowany przez w³adze austriackie i karnie wcielony do jednostki walcz¹cej
na froncie w³oskim. Zwolniony z pierwszej linii powróci³
do kraju, gdzie zaanga¿owa³ siê w dzia³alnoæ konspiracyjn¹ Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie Rzeszowa. W listopadzie 1918 r. wst¹pi³ do Wojska Polskiego, bior¹c udzia³ w walkach pod Lwowem w szeregach 5. Pu³ku Piechoty Legionów, a póniej równie¿
w wojnie polsko-bolszewickiej w szeregach 17. Pu³ku
Piechoty Armii Ochotniczej.

17. Micha³ Pintak ur. 06.10.1892 r., zm. 28.12.1974 r.
¯o³nierz Legionów Polskich i uczestnik walk w obronie
Lwowa w 1918 r.. Bra³ udzia³ w walkach na frontach
wojny polsko-bolszewickiej. Po ich zakoñczeniu
w uznaniu zas³ug w obronie niepodleg³oci otrzyma³
nadanie gruntu ziemskiego w Zaleszczykach.
18. Juliusz Poniak ur. 23.08.1885 r. w ¯ó³kwi, zm.
05.06.1961 r. w Chojnowie. Legionista i u³an 1. Pu³ku
U³anów Legionów Polskich, uczestniczy³ w wymarszu
pierwszej kompanii kadrowej z Krakowa oraz przeszed³
ca³y szlak bojowy z utworzonym póniej 1. Pu³kiem
U³anów Legionów Polskich legendarnego pu³kownika
Beliny-Pra¿mowskiego. Bra³ udzia³ w wojnie polskobolszewickiej. Po zakoñczeniu drugiej wojny wiatowej
przyby³ do dolnol¹skiego Chojnowa, gdzie wraz z poznanymi nauczycielami zorganizowa³ dzia³alnoæ miejscowego Gimnazjum oraz Liceum, którego by³ wieloletnim dyrektorem.

24. Jan Steinmann ur. 15.12.1902 r., zm.
21.06.1982 r. ¯o³nierz II. Korpusu Polskiego genera³a
Andersa. Uczestniczy³ w bitwie pod Monte Cassino i
kampanii w³oskiej w latach 1944  1945.
25. Micha³ Szeptycki ur. 13.02.1897 r., zm.
16.09.1985 r. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i
¿o³nierz Wojska Polskiego w okresie 1919  1921.
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26. W³adys³awa wiêtorzecka z domu Czarnecka
ur. 24.06.1898 r., zm. 08.05.1967 r. W latach 1941 
 1944 dzia³a³a jako ³¹czniczka Wileñskiego Okrêgu Armii Krajowej. Po zakoñczeniu wojny opuci³a Kresy i
przenios³a siê na Dolny l¹sk do miejscowoci Góra,
gdzie podjê³a pracê w Pañstwowym Urzêdzie Repatriacyjnym. Równoczenie z prac¹ by³a wspó³inicjatork¹
powstania konspiracyjnej organizacji Zwi¹zek Walki
Zbrojnej  Armia Krajowa. Kierowa³a placówka w Górze, przybieraj¹c pseudonim Teresa. Zosta³a aresztowana przez Urz¹d Bezpieczeñstwa w maju 1946 r. i
w padzierniku tego samego roku skazana na 11 lat pozbawienia wolnoci. Na mocy amnestii wyrok zosta³
skrócony do 5 lat. Przebywa³a do 1951 r. we wroc³awskim wiêzieniu przy ul. Kleczkowskiej oraz bydgoskiej
Fordonie.

niczne na Politechnice Lwowskiej. W latach 1928  1939
pracowa³ w Lubelskich Zak³adach Lotniczych, bior¹c
udzia³ w pracach nad konstrukcj¹ blisko 20 rodzajów
samolotów. We wrzeniu 1939 r. zosta³ ewakuowany do
Rumunii, z której przedar³ siê do Francji, a nastêpnie
Anglii wstêpuj¹c w szeregi Polskich Si³ Powietrznych i
uzyskuj¹c stopieñ podporucznika. Po wojnie powróci³
do kraju i zamieszka³ we Wroc³awiu. By³ profesorem
Politechniki Wroc³awskiej, pe³ni¹c równie¿ funkcje dziekana Wydzia³u Lotniczego w latach 1949  1956.
28. Józef Uruski ur. 10.04.1896 r., zm. 01.12.1978 r.
S³u¿bê w Wojsku Polskim rozpocz¹³ w 1918 r., bior¹c
udzia³ w wojnie polsko-bolszewickiej, m.in. w operacji
zajêcia Kijowa w maju 1920 roku. Po demobilizacji rozpocz¹³ s³u¿bê w 23. Batalionie Celnym, która trwa³a do
sierpnia 1923 r., kiedy to zosta³ przeniesiony do rezerwy. W okresie miêdzywojennym pracowa³ jako gajowy
w lasach pañstwowych w powiecie czortkowskim.
W 1944 r. zosta³ zmobilizowany do 4. Pu³ku Piechoty
ludowego Wojska Polskiego, w sk³adzie którego dotar³
na ziemie zachodnie, gdzie po demobilizacji osiad³. G

27. Jerzy Henryk Karol Teisseyre ur. 16.11.1902 r.,
zm. 13.06.1988 r. Uczestnik walk o Lwów w 1918 r., po
których wst¹pi³ do Wojska Polskiego, bior¹c udzia³
w wojnie polsko-bolszewickiej. Wojnê zakoñczy³ w
stopniu kaprala piechoty, rozpoczynaj¹c studia mecha-

Leszek Mulka

Obchody 101. rocznicy Obrony Lwowa we Wroc³awiu
22 listopada minê³a kolejna 101 rocznica zwyciêskiego zakoñczenia walk o Lwów. Obchody tej rocznicy
we Wroc³awiu mia³y charakter pañstwowy. Rozpoczê³y
siê o godz. 9.00 na cmentarzu parafialnym wiêtej
Rodziny przy ul. Smêtnej, gdzie znajduje siê pomnik
Orl¹t Lwowskich i spoczywa kilku obroñców Lwowa.
Na cmentarz przybyli przedstawiciele Dolnol¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego, Oddzia³u Instytutu Pamiêci
Narodowej w Wroc³awiu, dowództwa garnizonu Wroc³aw oraz rodziny spoczywaj¹cych na cmentarzu
obroñców Lwowa, ¿eby wzi¹æ udzia³ w uroczystoci

Fot. Adam Paczeniak IPN Wroc³aw

Warta honorowa przy grobie Piotra Lesiaka

Archiwum IPN Wroc³aw

Plakat projektu Ocalamy
upamiêtniaj¹cej bohaterów walk o Lwów i woln¹ Polskê
w 1918 r.
W towarzystwie proboszcza parafii wiêtej Rodziny
ks. Piotra Jakubusia udali siê do grobów trzech obroñców Lwowa: Piotra Lesiaka, W³adys³awa Morasiewicza
i Jerzego Henryka Teisseyre'a. Ich groby, w ramach
projektu Ocalamy Wojewody Dolnol¹skiego i Od-

ród³o: www.duw.pl

Warta honorowa przy grobie
W³adys³awa Morasiewicza
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dzia³u IPN we Wroc³awiu, zosta³y oznaczone insygnium
Ojczyzna swemu obroñcy.
Przy ka¿dym grobie stanê³a warta honorowa ¿o³nierzy Wojska Polskiego. Kolejno przy ka¿dym grobie na-

Brygady Obrony Terytorialnej, zastêpca dyrektora Oddzia³u IPN we Wroc³awiu dr Katarzyna Pawlak-Weiss,
naczelnik Biura Upamiêtniania Walk i Mêczeñstwa wroc³awskiego oddzia³u IPN Wojciech Trêbacz.
Druga i nie mniej podnios³a czêæ obchodów odby³a
siê o godz. 11.30 w Sali Kolumnowej Dolnol¹skiego
Urzêdu Wojewódzkiego, gdzie Wicewojewoda Dolnol¹ski Jaros³aw Kresa, dowódca Garnizonu Wroc³aw
gen. bryg. Dariusz Krzywdziñski oraz przedstawiciele
wroc³awskiego oddzia³u IPN z zastêpc¹ dyrektora

Warta honorowa i oficjele przy grobie
Jerzego Teisseyre
czelnik Biura Upamiêtniania Walk i Mêczeñstwa Oddzia³u IPN we Wroc³awiu Wojciech Trêbacz przedstawi³
sylwetkê spoczywaj¹cego w nim obroñcy Lwowa, po
czym zastêpca dyrektora wroc³awskiego oddzia³u IPN
dr Katarzyna Pawlak-Weiss, przy dwiêkach werbla,
z³o¿y³a wi¹zankê kwiatów. Na koniec ceremonii sygnalista gra³ na tr¹bce jeden z sygna³ów Wojska Polskiego:
Cisza, pij Kolego lub has³o Wojska Polskiego.
Krewni uhonorowanych obroñców Lwowa, obecni przy
grobach, ze wzruszeniem wspominali ich osoby i ich
udzia³ w walkach o polski Lwów.
Nastêpnie uczestnicy uroczystoci udali siê w pochodzie pod pomnik Orl¹t Lwowskich, gdzie odby³a siê
dalsza czêæ obchodów. Przy pomniku ¿o³nierze Wojska Polskiego zaci¹gnêli wartê honorow¹, a delegacje

Fot. Patrycja Czerwiñska

Dyplom z r¹k wicewojewody Jaros³awa Kresy odbiera
Leszek Mulka, cz³onek Zarz¹du G³ównego TMLiKPW
dr Katarzyn¹ Pawlak-Weiss spotkali siê z rodzinami pochowanych na Dolnym l¹sku uczestników walk
o Lwów i Kresy w latach 1918  1920.
W czasie uroczystoci przedstawiono biografie i
zdjêcia uhonorowanych obroñców Lwowa i Kresów,
a cz³onkowie ich rodzin otrzymali z r¹k Wicewojewody
Dolnol¹skiego Jaros³awa Kresy imienne dyplomy

Fot. Adam Paczeniak IPN Wroc³aw

ród³o: www.duw.pl

Warta honorowa przy pomniku Orl¹t Lwowskich

Przemarsz uczestników uroczystoci
pod pomnik Orl¹t Lwowskich

Dolnol¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego i Wroc³awskiego Oddzia³u IPN, przy dwiêkach werbla, z³o¿y³y wieñce i wi¹zanki kwiatów.
Udzia³ w uroczystoci wziêli: Wicewojewoda Dolnol¹ski Jaros³aw Kresa, doradca Wojewody Dolnol¹skiego Damian Mrozek, dowódca Garnizonu Wroc³aw
gen. bryg. Dariusz Krzywdziñski, komendant garnizonu
mjr S³awomir Ska³ecki, przedstawiciel 16. Dolnol¹skiej

z napisem W 100-lecie Odzyskania Niepodleg³oci
przez Polskê Ojczyzna Swemu Obroñcy. Wzruszaj¹cym lwowskim akcentem by³a recytacja wiersza Artura
Oppmana Orl¹tko w wykonaniu Bogumi³y Zadwornej,
siostrzenicy uhonorowanego obroñcy Lwowa Mariana
Mulki.
W tym samym czasie w kociele pw. wiêtej Rodziny odby³a siê uroczysta msza wiêta w intencji Obroñ10

ców Lwowa, z udzia³em pocztów sztandarowych: Wojska Polskiego, Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, Bractwa Kurkowego i innych stowarzyszeñ oraz wielu wroc³awskich szkó³.
Okolicznociow¹, patriotyczn¹ homiliê wyg³osi³ proboszcz parafii wiêtej Rodziny ks. Piotr Jakubu. Po
mszy uformowano pochód, który przeszed³ ulicami

Wroc³awia na cmentarz przy ul. Smêtnej, gdzie znajduje siê pomnik Orl¹t Lwowskich. Wartê przy pomniku
wystawi³a kompania honorowa Wy¿szej Oficerskiej
Szko³y Wojsk L¹dowych im. Tadeusza Kociuszki i na
czeæ obroñców Lwowa odda³a salwê honorow¹. Na
zakoñczenie uroczystoci pod pomnikiem z³o¿ono
wieñce i kwiaty oraz zapalono znicze. G

Maria Gabiniewicz

Legenda Sybiru  opiekun sierot Sybiru na tu³aczym
szlaku
Ojciec £ucjan Królikowski 100-letni Jubilat 11 padziernika 2019 r. odszed³ do Pana Boga.
Wiadomoæ o odejciu o. £ucjana Królikowskiego
na wieczn¹ wartê, miesi¹c po uroczystoci obchodów
100-lecia jego urodzin, obieg³a ca³y wiat, a zw³aszcza
poruszy³a rodowisko dawnych jego wychowanków
z Tengeru i nas wszystkich  dawne dzieci tu³acze.
¯ycie Ojca £ucjana Królikowskiego, bogate w wydarzenia, wpisa³o siê równie¿ w stulecie odzyskania niepodleg³oci przez Polskê, w jej odbudowê i dwiganie
siê po latach zaborów oraz w niszczycielskie i dramatyczne dzia³ania lI wojny wiatowej. By³o to ¿ycie spe³nione, pisane mi³oci¹ do Boga i ludzi, a nade wszystko do dzieci osieroconych.

uczêszcza³ do szko³y w miejscu urodzenia, a nastêpnie
w Krotoszynie i w Poznaniu.
W 1935 r. wst¹pi³ do Ni¿szego Seminarium Misyjnego w Niepokalanowie ko³o Warszawy i zetkn¹³ siê tam
z ówczesnym gwardianem w. o. Maksymilianem Kolbe. W Niepokalanowie z³o¿y³ pierwsze luby zakonne i
przyj¹³ imiê £ucjan.
W sierpniu 1939 r. zosta³ wys³any z innymi klerykami do Lwowa na studia filozoficzne. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na wschodnie tereny Polski zosta³ zes³any w 1940 r. do ³agru w tajdze archangielskiej, gdzie
pracowa³ w nieludzkich warunkach przy wyrêbie drzew.
Nieoczekiwanie pojawi³a siê nadzieja dla polskich zes³añców. W Londynie zosta³ podpisany 30 lipca 1941 r.
uk³ad Sikorski-Majski zapowiadaj¹cy amnestiê". Roznios³a siê wiadomoæ wród Polaków, ¿e z moskiewskiego wiêzienia na £ubiance zosta³ zwolniony Genera³
W. Anders, któremu Naczelny Wódz. Gen. W. Sikorski
powierzy³ zorganizowanie Armii Polskiej na Wschodzie.
Ze wszystkich stron, z ³agrów, wiêzieñ sowieckich, ko³chozów i posio³ków zaczêli siê przedzieraæ Polacy
z pó³nocy do Buzu³uku, a nastêpnie do po³udniowych
republik ZSRS. £ucjan Królikowski po przeszkoleniu
w Kirgizji zosta³ przydzielony do artylerii jako podchor¹¿y. Z wojskiem wyszed³ w 1942 r. do Iranu, a nastêpnie
do Iraku.
W duszpasterstwie wojskowym brakowa³o kap³anów. Wszystkich kleryków, którzy znaleli siê w wojsku
i chcieli zostaæ kap³anami, wys³ano do Bejrutu w Libanie, gdzie ukoñczyli studia na miejscowym Uniwersytecie w. Józefa i otrzymali w marcu 1946 r. wiêcenia
kap³añskie. Pierwsz¹ placówk¹ o. £ucjana by³a pos³uga
w szpitalu wojennym w Egipcie w El-Kantara nad Kana³em Sueskim.
W 1947 r. m³ody franciszkanin o. £ucjan zosta³ oddelegowany do pracy duszpasterskiej wród dzieci i
m³odzie¿y, którzy opucili Rosjê Sowieck¹ w 1942 r.
z wojskiem i zosta³a rozes³ana daleko od dramatu tocz¹cej siê wojny, do ró¿nych krajów na odleg³ych kontynentach - do: Meksyku, Indii, Nowej Zelandii, na Bliski Wschód i do Afryki. O. £ucjan zosta³ skierowany do
polskiego osiedla Tengeru w Afryce Wschodniej w Tanganice, licz¹cego blisko 5 tys. osób. Osiedle to po³o¿one by³o na po³udnie od równika, u stóp wulkanu Meru
z rysuj¹cym siê na horyzoncie widokiem na Kilimand¿aro.

Zdjêcie z portalu Franciszkanów

Jubileusz 100 urodzin Ojca £ucjana Królikowskiego

Urodzi³ siê 7 wrzenia 1919 r. w Nowym Kramsku
w Wielkopolsce, w rodzinie Wiktorii i Stanis³awa Królikowskich jako trzeci z czworga rodzeñstwa i otrzyma³
na chrzcie w. imiê Zbigniew. By³a to rodzina o g³êbokich tradycjach katolickich i patriotycznych. Najpierw
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W Afryce rozmieszczono ok. 18 tys. Polaków w 22
osiedlach - od Kenii poprzez Ugandê, Tanganikê, Rodezjê P³n. {Zambia) i Pd. (Zimbabwe), a¿ po Przyl¹dek
Dobrej Nadziei (RPA).
Prawie w ka¿dym osiedlu polskim by³ sierociniec.
W Tengeru by³y sieroty, które straci³y rodziców w Rosji,
a gniazda rodzinne pozosta³y na Kresach RP, natomiast w Polsce powojennej nie mia³y bliskich, którzy
mogliby siê nimi zaopiekowaæ. Kiedy w 1949 r. zaczê³a
siê likwidacja wszystkich osiedli powsta³o pytanie co
stanie siê z dzieæmi osieroconymi. Re¿im komunistyczny w Warszawie z ca³¹ determinacj¹ domaga³
siê aby dzieci wróci³y do Polski; zamierzano ulokowaæ je w domach dziecka o komunistycznym profilu
wychowawczym.
To o. Królikowski z ukochan¹ przez dzieci Pani¹
Eugeni¹ Grosick¹, która przyby³a do Tengeru z grup¹
sierot, które przywioz³a a¿ z Rosji, otoczyli opiek¹ 150
sierot. O. Królikowski przyj¹³ na siebie funkcjê prawnego opiekuna dzieci, a Pani E. Grosicka z ma³¹ grup¹
pojecha³a do Wielkiej Brytanii. O. £ucjan podj¹³ odwa¿n¹ i trudn¹ decyzjê aby umieciæ sierociniec w jednym z krajów zachodnich, gdzie mog³yby otrzymaæ
wychowanie i edukacjê, jednak wszystkie kraje na Zachodzie odmówi³y przyjêcia polskich dzieci nie chc¹c
nara¿aæ siê ówczesnemu re¿imowi w Polsce podleg³emu Stalinowi.
Pytano Ojca dlaczego podj¹³ siê tak trudnej misji.
Odpowied brzmia³a krótko: bo kocham dzieci. A potem
doda³: Chocia¿ w Tengeru by³o wówczas wielu opiekunów znacznie zdolniejszych i bardziej przygotowanych
ode mnie, ale ka¿dy z nich wiedzia³, ¿e czeka zaciek³a
walka o dzieci z re¿imem komunistycznym.
O. £ucjan nie rezygnowa³ i szuka³ pomocy wszêdzie. Znalaz³ pomoc i wsparcie w Stolicy Apostolskiej,
która wyjedna³a, ¿e przyj¹³ polskie dzieci Arcybiskup
Montrealu Joseph Charbonneau w Kanadzie, cz³owiek
o wielkim sercu. Ale czeka³a sieroty d³uga i karko³omna
przeprawa z Afryki do Salermo we W³oszech i dalej
przez Bremê w amerykañskiej strefie okupacyjnej Niemiec, a nastêpnie statkiem przez Ocean Atlantycki do
Kanady.
W Kanadzie dzieci zosta³y umieszczone w konwentach i klasztorach katolickich, gdzie otrzyma³y wychowanie i edukacjê. O. Królikowski opiekowa³ siê dzieæmi
do ich pe³noletnoci. Pozosta³ autorytetem dla wychowanków, zna³ duszê polskiego dziecka, umia³ kierowaæ
m³odzie¿¹, ukazywaæ w³aciw¹ hierarchiê wartoci.
Ka¿dy kto z nim siê zetkn¹³ odchodzi³ ubogacony mi³oci¹. Przez ca³e ¿ycie wype³nia³ franciszkañski charyzmat: POKÓJ i DOBRO.
Dzieci dorasta³y, zdobywa³y wykszta³cenie, nauczy³y
siê ró¿nych zawodów, tworzy³y w³asne rodziny, ale nigdy nie straci³y wiêzi ze swoim wychowawc¹ i pomiêdzy sob¹. By³ bardzo ojcowski. Wielu z tej grupy spotyka³o siê przynajmniej raz w roku w gocinnym domu
Broni Mazan w Connecticut w USA. O. £ucjan by³ mistrzem w tworzeniu na spotkaniach serdecznej i ciep³ej
atmosfery. Zawsze emanowa³ pokojem i mi³oci¹. Do
koñca ¿ycia nie opuszcza³ go entuzjazm, chocia¿ stawa³ siê coraz s³abszy fizycznie.
W 2007 r. o. £ucjan Królikowski zosta³ odznaczony
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Ka-

czyñskiego Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
W 2012 r. otrzyma³ Order Umiechu, niezwyk³e odznaczenie, które przyznaj¹ same dzieci. Natomiast
13 stycznia 2013 r. przyznano mu tytu³ Przyjaciela
Szko³y Kultury i Jêzyka Polskiego w Bridgeport w Connecticut.
Zostawi³ po sobie dorobek pisarski. Pierwsza ksi¹¿ka autorstwa o. £ucjana przekazana do r¹k czytelników
pt. Skradzione dzieciñstwo (wielokrotnie wznawiana),
zosta³a napisana, jak sam Autor zaznaczy³, na probê
dzieci-sierot, których zwierzeñ cierpliwie i rzetelnie wys³ucha³.
Natomiast ksi¹¿ka Pamiêtnik Sybiraka i Tu³acza
powsta³a na kanwie jego notatek i zapisków osobistych.
Obie pozycje Skradzione dzieciñstwo oraz Pamiêtnik
Sybiraka i Tu³acza  wzbogaci³y ród³a wiedzy o losach polskich dzieci tu³aczych w czasie li wojny wiatowej. Podobnie jak wiele innych ksi¹¿ek i albumów podejmuj¹cych tê tematykê, stanowi¹ dokumenty, bo
opieraj¹ siê na relacjach wiadków, którzy dowiadczyli
niebywa³ego okrucieñstwa wojny.
Kolejne pozycje ksi¹¿kowe Ojca £ucjana to: Mi³oæ
mi wszystko wyjani³a i Abba  Ojcze.
Wydawnictwo Franciszkanów Bratni Zew z okazji
100-lecia urodzin Autora przygotowa³o w 2019 r. jubileuszowe wznowienie tych publikacji.
24 marca 2018 r. w Toruniu w Sanktuarium Matki
Bo¿ej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i w. Jana Paw³a lI
zosta³a ods³oniêta i powiêcona przez abp. Mieczys³awa Mokrzyckiego ze Lwowa tablica Skradzione dzieciñstwo ufundowana przez dawne dzieci z Kanady,
któr¹ zadedykowa³y o. £ucjanowi Królikowskiemu. rodowisko inicjatorów tablicy poprosi³o mnie o ods³oniêcie tablicy i o przybli¿enie w krótkiej wypowiedzi wojennych losów ma³ych polskich zes³añców, uratowanych
z Sowietów, do których równie¿ nale¿ê, a mój brat Tadeusz przyby³ z grup¹ dzieci pod opiek¹ o. £ucjana
z Tengeru do Kanady.
Podziêkowa³am, ¿e w tym Sanktuarium zosta³y upamiêtnione losy dawnych dzieci tu³aczych, które maj¹
skradzione dzieciñstwo w czasie lI wojny wiatowej 
symbolu tablicy, która zosta³a uroczycie ods³oniêta i
powiêcona.
W uroczystoci tej uczestniczy³a tak¿e dalsza rodzina o. £ucjana.
Tablica o tej samej treci zosta³a umieszczona
w Czêstochowie Amerykañskiej w Doylestown w Pensylwanii. O. £ucjan by³ tam obecny jako pielgrzym, otoczony przez swoje dawne ukochane dzieci.
Do 1966 r. o. £ucjan Królikowski pe³ni³ funkcjê duszpasterza polonijnego w Kanadzie. W latach 1966 
 1998 pe³ni³ obowi¹zki g³ównego sekretarza w Polonijnym Programie Radiowym Godzina Ró¿añcowa Ojca
Justyna w Athol Springs w USA. Ostatnie lata swego
¿ycia spêdzi³ w klasztorze w Chicopee w Massachusetts
Uroczyste po¿egnanie p. Ojca £ucjana Królikowskiego odby³o siê 15 padziernika 2019 r. w Bazylice
sw. Stanis³awa w Chicopee, gdzie Ojciec pos³ugiwa³
przez ostatnie lata. G
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Bo¿ena Krupska

Józef Skupniewicz  twórca wietnoci Gimnazjum
w Ko³omyi
W ubieg³ym roku
obchodzilimy 170
rocznicê urodzin Józefa Skupniewicza,
wybitnego dyrektora
c.k. Gimnazjum w Ko³omyi, przyjaciela i
wychowawcê kilku pokoleñ m³odzie¿y, dzia³acza Oddzia³u Czarnohorskiego Towarzystwa Tatrzañskiego.
Urodzi³ siê 6 listopada 1849 (wg Minakowskiego; wg pomnika na Cmentarzu
£yczakowskim:
Józef Skupniewicz
31.10.1849) w Zakliczynie w pow. tarnowskim w rodzinie Ignacego i Anny
¯ygulskiej. Mia³ m³odszego brata Jana, który po ukoñczeniu Hochschule für BodenKultur w Wiedniu zosta³
nadleniczym lasów pañstwowych w Mo³odiatynie, Rafaj³owej oraz Nadwórnej i budowniczym kolejki w¹skotorowej Nadwórna  Rafaj³owa. Stryjecznym wnukiem
JS jest wybitny gdañski chirurg-ortopeda prof. Antoni
Hlawaty.
Po ukoñczeniu gimnazjum studiowa³ na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagielloñskiego. Pierwsz¹
pracê podj¹³ w gimnazjum w Stanis³awowie. Tam zdoby³ kwalifikacje nauczyciela szkó³ rednich. W roku
1882 przeniesiony zosta³ do c.k. IV gimnazjum z polskim jêzykiem nauczania we Lwowie, wydzielonego
w 1879 z c.k. gimnazjum im. Franciszka Józefa. Ta
s³awna szko³a, mieszcz¹ca siê pocz¹tkowo z gmachu
klasztoru bernardyñskiego, sta³a siê wkrótce najwiêksz¹ redni¹ szko³¹ na terenie Galicji, kuni¹ wiedzy dla m³odzie¿y. Tu najwczeniej wprowadzono jako
przedmioty nadobowi¹zkowe, bo ju¿ w 1883, historiê
kraju rodzinnego, piew, rysunek, naukê francuskiego,
angielskiego i ruskiego oraz gimnastykê. Wród absolwentów IV gimnazjum s¹: Jan Parandowski, Kornel
Makuszyñski, bp Boles³aw Twardowski, Stanis³aw
Ostrowski, prezydent Lwowa i RP na uchodstwie. St¹d
wywodzili siê nauczyciele  przyszli dyrektorzy szkó³
rednich w trzech zaborach. Jednym z nich by³ Józef
Skupniewicz, który w roku szkolnym 1891/92 rozpocz¹³
pracê dyrektora c.k. wy¿szego gimnazjum w Ko³omyi
z jêzykiem wyk³adowym polskim.
Posadê obj¹³ po Emanuelu Wolffie przeniesionym
do II gimnazjum we Lwowie. JS by³ wszechstronnie
wykszta³cony, prowadzi³ lekcje jêzyka niemieckiego,
³aciny, greki i geografii. Podczas swej dwudziestodwuletniej pracy w Ko³omyi po³o¿y³ wielkie zas³ugi dla miasta i jego mieszkañców. Ale najwiêcej zawdziêcza mu
m³odzie¿ z ca³ego Pokucia, której umo¿liwi³ warunki do
nauki na najwy¿szym poziomie. By³ dobrym administra-

torem i pedagogiem, a gimnazjum sta³o siê centrum
owiaty dla ca³ego Pokucia prze¿ywaj¹c swój najwietniejszy okres w historii.
Jako cz³onek Rady Szkolnej Okrêgowej popar³ dzia³ania Rady Powiatowej oraz pos³ów ukraiñskich
w lwowskim Sejmie Krajowym aby powo³aæ w Ko³omyi
gimnazjum z ruskim jêzykiem wyk³adowym. Ju¿ 21
wrzenia 1892 roku otwarto przy gimnazjum pierwsz¹
klasê z jêzykiem wyk³adowym ruskim. Równorzêdne
klasy z jêzykiem wyk³adowym ruskim pozostawa³y przy
gimnazjum do roku 1900. W 1901 przebudowano ca³y
gmach szkolny dodaj¹c skrzyd³o pó³nocne, gdzie przeniesiono II Gimnazjum. W skrzydle zachodnim od ulicy
Mickiewicza pozosta³o I Gimnazjum z polskim jêzykiem
wyk³adowym. Wejcia do obu gimnazjów zaakcentowa³y attyki a gabinety obu dyrektorów ozdobi³y piece
z kafli miejscowej Szko³y Garncarskiej. Budow¹ kierowali architekci lwowscy Kubisz i Felicjan Bajan, ojciec
znanego pilota, zwyciêzcy w zawodach lotniczych
Challenge w 1934 roku  Jerzego Bajana, który w latach 1916  18 by³ uczniem ko³omyjskiego gimnazjum.

Ko³omyjskie gimnazjum mêskie.
Pocztówka sprzed 1914 r.
Dyrektor nawi¹za³ wspó³pracê z Towarzystwem
Gimnastycznym Sokó³ i wzorem lwowskim w 1891 r.
zaprowadzi³ nadobowi¹zkowe lekcje gimnastyki prowadzone przez druha naczelnika W³adys³awa Mianowskiego. Zajêcia pocz¹tkowo odbywa³y siê w przyziemiu
gimnazjum oraz na dziedziñcu. Dziêki zabiegom dyrektora w 1901 wybudowano salê gimnastyczn¹, gdzie
æwiczono zim¹, latem zajêcia prowadzono na przyszkolnym boisku. JS zdawa³ sobie sprawê z po¿ytku
uprawiania sportu przez m³odzie¿ ucz¹c¹ siê. To by³a
nie tylko forma dbania o zdrowie i higienê ale i nauka
dyscypliny, silnej woli, zasad fair play i wspó³¿ycia spo³ecznego.
Bêd¹c prezesem Kasy Oszczêdnoci utworzy³ prywatny fundusz na który sk³ada³y siê dobrowolne datki
jak i wynagrodzenie jakie otrzymywa³ w KO. Przyk³adowo w roku 1910 fundusz wynosi³ 1950 koron, rada powiatowa udzieli³a subwencji na kwotê 150 koron, a rada
miejska  100 koron. W 1898 roku zakupi³ prawie
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3,5 ha dzia³kê po³o¿ona 1,5 km od rynku miêdzy M³ynówk¹ a Prutem i tam za³o¿y³ park, wzorem parku dra
Henryka Jordana w Krakowie, zwany popularnie Parkiem Studenckim (przed 1914 rokiem uczniów gimnazjów nazywano studentami, za studentów  akademikami). G³ówne wejcie prowadzi³o od ulicy Staromiejskiej (Sienkiewicza przed 1939) poprzez drewnian¹
bramê z napisem: Park m³odzie¿y im. Skupniewicza.
Plan parku opracowa³ Piotrowski, dyrektor za nadzorowa³ sadzenie drzew iglastych oraz liciastych i wytyczenie alejek. Zbudowa³ tam 7 boisk, w tym 4 pokryte
muraw¹ dla gier sportowych, 2 dla æwiczeñ gimnastycznych i jeden dla tenisa. Zaprojektowa³ tak¿e cie¿ki biegowe i do jazdy na rowerze, strzelnicê oraz pawilon chroni¹cy przed deszczem z magazynem na sprzêt
sportowy i ogrodniczy. M³odzie¿ uczêszcza³a tam latem
w pi¹tki i soboty od godz. 15  17, a zim¹ od 14  16,
graj¹c w pi³kê no¿n¹, rêczn¹, koszykówkê, siatkówkê,
a tak¿e w tenisa i palanta, a latem dodatkowo za¿ywaj¹c k¹pieli w Prucie czy M³ynówce. Ca³oci strzeg³ dozorca zamieszka³y w pawilonie. Zachêcona m³odzie¿
gimnazjalna dodatkowo uczêszcza³a do Soko³a, by tam
pod opiek¹ nauczycieli, doskonaliæ siê w sporcie, gimnastyce, szermierce, p³ywaniu, jedzie konnej i æwiczeniach paramilitarnych, co skutkowa³o za³o¿eniem sta³ych dru¿yn skautowych i sokolich.

nowi profesorowie: Zachariasz Dembitzer (³acina i greka), autor podrêczników do literatury Greków i Rzymian, Józef Wasilkowski (j. polski i greka), W³adys³aw
Bojarski (j. polski, geografia i historia powszechna),
Wiktor Hahn (j. polski, ³acina i greka), przysz³y profesor
Uniwersytetów Lwowskiego, Lubelskiego i Warszawskiego  bohater Polskiego S³ownika Biograficznego
(dalej PSB), Micha³ Siwak (j. polski, historia powszechna i kraju rodzinnego, geografia, logika i psychologia),
przysz³y dyrektor gimnazjum w Tarnopolu, wizytator i
autor podrêczników do geografii, Jaros³aw £omnicki
(historia naturalna), geolog  bohater PSB, Franciszek
Ku (³acina i greka), Antoni Sienicki (j. polski i greka),
dr filozofii Benon Janowski (historia powszechna i kraju
rodzinnego, geografia, psychologia), Kazimierz Missona (j. niemiecki), póniejszy dyrektor gimnazjum
w Brzesku i autor monografii Brzeska oraz podrêczników do historii literatury niemieckiej i francuskiej, Jan
liwa U. polski, historia powszechna i dziejów ojczystych), komendant POW w Ko³omyi w 1918 oraz artyci
malarze: Walerian Kryciñski, Bogdan Hoff, Julian Hawel, Stanis³aw Bieñkiewicz. Tak wspaniali pedagodzy
pracowali nie tylko w gimnazjum ale i w licznych stowarzyszeniach w Ko³omyi, przyczyniaj¹c siê do krzewienia nie tylko owiaty ale i historii oraz kultury polskiej.
Stali siê wzorem postawy obywatelskiej i patriotycznej
dla m³odzie¿y. Ta za garnê³a siê t³umnie do pracy niepodleg³ociowej, by w 1914 roku wst¹piæ do Legionów
Polskich. S³awa Gimnazjum ko³omyjskiego promieniowa³a na ca³e Pokucie. Wkrótce wszystkich klas by³o
ponad 20, uczniów oko³o 1200 a liczba nauczycieli siêga³a 50, utworzono wiêc trzy filie.
JS nie zapomnia³ o kszta³ceniu m³odzie¿y ¿eñskiej.
Okazj¹ sta³o siê 50-lecie panowania cesarza Franciszka Józefa I przypadaj¹ce na rok 1898. Wówczas przy
poparciu dyrektora c.k. gimnazjum oraz starosty Seweryna Bañkowskiego, naczelnika Soko³a dr. Kazimierza
Haczewskiego, oraz dyrektora Kasy Oszczêdnoci Karola Balickiego, powsta³a fundacja ko³omyjskiej Kasy
Oszczêdnoci na rzecz ochronki dla dzieci chrzecijañskich oraz dla wy¿szego zak³adu naukowego i wychowawczego ¿eñskiego wszystkich wyznañ wynosz¹ca
35 000 koron. Takie by³y pocz¹tki za³o¿enia Gimnazjum
SS. Urszulanek przy ul. Kraszewskiego i ochronki przy
ul. Mickiewicza, które wybudowano rok póniej. W roku
1906 bêd¹c cz³onkiem Rady Powiatowej spowodowa³,
¿e rada udzieli³a subwencji w wysokoci 500 koron
powstaj¹cemu Prywatnemu Seminarium Nauczycielskiemu im. w. Bronis³awy. Jego siedzib¹ by³a oficyna
dworku hr. Bronis³awy Starzeñskiej, znanej ko³omyjskiej filantropki.
Dyrektor by³ aktywny tak¿e na terenie Ko³omyi i
Pokucia. W stulecie urodzin Adama Mickiewicza
w 1898 roku z inicjatywy kniazia Romana Puzyny, marsza³ka powiatu, Bronis³awa Witos³awskiego, burmistrza, i Józefa Skupniewicza, dyrektora c.k. gimnazjum,
zorganizowano w Ko³omyi uroczyste obchody jubileuszowe a miasto wzbogaci³o siê o pomnik poety
w Parku Miejskim. JS, jak wielu ko³omyjan i lwowian,
posiada³ w Jaremczu dom letniskowy. Za³o¿y³ tam
w 1896 roku wraz zarz¹dc¹ lasów Sewerynem Obstem
Towarzystwo Jaremczañskie. Jego celem by³o upiêkszanie Jaremcza. Powsta³y wówczas glorietta i droga

Park dla m³odzie¿y im. Skupniewicza.
Pocztówka sprzed 1914 r.
Dyrektor zadba³ tak¿e o m³odzie¿ ubo¿sz¹. Jego
staraniem powsta³a bursa gimnazjalna w 1892 roku,
pocz¹tkowo przy zak³adzie wychowawczym W³adys³awa Aksentowicza przy ulicy Sobieskiego (Zofiówka
przed 1939), póniej we w³asnym gmachu przy ul. Zamkowej. A w 1904 wybudowano dla m³odzie¿y wiejskiej
przy ul. Sienkiewicza Polsk¹ Bursê Ludow¹, której zosta³ prezesem. W obu bursach co roku od 10 do 150
uczniów znajdowa³o bezp³atne utrzymanie. Gdy w 1894
roku wprowadzono przymus mundurkowy, dyrektor z jednej strony zmusza³ uczniów do jego przestrzegania,
a z drugiej pomaga³ potrzebuj¹cym bezp³atnie daj¹c
3 m sukna z dodatkami i poleceniem pójcia do krawca.
Finansowa³ to z wymienionego prywatnego funduszu.
Nad kszta³towaniem charakterów umys³ów uczniów
pieczê sprawowa³o wybitne grono pedagogiczne. Byli
wród nich z poprzedniego grona Emeryk Turczyñski,
powstaniec styczniowy (matematyka i historia naturalna) i dr filozofii Stanis³aw Kubisztal (historia powszechna i kraju rodzinnego), jego prawnuczk¹ jest ¿ona znanego historyka brytyjskiego Normana Daviesa, oraz
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do niej, deptak wzd³u¿ g³ównej drogi oraz liczne alejki
spacerowe z ozdobnymi latarniami.
Do dobrej tradycji ko³omyjskiej nale¿a³a dzia³alnoæ
profesorów c.k. gimnazjum w Oddziale Czarnohorskim
Towarzystwa Tarzañskiego w Ko³omyi, skupiaj¹cym elitê z Pokucia, Bukowiny i Lwowa. Tak te¿ uczyni³ Józef
Skupniewicz wstêpuj¹c do TT i kontynuuj¹c prace niezapomnianego Leopolda Wajgla. Podobnie zosta³
w 1894 roku zastêpc¹ przewodnicz¹cego Oddzia³u
Czarnohorskiego Konstantego Siwickiego, a po jego
mierci w 1905 pokierowa³ oddzia³em do 1916 roku. Za
jego 20-letniej kadencji do TT nale¿a³o ponad piêtnastu
profesorów gimnazjalnych i nauczycieli innych szkó³
ko³omyjskich. W tym czasie oddzia³ organizowa³ wycieczki letnie i zimowe, w tym gimnazjalistów, wytycza³
nowe szlaki, utrzymywa³ przewodników górskich i urz¹dzi³ schronisko na Zarolaku. Uzyska³ tak¿e 50% zni¿kê dla turystów na kolej. W 1895 oddzia³ zakupi³ dworek w Worochcie, a w 1911 zbudowa³ nowe schronisko
pod Howerl¹. Zajmowa³ siê tak¿e propagowaniem Karpat Wschodnich poprzez wydawanie map, przewodników i licznych pocztówek. Tym wszystkim kierowa³ dyrektor gimnazjum ko³omyjskiego.
Dodatkowo pe³ni³ funkcje cz³onka Rady Szkolnej
Okrêgowej, a tak¿e Rady Powiatowej i Rady Miejskiej
Ko³omyi oraz prezesa Kasy Oszczêdnoci. Za zas³ugi
otrzyma³ tytu³ honorowego obywatela miasta Ko³omyi
oraz austriacki Order Korony ¯elaznej IlI kl. (1910) i
tytu³ radcy szkolnego (1898). Do 1939 roku przez kilkadziesi¹t lat by³ patronem ulicy w Ko³omyi, prowadz¹cej
z siedziby gimnazjum przy ulicy Mickiewicza nad Prut.

W stan spoczynku przeszed³ 1 marca 1914 roku, po
czym przebywa³ na urlopie do czerwca 1918. Okres
I wojny prze¿y³ w Wiedniu. Po odzyskaniu niepodleg³oci przeniós³ siê do Lwowa, tam zmar³ 10 marca 1928
roku. Pochowany zosta³ w grobowcu Schneiderów na
Cmentarzu £yczakowskim. Trzykrotnie zawiera³ zwi¹zki
ma³¿eñskie, po raz pierwszy z Kamill¹ Olpiñsk¹, po raz
drugi z Henryk¹ Pertak i po raz trzeci z Amali¹ Smutny
1° voto Szeparowiczow¹. Potomstwa nie zostawi³ ale
przygotowa³ kadrê, która zbudowa³a li Rzeczpospolit¹.
ród³a:
Relacja Antoniego Hlawaty z 2002 r.; www.kpbo.ukw.edu.pl,
Ksiêga pami¹tkowa 50-lecia gimnazjum im. Jana D³ugosza we Lwowie, Lwów 1928; Ksiêga pami¹tkowa adresowa wychodców wojennych 1914  15 z Galicji i Bukowiny, Poznañ; Szczepan Zaczek,
Z dziejów gimnazjum do wojny wiatowej, Nasza Niwa 1936, nr 1;
Sprawozdanie dyrekcji c.k. wy¿szego gimnazjum w Ko³omyi za rok
szkolny 1892, 1895, 1897, 1898/99, 1904/05, 1910/11, 1913/14,
1916/17 i 1917/18, 1918/19; Sprawozdanie Dyrekcji Pañstwowego
Gimnazjum im. Króla Kazimierza Jagielloñczyka w Ko³omyi za rok
szkolny 1927/28, s. 33; Gazeta Ko³omyjska 1898, nr 16, 26, 46,
49, 58, 59; Gazeta Ko³omyjska 1899, nr 30, 39; Gazeta Ko³omyjska 1901, nr 14, 17, 30; 75 lat istnienia gimnazjum im. kr. Kaz. Jagielloñczyka w Ko³omyi, Wiek Nowy z dn. 30.09.1936; Gazeta
Pokucka 1936, nr 31; Franciszek Wimierski, Kronika pañstwowego Seminarium Nauczycielskiego ¿eñskiego w Ko³omyi za lata 1906
do 1932, Ko³omyja 1932, s. 6; Pamiêtnik Towarzystwa Tatrzañskiego 1892, 1894, 1907, 1911, 1919  20; Tygodnik Pokucki Zjednoczenie 1928, nr 11; https://genealogia.okiem.pl/foto2/wyszukiwarkagrobow.php?inne_pole=skupniewicz, na pomniku podano datê
urodzin 31.10.1849; Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia
Minakowskiego, http://www.sejm-wielki.pl/b/sw. 754682, MJM podaje datê urodzin 6.11.1849 [dostêp 26.11.19]. G

Stella Maria Wilgusiewicz

Moje dzieciñstwo na wsi podolskiej
Jordan, kiedy to Rusini greckokatolicy wiêcili wodê
w rzece spotyka³y siê dwie procesje z kocio³a i cerkwi,
które wspólnie odprawia³y nabo¿eñstwo po dojciu do
rzeki. Równie¿ my, dzieci, polskie, ruskie i ¿ydowskie,
wspólnie bawi³ymy siê i nikt z rodziców nam tego nie
zabrania³. W czasie wi¹t Wielkanocnych ruskich by³
zwyczaj urz¹dzania korowodów, podczas których dzieci
i m³odzie¿ trzymaj¹c siê za rêce wspólnie sz³y przez
wie, piewaj¹c pieni ludowe.
Koció³ pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej
skupia³ Polaków mieszkaj¹cych w tzw. Starej Horodnicy. Obok niego znajdowa³o siê Zgromadzenie Sióstr
S³u¿ebniczek NMP z ochronk¹, w której spêdzalimy
nasze letnie wakacje. We wsi znajdowa³ siê urz¹d
pocztowy, posterunek policji, a tak¿e urz¹d gminy zbiorowej. By³a to wiêc wie du¿a i znacz¹ca na tamtejszym terenie.
Mój Ojciec wiele zrobi³ dla umocnienia polskoci
w Horodnicy i okolicznych miejscowociach. Za³o¿y³
kó³ko rolnicze wraz ze sklepem spo¿ywczym, Kasê
Stefczyka (do niej nawi¹zuj¹ dzisiejsze tzw. SKOK-i),
udzielaj¹c¹ po¿yczek rolnikom, ko³o organizacji Strzelec; przyczyni³ siê tak¿e do wybudowania Domu Ludowego, gdzie odbywa³y siê akademie, odczyty i przed-

Nazywam siê Stella Maria Wilgusiewicz, z domu
Ma³kiewicz. Urodzi³am siê 13 padziernika 1925 roku
na Kresach Wschodnich II RP, tu¿ przy granicy polskosowieckiej, któr¹ stanowi³a rzeka Zbrucz. By³o to
we wsi Horodnica w powiecie Kopyczyñce województwa tarnopolskiego, o 14 km od granicznego Husiatyna.
Wie liczy³a oko³o 3 tysi¹ce mieszkañców; byli
to w 3/4 Rusini (wówczas nie mówiono Ukraiñcy),
a w 1/4 Polacy  prócz tego kilka rodzin ¿ydowskich.
Szko³a 7-klasowa, której kierownikiem by³ mój Ojciec, p. Marian Ma³kiewicz, prowadzi³a nauczanie
w jêzyku polskim i ruskim, to znaczy niektóre przedmioty by³y nauczane tak¿e w jêzyku ruskim. Rusini
mieli dwie cerkwie greckokatolickie, spó³dzielniê mleczarsk¹ tzw. Mas³osojuz, w³asn¹ czytelniê organizuj¹c¹
ró¿ne imprezy kulturalne oraz organizacjê m³odzie¿ow¹
pod nazw¹ £uh. By³ to rodzaj organizacji paramilitarnej,
której cz³onkowie urz¹dzali przemarsze przez wie,
ubrani w mundury z pa³kami na ramieniu imituj¹cymi
karabiny. Odbywa³o siê to przy wtórze pieni £uh ide,
nasze s³awne towarystwo.
W latach dwudziestych i trzydziestych, mniej wiêcej
do roku 1936  37, stosunki miêdzy Polakami i Rusinami uk³ada³y siê bardzo dobrze. Pamiêtam, jak na wiêto
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O polski kraju wiêty,
warowny domie nasz,
o jak¿e niepojêty
ty dla nas urok masz.
Potê¿na w tobie si³a,
¿ywota wieczny zdrój,
o Polsko moja mi³a,
o drogi kraju mój.

stawienia dla miejscowej ludnoci. Nauczycielka,
p. Jadwiga Kêdlarska, za³o¿y³a dru¿ynê harcersk¹, organizowa³a przedstawienia, ogniska i uczy³a przepiêknych harcerskich piosenek.
Wie nasza po³o¿ona by³a u stóp pasma górskiego,
zwanego Miodobory, z najwiêkszym szczytem Bohut.
Na nim to sta³ kiedy pos¹g wiatowida, drewnianego
bo¿ka o czterech twarzach. Po chrystianizacji wrzucony do Zbrucza, w naszych czasach zosta³ odnaleziony
i umieszczony w krakowskim Muzeum Archeologicznym. Tereny wokó³ naszej wsi, otoczonej lasami i jarami, z p³yn¹c¹ rodkiem rzeka Gni³¹ Lip¹, jawi¹ mi siê
dzi jako kraina mlekiem i miodem p³yn¹ca, prawdziwy
raj utracony...Takie by³o nasze Podole...

Pamiêtam tak¿e inn¹ piosenkê, piewan¹ tym razem przez dziewczyny wiejskie:
Na Podolu bia³y kamieñ,
Podolanka siedzi na nim.
Siedzi, siedzi, wije wieniec,
Przyszed³ do niej Podoleniec.
Podolanko, daj mi wieniec!
Da³abym Ci wieniec, da³a,
Gdybym siê ojca nie ba³a,
Nie tak ojca jako brata
Bo brat gorszy jest od kata.

Koció³ w Liczkowcach k.Horodnicy, stan obecny
Rodzice moi (mama Zuzanna równie¿ by³a nauczycielk¹) byli zaprzyjanieni z miejscowymi ch³opami, nie
tylko Polakami, ale te¿ Rusinami. Jako nauczyciele,
ludzie wykszta³ceni cieszyli siê ich wielkim szacunkiem
i powa¿aniem. Byli czêsto zapraszani na wesela, na
których chêtnie bywali. Mama z tej okazji piek³a piernik,
jako ¿e miodu by³o u nas w bród. Ja i mój starszy brat
Jurek bylimy zapraszani na greckokatolick¹ wigiliê
(wiatyj wieczer) do s¹siadów, gdzie wraz z nimi piewalimy po rusku kolêdy. Do dzi pamiêtam niektóre
z nich np. Chrystos sia razdaje, kto¿ to mo¿e znaty.
Niestety, nie pamiêtam ju¿ pisowni ukraiñskiej...
wiêta narodowe obchodzilimy wspólnie, machaj¹c chor¹giewkami (dzieci polskie bia³o-czerwonymi,
a ukraiñskie ¿ó³to-niebieskimi). Równie¿ inne obchody odbywa³y siê wspólnie. Ojciec jako kierownik
szko³y bardzo zabiega³ o to, aby zdolniejsze dzieci 
tak¿e ukraiñskie  mog³y siê kszta³ciæ. Tak np. Grze
Jurkiewicz jeszcze przed wybuchem wojny zda³ maturê, a Józek Naro¿añski nawet zosta³ magistrem
prawa.
W niedalekiej Posto³ówce znajdowa³a siê stra¿nica
KOP (Korpusu Ochrony Pogranicza).Co niedziela wojsko w szyku zwartym maszerowa³o do kocio³a w Horodnicy, co stanowi³o dla nas, dzieci, wielka uciechê.
W tej¿e wsi ka¿dego lata stacjonowa³ te¿ ¿eñski obóz
Przysposobienia Wojskowego (tzw. peowiaczki).
Dziewczêta urz¹dza³y ognisko ze piewem i tañcami,
co dla miejscowej ludnoci równie¿ stanowi³o wielk¹
atrakcjê. Do dzi wspominam jedn¹ ze piewanych tam
pieni, która wzrusza³a mnie do ³ez (nut niestety nie
potrafiê odtworzyæ)...

Rodzina Ma³kiewiczów, Horodnica, oko³o 1930 roku
Niestety, te dobre dla nas czasy zosta³y zak³ócone
gdzie oko³o roku 1937.
W g³ównej mierze przyczyni³ siê do tego pop ukraiñski, ks. Biernat, który posia³ w naszej wsi ziarno nienawici do Polaków w imiê walki o woln¹ Ukrainê. Nie
znam dalszych losów Polaków w naszej wsi, gdy¿
w 1938 r. rodzice zostali przeniesieni do szko³y w Chodaczkowie Wielkim. Uchroni³o nas to w póniejszym
czasie od wywózki na Sybir b¹d wymordowania przez
ukraiñskich nacjonalistów. Chodaczków by³ równie¿
du¿¹ wsi¹ ,po³o¿on¹ bli¿ej Tarnopola i zamieszkan¹
odwrotnie ni¿ Horodnica w wiêkszoci przez Polaków.
Moje beztroskie dzieciñstwo zakoñczy³o siê bezpowrotnie 17 wrzenia 1939 r, wraz z bolszewick¹ in16

wazj¹ na Polskê. Odby³ siê tzw. mityng dla miejscowej
ludnoci, gdzie poinformowano j¹ o wyzwoleniu narodu ukraiñskiego spod jarzma polskich panów. Urz¹dzono wkrótce wybory, gdzie ludnoæ mog³a siê wypowiedzieæ, a w³aciwie poprosiæ o przy³¹czenie naszych ziem do ZSRR. Ojca jako kierownika szko³y poinformowano, ¿e ma urz¹dziæ referendum na temat
tego, w jakim jêzyku ma odbywaæ siê nauka. Ojciec
zrozumia³ to dos³ownie, w wyniku czego wiêkszoæ ludnoci wypowiedzia³a siê za szko³¹ polsk¹. Oczywicie,
by³ to koniec naszego pobytu w Chodaczkowie.

od kogo spory kawa³ zachwaszczonego pola, na którym z moj¹ pomoc¹ uprawia³a wszelkie jarzyny, a tak¿e
ziemniaki. Hodowa³a kury, a nawet winki. To wszystko
musielimy zostawiæ, gdy ewakuowano nas póniej
z linii frontu.
Poniewa¿ w tym czasie zaczê³y siê pogromy Polaków, do Koz³owa zaczêli nap³ywaæ mieszkañcy s¹siednich wsi, szukaj¹cy schronienia. By³a wród nich rodzina ks. Baziaka, póniejszego arcybiskupa lwowskiego i
krakowskiego  jego matka, siostry, szwagier i siostrzeniec. Kiedy nawet ks. Baziak odwiedzi³ ich w Koz³owie.

Zabrze, rok 1946. Kierownik szko³y dla doros³ych Marian Ma³kiewicz  kresowianin z Podola
 z personelem nauczycielskim
Ojciec zosta³ przeniesiony jako nauczyciel do s¹siedniej wsi, w wiêkszoci zamieszkanej przez Ukraiñców. Mieszkalimy na plebanii u ksiêdza Joñca, a potem, gdy w pobli¿u budowano lotnisko wojskowe, spakowano nas do domu diaka (odpowiednik naszego organisty), Ukraiñca, bardzo przyzwoitego cz³owieka.
Diak, pan Krywokulski, któremu na pewno nie by³ na
rêkê nasz pobyt u niego, przyj¹³ nas ca³kiem przyjanie
i pomaga³ nieraz w tych trudnych czasach. Bywali i tacy
Ukraiñcy! W tym czasie nie zdarza³y siê jeszcze mordy
na Polakach, przynajmniej w najbli¿szej okolicy.
W tej¿e wsi, Horodyszczu, zasta³ nas wybuch wojny
niemiecko-rosyjskiej. W tym czasie (by³ to pocz¹tek
wakacji) Ojciec zosta³ wys³any na kurs nauczycielski do
Brze¿an, gdzie mia³ zostaæ aresztowany, a my z Mam¹
wys³ani na Sybir.
Dowiedzielimy siê o tym od brata naszego gospodarza, który po wkroczeniu Niemców zosta³ wójtem i
znalaz³ w Urzêdzie Gminy dokumenty, których bolszewicy nie zd¹¿yli zniszczyæ. Tak wiêc paradoksalnie
Niemcy uchronili nas przed wiêzieniem i Sybirem.
Z Horodyszcza Ojciec zosta³ przeniesiony do pobliskiego miasteczka Koz³ów. Mama nie dosta³a pracy
jako nauczycielka, ale poniewa¿ by³a bardzo pracowit¹
i energiczna kobiet¹, poradzi³a sobie inaczej. Dosta³a

W Koz³owie zasta³ nas odwrót wojsk niemieckich.
W Tarnopolu i okolicy walki trwa³y przez 5 tygodni, podczas których znajdowalimy siê na linii frontu. Potem
ewakuowano nas i zaczê³a siê nasza tu³aczka. Szlimy
piechot¹ w deszczu i b³ocie  tak¿e starcy i malutkie
dzieci. Pamiêtam pañstwa Borowczyków, emerytowanych nauczycieli  pani Borowczykowa by³a niewidoma, a m¹¿ prowadzi³ ja za rêkê. Bylimy konwojowani
przez niemieckich ¿o³nierzy, dziêki czemu uniknêlimy
ataku ukraiñskich nacjonalistów. Przechodzilimy przez
wsie spalone przez banderowców, gdzie nie sta³a siê
¿ywa dusza (polska wie P³awucza)  wiêc wiedzielimy dobrze, jaki los móg³ nas spotkaæ.
Wreszcie dotarlimy do miasteczka Kozowa w powiecie Brze¿any, gdzie zaprzyjaniony z Ojcem ksi¹dz
proboszcz pomóg³ nam siê jako tako urz¹dziæ. Ca³y
dobytek, prócz niewielu drobiazgów, stracilimy, ale
bylimy szczêliwi, ¿e uszlimy z ¿yciem.
Z Kozowej wyjechalimy z transportem tzw. repatriantów w sierpniu 1945 roku. Skierowano nas na ziemie Odzyskane, gdzie dotarlimy po tygodniowej podró¿y. Na stacji Bytom Karb wy³adowano nas z wagonów, nakazuj¹c szukaæ miejsca na osiedlenie. Poniewa¿ Rodzice pragnêli, by mój brat Jurek odby³ studia
na Politechnice Gliwickiej, osiedlilimy siê w s¹siednim
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Zabrzu. Pracê znaleli Rodzice bez trudu jako nauczyciele mêskiej i ¿eñskiej szko³y podstawowej. Trudnoci
mielimy ze znalezieniem mieszkania, ale po 3 tygodniach koczowania na torach kto zlitowa³ siê nad
nami i odst¹pi³ jedno z dwu zajêtych przez siebie
mieszkañ poniemieckich. Wprawdzie ogo³ocony ze
sprzêtów, ale mielimy wreszcie dach nad g³ow¹.
Brat rozpocz¹³ studia na Politechnice, a ja, poniewa¿ w czasie wojny nie uczy³am siê i mia³am ukoñczon¹ tylko 1 klasê gimnazjum, zapisa³am siê do szko³y dla doros³ych. W moim Ojcu znowu odezwa³a siê
chêæ do spo³ecznego dzia³ania. Zorganizowa³ szko³ê
podstawow¹ dla doros³ych l¹zaków, gdzie mogli
uczyæ siê jêzyka polskiego i ukoñczyæ polsk¹ szko³ê.
Zaanga¿owa³ do pracy w niej nauczycieli pochodz¹cych z Kresów, podobnie jak on entuzjastów. Nawet
wony, pan Zydroñ, pochodzi³ ze Lwowa! Wkrótce przy
szkole powsta³o kó³ko dramatyczne, którym kierowa³
nauczyciel, p. Jan Stêpieñ, a tak¿e chór pod kierownictwem p. £ozowej. Uczestniczyli w nich zgermanizowani
l¹zacy, którzy do niedawna bardzo s³abo albo w ogóle
nie mówili po polsku. Wystêpy teatru cieszy³y siê w
okolicy wielkim powodzeniem.
Za³¹czam zdjêcie ca³ego grona nauczycielskiego tej
szko³y z moim Ojcem porodku. Niestety, jego serce
nie wytrzyma³o wszystkich prze¿yæ i zmar³ On w wieku

62 lat, w czerwcu 1954 roku, w dzieñ po zakoñczeniu
roku szkolnego.
Ja, po ukoñczeniu Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej
w Katowicach, wysz³am za m¹¿ za lwowianina, absolwenta Politechniki l¹skiej, W³adys³awa Wilgusiewicza.
Jest on obecnie aktywnym  na miarê swoich mo¿liwoci  cz³onkiem Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, opracowuje wydawnictwa wspomnieniowe na temat Lwowa i Kresów (np.
zbiór ¿yciorysów l¹skich energetyków wywodz¹cych
siê z Kresów). Mój syn Antoni, jako nauczyciel historii
w liceum w Katowicach, nie zapomina o swoich korzeniach. Organizuje wycieczki na Kresy, wpaja m³odzie¿y
wiedzê na temat naszych utraconych ziem. Opiekuje
siê tak¿e grobem Dziadka Jana na Cmentarzu Janowskim we Lwowie.
Ja te¿ chcia³abym chocia¿ w ma³ym stopniu utrwaliæ
pamiêæ o naszej drogiej Ziemi Ojczystej, naszym Podolu. S³owo Ukraina w odniesieniu do tych stron nie mo¿e
przejæ mi przez usta... Choæ nie by³am tam ju¿ 60 lat,
moje wspomnienia s¹ ci¹gle ¿ywe. Dziêkujê za umo¿liwienie i zachêcenie przez og³oszenie Waszego konkursu do przelania na papier moich prze¿yæ i drogich dla
mnie wspomnieñ.
K³aniam siê i Daj Bo¿e Zdrowie! G

Leszek Mulka

Obroñca Lwowa 1939  W³adys³aw Za³ogowicz
ps. Felek
W 80. rocznicê napaci Sowietów na Polskê
17 wrzenia 2019 r.
w
Dolnol¹skim
Urzêdzie Wojewódzkim we Wroc³awiu
odby³o siê uroczyste
spotkanie Wojewody
Dolnol¹skiego Paw³a Hreniaka i przedstawicieli Instytutu
Pamiêci Narodowej
we Wroc³awiu z rodzinami ¿o³nierzy
wrzenia 1939 r.
Spotkanie odby³o siê
w 80. rocznicê napaci Rosji Sowieckiej
na Polskê i powiêW³adys³aw Za³ogowicz
cone by³o symboliczps. Felek
nemu uhonorowaniu
dwudziestu ¿o³nierzy
walcz¹cych na Kresach z Armi¹ Czerwon¹ we wrzenia 1939 r., których groby znajduj¹ siê na terenie województwa dolnol¹skiego. W ramach projektu Ocalamy realizowanego przez Wojewodê Dolnol¹skiego i
Oddzia³ Wroc³awski IPN ich groby zosta³y oznaczone
specjalnym insygnium Ojczyzna swemu obroñcy.

W czasie uroczystoci zosta³y przedstawione biografie uhonorowanych ¿o³nierzy wrzenia 1939 r.,
a cz³onkowie ich rodzin otrzymali z r¹k Wojewody Dolnol¹skiego Paw³a Hreniaka imienne dyplomy z napisem W 100-lecie Odzyskania Niepodleg³oci przez
Polskê Ojczyzna Swemu Obroñcy.
Wród uhonorowanych ¿o³nierzy walcz¹cych
w obronie Lwowa i Kresów we wrzeniu 1939 r. znalaz³
siê tak¿e W³adys³aw Za³ogowicz, znany jako Felek.
W imieniu rodziny dyplom odebra³ cz³onek Zarz¹du
G³ównego TMLiKPW Leszek Mulka.
Oto w du¿ym skrócie biogram W³adys³awa Za³ogowicza. Urodzi³ siê 23 padziernika 1922 r. we Lwowie.
We wrzeniu 1939 r. jako 17-letni ochotnik walczy³
w obronie Lwowa. Od 1940 r. dzia³a³ w ZWZ-AK pod
pseudonimem Felek i walczy³ w szeregach 14. Pu³ku
U³anów Jaz³owieckich AK. W latach 1941  1944 dowodzi³ plutonem Grunwald, którego by³ twórc¹. Bra³
udzia³ w akcji Burza w lipcu 1944 r., po której zosta³
aresztowany przez NKWD i osadzony w transporcie na
Syberiê, z którego uda³o mu siê uciec. Po wojnie
mieszka³ w G³ucho³azach, a nastêpnie we Wroc³awiu.
Od samego pocz¹tku nale¿a³ do Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich. Uczestniczy³ we wszystkich uroczystociach patriotycznych i
religijnych  zawsze w mundurze starszego u³ana i ze
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sztandarem plutonu Grunwald 14 pu³ku U³anów Jaz³owieckich AK, który sam zaprojektowa³ jeszcze we Lwowie i który w kawa³kach przewióz³ do Polski.
Zosta³ wyró¿niony Honorow¹ Z³ot¹ Odznak¹
TMLiKPW oraz cz³onkostwem honorowym Towarzystwa. Za swoj¹ patriotyczn¹ dzia³alnoæ zosta³ odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-

ski. Napisa³ wspania³¹ autobiograficzn¹ ksi¹¿kê
Na £yczakowie  pisane wierszem wspomnienia ze
Lwowa obejmuj¹ce lata szkolne Autora, lata okupacji
sowieckiej i niemieckiej oraz lata powojenne w Polsce.
Zmar³ 22 lutego 2017 r. i zosta³ pochowany z honorami
na cmentarzu parafialnym wiêtego Ducha we Wroc³awiu. G

Krystyna Angielska

trzy patelnie.
Na jednej bêdê
podgrzewa³a nadziejê,
na drugiej
sma¿y³a rozczarowania,
trzeci¹ dam córce,
¿eby odbija³a ni¹
jak rakietk¹
k³opoty finansowe.
Ale nie wiem,
z czego ugotujê
jutrzejszy obiad.

Trzy patelnie
Spotka³am znajom¹.
Siedzia³a na ³aweczce
jako dziwnie zagubiona
za wzrokiem utkwionym w niebo.
Co ci jest?
zapyta³am ostro¿nie.
Otrzyma³am dzi
p³acê za miesi¹c 

Jerzy Duda

Nasza Irena  Kalitowa
Wielka radoæ i entuzjazm towarzyszy³y na prze³omie ostatniej dekady minionego wieku dawnym mieszkañcom Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, okaza³o siê bowiem, ¿e po kilkudziesiêciu latach milczenia
mog¹ wreszcie g³ono mówiæ o utraconej, szczêliwej
krainie dzieciñstwa dla jednych, a dla drugich krainie
piêknej m³odoci i doros³ego ¿ycia. Nagle okaza³o siê,
jak wielka jest grupa ludzi, dla których te sprawy maj¹
niezwyk³e znaczenie. Z pocz¹tku poczt¹ pantoflow¹,
potem przy wykorzystaniu dostêpnych mediów zaczêto
siê zwo³ywaæ na spontanicznie organizowane spotkania. Odzew przeszed³ wszelkie oczekiwania. Przychodzi³y t³umy, to by³ czas wspomnieñ, wzruszaj¹cych opowieci, przywracania pamiêci o latach odleg³ych. Przesz³oæ sta³a siê si³¹ sprawcz¹ tworzenia nowych spo³ecznoci, z³¹czonych wspóln¹ mi³oci¹ do najdro¿szych, wiêtych miejsc gdzie up³ynê³y najpiêkniejsze
lata. ¯ywio³owo powstawa³y stowarzyszenia gromadz¹ce dawnych mieszkañców Lwowa, Tarnopola, Stanis³awowa, Drohobycza, Brodów, Buczacza itd. Wyranie
zarysowa³a siê potrzeba nadania temu wielkiemu ruchowi zrêbów organizacyjnych, poszczególne stowarzyszenia uzna³y za konieczne wy³onienie sporód siebie liderów, którzy potrafi¹ zapewniæ zgodny z oczekiwaniami Kresowian rozwój. Liderzy podjêli swoist¹,
odpowiedzialn¹ misjê. Wielu z nich trwa na tych pozycjach do dzi, przewodzi coraz starszym wiekowo grupom, staraj¹c siê jednoczenie zachowaæ w pamiêci
tych, którzy przechodz¹ na Wieczn¹ S³u¿bê. Od samego pocz¹tku, od 1988 roku z dzia³alnoci¹ stowarzyszeñ kresowych w Opolu i na l¹sku Opolskim, zwi¹zana jest Irena Swaryczewska-Kalitowa.

Irena Kalitowa
Irena Kalitowa urodzi³a siê 13 lutego 1938 roku
w Potoku Z³otym (powiat Buczacz, woj. tarnopolskie)
w rodzinie o pokoleniowej tradycji patriotycznej. Dziadek Ireny, Antoni Swaryczewski by³ burmistrzem Potoku Z³otego, ojciec Józef ¿o³nierz Józefa Pi³sudskiego,
uczestnik wojny polsko  bolszewickiej 1920 pracowa³
w S¹dzie Grodzkim w Potoku, zosta³ zamordowany
przez Ukraiñców w 1941 roku. Matka Maria z Kapuciñskich, rodowita stanis³awowianka, do 1939 roku
by³a naczelniczk¹ poczty w Horodence.1)
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W czerwcu 1945 roku w ramach kresowej ekspatriacji wraz z matk¹ i siostr¹ przyby³a do Opola, miastu
temu pozosta³a wierna do dzi, z nim zwi¹za³a swoje
losy rodzinne, zawodowe i spo³eczne. W 1955 roku
w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym ¯eñskim im. Marii Konopnickiej w Opolu z³o¿y³a egzamin dojrza³oci. Dalsz¹
naukê kontynuowa³a w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej,
w 1962 roku zdoby³a dyplom magistra filologii rosyjskiej.
Pracê nauczycielsk¹ rozpoczê³a bezporednio po
ukoñczeniu studiów w Zespole Szkó³ Zawodowych Zak³adów Naprawy Taboru Kolejowego w Opolu, równolegle prowadzi³a zajêcia w Zasadniczej Szkole Zawodowej Lokomotywowni Opole.
W latach 1973  1976 pracowa³a w organizacjach
politycznych, odpowiada³a za dzia³alnoæ szkó³, placówek owiatowych i kulturalnych miasta Opole. W 1976
roku otrzyma³a powo³anie na stanowisko starszego wizytatora Kuratorium Owiaty i Wychowania w Opolu
nadzoruj¹cego pracê i rozwój szkolnych bibliotek w województwie opolskim. Na emeryturê przesz³a w 1988 roku.
Przejcie na emeryturê by³o równoznaczne z podjêciem spo³ecznej dzia³alnoci, praktycznie w pe³nym
wymiarze czasowym, w powstaj¹cych kresowych towarzystwach. W 1992 roku powo³a³a do ¿ycia Zwi¹zek
Potoczan, któremu prezesuje do dzisiaj. Na pierwszy
zjazd Zwi¹zku przyby³o ponad 200 osób, dawnych
mieszkañców Potoku Z³otego, wród nich rodzina Gniewoszów herbu Rawicz, ostatnich w³acicieli miasta.2)
Zjazdy s¹ nadal kontynuowane, zwykle pierwsza czêæ
odbywa siê w Wabienicach ko³o Olenicy, gdzie w miejscowym kociele znajduje siê przywieziony z Potoku
obraz Matki Boskiej Potockiej, cudami s³yn¹cy.
Cz³onkowie Zwi¹zku podjêli szereg istotnych decyzji, najwa¿niejsz¹ by³a inicjatywa ksiêdza profesora
Andrzeja Hanicha, którego rodzice pochodzili z Potoku
Z³otego, by do kaplicy odbudowywanego tam kocio³a
pod wezwaniem Narodzenia Najwiêtszej Maryi przekazaæ kopiê obrazu Matki Boskiej Z³otopotockiej (kopiê
wykona³ artysta malarz Jan Maciuch). Odbudowy kocio³a, podobnie jak i kocio³a farnego w Buczaczu
podj¹³ siê legendarny ksi¹dz infu³at Ludwik Rutyna, rodem z Buczacza, który po przejciu na emeryturê, za
zgod¹ arcybiskupa opolskiego ks. Alfonsa Nossola powróci³ na rodzinn¹ ziemiê. We wszystkich dzia³aniach
ksiêdza infu³ata mocno wspiera³ Zwi¹zek Potoczan.
Podczas organizowanych przez pani¹ Irenê pielgrzymek przekazywano zebrane rodki finansowe i dary na
odbudowê wi¹tyñ, czêciowo przeznaczane tak¿e dla
mieszkañców. W 1995 roku metropolita lwowski arcybiskup Marian Jaworski erygowa³ powtórnie koció³
w Potoku Z³otym. Koció³ otrzyma³ w darze g³ówne elementy wystroju wnêtrza: o³tarze, ³awki, stalle, pozyskane z zamykanego kocio³a w Cisowej, na Opolszczynie przywieli je z sob¹ pielgrzymi. Sukcesem Zwi¹zku
by³o wydanie kilku publikacji zwartych o rodzinnej miejscowoci, jedn¹ z nich Potok Z³oty jaki pozosta³
w pamiêci na rêce Ojca wiêtego Papie¿a Jana Paw³a II
przekaza³ w 1997 roku opolski wojewoda. wietnie
przez pani¹ Irenê prowadzony Zwi¹zek zyska³ szacunek i uznanie mieszkañców miasta, licznie uczestnicz¹
oni w uroczystych nabo¿eñstwach, do których piêkne i
poruszaj¹ce Modlitwy Wiernych opracowuje sama
przewodnicz¹ca Zwi¹zku.

Pocz¹wszy od 2009 roku mgr Irena Kalitowa przewodniczy Opolskiemu Oddzia³owi Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich. Do najwa¿niejszych osi¹gniêæ kierowanego przez ni¹ towarzystwa, wynikaj¹cych wprost z jej osobistego zaanga¿owania zaliczyæ trzeba:
 organizacjê wspólnie z Kuratorium Owiaty
w Opolu  pocz¹wszy od 2010 roku  Konkursów Wiedzy o Kresach Wschodnich dla uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
 jej osobistym sukcesem jest og³oszenie dnia 29
maja Dniem Kadeta, jako formy uczczenia udzia³u Kadetów Lwowskich w Powstaniach l¹skich;
 mia³a wielki udzia³ w nadaniu jednej ze szkó³ opolskich imienia Orl¹t Lwowskich i nazwania le¿¹cego nieopodal szko³y ruchliwego ronda imieniem Antosia Petrykiewicza;
 zainicjowa³a wmurowanie w opolski Ratusz tablicy
memorialnej przypominaj¹cej ekspatriacjê i przybycie
pierwszych kresowych wygnañców do Opola w 1945
roku;
 wspó³organizowa³a cykliczne spotkania z profesorem Stanis³awem S³awomirem Niciej¹, w miarê ukazywania siê kolejnych tomów Kresowej Atlantydy, za
ka¿dym razem t³umnie obleganych przez mieszkañców
i goci z województwa.
W 2006 roku przeprowadzi³a procedurê przyznania
ksiêdzu infu³atowi Ludwikowi Rutynie cenionej Nagrody
Fundacji Procul ufundowanej przez Jerzego Bonieckiego z Australii.
Dziêki znakomitej wspó³pracy pani Ireny z wojewódzkimi w³adzami administracyjnymi i samorz¹dowymi potrafi³a zapewniæ ¿yczliwoæ i wsparcie podejmowanym przez kresowian inicjatywom. Jej zas³ug¹ jest
tak¿e skupienie dzia³alnoci religijnej stowarzyszeñ
wokó³ kocio³a Matki Boskiej Bolesnej i w. Wojciecha
w Opolu, sta³ siê on prawdziwym kresowym kocio³em,
dziêki uprzejmoci proboszcza ksiêdza Marka Trzeciaka wietlica parafialna s³u¿y Towarzystwu do prowadzenia spotkañ i zebrañ.
Za wybitne osi¹gniêcia w pracy zawodowej i dzia³alnoci spo³ecznej zosta³a odznaczona m. in. Srebrnym
Krzy¿em Zas³ugi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznakami: Zas³u¿onemu Opolszczynie i Za zas³ugi dla Miasta Opola. Otrzyma³a Nagrodê Ministra
Owiaty i Wychowania. Posiada liczne wyró¿nienia organizacji kombatanckich i kresowych. W 2018 roku
nagrodzono pani¹ Irenê presti¿owym Laurem Umiejêtnoci i Kompetencji. Szczególnie wysoko ceni sobie
Medal za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie, pó³wiecze
zwi¹zku ma³¿eñskiego uroczycie obchodzi³a w towarzystwie mê¿a Edmunda oraz synów Mieszka i Bartosza.
Trudno sobie wyobraziæ dzia³alnoæ organizacji kresowych w Opolu i na Opolszczynie bez twórczego,
zaanga¿owanego uczestnictwa w niej mgr Ireny Swaryczewskiej-Kalitowej, wydaje siê to niemo¿liwe.
Przeto ad multos annos Nasza Ireno!
Przypisy:
1. Stanis³aw S³awomir Nicieja: Potok Z³oty. Blask i zag³ada.
Nowa Trybuna Opolska z 18 stycznia 2011roku.
2. Tomasz Henryk Skrzypecki: Potok Z³oty na tle historii polskich Kresów Po³udniowo-Wschodnich. Opole 2010. Str. 112. G
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Krystyna Angielska

Wschodnia Golgota

Moja Ojczyzna

(fragment)

Moja Ojczyzna 
to niby dwa ramiona rzeki
omywaj¹cej samotn¹ wysepkê 
me udrêczone serce.
Jak ³odyga, na której
zakwitaj¹ dwa kwiaty,
to dwa rozga³êzienia konara,
z którego jedno
pnie siê ku niebu,
za drugie,
z³amane przez burzliwe losy,
zros³o siê jak okaleczona rêka,
pochylone ku ziemi
nie owocuje
jak jego bliniaczy brat.
Moja Ojczyzna 
to pêkniête serce
sztucznie zszyte ig³¹ ¿ycia,
ale cierpni¹ce
na do¿ywotn¹ arytmiê.
Moja Ojczyzna 
to rozdwojenie duszy,
z którego nigdy nie mo¿na
siê wyleczyæ.
Bo Ojczyzn tych jest dwie:
Lwów i Polska.

(...) I oto posiwiali i przygnêbieni
powoli docieramy
do kresu drogi.
O ojczynie
mylelimy jak o raju,
do którego za ¿ycia
nie ma wstêpu.
Mo¿e Bóg
zwa¿ywszy ciê¿ar cierpieñ,
oszczêdzi nam
dodatkowe mêki czêciowo.
Mo¿e powie:
biedni kresowiacy
zas³u¿ylicie u mnie
na malutki skrawek nieba.
A mo¿ nadal
bêdziemy siê tu³aæ
po czyæcowej zagranicy?
Fiat voluntas Tua.

Modlitwa
Jak mam siê zwracaæ do Ciê,
Panie,
aby modlitwê m¹ us³ysza³,
Czy w szumie wiata jeste w stanie
odró¿niæ g³osu mego kryszta³?
Do cerkwi mam iæ, czy kocio³a,
albo innej jakiej wi¹tyni,
czy wa¿ne jest sk¹d do Ciê wo³am,
lub sk¹d modlitwa moja p³ynie?
Chcê tylko Ciê o zdrowie prosiæ,
a reszta jako siê u³o¿y.
Czasami wiêc o rannej rosie
wród drzew kwitn¹cych czczê Ciê,
Bo¿e.
Dziêkujê Ci za dzieñ prze¿yty
spokojnie, wród zapachu kwiatów,
¿e z³a nie jestem i ¿em syta,
wiêc znowu dziêki sk³adam za to.
Gdy co dobrego zrobiæ mogê
dla bliskich albo ca³kiem obcych,
znajdujê do Ciê gwiezdn¹ drogê
i lê westchnienia modlitw nocnych.
Za miastem, poród traw i krzewów
g³os mój z wiergotem ptaków leci.
Czy s³yszysz mnie jak z wiatrem
piewam,
jak s³owa pachn¹ polnym
kwieciem?
Czy¿ ma modlitwa nie jest g³êbsza
nili bigotek szepty suche,
wyrywa siê wprost z duszy wnêtrza,
czysta, jak Twoich gwiazd okruchy.

Wspomnienie o Chopinie
Kamienne marzenie
zastyg³o pod wierzb¹:
to Chopin graj¹cy
poloneza As-dur.
Ga³¹zki rzucaj¹
fio³kowe cienie,
otaczaj¹c postaæ
niby ¿ywy mur.
Rêce Fryderyka
pieszcz¹ powietrze 
czu³¹ klawiaturê
instrumentu wiecznoci,
a ser4ce wo³a:
o graj, graj jeszcze
swe preludia pe³ne
smutku i mi³oci.
Niech lekko p³yn¹
w b³êkit przestworza
powiewy walców,
têsknota cierpienia...
Tak bym pragnê³a
kwiaty po³o¿yæ
wprost u stóp Twoich,
w miêkkoci zieleni.
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UROCZYSTOCI W ODDZIA£ACH I KLUBACH TMLiKPW
Leszek Mulka

XIV Olenicki Konkurs Recytatorski Poezji Lwowskiej
im. Mariana Hemara
Ju¿ po raz czternasty odby³ siê w Olenicy Konkurs
Recytatorski Poezji Lwowskiej i Kresowej im. Mariana
Hemara organizowany przez Klub TMLiKPW i Szko³ê
Podstawow¹ nr 7 im. Jana Paw³a II. Konkurs jest przeznaczony dla m³odzie¿y szkolnej, a jego celem jest
upowszechnianie wród m³odzie¿y wiedzy o Lwowie i
dawnych Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej oraz
o ich historycznym i kulturowym dziedzictwie poprzez
literaturê piêkn¹  poezjê i prozê. Lwów i Kresy, tak
nierozerwalnie zwi¹zane z histori¹ Polski, odegra³y
w jej dziejach bardzo wa¿n¹ rolê. Wiele wydarzeñ historycznych zwi¹zanych z Kresami zosta³o utrwalonych
w dzie³ach literackich, a konkurs jest dobr¹ okazj¹ do
ich przypomnienia. Patronat nad konkursem obj¹³ Starosta Powiatu Olenickiego Jan D¿ugaj, który równie¿
ufundowa³ nagrody dla laureatów.
Konkurs odbywa siê tradycyjnie w listopadzie, w atmosferze rocznicowej zwi¹zanej z obchodami wiêta
Niepodleg³oci i Obron¹ Lwowa w 1918 r. 19 listopada
2019 r. w udekorowanej herbem Lwowa sali Olenickiej
Biblioteki Publicznej odby³ siê fina³ Konkursu.
W fina³ach konkursu wziê³o udzia³ 42 uczestników
z 10 olenickich szkó³. Prezentacje fina³owe odby³y siê
w dwóch grupach:
I. uczniowie m³odsi (klasy IV  VII szkó³ podstawowych)
II. uczniowie starsi (klasy VIII szkó³ podstawowych i
szko³y rednie).
Ocenia³a je Komisja Konkursowa w sk³adzie: Barbara Sycianko  przewodnicz¹ca, Dorota Bilmon  sekretarz, Barbara S³omka  cz³onek.
W grupie m³odszej: I miejsce zajê³a Zofia Walczak z
SP nr 6 za recytacjê wiersza Mariana Hemera Rozmowa z ksiê¿ycem, II  Zuzanna Szczygie³ ze SP Gminy
Olenica, III  Wanessa Klapiñska, równie¿ z SP Gminy
Olenica. Wyró¿nienia otrzymali: Zuzanna Michalewska z
SP nr 6, Emilia Nyga z SP nr 3, Jan Stasiak z SP nr 2.
W grupie starszej: I miejsce zaj¹³ Szymon Rajkiewicz ze SP Gminy Olenica za recytacjê utworu Kornela Makuszyñskiego Umiech Lwowa, II  Wiktoria
Serwin z Il LO, III  Wiktor Sobczak z I LO. Natomiast
wyró¿nienia otrzymali: Marcelina Kobiela z I LO, Oliwia
Pana z Technikum Ekonomicznego, Mateusz Szczepaniak ze SP Gminy Olenica.
Dru¿ynowo zwyciê¿y³a Szko³a Podstawowa Gminy
Olenica  wród 6 uczestników jest 4 laureatów.
Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody ksi¹¿kowe
(albumy Jêdrzeja Majki Mistyczny Lwów ksi¹¿ki Witolda Szolgini Tamten Lwów oraz kalendarze lwowskie
na rok 2020. Natomiast nauczyciele przygotowuj¹cy
uczniów do konkursu otrzymali dyplomy z podziêkowaniami i równie¿ kalendarze lwowskie na rok 2020.

Laureaci konkursu  grupa m³odsza Od lewej: Zofia
Walczak, Wanessa Klapiñska, Zuzanna Szczygie³,
Jan Stasiak, Emilia Nyga, Zuzanna Michalewska

Laureaci konkursu  grupa starsza.
Od lewej: Szymon Rajkiewicz, Wiktoria Serwin,
Wiktor Sobczak, Mateusz Szczepaniak.
Marcelina Kobiela, Oliwia Pana

Zwyciêska dru¿yna ze Szko³y Podstawowej Gminy
Olenica. Od lewej: Wanessa Klapiñska, Zuzanna
Szczygie³, Oliwia Ma³achowska, Mateusz Szczepniak,
Gabriela Wajerowska
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Po wrêczeniu nagród obecni na uroczystoci wys³uchali wystêpu laureatów.
Spotkanie urozmaici³ wystêp zespo³u muzycznego
z II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Jana Twardowskiego w sk³adzie: Emilia Podgajna  skrzypce, Emilia
Charemska  pianino, Oliwia Komor  piew.

Na uroczystoci, oprócz uczestników konkursu.
obecni byli nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele
w³adz owiatowych Olenicy.
Fot. Agnieszka Grondowa

G

Janusz Sekulski

25-lecie Oddzia³u w Gnienie
Z obiektywnych powodów uroczystoæ 25-lecia powstania gnienieñskiego oddzia³u Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich zorganizowalimy z dziewiêciomiesiêcznym opónieniem. Zebranie organizacyjne odbylimy w kwietniu 1994 roku,
a w grudniu tego roku wyjechalimy ju¿ z za³adowanym
towarem autokarem do Strzelczysk i Lwowa.
15 stycznia 2020 roku w sali Hotelu Pietrak zebrali
siê cz³onkowie oddzia³u i zaproszeni gocie. By³a to
uroczystoæ po³¹czona z ¿yczeniami noworocznymi i
dzielenia siê op³atkiem.

Wród goci przybyli m.in. Tadeusz Tomaszewski
pose³ na Sejm RP, przewodnicz¹cy Rady Miasta Micha³
Glejzer, przewodnicz¹cy Rady Powiatu Dariusz Pilak,
prezydent Gniezna Tomasz Budasz, starostê powiatu
gnienieñskiego reprezentowa³ Adam Krystkowiak, senatora Paw³a Arndta reprezentowa³ Dyrektor Biura Bartosz Kanik. Obecni byli wiceprezes Stowarzyszenia
Katyñ w Poznaniu W³odzimierz Minikowski, prezes
Towarzystwa Przyjació³ Gniezna Jan Socha i starszy
Cechu Rzemios³a i Ma³ych Przedsiêbiorstw Eugeniusz
Pawlikowski. Zaszczyci³ nas swoj¹ obecnoci¹ ks. kanonik dr Jan Szrejter cz³onek Kapitu³y Prymasowskiej i
nasz kapelan.
Goci powita³ Grzegorz Kamieniarz cz³onek zarz¹du
oddzia³u. Czas odznaczeñ i podziêkowañ medalem
30-lecia Towarzystwa wyró¿niono p. Stefaniê Dudczak
najstarsz¹ 94-letni¹ cz³onkiniê naszego oddzia³u. Z³ote
odznaki za zas³ugi dla Towarzystwa otrzymali: Dariusz
Pilak, Micha³ Glejzer, W³odzimierz Minikowski, Marek
Zbiranek, Stefan Chojnacki i Anna Dziurleja. Kilkana-

Prezydium uroczystoci. Od lewej: Dariusz Pilak,
Tomasz Budasz Prezydent Gniezna, Grzegorz Kamieniarz prowadz¹cy uroczystoæ, prezes Janusz Sekulski, W³odzimierz Minikowski  wiceprezes Stowarzyszenia Katyñ w Poznaniu

Odznaczeni Z³ot¹ Odznak¹ TMLiKPW. Od lewej:
Marian Kazimierczak, Stefan Chojnacki prezes,
Dariusz Pilak, Roman Macioszek, W³odzimierz Minikowski, Micha³ Glejzer
cie osób cz³onków naszego oddzia³u i darczyñcom
wrêczono odznaki 30-lecia TMLiKPW wyró¿nienia wrêczy³ prezes naszego oddzia³u, cz³onek ZG Towarzystwa Janusz Sekulski. Kiedy spojrza³em na salê zda³em sobie sprawê, ¿e wyró¿nienia powinny otrzymaæ
przynajmniej dwie osoby cz³onkowie naszego oddzia³u.
Na pocz¹tku mojego wyst¹pienia chwil¹ ciszy uczcilimy pamiêæ p. naszych cz³onków i darczyñców. którzy w ub. roku odeszli do Boga. Przedstawi³em
w ogromnym skrócie nasz¹ dzia³alnoæ w ostatnich

Prezes Janusz Sekulski wrêcza Medal 30-lecia
TMLiKPW Stefanii Dudczak. Obok jej siostra starsza
o rok. Z lewej Alicja Truskawka, z prawej Jerzy
Nadoliñski
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25 latach. G³ówny nacisk po³o¿y³em na udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej naszym rodakom i co bardzo wa¿ne bezporedni kontakt z Polakami we Lwowie
i innych miejscach na Kresach Po³udniowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej oraz dzia³aj¹cymi tam polskimi
organizacjami i ogromn¹ pracê jak¹ w³o¿ylimy w tê
dzia³alnoæ. Wyliczy³em miejsca pamiêci, które postawilimy w tak jak np. Tablicê-Krzy¿ katyñski, Tablicê

kowi, pamiêæ o Polakach i krzewienie ich polskoci
z nasz¹ pomoc¹ i tego upartego prezesa. ¯yczyli wytrwa³oci, zdrowia, pokonywania wszelkich przeszkód i
deklarowali swoj¹ pomoc i wspó³dzia³anie. Odebra³em
adresy z ¿yczeniami. Zapowiedziany wyszed³ Wojciech
Habela wród gromkich oklasków. Jego ponad godzinny koncert wszystkich rozbawi³ ale te¿ wiersze s³uchano w zadumie. Przy dobrej kawie, herbacie, wyrobach

Widok ogólny uczestników uroczystoci
upamiêtniaj¹c¹ ludobójstwo na Wo³yniu i w Polsce Po³udniowo-Wschodniej, epitafium powiêcone profesorom wy¿szych uczelni Lwowa zamordowanych przez
hitlerowców w kwietniu i czerwcu 1941 r. na Wzgórzach
Wuleckich we Lwowie, staranie i nazwanie du¿ego
skweru wokó³ Pomnika Harcerskiego Skwerem Orl¹t
Lwowskich. Przypomnia³em organizowane przez nasz
oddzia³ uroczystoci corocznie w rocznice ludobójstwa
na Wo³yniu i Polsce Po³udniowo-Wschodniej, mord Katyñski, obronê Lwowa, mord profesorow wy¿szych
uczelni Lwowa oraz wspó³udzia³ w organizacji uroczystoci w rocznicê 17 wrzenia 1939 r napad Rosji Sowieckiej na Polskê, któr¹ to bestialski napad obj¹³ w³anie kresy II Rzeczypospolitej.
Ewenementem by³y operacje dzieci z Parafii
w Strzelczyskach wykonane w Instytucie Akademii Medycznej w Poznaniu i szpitalach gnienieñskich. Ponadto przez wiele lat wakacje dla dzieci u gnienieñskich rodzin czy na obozie harcerskim. Zabieraj¹cy
g³os pose³ Tadeusz Tomaszewski, przewodnicz¹cy rad
Dariusz Pilak i Micha³ Glejzer, prezydent Tomasz Budasz, prezes Jan Socha, prezes W³odzimierz Minikowski w ciep³ych s³owach podkrelali nasz¹ dzia³alnoæ,
mówili o rzadko spotykanej w pomocy innemu cz³owie-

ciastkarskich (czêæ upiek³a moja ¿ona) czas szybko
p³yn¹³ Wojciech Habela zakoñczy³ koncert przy gromkich oklaskach. Ks. kanonik Jan Szrejter odmówi³ modlitwê do której w³¹czyli siê wszyscy obecni. Dzielilimy
siê op³atkiem sk³adaj¹c nawzajem ¿yczenia d³ugich lat
¿ycia, zdrowia i si³y. Po prawie czterech godzinach zakoñczylimy uroczystoæ. W trakcie uroczystoci zbieralimy datki na odnowê grobów Polaków na Cmentarzu we Lwowie.
Fot. Beata Krzyka G
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Micha³ Kunt

Spotkanie z ksiêdzem Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim
W dniu 30 listopada 2019 r., w siedzibie Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odr¹ odby³o zorganizowane przez kostrzyñski klub Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich oraz
Bibliotekê Miejsk¹ w Kostrzynie  otwarte dla wszystkich chêtnych spotkanie z niezwyk³ym cz³owiekiem
 ksiêdzem Tadeuszem lsakowiczem-Zaleskim  duchownym katolickim obrz¹dków ormiañskiego i ³aciñskiego, dzia³aczem spo³ecznym, historykiem Kocio³a,
wieloletnim uczestnikiem opozycji antykomunistycznej
w PRL, pisarzem i poet¹.
Wydarzenie cieszy³o siê niezwykle du¿ym zainteresowaniem mieszkañców samego Kostrzyna jak i goci
przyby³ych specjalnie z innych miejscowoci. Ksi¹dz
Tadeusz lsakowicz-Zaleski przedstawi³ autorsk¹ prezentacjê na temat ludobójstwa dokonanego przez ukraiñskich nacjonalistów na polskiej ludnoci Wo³ynia, Lu-

belszczyzny i Ma³opolski Wschodniej, opisuj¹c szereg
wydarzeñ, rysuj¹c ich szerokie t³o, poddaj¹c cis³ej
analizie kontekst przyczynowo-skutkowy tej tragedii
oraz dzisiejsze jej echa w wiecie polityki czy dyplomacji. Goæ odpowiada³ tak¿e na bardzo liczne pytania
publicznoci dotycz¹ce m.in. dzisiejszych stosunków
polsko-ukraiñskich, procesu upamiêtniania i organizowania godnych pochówków ofiar ludobójstwa.
Obecni na spotkaniu mieli okazjê do zakupienia
ksi¹¿ek ksiêdza Isakowicza-Zaleskiego, który cierpliwie
podpisywa³ swoje dzie³a licznym ich nabywcom.
Spotkanie z ksiêdzem Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim odbi³o siê szerokim echem w Kostrzynie i okolicach. Wszyscy liczymy, i¿ pomimo nat³oku obowi¹zków
i koniecznoci licznych spotkañ na terenie ca³ego kraju
 ksi¹dz ponownie zagoci kiedy do naszego miasta. G

Andrzej Szlichta

Dzieñ 11 listopada jest zawsze wa¿nym dniem,
w obchodach wiêta Niepodleg³oci zawsze uczestniczymy. I tym razem przed po³udniem uczestniczymy
w uroczystej Mszy w. w archikatedrze a po nabo¿eñstwie w pochodzie do Grobu Nieznanego ¯o³nierza
w pod jasnogórskim parku. Po po³udniu odbywa siê
g³ówna uroczystoæ na pl. W³. Biegañskiego pod Pomnikiem Marsza³ka J. Pi³sudskiego. Uroczystoæ orga-

U nas w listopadzie
Listopad to miesi¹c obfituj¹cy, w wa¿ne rocznice
pañstwowe (11 listopada), kocielne (Wszystkich wiêtych), a tak¿e wa¿ne dla kresowian dot. bohaterskiej
obrony Lwowa w roku 1918.
Tradycyjnie ju¿ nasz Oddzia³ stara siê godnie uczciæ
te wa¿ne daty. Ju¿ w koñcu padziernika przygotowujemy znajduj¹ce siê na czêstochowskich cmentarzach
groby Obroñców Lwowa a tak¿e groby naszych zas³u¿onych cz³onków Oddzia³u. W tym roku przy porz¹dkowaniu grobów na Cmentarzu Kule pomog³a nam m³odzie¿ z zaprzyjanionej szko³y  ZS im. W. Szymborskiej. By³y kwiaty, znicze i bia³o-czerwone chor¹giewki.
z kolei w dniu 1 listopada m³odzie¿ z wspó³pracuj¹cych
z nami szkó³ (Szk. Podst. nr 14 i 16, ZS im. W. Szymborskiej, ZS im. B. Prusa ) kwestowa³a w naszym imieniu na utrzymanie grobów w godnym stanie. Zebrana
kwota rozliczana jest zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami Min. Adm.
Tu¿ przed wiêtem Niepodleg³oci, bo w dniu 8 listopada pod naszym Pomnikiem Orl¹t Zespó³ Szkó³
im. B. Prusa organizuje Apel Niepodleg³oci z udzia³em
m³odzie¿y z innych szkó³, W³adz Miasta (Prezydent
Miasta obj¹³ patronat nad t¹ uroczystoci¹), innych organizacji. Oczywicie nie mog³o zabrakn¹æ ani nas, ani
naszego sztandaru. By³y okolicznociowe wyst¹pienia,
by³y kwiaty sk³adane pod pomnikiem, ale przede
wszystkim by³ ciekawy monta¿ s³owno-muzyczny nawi¹zuj¹cy do wydarzeñ roku 1918. Starsze pokolenie
obecne na tej uroczystoci ze wzruszeniem s³ucha³o
wypowiadanych przez m³odzie¿ s³ów i rozlegaj¹cych
siê melodii patriotycznych piosenek. S³owa uznania
nale¿¹ siê wychowawcom i m³odzie¿y za prowadzenie
i przygotowanie tej wzruszaj¹cej uroczystoci.

Pomnik Orl¹t Lwowskich 22 XI 2019 r.
Od lewej: A. Kiwacki, Ojciec E. Rakoczy,
M. Suskiewicz, A. Królica, Z. Fliszczak
nizuje Urz¹d Miasta. Rozpoczyna siê z³o¿eniem kwiatów na Grobie Nieznanego ¯o³nierza, uczestnicy
 poczty sztandarowe, kompania WP i oddzia³ Policji
na koniach, W³adze Miasta i delegacje ró¿nych organizacji, m³odzie¿ i mieszkañcy naszego miasta przy
dwiêkach orkiestry zmierzaj¹ pod pomnik Marsza³ka.
Tu wyg³aszane s¹ okolicznociowe przemówienia, odbywa siê Apel Pamiêci, salut artyleryjski, deklamacje i
piosenki patriotyczne i oczywicie z³o¿enie kwiatów
pod pomnikiem. A wszystko to w wieczornej scenerii,
25

przy wietle pochodni niesionych przez harcerzy. Trudno sobie wyobraziæ by nas i naszego sztandaru tu nie
by³o. Bylimy.
Tradycyjnie 22 listopada organizujemy uroczysty
Apel Pamiêci pod Pomnikiem Orl¹t. Jak zawsze patronat nad t¹ uroczystoci¹ obj¹³ Prezydent Miasta
Krzysztof Matyjaszczyk. Licznie przyby³y delegacje ró¿nych instytucji, organizacji i szkó³. Przyby³o 31 pocztów
sztandarowych. Wród przyby³ych na uroczystoæ 101
rocznicy zakoñczenia zwyciêskiej obrony Lwowa
w roku 1918 byli: Wiceprezydent Czêstochowy Marcin
Sabat, Dyrektor Czêstochowskiej Delegatury l¹skiego
Urzêdu Marsza³kowskiego Adam Markowski, Nacz.

B. Prusa przedstawi³a wzruszaj¹cy program s³ownomuzyczny powiêcony Orlêtom Lwowskim. Zarówno
przed uroczystoci¹ jak i po jej zakoñczeniu z g³oników rozlega³y siê melodie kresowe i legionowe. Cz³onkowie naszego Oddzia³u po uroczystoci spotkali siê
na herbatce u naszego kapelana ks Marka Olejniczaka.
Wa¿nym wydarzeniem dla naszego Oddzia³u by³o
uroczyste spotkanie w dniu 26 listopada 2019 r. Otó¿ w Muzeum Monet i Medali Jana Paw³a II odby³a siê uroczystoæ z okazji 30-lecia naszej dzia³alnoci. Oddzia³
nasz powsta³ wprawdzie 15 kwietnia 1989 r., ale spotkanie jubileuszowe zorganizowalimy z opónieniem.
Du¿a sala odczytowa Muzeum wype³ni³a siê po
brzegi Goæmi, sympatykami naszej organizacji,
przedstawicielami W³adz i ró¿nych organizacji i cz³onkami naszego Oddzia³u.
Spotkanie, dla wprowadzenia w odpowiedni nastrój,
rozpocz¹³ Andrzej Szczepañski, który przy akompaniamencie gitary zapiewa³ trzy piosenki kresowe. Z kolei
prowadz¹cy spotkanie Ludwik Madej (wiceprezes Oddzia³u) powita³ zgromadzonych, a by³a to d³uga lista.
Byli to m.in.: Senator Ryszard Majer, Pose³ Zdzis³aw
Wolski (do niedawna Przewodnicz¹cy Rady Miasta),
cz³onek Zarz¹du G³ównego naszego Towarzystwa Janina Pó³torak, Wiceprezydent Czêstochowy Ryszard Stefaniak, Dyr. Czêstochowskiego Oddzia³u l¹skiego
Urzêdu Marsza³kowskiego Adam Markowski, Radny
l¹skiego Sejmiku Stanis³aw Gmitruk, Rektor Uniwersytetu prof. Anna Wypych-Gawroñska, Przew. Czêstochowskiego Oddzia³u Stowarzyszenia Wspólnota Polska Rafa³ Piotrowski, oficerowie WP z Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ, Zwi¹zku Strzeleckiego, Policji,
Stra¿y, przedstawiciele wydz. UM i Starosty Czêstochowskiego, Dyrektorzy i nauczyciele czêstochowskich
szkó³, itp. Po powitaniu przy dwiêkach piosenki
W dzieñ deszczowy... wprowadzony zosta³ nasz
sztandar. G³os zabra³ Prezes Adam Kiwacki, który
przedstawi³ historiê naszego Oddzia³u i najwa¿niejsze
dokonania w minionym 30-leciu.
Przysz³a kolej na wyst¹pienia Goci. Byli to: Wiceprezydent Ryszard Stefaniak, pose³ Zdzis³aw Wolski,
przedstawicielka ZG Towarzystwa Janina Pó³torak,
Rektor Uniwersytetu prof. Anna Wypych-Gawroñska,
Rafa³ Piotrowski ze Wspólnoty Polskiej  dyr. ZS im.
Jana Paw³a II. Mi³¹ niespodziank¹ by³o przybycie delegacji Stowarzyszenie Nasz Grodziec z du¿ej wsi
w gminie Ozimek na Opolszczynie. Mieszka tu b. wielu Zabugowców, a niedawno goci³a u nich nasza wystawa o Lwowie. Prezes tego Stowarzyszenia p. Helena Gruszka przekaza³a nam nie tylko ¿yczenia, ale i
kwiaty. Kolejny punkt to wrêczenie medali i odznak
30-lecia i okolicznociowych dyplomów. Medale wrêcza³a Cz³onek Zarz¹du G³ównego Towarzystwa p. Janina Pó³torak w asycie prezesa Adama Kiwackiego. Medale otrzymali obecni na uroczystoci Senator Ryszard
Majer, Pose³ Zdzis³aw Wolski, Rektor Anna WypychGawroñska, Wiceprezydet Ryszard Stefaniak, a Odznaki 30-lecia TMLiKPW otrzyma³a liczna grupa nauczycieli czêstochowskich szkó³ i naszych sympatyków wspó³pracuj¹cych z naszym Oddzia³em. Grupa
naszych dzia³aczy oraz przedstawiciele ró¿nych instytucji otrzymali okolicznociowe dyplomy z podziêkowaniami.

Pod pomnikiem Orl¹t Lwowskich
Wydz. Edukacji UM Grzegorz Papulski, oficerowie WP
z Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ z jej szefem p³k.
Adamem Klimkiem, przedstawiciele Komendy Policji i
Komendy Stra¿y Po¿arnej, AK, Kombatantów, Zwi¹zku
Strzeleckiego, Rodziny Katyñskiej, Stowarzyszenia
Wspólnota Polska. Byli mieszkañcy naszego Miasta i
liczna m³odzie¿ czêstochowskich szkó³ ze swoimi nauczycielami i dyrektorami. Uroczystoæ prowadzi³ mgr
Adam D³u¿niak (nauczyciel historii i oficer Strzelca)
któremu towarzyszy³a klasa mundurowa ZS im. Jana
Paw³a II. Uroczystoæ rozpoczê³a siê Hymnem Pañstwowym. Po powitaniu zebranych nast¹pi³y krótkie
przemówienia okolicznociowe Wiceprezydenta Marcina Sabata, naszego Prezesa Adama Kiwackiego i paulina o. Eustachego Rakoczego, które jak zwykle by³o
p³omienne, pe³ne patriotyzmu, skierowane do m³odzie¿y. W koñcowej czêci wyst¹pienia ze smutkiem i oburzeniem przekaza³ informacjê i¿ w nr 5/2019 Biuletynu
IPN znalaz³o siê opracowanie ks. Jaros³awa W¹sowicza SDB pt. M³odzie¿ w walce o granice odrodzonej
Polski, w którym znajduje siê nieprawdziwa informacja, i¿ najm³odszym kawalerem Orderu Virtuti Militari
jest 9-letni Stefan Piotr Weso³owski, co jest nieprawd¹,
gdy¿ najm³odszym Kawalerem tego Orderu jest
p. Anto Petrykiewicz  Obroñca Lwowa. O. Rakoczy
wys³a³ w tej sprawie list do redakcji Biuletynu (ksero
w za³.) ale nie otrzyma³ odpowiedzi (Mam wra¿enie i¿
w rej sprawie powinna zabraæ g³os Red. SF i ZG). Prezes A. Kiwacki wrêczy³ o. Rakoczemu, który jest Cz³onkiem Honorowym naszej organizacji, Medal 30-lecia
TMLiKPW. Kolejnym punktem uroczystoci by³ podnios³y Apel Pamiêci i z³o¿enie wi¹zanek kwiatów pod Pomnikiem Orl¹t. Na zakoñczenie m³odzie¿ z ZS im.
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Radny l¹skiego Sejmiku Stanis³aw Gmitruk wrêczy³ cz³onkom Zarz¹du Oddzia³u  prezesowi Adamowi
Kiwackiemu, wiceprezesom Andrzejowi Królicy i Ludwikowi Madejowi Z³ote Odznaki Honorowe Za Zas³ugi
dla Województwa l¹skiego. Nagrodzeni otrzymali
gromkie brawa od zebranych. Miêdzy poszczególnymi
punktami programu wyst¹pi³y laureatki konkursów organizowanych z okazji Dni Lwowa, a mianowicie
uczennica Szko³y Podst. nr 31 Kalina Morawiec zapiewa³a piosenkê o polskim domu nad Dniestrem, a Patrycja Ojak ze Szko³y nr 10 piêknie zadeklamowa³a wiersz
"wi¹teczny kaban", wykonawczynie otrzyma³y gor¹ce
brawa. Po tej oficjalnej czêci pada komenda Wyprowadziæ sztandar co poczet sztandarowy  Zbigniew
Fliszczak, Marian Suskiewicz, Andrzej Szlichta  uczyni³.
Na zakoñczenie p. Grzegorz Podwójny (ze Szczecina) zapiewa³ kilka piosenek o Kresach, swojego autorstwa.
Ta nasza, mimo ¿e bardzo skromna, uroczystoæ
da³a cz³onkom naszego Oddzia³u wiele wzruszeñ. Podkreli³y to m.in. Seniorki urodzone we Lwowie p. Jadwiga Sieros³awska (skarbnik w latach 1992  2007)
oraz p. Stefania Makochoñ (autorka ksi¹¿ki Dzieciñstwo i M³odoæ Stefci). Wieczorem na Jasnej Górze
podczas Apelu Jasnogórskiego o. Eustachy Rakoczy
w swoim wyst¹pieniu wiele s³ów powiêci³ naszemu jubileuszowi, 30 latom naszej dzia³alnoci.
Trzydzieci lat minê³o. Co zdarzy siê w kolejnych
latach?
Zobaczymy.
Powy¿ej opisane uroczystoci by³y najwa¿niejsze,
ale uczestniczylimy równie¿ w innych, sympatycznych
spotkaniach, mianowicie:
19 listopada prezes Adam Kiwacki spotka³ siê na
Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym ze studentami Sekcji Archiwistyki i Towarzystwa Naukowego
Dziedzictwa Emigracji  tematy Kresowe.
W dniu 21 listopada uczestniczylimy (A. Kiwacki,
L. Madej i A. Szczepañski  piosenki) w Wieczorku
Lwowskim w Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich

Olimpijczyków, na zaproszenie Dyrektorki Szko³y
p. Teresy Trzepizur.
Dnia 29 listopada na zaproszenie Dyr. ZS im.
W. Szymborskiej mgr. Marcina Sygieta wziêlimy udzia³

Wystêp uczniów szko³y przy ul. Kasztanowej
w zwi¹zku z prezentowan¹ wystaw¹
Lwów na starych pocztówkach.
(A. Kiwacki, A. Szlichta) w uroczystoci lubowania
najm³odszej klasy mundurowej.
Przez dwa tygodnie w kociele pw. w. Urszuli Ledóchowskiej by³a eksponowana nasza wystawa Lwów
na starych pocztówkach.
I ostatnia sprawa. W padzierniku zg³osilimy do
Urzêdu Marsza³kowskiego dwa projekty na dofinansowanie z Bud¿etu Obywatelskiego. Zosta³y przez komisjê zakwalifikowane do g³osowania internetowego
przez mieszkañców woj. l¹skiego. G³osowanie trwa³o
ca³y listopad, wiele wysi³ku w³o¿y³ szczególnie Prezes,
aby ludzie chcieli g³osowaæ na nasze projekty. Wyniki
w koñcu grudnia. Oby by³y pomylne.
Tak min¹³ listopad, Dzia³o siê du¿o. Mamy satysfakcjê szczególnie ze wspó³pracy ze szko³ami, licznym
udzia³em m³odzie¿y w imprezach zwi¹zanych z Kresami. G

Krystyna Chruszczewska

Lwowsko-Lubelski Listopad
Tegoroczne obchody Lwowskiego listopada naznaczone zosta³y bardzo smutnym wydarzeniem, jakim
sta³o siê po¿egnanie  na zawsze  prof. dr. hab. W³adys³awa St¹¿ki, wspó³twórcy i Prezesa Lubelskiego
Oddzia³u TMLiKPW  nieprzerwanie przez 24 lata, nastêpnie Prezesa Honorowego.
Obszerny biogram i nale¿ne Panu Prezesowi oddanie ho³du w imieniu ca³ej naszej organizacji zawarte
jest w artykule opracowanym przez obecnego Prezesa
LO TMLiKPW prof. dr hab. Jana Buraczyñskiego. Autorce niniejszego tekstu pozostaje zatem wyra¿enie
g³êbokiego ¿alu, ¿e nigdy ju¿ nie bêdzie cieszyæ siê
autorytetem Pana Profesora, Jego rad¹ i wsparciem
w podejmowanych lwowskich dzia³aniach. Zachowa
je we wdziêcznej pamiêci o niez³omnym wspó³obywatelu Lwowa.

Zaplanowane wczeniej programy upamiêtnienia
Lwowskiego Listopada zosta³y zrealizowane, a wiêkszoæ z nich dedykowano Panu Prezesowi  prof. W³adys³awowi St¹¿ce.
Po raz kolejny TMLiKPW by³o wspó³organizatorem
XVI Zaduszek Kresowych. Pracowalimy w gronie zaprzyjanionych organizacji kresowych i stowarzyszeñ,
jak: Tow. Przyjació³ Grodna i Wilna, Tow. Przyjació³
Krzemieñca i Ziemi Wo³yñsko-Podolskiej, Tow. Mi³oników Wilna i Ziemi Wileñskiej, Stowarzyszenie Rodzina
katyñska, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Zwi¹zek
Sybiraków, Fundacja Niepodleg³oci, Instytut Pamiêci
Narodowej Oddzia³ Lublin, Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy.
Zaduszki kresowe odbywa³y siê w dniach 15  17 listopada. Bogaty program obejmowa³ sesjê popularno27

 rozpocz¹³ akt ponownej dekoracji sztandaru medalem
II Obrony Lwowa (przekazany ongi przez Prezesa
W³adys³awa St¹¿kê) przez Prezesa Oddzia³u
TMLiKPW prof. dr. hab. Jana Buraczyñskiego i wiceprezesa Henryka Ziêbê. Umieszczenia na drzewcu
sztandaru tzw. gwodzi dokonali Gocie, m.in. biskup
diecezjalny ks. dr Marian Rojek, senator RP Jerzy
Chrucikowski.
Po czêci oficjalnej m³odzie¿ zaprezentowa³a
piêkn¹, wzruszaj¹c¹ inscenizacjê obrazuj¹c¹ heroiczn¹
walkê m³odych obroñców Lwowa  w oprawie wokalnej
chóru szkolnego, w znakomitym ruchu scenicznym i
niebanalnej oprawie plastycznej.
W Krasnymstawie Dzieñ Patrona  22 bm. jak co
roku przebiega³ bardzo uroczycie: przemarsz m³odzie¿y do kocio³a parafialnego, wprowadzenie pocztu
sztandarowego na rozpoczêcie Mszy w. ks. Tomasz
Fidecki, katecheta wyg³osi³ piêkn¹ homiliê nawi¹zuj¹c¹
do Patronów szko³y, którzy s¹ wzorem dla m³odych
wspó³czesnych patriotów. Liturgia przebiega³a w oprawie wokalnej chóru szkolnego prowadzonego przez
Pani¹ Ma³gorzatê Dzik. Po Mszy w. przemarsz m³odzie¿y do gmachu szko³y na dalszy ci¹g uroczystoci
wiêta Patrona. Tu  po wprowadzeniu sztandaru i odpiewaniu hymnu Polski uczczono minut¹ ciszy p.
prof. W³adys³awa St¹¿kê.
W trakcie czêci oficjalnej zapocz¹tkowanej wyst¹pieniem dyrektorki szko³y  pani Sylwii M³ynarczyk-Rysak w³¹czyli siê zaproszeni gocie z g³osami pozdrowieñ i uznania. Zabrali g³os: burmistrz Krasnegostawu
Robert Kociuk, dyrektor delegatury che³mskiej Kuratorium Owiaty i Wychowania w Lublinie pan Arkadiusz
Kwieciñski i starszy wizytator Henryk Radej, przedstawicielka Zarz¹du LO TMLiKPW Krystyna Chruszczewska.
Tradycyjnie w trakcie czêci oficjalnej Dnia Patrona
zapalone s¹ znicze i sk³adane kwiaty przed urn¹ z ziemi¹ z cmentarza Orl¹t Lwowskich, która w asycie
warty honorowej wyeksponowana jest w poczesnym
miejscu w holu g³ównym budynku szko³y
Uwagê w tej podnios³ej chwili przyci¹gnê³a wzruszaj¹ca ekspozycja znajduj¹ca siê w s¹siedztwie urny,
powiêcona postaci profesora W³adys³awa St¹¿ki. Jego
fotografia w du¿ym formacie z uroczystoci nadania
szkole imienia Orl¹t Lwowskich i stosowne inskrypcje
stanowi¹ piêkny wyraz ho³du i pamiêci. Pomys³odawczyni¹ i realizatork¹ tego upamiêtnienia jest pani Teresa Miszczak, pierwsza dyrektorka szko³y im. Orl¹t
Lwowskich w Krasnymstawie.
Program artystyczny, opracowany przez panie Joannê Wojtaszek, Martê Ziarko, Ma³gorzatê Dzik, wieñcz¹cy w du¿ej mierze  po otwieraj¹cej go sekwencji s³owno-muzycznej zwi¹zanej z histori¹ walki i zwyciêstwa
Orl¹t Lwowskich  prezentowa³ tematykê proekologiczn¹.
Nauczanie i wychowanie m³odzie¿y w tym duchu
przynios³o wspania³y rezultat, jakim jest wygranie konkursu wojewódzkiego na najciekawiej zaprezentowany
program ekologiczny realizowany w szkole.
Znaczna nagroda finansowa przyznana laureatom
pozwoli³a otworzyæ i urz¹dziæ profesjonalnie pracowniê
przyrodnicz¹. Otwarcie i powiêcenie pracowni w obecnoci zaproszonych goci, zwiedzanie pod kierunkiem
kompetentnych w przedmiocie uczniów-dope³ni³o bogaty program Dnia Patrona.

-naukow¹ z referatami wszystkich wspó³organizatorów
 w siedzibie IPN, uroczyst¹ Msz¹ w. w kociele Pobrygidkowskim, uczczenie miejsc pamiêci  m.in. przed
Tablic¹ Ponarsk¹ w kociele dominikanów, odwiedzenie grobów zas³u¿onych Polaków na zabytkowym
cmentarzu przy ul. Lipowej i kwater wojskowych z lat
wojen i powstañ narodowych. G³ówni inicjatorzy i organizatorzy - mgr Tomasz Rodziewicz i dr Leon Popek
przewodniczyli spotkaniom programowym i czuwali nad
ca³ym przebiegiem XVI Zaduszek Kresowych.
W skromniejszym wymiarze, w kameralnej formie
odby³ siê w dniu 18 listopada wieczór poezji lwowskiej
pn. Listopad nie pozwala zapomnieæ o Lwowie zorganizowany przez kolegów z Zarz¹du LO TMLiKPW  wg
scenariusza Krystyny Chruszczewskiej.
Ze wzglêdu na smutn¹ okolicznoæ nieobecnoæ
wród nas  Prof. W³adys³awa St¹¿ki, program wieczoru zosta³ zmodyfikowany; przydano mu wiêksz¹ dozê
powagi i zadumy nad tym, co utracone
W trzech czêciach: I Wierne miasto, II Orlêta,
III Nostalgia, czytane by³y wiersze poetów  piewców
Lwowa: Mariana Hemara, Mieczys³awa Opa³ka, Kornela Makuszyñskiego, Krystyny Angielskiej, Artura Oppmana, Stanis³awa Andrusikiewicza, , Andrzeja Chciuka,
M.R. Groñskiego. Zaplanowano te¿ wspólne  z udzia³em widowni zapiewanie piosenki Orl¹tko  znanej
dobrze jak siê okaza³o, w pe³nym brzmieniu, przez
wszystkich spektatorów. Wieczór odby³ siê w sali
Wspólnoty Polskiej, w gronie cz³onków TML, przyjació³
z Towarzystw Kresowych, IPN, Wspólnoty Polskiej 
Przyjació³.
Nieod³¹cznym wydarzeniem Lwowskiego Listopada s¹ doroczne Dni Patrona, organizowane przez
Szko³y im. Orl¹t Lwowskich (do roku 2019 zarejestrowano ich na Lubelszczynie i w Lublinie szeæ).
Relacjonuj¹cej tegoroczne uroczystoci szkolne autorce, pozosta³a w pamiêci donios³a chwila przekazania
ufundowanego przez Oddzia³ Lub. TMLiKPW sztandaru
Zespo³owi Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 4 w Lublinie
z okazji patrona  Orlêta Lwowskie. Aktu tego dokona³
Prezes prof. W³adys³aw St¹¿ka, powtarzaj¹c za Marianem Hemarem:
Do czyich r¹k ostatni z nas
Odda chor¹gwi drzewce? Komu
Przeka¿e, gdy nadejdzie czas
Aby j¹ ca³¹ niós³ do domu?
To s¹ te rêce  doda³ Pan Prezes ze wzruszeniem,
przekazuj¹c sztandar uczniom  pocztowi sztandarowemu.
To dramatyczne pytanie poety towarzyszy nam,
starym lwowiakom zawsze, gdy uczestniczymy
w spotkaniach z m³odzie¿¹ spod znaku Orl¹t Lwowskich  która na to pytanie odpowiada wiedz¹ o patronie i miecie Semper Fidelis, pielêgnowaniem pamiêci
o swoich rówienikach, bohaterskich obroñcach Lwowa.
Szko³a podstawowa nr 8 w Zamociu, pierwsza, która na Lubelszczynie przyjê³a imiê Orl¹t Lwowskich
 przed 28 laty, wiêci³a w dniu 22 bm. otrzymanie nowego sztandaru. Po powiêceniu na uroczystej Mszy
w., sztandar zosta³ przeniesiony przez poczet  na
czele pochodu m³odzie¿y do siedziby szko³y. Uroczystoæ szkolna  po odpiewaniu hymnu polskiego
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Nie jest przypadkiem, i¿ Krasnystaw opiewany
w wierszu Józefa Czechowicza jako miasto jab³onkowe poprzez piêkn¹ pracê szko³y im. Orl¹t Lwowskich
 dla ziemi, dla zdrowej przysz³oci, koresponduje w
tym wymiarze ze Lwowem opiewanym przez lwowskich
poetów jako miasto wie¿ dumnych i zielonych wzgórz/
Mieczys³aw Opa³ek Lwów/, miasto, gdzie stryjski
park ton¹³ ca³y w jaminach, zapach bzu po ogrodach
siê snu³/ Marian Hemar Serce we Lwowie/
W podziwie dla osi¹gniêæ krasnystawskich Orl¹t
taka refleksja mo¿e byæ chyba uprawniona
Miasto Urzêdów szczyci siê pomnikiem Obroñców
Lwowa, wzniesionym na miejskich wa³ach w 1926 roku
 jako pierwszym w Polsce (po cmentarzu Orl¹t Lwowskich) symbolem walk u zarania odrodzonej Rzeczypospolitej na jej wschodnich rubie¿ach. Do tego miejsca
pamiêci  po inauguruj¹cej dzieñ Patrona szko³y im.
Orl¹t Lwowskich Mszy w. wêdruje ca³a spo³ecznoæ
szkolna, prowadzona przez poczet sztandarowy. Tu
z³o¿one s¹ wieñce, zapalone znicze. Pomnik jak podaj¹ ród³a, wzniesiony zosta³ staraniem nauczycieli i
dziatwy szkolnej Urzêdowa. Ich nastêpcy  m³odzi
Urzêdowianie oddaj¹ ho³d temu dzie³u.

Sprzed pomnika, z wa³ów miejskich kieruje siê pochód do budynku Zespo³u Szkó³ CKZiU szczyc¹cej siê
mianem Orl¹t Lwowskich.
Uroczystoæ szkoln¹ zapocz¹tkowa³o wprowadzenie
sztandaru i odpiewanie hymnu Polski. Celebrowano
czêæ oficjaln¹ z przemówieniami pani Dyrektor
Agnieszki Resztak i zaproszonych goci.
Na program artystyczny przygotowany przez polonistkê Katarzynê Tomaszewsk¹ z³o¿y³y siê poezje
Mariana Hemara recytowane przez uczniów i towarzysz¹cego im instruktora teatralnego Miejskiego Orodka
Kultury, pana Józefa Barana.
Ten zwi¹zek pokoleniowy starszych i najm³odszych
stra¿ników lwowskiej tradycji, jest w Urzêdowie piêknie
kultywowany.
Bliskie, serdeczne kontakty cz³onków TMLiKPW
z m³odzie¿¹ spod znaku Orl¹t Lwowskich  wzajemny
udzia³ w rocznicowych uroczystociach i w mniej oficjalnych spotkaniach upewnia nas, i¿ we w³aciwe rêce
 powtarzaj¹c za Marianem Hemarem  oddalimy
nasze gwiazdy, szarfy,
Pieni, marzenia, struny harfy,
Przysiêgi, krzy¿e, wiersze, lwy

Aleksander Sawaryn

V Dni Lwowa w Radomiu za nami
Dni Lwowa to ju¿ sta³a pozycja w dzia³alnoci naszego Towarzystwa. Z roku na rok zainteresowanie
nimi mieszkañców naszego grodu ronie co daje nie
tylko satysfakcje, ale i impuls do dalszej pracy.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e to ostatnie chwile by
przekazaæ potomnym a szczególnie m³odzie¿y, to co
nam Rodzice zostawili w spucinie mi³oæ do Lwowa,
do Kresów. Radom nie by³ miastem le¿¹cym na szlaku
kresowiaków zasiedlaj¹cych Ziemie Odzyskane, st¹d
naczelnym naszym zadaniem by³o znaleæ element,
który by nas zdo³a³ po³¹czyæ. Uda³o siê! Jak wynika ze
skrzêtnie zbieranych przez naszego dzia³acza Józka
Szczepanika, w Obronie Lwowa bra³a wcale nie ma³a
liczba radomian. Z niema³ym trudem sporz¹dzi³ listê
80-ciu synów ziemi radomskiej , którzy z potrzeby serca zg³osili sie na wezwanie lwowian do pomocy w walce z regularn¹ Armi¹ Ukraiñsk¹, Strzelców Siczowych.
Dzi w formie tablicy pami¹tkowej ozdabia ciany kocio³a pw. Chrystusa Króla, przy ulicy nomen omen 
Orl¹t Lwowskich.
Tablica ta sta³a sie jednym z wa¿nych elementów
wi¹¿¹cych nasze Towarzystwo z mieszkañcami Radomia.
G³ówn¹ imprez¹ zwieñczaj¹c¹ tegoroczne Dni by³a
uroczysta Msza wiêta w kociele Bernardynów. Niestrudzony Szczepanik odnalaz³ klepsydrê zapraszaj¹c¹
radomian w dniu 31 padziernika 1919 r. na Nabo¿eñstwo ¯a³obne za dusze poleg³ych w walce o wolnoæ
Ojczyzny, wychowanków Szko³y Realnej Miejskiej
w Radomiu. Postanowilimy przypomnieæ radomianom
ten fakt z historii Miasta. W stulecie zaprosilimy radomian jak przed laty, do kocio³a Bernardynów 24 listo29
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pada na Nabo¿eñstwo ¯a³obne równie¿ Za dusze poleg³ych Orl¹t  synów ziemi radomskiej.
Uroczyst¹ mszê uwietni³a homilia ks. pra³ata
Edwarda Poniewierskiego, przypominaj¹ca historie
tamtych dni. Doskona³¹ oprawê stanowi³y poczty sztan-

wspólnej zabawy i piewania, oczywicie z kroplami
nostalgii i têsknoty za tym co nam zabrano...
Dni Lwowa zakoñczy³ monta¿ s³owno-muzyczny
Przyni³a siê dzieciom Polska prezentowany przez
m³odzie¿ szko³y nr 17 z Radomia. Dziêki zaanga¿owaniu Dyrekcji Szko³y i pedagogów, ogl¹dalimy swoist¹
lekcjê historii Kresów. Ciekawie i przystêpnie zaprezentowane, starannie dobrane piosenki i wiersze, ³¹cznie
z choreografi¹, wykaza³y nie tylko ukrywane talenty wykonawców, ale i zainteresowanie tematyk¹.
Jednym z podstawowych celów jakie sobie postawilimy przed Towarzystwem, jest przekazywanie i utrwalanie, przede wszystkim m³odym, pamiêci i znaczenia
Lwowa i ziem kresowych w tworzeniu Pañstwa Polskiego na przestrzeni wielu, wielu lat.
Czêsto zapraszani do szkó³ prezentujemy tematy,
które jeszcze nie tak dawno stanowi³y swego rodzaju
tabu. Czêstotliwoæ spotkañ oraz sposób w jaki s¹ odbierane przez uczniów, nasze lekcje, utwierdza nas
o potrzebie ich kontynuowania.
Z du¿ym uznaniem przyjêli mieszkañcy Radomia fakt
opieki nad zapomnianymi czêsto grobami poleg³ych radomian w obronie Lwowa na radomskim cmentarzu. Przystêpujemy do renowacji kolejnej mogi³y - U³ana I Pu³ku
Legionów Polskich Mieczys³awa Twarowskiego.

darowe: szkó³ z Potworowa (dawniej im Orl¹t Lwowskich), Szko³y im Orl¹t Lwowskich ze Skaryszewa,
Radomskiego Harcerskiego Szczepu im. Orl¹t Lwowskich oraz sztandar naszego Oddzia³u.

Grupa rekonstrukcyjna uczniów VI Liceum im.
J. Kochanowskiego w mundurach Armii gen. Hellera
wietnie tworzy³a uzupe³nia³a klimat tamtych dni.
Kolejnym wydarzeniem naszych Dni, by³ wyk³ad
dr. Damiana K. Markowskiego  historyka pracownika
IPN, znawcy historii Kresów, autora wielu ksi¹¿ek o tej
tematyce. Na spotkaniu zaprezentowa³ now¹  Dwa
powstania  bitwa o Lwów 1919. Dyskusja na zakoñczenie prelekcji dowiod³a, ¿e temat cieszy siê zainteresowaniem i powinien byæ kontynuowany.
Tr a d y c y j n i e n i e m o g ³ o z a b r a k n ¹ æ k o n t a k t u
z lwowska piosenk¹, bez której trudno rozmawiaæ
o Lwowie.
W tej roli jak zwykle znakomicie zaprezentowali siê
Tyligentne Batiary tworz¹c wspania³a atmosferê

Poleg³ 11.11.1918 r. Na mogile istnieje ledwie ju¿
widoczna inskrypcja: Jest czynów ludzkich tak podnios³a sfera, ¿e mo¿na gin¹æ, lecz siê nie umiera.
Czynimy intensywne starania aby jednej ze szkó³
radomskich nadano imiê Orl¹t Lwowskich. Mamy nadziejê, ¿e tym razem osi¹gniemy upragniony cel.
Nasza aktywnoæ spowodowa³a, ¿e jestemy ju¿
dostrzegani wród mieszkañców i w³adz miasta, czego
dowodem jest choæby to, ¿e dwukrotnie, patronat nad
naszymi Dniami Lwowa przyj¹³ Prezydent miasta. Du¿ym sukcesem zakoñczy³a siê tegoroczna wycieczka
do Lwowa i na Kresy, która przynios³a nam nowych
cz³onków. Otwarlimy bowiem ramiona i przyjmujemy
wszystkich którym z nami po drodze!
Zdjêcia w³asne.

30

Jerzy Duda

Niekoñcz¹ca siê opowieæ kresowa
XIV tom Kresowej Atlantydy Stanis³awa S³awomira Niciei
falk bohatera, ze wzruszeniem spogl¹daj¹ na ambonê
sk¹d pad³y s³owa po¿egnania. W kolegiacie, w czerwcu
1909 roku absolwent Politechniki Lwowskiej W³adys³aw
Sikorski  przysz³y genera³ i premier Polski wzi¹³ lub
z Helen¹ Zubczewsk¹.
Z³ote lata Stanis³awowa pod zaborem austriackim
przypad³y na okres 1870  1914. By³a to zas³uga wybitnego burmistrza Ignacego Kamiñskiego (1819  1902),
wizjonera i charyzmatycznego przywódcy, najpierw doprowadzi³ do odbudowy miasta po wielkim po¿arze
w 1868 roku, a potem dba³ o to, aby rozwój miasta mia³
wszelkie cechy nowoczesnoci. Miasto utonê³o w ogrodach i parkach, a na prywatnych parcelach budowano
piêkne wille, rozpocz¹³ siê jednak proces wypierania
dotychczasowej, dworkowej zabudowy na rzecz okaza³ych budowli. Tê przebudowê miasta prowadzili wybitni
architekci, wród nich Jan Tomasz Kudelski, Wiktor
Budzyñski, Fryderyk Janusch, Moj¿esz Garfunkel.
Du¿y wp³yw na urbanistykê miasta mia³ Julian Oktawian Zachariewicz  budowniczy gmachu Politechniki
Lwowskiej, a tak¿e Teodor Talowski  twórca s³ynnego
kocio³a w. El¿biety w Lwowie. Imponuj¹c¹ budowl¹
w Stanis³awowie by³ dworzec kolejowy (nieustêpuj¹cy
wielkoci¹ lwowskiemu), wzniesiony wed³ug projektu
Ernesta Baudisha. Podziw budzi³y kamienice wietnie
prosperuj¹cych przedsiêbiorców Stanis³awa Chowañca, Karola Hauswalda, Izaaka Horowitza. Stanis³awów
mia³ wielkie szczêcie, po¿oga ostatniej wojny nie unicestwi³a jego zabytków, jak to siê sta³o w nieodleg³ym
Tarnopolu.
Wielk¹ wartoci¹ wszystkich miast s¹ nekropolie,
swoist¹ kronik¹ opisuj¹c¹ historiami poprzez spoczywaj¹cych tam ludzi dzieje lokalnej spo³ecznoci. Cmentarz w Stanis³awowie powsta³ w 1782 roku, cztery lata
przed Cmentarzem £yczakowskim. Od nazwy ulicy
zwany Sapie¿yñskim. Do najstarszych grobów, które
dotrwa³y do roku 1980 nale¿a³y dwa, stoj¹ce na mogi³ach oficerów ksiêcia Józefa Poniatowskiego  Antoniego Falkowskiego i Jana Kopystyñskiego. Wzorem
lwowskiego £yczakowa stworzono kwatery powstañców listopadowych, powstañców styczniowych, tak¿e
uczestników kresowych konspiracji. Zas³yn¹³ szczególnie Pomnik Legionisty, s³awi¹cy poleg³ych w latach
1914  1918 polskich legionistów. Odbywa³y siê u jego
stóp uroczyste apele patriotyczne. W 1942 roku Ukraiñcy za zgod¹ w³adz niemieckich pomnik rozwalili, replika
do dzi jest na cmentarzu w Nowym S¹czu. Po ostatecznym usuniêciu z miasta Polaków w 1946 roku rozpocz¹³ siê proces dewastacji nekropolii. Po³amano
krzy¿e, czêæ cmentarza przeznaczono na budowlê
hotelu, a z koñcem lat siedemdziesi¹tych buldo¿ery
zrówna³y ziemiê, zniszczono kaplicê cmentarn¹. Powsta³ park miejski, w którym pozosta³o 11 nagrobków,
w tym najpiêkniejszy z nich Maurycego Gos³awskiego
Piewcy Podola.
Stanis³awów by³ wa¿nym centrum edukacyjnym.
Dzia³a³o tam kilkadziesi¹t szkó³ ró¿nych stopni, od pod-

W czternastym tomie Kresowej Atlantydy prof. Stanis³aw S³awomir Nicieja powraca do miasta kresowego,
które ju¿ wczeniej opisa³, do Stanis³awowa. Autor tak
uzasadni³ tê decyzjê:  Rozpoczynaj¹c przed dziesiêciu laty pracê nad seri¹ tych ksi¹¿ek wybra³em na pocz¹tek piêæ du¿ych kresowych miast: Lwów, Stanis³awów, Tarnopol, Brze¿any i Borys³aw  Tym w³anie
miastom by³ powiêcony tom pierwszy kresowej opowieci. Podobnie, jak po ukazaniu siê wczeniejszych
dzie³ Profesora nap³ynê³a na jego adres lawina listów,
e-maili, rozdzwoni³y siê telefony. Wielu mieszkañców
Stanis³awowa poczu³o siê pokrzywdzonymi, okaza³o
siê bowiem, ¿e w rodzinnych archiwach znajduj¹ siê informacje, unikatowe fotografie, materialne pami¹tki, ukazuj¹ce znacznie szerzej dzieje miasta i jego mieszkañców.
W III tomie Potopu Henryk Sienkiewicz napisa³:
 Nazwiska rycerzy, przewietne czyny, wielkie powiêcenia zginê³y w pamiêci, bo nie zapisa³ ich kronikarz, nie wypiewa³a lutnia 1). Nie by³o zatem wyjcia. Powrót do Stanis³awowa by³ nieunikniony. Powiêci³ miastu Autor niemal po³owê czternastego tomu,
bo l¹sk Opolski i Opole to miejsca, gdzie po wojnie
osiad³a najwiêksza grupa Polaków, wyrzuconych z Ziemi Stanis³awowskiej, mieszkañcy tej Ziemi stanowili
rdzeñ póniejszej polskiej inteligencji na tzw. Ziemiach
Odzyskanych.
Stanis³awów zamieszka³y obecnie przez prawie
æwieræ miliona mieszkañców, le¿¹cy na przedpolach
Czarnohory, Gorganów i Huculszczyzny, po przejêciu
miasta przez Ukrainê w 1944 roku najpierw by³ Stanis³awiwem, a od 1962 roku Iwano-Frankiwskiem.
Przywilej lokacyjny miasto uzyska³o 7 maja 1662
roku, by³o to miasto prywatne Potockich. Andrzej Potocki nada³ mu nazwê na czeæ swojego ojca, wielkiego
hetmana koronnego Stanis³awa Rewery Potockiego i
swego dwuletniego synka Stanis³awa, który w wieku 22
lat zgin¹³ w czasie odsieczy wiedeñskiej. Powszechnie
mówiono, ¿e jest to miasto Rewery. Warto przypomnieæ, ¿e powsta³y w 1908 roku klub pi³ki no¿nej walczy³ na boiskach krajowych jako Rewera Stanis³awów 2). Wchodz¹ce w sk³ad Korony Polskiej miasto
w 1772 roku zosta³o w³¹czone do Austrii. Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oci jeszcze przez dwa lata
1918  1919 by³o siedzib¹ w³adz Zachodnioukraiñskiej
Republiki Ludowej. Od 1919 miasto wojewódzkie Rzeczypospolitej. W latach 1944  1996 w granicach ZSRR
jako miasto obwodowe Ukraiñskiej Republiki Ludowej.
G³ówn¹ wi¹tyniê katolick¹ miasta Kolegiatê,
u schy³ku XIX wieku rozs³awi³ Henryk Sienkiewicz,
umieszczaj¹c w niej scenê pogrzebu Micha³a Wo³odyjowskiego Hektora Kamienieckiego. Kazanie wyg³oszone nad jego trumn¹ przez ksiêdza Kamiñskiego rozpoczynaj¹ce siê s³owami:  Dla Boga, panie Wo³odyjowski! Larum graj¹! Wojna! Nieprzyjaciel w granicach!
A ty siê nie zrywasz  wesz³o do kanonu polskiej literatury. Do dzi wchodz¹cy do stanis³awowskiej kolegiaty Polacy prosz¹ o wskazanie miejsca gdzie sta³ kata31

stawowych po seminaria. Przewa¿a³y szko³y z polskim
jêzykiem nauczania, ale by³y tak¿e szko³y ¿ydowskie,
ukraiñskie, niemieckie. Nauczyciel jednej ze szkó³ Janusz Stachowicz tak o tym pisze:  Szko³a by³a polska, ale Polacy stanowili w niej mniejszoæ. Prócz nich
bowiem mielimy licznych uczniów narodowoci
¿ydowskiej, trochê Ukraiñców, nieco Rosjan z Wo³ynia,
w ka¿dej klasie kilku Niemców i wreszcie przedstawicieli egzotycznej nacji  Karaimów z Halicza. Owe
szeæ narodowoci dostarcza³y ciekawego materia³u
poznawczego  Sporód dziesiêciu gimnazjów najwiêksz¹ renom¹ cieszy³o siê Gimnazjum im. Franciszka Józefa. O poziomie tej szko³y mo¿e wiadczyæ statystyka: w 1894 roku przyjêto do trzech klas 72
uczniów, w 1902 tylko 29 z nich przyst¹pi³o do matury,
trzech uzyska³o dyplom z wyró¿nieniem, wród nich
Ludwik Kolankowski (1882  1956), historyk, rektor
Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu i Józef Reinhold (1884  1928), prawnik, profesor Uniwersytetu
Jagielloñskiego, twórca systemu profilaktyki kryminalnej. Cesarskie Gimnazjum ukoñczy³ tak¿e Ignacy
Daszyñski (1866  1936) wybitny polityk, premier
Polski.
W Stanis³awowie rozpoczê³a siê wiatowa kariera
Jana Stanis³awa Zbyszko Cyganiewicza (1880 
 1967), legendarnego polskiego si³acza Herkulesa
Galicji. Ws³awiony pokonaniem najsilniejszego Austriaka Adolfa Spechta rozpocz¹³ triumfalny marsz po
arenach wiata, do dzi ¿aden z zapaników nie zbli¿y³
siê do jego rekordu  1.093 zwyciêskich walk. W Wisowej, gdzie siê urodzi³ stan¹³ jego pomnik przed szko³¹
nosz¹c¹ jego imiê. Projektantem i wykonawc¹ pomnika
jest artysta Stanis³aw Samborski.
Prawdziw¹ apokalipsê prze¿y³ Stanis³awów w po³owie 1941 roku. Szef Gestapo Hans Kruger, ten sam
który dokona³ mordu na lwowskich profesorach rozpocz¹³ precyzyjnie zaplanowan¹ eksterminacjê stanis³awowskiej inteligencji, aresztowanych nauczycieli,
adwokatów, lekarzy przewo¿ono do Czarnego Lasu i
tam rozstrzeliwano, przedtem zmuszano ich do wykopania grobów dla siebie. Mêczeñsk¹ mierci¹ zginêli
m.in. dyrektorzy stanis³awowskich szkó³: W³adys³aw
Drabik, Aleksander Ilczyszyn, S³awomir Umañski; lekarze: Jan Gutt-Mostowy, Adam Hickiewicz, Stefan Kochaj. Miejsce ich kani, przez ca³e dziesiêciolecia okryte by³o tajemnic¹, dopiero pod koniec lat osiemdziesi¹tych minionego wieku, dziêki uporowi dawnych mieszkañców miasta uda³o siê doprowadziæ do odkrycia grobów. W omiu do³ach o wymiarach 10 x 12 metrów le¿a³y cia³a setek ofiar. W 2016 roku po uporz¹dkowaniu
terenu, w 75 rocznice okrutnej zbrodni ods³oniêto monument powiêcony pamiêci pomordowanych.
W 1941 roku w Stanis³awowie mieszka³o oko³o
30 tysiêcy ¯ydów. W dzieñ wiêta Hoszana Rabba rozpoczê³a siê ich zag³ada, mieræ w tym dniu ponios³o
kilka tysiêcy ¯ydów, pozosta³ych spêdzono do getta,
w³aciwie obozu mierci, tam dokona³ siê ich los.
Znaczna czêæ rozdzia³u powiêcona jest przypomnieniu wybitnych postaci z miastem zwi¹zanych. Stanis³awów by³ prawdziwym tyglem wielu narodów, wielu
religii i wyznañ. Polacy, Rusini, ydzi, Ormianie, Wêgrzy, Rumuni, Austriacy, Karaimowie i Niemcy przez
pokolenia wnosili ogromny wk³ad w wielkoæ miasta.

Najs³awniejszym by³ niew¹tpliwie Franciszek Karpiñski
(1741  1825) znany Polakom z najpiêkniejszych kolêd,
a dalej Maurycy Gos³awski (1802  1834) poeta, wzruszaj¹co s³awi¹cy swoj¹ ziemiê:
B³ogos³aw dobrym niebom, je¿eli ich wola
Da³a ci ¿yæ pod s³odkim powietrzem Podola,
Jakie mi³e ¿ycie! Czego dusza zapragnie, p³ynie ci
obficie.
Ach, ile tu powabów, uciech i s³odyczy!
Oko ich nie przepatrzy i myl nie przeliczy...
Inni pisarze o rodowodzie stanis³awowskim to s³awny Jan Lam (1838  1886) autor Wielkiego wiata
Capowic i G³ów do poz³oty oraz Stanis³aw Wasylewski (1885  1953) laureat w 1937 roku Z³otego Wawrzynu Literatury Polskiej, napisa³ m. in. piêkn¹ opowieæ
o ludziach l¹ska Opolskiego, monumentalne dzie³o
l¹sk Opolski.
Ze Stanis³awowa ruszyli w wiat wybitni uczeni,
m.in. Wiktor Eckhaus (1930  2000), wiatowej s³awy
matematyk, Manfred Lachs (1914  1993), przewodnicz¹cy Miêdzynarodowego Trybuna³u Sprawiedliwoci
w Hadze.
Wydarzeniem dla dawnych mieszkañców miasta
by³o wydane w 2008 roku dzie³o urodzonego w Stanis³awowie, znakomitego pisarza i dziennikarza Tadeusz
Olszañskiego Kresy Kresów. Stanis³awów.
Kolejnym bohaterem tomu jest Buczacz roz³o¿ony
nad Stryp¹, miasto uznawane za podolsk¹ per³ê rokoka. Najs³awniejsz¹ osob¹ zwi¹zan¹ z tym miastem by³
Miko³aj Bazyli Potocki (1706  1782), jeden z najbogatszych, ówczesnych polskich magnatów, prawdziwe królewi¹tko, któremu czêstokroæ towarzyszy³o licz¹ce oko³o trzech tysiêcy ¿o³nierzy nadworne wojsko. Wywo³ywa³ ci¹gle krwawe burdy i gorsz¹ce skandale. S¹ zapisy mówi¹ce, ¿e strzela³ do kobiet, którym wczeniej
kaza³ wchodziæ na drzewa i udawaæ kuku³ki. Gdy siê
bez reszty unurza³ w rozpucie, odczuwa³ przemo¿n¹
potrzebê ukorzenia siê przed Bogiem i w ramach pokuty budowa³ kocio³y, m.in. w: Podkamieniu, Buczaczu,
Horodence. Gdy nie dostawa³ rozgrzeszenia zmienia³
wiarê i obrz¹dek. Jedn¹ z najwiêkszych wi¹tyñ wzniesionych przez niego jest £awra Poczajowska, prawdziwa per³a architektury wo³yñskiej.
Wielki wp³yw na rozwój intelektualny Buczacza mia³o Collegium Buczackie przy klasztorze Bazylianów
 za³o¿one oczywicie przez Miko³aja Bazylego Potockiego  by³a to okaza³a budowla swoj¹ wspania³oci¹
przechodz¹ca wszelkie oczekiwania. Najwybitniejszym absolwentem szko³y by³ Kornel Ujejski (1829 
 1897), jego chora³ Z dymem po¿arów, z kurzem krwi
bratniej nale¿a³ do kanonu lektur szkolnych, pod koniec dwudziestego by³ traktowany na równi z hymnem
narodowym. Muzykê do chora³u napisa³ Józef Nikorowicz. W sierpniu 1944 roku chora³ sta³ siê sygna³em do
rozpoczêcia Powstania Warszawskiego.
Niezwyk³¹, legendarn¹ postaci¹ zwi¹zan¹ z histori¹
miasta jest ksi¹dz infu³at Ludwik Rutyna (1917  2010).
W 1944 roku otrzyma³ wiêcenia kap³añskie we Lwowie. W 1945 roku jako ekspatriant trafi³ do Kêdzierzyna-Kola, przez 33 lata by³ proboszczem miejscowej
parafii w. Zygmunta. Po zakoñczeniu s³u¿by kap³añskiej, w 1990 roku za zgod¹ arcybiskupa Alfonsa Nos32

sola powróci³ do rodzinnego Buczacza, podj¹³ siê odbudowy miejscowego kocio³a (fundacja Miko³aja Bazylego Potockiego), przez w³adze sowieckie zamienionego
na kot³owniê i magazyn, po zakoñczeniu wielkiego
dzie³a odbudowy powróci³ do Opola. By³a to heroiczna
praca.
Buczacz ma tak¿e swojego noblistê. Jest nim
Szmuel Josef Agnon (1888  1970), najs³ynniejsza jego
powieæ Nocny goæ napisana w 1932 roku jest nostalgicznym obrazem wiata galicyjskich ¯ydów
w przededniu katastrofy.
£owc¹ nazistów nazywano pochodz¹cego z Buczacza Szymona Wiesenthala (1908  2005) architekta, który po zakoñczeniu II wojny wiatowej powiêci³
siê ciganiu zbrodniarzy wojennych, przyczyni³ siê walnie do ujêcia m.in. Adolfa Eichmanna jednego z g³ównych organizatorów zag³ady ¯ydów w latach II wojny
wiatowej i Franza Stangla komendanta obozów zag³ady w Treblince i Sobiborze.
Fascynuj¹cy jest w¹tek powiêcony genera³owi Zygmuntowi Berlingowi (1896  1980), wprawdzie genera³
urodzi³ siê w Limanowej, ale ojciec jego wywodzi³ siê
z szeroko na Pokuciu rozga³êzionej, znanej rodziny
Berlingów. Ró¿nie przez polityków i historyków oceniany wed³ug zdeklarowanego antykomunisty Stefana
Kisielewskiego zas³uguje na pozytywn¹ ocenê:
 Wszak fakt, ¿e ten z legionowych wywodz¹cy siê
formacji oficer, pozosta³ w Rosji i potrafi³ znaleæ
wspólny jêzyk z komunistami, dla Polski ma wiêksze
znaczenie polityczne i praktyczne ni¿ dzia³alnoæ najbardziej bohaterskich oficerów polskich na Zacho-

dzie  Warto uwa¿nie wczytaæ siê w tê czêæ tomu, by
wydaæ w³asny na ten temat os¹d.
Oddzielne rozdzia³y powiêci³ Autor po³o¿onym na
Pokuciu miejscowociom, chodzi o Zab³otów, Iliñce,
Trójcê i Chlebiczyn.
Przez karty XIV tomu Kresowej Atlantydy przewijaj¹ siê setki postaci, ka¿d¹ z nich opisa³ Profesor
z wielk¹ sympati¹, nie bior¹c pod uwagê tego czy to
dotyczy laureata Nobla, genera³a, rektora, profesora
czy najzwyczajniej szewca, kamieniarza, kolejarza.
Wszystkie one tworz¹ barwny obraz zaginionego, fascynuj¹cego Podola, Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. Na uwagê szczególn¹ zas³uguje fakt, ¿e
w poszukiwaniu najdrobniejszych nawet informacji Autor siêga po wspomnienia dawnych mieszkañców utraconej ziemi, nieopublikowanych, znanych jedynie
w niewielkim krêgu rodzinnym, czasem lokalnym. Dziêki Kresowej Atlantydzie wchodz¹ one do powszechnego obiegu, staj¹c siê wa¿nym przyczynkiem historycznym pomocnym przy tworzeniu dzie³a, odtwarzaniu historii Kresów Wschodnich. Wymieniæ tu warto nazwiska
niektórych autorów wspomnieñ m.in. Irenê Wilder, Józefa Stachowicza, Stanis³awê Keck, Edwarda Laskowskiego, Helenê Sobolewsk¹, Artura Fia³kowskiego.
Z wielk¹ niecierpliwoci¹ oczekujemy na kolejne
tomy Kresowej Atlantydy.
Przypisy:
1) Henryk Sienkiewicz  Potop. Tom III. (Warszawa 1998). Strona 396.
2) Zbigniew Gowarzewski i inni: Lwów. Wilno. Kolekcja klubów
(Katowice 1997). Str. 117. G

Wiechciu Machnik

Jak powsta³ Lwów  ba³akiem
wstydzi? Na szczeñæci ta siostra ud wientyj Kingi taka
wienta ni by³a, tak i Lew trzech synów i dwie córki
z nio zmajstrowa³. Tyn Lew si skuma³ z Bolkiem Wstydliwym i oba na baczyskiegu sy chodzili jak kubity ni
ziora³y i oguli blat miendzy nimi by³ jak trza. Tylku te
bojary ruski winklowali mazaki na to, ¿y Lew si z Lachami kuma, inu on ich za ry³u fest trzyma³. Tu si kapciu bali jaki paca³ychy robiæ. Tyli ¿y ju¿ najstarszy syn
ud Lwa, znaczy si Jurciu i jegu dwa bracia tu taki chojraki jak ichtatku ni byli, cu si le dla nich musia³u skoñczyæ. Siostry od Jurcia dziuni szac fajny byæ musieli, bu
z jednu si hatnu³ fest paniaga na Litwi  Lubart, cu
synem by³ Giedymina, a z drugu si chajtnu³ nasz Trojden zy Mazowsza, cu chawiry w Czersku mia³ i ty¿ by³
paniaga  inu kapciu mniejszy. Na a ruski bojary furt
pluskwy szukali i jak si okazja trafi³a tu zaciukali Jurcia,
a po tym fest szfajnery tatrom zabulili by zrobili aus
z jegu braciami. Nu a ¿ony od Trojdena i Lubarta si
ostali przy ¿yciu. Tyn Trojden mia³ syna Bolka, cu mu si
to wy Lwowi nale¿a³, bo tylku ch³opy mogli wtedy na
troni siedziæ, a tytn knia Lew zy Lwowa, co ud niegu
Lwów si nazywa³, to by³ przeci jegu dziadziu. Bojarom
to ni sztymuwa³u, ali musiali blat na to daæ. Bolko taj si
du bojarów jurzy³  i nawet sy w auswajsi kaza³ naszkryflaæ ¿y on ni Bolciu inu Jura, znaczy si pu rusku

Ni szyscy chyba na zicher kumaju kto i na jaki cholery wyrychtowa³ tyn pierwszy Lwów z drzewa co si do
imentu zhajcowa³, ¿y inu najstarszy ludzi kapciu cu
o nim wiedzu, abu uczony w tymaci mudrachele od historii jak nasz prezes. A tu ciekawy jak Kobra w stary
telewizji, bo cu i raz kto kogu zaciuka³, abu i otru³, a i
mychidry co i raz o tyn Lwów robili ¿y ta joj. Jak chceci
si w tym pokapowaæ to ja wam tu szystku szac fajni
wytrajluji.
By³ sobi taki knia Dani³a, cu mu ty kindry tatary furt
du chawiry ziorali, taj on si w koñcu wcik, zabra³ ³achy
pud pachy i zatrynda³ si daleko od tyj tatarskij hebry
nad rzeky Pe³tew, gdzie na Wysokim Zamku gród rzewniany wyrychtowa³. On un ty¿ syna zmajstrowa³ szac
fajnegu, co mu na chrzcie Lew kaza³ daæ. Nu on chyba
lwa na oczy ni widzia³, bu na kresach inu lejeni, krowy
i wilki ¿yli, ali ja tak kombinuji, ¿y on Lwa To³stoja musia³ sy puczytaæ, tak i na jegu czeæ syna nazwa³, a ty
nowy chawiry na Wysokim Zamku cu dla syna naszykowa³ Lwowem nazywa³. Jak stary Dani³a kipn¹³ abu i
kapciu wczenij to tyn Lew cu po tatku ksiêstwu dosta³
to si sko³tuni³ z taku jednu kubitu od Madziarów, cu jij
siostra jak raz by³a kubitu od naszegu Bolka Wstydliwegu i si bez tu wiento zusta³a. No bu jak tu ni zostaæ
wientu, jak kubita na ochoty, a jej ch³op furt inu si
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Jurciu ud raz wy Lwowi teraz bedzi. Taj mo¿y on by ich
zbajerowa³ jak trza, inu raz baczyskiegu za du¿u gulnu³
i si zasypa³, ¿y jak by un syna ni mia³ tu kluczy ud
chawiry na Wysokim Zamku da Kamirzowi Wielkiemu,
bo Kamirz szac fajni szystku muruji, tak i wy Lwowi
bedu bez tu chawiry z ceg³y jak w Unii Europejskij, ani
taki drañciny z drzewa. No i tu bojarów krew nag³a troista zala³a, bu w Ha³czni tu oni przeci byli oligarchami,
a bez kumisji europejski z Brukseli nie tylku krypirowaæ
bedu, ali z torbami jak bidu³achy jaki posztajgujo. Tak i
si zmówili tegu Jura zaciukaæ, a przed tym mu kubity
w ka³abani utupili abu ty w Wili. Taj Jurcio si pokapowa³ co si szykuji i du Kazmierza dawaj meilowaæ, aby
wojsko i ³apiuchów zbira³ i w szybkich abcugach du
Lwowa z retungiem szpurtowa³. Ali go bida wczeni
dopad³a. Na obiad mu jedna hadra cu od bojarów fest
geltu dosta³a kiszki ze strychninami du frygania naszykowa³a no i Jurciu to kicho si na amen stru³. Kamirz
Wielki siê wcik na bojarów ¿yj oj! Pó³ wojów zawodowych i ca³y Obrony Terytorialny nu i szystki swoji cztery
czo³gi wys³a³ du Lwowa! Oj by³u kantani i ha³aburda jak

trza!!! Wojaki ud Kamirza szac fajni Lwów shajcowali,
a chacharów bojarów pos³ali du Babaczka na szmelc.
Ali tu si litewski Lubart w szkody jak jaki kaban Kamirzowi Wielkiemu wepcha³ i dawj na niegu sobaczyæ! Ty
sy Kamirz ni kombinuj za fest z tym Lwowem, bo moja
kubita ty¿ córko Lwa jest i na zicher mnie trza na troni
we Lwowi siedzieæ a ni tobi! Jak chcesz sy co murowaæ to sy muruj! Ca³y Polski mo¿esz sy murowany
zustawiæ, ali Lwów drewniany bedzi, bu chawiry
z drewna so bardzij ekologiczny! Imaginujci sy ludzi jak
taki murga, taki Lubart mo¿y na króla polski dzia³kaæ?!
Tak si oba wzieli du katania, a ¿y Kamirz by³ wielki i
silny, a Lubart nie, to gu nasz król wymaci³ jak trza.
Inu od tyj cha³aburdy ca³y Lwów zryækany by³ na amen
 ali go królisko naszy szac fajni wyrychtowa³o od
nowa tam gdzie teraz stoi, a szystki chawiry byli
murowany jak trza, a kocio³y liczny jak lwoski dziuni i kubity  bo ty kocio³y ity dziuni od tegu czasu
polski byli.
Nu i tera kumasz braci, ¿y bez ty historii cu o Lwowi
ba³akaæ ciekawegu mo¿na? G

Zna³em tam ka¿dy centymetr
Przedruk z Gocia Zielonogórsko-Gorzowskiego" z 2 lutego 2014 r.
Wojenne dzieciñstwo
W momencie wybuchu II wojny wiatowej pan Kazimierz mia³ 6 lat. Rok póniej poszed³ do szko³y w Dwinogrodzie.  By³a to szko³a wiejska z jednym nauczycielem. Dzieci sto, a mo¿e wiêcej. Nauczyciel Micha³
Goik uczy³ wszystkich przedmiotów. G³ówn¹ pomoc¹
naukow¹ ucznia by³ zeszyt, o³ówek, patyczki powi¹zane w dziesi¹tki, gumka. Nauczyciel mia³ tablicê, kredê,

W moim domu tam na wschodzie / we wsi Dwinogrodzie / w mojej pamiêci mieszkaj¹ inni ludzie  tak
rozpoczyna jeden ze swoich wierszy Kazimierz Kulas.
Kazimierz i Maria Kulasowie mieszkaj¹ kilkaset
metrów od sanktuarium Pierwszych Mêczenników Polski w Miêdzyrzeczu. Oboje jednak to Kresowiacy. Ona
pochodzi ze wsi Pogorzelce k. Baranowicz (Bia³oru),
a on z Dwinogrodu k. Buczacza (Ukraina).
Odpust w Zawranicy
 Urodzi³em siê w 1933 roku na Wy¿ynie Podolskiej,
w buczackim powiecie, nad rzek¹ Stryp¹, która wpada
do Dniestru  opowiada pan Kazimierz.  Tam te¿
mieszkali moi rodzice, moi dziadkowie. Zna³em tam
prawie wszystkich. Wie liczy³a oko³o 370 rodzin  300
polskich i 70 ukraiñskich. By³ tam piêkny koció³ wybudowany w 1934 roku, by³a te¿ cerkiew i szko³a podstawowa. Jakie 50 m od rodzinnego domu p³ynê³a rzeka,
z drugiej strony rozci¹ga³ siê las grabowy i niedaleko
by³ cmentarz.
 Dom by³ kryty strzech¹, ale murowany, z kamienia
³upanego. W rodku by³a komora, po lewej kuchnia,
a po prawej niewykoñczony pokój. W g³ównej roli bambetel, czyli rodzaj tapczanu. Na cianie obrazy w. Antoniego, Ostatnia Wieczerza i szkaplerz z Niepokalanowa. Rodzice byli bardzo religijni, prenumerowali Rycerza Niepokalanej, który zawsze le¿a³ na poczesnym
miejscu  wspomina miêdzyrzeczanin.  Oko³o 15 km
na pó³noc od Dwinogrodu le¿y Zawranica, taka nasza
Czêstochowa. Latem razem ca³¹ rodzin¹ z s¹siadami
chodzilimy na odpust. Wyruszalimy wieczorem,
aby dotrzeæ na rano. Po drodze by³o du¿o kapliczek,
przy których modlilimy siê. Niedaleko mojej miejscowoci by³o te¿ inne sanktuarium w Rukomyszu
 dodaje.

3 lutego pan Kazimierz i pani Maria bêd¹ obchodziæ
52. rocznicê swojego lubu. Maj¹ trójkê dzieci
i dwójkê wnucz¹t.
cierkê i bardzo du¿o dobrej woli. Klasa by³a ci¹gle zadymiona, bo piec kaflowy by³ pêkniêty. Z tamtych pierwszych szkolnych lat zosta³o mi wspomnienie wycieczek
po najbli¿szej okolicy i wypraw do okaza³ego, tajemniczego, a obecnie pokrytego niepamiêci¹ zamku Buczackich  wspomina pan Kazimierz.  Potem w nasze
strony przysz³a wojna i okupacja. Zawali³ siê mój dzie34

Jeden dzieñ mojego ¿ycia

ciêcy wiat. Nie rozumia³em, dlaczego gin¹ moi ¿ydowscy rówienicy z Buczacza i okolic. Widzia³em masowe
³apanki, strzelanie do ¿ywych nagich ¯ydów  kontynuuje.
Nadszed³ 1944 rok.  Do naszej wsi Dwinogród
zbli¿y³ siê front. Oko³o trzech miesiêcy, od kwietnia do
lipca 1944 roku, w jego zasiêgu by³y: Buczacz, Monasterzyska, Czortków i inne miejscowoci. Nad Stryp¹
sta³ m³yn wodny, do któregomy siê chowali. Stryp¹
p³ynê³y trupy, na polach i w rowach le¿eli zabici i ranni.
Bomby spada³y na Buczacz i okolice, a noc¹ kr¹¿y³y
kukuruniki. Uciekalimy od gradu bomb i kul  wspomina Kazimierz Kulas.

Zna³em tam ka¿dy centymetr
i ka¿d¹ grudkê ziemi
mierzy³em krokami
odleg³oæ od szko³y
i do kocio³a na modlitwê (...)
Tamte strony
uczy³y mnie krajobrazu:
wy¿ynnych form,
uprawnych pól,
pachn¹cych lasów,
pagórków wie¿ej wody,
kolorów natury,
obyczajów kultury,
piewu ptaków,
widoku ¿ebraków,
alei czereni,
sad wini,
lenych kniei
to jeszcze zosta³o:
JEDEN DZIEÑ MOJEGO ¯YCIA
(fragment wiersza K. Kulasa)

Spotkanie
W listopadzie 1945 r. przyszed³ czas rozstania z ojcowizn¹. Kiedy dotarli na Ziemie Zachodnie, pan Kazimierz mia³ 12 lat. Wysiedli na stacji Nowogród Bobrzañski.  Tam mieszkalimy parê dni. Chyba dziêki
Opatrznoci Bo¿ej spotkalimy tam mojego wujka, który wróci³ z wojny, i mojego kuzyna Jasia, który by³ na
przymusowych robotach. To cud, ¿e do nas do³¹czyli
 zauwa¿a pan Kazimierz.  Mój ojciec i jego szwagier
wyruszyli w nieznane w kierunku Klepiny, tam nie zatrzymywali siê. Potem doszli do Dr¹gowiny i w koñcu
do Kotowic, gdzie mieszka³y ju¿ dwie rodziny z Dwinogrodu. Wrócili po nas, zamieszkalimy w Kotowicach
tu¿ przed Bo¿ym Narodzeniem  dodaje.
kk

> Z ¯A£OBNEJ KARTY
p. Krystyna Angielska
... Dziêkujê Ci za dzieñ prze¿yty
spokojnie, wród zapachu kwiatów,
¿e z³a nie jestem i ¿em syta,
wiêc znowu dziêki sk³adam za to.
Gdy co dobrego zrobiæ mogê
dla bliskich albo ca³kiem obcych...
Dotar³a do nas smutna wiadomoæ ze Lwowa
o mieci Krystyny Angielskiej, której wiersze czyta³ wielokrotnie ka¿dy czytelnik prasy kresowej. Urodzi³a siê
we Lwowie 11 stycznia 1934 r. w rodzinie sêdziego.
Wojna przekreli³a jej szczêliwe dzieciñstwo. Brak
rodków do ¿ycia, starania o zdobycie podstawowych
artyku³ów, bombardowania, sowieci, okupacja niemiecka, ³apanki, w których matka Jej dwukrotnie cudem
uniknê³a zatrzymania i znów sowieci, którzy wywieli
matkê za Ural, gdzie pracowa³a przy wyrêbie lasu.
Powróci³a w 1948 r.
Po wojnie rodzina pozosta³a we Lwowie, pokonuj¹c
wszystkie trudy ¿ycia z dala od ojczyzny. Krystyna
ukoñczy³a naukê szkoln¹ w polskiej szkole nr 30, po
maturze podjê³a studia na wydziale architektury Politechniki Lwowskiej. Jako in¿ynier architekt pracowa³a
w biurach projektowych. Wra¿liwoæ i szczególne
zdolnoci pobudzi³y j¹ do podjêcia twórczoci poetyckiej.
Jej utwory, przepe³nione refleksj¹ nad ludzk¹ egzystencj¹ trafia³y wprost do serca, jako zrozumia³e dla

Fot. Anna Romaniewska

Jedno z ostatnich spotkañ z Poetk¹
ka¿dego. Wiersze nape³nione treci¹ patriotyczn¹ które
dociera³y zarówno do Polaków we Lwowie i na Kresach, jak i do rozsianych po wiecie kresowiaków, dostarcza³y wielu wzruszeñ.
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Dziêki tym utworom od¿ywa³a pamiêæ o utraconej
ziemi i w³anie ten aspekt stanowi najwiêksz¹ wartoæ
Jej twórczoci.
Utwory Krystyny Angielskiej publikowano w Biuletynie Federacji organizacji Polskich na Ukrainie, Gazecie
Lwowskiej, czasopimie Krynica (w Kijowie), Orze³
Bia³y, Lwów i Kresy (w Londynie), Teczka (w Pary¿u), a tak¿e w polskiej prasie Semper Fidelis, Cracovia Leopolis. Wydane by³y tomiki Jesienny nokturn,
Na skrzyd³ach wspomnieñ (we Lwowie) i Nostalgia
(Warszawa), a wiersze Poetki zamieszczono tak¿e w
antologii polskich poetów wspó³czesnych na Ukrainie
pt. My ludzie Lwowa. T³umaczy³a utwory poetów ukraiñskich, rosyjskich i francuskich.
Poezj¹ Krystyny Angielskiej ozdobione by³y liczne
wystêpy artystyczne podczas uroczystoci kresowych,
a co wa¿ne, mia³o okazjê poznaæ te utwory m³ode pokolenie.
Za zas³ugi dla krzewienia polskiej kultury otrzyma³a
odznaczenia: z Ministerstwa Kultury i Sztuki RP odzna-

kê Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej, za zas³ugi w rozwijaniu polsko-ukraiñskiej wspó³pracy kulturalnej i krzewienie polskoci otrzyma³a Z³oty Krzy¿ Zas³ugi. Wspó³pracowa³a z Federacj¹ Organizacji Polskich na Ukrainie.
Poetka pozostawi³a po sobie dorobek, który zapewni, ¿e pamiêæ o Niej przetrwa, bo znalaz³a trwa³e miejsce wród zas³u¿onych w polskim rodowisku na Ukrainie i w sercach kresowiaków. Pochowana zosta³a
4 lutego 2020 r. na cmentarzu Ho³oskim we Lwowie.
Poetkê z Oddzia³am TML w Tarnowie ³¹czy³y bliskie
wiêzy, wielokrotnie odwiedza³a Tarnów przy okazji Dni
Lwowa i spotyka³a siê z uczestnikami wycieczek i innych wyjazdów naszych cz³onków we Lwowie. Pomaga³a tak¿e w rezerwacji noclegów, spektakli w Operze i
organizowaniu zwiedzania.
Dziêkujemy Ci Przyjació³ko za wszystkie spotkania i
Twe wiersze.
Czeæ Jej pamiêci!

p. ks. Dionizy Baran

z Sienkiewiczówki czuwa³ ks. Dionizy Baran, omal nie
zgin¹³, gdy jedna z tych kul przelecia³a tu¿ nad jego
g³ow¹, robi¹c dziurê w kapeluszu (ksi¹dz zachowa³
przestrzelony kapelusz do koñca ¿ycia jako talizman)
Po trzydziestokilometrowej marszrucie konwój dotar³ do
£ucka bez strat. Ewakuacja parafian z Sienkiewiczówki
nast¹pi³a prawie w ostatniej chwili. W po³owie lipca
1943 r. banderowcy spalili koció³ katolicki w Sienkiewiczówce (wybudowany w 1933 r.), aptekê Jana Kubalskiego, stacjê kolejow¹, m³yn i domy opuszczone przez
Polaków. Zamordowali popa i spalili jego cia³o, twierdz¹c ¿e nale¿a³o go ukaraæ za przyjañ z polskim ksiêdzem chytrym Lachem, który wyprowadzi³ swych parafian  ratuj¹c ich przed tym na co sobie zas³u¿yli.
Ks. Dionizy Baran mocno prze¿y³ mêczeñsk¹ mieræ
swego przyjaciela  popa. By³ póniej orêdownikiem
porozumienia polsko-ukraiñsko-niemieckiego i jako
symboliczne postacie podawa³ Niemca Hampla i popa
Sawczuka z Sienkiewiczówki, którzy jako ludzie ró¿nych nacji potrafili siê szanowaæ i przyjaniæ. Ks. Dionizy Baran doczeka³ koñca wojny pe³ni¹c funkcjê proboszcza £uckiej Katedry.
Dramatyczne by³ dalszy los uciekinierów z Sienkiewiczówki. Niemcy zarz¹dzili aby przyprowadzone byd³o
natychmiast odstawiæ do rzeni, a m³odzie¿ w wieku od
15 lat wzwy¿ winna zg³osiæ siê na roboty przymusowe
do Rzeszy. Ta wywózka Polaków w g³¹b Niemiec uratowa³a im w³aciwie ¿ycie. Wed³ug ustaleñ Ewy i W³adys³awa Siemaszków latem 1943 roku w okresie najwiêkszego banderowskiego terroru Niemcy wywieli
z £ucka na roboty przymusowe oko³o 10 tys. osób. Miasto otacza³y ³uny pal¹cych siê wsi polskich, wyjcie
Polaków poza jego rogatki by³o równoznaczne ze
mierci¹. W wigiliê Bo¿ego Narodzenia 1943 r. banderowcy niespodziewanie zaatakowali przedmiecia
£ucka, spalono tam polskie domy, Polaków mordowano
siekierami i no¿ami. W £ucku wy³awiano p³yn¹ce Styrem zw³oki zmasakrowanych ludzi z okolicznych wiosek i chowano na polskim cmentarzu. Ceremonie pogrzebowe prowadzili ksiê¿a W³adys³aw Bukowski i Dio-
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Wyboista droga z £ucka do widnicy
W styczniu 2020
roku mija 25 lat od
mierci Wielkiego Kresowianina proboszcza
bazyliki widnickiej pod
wezwaniem w. w.
Stanis³awa i Wac³awa.
Zanim znalaz³ on swoje
miejsce sta³ego pobytu
up³ynê³o wiele lat. Urodzony w Sieniawie nad
Sanem k. Jaros³awia,
absolwent Seminarium
Duchownego w £ucku,
wywiêcony przez
bp. Adolfa Szel¹¿ka
w czerwcu 1939 r. Kapelan sierociñca w £ucku, wikary w Kowlu, proboszcz
w Sienkiewiczówce nieopodal £ucka, a pod koniec
II wojny wiatowej, proboszcz £ódzkiej Katedry. By³
stra¿nikiem pamiêci Ziemi £uckiej i okolic. W czasie
mordów banderowskich wspierany przez ¿o³nierza Wermachtu, Niemca z Sudetów, zorganizowa³ przy swojej
parafii w Sienkiewiczówce schronienie dla oko³o 1000
uciekinierów z okolicznych wiosek którzy mogli zgin¹æ
z r¹k UPA. Sienkiewiczówka by³a du¿¹ polsk¹ wsi¹ pod
£uckiem, nazwan¹ tak 1924 roku dla upamiêtnienia
uroczystoci sprowadzenia prochów Henryka Sienkiewicza ze Szwajcarii i z³o¿enia ich w kociele w. Jana
w warszawskiej Starówce.
23 czerwca 1943 roku wyruszy³ z Sienkiewiczówki
do £ucka konwój ludnoci polskiej zorganizowany na
wzór wojskowego taboru pod os³on¹ polskiego oddzia³u
samoobrony oraz ¿o³nierzy Hampla. Konwój by³ wielokrotnie atakowany przez ma³e grupy uzbrojonych
oprawców. Nad ca³oci¹ tego polskiego exodusu
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nizy Baran  uciekinier z Sienkiewiczówki Gdy w lutym
1944 r. £uck zajê³a Armia Czerwona, enkawudzici
wy³apywali upowców i wieszali ich na szubienicach
ustawionych w centrum miasta, na piersiach zbrodniarzy zawieszali tabliczki z liczb¹ zamordowanych Polaków. Leon Popek autor opracowañ dotycz¹cych dziejów polskiego kocio³a na Wo³yniu w czasie wojny pisze o pora¿aj¹cych wyobraniê aktach okrutnych mordów, których na polskich dochowanych dopuszczali siê
banderowcy. I tak ks. Ludwik Wrodawczyk zosta³ przez
nich ukrzy¿owany, ks. Stanis³awowi Dobrzañskiemu
obciêto g³owê siekier¹  razem z nim zginê³o 1038 jego
parafian w Ostrówkach, a ks. Karola Barana z Kortnicy
przepi³owano w drewnianym korycie drwalsk¹ pi³¹.
Poza by³ymi mieszkañcami Wo³ynia doæ powszechnie
mno¿¹ siê w¹tpliwoci, czy rzeczywicie w rodku Europy w po³owie XX wieku mog³o dojæ do takiej skali
okrucieñstwa i nienawici miêdzy niedawnymi s¹siadami, których czêstokroæ ³¹czy³y wiêzy krwi, gdy¿ bardzo
liczne by³y wówczas mieszane ma³¿eñstwa polskoukraiñskie. Diecezjê ³uck¹ opuci³o, wyje¿d¿aj¹c na
zachód, 79 ksiê¿y, wród nich Dionizy Baran. Do poci¹gu ewakuacyjnego, który wyruszy³ 6 sierpnia 1945
roku, uda³o mu siê zabraæ skarbiec Katedry £uckiej:
zbiór szat liturgicznych z XVII wieku, pastora³y, infu³y,
relikwiarze, monstrancje, kielichy, a tak¿e obrazy s³ynnego malarza Franciszka Smuglewicza, które zdobi³y
£uck¹ Katedrê.
Dionizy Baran osiad³ na l¹sku, pocz¹tkowo
w Brzegu nad Odr¹, gdy¿ w tej okolicy zamieszkali jego
dawni parafianie z Sienkiewiczówki, którzy do koñca
¿ycia uwa¿ali ksiêdza za swego wybawcê, a póniej w
Lubaniu i Nowej Soli. 11 czerwca 1957 r. na wniosek
ks. bp Boles³awa Kominka ordynariusza wroc³awskiego
Ojciec wiêty Pius XII przyzna³ ks. D. Baranowi honorow¹ godnoæ tajnego szambelana papieskiego tj. pra³ata. A to w dowód uznania za wybitne zas³ugi po³o¿one
dla kocio³a. Z woli Stolicy Apostolskiej 30 wrzenia
1957 roku otrzyma³ nominacjê od metropolity wroc³awskiego ks. dra Boles³awa Kominka na stanowisko proboszcza parafii wiêtych Stanis³awa i Wac³awa w widnicy i dziekana dekanatu widnickiego. W ten sposób
ks. Dionizy Baran sta³ siê spadkobierc¹ dziejów najstarszej parafii w grodzie Piastów widnickich.
Jak wspomina³em wczeniej ks. Dionizy Baran by³
stra¿nikiem Ziemi Wo³yñskiej, a nastêpnie by³ wspó³twórc¹ Kapitu³y £uckiej, w sk³ad której wchodzili dawni
ksiê¿a zwi¹zani z diecezj¹ £uck¹. Organizowa³ zjazdy
kole¿eñskie, m.in. w widnicy. Przypominano na nich
duszpasterzy, którzy przeszli wo³yñsk¹ Drogê Krzy¿ow¹. Jako proboszcz widnickiej Bazyliki natychmiast
w³¹czy³ siê w problematykê potrzeb remontów, energicznie organizowa³ ró¿nego rodzaju prace zarówno
w zakresie remontów, administrowania, nauczania katechezy dla ró¿nych poziomów s³uchaczy, aktywuj¹ce
wiernych przy nabo¿eñstwach i modlitwie, wielk¹ wagê
przywi¹zywa³ do duszpasterstwa rodzin, specjalne znaczenie nadaj¹c roli ojca i matki. Odnosi³ siê z trosk¹ do
ubóstwa, do plag spo³ecznych jak pijañstwo, rozlunienie obyczajów, obojêtnoæ.
21 listopada 2002 r. w widnickim Klubie inteligencji
Katolickiej odby³o siê spotkanie powiêcone ¿yciu i
pos³udze duchownej ks. pra³ata Dionizego Barana. Ze-

brani jednog³onie orzekli, ¿e ks. Dionizy nale¿y do
grona wybitnych osobowoci nie tylko wspania³ego
duszpasterza, gospodarza, przywódcy duchowego
w trudnych latach komunizmu, ale bardzo pracowitego,
roztropnego, sumiennego w pe³nieniu Bo¿ych obowi¹zków w s³u¿bie Bogu i Kocio³owi. Ksi¹dz Pra³at szczególn¹ czci¹ darzy³ Matkê Bosk¹. Od dzieciñstwa towarzyszy³a mu najpierw w Sieniawie  w domu rodzinnym
nastêpnie w Le¿añsku  jako Matka Boska Le¿añska, i
£ucku  jako Matka Boska Latyczowska Pani Wo³ynia i
Podola, Hetmanka Kresowego Rycerstwa. W widnicy
w bazylice czeka³a na niego Panna Maryja w Cudownym Obrazie Matki Boskiej widnickiej. Jako ho³d dla
Matki Boskiej widnickiej u³o¿y³ pieñ pt. widnicka
Pani, do której melodiê skomponowa³ A. Malinowski.
Jesieni¹ 1982 r. napisa³ probê do abpa H. Gulbinowicza, aby ten wyrazi³ zgodê na jego przejcie w stan
spoczynku. Arcybiskup przychyli³ siê do proby
ks. Barana i dnia 27 czerwca 1983 r. mgr ks. L Sosnowski z dwudziestoletnim sta¿em pracy kap³añskiej zostaje proboszczem kocio³a w. w. Stanis³awa i Wac³awa
w widnicy. Ks. Pra³at Baran pozosta³ przy kociele
jako rezydent wród ¿yczliwych i kochaj¹cych go osób.
Dlatego pragnê tu zostaæ dziel¹c siê na ile si³ starczy
i pomagaj¹c memu nastêpcy  powiedzia³. Usun¹³ siê
w cieñ  zawierzaj¹c we wszystkim swojemu nastêpcy.
Zdrowie by³o chwiejne, gdy czu³ siê lepiej przychodzi³
do ukochanej bazyliki aby odprawiæ Mszê w. Odszed³
do Pana po nagrodê za lata kap³añskiego trudu
26 stycznia 1995 r. w wieku 82 lat, pochowany na widnickim cmentarzu przy ul Brzozowej. W niedzielê
29 stycznia odby³a siê Msza w. ¿a³obna i uroczystoci
pogrzebowe, którym przewodniczy³ bp Józef Pazdur
sufragan wroc³awski w asycie ponad stu kap³anów.
Zas³u¿onego dla Kocio³a i wszystkich wiernych kap³ana ¿egna³a najbli¿sza rodzina, przyjaciele, duchowieñstwo i rzesze mieszkañców widnicy.
Wród osobowoci, wypowiadaj¹cych du¿o ciep³ych
s³ów o ks. D. Baranie nad jego grobem by³ ks. Rektor
Fakultetu Teologicznego we Wroc³awiu prof. Ignacy
Dec, który wyzna³: Pochodzê z tej samej ziemi le¿añskiej, co ks. Pra³at. Obaj na tej ziemi, u stóp Matki Bo¿ej, otrzymalimy dar powo³ania kap³añskiego. W dniu
12 stycznia 2020 roku o godz. 10 w katedrze widnickiej zosta³a odprawiona Msza w., któr¹ celebrowa³
bp widnicy w intencji by³ego proboszcza bazyliki ks.
Dionizego Barana.
Karol Liwirski
Do opracowania tekstu pos³u¿y³a ksi¹¿ka A. Momota i Atlantyda prof. S.S. Niciei.
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Lubelskiej przy Narutowicza. Zajêcia medyczne odbywa³y siê w odleg³ych czêciach miasta, na które maszerowali w zwartej kolumnie.
W styczniu dziekanat upomnia³ siê o wiadectwo
maturalne. Nie wiedzia³, gdzie zosta³y przekazane dokumenty z tajnego nauczania ze Lwowa. W tej sytuacji
przyst¹pi³ do matury jako eksternista, któr¹ pomylnie
zda³. Nied³ugo, ku wielkiemu zdziwieniu, otrzyma³
z Kuratorium w Rzeszowie wiadectwo maturalne wydane przez Pañstwow¹ Komisjê Weryfikacyjn¹ we Lwowie. Teraz móg³ spokojnie kontynuowaæ studia.
Nastroje wród s³uchaczy KMW by³y ró¿ne, wiêkszoæ mia³a przekonania prawicowe, by³a patriotycznie
wychowana w domu i przedwojennych szko³ach o czym
wiedzieli dowódcy szko³y. Dobitnie potwierdzi³o to referendum 3 razy tak. W styczniu 1947 r. przed wyborami do sejmu, na placu Litewskim zgromadzi³y siê t³umy
m³odzie¿y szkolnej i akademickiej oraz doroli, aby
wys³uchaæ przez megafon przemówienie Stanis³awa
Miko³ajczyka apeluj¹cego do g³osowania na PSL. Grupy ubeków rozpêdza³y t³umy, bij¹c pa³kami. Wiele osób
aresztowano, co by³o powodem masowego strajku m³odzie¿y szkolnej i akademickiej. Sfa³szowane wybory
zakoñczy³y siê prawie stuprocentowym zwyciêstwem
zwolenników w³adzy ludowej. W marcu rozwi¹zano
Kadrê Oficerów Studentów, a W. St¹¿ka zosta³ wyrzucony z wojska. W Departamencie Personalnym WP
w Warszawie us³ysza³: wrogów pañstwa nie mamy zamiaru karmiæ.
Nagle znalaz³ siê w trudnej sytuacji. Udziela³ korepetycji, z Caritas otrzyma³ cywilne ubranie, a na KUL-u
bony obiadowe. Egzamin z fizjologii zda³ celuj¹co i
prof. Wies³aw Ho³obut zaproponowa³ mu pracê zastêpcy asystenta w Zak³adzie Fizjologii. Studia ukoñczy³
w 1950 r., a rok póniej po zdaniu egzaminu otrzyma³
dyplom lekarza medycyny. W Zak³adzie Fizjologii prowadzi³ zajêcia dydaktyczne. Dodatkowo zrobi³ specjalizacjê z pediatrii i pracowa³ w przychodni.
Po prof. W. Ho³obucie przej¹³ kierownictwo Zak³adu
Fizjologii w 1977 r. Na tym stanowisku pracowa³ do
przejcia na emeryturê w 1993 r. W burzliwych latach
osiemdziesi¹tych otrzyma³ nominacjê na dyrektora Instytutu Patologii Klinicznej. Funkcjê tê pe³ni³ od 1981 r.
do rozwi¹zania Instytutu w 1984 r. Aktywnie dzia³a³
w ró¿nych komisjach Uczelni i towarzystwach naukowych. By³ honorowym cz³onkiem kilku towarzystw naukowych. W 1987 r. wybrano go na dziekana Wydzia³u
Lekarskiego AM. By³ autorem 115 prac naukowych,
promotorem 10 prac doktorskich, recenzentem 30 rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Za dzia³alnoæ naukow¹ otrzyma³ tytu³ profesora zwyczajnego w 1986 r.
W uznaniu zas³ug zosta³ uhonorowany Krzy¿em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Honorow¹ Odznak¹ Akademii Medycznej, Odznak¹ Za
wzorow¹ pracê w s³u¿bie zdrowia i Odznak¹ Zas³u¿ony dla Lubelszczyzny.
Profesor zwi¹zany by³ z medycyn¹ i jej powiêci³
swe si³y. Nie unika³ jednak¿e wyra¿ania swych zapatrywañ politycznych. Nie nale¿a³ do partii politycznej,
a mimo to spotyka³ siê z krzywdz¹cymi zarzutami ze
strony jej cz³onków. W 2001 roku wyst¹pi³ do Instytutu
Pamiêci Narodowej o udostêpnienie jego akt o statusie

p. prof. W³adys³aw St¹¿ka
1923  2019
Urodzi³ siê we Lwowie 30
maja 1923 roku w rodzinie
obroñcy Lwowa z 1918
roku. Po mierci ojca matka
znalaz³a siê w trudnych warunkach, stara³a siê pokierowaæ ¿yciem trzech synów.
Szko³ê powszechn¹ w. Antoniego ukoñczy³ jako wychowanek bursy im. w.
Wojciecha. Nastêpnie zda³
do III Gimnazjum im. Stefana Batorego. Poczucie patriotyzmu i g³êbok¹ wiarê katolick¹ kszta³towa³a szko³a,
14. Lwowska Dru¿yna Harcerska i Sodalicja Mariañska. Otoczenie w którym siê wychowywa³ W³adys³aw
przepe³nione by³o mi³oci¹ do Polski i Lwowa. W czasie
okupacji sowieckiej ukoñczy³ IX klasê.
Po zajêciu Lwowa przez Niemców (1941) pracowa³
w firmie Wald und Holz przy Dyrekcji lasów. Wst¹pi³ do
Armii Krajowej, przydzielony do plutonu Grunwald
przy 14 p. U³anów Jaz³owieckich. Na kompletach tajnego nauczania zaliczy³ liceum i zda³ maturê. Mieszka³
w Krzywczycach pod lasem i by³ wiadkiem wielu
transportów ¯ydów i Polaków przywo¿onych na miejsce rozstrzelañ. Niemcy przed wycofaniem odkopane
zw³oki palili, aby zatrzeæ lady zbrodni. W czerwcu
1944 Niemcy wcielili Go do Organizacji Todt. Oko³o
50 osób trzymano pod stra¿¹ w obozie przy ul. Janowskiej, sk¹d uda³o mu siê zbiec.
Wkrótce Lwów zajê³a Armia Czerwona i nast¹pi³a
trzecia okupacja miasta. W lipcu zosta³ zmobilizowany
do wojska i pod eskort¹ ¿o³nierzy sowieckich rekruci
pieszo maszerowali do Jaros³awia, gdzie zostali przekazani do polskiego wojska. Przydzielono Go do Samodzielnego Baonu Szkolnego WP w Lublinie, a nastêpnie na szkolenie ko³o Otwocka. Po zdobyciu Warszawy
w 1945, jako kapral w Samodzielnej Kompanii Chemicznej w 4. Dywizji WP odby³ szlak bojowy na trasie
Bydgoszcz, Ko³obrzeg, Odra i Berlin.
Po zakoñczeniu wojny kadra wojskowa 4. Dywizji
Piechoty automatycznie znalaz³a siê w nowoutworzonym Korpusie Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego (KBW),
ze Sztabem G³ównym w Warszawie przy ul. Rakowieckiej. Chor¹¿y W³adys³aw St¹¿ka zosta³ szefem kancelarii personalnej. Z akt oficerów likwidowanych przez
antykomunistyczne zgrupowania dzia³aj¹ce w po³udniowej Polsce szybko zorientowa³ siê do jakich celów
stworzono KBW. Musia³ siê st¹d jak najszybciej
uwolniæ.
Dowiedzia³, ¿e w Lublinie utworzono Katedrê Medycyny Wojskowej. Postanowi³ zrealizowaæ swe m³odzieñcze marzenie i zostaæ lekarzem. Uzyska³ zgodê
na przeniesienie. Po zdanym egzaminie zosta³ przyjêty
na Wydzia³ Lekarski. Po zwolnieniu z KBW dosta³ siê
do Katedry Medycyny Wojskowej. S³uchaczami KMW
byli wie¿o powo³ani rekruci, uczestnicy walk frontowych oraz partyzanci. Studia na pierwszym roku rozpocz¹³ w listopadzie 1945 r. Warunki zakwaterowania
poprawi³y siê, gdy KMW zajê³a budynek Liceum Unii
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pokrzywdzonego. Otrzyma³ kopie 45 stron donosów
z lat osiemdziesi¹tych, preparowanych przez dwoje
wspó³pracowników UB. Ze smutkiem trzeba stwierdziæ
jego podw³adnych.
W grudniu 1988 r. mo¿na by³o ju¿ swobodnie mówiæ
o polskim Lwowie. Z potrzeby pamiêci o Lwowie,
z ¿ywej w sercach mi³oci do Kresów Wschodnich, do
Kraju lat dziecinnych, zrodzi³a siê w Lublinie  w lad
za utworzonym we Wroc³awiu Towarzystwem Mi³oników Lwowa  idea powo³ania Lubelskiego Oddzia³u tej
organizacji (Buraczyñski, Chruszczewska 2015).
Grupa inicjatywna (Z. Baczyñski, H. Kraczkowski,
T. Radomañski, W. Skulski, J. Trawiñska, M. Truszkiewicz i W. St¹¿ka) na zebraniu 28 grudnia 1988 r. postanowi³a utworzyæ Oddzia³ w Lublinie. Na zebranie za³o¿ycielskie przyby³o oko³o 300 lwowiaków. Wród
uczestników tego pierwszego historycznego zgromadzenia byli te¿ potomkowie urodzonych na Kresach
Polaków, którym bliskie s¹ te ziemie zachowane
we wspomnieniach i dokumentach rodzinnych, oraz ich
przyjaciele i znajomi. Wiele osób obecnych na tym spotkaniu zosta³o cz³onkami Towarzystwa i uczestnicz¹
w jego pracach do dzi.
p. prof. W St¹¿ka zosta³ pierwszym prezesem.
Funkcjê tê pe³ni³ nieprzerwanie do 2012 r. Na emeryturze ca³y swój czas powiêci³ pracy spo³ecznej. Profesor
by³ przepe³niony sentymentem i autentyczn¹ mi³oci¹
Lwowa i Polski, cechy te ukszta³towane by³y w przedwojennym rodowisku lwowskim. Te uczucia przekazywa³ nam przez lata wspólnych dzia³añ i inicjatyw Towarzystwa. Organizowa³ materialn¹ pomoc dla rodaków
pozosta³ych we Lwowie i na Kresach.
Po latach milczenia stara³ siê wskrzesiæ tradycjê
Kresów i Lwowa i uwiadomiæ wielk¹ rolê jak¹ odegra³y
w historii Polski. By³ inicjatorem wielu wydarzeñ propaguj¹cych Lwów. Stara³ siê, aby szko³y w regionie lubelskim nosi³y zaszczytne imiê Orl¹t Lwowskich. Imiê to
przybra³y szko³y w Zamociu, Lublinie, Krasnymstawie,
Urzêdowie, Tomaszowie Lubelskim i Radzyniu Podlaskim. By³a to odpowied na troskê lwowiaków o kontynuowanie etosu Lwowa w nastêpnych pokoleniach.

Za dzia³alnoæ patriotyczn¹ i spo³eczn¹ otrzyma³
Krzy¿ Drugiej Obrony Lwowa 1939  1944, nadany
przez gen. M. Borutê-Spiechowicza, prezesa Kapitu³y
Orderu, oraz Z³ot¹ Odznakê TMLiKPW. W 2012 r.
z powodów zdrowotnych nie przyj¹³ stanowiska prezesa. Zgromadzenie wyborcze przyzna³o Profesorowi
tytu³ Honorowego Prezesa.
Prof. W³adys³aw St¹¿ka zmar³ 16 listopada, a uroczystoæ pogrzebowa odby³a siê 22 listopada 2019
roku na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.
W czasie homilii ks. Tadeusz Pajurek nakreli³ Jego
drogê ¿yciow¹, a cechy osobowe wyrazi³ s³owami
wnuczki  Agnieszki St¹¿ki-Gawrysiak:
By³ ucielenieniem mi³oci opisanej w hymnie w.
Paw³a: cierpliwy i ³askawy, nie szuka³ poklasku, nie
unosi³ siê pych¹ ani gniewem, nie pamiêta³ z³ego, we
wszystkim pok³ada³ nadziejê.
Zarówno my, najbli¿si, jak i jego przyjaciele, wspó³pracownicy i podw³adni oraz pacjenci opisuj¹ go jako
dobrego, ³agodnego, spokojnego cz³owieka o wysokiej
kulturze osobistej, który w ka¿dej sytuacji, w ka¿dym
cz³owieku potrafi³ znaleæ dobro.
Przy grobie p. W³adys³awa St¹¿kê ¿egnali: Henryk
Ziêba, wiceprezes TMLKPW; Zdzis³aw Niedba³a,
przedstawiciel Prezydenta Lublina; Andrzej Rolla, starosta Kranicki, by³y dyrektor szko³y w Urzêdowie; prof.
Teresa Ma³ecka-Massalska z Uniwersytetu Medycznego; oraz Bo¿ena P³atek, dyrektor szko³y w Radzyniu.
Z wielkim smutkiem ¿egnalimy naszego nauczyciela i przyjaciela, gor¹cego patriotê, w asycie pocztów
sztandarowych: Oddzia³u TMLKPW oraz Szkó³ imienia
Orl¹t Lwowskich: z Lublina, Radzynia, Urzêdowa i Zamocia.
Z ¿alem po¿egnalimy lwowiaka, ofiarowuj¹c Jemu
na ostatni¹ drogê grudkê ziemi z Cmentarza Obroñców
Lwowa.
Czeæ Jego pamiêci!
Prof. Jan Buraczyñski
Prezes TMLKPW Oddz. Lublin

Karol Liwirski

Polsko-ukraiñskie walki o Lwów 1918  1919
Proces odzyskiwania niepodleg³oci przez Lwowskie Orlêta
W pierwszych latach XX w. Lwów by³ trzeci po Warszawie i £odzi najwiêkszym miastem na ziemiach polskich. W 1910 r.  podczas przedwojennego spisu
 zamieszkiwa³o go ponad 200 tys. ludzi. By³ stolic¹
Galicji, maj¹cej status austriackiego kraju koronnego,
a zarazem najwiêkszym polskim orodkiem kulturalnym
z najwiêksz¹ wówczas uczelni¹ z polskim jêzykiem wyk³adowym  Uniwersytetem Franciszkañskim (od 1919 r.
 Jana Kazimierza). Ukraiñcy stanowili w tym miecie
tylko oko³o czterdziestotysiêczn¹ mniejszoæ. By³a to
g³ównie ludnoæ nap³ywowa, pracuj¹ca w charakterze
s³u¿by domowej, stró¿ów i terminatorów w zak³adach

rzemielniczych. ¯ydów w Galicji mówi¹cych przede
wszystkim po polsku stanowi³o 30 proc. ludnoci miasta. Polaków za na cztery lata przed wybuchem
I wojny wiatowej by³o we Lwowie ponad 50 proc.
 105 tys. mieszkañców przyznawa³o siê do narodowoci polskiej. Polacy i ¯ydzi byli bardzo zró¿nicowani
pod wzglêdem spo³ecznym. Znajdowali siê wród nich
robotnicy przemys³owi, rzemielnicy a tak¿e urzêdnicy i
przedstawiciele wolnych zawodów. ¯ydzi dominowali
w handlu, a Niemcy i przedstawiciele innych nacji nie
liczyli siê we Lwowie. W trakcie dzia³añ wojennych
w roku 1918 Lwów dzieli³ losy podobne do innych miast
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Europy  mieszkañcy przymierali g³odem, racje ¿ywnociowe by³e stopniowo zmniejszane. W tym okresie
Polacy masowo protestowali z powodu podpisania
przez Austro-Wêgry tzw. pokoju chlebowego z Ukraiñsk¹ Republik¹ Ludow¹, w wyniku którego Che³mszczyzna do 1912 r. integralna czêæ Królestwa Polskiego zosta³a przez pañstwa centralne bezceremonialnie
przekazana Ukraiñcom bez pytania o zdanie strony
polskiej. Masowe pochody Polaków sun¹ce godnie ulicami miast jednoznacznie wskazywa³y ¿e mieszkañcy
Lwowa czuj¹ siê zwi¹zani z polskoci¹. Lwów by³ wówczas siedzib¹ czterech arcybiskupów: trzech katolickich obrz¹dku ³aciñskiego, greckokatolickiego i ormiañskiego oraz prawos³awnego. W zwi¹zku z narastaniem
wzajemnych animozji zaniepokojony abp Józef Bilczewski dzi wiêty Kocio³a Katolickiego apelowa³ do
arcybiskupa Andreja Szeptyckiego, aby stara³ siê uspokoiæ nastroje panuj¹ce wród Ukraiñców. Bilczewski
pisa³: dochodz¹ mnie z ró¿nych stron diecezji wiadomoci, ¿e lud ruski odnosi siê wrogo do ludu polskiego,
grozi mu zniszczeniem dobytku. Proszê o orêdzie do
kap³anów i ludu ruskiego przypominaj¹c przykazania
Bo¿e zabraniaj¹ce siania nienawici. Jesieni¹ pojawia
siê kolejne zagro¿enie, w³anie ze Lwowa po ca³ych
ziemiach polskich rozesz³a siê miercionona grypa
 hiszpanka. W padzierniku 1918 r. na posiedzeniu
sejmu galicyjskiego Ukraiñcy powo³uj¹ do ¿ycia Ukraiñsk¹ Radê Narodow¹ która mia³a podj¹æ decyzje polityczne jednak to nie politycy lecz Ukraiñscy wojskowi 
strzelcy siczowi zdecydowali o zajêciu Lwowa.
By³o to mo¿liwe dziêki ustêpuj¹cej administracji austriackiej, która ¿yczliwie popar³a ukraiñskie roszczenia. Polacy zostali zaskoczeni. Przebywaj¹ca w tym
czasie we Lwowie ¿ona poety Jana Kasprowicza, Maria, w swym dzienniczku z gorycz¹ zapisa³a: Pierwszymi uczuciami, gdy obudzilimy w ukraiñskim Lwowie,
by³y zdumienia i wstyd, ¿e Polacy dali siê tak podejæ.
I to komu? garstce hajdamaków nie posiadaj¹cych ani
w³adzy, ani wp³ywów moralnych. Powa¿nym zaskoczeniem dla Polaków by³a postawa lwowskich ¯ydów, którzy sympatyzowali raczej ze stron¹ ukraiñsk¹. Weteran
listopadowych walk Aleksander Czo³owski pisa³: zdziwi³em siê na widok licznych grup ¯ydów z bia³ymi opaskami uzbrojonych w karabiny przestrojone kokardami
¿ó³to-niebieskimi, jako wyraz nietajonej sympatii dla
ukraiñskiego zamachu... by³a to milicja ¿ydowska, która
ju¿ 1 listopada rozpoczê³a urzêdowanie pod has³em
>neutralnoæ< gdy przechodzi³em ko³o grupy dyskutuj¹cej jak jeden z cz³onków tej grupy patrz¹c na mnie,
odezwa³ siê g³ono:  Tu teraz Ukraina  Tu nima ¿adnej Polski. Polaki mag¹ siê z t¹d zabiraæ. Na ulicach
Lwowa afisze informuj¹ o proklamowania pañstwa
Ukraiñskiego. W reakcji na ukraiñsk¹ politykê faktów
dokonanych 1 listopada zaczê³y formowaæ siê ad hoc
oddzia³y polskie, które natychmiast stanê³y do walki
przeciwko dobrze uzbrojonym Ukraiñcom. W szkole
Sienkiewicza pod dowództwem kap. Spiechowicza i
kap. M¹czyñskiego  organizuje siê m³odzie¿ szkolna
w lad za nimi organizuje siê m³odzie¿ akademicka,
wystêpuj¹c, przeciwko ukraiñskiemu wojskowemu zamachowi stanu, Nie oni zaatakowali, zostali zmuszeni
do obrony. Nie siêgali po cudz¹ w³asnoæ, lecz bronili
swojej Ojczyzny. Podczas listopadowych walk roku

1918 by³o ok. 6 tys. Ochotników. Prawie 1,4 tys. to
uczniowie i studenci. To w³anie tym najm³odszym ¿o³nierzom nadano zaszczytne miano Orl¹t Lwowskich.
Najm³odszy lwowski ochotnik pochowany na cmentarzu
Orl¹t Lwowskich mia³ ... 9 lat. Najstarsi dwaj obroñcy
miasta, byli weterani Powstania Styczniowego, liczyli
po 75 lat. W listopadowych walkach poleg³o ponad 400
ochotników, z czego 120 by³o uczniami, a 76 studentami. Zginê³o te¿ 12 kobiet, które siêga³y po broñ w obronie miasta s³u¿¹c w ³¹cznoci i s³u¿bie med. Orlêta sta³y siê symbolem bohaterstwa mieszkañców Lwowa.
M. Kasprowicz pisa³a o heroicznym wysi³ku najm³odszych ¿o³nierzy Na polskiej stronie... mnóstwo m³odych, radosnych, a jednoczenie skupionych twarzy.
Miêdzy nimi dzieci. Idzie taki czternastoletni malec,
karabin niemal wiêkszy od niego, a jak¿e go niesie!
Bij¹ siê maleñstwa nie porównanie, uczucie strachu
jest im nieznane. Kilku z tych lwowskich ch³opców
wesz³o na sta³e do zbiorowej pamiêci Polaków. Jednym
z nich czternastoletni Jurek Bitschan zg³osi³ siê na
ochotnika do oddzia³ów polskich 20 listopada. Niestety
w swej pierwszej akcji bojowej na Cmentarzu £yczakowskim zosta³ miertelnie ranny, zgin¹³ na 8 dni prze
swymi czternastymi urodzinami. Jego cia³o nazajutrz
odnalaz³ ojczym. Pomiertnie zosta³ odznaczony Krzy¿em Walecznych, spocz¹³ na cmentarzu Obroñców
Lwowa, Obok Jurka na tym cmentarzu spoczywa Antoni Petrykiewicz. Jest on do dzi najm³odszym kawalerem Orderu Virtuti Militari, walczy³ w s³ynnym oddziale
straceñców. Jego dowódc¹ by³ póniejszy genera³
 Roman Abraham (widnickie rondo nosi jego imiê).
Oprócz Antosia na Lwowskim cmentarzu Orl¹t spoczê³o troje cz³onków rodziny Petrykiewiczów bior¹cych
udzia³ w walkach o miasto, jego ojciec Kasper stryj
Micha³ i brat Zygmunt. Maria Kasprowicz opisywa³a
dramatyczn¹ sytuacjê ludnoci podczas walk. Nieustaj¹ce strza³y i wybuchy mimo to ruch uliczny nie ustaje
chc¹c wy¿ywiæ rodzinê ludzie musz¹ wychodziæ, spotyka siê wiêcej kobiet ani¿eli mê¿czyzn, w miecie nie
ma ¿ywnoci  zupe³ny brak chleba, wody, pr¹du. Polscy ochotnicy równowa¿yli s³absze uzbrojenie i brak
wyszkolenia wojskowego swym oddaniem i lepsz¹ znajomoci¹ terenu. Jeden z uczestników walk wspomina³
Oddzia³y nasze, sk³adaj¹ce siê z rodowitych lwowian,
umia³y znakomicie dostosowaæ siê do warunków polowania... Tu strychami lub piwnicami ówdzie nawet dachem przerzucali siê na ty³y patroli ukraiñskich... by na
moment zgin¹æ bez ladu i znowu wyp³yn¹æ na nowym
stanowisku. Czyn Lwowskich Orl¹t sta³ siê s³awny i
uwieñczono go laurem zwyciêstwa i legendy. Wszed³
do podrêczników szkolnych jako wzorzec podstawy
patriotycznej. Gdy do bram Lwowa 22 listopada 1918 r.
dotar³y polskie oddzia³y z odsiecz¹, miasto by³o ju¿
wolne. Dalej boje toczy³y siê o ca³¹ Wschodni¹ Ma³opolskê. Ostatecznie zakoñczy³y siê lipcu 1919 r., gdy
ostatnie oddzia³y Strzelców Siczowych zosta³y wyparte
za Zbrucz. Trudno uwierzyæ ¿e 6 tys. Strzelców nie
zdo³a³o pokonaæ nieco ponad 6 tys. obroñców z³o¿onych z dzieci, m³odzie¿y, starców i kobiet ich wielkiej
determinacji w obronie swego miasta. Szcz¹tki niezidentyfikowanego ¿o³nierza spod Lwowa do dzi spoczywaj¹ w Grobie Nieznanego ¯o³nierza w Warszawie.
Ta piêkna historia Lwowskich Orlêtach jak zwykle prze40

nosi mnie automatycznie do lwowskiego mieszkania
przy ul. Lwowskich Dzieci 30 we Lwowie Tu mia³em
kolegê Jerzego Riedla, który te¿ mieszka³ na II piêtrze.
Nie pamiêtam jak, ale jego ojciec zauroczy³ mnie piêknym opowiadaniem historii o lwowskich Orl¹t zabieraj¹c
nas razem  kilkakrotnie na cmentarz £yczakowski tam
Gdzie Lwowskie pi¹ Orlêta. Ta wyj¹tkowa historii dzieci lwowskich to proces odzyskiwania niepodleg³oci który przebiega³ szczególnie dramatycznie we Lwowie,
poniewa¿ by³ on widowni¹ konfliktu polsko-ukraiñskiego,
a zarazem pierwszej z kilku wojen o granice.
Z okazji 100-lecia walk o Lwów, mi³o by³o uczestniczyæ uroczystociach Wroc³awskiego oddz. TMLiKPW
w dniu 22 listopada 2018 roku wraz z moim bratem Jerzym, córk¹ Beat¹ i jej mê¿em oraz Sztandarem widnickiego Oddzia³u. Patronat Honorowy nad uroczystoci¹ przyj¹³ Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Andrzej Duda oraz Metropolita Wroc³awski ks. Arcybiskup Józef Kupny, Wojewoda Dolnol¹ski, Pawe³
Hreniak, Marsza³ek Województwa Dolnol¹skiego Cezary Przybylski, Prezydent Wroc³awia Jacek Sutryk. Uroczystoci rozpoczêto Msz¹ w. w kociele pw. wiêtej

Rodziny ul. Monte Casino godz. 11 w intencji Obroñców
Lwowa. Szczegó³y zgodnie z planem w kwartalniku
¯ycie Kresowian, powitania, przemówienia w kociele.
Po Mszy w. przejcie na cmentarz, na czele Kompania
Honorowa, za ni¹ sztandar Wojska Polskiego i inne
sztandary udaj¹ siê pod pomnik Orl¹t Lwowskich. Tu po
salwie armatniej Bractwa Kurkowego i oddaniu Salwy
Honorowej oraz odpiewaniu Hymnu Narodowego
 Poczty salutowa³y sztandarami. Nastêpnie prezes
Z. Piwko dziêkowa³ wszystkim zaanga¿owanym za organizacjê uroczystoci, a obecnym za przybycie. Poszczególne delegacje sk³ada³y wieñce i wi¹zanki kwiatowe. Ju¿ na pocz¹tku uda³o mi siê zabraæ g³os i pogratulowaæ piêknej uroczystoci i podziêkowaæ za zaproszenie. Po podziêkowaniach oficjalnych delegacji, nastêpuje Apel Poleg³ych. Na 16-krotnie czytane intencje
przy dwiêku werbli odpowiada³a Kompania Honorowa:
Chwa³a Bohaterom!
Czeæ Ich Pamiêci!
Na zakoñczenie trêbacz zagra³ Ciszê, a salut Sztandarami zakoñczy³ uroczystoci.
Opracowaniu pos³u¿y³ Biuletyn IPN

G

Krystyna Angielska

Wieczór wspomnieñ
Zapada zmrok nad £yczakowem,
tam, gdzie Orlêta pi¹ pod niegiem,
patrzy na miasto ksiê¿yc p³owy
i mruga gwiazd z³ocistych legion.
P³yn¹ ponad dachami miasta
melodie tradycyjnych kolêd,
wanili¹, miodem pachn¹ ciasta
na ka¿dym wigilijnym stole.
Lwowiacy, dziel¹c siê op³atkiem,
¿ycz¹ ziomkom-repatriantom
z Wroc³awia, Gliwic i Krakowa
i wszystkim sympatykom stamt¹d,
by w chwili tej, tak uroczystej,

o miecie swym nie zapomnieli,
¿eby pisali do nas listy.
modlili za nas siê w kociele.
By wspominali, jedz¹c kutiê,
¿e kiedy tu, w Katedry wnêtrzu,
piewali na tê sam¹ nutê
kolêdy, przed o³tarzem klêcz¹c.
Gdy na Pasterkê dzwon zadzwoni,
a anio³ gwiazdeczkê zapali,
w rodzinnym gronie dobrze
wspomnieæ
o wiêtach, gdy bylimy mali.

Lista Ofiarodawców za miesi¹ce XI 2019 r.  I 2020 r.
1. Maria Joñca, Gliwice ......................................... 100.2. Henryk Barañski, Bydgoszcz,
na czasopismo ................................................... 100.3. N/N, na pomoc wi¹teczn¹ ............................... 100.4. Lidia Wodnicka, Tarnów,
na Cmentarz Janowski ...................................... 100.5. Jan Szczepanik, Szczecin,
na Cmentarz Orl¹t Lwowskich ............................ 50.-

6. Józef Wilczyñski, Gdañsk,
na Cmentarz Orl¹t Lwowskich .......................... 100.7. TMLiKPW Gniezno,
na renowacjê Cmentarza Orl¹t Lwowskich ....... 522.8. Marian Krawczyk, Malbork .................................. 50.9. TMLiKPW Gorzów Wlkp.,
na renowacjê cmentarzy we Lwowie ........... 10.000.-

Wszystkim Szanownym Ofiarodawcom sk³adamy najserdeczniejsze podziêkowania.
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