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Leszek Mulka

79. rocznica mordu profesorów lwowskich
4 lipca we Wroc³awiu odby³y siê obchody 79. rocznicy mordu polskich profesorów na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie. Rozpoczê³y siê msz¹ w. w kociele
Najwiêtszego Serca Jezusowego. G³ówna czêæ uroczystoci odby³a siê pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich na skwerze prof. Kazimierza Idaszewskiego przy placu Grunwaldzkim.
Uroczystoæ mia³a charakter pañstwowy z udzia³em
kompanii honorowej Akademii Wojsk L¹dowych im.
gen. Tadeusza Kociuszki we Wroc³awiu. Wartê honorow¹ przy pomniku zaci¹gnêli ¿o³nierze Wojska Polskiego, a obok stan¹³ poczet sztandarowy Politechniki
Wroc³awskiej.
Po odegraniu hymnu Polski kompania honorowa
odda³a salwê honorow¹. po czym g³os zabrali: rektor
Politechniki Wroc³awskiej prof. Cezary Madryas, prezy-

trzej synowie; prof. Kasper Weigel, rektor Politechniki
Lwowskiej; matematyk prof. W³odzimierz Sto¿ek;
prof. Antoni Cieszyñski, twórca polskiej stomatologii
oraz pisarz i t³umacz Tadeusz Boy-¯eleñski.

Fot. Adam Zadrzywilski

Wroc³awscy lwowiacy sk³adaj¹ kwiaty w ho³dzie
Profesorom (od lewej: Leszek Mulka i Boles³aw
Pêkalski z wnukami).

Delegacja Politechniki Wroc³awskiej  z wieñcem
rektor prof. Cezary Madryas (ród³o: www.pwr.edu.pl)
dent Wroc³awia Jacek Sutryk oraz wicewojewoda dolnol¹ski Bogus³aw Szpytma.
Nastêpnie przy dwiêkach werbli przedstawiciele
urzêdów i instytucji pañstwowych, w³adz samorz¹dowych Wroc³awia i województwa, delegacje wroc³awskich uczelni, szkó³ i stowarzyszeñ, oficerowie Wojska
Polskiego oraz duchowieñstwo z³o¿yli pod pomnikiem
wieñce i kwiaty. Wród nich tak¿e przedstawiciele Zarz¹du G³ównego i Oddzia³u Wroc³awskiego TMLiKPW
oraz mieszkaj¹cy we Wroc³awiu lwowianie.
Ze wzglêdu na epidemiê koronawirusa uroczystoæ
by³a skromna  bez pocztów sztandarowych organizacji kresowych i bez udzia³u orkiestry.
Równie¿ we Lwowie uczczono 79. rocznicê mordu
polskich profesorów na Wzgórzach Wuleckich.* Oficjalne uroczystoci odby³y siê 3 lipca przy nowym pomniku
w miejscu, gdzie 79 lat temu Niemcy rozstrzelali polskich profesorów lwowskich uczelni, cz³onków ich rodzin i wspó³lokatorów (razem 45 osób). Wród zamordowanych profesorów byli m.in. Roman Longchamps
de Berier, rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza i jego

Fot. Andrzej Borysewycz

Modlitwa lwowskich Polaków przed starym
pomnikiem (modlitwê prowadzi o. Pawe³ Odój)
W uroczystoci udzia³ wziêli przedstawiciele Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie,
w³adz miasta, uczelni lwowskich, spo³ecznoci akademickiej i duchowieñstwa obu obrz¹dków. Kwiaty pod
pomnikiem z³o¿yli: Konsul Generalny RP we Lwowie
Eliza Dzwonkiewicz, mer Lwowa Andrij Sadowy, rektor
Politechniki Lwowskiej Jurij Boba³o oraz inni uczestnicy
uroczystoci. Z³o¿ono tak¿e wieñce w imieniu rektorów
wy¿szych uczelni z Polski, którzy nie mogli przyjechaæ
do Lwowa z powodu epidemii koronawirusa. Pamiêæ
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pomordowanych profesorów obecni uczcili minut¹ ciszy.
Na zakoñczenie odmówiono wspóln¹ modlitwê
w intencji pomordowanych profesorów, której przewodniczyli: o. Dawid Omieciñski, proboszcz parafii
w. Marii Magdaleny oraz kapelani obrz¹dku wschodniego Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Lwowskiego.
Natomiast 4 lipca mieszkaj¹cy we Lwowie Polacy
zgromadzili siê na Wzgórzach Wuleckich przed pomnikiem z krzy¿em, który w 1991 r. ufundowa³y rodziny
zamordowanych profesorów. Na uroczystoæ przybyli
przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi, Harcerstwa Polskiego na Ukrainie, Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej i innych polskich
organizacji we Lwowie.
Wartê honorow¹ przy pomniku zaci¹gnêli lwowscy
harcerze.

Okolicznociowe wyst¹pienie wyg³osi³a Konsul Generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz, która podziêkowa³a Polskiemu Towarzystwu Opieki na Grobami
Wojskowymi i wszystkim Polakom ze Lwowa za pielêgnowanie pamiêci o Profesorach i dba³oæ o to symboliczne miejsce.
G³os zabrali tak¿e Prezes Polskiego Towarzystwa
Opieki na Grobami Wojskowymi we Lwowie Janusz
Balicki oraz Przewodnicz¹cy Harcerstwa Polskiego na
Ukrainie harcmistrz Stefan Adamski.
Wspóln¹ modlitwê w intencji pomordowanych polskich profesorów prowadzi³ o. Pawe³ Odój, proboszcz
parafii w. Antoniego we Lwowie.
W milczeniu i zadumie sk³adano kwiaty zapalano
znicze. Na zakoñczenie zebrani tradycyjnie zapiewali
Rotê.
* W artykule wykorzystano informacje znajduj¹ce siê na stronie
www.kuriergalicviski.com G

Danuta liwiñska

W 100. rocznicê Bitwy pod Zadwórzem
Polskie Termopile
Polscy ¿o³nierze  g³ównie m³odzie¿ szkolna, studenci, harcerze, obroñcy Lwowa z 1919 r. a tak¿e ziemianie, inteligencja, robotnicy, rolnicy  walczyli w 1920 r.
o granice pañstwa polskiego, o przynale¿noæ Wschodniej Ma³opolski do Polski oraz bronili Europy przed naporem bolszewickim.
Po krwawych walkach z Ukraiñcami w 1918 r.
we Lwowie, a nastêpnie oblê¿eniu i ci¹g³ym zagro¿eniu
a¿ do wiosny 1919 r. m³odzie¿ lwowska uzupe³nia³a
szeregi wojska polskiego, tworz¹c jednostki, które bra³y
udzia³ w wojnie polsko-bolszewickiej. Kiedy we Lwowie
dostrze¿ono niebezpieczeñstwo w ci¹gu trzech tygodni
zorganizowano oddzia³y wojskowe, które zosta³y wyposa¿one przez lwowskie spo³eczeñstwo i okolicznych
mieszczan. Zg³osi³o siê ponad 20.000 ochotników,
a pe³ni¹ca s³u¿bê pomocnicz¹ Ochotnicza Legia Obywatelska liczy³a ok. 30.000 osób. Legiê tworzy³y osoby
starsze i dzieci poni¿ej 17 lat.
W sierpniu 1920 r. bolszewickie oddzia³y, które najecha³y na Polskê, zagra¿a³y nie tylko Warszawie,
ogromne niebezpieczeñstwo zawis³o tak¿e nad Lwowem. 1 Armia Konna Siemiona Budionnego mia³a zamiar otoczyæ Lwów i zmusiæ je do kapitulacji. Dostêpu
do Lwowa broni³y liczne ale niezbyt wielkie oddzia³y
polskie, z którymi bolszewicy stoczyli wiele krwawych
bitew, m.in. pod Kamionk¹ Strumi³ow¹, Rud¹ Siedleck¹, Krasnem, Buskiem, Bilk¹ Szlacheck¹, Kurowicami, Streptowem, Zuchorzycami, Laszkami Królewskimi. Najbardziej znana z nich to bitwa pod Zadwórzem.
Bohaterami byli w wiêkszoci studenci i gimnazjalici ze Lwowa.
Do pocz¹tku lipca 1920 r. major Roman Abraham
(s³ynny obroñca Góry Stracenia podczas walk z Ukraiñcami we Lwowie w listopadzie 1918 r.) uformowa³
ochotniczy oddzia³ szybkiego reagowania, który sk³a-

da³ siê z piechoty, konnicy i artylerii. Oddzia³ liczy³ 1300
¿o³nierzy i 34 oficerów. Zaprzysiê¿enie oddzia³u odby³o
siê przed Lwowsk¹ Katedra 2 lipca 1920 r. Jeszcze

Kapitan Roman Abraham w 1920 r.
(fotografia pochodzi z broszury pt. Polskie
Termopile, wydanej we Lwowie w 1924 r.)
w tym samym miesi¹cu stacza³ on zwyciêskie walki
z bolszewick¹ konnic¹ Siemiona Budionnego. W dniu
5 sierpnia 1920 r. oddzia³ zosta³ przerzucony na odcinek frontu P³otczyce  Kuczyce  Winiowczyk. Tam
oddzia³ odniós³ sukcesy, zdoby³ Horodyszcze i Chodaczków, wdzieraj¹c siê 24 kilometry za liniê frontu, a¿
pod Czapiniec. W bitwie tej wziêto do niewoli 480 jeñców z 26 i 27 pu³ków sowieckich. Jednak uderzenie
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nowych si³ bolszewickich zmusi³o oddzia³ do wycofywania siê. W czasie tych walk zosta³ ciê¿ko ranny w nogê
major Roman Abraham, który pomimo, ¿e bardzo cierpia³ jeszcze przez pewien czas kierowa³ z noszy walkami i ewakuacj¹. W koñcu zosta³ odwieziony do szpitala
lwowskiego. Dowództwo nad oddzia³em obj¹³ jego zastêpca kapitan Boles³aw Zaj¹czkowski.

samoloty, otoczeni przez Rosjan i pozbawieni amunicji
m³odzi ochotnicy walczyli na bagnety. Sowieci zez³oszczeni oporem Orl¹t r¹bali ich szablami, rannych dobijali
kolbami. Pozostali przy ¿yciu ranni oficerowie ostatnimi
nabojami odbierali sobie ¿ycie, ¿eby nie wpaæ w rêce
bolszewickie. Tak zgin¹³ m.in. kapitan Boles³aw Zaj¹czkowski. W ostatniej fazie walk mieræ poniós³ 19-letni

Zadwórze 17.08.1920  Zdobycie Dworca.
Malowa³ M. lwanicki.
Polski Ormianin Konstanty Zarugiewicz, uczeñ siódmej
klasy szko³y realnej, obroñca Lwowa z 1918 r. kawaler
Krzy¿a Virtuti Militari i Krzy¿a Walecznych. Jego matka
Jadwiga Zarugiewiczowa dokona³a póniej wyboru jednej z trzech trumien ze zw³okami Nieznanego ¯o³nierza. Cia³o wybranego bohatera (szeregowca i ochotnika) przewieziono uroczycie ze Lwowa do Warszawy i
2 listopada 1925 r. umieszczono w Grobie Nieznanego
¯o³nierza. Konstantego Zarugiewicza nigdy nie zidentyfikowano. Do niewoli w Zadwórzu sowieci wziêli tylko
niewielk¹ grupkê ko³o budki dró¿nika. Reszta obroñców
w liczbie 318 zginê³a. Wród poleg³ych byli tak¿e: dowódca oddzia³u karabinów maszynowych por. Antoni
Dawidowicz, kpt. Krzysztof Obertyñski, por. Józef Juszkiewicz, por. Jan Demeter, por. Tadeusz Hanak,
ppor. Antoni Julian Liszka, poch. W³adys³aw Getman,
pchor. W³adys³aw Marynowski, pchor. Tadeusz Zbroja
Rejchan, pilot pchor. Mieczys³aw Piniñski, wielu podoficerów i ¿o³nierzy.
W³adys³aw Marynowski pisa³ jakby w przeczuciu
mierci za Ojczyznê kilka lat wczeniej:

Kapitan Boles³aw Zaj¹czkowski (rycina pochodzi
z broszury pt. Polskie Termopile)
Na wysokoci zniszczonej wsi Kutkorz oddzia³ zosta³ zaskoczony pojedynczymi salwami artyleryjskimi
od strony dworca w Krasnem. W dniu 17 sierpnia kapitan Zaj¹czkowski podj¹³ decyzjê o rozdzieleniu si³ oddzia³u. Kawaleria, dowodzone przez rotmistrza Tadeusza Krynickiego ruszy³a w Kierunku Glinian. Batalion
piechoty m³odych lwowskich ochotników (g³ównie studenci i m³odzie¿ szkolna) dowodzony przez samego
kapitana Zaj¹czkowskiego wymaszerowa³ w kierunku
miejscowoci stacji kolejowej Zadwórze, wzd³u¿ linii
kolejowej. Celem operacji by³o po³¹czenie siê batalionu
piechoty ze szwadronem kawalerii rotmistrza Tadeusza
Krynickiego i wspólne dotarcie do Lwowa. Podczas
zbli¿ania siê piechoty do Zadwórza ¿o³nierze zostali
ostrzelani przez bolszewików. Kapitan Zaj¹czkowski
wówczas zdecydowa³ o uderzeniu na Zadwórze i
o podjêciu próby opanowania stacji kolejowej i okolicznych wzgórz. Uderzenie to oznacza³o zagrodzenie bolszewikom drogi na Lwów. Po ostrej wymianie ognia,
skutecznym ataku pododdzia³u porucznika Antoniego
Dawidowicza na bolszewickie armaty i starciu z kawaleri¹, Polacy w po³udnie opanowali dworzec w Zadwórzu i okoliczne wzgórza. Miejsc tych broniono przez
11 godzin, odpieraj¹c 6 ataków kawalerii bolszewickiej.
Okr¹¿onym abrahamczykom przez krótk¹ chwilê pomaga³y 3 samoloty, które nadlecia³y od Lwowa i zaatakowa³y pozycje sowieckie ogniem karabinów maszynowych i bombami.
Bohaterstwo ¿o³nierzy polskich by³o ogromne. Liczba m³odych obroñców mala³a. Umieraj¹c wo³ali: Niech
¿yje Polska! Niech ¿yje Lwów! W koñcu wobec braku
nabojów i szans na odsiecz ze Lwowa kapitan Zaj¹czkowski podj¹³ decyzjê o przebijaniu siê do pobliskiego
lasu borszczowickiego. Nadesz³y nowe si³y bolszewickie. Ostrzeliwani z broni maszynowej przez sowieckie

Wo³asz mnie, idê, idê bez trwogi.
A wiêc mi tylko b³ogos³aw z za wiata;
Nie wiem, czy wrócê z tak dalekiej drogi,
Niech wiêc nade mn¹ choæ duch Twój ulata.
Bo mo¿e krwi mej ofiara uboga
Twe zmartwychwstanie uprosit u Boga.
Matk¹ mi jeste  bo da³a mi ¿ycie,
Wiêc Ci ja teraz oddajê w pokorze,
Aby Ci wkrótce w zmartwychwstania wicie
Krwi¹ m¹ zrumieniæ powstaj¹ce zorze.
¯e potem umrzeæ Ci nie dam na nowo,
Na to Ci dajê me ¿o³nierskie s³owo.
A gdy mnie z³o¿¹ do ojczystej ziemi
Na wieczne w Tobie ju¿ odpoczywanie,
Kiedy ju¿ tylko oczyma szklanemi
Bêdê móg³ patrzeæ na Twe zmartwychwstanie,
Pozwól  by le¿¹c w onym cichym grobie
Jam nie zapomnia³ na wieki o Tobie!
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Bohaterska walka jednego batalionu piechoty pod
Zadwórzem zatrzyma³a dywizjê sowieckiej kawalerii,
której zabrak³o pod Lwowem i Zamociem. Opór stawiany przez m³odych ochotników ze Lwowa zatrzyma³
sowiecki marsz na Lwów i pozwoli³ przygotowaæ obronê miasta. Budionny zrezygnowa³ z kontynuowania
walki o Lwów i skierowa³ siê w kierunku pó³nocnym na
odsiecz wojskom w rejonie Warszawy, jednak po klêsce pod Komarowem zmuszony by³ wycofaæ siê na
Wschód.

ni na uroczystoci ¿a³obnej byli m.in.: Generalny Delegat Rz¹du dr Kazimierz Ga³ecki, genera³owie brygady
Lamezan-Salins i Jêdrzejewski, brygadier M¹czyñski,
major Abraham, cz³onkowie misji francuskiej z pu³kow-

Fot. Wojciech Buczak

Kurhan ku czci Bohaterów Zadwórza, widok od strony
torów kolejowych, stan obecny
nikiem de Renty i rumuñskiej
z majorem Constantinescu, prezydium miasta: dr Chlamtacz,
dr Stahl, dr Schleicher i Obirek
z licznym gronem radnych, senaty Uniwersytetu i Politechniki.
Izba Notarialna, weterani 1863 r.
ze sztandarem, naczelnicy
w³adz i instytucji, s¹downictwo
wojskowe, reprezentanci stowarzyszeñ i zrzeszeñ, korpus oficerski. Osobn¹ grupê stanowi³a
delegacja z Zadwórza, przewa¿nie dziewczêta wiejskie
w strojach narodowych, przynosz¹c na trumny bohaterów
wieñce i bukiety z kwiatów rosn¹cych na ³¹kach i ugorach
Zadwórza.
Na czele pochodu ¿a³obnego jecha³ oddzia³ U³anów Jaz³owieckich z ³opoc¹cymi na lanOdznaczenie
cach bia³o-¿ó³tymi chor¹giewkaZadwórze 1920
mi. Za nim maszerowa³y liczne
oddzia³y piechoty, Obywatelskiej Legii Ochotniczej,
Zwi¹zku Strzeleckiego, bateria artylerii. W czasie
¿a³obnej uroczystoci piewa³y chóry Echo i Teatru
Miejskiego, gra³y orkiestry wojskowa i kolejowa. Mod³y
na cmentarzu odprawi³ ks. biskup B. Twardowski, nastêpnie genera³ Lamezan-Salins w imieniu Naczelnego
Dowództwa nada³ poleg³ym krzy¿ Virtuti Militari. S³owa po¿egnalne wyg³osili : genera³ Lamezan-Salins, brygadier M¹czyñski, major Abraham. Po salwie honorowej grano i piewano hymn Jeszcze Polska nie zginê³a.
20 listopada 1920 r. nad mogi³ami Zadwórzaków
modli³ siê Naczelnik Pañstwa Józef Pi³sudski. Dla
uczczenia bohaterów bitwy ustanowi³ specjalne odznaczenie {Krzy¿ Zadwórzañski)  Zadwórze 1920.
Jesieni¹ 1920 r. na zbiorowej mogile pod Zadwórzem saperzy usypali dwudziestometrowy kurhan-mogi³ê. W 1927 r. ustawiono na nim 4-metrowy obelisk
z piaskowca w kszta³cie granicznego s³upa z krzy¿em.

Fot. Z. Nowek

Kwatera Zadwórzaków na Cmentarzu Obroñców
Lwowa. Stan obecny
Zadwórze sta³o siê symbolem bohaterskiej walki
m³odzie¿y lwowskiej. Obrona Zadwórza nazwana zosta³a Polskimi Termopilami. By³y to Termopile zwyciêskie. Batalion kapitana Zaj¹czkowskiego z³o¿y³ wielk¹
ofiarê krwi, której efektem by³o ocalenie Lwowa. Poza
tym bolszewicka I Armia Konna nie zd¹¿y³a z odsiecz¹
dla wojsk bolszewickich pokonanych pod Warszaw¹
(tzw. Cud nad Wis³¹). Wp³ynê³a na to bitwa pod Zadwórzem.
20 sierpnia 1920 r. na pole bitwy przyby³ poci¹g
pancerny Pionier z polskimi ¿o³nierzami. Znaleziono
318 cia³ obroñców w strasznym stanie  zmasakrowane, obdarte z ubrañ, obrabowane. Niektóre by³y ju¿
pogrzebane przez miejscow¹ ludnoæ Podczas ekshumacji i identyfikacji, dokonywanych przez specjalny
oddzia³ ¿o³nierzy oraz rodziny, uda³o siê rozpoznac tylko nieliczne zw³oki. Wiêkszoæ poleg³ych pochowano
w zbiorowej mogile na miejscu. Jedynie zw³oki 7 zidentyfikowanych bohaterów pochowano póniej uroczycie
z honorami na Cmentarzu Obroñców Lwowa w osobnej
kwaterze Zadwórzaków. Byli to: kapitan Boles³aw Zaj¹czkowski, kapitan Krzysztof Obertynski, porucznik
Jan Demeter, podchor¹¿y W³adys³aw Marynowski, porucznik Tadeusz Hanak, kapral Stefan Gromnicki, szeregowy Eugeniusz Szarek.
Uroczysty pogrzeb siedmiu Zadwórzaków mia³ miejsce 18 wrzenia 1920 r. By³a to ogromna manifestacja
¿a³obna, która przewy¿sza³a wszystkie dotychczasowe.
Ulice £yczakowska, Czarnieckiego, plac Bernardyñski i
Piekarsk¹ zaleg³y niezliczone t³umy. Latarnie p³onê³y
okryte krep¹. Z wielu okien i balkonów zwiesza³y ¿a³obne flagi. Nad tymi ulicami przelatywa³y samoloty. Obec4

Henryk Zbierzchowski
Mogi³a w Zadwórzu
Wspólna mogi³a  poranki i zorze,
Jedwabna trawa i kwiatów ulewa.
Wko³o szumi¹ zadumane drzewa:
O, daj im wieczny odpoczynek Bo¿e!

W nastêpnych latach kurhan zadwórzañski by³ celem patriotycznych pielgrzymek i miejscem celebrowania wielkich patriotycznych uroczystoci. Od 1927 r.
w dni Zielonych wi¹t organizowano Marsze Zadwórzañskie, w których udzia³ brali m³odzi ¿o³nierze, harcerze, gniazda Soko³ów.
W 1931 r. malarz Stanis³aw Kaczor Batowski namalowa³ znany obraz, przedstawiaj¹cy bitwê pod Zadwórzem. Znajduje siê on obecnie w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
Po 1989 r. podjêto prace remontowa na cmentarzu
pod Zadwórzem oraz kwatery Zadwórzan na Cmentarzu Obroñców Lwowa. Remonty przeprowadzi³a firma
Energopol. Obecnie co roku w rocznicê bitwy pod Zadwórzem u stóp kurhanu odbywaj¹ siê uroczystoci,
w których udzia³ bior¹ Polacy, ze Lwowa i innych miejscowoci, a tak¿e liczne delegacje z Polski.
Co na ten temat wydano:
1) w 1927 r. we Lwowie ksi¹¿eczkê pt. Rycerze
Zadwórzañscy, dedykowan¹ Cieniom polskich Termopilczyków w kornej czci. Napisa³ j¹ Seweryn Faliñski,
jest to uczestnik bitwy pod Zadwórzem, który jako jeden z nielicznych prze¿y³ i by³ w niewoli rosyjskiej. Ta
ksi¹¿eczka ma ogromne walory dokumentalne, napisana jêzykiem ¿ywym, w sposób dramatyczny i poruszaj¹cy jest najwa¿niejszym ród³em do dziejów bitwy pod
Zadwórzem. Ksi¹¿eczka ta jest równoczenie wiadectwem wielkiego patriotyzmu pokolenia, któremu Polska
zawdziêcza odrodzenie.
2) Zofia Kossak jest autork¹ opowiadania Pod Zadwórzem, które oparte zosta³o m.in. na relacjach ocala³ego z rzezi dró¿nika kolejowego. Opowiadanie to jest
ho³dem, z³o¿onym bohaterom a równoczenie wa¿nym
ród³em historycznym, pozwalaj¹cym odtwarzaæ przebieg bitwy. Z opowiadania: Termopile to nazwa w¹wozu. W tym w¹wozie jakie dwa i pó³ tysi¹ca lat temu
Grecy bronili siê przeciw najazdowi Persów. Tych Persów by³y dziesi¹tki tysiêcy, a ich Greków, tylko trzystu.
Ale siê nie poddali. Otoczeni ze wszystkich stron bronili
siê a¿ polegli. Który z nich umieraj¹c napisa³ krwi¹ na

Nocami s³ychaæ jaki jêk spod ziemi 
To chór ¿o³nierzy swoj¹ piosnkê piewa.
Woko³o szumi¹ zadziwione drzewa
I brzozy p³acz¹ listkami srebrnymi
S³yszysz? Wojenko, có¿e ty za pani!
Piosnka po trawach sennie siê przelewa.
Woko³o szumi¹ zalêknione drzewa
Oj, le¿¹ tutaj ch³opcy malowani.
Za kraj polegli i piasek cmentarny
Przez oczodo³y puste siê przelewa.
Woko³o szumi¹ przera¿one drzewa
Tyle krwi m³odej wsi¹k³o w ten grób czarny.
Za Lwów siê w krwawe po³o¿yli lo¿e 
Dzisiaj im wiecznoæ swoje pieni piewa.
Woko³o szumi¹ zamylone drzewa:
O, daj im wieczny odpoczynek Bo¿e!

Fot. Wojciech Buczak

Kurhan ku czci Bohaterów Zadwórza z widocznym
obeliskiem wzniesionym w 1927 r. oraz mogi³ami
¿o³nierzy, stan obecny

ród³o: Wikipedia

Zadwórze  Polskie Termopile 17 sierpnia 1920. Malowa³ Stanis³aw Batowski-Kaczor.
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g³azie: »Przechodniu, id powiedz Sparcie, ¿emy tu
wszyscy zginêli, pos³uszni jej prawom«.
Morowe by³y ch³opy  zakrzykn¹³ Ba³yga z uznaniem. Ba, pewnie, ¿e morowe Tote¿ tyle czasu minê³o,
a dot¹d ka¿de dziecko w szkole o nich wie...
 To takich nazywaj¹ bohaterami? Prawda?
 Prawda. Kogo mieliby nazywaæ bohaterami, jak
nie takich w³anie?
 Dzi ju¿ podobnych nie bywa?
 Ano jako nie. My na przyk³ad? . Jestemy dobrzy
¿o³nierze, ale nie ¿adni bohaterowie...

 Wiadomo bracie. My lwowskie batiary, Abrahamczyki. No bêdê ju¿ wiedzia³, co to znacz¹ Termopile...
Mary Korbut, w cywilu student prawa, owijaj¹c starannie onuc¹ stopê odwróci³ siê ku nim na ostatnie s³owa i zawo³a³ naraz z przesad¹:
Na Termopilach, ja siê nie odwa¿ê
Osadziæ konia w w¹wozowym szlaku,
Bo tam byæ musz¹ tak patrz¹ce twarze,
¯e serce skruszy wstyd w ka¿dym Polaku...

Jerzy Duda

Jubileusz XLV-lecia pracy naukowej
prof. dr. hab. Stanis³awa S³awomira Niciei
boru mia³ fakt, ¿e w Opolu odbywa³ siê Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, za uczelnia organizowa³a Zimow¹ Gie³dê Piosenki Studenckiej, napisa³ o tym tak:
..Opole i jego Festiwal odegra³y kluczow¹ rolê. Festiwal Piosenki moich lat studenckich by³ fenomenem nie
tylko w polskich warunkach. Corocznie w czerwcu
przez dwa tygodnie Opole têtni³o ¿yciem 

Wielkie wiêto opolskiego i polskiego wiata naukowego, jakim jest jubileusz 45-lecia pracy naukowej, organizacyjnej i spo³ecznej prof. dr hab. Stanis³awa S³awomira Niciei zosta³o uhonorowane wydaniem dwutomowej Ksiêgi Jubileuszowej dedykowanej Profesorowi, znakomitemu uczonemu historykowi, organizatorowi
 twórcy Uniwersytetu Opolskiego. Obie ksiêgi zredagowali profesorowie opolskiej uczelni Danuta Kisielewicz i Mariusz Sawicki.
Dowód istnienia to tytu³ tomu, na który sk³adaj¹ siê
teksty ofiarowane Profesorowi, powiêcone najwa¿niejszym dokonaniom uczonego. Drogê kariery naukowej i
zawodowej Stanis³awa S³awomira Niciei opisa³a
szczegó³owo prof. dr hab. Danuta Kisielewicz.
Stanis³aw S³awomir Nicieja urodzi³ siê 4 padziernika 1948 roku w Strzegomiu na Dolnym l¹sku. Rodzice
Tomasz i Klara z domu Boczka³a, pochodzili z Ma³opolski, z okolic Wadowic. Przybyli do Strzegomia tu¿ po
ustaniu dzia³añ II wojny wiatowej, oboje powracali
z Niemiec, dok¹d wywiezieni byli na przymusowe roboty. Po zawarciu ma³¿eñstwa zamieszkali w przyznanym
im du¿ym gospodarstwie. Po ukoñczeniu edukacji podstawowej w miejscowej Szkole Podstawowej dalsz¹
naukê przysz³y rektor kontynuowa³ w latach 1963 
1968 w znakomitym Liceum Pedagogicznym im. Marii
Sk³odowskiej-Curie w widnicy. Szko³ê tê za³o¿y³a grupa profesorów z Kresów Wschodnich II RP, którzy pracuj¹c w szkole organizowali jednoczenie ¿ycie kulturalne miasta, w którym aktywnie uczestniczyli wychowankowie Liceum. Równolegle w szkole i w miecie,
uczennice i uczniowie brali udzia³ w przedstawieniach
teatralnych, konkursach recytatorskich, zespo³ach muzyczno-wokalnych. Wszystko to sprzyja³o rozwijaniu
okrelonych zainteresowañ, jednoczenie kszta³towa³o
wartociowe nawyki wychowanków, które by³y wielce
przydatne w ich przysz³ych karierach zawodowych. To
zauroczenie wiatem kultury i sztuki mia³o istotny
wp³yw na wybór przysz³ych studiów. Maj¹c do wyboru
 po wzorowo zdanym w 1968 roku egzaminie dojrza³oci  dowoln¹ uczelniê w kraju Stanis³aw swoje kroki
skierowa³ do Opola, do Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej,
na Wydzia³ Historii. Wielkie znaczenie dla takiego wy-

Studia zwieñczy³ zdobyciem w 1973 roku dyplomu
magistra historii po obronie z wyró¿nieniem pracy dyplomowej Dzia³alnoæ repolonizacyjna Uniwersytetów
Ludowych na l¹sku Opolskim w latach 1947  1948.
Pozosta³ na uczelni, najpierw jako asystent, w 1977
mianowany adiunktem po obronie dysertacji doktorskiej
Juliusz Leszczyñski-Leñski. Biografia, opublikowanej
w Warszawie. Tytu³ doktora habilitowanego przynios³a
obrona pracy Adam Próchnik. Historyk. Polityk. Publicysta. W trakcie przygotowywania prac awansowych
otrzyma³ kilka presti¿owych stypendiów, jako stypendysta naukowy we Francji i Wielkiej Brytanii pozyska³ wiele niedostêpnych wówczas w kraju materia³ów i dokumentów, zaowocowa³o to kolejnymi cennymi publikacjami.
Prace Profesora od samego pocz¹tku wyró¿niaj¹
siê jêzykiem polskim niezwyk³ej urody ciekawym i powabnym. Napisa³ o tym:  pokocha³em urodê s³ów.
Zawsze by³em ³asy na ³adny jêzyk. Nigdy nie lubi³em
turpizmu, szuka³em piêkna  Za swoich mistrzów
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uwa¿a Profesor Brunona Schulza i Jana Potockiego.
Badania uczonego koncentruj¹ siê wokó³ problematyki
Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Naukow¹ pozycjê i s³awê zapewni³y Mu zw³aszcza monografie zwi¹zane z dziejami Cmentarza £yczakowskiego we Lwowie i Cmentarza Orl¹t Lwowskich, a tak¿e opis historii
Lwowa i miast kresowych. Jego dzie³o Cmentarz
£yczakowski we Lwowie 1786  1986 (pierwsze wydanie Wroc³aw 1988) doczeka³ siê do tej pory czterech
wydañ i 300-tysiêcznego nak³adu. Zosta³o ono uznane
Ksi¹¿k¹ Roku 1990, przynios³o wiele wa¿nych nagród
i wyró¿nieñ.
Profesor Stanis³aw S. Nicieja jest autorem ponad
tysi¹ca publikacji naukowych i popularno-naukowych,
w tym 48 publikacji zwartych. Szczególn¹ rolê w dorobku naukowym Profesora odgrywa cykl Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Do koñca
2019 roku ukaza³o siê XIV tomów, to ponad cztery tysi¹ce stron tekstu, prawie trzy tysi¹ce unikalnych fotografii i wartoæ najcenniejsza - blisko dziesiêæ tysiêcy
nazwisk bohaterów, którzy tworzyli i budowali przez
wieki wielkoæ Kresów Wschodnich RP. W 2015 roku
cykl Kresowej Atlantydy zosta³ wyró¿niony presti¿ow¹
nagrod¹ Klio , uhonorowano tak¿e wydawcê Bogus³awa Szybkowskiego. Wa¿n¹ rolê w powstaniu poszczególnych tomów odegra³a ¿ona Profesora Halina, najcenniejsza towarzyszka i kronikarka wêdrówek Autorach po drogach i bezdro¿ach Podola, Wo³ynia i Pokucia. Profesor Tomasz Szarota o kresowym cyklu napisa³:  przywraca pamiêæ o utraconych ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, o istotnym wk³adzie Polaków
w dorobek kulturalny pozostawiony na Kresach dziêki zamieszczonym fotografiom ludzie z nich zmartwychwstaj¹, stwarza siê wra¿enie, ¿e ¿yj¹ wród nas, ¿e s¹
z nami tworz¹cymi t. zw. sztafetê pokoleñ i nie zostali
przez nas zapomniani 
W marcu 1996 roku Profesor obejmuje stanowisko
rektora Uniwersytetu Opolskiego, bêdzie je piastowa³
przez cztery kadencje. W inauguracyjnym wyst¹pieniu
powiedzia³:  Uniwersytet powinien byæ czynnikiem
miastotwórczym, daj¹cym mieszkañcom miasta pracê i
wiedzê, ale musi te¿ emanowaæ potencja³em intelektualnym na region i kraj, dawaæ szanse i wyzwalaæ ludzkie ambicje, powinien byæ magnesem przyci¹gaj¹cym
wszystkich tych, którzy maj¹ predyspozycje tworzenia
nauki, kultury, owiaty, rozwijania gospodarki 
Natychmiast przystêpuje do doskonalenia i rozbudowy bazy naukowo-dydaktycznej uczelni, oddane do
u¿ytku zostaj¹ m.in.: Collegium Paedegogicum,
13-kondygnacyjny dom akademicki Niechcic. Osi¹gniêciem szczególnym jest odbudowa i modernizacja
zrujnowanego budynku dawnego Szpitala Wojewódzkiego, powstaje okaza³e Collegium Maius, bêd¹ce od
2001 roku architektoniczn¹ wizytówk¹ miasta, tu¿ obok
opuszczony Szpital Dzieciêcy przekszta³ca siê w Collegium Minor, siedzibê s³u¿b administracyjnych uczelni.
Na powsta³ym w taki sposób góruj¹cym nad miastem
Wzgórzu Uniwersyteckim zostaj¹ rozmieszczone odlane w br¹zie pomniki wybitnych polskich artystów (dzie³a prof. Mariana Molendy): Agnieszki Osieckiej, Czes³awa Niemena, Marka Grechuty, Jerzego Grotowskiego,
Wojciecha M³ynarskiego, Jeremiego Przybory, Jerzego
Wasowskiego i Jonasza Kofty. Postawiony zosta³ tak¿e

pomnik Edmunda Jana Osmañczyka, wybitnego publicysty, senatora Ziemi Opolskiej. Sta³o siê tradycj¹ rozpoczynanie zwiedzania Opola od wizyty na Wzgórzu
Uniwersyteckim.
Rektor by³ pomys³odawc¹ i realizatorem t0zw. Z³otej
Serii Wyk³adów Otwartych adresowanej do spo³ecznoci akademickiej, tak¿e do mieszkañców Opola i regionu. Wyk³ady takie prowadzili m.in.: uczeni: Jan Miodek,
Tadeusz S³awek, Wojciech Roszkowski; politycy: Tadeusz Mazowiecki, Mieczys³aw Rakowski, Zdzis³aw Najder; pisarze: Olga Tokarczuk, Tadeusz Ró¿ewicz, Wies³aw Myliwski; ludzie teatru: Adam Hanuszkiewicz,
Kazimierz Kutz, Maja Komorowska.
Presti¿ i znaczenie przydawa³y Uniwersytetowi doktoraty honoris causa, które z inicjatywy rektora i w³adz
uczelni otrzymali m.in.: duchowni: Ojciec wiêty Jan
Pawe³ II, arcybiskup Alfons Nossol, o. Wac³aw Hryniewicz; pisarze i intelektualici: Stanis³aw Lem, Tadeusz
Ró¿ewicz, Jerzy Janicki; ludzie nauki: Zbigniew Religa,
Bogdan Suchodolski, Henryk Samsonowicz; artyci
Wojciech Kilar, Kazimierz Kutz, Daniel Olbrychski; politycy, Ryszard Kaczorowski, W³adys³aw Bartoszewski,
Hans Gert Pottering. W 2014 roku otwarte zosta³o Muzeum Uniwersytetu Opolskiego.
Z³otymi zg³oskami na kartach dziejów Uniwersytetu
Opolskiego zapisa³ siê czas czterokrotnego rektorowania uczelni. W 2002 roku w plebiscycie Nowej Trybuny
Opolskiej o miano najbardziej wp³ywowej osobistoci
l¹ska Opolskiego zaj¹³ Profesor drugie miejsce, po
arcybiskupie Alfonsie Nossolu, w uzasadnieniu napisano:  Nie ma w Opolu drugiego cz³owieka, który tak
bardzo wp³ywa³by na kszta³t miasta. Nicieja realizuje
swoj¹ ¿yciow¹ wizjê  przekszta³cenia Opola w miasto
studenckie, a okolice Placu Kopernika w opolski Akropol , a Adam Wierciñski z Uniwersytetu Opolskiego
dodaje: Nicieja zrobi³ wiele, ju¿ dzi jego nazwisko
znaczy wiêcej, ni¿ tytu³, który nosi zas³u¿enie.
Ta czêæ ksiêgi uzupe³niono wypowiedziami osiemnastu autorów, wród nich dziennikarzy, literatów, pracowników naukowych. To s¹ teksty opowiadaj¹ce
o spotkaniach z Profesorem, tak¿e refleksje na temat
Jego twórczoci naukowej i literackiej. Barbara Stankiewicz-Buchowska opisuje wizytê w rodzinnym domu
Niciejów w Pêpicach zwanych Soplicowem lub wród
przyjació³ krócej Niciejówk¹. Córka Wis³omira wspomina:  Najwiêksze upa³y Tato spêdza na cmentarzu
s¹siaduj¹cym z naszym domem w Pêpicach. Ma tam
³awkê przy grobie swoich rodziców. I na tej ³awce latem
sobie w cieniu le¿y, czyta, rozmyla. Przyjecha³ kiedy
do Pêpic jaki pan, szuka profesora Niciei. Moja siostra informuje, zgodnie z prawd¹: Tato le¿y na cmentarzu, ale mogê po niego pójæ , syn Stankomir dodaje:
 wiêta w rodzinie s¹ bardzo dziwne. Jest owszem
podnios³a atmosfera, jest kolacja wigilijna, ale ojciec
ca³y czas pracuje. A po kolacji czyta nam swój tekst i
prosi o uwagi 
Tom koñcz¹ zestawienia bibliograficzne: Dzie³a
zwarte, od Juliana Leszczyñskiego-Leñskiego (Warszawa 1979), po ostatni XIV tom Kresowej Atlantydy(Opole 2019), ³¹cznie 48 pozycje, nastêpnie
56 Rozdzia³ów w pracach zbiorowych, potem 979 artyku³ów naukowych i popularno  naukowych od debiutanckiego Moje radio Sygna³y (Opole 1970), po ostat7

Wylecisz w powietrze.
Tak by³o dawniej,
Tak jest i teraz
I tak bêdzie zawsze
Póki bêdziemy paæ siê
Na ³¹ce zacietrzewionych os³ów

ni Rodzina Zachariasiewiczów (2018). Jest tak¿e wykaz  Laudacji i przemówieñ z obros³ym legend¹ wyk³adem inauguruj¹cym rok akademicki 2015/2016 opolskich i wroc³awskich uczelni wyg³oszonym w Auli Leopoldyñskiej Uniwersytetu Wroc³awskiego. Przygotowa³
Profesor tak¿e 21 scenariuszy filmów powiêconych
Kresom Wschodnim, dla TVP1, TVP Historia i TVP
Polonia. Spod rêki i opieki Profesora wysz³o 10 doktorów.
Nicieja. Dziejopis. Komentator i polemista. Mistrz
s³owa to odrêbny, obszerny zapis tekstów przygotowanych przez Autora, a tak¿e 34 wywiady przeprowadzone z profesorem, na koniec wybrane Przemówienia,
laudacje i inne wyst¹pienia. Ka¿dy z wywiadów poszerza wiedzê o bohaterze Ksiêgi Jubileuszowej,
w szczególnoci o Jego zainteresowaniach i tajnikach
pisarskiego warsztatu. Przygotowuj¹c siê do napisania
kolejnych prac naukowych odbywa Autor spotkania i
z wybitnymi, i ze zwyk³ymi rodakami, prowadzi bedenedyktyñsk¹ kwerendê archiwaln¹, to jest baza dla nowych dokonañ. Profesor z satysfakcj¹ podkrela, ¿e
niew¹tpliwie osi¹gn¹³ sukces, ale tonuje tê wypowied:
 moje osi¹gniêcia wygl¹daj¹ tak b³yskotliwie na forum opolskim, na szerszym tle nie jest to nic nadzwyczajnego  Zafascynowany pisarstwem historycznym
Karola Szajnochy i Paw³a Jasienicy stara siê o historii
pisaæ tak jak oni z powabem, z sercem  nie z nienawici¹ i nie sucho. Na bardzo wa¿n¹ sprawê zwraca
uwagê z w rozmowie z Dorot¹ Wodeck¹  Szpala, poruszaj¹c siê po skomplikowanych, bolesnych obszarach naszych dziejów zastrzega siê:  ja nie chcê pisaæ o antysemitymie czy filosemitymie , i tê wypowied ilustruje fragmentem wiersza Kazimierza Wierzyñskiego, jednego z bohaterów Kresowej Atlantydy:

Niezwyk³oæ Kresowej Atlantydy le¿y tak¿e i w tym,
¿e tworz¹ j¹ tak¿e byli Kresowiacy. Autor pisze:  Kiedy ludzie zorientowali siê, ¿e maj¹ szansê na to, by
losy ich rodzin  losy piêkne, czasem dramatyczne 
zosta³y umieszczone. Wtedy ruszy³a lawina, g³ównie
mailowej korespondencji, ale te¿ zwyk³ych tradycyjnych
listów, bo starsze pokolenie woli papier od komputera  i dodaje  wszystkie moje zbiory, przede wszystkim ponad sto tysiêcy fotografii, mam zabezpieczone
na dyskach, tak na wszelki wypadek, ¯ona nalega³a,
¿eby to by³y trzy dyski. Gdybym straci³ te dane, to chyba przesta³bym pisaæ  Ka¿dy z wywiadów to mo¿liwoæ obcowania z tymi piêknymi, szlachetnymi wartociami, które s¹ podstaw¹ wielkiego dzie³a Profesora
Stanis³awa S³awomira Niciei. Fascynuj¹c¹ lekturê
Ksiêgi Jubileuszowej mo¿na rozpoczynaæ w dowolnym miejscu, bo pisana jest jakby na wzór ukochanego
przez Profesora Rêkopisu znalezionego w Saragossie
Jana Potockiego, w konwencji szkatu³kowej. To poruszaj¹ca lektura, bo jak pisze Profesor:  Kiedy wchodzi siê w smugê cienia mitologizuje siê miejsce pocz¹tku. Widzê to szczególnie na spotkaniach autorskich
z Kresowiakami, których mam bardzo du¿o, zalewa
mnie tam ogromna fala nostalgii tych, którzy bezpowrotnie utracili swoje krainy m³odoci .
Ad multos annos Panie Profesorze!

Nie mów o Polakach i ¯ydach
To pole minowe.
Nie mów o Polakach i Ukraiñcach
To pole minowe.
.
Nie wstêpuj na pole minowe

+ Danuta Kisielewicz, Mariusz Sawicki (redakcja): Ksiêga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Stanis³awowi S³awomirowi Niciei
w 45-lecie pracy naukowej i organizacyjnej.
+ Dowód istnienia. Stron 324.
+ Nicieja. Dziejopis  Komentator i polemista  Mistrz s³owa.
Stron 470.
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Zygmunt Szkur³atowski

Budowa II Rzeczypospolitej Polskiej (II)
Czêæ 2: Koñcówka czasów rozbiorów i okres przedkonstytucyjny w odradzaj¹cej siê Polsce
Nawi¹zanie

mienne. Przypomnijmy te¿, ¿e walkê o odzyskanie niepodleg³oci prowadzi³y ju¿ 5  6 pokolenia Polaków.
Zabór Austriacko-Wêgierski (Ksiêstwo Cieszyñskie),
podobnie jak i inne zabory, nie by³ jednolity. Z punktu
widzenia odbudowy interesów Polski wyró¿nia³ siê
np. obszar Ksiêstwa Cieszyñskiego na pograniczu polsko-czeskim. Stad wystêpowa³y na nim sprzeczne interesy obu odradzaj¹cych siê pañstw, które roci³y swoje
pretensje przynajmniej do czêci tego terytorium.
Tak¿e wiêc w Ksiêstwie Cieszyñskin przebieg wojny
wiatowej i perspektywa klêski wszystkich zaborców
wzmaga³y wród Polaków d¹¿enia niepodleg³ociowe.
W tych warunkach, m.in. z inicjatywy Józefa Kiedronia,
w Cieszynie powsta³a (10.10.1918) polska Rada Naro-

Tekst niniejszy stanowi drug¹ czêæ cyklu powiêconego budowie II RP. W czêci I (zob. Semper Fidelis , nr 4 (156) za 2019 r.,
s. 13  20) poza charakterystyk¹ ogóln¹ omówiono sprawy narodowociowe, czêciowo polityczne oraz w³adze naczelne. Wczeniej
jednak (Semper Fidelis nr 2 (150), s. 2  5 i nr 3 (151), s. 4  12
za 2018 r.) scharakteryzowano proces odradzania siê Polski po rozbiorach oraz jej polityczn¹ i zbrojn¹ walkê o nowe granice.

Odbudowa niepodleg³ej Polski po rozbiorach i d³ugich latach niewoli by³a procesem trudnym, z³o¿onym i
d³ugim. Wieloæ i z³o¿onoæ problemów zajê³aby niejedn¹ ksi¹¿kê, st¹d nawet w obszerniejszym artykule
mo¿na wiele problemów jedynie zasygnalizowaæ. Zale¿nie od ró¿nego rodzaju warunków miejscowych odradzanie siê Polski w ka¿dym zaborze przebiega³o od8

dowa Ksiêstwa Cieszyñskiego (RNKC) i rz¹d tymczasowy.
Do 30.10.1918 cz³onkami RNKC zosta³o 21 osób
o ró¿nym przekroju spo³eczno-zawodowym. Prezydium
tworzyli: Józef Londzin, Jan Michejda i Tadeusz Reger.

polskich i czeskich na zasadach etnicznych (z wyj¹tkiem rejonu Frydku i Polskiej Ostrawy w strefie polskiej). Podzia³u tego nie zaakceptowa³ jednak póniej
(po proklamowaniu niepodleg³oci) rz¹d czechos³owacki, co spowodowa³o pogarszanie siê miejscowych stosunków polsko-czeskich. Szczêliwie dla strony polskiej miejscowi
Niemcy i l¹zakowcy w tych
dniach wydawali siê byæ mocno
zdezorientowani, co u³atwi³o wymierzon¹ przeciwko nim akcjê polskich w³adz. Lidera ruchu l¹zakowców J. Ko¿donia aresztowano
30 listopada za agitowanie przeciwko Polsce, po czym w redakcji
gazety l¹zak odby³y siê rewizje,
cenzura, konfiskaty i zawieszenia.
W zwi¹zku z nierozwi¹zan¹
spraw¹ przynale¿noci pañstwowej
l¹ska Cieszyñskiego w grudniu
1918 r. RNKC powo³a³a Tymczasowy Rz¹d Krajowy Ksiêstwa Cieszyñskiego (TRKKC), którego naczelnikiem zosta³ dr Jan Michejda.
Przeprowadzenie natomiast wyborów do polskiego parlamentu na
terenach kontrolowanym przez PoPosiedzenie RNKC w pe³nym sk³adzie w 1919 r.
laków zdaniem strony czeskiej z³ama³o i uniewa¿ni³o umowy z 5 listoNaczelnikiem Wydzia³u Górniczo-Przemys³owego by³ pada. Strona czeska wykorzysta³a wiêc to jako uzasadJerzy Wojnar a sekretarzem Pawe³ Bobka. Cz³onkowie nienie do zbrojnego ataku na polsk¹ strefê
Rady reprezentowali trzy polskie stronnictwa politycz- (23.01.1919), co zapocz¹tkowa³o polsko-czechos³one: Polskie Zjednoczenie Narodowe (PZN), Polsk¹ Par- wackie walki o l¹sk Cieszyñski.
tiê Socjalno-Demokratyczn¹ Galicji i l¹ska CieszyñPo ustaleniu linii demarkacyjnej RNKC sprawowa³a
skiego (PPS-DGiC) i Zwi¹zek l¹skich Katolików w³adzê na terenach zajêtych przez wojsko polskie,
(ZK).
tj. na wschód od Kolei Koszycko-Bogumiñskiej. Po odCel utworzenia RNKC wyranie okrelono: przejêcie wo³aniu przez Wersal planowanego plebiscytu na l¹w³adzy w Ksiêstwie Cieszyñskim po rozpadzie Austro- sku Cieszyñskim i ostatecznym jego podziale pomiêdzy
Wêgier i w³¹czenie l¹ska Cieszyñskiego w granice Polskê i Czechos³owacjê RNKC zakoñczy³a sw¹ dziaodradzaj¹cego siê Pañstwa Polskiego. By³a ona pierw- ³alnoæ (28.07.1920), oddaj¹c w³adzê administracji II RP.
szym formalnym rz¹dem na ziemiach polskich w proceDodajmy jeszcze, ¿e ostrym zgrzytem w stosunkach
sie odradzania siê Pañstwa Polskiego.
polsko-czeskich by³o zajêcie (odebranie) przez Polskê
Przejêcie w³adzy odby³o siê bezproblemowo. (10.1938) czêci l¹ska Cieszyñskiego administrowaW nocy z 31.10/1.11.1918 r. Polacy s³u¿¹cy w cieszyñ- nej przez Czechos³owacjê (Zaolzie), g³ównie na podskim garnizonie armii austriackiej bezkrwawo rozbroili stawie ustalonej w 1918 r. przez RNKC granicy etnicz¿o³nierzy austriackich oraz zlikwidowali austriack¹ ad- nej, co w Europie komentowano jednak negatywnie
ministracjê w Cieszynie, przejmuj¹c tym samym w³adzê jako zaborcze wspó³dzia³anie Polski z hitlerowsk¹
na terenie l¹ska Cieszyñskiego (powiaty: bielski, cie- agresj¹.
szyñski oraz frysztacki, w którym w³adzê próbowali
Autonomiczna Galicja (pod zaborem Austrii) od
przej¹æ równie¿ Czesi). Pocz¹tkowo niemieckie w³adze 1867 r. mia³a warunki sprzyjaj¹ce krzewieniu propolsamorz¹dowe opiera³y siê przejêciu w³adzy przez Pola- skich pogl¹dów. Dlatego te¿ nie mo¿na siê zbytnio gorków. Np. w Bielsku og³oszono konkurencyjn¹ Nie- szyæ tym, ¿e szukano sposobów odzyskania niepodlemieck¹ Partyjn¹ Radê Ludow¹ (Der deutsche Volksrat g³oci, a polska orientacja proaustriacka zak³ada³a odder Parteien), d¹¿¹c¹ do przy³¹czenia tych ziem do zyskanie niepodleg³oci na terenie zaboru rosyjskiego
Niemieckiej Austrii. Podobne nastroje proniemieckie przy pomocy wojskowej Austrii. St¹d ju¿ przed wojn¹
panowa³y te¿ w Cieszynie i u l¹zakowców. Zdarze- na terenie zaboru austriackiego powsta³ (1908) tajny
nia te opisa³ ich uczestnik Gustaw Morcinek w opowia- Zwi¹zek Walki Czynnej pod dowództwem Józefa Pi³daniu Noc listopadowa.
sudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego, ale dopiero
W celu utrzymania spokoju i porz¹dku utworzono dwa lata póniej (1910) Austria zezwoli³a na powo³anie
Milicjê Polsk¹ l¹ska Cieszyñskiego.
paramilitarnych organizacji w Krakowie (Strzelec) i
Po przejêciu w³adzy RNKC zawar³a (5.11.1918) we Lwowie (Zwi¹zek Strzelecki) w celu szkolenia
z czeskim Zemským Národním Výborem pro Slezsko m³odzie¿y. W 1912 r. za³o¿ono organizacjê Skonfederoporozumienie, dziel¹ce Ksiêstwo na strefy wp³ywów: wanych Stronnictw Niepodleg³ociowych. Nastêpnie
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zgodnie z opcj¹ J. Pi³sudskiego w Krakowie powo³ano
(16.08.1914) Naczelny Komitet Narodowy (pod kierunkiem Juliusza Leo), który mia³ byæ najwy¿sz¹ instancj¹
polityczn¹ i wojskow¹, a tak¿e skarbow¹ dla ca³ej Galicji. Wiêkszoæ cz³onków Komitetu stanowili, podobnie
jak Pi³sudski, zwolennicy odbudowy polski przy pomocy austriackiej, planuj¹c przy³¹czenie do Austrii terenów zaboru rosyjskiego, co utworzy³oby pañstwo trójcz³onowe: Austria  Wêgry  Polska. Koncepcja ta by³a
o tyle ciekawa, ¿e nie by³oby ani terytorialnej, ani ludnociowej przewagi Austrii nad pozosta³ymi cz³onkami
trójprzymierza. W koncepcji tej przy armii austriackiej
powsta³yby Legiony Polskie.
Lubelski rz¹d socjalisty Ignacego Daszyñskiego.
W obliczu zbli¿aj¹cej siê klêski pañstw centralnych powstawa³y ró¿ne inne polskie, lokalne orodki w³adzy,
które organizowa³y polsk¹ administracjê, rozbraja³y
wroga i przejmowa³y w³asnoæ obcego kapita³u. W tych
warunkach 6/7.11.1918 powsta³ te¿ w wyzwolonym
wczeniej Lublinie (na bazie PPS, PPSD, PSL, PS
Wyzwolenie, POW) lokalny i nie uznawany na arenie
miêdzynarodowej Tymczasowy Rz¹d Ludowy Republiki
Polskiej z socjalistycznym premierem Ignacym Daszyñskim. Rz¹d ten przygotowa³ szerokie plany spo³ecznogospodarcze, których ju¿ nie móg³ zrealizowaæ, gdy¿
po powrocie J. Pi³sudskiego z zes³ania w Magdeburgu
odda³ siê do jego dyspozycji.
W celu utrzymania bezpieczeñstwa i porz¹dku utworzono Polsk¹ Milicjê.
Wielkopolska stworzy³a osobn¹, jedyn¹ i bardzo ciekaw¹ koncepcjê zjednoczenia Polski, poprzedzon¹
zwo³aniem jedynego Sejmu Dzielnicowego. Problem
ten obszerniej potraktowali w artyku³ach Marek Rezler i
Zbigniew Dworecki. Polski ruch narodowy w Wielkopolsce wydawa³ siê bardziej scentralizowany (jeden zabór)
i lepiej zorganizowany. Ju¿ w 1916 r. w Poznaniu utwo-

rzono pocz¹tkowo zakonspirowany Komitet Miêdzypartyjny (Centralny Komitet Obywatelski) z polityczn¹
przewag¹ Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego
(SN-D), utrzymuj¹cego zwi¹zki z Komitetem Narodowym Polskim (KNP) w Pary¿u, gdzie powo³a³ go (Lozanna 15.08.1917) Roman Dmowski. Komitet Poznañski ujawni³ siê dopiero po podpisaniu przez Niemcy
kapitulacji w Pary¿u (11.11.1918) i wspólnie z cz³onkami Ko³a Polskiego w parlamencie berliñskim przyj¹³
nazwê Rada Ludowa, a trzy dniu póniej Naczelna
Rada Ludowa (NRL). Na jej czele stan¹³ trzyosobowy
Komisariat NRL: ks. Stanis³aw Adamski, Wojciech Korfanty i Adam Poszwiñski.
Do czasu wejcia w struktury zjednoczonej Polski
(sierpieñ 1919) Komisariat NRL by³ g³ówn¹ polsk¹ organizacj¹ w zaborze pruskim. W terenie natomiast pracê kontynuowa³y lokalne Rady Ludowe, wczeniej zakonspirowane jako Komitety Obywatelskie. Po rewolucji w Niemczech podobne Rady tworzy³y te¿ inne rodowiska narodowe. Równolegle natomiast powstawa³y
Rady Robotniczo-¯o³nierskie, co tymczasowo tworzy³o
w regionie formê dwuw³adzy, niezale¿nej od oficjalnej,
niemieckiej administracji pañstwowej. Ka¿da z tych organizacji dysponowa³a te¿ w³asnymi formacjami zbrojnymi. NRL mia³a Stra¿ Ludow¹.
NRL d¹¿y³a do odbudowy pañstwowoci polskiej,
st¹d w listopadzie 1918 r. przeprowadzi³a wybory do
lokalnych Rad Ludowych, rozpoczynaj¹c w ten sposób
przygotowania do powo³ania (za zgod¹ w³adz pruskich)
Polskiego Sejmu Dzielnicowego (PSD), jako przedstawicielstwa Polaków z Poznañskiego, Pomorza Nadwilañskiego i Górnego l¹ska. W trakcie pertraktacji
z w³adzami pruskimi strona polska wykorzysta³a wywo³ane rewolucj¹ chwilowe zamieszanie w administracji
berliñskiej oraz atut roli Wielkopolski jako spichlerza
¿ywnociowego Niemiec. W obawie wstrzymania do-

Polska Milicja w Lublinie
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staw ¿ywnoci naczelny prezes prowincji poznañskiej
Hans von Eisenhardt-Rothe wyrazi³ zgodê (29.11.1918)
na obrady Sejmu Dzielnicowego, zastrzegaj¹c tylko,

Obrady plenarne Sejmu odbywa³y siê w (nieistniej¹cej dzi) sali Lamberta na Piekarach i w s¹siedniej sali
Apollo. Poszczególne komisje (5) natomiast pracowa³y
w ró¿nych miejscach w miecie.
Sekretariat i biuro informacyjne
znajdowa³y siê w siedzibie KNRL
przy ul. w. Marcin 40.
W celu utrzymania porz¹dku w
czasie trwania obrad Wydzia³ Wykonawczy Rady Ludowej na miasto
Poznañ wyda³ (29.11.1918) odezwê
reguluj¹c¹ porz¹dek w miecie w
czasie obrad Sejmu. Okaza³o siê to
mo¿e nawet niepotrzebne, gdy¿ dni
obrad Sejmu (35.12.1918) mia³y
w Poznaniu charakter polskiego
wiêta. Miasto udekorowano polskimi flagami bia³o-czerwonymi i
czerwonymi z Bia³ym Or³em, do
których Niemcy musieli siê przyzwyczajaæ. Tak¿e okna polskich
mieszkañ i witryny sklepowe ozdobiono symbolik¹ narodow¹ i wizeObrady Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu (3.12.1918)
runkami polskich bohaterów naroaby nie podejmowano uchwa³ o oderwanie od Prus dowych. Jednak ochronê pos³ów i miejsc ich dzia³ania
ziem zagarniêtych Polsce w czasie rozbiorów. Warto tu zapewniali skauci i ok. 2 tys. cz³onków Stra¿y Ludowej.
nadmieniæ, ¿e po zjednoczeniu Polski lepiej rozwiniêty
W poznañskiej farze abp Edmund Dalbor celebrowa³
i mniej zniszczony wojn¹ rejon Wielkopolski dostarcza³ (3.12.1018, godz.10:00) mszê w., a obszerne, patrio¿ywnoæ do innych (bardzo zniszczonych w czasie tyczne kazanie wyg³osi³ ks. pra³. Antoni Stychel. Po
wojny) regionów Polski (g³ównie na Kresach Wschod- mszy uczestnicy obrad Sejmu w uroczystym pochodzie
nich), co zapobiega³o wywo³ywanej g³odem radykaliza- przeszli ulicami miasta do Sali Lamberta, gdzie odby³a
cji nastrojów spo³eczeñstwa.
siê inauguracja obrad Sejmu, któr¹ powadzi³ prezes
W celach organizacyjnych Komisariat NRL przygo- Ko³a Polskiego w Parlamencie Rzeszy W³adys³aw Seytowa³ i og³osi³ (14.11.1918) podstawowe informacje da, a marsza³kiem Sejmu zosta³ pose³ Stanis³aw Noo Sejmie, programie obrad i zasadach wyboru delega- wicki z Poznania. W czasie pochodu (z dêta orkiestr¹)
tów. W czasie zebrañ przedwyborczych (organizator: w Poznaniu pada³ deszcz, ale tyko niewielu widzów
Prowincjonalny Komitet Wyborczy na Wielkie Ksiêstwo chroni³o siê pod parasolami.
Poznañskie) wy³aniano po jednym delegacie na 2500
Sprawozdanie z dotychczasowej dzia³alnoci KNRL
Polaków uprawnionych do g³osowania (od 20 roku z³o¿y³ ks. Stanis³aw Adamski. Kolejno Adam Poszwiñ¿ycia bez wzglêdu na p³eæ). Szczegó³owy program i plan dzia³ania
przedstawi³ (29.11.1918) Wydzia³
Wykonawczy Rady Ludowej na
Miasto Poznañ. Ca³oæ akcji wyborczej sfinansowano z pieniêdzy
spo³ecznych (nie przes³anych, jak
dot¹d, do Berlina na cele wojenne)
oraz z dobrowolnego opodatkowania siê ludnoci polskiej.
£¹cznie wybrano 1399 pos³ów
(w tym 129 kobiet i a¿ 75 ksiê¿y
katolickich), g³ównie na zebraniach
w formie wieców, w tym: z Wielkopolski ³¹cznie 526, ze l¹ska 431,
z Prus Królewskich 262, skupisk
polskich w Niemczech zachodnich
133, z Warmii i Mazur 47. Warto
podkreliæ, ¿e wielu delegatów pochodzi³o z zachodnich ziem piaPochód Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu (3.12.1918)
stowskich (które po 1918 r. pozosta³y nadal w granicach Niemiec) lub Wolnego Miasta ski sformu³owa³ ideê Rady Ludowej, jako zrzeszenia
Gdañska. Ostatecznie na obrady przyby³o jednak tyko ³¹cz¹cego wszystkich Polaków i Polki zamieszka³ych
ok. 1100 delegatów.
w dotychczasowych granicach Rzeszy Niemieckiej.
11

Przedstawiono te¿ strukturê i kompetencje przysz³ej RL
oraz ustalono stosunek RL do Rad Robotniczo-¯o³nierskich, traktowanych jako organa tymczasowe. Obrady
podjê³y tak¿e Komisje Sejmu (godz. 17:00), zatwierdzaj¹c m. in. regulamin obrad Sejmu Dzielnicowego.
Drugi dzieñ obrad Sejmu (roda 4.12.1918) rozpoczê³o posiedzenie plenarne. Dokonano analizy po³o¿enia politycznego ziem polskich oraz przedstawiono referaty z prac komisji. Podjêto te¿ uchwa³ê w sprawie
po³¹czenia z Polsk¹ oraz szereg innych, wa¿nych problemów dotycz¹cych Polaków w Niemczech, jak te¿
w zjednoczonej Polsce. Podjêto te¿ uchwa³ê w sprawie
niezw³ocznego powo³ania uniwersytetu w Poznaniu.
Obrady toczy³y siê te¿ w komisjach, m.in. w komisji
dla spraw owiaty i szkolnictwa dla polskich dzieci.
Tego dnia (4.12.1918) wieczorem (na ¿yczenie pos³ów) w Teatrze Polskim powtórzono przedstawienie
Wesela, a stowarzyszenie Ziemianek zorganizowa³o
w Bazarze przyjêcie dla delegatek na Sejm.
Trzeci dzieñ obrad (czwartek 5.12.1918) rozpoczê³o
równie¿ posiedzenie plenarne prezentacj¹ referatów
z prac komisji. Wa¿ny problem stanowi³ m.in. niedobór
polskich kadr i inne problemy.
Niezmiernie wa¿ne problemy podjêla Komisja dla
spraw owiaty (idea szkó³ wyznaniowych z religi¹ jako
przedmiotem najwa¿niejszym). Pewne votum separatum w tej sprawie zg³osi³ W. Korfanty, który postulowa³,
aby nie marginalizowaæ praw uczniów polskich innego
wyznania. W Wielkopolsce wystêpowa³ niedobór polskich, wykwalifikowanych nauczycieli, którzy po w³¹czeniu Wielkopolski do zjednoczonej Polski podjêliby
pracê we wszystkich szko³ach. Dziwiæ trochê mo¿e
brak koncepcji przemieszczeñ polskich nauczycieli
z innych regionów zjednoczonej Polski, np. z Galicji,
o dobrym szkolnictwie polskim wszystkich szczebli.
Uchwa³y Sejmu Dzielnicowego stwarza³y na ziemiach zaboru pruskiego faktyczny system dwuw³adzy,
mo¿liwy do utrzymania tylko w warunkach stworzonych
przez rewolucjê w Niemczech.
W ostatnim dniu obrad Sejmu (5 grudnia) wybrano
80-osobow¹ Naczeln¹ Radê Ludow¹. Z poszczególnych ziem wybrano: Ksiêstwo Poznañskie 27, Prusy
Królewskie 13, Warmia 2, Mazowsze Pruskie 3, wychodstwo po lewej stronie £aby 4, wychodstwo po
prawej stronie £aby 3, l¹sk 29. £¹cznie 80 pos³ów
(81?) Dopiero z NRL wy³owiono prezydium, którego
przewodnicz¹cym zosta³ dr Boles³aw Krysiewicz.
Tego samego dnia odby³o siê te¿ wstêpne posiedzenie NRL pod przewodnictwem ks. Wolszlegiera (prezesa Centralnego Komitetu Wyborczego), na którym dopiero wybrano 6-osobowy organ roboczy w postaci
Komisariatu NRL. Byli w nim reprezentanci poszczególnych dzielnic: Poznañ (ks. S. Adamski i W. Seyda),
l¹sk (W. Korfanty i J. Rymer), Kujawy (A. Poszwiñski),
Pomorze (S. £aszewski). Powo³ano te¿ podkomisariaty
NRL w Bytomiu (J. Rymer, a potem K. Czapla) oraz
w Gdañsku (S. £aszewski). W³adza wykonawcza pozosta³a w rêku ks. S. Adamskiego.
Ostatecznie o godzinie 14:00 prace Sejmu odroczono, ale obrad ju¿ wiêcej nie zwo³ywano, podobnie jak
NRL (formalnie rozwi¹zana 19 sierpnia ). Realn¹ w³adzê polsk¹ w regionie sprawowa³ Komisariat NRL, który
przej¹³ (8.01.1919) ca³oæ w³adzy politycznej i wojsko-

wej na obszarach odzyskanych (zdobytych) w wyniku
Powstania Wielkopolskiego.
Inne koncepcje polityczne dotycz¹ce niepodleg³oci
Polski.
1. Koncepcji prorosyjskiej przewodzi³ Roman
Dmowski, dla którego wa¿ne by³y wspólne z Rosj¹ korzenie s³owiañskie. Powo³a³ on w Lozannie (15.08.1917)
Komitet Narodowy Polski, uwa¿any przez kraje zachodnie (Anglia, Francja, W³ochy, USA) za oficjaln¹ reprezentacjê odradzaj¹cego siê pañstwa polskiego.
2. Osobne miejsce w planach niepodleg³ociowych
zajmowa³a orientacja lewicowa: SDKPiL (która odbudowê Pañstwa Polskiego opiera³a na rewolucyjnym ruchu
robotniczym) oraz PPS.
3. Osobn¹ te¿ pozycjê (negatywn¹) zajmowa³a KPP,
zak³adaj¹ca zwi¹zek z bolszewick¹ Rosj¹.
Odrêbn¹ grupê koncepcji niepodleg³ociowych Polski tworzy³y inne pañstwa, ale przebieg wojny modyfikowa³ wszystkie te scenariusze. Na pocz¹tku wojny nikt
bowiem nie przewidywa³ klêski wszystkich trzech pañstw
zaborczych. Co najwy¿ej zak³adano kad³ubow¹ Polskê na
terenie zaboru przeciwnika, ale pod w³asnym ber³em.
4. W tych warunkach cesarze austriacki Franciszek
Józef i niemiecki Wilhelm II zak³adali odbudowê Polski
(tzw. Akt 5 listopada 1916 r., w którym brak jednak s³ów
niepodleg³a Polska) na terenie ziem zaboru rosyjskiego, odebranych Rosji si³¹ zbrojn¹. Granice tego pañstwa miano jednak ustaliæ dopiero po wojnie. Widzimy
wiêc, ¿e g³ównym celem tego aktu nie by³a jednak niepodleg³a Polska, lecz polscy rekruci potrzebni w wojnie.
5. W orêdziu prezydenta USA W. Wilsona
(22.01.1917) jest mowa o koniecznoci powstania
zjednoczonej, niezawis³ej i autonomicznej Polski. Dopiero w nowym, 14-punktowym orêdziu wyg³oszonym
w Senacie (8.01.1918), prezydent W. Wilson w 13
punkcie tak mówi³ o odrodzeniu Polski: Powinno byæ
utworzone niepodleg³e pañstwo polskie, które winno
obj¹æ ziemie zamieszka³e przez ludnoæ bezspornie
polsk¹, mieæ zapewniony wolny i bezpieczny dostêp do
morza. Widzimy jednak, ¿e i tu przebrzmiewa linia
Cursona. Jest prawdopodobne, ¿e niepodleg³e pañstwo polskie w tekcie W. Wilsona to zas³uga dzia³añ
I. Paderewskiego w tym zakresie.
6. Osobna grupa wypowiedzi p³ynê³a w ró¿nych
okresach z Rosji. Np. Piotrogrodzka Rada Delegatów
Robotniczych i ¯o³nierskich stwierdza³a (27.03.1917),
¿e Polska ma prawo do ca³kowitej niepodleg³oci pod
wzglêdem pañstwowo-niepodleg³ociowym. Tak¿e
Rz¹d Tymczasowy Rosji wyda³ (30.03.1917) podobn¹
deklaracjê. Rosja proklamowa³a te¿ (15.11.1917) prawo narodów Rosji do swobodnego samookrelenia a¿
do oderwania siê i utworzenia samodzielnego pañstwa. W ponownym wyst¹pieniu (deklaracji) Rada Komisarzy Ludowych (28.08.1918) specjalnym dekretem
anulowa³a wszystkie traktaty rozbiorowe.
7. Og³oszono te¿ tzw. deklaracjê wersalsk¹
(3.06.1918), w której uznano, i¿ przywrócenie do ¿ycia
Pañstwa Polskiego jest jednym w warunków zapanowania pokoju.
Jak widzimy, by³o wiele ró¿norodnych koncepcji na
niepodleg³oæ Polski, ale prawie we wszystkich przebija³y ber³a zaborców. Zreszt¹ w koncepcji USA te¿ dostrzegamy ukryt¹ liniê Cursona.
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Pierwsza wojna wiatowa dobiega³a koñca. Nadchodzi³a nieprzewidywana klêska wszystkich pañstw zaborczych. Teraz ka¿de walczy³o o swoje interesy.
Niemcy nie walczy³y ju¿ o zwyciêstwo, lecz o jak najkorzystniejsze warunki kapitulacji, które zale¿a³y od wyniku ró¿nych przetargów miêdzy zwyciêzcami, w tym
USA, maj¹cymi w³asne interesy. St¹d w ca³ym okresie
miêdzywojennym Niemcy mówi³y o narzuconym im
dyktacie pokojowym.
Tak¿e Polska czeka³a na koniec wojny, choæ Polacy
w ró¿nych dzielnicach (zaborach) mo¿e nie zawsze
nawet wiedzieli, dok¹d wojna zagna³a ich ojców, braci
czy synów. Wród Polaków pogl¹dy polityczne by³y
znacznie zró¿nicowane. Powszechna i zgodna by³a jedynie akceptacja utworzenia niepodleg³ej Polski, mimo
ró¿nych przeciwnoci dzielnicowych. J. Pi³sudski na
rzecz niepodleg³oci Polski dzia³a³ jeszcze jako internowany w Magdeburgu, z powodu tzw. kryzysu przysiêgowego, a Komitet Narodowy Polski pod kierunkiem Romana Dmowskiego dzia³a³ w Pary¿u.
Polacy mieli trzy g³ówne atuty do niepodleg³oci:
1) powszechna wiara i wola niepodleg³oci (z wyj¹tkiem niewielkich grup: SDKPiL oraz PPS Lewicy  razem KPP, powsta³a z inspiracji rosyjskich bolszewików), 2) przyznane ju¿ Polsce prawa do niepodleg³oci
(prezydent USA W. Wilson), 3) pewnoæ, ¿e s¹ osoby
zdolne do objêcia i sprawowania w³adzy w niepodleg³ej
Polsce, co wcale nie by³o ³atwe i proste po ponad stu
latach niewoli. St¹d pocz¹tkowo Odrodzona Polska
funkcjonowa³a w ró¿nych uregulowaniach prawnych
pañstw zaborczych, co wymaga³o scalenia.
Wa¿ne jest, ¿e ju¿ w 1917 r. istnia³o wojsko polskie,
chocia¿ nie by³o jeszcze pañstwa polskiego. Najwa¿niejsze oddzia³y to POW, które od koñca padziernika
1918 r. przyst¹pi³y do rozbrajania Austriaków a od 10
listopada Niemców. Polacy s³u¿yli w wojsku wszystkich
zaborców. W styczniu 1919 r. Wojsko Polskie osi¹gnê³o
ju¿ 100 000 ¿o³nierzy, a nowe tysi¹ce przychodzi³y.
Pañstwa Centralne (Niemcy i Austro-Wêgry) stanowi³y w tym k³êbowisku pomys³ów osobny orodek
tworz¹cy namiastkê Polski. Naprzód utworzy³y
(14.01.1917) Tymczasow¹ Radê Stanu (TRS) na czele
z Wac³awem Niemojowskim. W jej sk³ad wchodzi³o 19
osób. W gronie tym byli zarówno Józef Pi³sudski, jak
te¿ póniejszy premier Wac³aw Niemojowski.
Wkrótce jednak Radê tê rozwi¹zano, powo³uj¹c
Radê Regencyjn¹ (12.09.1917), któr¹ tworzyli: abp
warszawski Aleksander Kakowski, ksi¹¿ê Zdzis³aw Lubomirski i hr. Józef Ostrowski. Rada Regencyjna, choæ
z³o¿ona ze znanych polskich osobistoci, nie cieszy³a
siê jednak wiêkszym poparciem i sympati¹ spo³eczeñstwa polskiego. Dzia³a³a jednak d³u¿ej i dopiero po
przekazaniu w³adzy J. Pi³sudskiemu (14.11.1918) zakoñczy³a dzia³alnoæ poprzez samorozwi¹zanie
(14.11.1918). By³y te¿ krêgi spo³eczno-polityczne niechêtne w³adzy J. Pi³sudskiego, przekazanej czy powo³anej przez okupantów-zaborców. Takie niechêtne g³osy
mo¿e najsilniej wystêpowa³y w polskich organach
w Wielkopolsce, silnie reprezentowanych przez ksiê¿y i
chadeków.
Formalnie rzecz bior¹c pocz¹tkowo (do 14.11.1918,
czyli do przejêcia w³adzy politycznej w r¹k Rady Re-

gencyjnej przez J. Pi³sudskiego), odradzaj¹ca siê Polska nazywa³a siê wci¹¿ Królestwem Polskim. W okresie 14.11.1918  13.03.1919 by³a to Republika Polska.
Po raz pierwszy okrelenia Republika Polska oficjalnie
u¿yto 22.11.1918, co oznacza³o zniesienie ustroju monarchistycznego w Polsce, a car Rosji przesta³ byæ królem
Polski. Ponadto u¿ywano te¿ nazwy: Pañstwo Polskie.
Sytuacja polityczna zmieni³a siê radykalnie z chwil¹
przyjazdu do Warszawy (10.11.1918), uwolnionego
(na fali rewolucji w Niemczech) z zes³ania w twierdzy
w Magdeburgu Józefa Po³sudskiego. Ju¿ tego samego
dnia odby³ on rozmowy z dowództwem garnizonu niemieckiego w sprawie wycofania go z terenu Polski.
Dzieñ póniej (11.11.1918) Rada Regencyjna przekaza³a mu w³adzê nad wojskiem, a potem powierzy³a misjê tworzenia rz¹du.
W istniej¹cej sytuacji J. Pi³sudski ju¿ 13.11.1918
powierzy³ szefowi rozwi¹zanego rz¹du lubelskiego
(I. Daszyñskiemu) misjê utworzenia nowego rz¹du
(w Warszawie). Ju¿ wczeniej rz¹d ten opracowa³ szereg rozwi¹zañ, których nie zd¹¿y³ wprowadziæ w ¿ycie
(np. 8-godzinny dzieñ pracy, upañstwowienie wielkich
maj¹tków, swobody demokratyczne, zwo³anie Sejmu
Ustawodawczego). Planów tych ju¿ jednak nie móg³
wykonaæ, gdy¿ ust¹pi³ po rozmowach z Tymczasowym
Naczelnikiem Pañstwa J. Pi³sudskim. Inwestytura I. Daszyñskiego zakoñczy³a siê jednak niepowodzeniem
z powodu ostrych sprzeciwów prawicy, szczególnie Narodowej Demokracji. W tej sytuacji misjê utworzenia
rz¹du narodowego Pi³sudski powierzy³ Jêdrzejowi Moraczewskiemu, poniewa¿ on, choæ te¿ socjalista, nie
wzbudza³ jednak tak ostrych sprzeciwów prawicy jak
I. Daszyñski, Tak wiêc to J. Moraczewski powo³a³ dzia³aj¹cy nieca³e dwa miesi¹ce (18.11.1918-16.01.1919)
pierwszy rz¹d odrodzonej Polski  jeszcze Republiki Polskiej. Po rozwi¹zaniu siê Rady Regencyjnej (14.11.1918)
J. Pi³sudski przej¹³ pe³niê w³adzy nad krajem.
Rz¹d J. Moraczewskiego opracowa³ (22.11.1918),
a J. Pi³sudski zatwierdzi³ Dekret o najwy¿szej w³adzy
reprezentacyjnej Republiki Polskiej. Na podstawie
tego Dekretu, nawi¹zuj¹cego do czasów Tadeusza Kociuszki, J. Pi³sudski jako Naczelnik Pañstwa obj¹³
najwy¿sz¹ w³adzê Republiki Polskiej. I mia³ j¹ sprawowaæ do czasu zebrania siê Sejmu Ustawodawczego,
przy czym kolejny dekret (z 28.11.1918) wyznacza³ ju¿
dok³adny termin wyborów (26.01.1919).
Polska sz³a wiêc szybko w kierunku demokratycznego pañstwa parlamentarnego, w którym równie¿ kobiety otrzyma³y czynne i bierne prawo wyborcze (dekret
J. Pi³sudskiego z 28.11.1918). Prawa te potwierdzi³a
Konstytucja Marcowa. Pierwszymi pos³ankami w polskim parlamencie zosta³o 6 Polek: Gabriela Balicka,
Jadwiga Dziubiñska, Irena Kosmowska, Maria Moczyd³owska, Zofia Moraczewska, Anna Piasecka, Zofia
Sokolnicka, Franciszka Wilczkowiakowa.
W Europie prawa te kobiety zdobywa³y bardzo wolno. Jest to szerszy problem merytoryczny i geograficzny, wymagaj¹cy osobnego omówienia. Rozwi¹zywanie
wiêc spraw socjalnych wysuwa³o Polskê na czo³o nie
tylko krajów europejskich.
Tak wiêc PPS jako silnie zorganizowana partia
o jasnej doktrynie politycznej podjê³a budowê odrodzonej Polski opartej na doktrynie parlamentarnej. By³a
13

w tym wiêc tak¿e ocena pracy pierwszego rz¹du polskiego w odrodzonej Polsce (J. Moraczewskiego), który
dzia³a³ jednak tylko nieca³e dwa miesi¹ce (18.11.1918 
 16.01.1919). Choæ by³ to rz¹d tymczasowy do chwili
ukonstytuowania siê Sejmu Ustawodawczego, dopro-

skich. Poza nawiasem tych rz¹dów i dokonañ byli tylko
komunici. Dziêki reformom spo³ecznym Polska wytyczy³a sobie jasn¹ drogê na przysz³oæ.
Reformy zapowiadane przez rz¹d lubelski spad³y
wiêc na pierwszy w niepodleg³ej Polsce, tymczasowy

Pierwszy rz¹d odrodzonej Polski Jêdrzeja Moraczewskiego
wadzi³ jednak Polskê do systemu demokracji parlamentarnej, który ³¹czy³ odzyskanie niepodleg³oci z reformami spo³eczno-gospodarczymi, mimo ¿e nie kierowa³
jeszcze ca³ym terytorium przysz³ej Polski.
Wszystkie te dzia³ania odbywa³y siê w napiêtej atmosferze zmagañ i namiêtnoci wielu ró¿nych ugrupowañ politycznych, co w naturalny niejako sposób utrudnia³o spokojne wprowadzanie systemu w ¿ycie. Chocia¿ powszechnie mówi³o siê o systemie ludowym (wiele ugrupowañ politycznych mia³o s³owo ludowy nawet
w swej nazwie), prawie ka¿dy rozumia³ pod tym s³owem co innego. Warto te¿ podkreliæ wp³yw s¹siedztwa
bolszewickiej Rosji, pe³nej ró¿nych hase³, lecz w praktyce znacz¹cych te¿ co ca³kiem innego,
O ile wiêc wszyscy zgadzali siê na potrzebê budowy
niepodleg³ej Polski, to na pytanie: jaka ma byæ Polska,
odpowiedzi by³y ró¿ne i zmienne w czasie.
Przy ró¿nej przynale¿noci grupowej (klasowej) i
przy totalnym zniszczeniu gospodarczym ziem polskich
i rodzin, szczególnie na wschodzie, walka o cele grupowe i mikroekonomiczne przes³ania³a jednak czêsto cele
zbiorowe (pañstwowe): makroekonomiczne, a g³ównie
makrospo³eczne. Odzyskanie niepodleg³oci by³o jednak warunkiem reform spo³eczno-gospodarczych.
Praktycznie ju¿ rz¹d lubelski dzia³a³ w tym kierunku.
Tylko bowiem rz¹d socjalistyczny gwarantowa³ przeprowadzenie tych ogólnych reform spo³eczno-gospodarczych. Zapocz¹tkowa³ to rz¹d lubelski I. Daszyñskiego,
a kontynuowa³ rz¹d, te¿ socjalistyczny, Jêdrzeja Moraczewskiego.
W tych licznych dzia³aniach i ciê¿kich zmaganiach
bardzo wa¿ne reformy spo³eczno-gospodarcze pierwszych rz¹dów socjalistycznych w Polsce (np. 8-godzinny dzieñ prac) by³y wzorem dla wielu krajów europej-

rz¹d (oparty na PPS), który utworzy³ (18.11.1918 
16.01.1919) premier Jêdrzej Moraczewski (te¿ socjalista, lecz bardziej tolerowany na Zachodzie ani¿eli
I. Daszyñski), który przeprowadzi³ czêæ reform spo³ecznych poprzednika z rz¹du lubelskiego I. Daszyñskiego i wprowadzi³ ubezpieczenia spo³eczne. Na arenie miêdzynarodowej uznawano go jednak te¿ za zbyt
lewicowy. Wed³ug dekretu rz¹du J. Moraczewskiego
Tymczasowy Naczelnik Pañstwa (od 22.11.1918) mianowa³ rz¹d odpowiedzialny przed nim i zatwierdza³
ustawy. Z kolei wprowadzono (28.11.1918) demokratyczn¹ ordynacjê wyborcz¹ do Sejmu Ustawodawczego
(z wyborami 26.01,1919), którego celem by³o uchwalenie konstytucji.
Zamach stanu Mariana Junaszajtisa-¯egoty. Nie
wszystkim jednak podoba³y siê te dokonania. St¹d
w nocy 4/5.01.1919 rodowiska endeckie dokona³y nieudanego zamachu stanu, którego celem by³o obalenie
legalnego rz¹du Jêdrzeja Moraczewskiego. Inicjatorami
zamachu byli m.in. p³k Marian Januszajtis-¯egota oraz
ksi¹¿ê Eustachy Sapieha, a tak¿e Tadeusz Dymowski i
Jerzy Zdziechowski. Pocz¹tkowo spiskowcy aresztowali na kilka godzin premiera Moraczewskiego i ministra spraw wewnêtrznych Stanis³awa Thugutta, ale si³y
rz¹dowe odbi³y ich po kilku godzinach. J. Pi³sudski
zwymyla³ przywódców zamachu od niepoczytalnych
smarkaczy. Organizatorów zamachu jedynie odsuniêto
na pewien czas z armii, ale po pewnym czasie powrócili do karier wojskowych. W sumie fakt ten wp³yn¹³
nawet korzystnie na pozycje rz¹du J. Moraczewskiego,
który wkrótce jednak rozwi¹zano.
Rz¹d Ignacego Jana Paderewskiego. Po zamachu
Junaszajtisa, a potem po rozwi¹zaniu rz¹du J. Moraczewskiego powo³ano nowy rz¹d (16.01.1919) pod kie14

runkiem Ignacego Jana Paderewskiego, który cieszy³
siê nie tylko silnym poparciem wszystkich krajowych si³
politycznych, lecz tak¿e Komitetu Narodowego Polski
w Pary¿u. To w³anie rz¹d I. Paderewskiego przeprowadziæ mia³ pierwsze w odrodzonej Polsce wybory do
Sejmu Ustawodawczego (26.01.1919). Jego rz¹d budzi³ zaufanie, gdy¿ Paderewski nie by³ ani lewicowy, ani
prawicowy. Nast¹pi³o szybkie porozumienie rz¹du
w Warszawie z Komitetem Narodowym w Pary¿u.
Szybko te¿ rz¹d ten uzna³y: USA, W. Brytania i Francja.
Polska zaczyna³a stawaæ siê partnerem (choæ jako bardzo ubogi krewny) dla pañstw zachodnich a nie tylko
zapor¹ (przedmurzem chrzecijañstwa, jak mawiano
w okresie II RP) przed pr¹cym na zachód rosyjskim
bolszewizmem. Potem premier I. Paderewski wyjecha³
na Konferencjê pokojow¹ w Pary¿u, na której w trójkê
z Romanem Dmowskim i W³adys³awem Grabskim reprezentowali Polskê.
To w³anie wówczas (29.01.1919) pierwszy raz
(w piêciogodzinnym przemówieniu) na posiedzeniu

du¿¹ liczbê ludnoci, aby móc siê obroniæ zarówno
przed bolszewick¹ Rosj¹, jak te¿ przed Niemcami.
A wówczas Republika Polska w zasadzie obejmowa³a
tylko terytorium b. Kongresówki i Galicji Zachodniej.
St¹d w istniej¹cej sytuacji rz¹d Ignacego Paderewskiego stan¹³ przed bardzo trudnym zadaniem scalenia
wszystkich ziem polskich, gdy przed Polsk¹ by³y jeszcze wszystkie 6 zbrojne zmagania o granice Polski:
1. Trwa³a wojna z uzurpatorem ukraiñskim o polskie
Kresy Po³udniowo-Wschodnie (1.11.1918  po³owa lipca 1919). 2. Trwa³o (jedyne zwyciêskie) Powstanie
Wielkopolskie (27.12.1918 do rozejmu w Trewirze 
16.02.1919), 3. Trzy powstania l¹skie (17.08.1919, 19/
20.08.1920. 3.05.1921), a szczególnie 6. zmaganie
z bolszewick¹ Rosj¹ o polsk¹ granicê wschodni¹ (które
dla Polski znaczy³o: byæ albo nie byæ pañstwa polskiego), zakoñczone dla Polski zwyciêskim tzw. cudem
nad Wis³¹ (15.08.1920).
A poza tym przed Polsk¹ by³y te¿ nonsensowne po
wielu latach niewoli i germanizacji plebiscyty na Warmii
i Mazurach (11.07.1920  tu¿ przed cudem nad Wis³¹)
oraz na Górnym l¹sku (20.03.1921). Na Konferencji
w Pary¿u nie by³o odwa¿nego, który zaproponowa³by,
np. premierowi W. Brytanii, plebiscyt Szkotom w sprawie... Doæ napiête stosunki panowa³y z Litw¹ i Czechos³owacj¹. W³aciwie to jedynie ca³y czas stosunki
z Rumuni¹ by³y nie tyko poprawne, lecz nawet przyjazne. Reprodukujemy tu ponownie mapê Republiki Polskiej na tle II RP, gdy¿ w czêci pierwszej tekstu (SF,
4 (156) 2019, s. 14) granice II RP s¹ s³abo czytelne.
Mimo trudnych warunków rz¹d I. Paderewskiego
rozbudowywa³ stworzone przed rz¹d J. Moraczewskiego podwaliny demokracji parlamentarnej, uznaj¹c j¹ za
jedyn¹ formê rz¹dów, która mo¿e zjednoczyæ ca³y Naród i zapobiec budowie rz¹dów autorytarnych. Nale¿a³o
wiêc jak najszybciej wybraæ Sejm Ustawodawczy i powierzyæ mu suwerenne prawa Narodu.

Rz¹d Ignacego Jana Paderewskiego
w Pary¿u R. Dmowski przedstawi³ problemy wewnêtrzne i miêdzynarodowe Polski, prezentuj¹c zakres roszczeñ terytorialnych Polski (wobec by³ych zaborców),
która powinna mieæ du¿e terytorium oraz odpowiednio

Republika Polska w listopadzie 1918 r. na tle II RP
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Po II wojnie wiatowej liczne grono uczniów i wychowanków prof. F. Bujaka odbudowywa³o historiê spo³eczno-gospodarcz¹ w nowej polskiej rzeczywistoci.
We Wroc³awiu dzie³o to kontynuowa³ prof. Stefan Inglot,
tworz¹c w Instytucie Historii U.Wr. Zak³ad Historii Spo³eczno-Gospodarczej, w którym skupia³ liczne grono
uczniów i wspó³pracowników. Z grona tego wysz³o wielu magistrów, doktorów, a tak¿e profesorowie, którzy po
wojnie zasilali gospodarkê i naukê odbudowuj¹cej siê
Polski po zniszczeniach II wojny wiatowej. Jako uczeñ
prof. S. Inglota z wczesnych lat powojennych mogê siê
czuæ naukowym wnukiem prof. Franciszka Bujaka.

Mo¿na mia³o powiedzieæ, ¿e problemy przemian
spo³eczno-gospodarczych Odrodzonej Polski znalaz³y
swe miejsce i pomoc w rozwijaj¹cej siê nauce na Uniwersytecie Lwowskim (UJK), gdzie problematykê tê
wprowadzi³ do nauki i rozwija³ prof. Franciszek Bujak,
który po pracy na Uniwersytecie Krakowskim (UJ),
a potem Warszawskim, od roku akademickiego
1920/1921 przeszed³ na Uniwersytet we Lwowie (UJK),
gdzie jako profesor i kierownik Zak³adu Historii Spo³eczno-Gospodarczej, a póniej kierownik takiego Instytutu, rozwija³ do 1939 r. tê now¹ ga³¹ wiedzy z licznymi uczniami. Wyda³ szereg opracowañ w³asnych
oraz wspó³pracowników w ró¿nych pracach zbiorowych
i seriach naukowych.

Czêæ 3 winna obj¹æ wybory do pierwszego Sejmu Ustawodawczego, wybory i zabójstwo pierwszego Prezydenta II RP i inne.

Jerzy Duda

Wierny do koñca rodzinnemu miastu
Opowieæ o Stanis³awie Adamskim

Nie ¿yczê wam szczêliwej drogi,
Tê drogê wybralicie sami
Nie rzucim ziemi sk¹d nasz ród,
nie damy pogrzeæ mowy.
Mówicie, ¿e nas goni los,
Dziejowe pêdz¹ burze..
Wy  ptaki, które sp³oszy³ strza³,
Wiêc gniazda porzucaj¹
I lec¹ innych szukaæ gniazd
A my staniemy twarz¹ w twarz
Z tym co nas tutaj czeka,
Bêdziemy godnie broniæ praw
Polaka i Cz³owieka!
Irena Bedekanis

Lata 1944  1946, czas drugiej okupacji sowieckiej
na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, przed ich
mieszkañcami staje dramatyczny dylemat, wyjazd do
stopniowo wyzwalanej Polski, czy te¿ pozostanie na
miejscu, z perspektyw¹ ¿ycia w zupe³nie innym otoczeniu, wród obcych. Okupanci zrobili wszystko by zmusiæ Polaków do wyjazdu, do wêdrówki w nieznane. Nie
by³o dnia, by siê nie s³ysza³o o nocnych rewizjach, kot³ach. Wywlekano ludzi z domów, zgarniano z ulicy.
Dotyczy³o to w pierwszym rzêdzie m³odzie¿y, ale nie
tylko. Trzeba by³o dokonywaæ wyboru, ale jak tu sobie
wyobraziæ ¿ycie bez Lwowa, ukochanych Kresów, zagro¿enie potêgowa³o siê z dnia na dzieñ, czy w ogóle
jakikolwiek wybór by³ mo¿liwy? Wyjazd wydawa³ siê
rozwi¹zaniem jedynym. Wyje¿d¿a³a niemal w ca³oci
polska inteligencja, która przetrwa³a wojnê i zmieniaj¹ce siê z³owrogie okupacje. Wyruszali ocaleli ziemianie,
uciekaj¹c od przemocy w³adz i kolektywizacji. Pustosza³y miasta, miasteczka, wsie. To by³a tak¿e ucieczka
od wynarodowienia. Ale byli tacy, którzy w sposób
wiadomy podejmowali decyzjê o pozostaniu tu, wbrew

wszystkiemu. Jednym z nich by³ Stanis³aw Adamski,
pozosta³ we Lwowie, uzna³ bowiem, ¿e tak trzeba, po
latach decyzjê tê uzasadnia³ g³êbokim umi³owaniem
swojego miasta i przekonaniem, ¿e kto musi pozostaæ, by chroniæ na ile siê da wiadectwa polskiej obecnoci na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Niezwyk³ym losom Stanis³awa Adamskiego piêkn¹ ksi¹¿kê
powiêci³ Przemys³aw Harupa.
Stanis³aw Adamski urodzi³ siê 16 grudnia 1916 roku
we W³odzimierzu Wo³yñskim, w rodzinie Anny z Córkowskich i Jana Kruczkowskiego, rodzinie o pokoleniowych tradycjach patriotycznych. Matka prowadzi³a sierociniec dla dzieci, których ojcowie uczestniczyli w wal16

kach I wojny wiatowej. Na pocz¹tku lat trzydziestych
minionego wieku Kruczkowscy wraz z ósemk¹ dzieci
przeprowadzili siê do Lwowa. Stanis³aw zosta³ uczniem
VIII Pañstwowego Liceum i Gimnazjum Kazimierza
Wielkiego, szkole s³yn¹cej z wysokiego poziomu nauczania. Po uzyskaniu dyplomu maturalnego jako
ochotnik odby³ s³u¿bê wojskow¹ na Dywizyjnym Kursie
Podchor¹¿ych Piechoty we Lwowie. Marzenia o zdobyciu stopnia oficera zawodowego zniweczy³ wybuch
II wojny wiatowej. W dniu 4 wrzenia 1939 roku jako
kapral podchor¹¿y 4. Kompanii 2. Batalionu 40. Pu³ku
Piechoty im. Dzieci Lwowskich wyruszy³ do Warszawy.
Bezporednio po przybyciu batalion skierowano na ulicê Opaczewsk¹, na Ochocie. 8 wrzenia batalion powstrzyma³ natarcie wroga, zniszczono cztery czo³gi,
podobnie by³o dna nastêpnego. A¿ do 26 wrzenia batalion trwa³ na pierwszej linii odparowuj¹c natarcia kolejnych wrogich ataków. Za wzorow¹ postawê Stanis³aw Adamski zosta³ odznaczony Krzy¿em Walecznych, otrzyma³ tak¿e awans na stopieñ plutonowego
podchor¹¿ego. Sytuacja walcz¹cych z dnia na dzieñ
stawa³a siê trudniejsza, ci¹g³e naloty i nieustanny
ostrza³ artyleryjski powodowa³y wielkie straty wród
ludnoci cywilnej. Koñczy³y siê zapasy ¿ywnoci,
zniszczono wodoci¹gi, korzystano ju¿ tylko z studni
ostro ostrzeliwanych przez strzelców wyborowych.
27 wrzenia 1939 roku Warszawa skapitulowa³a. Stanis³aw dosta³ siê do niewoli, trafi³ do obozu w Górze
Kalwarii. Ciê¿ko chorowa³. Pod koniec padziernika
jeñców przetransportowano do Lublina, jeñcy zostali
zmuszeni do pracy. Wraz z bratem Zygmuntem zorganizowa³ ucieczkê. Pieszo dotarli do Rawy Mazowieckiej, tam przekroczyli granicê niemiecko-sowieck¹ i po
wielu przygodach dotarli do Lwowa.
Lwów sta³ siê czêci¹ Ukraiñskiej Socjalistycznej
Republiki Radzieckiej, prawdziw¹ w³adzê sprawowa³o
NKWD, które z³apanych, dawnych ¿o³nierzy polskich
wysy³a³o na Sybir. W grudniu 1939 roku Stanis³aw
wstêpuje w szeregi S³u¿by Zwyciêstwu Polski (w przysz³oci Zwi¹zku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej). Po z³o¿eniu przysiêgi zostaje szefem obszaru Lwów Pó³noc
obejmuj¹cego Kleparów, Zamarstynów i Zniesienie,
u¿ywa pseudonimów Karol, Korwin, pos³uguje siê
nazwiskami: Jaworski, Zalewski, Adamski (przy
tym nazwisku pozostanie). Opracowuje przekazywane
dalej raporty o ruchu poci¹gów, stacjonowaniu wrogich
oddzia³ów w miecie i o innych zleconych do obserwacji zadaniach. Praca jest trudna strzec siê trzeba
NKWD, ale tak¿e ukraiñskich nacjonalistów i komunistów.
Zbrodnicze dzie³o Sowietów przerywa wybuch niemiecko  sowieckiej wojny. Sytuacja Polaków staje siê
skrajnie trudna, bo ju¿ 30 czerwca 1941 roku zostaje
proklamowana niepodleg³a Ukraina. W nocy 3 lipca
tego¿ roku ukraiñski batalion pod patronatem Gestapo
dokonuje okrutnego mordu na lwowskiej elicie intelektualnej, od kul, u stóp Wzgórz Wóleckich ginie czterdziestu profesorów lwowskich uczelni. Stanis³aw
Adamski ju¿ jako ¿o³nierz Armii Krajowej kontynuuje
dzia³alnoæ wywiadowcz¹. W lipcu 1944 roku lwowskie
oddzia³y Armii Krajowej przystêpuj¹ do realizacji Akcji
Burza. Stanis³aw Adamski staje na czele plutonu
w II Rejonie Dzielnicy Wschodniej, ma chroniæ budynki

instytucji publicznych i patrolowaæ wyznaczony obszar.
Otrzymuje równie¿ zadanie likwidacji archiwum by³ego
dowódcy Okrêgu Armii Krajowej Stanis³awów kapitana
W³adys³awa Hermana.
Po zakoñczeniu Akcji Burza i wkroczeniu Sowietów do miasta podejmuje pracê w zak³adach farmaceutycznych. Na krótko. W kwietniu 1945 roku zostaje
aresztowany. W wiêzieniu przebywa do koñca grudnia.
W styczniu 1946 roku trafia do Spec³agru NKWD dla
¿o³nierzy i oficerów Armii Krajowej w Riazaniu. Po z³o¿eniu meldunku wiêzionemu w tym obozie genera³owi
W³adys³awowi Filipkowskiemu  ostatniemu komendantowi Obszaru Armii Krajowej Lwów otrzymuje awans na
stopieñ kapitana. Wolny czas wykorzystywa³ na rzebienie ró¿nych przedmiotów z drewna, wykonany tam
prze niego o³tarzyk polowy i miniaturowy ró¿aniec trafi³y po latach do zbiorów Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie. W protecie przeciwko trudnym warunkom bytowania wiêniowie w czerwcu 1947 roku og³osili strajk g³odowy. Nie mog¹c z³amaæ oporu wiêniów
rozes³ano ich do innych obozów, Stanis³aw znalaz³ siê
w miêdzynarodowym obozie jenieckim w Griazowcu
ko³o Wo³ogdy. W kwietniu 1948 roku rozpoczê³o siê
zwalnianie wiêniów, Stanis³aw Adamski jest wród
zwolnionych. Powraca do Lwowa, miasta rz¹dzonego
przez w³adzê sowieck¹. Rozpoczyna pracê w przedsiêbiorstwie geodezyjnym, i znowu na krótko, bo latem
1948 roku zostaje aresztowany przez NKWD, trafia do
wiêzienia. W lutym 1949 roku w procesie s¹dowym najpierw otrzymuje wyrok 8 lat ³agrów, a potem kasacjê
wyroku. Jest wolny, ale ma status bezpañstwowca, nie
mo¿e staraæ siê o wyjazd do Polski. Po d³ugich staraniach otrzymuje paszport sowiecki. To pozwala na stabilizacjê zawodow¹ i ¿yciow¹. Jest wietnym pracownikiem, awansuje na stanowisko kierownika firmy spo¿ywczej Oktiabr. W lipcu 1952 roku zawiera ma³¿eñstwo z Teres¹ Mozer, córk¹ wybitnego profesora Politechniki Lwowskiej, swoj¹ ¿onê pozna³ w latach konspiracji, by³a ³¹czniczk¹ rejonu Lwów  Zachód.
Nawi¹za³ wspó³pracê z duchownymi, którzy pozostali we Lwowie, biskupem Rafa³em Kiernickim, ks. dr.
Henrykiem Mosingiem, ojcem Martynianem Morzyckim.
Dla kocio³ów na Podolu wykonywa³ prace snycerskie i
stolarskie, m. in. w kocio³ach w: Barze, Czerniowcach,
Kamieñcu Podolskim. W Szarogrodzie wykona³ stó³ o³tarzowy z figurami. Mimo bardzo silnej infiltracji dzia³a³
w nielegalnych organizacjach: Akcji Katolickiej, Sodalicji Mariañskiej, Trzecim Zakonie Tercjañskim. Prowadzi³y one katechizacjê, umo¿liwia³y przyst¹pienie do
I Komunii wiêtej, Bierzmowania czy te¿ lubu katolickiego. Dom Teresy i Stanis³awa Adamskich by³ szczególnym orodkiem polskoci we Lwowie. Tu pocz¹wszy
od lat piêædziesi¹tych minionego wieku odbywa³y siê
spotkania Polaków z okazji wi¹t kocielnych i narodowych. Adamscy doczekali siê trójki dzieci: Stefana,
Henryka i Moniki, ca³a trójka zosta³a bierzmowana
przez Kardyna³a Karola Wojty³ê w Pa³acu Arcybiskupim
w Krakowie. W lwowskim mieszkaniu dzia³a³ Klub Myli
Katolickiej. Od 1988 roku Stanis³aw aktywnie w³¹czy³
siê w dzia³alnoæ lwowskiego oddzia³u Towarzystwa
Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich.
W 1983 roku uczestniczy³ w ods³oniêciu zaprojektowanej przez siebie tablicy powiêconej poleg³ym
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w obronie Ochoty i Woli, tablicê umieszczono na murze
Kocio³a Najwiêtszej Marii Panny Królowej wiata
przy ulicy Opaczewskiej. Uroczystoci towarzyszy³o
spotkanie z uczestnikami walk w obronie Warszawy.
Za wybitne zas³ugi na rzecz utrwalania kresowej historii, ochronê zabytków i pami¹tek polskich zosta³
w 1983 roku odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Wa³êsê Krzy¿em Komandorskim OOP,
otrzyma³ tak¿e Medal Ossolineum za ocalenie archiwum legendarnego dyrektora Zak³adu im. Ossoliñskich
prof. Mieczys³awa Gêbarowicza.

Serdeczn¹ przyjani¹ darzyli Pana Stanis³awa wybitni historycy Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej:
Tadeusz Kukiz, Adam Wierciñski, Stanis³aw Wierzgoñ,
Krystyna Rostocka, Stanis³aw Czerkas, Ryszard Brykowski.
Stanis³aw Adamski ¿arliwy patriota i cz³owiek wielkiej dobroci zmar³ 9 listopada 1999 roku w wieku 83 lat.
Pochowany zosta³ na Cmentarzu £yczakowskim. G

Zygmunt Szkur³atowski

Gabriela Zapolska, jej czasy i twórczoæ
Fragment ksi¹¿ki Zygmunta Szkur³atowskiego Dulszczyzna
Urodzenie
Gabriela Zapolska (to g³ówny pseudonim literacki,
a tak¿e Józef Maskoff, Walery Tomicki, Maryja i inne),
a w³aciwie de domo Maria Gabriela Stefania KorwinPiotrowska urodzi³a siê 30 marca 1857 roku we wsi
Podhajce (obecnie przedmiecie £ucka) na Wo³yniu
(wg nagrobka Kiwerce 1859).
Ojciec Wincenty, herbu Korwin, by³ mo¿nym ziemianinem, pe³ni³ funkcjê marsza³ka województwa. By³ przy
tym fanatykiem religijnym. Codziennie wêdrowa³ po
okolicy z kosturem w rêku, a w zeszycie notowa³ przebyt¹ drogê (mia³a to byæ rekompensata za nieodbycie
pielgrzymki do Ziemi wiêtej), stosowa³ te¿ inne praktyki religijne, np. kupi³ strój liturgiczny i w jednym z pokoi
urz¹dzi³ kaplicê, w której odprawia³ nabo¿eñstwa,
zwo³uj¹c ca³¹ rodzinê i s³u¿bê. Matka Józefa (z Karskich) by³a tancerk¹ baletow¹ z Warszawy. Gabriela
mia³a starszego brata Zbyszka, który byæ mo¿e móg³
byæ w pewnym stopniu pierwowzorem Zbyszka z Moralnoci pani Dulskiej.
Prawie ca³e ¿ycie Gabrieli Zapolskiej przebiega³o
w Polsce porozbiorowej, przede wszystkim w warunkach carskich represji po powstaniu styczniowym. Jej
kuzyna powstañca (syna siostry ojca) Moskale na
oczach matki posiekali szablami, maj¹tek skonfiskowali, a matkê wywieli na zes³anie. Dopiero po d³u¿szych
staraniach pozwolili matce powróciæ, lecz maj¹tku nie
oddali. Taka sytuacja na terenie zaboru rosyjskiego
mia³a wiêc istotne znaczenie tak¿e dla wychowania
m³odzie¿y szlacheckiej i nie tylko.

kach obowi¹zku szkolnego na poziomie podstawowym,
du¿y odsetek dziewcz¹t koñczy nie tylko szko³y rednie, ale i wy¿sze, uzyskuj¹c tytu³y naukowe. Gabriela

Gabriela Zapolska w m³odym wieku
równie¿ pocz¹tkowo nauki pobiera³a w domu, poza tym
krótko przebywa³a w zak³adzie edukacyjnym Sacré
Coeur oraz w prywatnym Instytucie Wychowawczo-Naukowym we Lwowie. Dodajmy, ¿e po matce baletnicy
by³a niew¹tpliwie zgrabn¹ i ³adn¹ dziewczyn¹.
Pierwsze zam¹¿pójcie
W wieku 19 lat (28 wrzenia 1876 roku) rodzice
wydali j¹, czy raczej zmusili, do wyjcia za m¹¿ za
m³odego ziemianina ze ¯mudzi, Konstantego Eliasza
nie¿ko-B³ockiego, herbu Leliwa, porucznika gwardii
carskiej, jak siê wkrótce okaza³o, hulakê, który w nieca³y rok przepuci³ ca³y jej posag. Po niespe³na czterech
latach to nieudane ma³¿eñstwo rozpad³o siê, lecz formalnie uniewa¿niono je dopiero w roku 1888.

Nauka
Zgodnie z ówczesn¹ praktyk¹ oraz mo¿liwociami
finansowymi dziewczêta z zamo¿nych (ziemiañskich)
rodzin pocz¹tkowo (a czêsto wy³¹cznie) uczy³y w domu
guwernantki, st¹d du¿e braki uczennic w wykszta³ceniu
ogólnym, co potem podkrelali krytycy twórczoci literackiej Gabrieli Zapolskiej. Dopiero Maria Sk³odowska
(1867  1934) by³a pierwsz¹ Polk¹, która odby³a regularne studia na Sorbonie, a potem dwukrotnie zosta³a
noblistk¹.
By³y to wiêc czasy bardzo dalekie od sytuacji wspó³czesnej, gdy w wolnej i niepodleg³ej Polsce, w warun-

Aktorstwo
Ju¿ wczeniej jednak Gabriela opuci³a niechcianego mê¿a oraz rodzinê i wyjecha³a do Warszawy, gdzie
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mieszka³a w latach 1879  1880. Poniewa¿ po opuszczeniu mê¿a rodzina jej siê wyrzek³a (przez co straci³a
rodzinne dochody i zosta³a bez rodków do ¿ycia), skorzysta³a z jednej z niezbyt licznych dla niej mo¿liwoci
zatrudnienia i podjê³a pracê w amatorskim teatrze Towarzystwa Dobroczynnoci. I tak oto od roku 1879 zaczê³a uprawiaæ aktorstwo zawodowo (zarobkowo), pragn¹c zostaæ wybitn¹ aktork¹ jak Helena Modrzejewska.
Ówczesnym zwyczajem tu³a³a siê jednak przewa¿nie po rozmaitych amatorskich zespo³ach wêdrownych
teatrzyków trzech zaborów. Jej popisow¹ rol¹ by³a rola
tytu³owa w Norze Henryka Ibsena. Zostaj¹c aktork¹,
zerwa³a ze swoj¹ sfer¹ (klas¹), zazna³a te¿ nêdzy.
Uwa¿a³a siê za niedocenian¹, tote¿ by³a stale w konflikcie ze rodowiskiem teatralnym. Uznaje siê j¹ za
utalentowan¹ pisarkê, chocia¿ ona sama chcia³a byæ
wybitn¹ aktork¹. Na polskich scenach objazdowych
wybitnej kariery zrobiæ jednak nie mog³a.
W 1881 roku 24-letnia Gabriela zwi¹za³a siê z kierownikiem zespo³u teatralnego, literatem, Marianem
Gawalewiczem, z którym zasz³a w ci¹¿ê. Chc¹c zatuszowaæ sprawê, rodzina umieci³a j¹ w klasztorze wizytek na Krakowskim Przedmieciu, sk¹d uciek³a i wyjecha³a do Wiednia, gdzie urodzi³a córkê Mariê. Ciê¿ko
chora nie mog³a jednak nale¿ycie opiekowaæ siê dzieckiem, które zmar³o. Jesieni¹ 1881 roku powróci³a do
kraju, podejmuj¹c pracê jako dziennikarka i krytyk literacki.
W 1882 roku dosta³a wreszcie anga¿ w zawodowym
teatrze krakowskim Tadeusza Pawlikowskiego, zdobywaj¹c pewne powodzenie, ale staj¹c siê przy okazji
obiektem ostrej krytyki sprawozdawców teatralnych.
Aby nie dra¿niæ rodziny, zaczê³a u¿ywaæ pseudonimu
Zapolska. Po ró¿nych zatargach z dyrekcj¹ musia³a
ostatecznie zrezygnowaæ ze sceny.
Byæ mo¿e wszystkie te niepowodzenia wyzwoli³y
w niej obsesyjn¹ niechêæ, a nawet wrogoæ, do mê¿czyzn, jako sprawców wszelkich nieszczêæ w ¿yciu
kobiet, którymi z kolei gardzi³a. Wszystko to razem spowodowa³o, ¿e w nocy z 5 na 6 padziernika 1888 roku
podjê³a próbê samobójcz¹. Z trudem j¹ odratowano.

jakie mo¿liwoci mia³a wówczas samotna i bezrobotna
kobieta bez rodków do ¿ycia?
Pewien lad tej znajomoci stanowi niew¹tpliwie
sztuka pt. Tamten (opublikowana pod psedonimem
Józef Maskoff), opowiadaj¹ca o polskiej konspiracji i
rosyjskiej tajnej policji  g³ówny bohater, Korni³ow, przypomina Margrawskiego, który to (jak uwa¿aj¹ niektórzy) znajomoæ z Zapolsk¹ przyp³aci³ ¿yciem: w 1906
roku w Otwocku zastrzeli³a go bojówka PPS, gdy¿ za
du¿o wiedzia³ o Polakach.
W tym czasie jednak Gabriela zna³a ju¿ swego drugiego mê¿a, z którym jako szczêliwa ma³¿onka mieszka³a w willi na £yczakowie we Lwowie i najprawdopodobniej nie mia³a powodów, ¿eby podtrzymywaæ stare
kontakty z Margrawskim. Jest natomiast wielce prawdopodobne, ¿e mocodawcy nie pozwolili Margrawskiemu odpoczywaæ i mia³ on wówczas tak¿e inne (i nowe)
ród³a informacji, co w sumie zawa¿y³o na wyroku. Tak
czy owak, po znajmoci z nim, obok epitetów ofiara i
sekutnica, do Zapolskiej przylgn¹³ epitet szpicel.
Drugie ma³¿eñstwo
Swojego drugiego mê¿a, m³odszego od niej o 9 lat
malarza Stanis³awa Janowskiego, Zapolska pozna³a
w 1897 roku, na bankiecie w krakowskiej restauracji po
prapremierze swojej pierwszej sztuki pt. Ma³ka Szwarcenkopf, w której (jako aktorka) gra³a jedn¹ z ról. Zarêczyli siê w Nowym S¹czu, a ich skromny lub odby³
siê 30 padziernika 1901 roku w drewnianej kaplicy
w D¹browie ko³o Nowego S¹cza, w której kiedy podobno mszy wys³ucha³ wracaj¹cy spod Wiednia król
Jan III Sobieski, a póniej ksi¹¿ê Józef Poniatowski.
lubu udzieli³ im ksi¹dz Jan Stasiñski, kolega pana
m³odego jeszcze z czasów szkolnych. Wesele na
18 osób odby³o siê w tamtejszym dworze, w którym
chwilowo m³odzi ma³¿onkowie zamieszkali.
Potem przenieli siê na pewien czas do Krakowa.
Za³o¿yli wówczas w³asny teatr objazdowy Gabrieli Zapolskiej, w którym re¿yserem i scenografem by³ Janowski. W objazdach Teatr Zapolskiej zarobi³ tyle, ¿e kupili
willê na górnym £yczakowie we Lwowie, któr¹ pisarka
nazwa³a Skiz (jak jedn¹ ze swych sztuk). W willi tej
ponoæ mieszka³a ju¿ od roku 1901, jednak dopiero od
1904 roku, po jej przebudowie, osiad³a tam ju¿ na sta³e
(do 1910 roku wraz ze swym drugim mê¿em Stanis³awem Janowskim).

Pary¿
W celu doskonalenia warsztatu aktorskiego i odniesienia wiêkszego sukcesu w 1889 roku wyjecha³a do
Pary¿a, gdzie przez 5 lat (do roku 1895) gra³a w s³ynnym Théâtre de L'Ouvre. Krytykowana za dykcjê, sukcesów na skalê Modrzejewskiej nie odnios³a, mimo to
A. Antoine uwa¿a³, ¿e chocia¿ kontrowersyjna by³a jednak femme geniale. Po latach okrzykniêto j¹ pierwsz¹
dam¹ Lwowa.

Skiz
Willa Skiz po³o¿ona jest za Cmentarzem £yczakowskim, przy pêtli tramwajowej. Z ulicy Pasiecznej
(prawobocznej ulicy £yczakowskiej) odchodz¹ na
wschód trzy drogi  pierwsza w czasach Zapolskiej
nazywa³ siê Pasieczna Boczna (to tu pod nr. 3 usytuowana jest willa Skiz), pozosta³e to W¹wozowa i U³anów Jaz³owieckich (którzy kwaterowali w pobliskich
koszarach przy £yczakowskiej 76).
W 1933 roku Rada Miejska Lwowa nada³a tej ulicy
imiê zmar³ej pisarki, jednak za czasów okupacji niemieckiej nazwê zmieniono. Gdy nasta³y czasy w³adzy
radzieckiej (za tzw. drugich Sowietów, jak mawiano
na Wschodzie) najpierw w roku 1950 ulicê nazwano
Kawaleryjsk¹, póniej I Konnej Armii Budionnego. Dopiero w 1993 roku, ju¿ w niepodleg³ej Ukrainie, powró-

Warszawa
Po powrocie z Pary¿a zamieszka³a w Warszawie,
gdzie jej nowym celem sta³ siê anga¿ w rosyjskich teatrach rz¹dowych. Warszawska publicznoæ nie chcia³a
jej jednak widzieæ na scenie. Wtedy w³anie pozna³a
wybitnego znawcê spraw polskich w tajnej carskiej policji, Adrieja Margrawskiego (prawdopodobnie zostali
kochankami). Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e Margrawski dziêki
niej zdoby³ wiele cennych informacji o polskich ruchach
niepodleg³ociowych  je¿eli to prawda, to za swoj¹
niezale¿noæ zap³aci³a Zapolska wysok¹ cenê. Lecz
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cono do dawnej nazwy  nasi wschodni s¹siedzi ostatecznie pozostawili ulicê Gabrieli Zapolskiej, a ulicê
U³anów Jaz³owieckich prawdopodobnie w³¹czyli do Pasiecznej, ¿eby nie kojarzy³a siê z Polsk¹.
Obecnie w willi mieszka 4 lokatorów, którzy przeprowadzali tylko konieczne dla siebie adaptacje, dlatego
znajduje siê ona w stanie znacznej ruiny. Po interwencji
mieszkañców Ministerstwo Kultury w Kijowie wpisa³o
willê Skiz na listê zabytków regionalnych, a jedna
z propozycji wstêpnie zak³ada utworzenie w niej (po remoncie) Muzeum Gabrieli Zapolskiej lub innej placówki
kulturalnej. Na razie jednak ponad 100-letnia willa pisarki w dalszym ci¹gu niszczeje.
Swoje muzeum we Lwowie (Muzyczno-memorialnyj
mezej Salomiji Kruszelnyækoji) ma przecie¿ wybitna
lwowska piewaczka operowa Salomea Kruszelnicka
przy ulicy jej imienia (do 1950 roku oficjalnie J. I. Kraszewskiego) nr 23, acz ona by³a Rusink¹, a Zapolska
Polk¹  polsk¹ pisark¹ i patriotk¹ znan¹ bardziej za
granic¹, ani¿eli wród lwowskich Rusinów, chocia¿ akcjê najg³oniejszego ze swoich dramatów (Moralnoæ
Pani Dulskiej), znanego nie tylko w kraju, lecz tak¿e
poza jego granicami, umieci³a w³anie we Lwowie.
Mo¿e to w³anie st¹d niektórzy uwa¿ali, ¿e w czasach
Zapolskiej Lwów le¿a³ bardziej na zachód ni¿ Warszawa?
Temat tego dramatu podsun¹³ jej m¹¿ Stanis³aw,
który osobicie pozna³ opisane realia w okolicach Stanis³awowa, gdy jako malarz portrecista pracowa³ na
portretem miejscowego zleceniodawcy.

tam spêdzi³a z Janowskim), któr¹ mia³a wydzier¿awiæ.
Ulica Go³¹ba jest to krótka uliczka miêdzy równie krótkimi ulicami  M. Reja (od 1950 roku Sewastopolsk¹)
na po³udniu i Bonifratów (obecnie M. Krawczuka) na
pó³nocy  które ³¹cz¹ ulicê ksiêdza opata Jana Nepomucena Hoffmana (obecnie A. Czechowa) i G³owiñskiego (obecnie Czernihowsk¹). Po przeciwnej stronie
ulicy G³owiñskiego znajdowa³o siê Kolegium oo. Pijarów (obecnie Obwodowy Szpital Kliniczny).

Ostatnie lata ¿ycia
Stopniowo Gabriela Zapolska wycofywa³a siê z pracy aktorskiej na rzecz pisarstwa. W 1902 roku prowadzi³a jeszcze w Krakowie w³asn¹ szko³ê aktorsk¹, a na
jej bazie Teatr Niezale¿ny Gabrieli Zapolskiej, z którym
obje¿d¿a³a Galicjê, ale ju¿ przed I wojn¹ wiatow¹
wspó³pracowa³a jako felietonistka i krytyk literacki z kilkoma gazetami takimi jak: S³owo Polskie, Gazeta
Krakowska, Nowa Reforma, Ilustracja Polska i
Wiek Nowy.
Z drugim mê¿em rozsta³a siê w 1910 roku. Janowski wspania³omylnie zrzek³ siê na jej rzecz praw do
willi Skiz, a s³u¿¹c na Wo³yniu w 2. pu³ku u³anów
II Brygady Legionów Polskich, przekazywa³ samotnej i
schorowanej pisarce swoj¹ pensjê oficera austriackiego.
Gabriela Zapolska zmar³a 17 grudnia 1921 roku
w swej willi Skiz na £yczakowie, jak podaje jedna
z wersji. Chorowa³a powa¿nie, m.in. na grulicê (st¹d
czêste wyjazdy do kurortów) i choroby kobiece, a pod
koniec ¿ycia prawie straci³a wzrok, w zwi¹zku z czym
pisa³a tylko o³ówkiem, co sta³o siê podstaw¹ s¹dowego
uniewa¿nienia jakoby jej testamentu na rzecz 10-letniej
córki lecz¹cego j¹ lekarza (hipnotyzera czy hochsztaplera?), gdy¿ rzekomy testament napisany by³ piórem.
Ilustrowany przewodnik Lwów z 2001 roku (s. 213)
lokalizuje te¿ dwa inne adresy Zapolskiej  przy ulicy
znanego polskiego architekta Andrzeja Go³¹ba (obecnie ukraiñskiego filologa I. Werchrackiego) nr 11A,
a potem nr 15, gdzie ponoæ mieszka³a z powodu trudnoci ogrzania willi Skiz (albo z powodu nieprzezwyciê¿onej têsknoty za szczêliwymi latami ¿ycia, które

Gabriela Zapolska spoczywa na Cmentarzu £yczakowskim w Alei Zas³u¿onych  w empirowym grobowcu, który wg jednej z wersji zaprojektowa³ W³adys³aw
Szadkowski, wg innej profesor i rektor Akademii Sztuk
Piêknych w Krakowie Józef Go³êzowski, a wykona³a
firma kamieniarsko-rzebiarska Henryka Periera. Koszty poniós³ Stanis³aw Janowski. Na stronie frontowej
widniej¹ dane osobowe, na prawy boku (patrz¹c
z przodu) w czterech szpaltach wypisano tytu³y niektórych jej utworów.
Twórczoæ
Uwa¿a siê, ¿e w bogatym pisarstwie Gabrieli Zapolskiej najwiêksz¹ wartoæ maj¹ dramaty: Tragedia ludzi
g³upich (1893). ¯abusia (1897), Ma³ka Szwarcenkopf (1897), Jojne Firu³kes (1898), Moralnoæ Pani
Dulskiej (1906), Panna Maliczewska (1910) i inne.
Sporód wielu jej opowiadañ, nowel, powieci i sztuk
teatralnych najs³ynniejsza jest jednak, i grana do dzi,
Moralnoæ Pani Dulskiej  a s³owo dulszczyzna wesz³o na sta³e do powszechnego u¿ytku i literatury, staj¹c siê te¿ tytu³em niniejszej ksi¹¿ki.
Po swoich premierach sztuki Zapolskiej ukazywa³y
siê drukiem, a opowiadanie pt. Carewicz sta³o siê
podstaw¹ libretta (Bela Jenbach i Heinz Reichert) ope20

retki Ferenca Lehára pod tym samym tytu³em, wystawionej w Berlinie w 1927 roku. Po edycji polskiej jej
utwory t³umaczono na wiele jêzyków (rosyjski, niemiecki, szwedzki, czeski, wêgierski, s³owacki, ukraiñski),
a tak¿e ekranizowano.
¯ycie i twórczoæ Gabrieli Zapolskiej to nie tylko
Polska porozbiorowa, szczególnie po powstaniu styczniowym, to tak¿e prze³om miêdzy epok¹ pozytywizmu
w M³odej Polski. Zapolska dzia³a³a bowiem w cieniu
takich s³aw pozytywizmu, jak Boles³aw Prus, Henryk
Sienkiewicz, Eliza Orzeszkowa, za po powrocie z Pary¿a, ju¿ w Krakowie, pozna³a twórczoæ Stanis³awa
Wyspiañskiego, Jana Kasprowicza, Kazimierza Przerwy-Tetamajera i Stanis³awa Przybyszewskiego. Z Pary¿a przywioz³a natomiast znajomoæ najwybitniejszych
naturalistów: Emila Zoli, Guya de Moupassanta i Gustave'a Flauberta. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e po dowiadczeniach paryskich sta³a siê pisark¹ naturalistyczn¹  nie bez powodu mawiano o niej polski Zola
w spódnicy. Mimo s¹siedztwa wielkich epok literackich, jej twórczoæ nale¿y uznaæ za swoist¹ i oryginaln¹
oraz w³aciw¹ tym czasom.

Ze wzglêdu na porywcze usposobienie i ró¿ne niefortunne uwarunkowania ¿yciowe Zapolska stale bywa³a z kim sk³ócona i poró¿niona. Miewa³a te¿ nieustanne zatargi z dyrektorami i re¿yserami teatrów, w których wystêpowa³a lub w których wystawiano jej sztuki.
Niewystarczaj¹ce wykszta³cenie ogólne, a przede
wszystkim popiech w pisaniu (w celach zarobkowych,
na zamówienie redaktorów i prasy) wp³ynê³y niew¹tpliwie ujemnie na poziom szlifu jej twórczoci, co wytykali
krytycy. Mo¿na jednak stwierdziæ, ¿e pomimo tych braków radzi³a sobie w pisarstwie ca³kiem niele. Jak bowiem twierdzi jej biograf Józef Beniasz, ... pisa³a drobnym, czytelnym, cieniutkim jak w³os pismem [...] nigdzie ¿adnych skreleñ ani poprawek. Maj¹c w pamiêci rêkopisy naszych s³awnych pisarzy, poetów oraz
uczonych, a¿ trudno w to uwierzyæ.
W jej twórczoci widaæ silne akcenty spo³eczne,
w tym ¿ydowskie, nie jest wiêc przypadkiem, ¿e zajê³a
siê prostytucj¹, chorobami wenerycznymi i innymi, nabrzmia³ymi wówczas problemami spo³ecznymi. Pod
zaborami w II po³owie XIX wieku, a i potem, by³y to
kwestie bardzo wa¿ne, a wrêcz pal¹ce. G

Jedyny Obroñca Lwowa nagrodzony Oscarem.
Historia Meriana C. Coopera
Przedruk z Biuletynu Kresowego nr 19/2020 wydawanego pod patronatem Starosty Powiatowego w Pile i Starosty Powiatowego w Z³otowie oraz Burmistrza Miasta Z³otowa
Nie ma chyba osoby, która nie zna s³ynnego kinowego klasyka jakim jest King Kong z 1933 roku. Ma³o
kto wie jednak, ¿e film ten porednio zwi¹zany jest z
Polsk¹ i Obron¹ Lwowa. Pomys³odawc¹ i re¿yserem
dzie³a jest Merian C. Cooper  amerykañski lotnik i

do U.S. Naval Academy ale zosta³ z niej wyrzucony.
W 1916 roku zaci¹gn¹³ siê do Gwardii Narodowej i bra³
udzia³ w poszukiwaniach Pancho Villa w Meksyku.
W marcu 1917 roku przez 30 dni pracowa³ w El
Paso Herald. Wkrótce wróci³ do s³u¿by i.. odmówi³
awansu na porucznika poniewa¿ ci¹gnê³o go do walki.
Cooper postanowi³ rozpocz¹æ naukê w Military Aeronautics School w Atlancie. Skoñczy³ szko³ê lotników
z wyró¿nieniem i ju¿ w padzierniku 1917 roku wyjecha³ do Francji w ramach Amerykañskiego Korpusu
Ekspedycyjnego, by sprawdziæ siê na froncie I wojny
wiatowej.
Podczas kolejnych szkoleñ we francuskim Issoudun
dozna³ wypadku i pozostaj¹c w szoku ponownie musia³ uczyæ siê lataæ. Ostatecznie Cooper skoñczy³ za
sterami bombowca Airco DH.4. 26 wrzenia Cooper
zosta³ trafiony przez niemieckie kule. Samolot stan¹³
w p³omieniach. Poparzony Cooper cudem posadzi³ maszynê na ziemi i zosta³ wziêty do niewoli i przetransportowany do szpitala przez niemieckich ¿o³nierzy. Amerykañska armia uzna³a Meriana zmar³ym. Nied³ugo póniej Cooper wzi¹³ udzia³ w akcji American Relief Administration pod przewodnictwem Herberta Hoovera i wyruszy³ z pomoc¹ do Polski.

Obroñca Lwowa z 1919 roku. Merian C. Cooper jest
jednoczenie jedynym Obroñc¹ Lwowa, który nagrodzony zosta³ Nagrod¹ Akademii Filmowej czyli popularnym Oscarem. Historiê amerykañskiego asa lotnictwa chcielibymy w³anie przybli¿yæ.
Za³o¿yciel s³ynnej Eskadry Kociuszkowskiej urodzi³
siê 24 padziernika 1893 roku w Jacksonville na Florydzie jako najm³odszy z trójki dzieci prawnika Johna C.
Coopera. W wieku 6 lat stwierdzi³, ¿e chce zostaæ podró¿nikiem, ale jego kariera potoczy³a siê nieco innym
torem. Po ukoñczeniu szko³y redniej Cooper dosta³ siê

Droga do Obrony Lwowa
Merian Caldwell Cooper przyby³ do Polski wczesn¹
wiosn¹ 1919 roku z ramienia Amerykañskiej Administracji Pomocy z misj¹ transportu ¿ywnoci do Lwowa.
Amerykanin niós³ pomoc miastu oblê¿onemu przez si³y
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ukraiñskie i ze wzglêdu na zniszczenia linii kolejowej
w okolicach Przemyla, które zobaczy³ na w³asne oczy,
zdecydowa³ siê stan¹æ do boju po polskiej stronie
w ramach batalionu nadci¹gaj¹cego z pomoc¹ dla
Lwowa.
Tu po przybyciu do miasta pozna³ Tadeusza Rozwadowskiego dowodz¹cego wówczas Armi¹ Wschód
z którym rozmawia³ o mo¿liwoci wykorzystania lotnictwa do obrony Kresów. Konflikt z si³ami ukraiñskimi
mia³ siê ju¿ ku koñcowi, ale ze wschodu nadci¹ga³o
przecie¿ inne zagro¿enie  bolszewizm. Cooper nienawidzi³ czerwonych..

atakowanego noc¹ 31 padziernika i zadomowi³y siê na
lotnisku Lewandówka pod Lwowem. III Eskadra Lotnicza Bojowa zosta³a przemianowana na 7 Eskadrê Lotnicz¹ 21 grudnia 1918 roku. Pierwszego dowódcê Karola Stelmacha zast¹pi³ Jerzy Borejsza, a nastêpnie
s³ynny porucznik Stefan Stec, który póniej uszkodzi³
ukraiñski myliwiec Nieuport 17.
Podczas obrony Lwowa eskadra straci³a za³ogê z³o¿on¹ z Zygmunta Kostrzewskiego i Mieczys³awa Motylewskiego. Zniszczono te¿ jeden z samolotów. Do zakoñczenia konfliktu polscy lotnicy wykonali 197 lotów
bojowych, a w Lewandówce stacjonowa³o 19 samolotów. Na stanowisku dowódcy zasiada³ Ludomi³ Rayski
ale ze wzglêdu na dzia³ania Rozwadowskiego i Coopera w lwowskim lotnictwie szykowano wielkie zmiany.
Partnership of Eagles
Po wyjedzie z Polski Cooper uda³ siê do Pary¿a
gdzie wraz z Cedrikiem Fauntleroyem postanowili
przygotowaæ polsk¹ eskadrê z³o¿on¹ z amerykañskich
ochotników. Swój pomys³ przedstawili przebywaj¹cemu
we francuskiej stolicy Rozwadowskiemu s³u¿¹cemu
jako szef Polskiej Misji Wojskowej. Chêæ walki po polskiej stronie wyrazili inni amerykañscy piloci  Carl
Clark, Edward C. Corsi, George M. Crawford, Arthur
H. Kelly, Edwin L. Noble i Kenneth O. Shrewsbury.
Tadeusz Rozwadowski poparty przez Ignacego Paderewskiego zdecydowa³ o utworzeniu amerykañskiej
eskadry wbrew woli zwierzchników. Na czele 7. Eskadry Myliwskiej stan¹æ mia³ Fauntleroy. Lotnicy spotkali
siê jeszcze z premierem. Wyposa¿eni w polskie mundury i rogatywki ruszyli w op³acon¹ z w³asnych kieszeni
trasê do Warszawy. Wyj¹tkiem by³ tu jedynie Fauntleroy, który jako wspó³pracownik polskiej armii bilet mia³
obstawiony.
Powiedzia³:
Przysi¹g³em, ¿e nie przyjmê ¿adnego awansu zanim nie zas³u¿ê na niego w bitwie i ¿e nie wezmê ani
centa wiêcej ni¿ ¿o³d polskich oficerów.
Grupa lotników z Pary¿a przyjecha³a do Warszawy
24 wrzenia 1919 roku.
Zaraz do³¹czy³o do nich jeszcze dwóch Amerykanów  Elliot Chess i Edmund Graves. Tragiczn¹ historiê tego drugiego przybli¿ymy za kilka akapitów.
Polegli amerykañscy lotnicy uhonorowani s¹ pos¹giem na Cmentarzu Obroñców Lwowa.
W po³owie padziernika grupa amerykañskich
ochotników pojecha³a do Lwowa i w dniu 18 padziernika wszystkich w³¹czono do wspomnianej ju¿ jednostki stacjonuj¹cej na Lewandówce. Od teraz 7. Dywizjon
Lotnictwa nosi³ nazwê Eskadry Kociuszkowskiej a jej
dowódc¹ mianowano Gauntleroya. Zastêpc¹ zosta³
Cooper. By zrobiæ miejsce dla dowiadczonych lotników w sk³adzie eskadry zosta³o jedynie kilku Polaków.
Samoloty 7 Eskadry Kociuszkowskiej oznakowano
bia³o-czerwon¹ szachownic¹ bêd¹c¹ symbolem kapitana Stefana Steca jeszcze w armii austriackiej oraz nowym logotypem zaprojektowanym przez porucznika Elliota Chessa, który symbolizowa³ 13 kolonii amerykañskich oraz czapkê maciejówkê na tle kos  symboli insurekcji Kociuszkowskiej. Ten sam symbol wykorzystywa³y póniej myliwce Dywizjonu 303 w ramach
Royal Air Force.

Za walk¹ po stronie polskich si³ przemawia³ jeszcze
jeden ciekawy fakt z historii rodziny Coopera. Jego prapradziadek pu³kownik John Cooper walczy³ ramiê
w ramiê z Kazimierzem Pu³askim w oblê¿eniu w Savannah w stanie Georgia w 1779 roku. Wed³ug relacji
Cooper i Pu³aski byli bliskimi przyjació³mi i to w³anie
przodek amerykañskiego lotnika osobicie odci¹ga³
z frontu rannego polskiego genera³a. Walka pod bia³oczerwon¹ flag¹ by³a wiêc kwesti¹ honoru.
Cooper wyjecha³ ze Lwowa krótko przed koñcem
decyduj¹cego kontrataku polskich si³. 19 maja 1919
roku w Warszawie poprosi³ amerykañskich prze³o¿onych o zgodê na s³u¿bê w polskim wojsku jednoczenie wraz z Tadeuszem Rozwadowskim rozpocz¹³ te¿
realizacjê innego planu. Cooper mia³ zrezygnowaæ ze
s³u¿by w US Army i zaci¹gn¹æ siê do polskiego lotnictwa. S³u¿bie Amerykanów w polskiej armii sprzeciwia³
siê wiceminister spraw wojskowych Kazimierz Sosnowski, a tak¿e Józef Pi³sudski, który pocz¹tkowo twierdzi³,
¿e nie potrzebuje najemników. Rozwadowski i Cooper
nie przejmowali siê oporem polskich oficjeli i na w³asn¹
rêkê rozpoczêli dzia³ania maj¹ce na celu budowê amerykañskiej eskadry, która sformowa³a siê w Pary¿u.
Tymczasem na lotnisku pod Lwowem
Polska jednostka lotnicza zosta³a utworzona 7 listopada 1918 roku jeszcze przed oficjalnym odzyskaniem
niepodleg³oci na krakowskim lotnisku Rakowice-Czy¿yny pod nazw¹ III Eskadra Lotnicza Bojowa. Z Krakowa samoloty szybko ruszy³y z odsiecz¹ do Lwowa za22

Cooper by³ ojcem dziecka, ale jego ojcostwo jest kwestionowane m.in. równie¿ przez rodzinê nie¿yj¹cego
ju¿ pisarza.
Merian C. Cooper wróci³ do Stanów Zjednoczonych
w 1921 roku i podj¹³ siê pracy m.in. w redakcji New
York Times. Szybko zainteresowa³ siê podró¿ami. Wraz
z Ernestem Schoedsackiem pojecha³ do Etiopii gdzie
spotka³ siê m.in. z przysz³ym cesarzem znanymi jako
Hajle Syllasje. Podczas powrotu z wyprawy ³ód ekspedycji zosta³a zaatakowana przez piratów i spalona.
W 1924 roku Cooper wyjecha³ na wyprawê u boku
Marguerite Harrison w wyprawê, której efektem by³ film
Grass zakupiony póniej przez Paramount Pictures.
Rok póniej sta³ siê cz³onkiem Explorers Club w Nowym Jorku. Nastêpnie rozpocz¹³ pracê nad filmami
Chang i The Four Feathers.
Jednoczenie pasja do lotnictwa wci¹¿ dawa³a
znaæ. Weteran Obrony Lwowa by³ cz³onkiem zarz¹du
linii lotniczej Pan American Airways ale w latach 1929
i 1930 Cooper pozwoli³ sobie na zmianê priorytetów. Na
pierwszym miejscu nie stawia³ sobie pracy dla Pan-Am,
a powrót do filmu. Tak urodzi³ siê
Wed³ug relacji Coopera s³ynny film o gigantycznej
ma³pie zrodzi³ siê we nie. Cooperowi przyni³ siê
goryl niszcz¹cy Nowy Jork. S³ynny film re¿yserii Meriana C. Coopera i Ernesta Schoedsacka z Fay Wray
w roli g³ównej mia³ swoj¹ premierê 7 marca 1933 roku.
Nie wszyscy wiedz¹, ¿e Cooper wyst¹pi³ w nim równie¿
w roli aktora  pilota samolotu z którego atakowano
gigantyczn¹ ma³pê.
Po sukcesie King Konga Cooper pracowa³ te¿ nad
filmami Flying Devils, The Son of Kong oraz nad filmem
She z 1935 roku, który sam póniej okreli³ najgorszym
swoim dzie³em. Od 1934 roku pracowa³ równie¿ dla
wytwórni Pioneer Pictures, która po pocz¹tkowych niepowodzeniach wypuci³a kolorowy film La Cucaracha
Lloyda Corrigana z 1934 roku, którego producent
Kenneth Macgowan nagrodzony zosta³ statuetk¹
Oscara.
W 1936 roku Merian C. Cooper zosta³ wiceprezesem firmy Selznick International Pictures z któr¹ doæ
szybko siê rozsta³ na rzecz posady w Metro-GoldwynMayer. Gdy nasta³ czas II wojny wiatowej Cooper ponownie s³u¿y³ w lotnictwie. S³u¿y³ w Indiach, by³ oficerem ³¹cznikowym podczas przygotowania nalotów na
Tokio, póniej s³u¿y³ te¿ w Chinach. Cooper by³ dowodz¹cym grupy 12 bombowców B-25 i 7 myliwców
P-40, które zaatakowa³y Kowloon Dock w Hongkongu
w 1942 roku. Póniej a¿ do 1945 roku s³u¿y³ na po³udniowo-zachodnim Pacyfiku w ramach 5th Air Force.
Awansowany na stopieñ Brigadier General ogl¹da³ kapitulacjê Japonii z pok³adu USS Missouri.
Po wojnie Cooper wraz z Johnem Fordem za³o¿y³
firmê Argosy Productions, która odpowiada³a za filmy
Wagon Master, Ford Apache, She Wore a Yellow Ribbon, Mighry Joe Young. W latach 50-tych s³ynny producent zosta³ wiceprezesem Cinerama Productions. Póniej otwar³ studio C.V. Whitney Productions.
W 1952 roku Merian C. Cooper zosta³ nagrodzony
statuetk¹ Oscara za ca³okszta³t swoich dokonañ. Ceremoniê mo¿ecie zobaczyæ na za³¹czonym powy¿ej wideo. Merian C. Cooper ma równie¿ swoj¹ gwiazdê na
Hollywood Walk of Fame pod adresem 6525 Hollywood

Symbol przetrwa³ do dzi i u¿ywany jest jako god³o
lotnicze 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Miñsku
Mazowieckim.
Boje Coopera
To Merian C. Cooper mianowany dowódc¹ wyodrêbnionej z dywizjonu eskadry Pu³aski wykona³ pierwszy
udany lot bojowy dywizjonu w 1920 roku. Podczas
zmagañ z Bolszewikami ostrzela³ i zbombardowa³ bolszewickie poci¹gi pancerne. W kolejnych dzia³aniach
bra³ udzia³ po przeniesieniu eskadry do bazy lotniczej
w Po³onnym. Amerykanie dwukrotnie ostrzelali bolszewickie pozycje w Chudnowie. Nied³ugo póniej przej¹³
te¿ tymczasowo dowództwo nad ca³¹ jednostk¹.
Po rozpoczêciu polskiej pogoni za bolszewikami lotów bojowych by³o coraz wiêcej. Eskadra Kociuszkowska atakowa³a zbieraj¹c¹ siê do ataku w rejonie Kijowa
kawalerii Budionnego rozpoczynaj¹cej kontratak. Baza
dywizji wielokrotnie siê zmienia³a wraz z rozwojem
dzia³añ wojennych ale ostatecznie na pewien czas lotnicy wrócili na Lewandówkê. Po kolejnym przeniesieniu
do lotniska w miejscowoci Ho³oby Cooper zosta³ ostatecznie dowódc¹ jednostki. Nie na d³ugo

Kariera Coopera za sterami polskiego samolotu
skoñczy³a siê 13 lipca 1920 roku pod Równem. Zestrzelony przez bolszewików Cooper ponownie zosta³
uznany za zaginionego. Schwytany przez bolszewików
udawa³ zwyk³ego robotnika i szeregowego ¿o³nierza.
Trafi³ do niewoli pod fa³szywym nazwiskiem Mosher.
Próbowa³ uciec ale nie uda³o mu siê to. Nie straci³ nadziei i dziêki pomocy polskich oficerów zbieg³ wraz
z nimi z robót na kolei w okolicach Moskwy. Ca³a trójka
uda³a siê na zachód. Amerykanin przeby³ 700 kilometrów i dosta³ siê na £otwê. Po ucieczce do Rygi skontaktowa³ siê ze swoj¹ jednostk¹ i zapowiedzia³ chêæ
dalszej walki. Jego losy mia³y siê jednak potoczyæ ju¿
zupe³nie inaczej
Po powrocie do Warszawy Cooper 10 maja 1921
roku zosta³ odznaczony przez Pi³sudskiego orderem
Virtuti Militari i Krzy¿em Walecznych. Nastêpnego dnia
zakoñczy³a siê te¿ historia amerykañskiej eskadry
w polskim wojsku. Merian C. Cooper wróci³ do USA ale
w Polsce zostawi³ Marjorie Crosby, która w kwietniu
1920 roku urodzi³a Macieja S³omczyñskiego (Majrorie
wysz³a za Aleksandra S³omczyñskiego st¹d polskie nazwisko) i nie wróci³a do USA. Niektórzy twierdz¹, ¿e
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Blvd. Jako ciekawostkê mo¿na dodaæ, ¿e jego imiê
zosta³o zapisane z b³êdem jako Meriam. Zmar³
21 kwietnia 1973 roku w San Diego. Prochy weterana
I i II wojny wiatowej oraz Obrony Lwowa i wojny z Bolszewikami zosta³y rozsypane do morza z zachowaniem
pe³nych honorów wojskowych. Pe³n¹ listê filmów, nad

którymi pracowa³ Cooper, zobaczyæ mo¿ecie w serwisie IMDB. Na podstawie losów Coopera powsta³ film
Leonarda Buczkowskiego  Gwiadzista Eskadra. By³
to najdro¿szy przedwojenny polski film. Niestety  po
nastaniu czerwonych czasów w Polsce zniszczono
wszystkie jego kopie. G

Tadeusz Kurcyk*

100. rocznica bohaterskiej bitwy polsko-bolszewickiej
pod Zadwórzem
Po bitwie o Lwów w 1918 r. walki pomiêdzy odrodzon¹ Rzeczpospolit¹ Polsk¹, a d¹¿¹c¹ do niepodleg³oci Ukrain¹ na Kresach li RP trwa³y nadal, a¿ do
zawarcia dnia 21 kwietnia 1920 r. wzajemnego porozumienia miêdzynarodowego przez uznanie Rz¹du Ukraiñskiej Republiki Ludowej, na czele której sta³ ataman

na tym obszarze rozkaza³ Kawalerii Polskiej 11 czerwca 1920 r. opuciæ Kijów. Piechota Ukraiñska, która
mia³a przej¹æ w³adzê w miecie Kijowa te¿ go opuci³a.
Szef Sztabu WP we Lwowie p³k Czes³aw M¹czyñski
wzi¹wszy pod uwagê mo¿liwoæ zagro¿enia miastu
Lwowowi przez 1. Armiê Konn¹ S. Budionnego podj¹³
decyzjê o utworzeniu (Ma³opolskiej Armii Wschodniej)
Ochotniczego Lotnego Oddzia³u pod dowództwem
mjr. Romana Abrahama, z³o¿onego z inteligencji lwowskiej ze studentów i licealistów w sile 1300 ¿o³nierzy i
34 oficerów), stacjonuj¹cy w koszarach na ulicy Zamarstynowskiej 7. Struktura jego sk³ada³a siê z: Batalionu
Piechoty (daw. Kpt. Boles³aw Zaj¹czkowski), Szwadronu Kawalerii (daw. rtm. Tadeusz Korab-Krynicki), Dywizjonu Artylerii (daw. ppor. Karpowicz), Kompanii Karabinów Maszynowych (daw. por. Antoni Dawidowicz). Po
przysiêdze z³o¿onej 2 lipca 1920 r. ma placu przed
Bazylik¹ Archikatedraln¹ Wniebowziêcia Najwiêtszej
Maryi Panny zwanej potocznie Katedr¹ £aciñsk¹ we
Lwowie, Oddzia³ przyst¹pi³ do intensywnego szkolenia
wojskowego, aby nastêpnie udaæ siê w okolice Zadwórza po³o¿onego 33 km od Lwowa na linii kolejowej
Lwów  Tarnopol sk¹d spodziewano siê nadejcia bolszewików.
Celem Oddzia³u mia³o byæ spowodowanie opónienia marszu bolszewików na Lwów.
1. Armia Konna S. Budionnego rozpoczêta sw¹
dzia³alnoæ na froncie polskim 29 maja 1920 r. bez
powodzenia atakiem na 3. DP. Nastêpnie w lipcu walczy³a na Wo³yniu. Kiedy g³ówne si³y Armii Czerwonej
pod dowództwem Tuchaczewskiego party na Warszawê, 12 sierpnia 1920 r. dowódca Frontu Po³udniowo
Zachodniego rozkaza³ S. Budionnemu uderzyæ na
Lwów. Wówczas S. Budionny 13 sierpnia 1920 r. skierowa³ dwie dywizje na pó³nocny zachód w kierunku
Kamionki Strum i³owej, 45 km na pó³nocny wschód od
Lwowa, a pozosta³e dwie dywizje na zachód w kierunku
Buska, 50 km od Lwowa.
Potencja³ 1. Armii Konnej S. Budionnego w tym czasie sk³ada³ siê ju¿ z 3 dywizji piechoty (10 500 ¿o³nierzy), 5 dywizji kawalerii (8 500 szabel), 100 dzia³ lekkich i 10 armat ciê¿kich.
Rankiem 28 lipca 1920 r. Oddzia³ mjr. R. Abrahama
¿egnany przez Lwowian wyruszy³ marszem na front.
Zaj¹³ 1 sierpnia 1920 r. pozycje na linii frontu biegn¹cej
od Zelechowa do wsi Derewlany. Stoczy³ kilka potyczek
nieprzyjacielem. Jednak¿e 5 sierpnia 1920 r. wieczo-

Fot. Tadeusz Kowalski

Pomnik ku chwale ¿o³nierzy WP poleg³ych
w Zadwórzu 17.08.1920 r.
Semen Petlura oraz ustalaj¹cego liniê demarkacyjn¹
wzd³u¿ rzeki Zbrucz na zachód od Równego i Sarn a¿
do rzeki Prypeæ. Podpisano równie¿ uk³ad wzajemnej
pomocy wojskowej. Po po³¹czeniu potencja³u militarnego obu armii polskiej i ukraiñskiej gen. Omelianowicza
Pawlenki skierowa³y one o wicie 25 kwietnia 1920 r.
swe sity przeciw wspólnemu wrogowi bolszewikom,
którzy naruszaj¹c granice polskie i ukraiñskie prowadzili na ich ziemiach dzia³alnoæ dywersyjn¹. Polska
kawaleria wkroczy³a do Kijowa 7 maja 1920 r. Po niej
do Kijowa wesz³a równie¿ piechota ukraiñska. W tym
czasie na po³udniowym wschodzie pojawi³a siê 1. Armia Konna Siemiona Budionnego w sile 4 dywizji
(12000 szabel) wyró¿niaj¹ca siê dzik¹ okrutnoci¹
przyby³a z Kubania w ramach Frontu Po³udniowo-Zachodniego pod dowództwem Aleksandra Jegorowa i
komisarza wojennego Józefa Stalina. Wówczas naczelnik Józef Pi³sudski, który prowadzi³ operacje wojenne
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rem Oddzia³ zosta³ odwo³any. Uda³ siê marszem
do Zadwórza sk¹d poci¹giem przywieziony zosta³
w okolice Tarnopola z zadaniem prze³amania linii frontu
przebiegaj¹cej przez Horodyszcze i Chodaczów.
W czasie os³aniania prawego skrzyd³a 54 pp zosta³
ranny mjr R. Abraham. Po czym 12 sierpnia 1920 r.
Oddzia³ przyby³ poci¹giem ponownie do Lwowa, gdzie
w szpitalu pozostawiono rannego mjr. R. Abrahama.

z zadaniem z miejscowoci Kutkorz, w której mia³a
postój w kierunku miejscowoci Gliniany. Natomiast
Oddzia³ 500 ¿o³nierzy pod dowództwem kpt. B. Zaj¹czkowskiego maszeruj¹c wzd³u¿ torów kolejowych w kierunku stacji kolejowej Zadwórze zosta³ nagle o godzinie
12:00 ostrzelany przez artyleriê z kierunku stacji Zadworze, gdzie znajdowa³a siê bateria artylerii bolszewickiej. W odpowiedzi por. A. Dawidowicz zaatakowa³
bateriê artylerii ostrza³em karabinów maszynowych
zmuszaj¹c j¹ do wycofania siê do wsi Zadwórze. Wtedy
Oddzia³ zosta³ zaatakowany przez kawaleriê bolszewick¹ ukryt¹ w pobliskim lesie wspomagan¹ przez samoloty sowieckie. Atak ten zosta³ jednak odparty przez
piechurów polskich. Wznowienie ataku przez kawaleriê
bolszewick¹ by³o ponownie bezskuteczne. Wówczas
artyleria bolszewicka wznowi³ swój ostrza³ ze wsi Zadwórze wyrz¹dzaj¹c straty i niszcz¹c sk³ad rezerwowej
amunicji. Potem kawaleria bolszewicka !jeszcze czterokrotnie atakowa³a bezskutecznie pozycje polskie.
Aby wyjæ z opresji por. A. Dawidowicz podrywaj¹c
Oddzia³ do ataku wspomagany przez III Dywizjon Lotniczy, a w nim za³ogi amerykañskie 7 i 15 eskadry bojowej im. Tadeusza Kociuszki ze Skni³owa, które wyeliminowa³y oko³o 100 Kozaków, zdoby³ stacjê kolejow¹
Zadwórze i pobliskie wzgórze chc¹c skierowaæ siê nastêpnie do Barszczowie oddalonych kilka kilometrów
od Zadwórza. Wtedy zosta³ zaatakowany przez odwody
przyby³ej ze Z³oczowa Kawaleriê Budionnego licz¹c¹
6000 szabel. Oddzia³ Polski cofaj¹c siê znowu w kierunku stacji kolejowej Zadwórze odrzucaj¹c wezwanie
do poddania siê z bagnetami na karabinach bez amunicji dopadniêty w ostatniej szar¿y przez 6. Dywizjê Kawalerii, któr¹ dowodzi³ Apanasenko i kombrig Szeko
w odleg³oci 1000 metrów od stacji zosta³ po bestialsko
okrutnie pociêty szablami przez Kozaków uniemo¿liwiaj¹c póniej identyfikacjê zw³ok. Politruk bolszewicki
Izaak Babel tak wspomina³ tê bitwê: jedzilimy
wzd³u¿ linii, by nie zabijaæ jeñców. Szeko b¹kn¹³  dlaczego nie. Nie patrzy³em w twarze. Przebijali pa³aszami, dostrzeliwali, trupy na trupach. Apanasenko (rozkazywa³)  nie traciæ ³adunków, zar¿nij go.
Bitwa pod Zadwórzem spe³ni³a oczekiwania operacyjne Sztabu WP we Lwowie. Osamotniony Batalion
Piechoty Polskiej pod dowództwem kpt. B. Zaj¹czkowskiego tropiony przez Armiê Konn¹ S. Budionnego
zwi¹za³ j¹ heroiczn¹ bitw¹ 17 sierpnia 1920 r. pod Zadwórzem krzy¿uj¹c mu plany zwi¹zane z zajêciem
Lwowa, czy udzielenia wsparcia na po³udniowej flance
frontu Grupie Mozera nad Wieprzem.
W miêdzyczasie do Lwowa przyby³a XIII Dywizja
Piechoty zajmuj¹c pozycje obronne miasta, a pod Warszaw¹ bolszewicy ponieli klêskê.
S. Budionny zrezygnowa³ z dalszego marszu na
Lwów i popieszy³ ze spónion¹ odsiecz¹ wojskom
bolszewickim w rejonie rzeki Wieprza pod Warszaw¹.
Nastêpnym zatem ruchem 1. Armii Konnej S. Budionnego 20 sierpnia 1920 r. by³o przemieszczenie siê
na Lubelszczyznê, gdzie pod Komarowem podjêli walkê z napotkan¹ Dywizj¹ Jazdy (Dywizj¹ Kawalerii Polskiej) pod dowództwem p³k. Juliusza Rommla,
w dniach 30  31 sierpnia 1920 r. w której ponieli klêskê zmuszeni do odwrotu, a wraz z ni¹ XII Armia Bolszewicka byli pêdzeni przez Kawaleriê Polsk¹ we wrze-

Fot. Tadeusz Kowalski

Pomnik u podnó¿a kurhanu z napisem:
POLSKIM ORLÊTOM POLEG£YM W WALCE
Z WOJSKAMI BOLSZEWICKIMI
Przy pomniku stoj¹
K. Wasilewski i T. Kowalski  Lwowiak.
Jeden z dziennikarzy w Kurierze Lwowskim tak oceni³ wówczas napiêt¹ sytuacjê w Polsce: Pod Warszaw¹ walczymy o niepodleg³oæ, pod Lwowem toczy
siê bój o granice pañstwa, o przynale¿noæ Ma³opolski
Wschodniej do Polski! Od wyników walk zale¿y, czy
bêdziemy pañstwem niepodleg³ym, czy okrojon¹ czêci¹ republiki sowieckiej!
Po krótkim odpoczynku Oddzia³ pod nowym dowództwem kpt. B. Zaj¹czkowskiego przyjecha³ poci¹giem o wicie 16 sierpnia 1920 r. do miejscowoci Krasne, gdzie nieopodal w lasach koz³owskich rozpoczêty
siê walki z bolszewikami. Po chwilowych sukcesach
Oddzia³u kpt. B. Zaj¹czkowskiego przez zdobycie
Koz³owa byty one natychmiast niwelowane przez
mia¿d¿¹ce sity dwóch dywizji kawalerii Budionnego.
Wyparci z Koz³owa w marszu do Zadwórza zatrzymali siê w polu na nocleg w dworskich stogach s³omy.
Po krótkiej drzemce ¿o³nierze Oddzia³u kpt. B. Zaj¹czkowskiego zostali o wicie 17 sierpnia 1920 r. poderwani pobudk¹ do wymarszu. Przez ca³y czas marszu Oddzia³u pocz¹wszy od Koz³owa do Zadwórza otacza³a
go Kawaleria Budionnego i nie dociera³y do niego ju¿
¿adne rozkazy. W pewnym momencie dosz³o do podzia³u Oddzia³u. Kawaleria rtm. T. Krynickiego uda³a siê
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niu 1920 r. a¿ za rzekê Zbrucz stanowi¹c¹ granicê
miêdzy Polsk¹ i ZSRR.
Po klêskach militarnych ekspansji Armii Czerwonej
w Polsce w dniu 18 padziernika 1920 r. zosta³ podpisany rozejm miêdzy Polsk¹ i Zwi¹zkiem Radzieckim.
Nasuwa siê pytanie, czy etyka prowadzenia wojny
by³a w³aciwa ze strony Sztabu WP we Lwowie wystawiaj¹c jeden pu³k, a w koñcowej fazie niepe³ny batalion
przeciw dwóm dywizjom. Ukraiñska piechota nie odwa¿y³a siê pozostaæ w Kijowie, aby broniæ swojej stolicy
odradzaj¹cego siê pañstwa ukraiñskiego. By³a to okolicznoæ wyj¹tkowego zagro¿enia. Argumentem usprawiedliwiaj¹cym by³o spe³nienie obywatelskiego obowi¹zku patriotycznego, dobrowolna ochotnicza deklaracja walki w obronie Ojczyzny znajduj¹cej siê w potrzebie, gdy¿ w samym Lwowie pozostawa³ tylko Batalion
Wartowniczy.
W Zadwórzu w krwawym boju z 330 ¿o³nierzy poleg³o 318 bohatersk¹ mierci¹ z okrzykiem Niech ¿yje
Polska, Niech ¿yje Lwów. Pozosta³ych nigdy nie odszukano. Wród nich byli obroñcy Lwowa z 1918 r.
odznaczeni za mêstwo krzy¿em wojennym Virtuti Mili-

tari. Dziêki heroicznej postawie polskich ¿o³nierzy, Polska nie umar³a na samym pocz¹tku budowy zrêbów
swojej niepodleg³oci.
W zbiorowej mogile pochowano 311 cia³ bohaterskich ¿o³nierzy, nad któr¹ usypano kurhan na wysokoæ
20 metrów, na którym ustawiono 4-metrowy pomnik
z krzy¿em.
Pozosta³ych zidentyfikowanych bohaterskich ¿o³nierzy: kapitana Boles³awa Zaj¹czkowskiego  dowódcy,
kapitana Krzysztofa Obertyñskiego, podporucznika
Jana Demetera, podchor¹¿ego W³adys³awa Marynowskiego, porucznika Tadeusza Hanaka, kaprala Stefana
Gromnickiego, szeregowca Eugeniusza Szarka pochowanych zosta³o uroczycie z honorami na cmentarzu
Obroñców Lwowa w kwaterze ZADWÓRZAKÓW.
* Autor jest wyró¿niony Odznak¹ XXX-lecia TMLiKPW.
Literatura:
Bogus³aw Niziñski Polskie Termopile
Marek Bochdan Przypomnieæ »Polskie Termopile«
Marek Rogalski Zadwórze. Polskie Termopile Wikipedia G

Zygmunt Szkur³atowski

Budowa II Rzeczypospolitej Polskiej (III)
Czêæ 3: Miejsce Wojskowych Sk³adów Tranzytowych (WST) na Westerplatte w dziejach
II RP i mojej rodziny
Nawi¹zanie
We wczeniejszych artyku³ach (Semper Fidelis nr 2 (150), s. 2  5
i nr 3 (151), s. 4  12 za 2018 r.) scharakteryzowano proces odradzania siê Polski po rozbiorach oraz jej polityczn¹ i zbrojn¹ walkê
o nowe granice (bez Kresów Pó³nocnych). Nastêpnie (Semper Fidelis, nr 4 (156), s. 13  20 za 2019 r.) rozpoczêto cykl pt. Budowa
II RP, kontynuuj¹c go w numerze bie¿¹cym (Czêæ 2: Koñcówka
czasów rozbiorów i okres przedkonstytucyjny w odradzaj¹cej siê
Polsce) oraz obecna czêæ 3: Miejsce Wojskowych Sk³adów Tranzytowych (WST) na Westerplatte w dziejach II RP i mojej rodziny.

Tekst bie¿¹cy, nawi¹zuj¹c do artyku³ów poprzednich, stanowi zarówno ich kontynuacjê, jak te¿ pewn¹
specyfikê walki Polski o jej nowe granice. Tekst nie
obejmuje szczegó³owych rozwa¿añ o przygotowaniach,
walce obronnej i kapitulacji Westerplatte oraz jego póniejszych losów. W czêci bie¿¹cej wystêpuj¹ akcenty
rodzinne. W tekstach poprzednich rozwa¿añ o 6 dzia³aniach zbrojnych Polski o jej granice nie objêto wycinka
walki o Kresy Pó³nocne (Gdañsk). Chocia¿ z inicjatywy prezydenta W. Wilsona (przemówienie w Kongresie
USA 8.01.1919) Polska odzyska³a czêæ Pomorza (nazywanego pogardliwie, szczególnie przez Niemcy, korytarzem, za który nasi papierowi alianci zachodni nie
chcieli potem walczyæ i do walki z Hitlerem nie wys³ali
(1.09.1939) ani jednego ¿o³nierza i ani jednego samolotu), ale Gdañska nie odzyska³a.
Po I wojnie wiatowej problem Gdañska wynika³
z faktu, ¿e przydzielaj¹c Polsce, na wniosek prezydenta USA W. Wilsona, czêæ Pomorza z dostêpem do
morza Gdañsk (silnie zgermanizowany w czasie d³ugiej

W oryginale mapa jest kolorowa.
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nocy zaborowej) dziêki uprzejmoci premiera W. Brytanii Georga Lyoda na Konferencji Wersalskiej wy³¹czono z przydzia³u dla Polski i uczyniono Wolnym
Miastem Gdañsk (WMG), podporz¹dkowanym bezporednio Lidze Narodów.
Dopiero po pewnym czasie Liga Narodów przyzna³a
Polsce w Gdañsku tylko bardzo skromne agendy, jak
np. Poczta Polska. Jeszcze póniej, ju¿ po walkach
Polski o jej granice, Polska otrzyma³a malutki skrawek
tytularnej polskoci na pó³nocy. To Westerplatte.

sformowanie, wyekwipowanie i wys³anie do dyspozycji
szefa Wydzia³u Wojskowego Komisariatu Generalnego
Wolnego Miasta Gdañska oddzia³u wartowniczego
w sk³adzie: oficer (dowódca oddzia³u wartowniczego),
podoficer w stopniu sier¿anta (zastêpca dowódcy),

¯o³nierz polski na posterunku przed WST
na Westerplatte

Sam wyraz Westerplatte ma ju¿ w Polsce bogat¹
historiê hydrograficzn¹, polityczn¹, wojskow¹ i inne.
Pocz¹tkowo by³a to wyspa. Obecnie jest to pó³wysep
w Gdañsku, przy ujciu Martwej Wis³y do morza, naprzeciw przedmiecia Nowy Port. Choæ historycznie
Gdañsk nale¿a³ do I RP i zwi¹zany by³ z jej dziejami,
dla nas obecnie o wiele ciekawsze s¹ przede wszystkim wydarzenia po zakoñczeniu I wojny wiatowej i
odbudowy pañstwa Polskiego. Powojenne losy Gdañska cile zwi¹zane s¹ bowiem z niepodleg³oci¹ Polski.
W niniejszym tekcie problem Westerplatte rozpatrujê z dwu punktów widzenia: a) ogólnego (pañstwowego) oraz b) prywatnego (rodzinnego).
a) Liga Narodów, czyni¹c Miasto Gdañsk podleg³ym
jej miastem wolnym (WMG), przyzna³a Polsce jedynie
tylko skromne uprawnienia na terenie WMG, w tym
Poczta Polska. Jeszcze póniej, ju¿ po wojnach Polski
o swe granice, Liga Narodów przyzna³a te¿ Polsce
(31.10.1925) prawo do bezp³atnego i bezterminowego
u¿ytkowania czêci terytorium Gdañska (Westerplatte
u ujcia kana³u portowego do morza, Obszar ten oficjalnie przejê³y Wojskowe Sk³ady Tranzytowe i Oddzia³
wartowniczy, powo³any (7.12.1925) przez Polskê do
ochrony tranzytu materia³u wojennego. W praktyce u¿ywano te¿ nieco ró¿ni¹cych siê nazw. Na bramie wejciowej widnia³ napis: Wojskowe Sk³ady Tranzytowe na
Westerplatte.

czterech podoficerów (dwóch plutonowych i dwóch kaprali) oraz 21 szeregowców, razem 27 osób.
Jak widzimy, liczebnoæ tego oddzia³u by³a niewielka. Zreszt¹ Westerplatte nie by³o te¿ w pe³ni przygotowane do pe³nienia zak³adanych czynnoci prze³adunkowych. Wówczas w sk³ad wyposa¿enia magazynowego
wchodzi³o: 12 ma³ych schronów amunicyjnych, 7 wiêkszych i 3 du¿ych (z przeznaczeniem na materia³ niewybuchowy), elektrownia oraz kompleks czterech budynków koszarowych, budynku oficerskiego i czterech willi
nie zamieszkanych (w³asnoæ prywatna).
Pierwszy polski oddzia³ wartowniczy dotar³ na Westerplatte drog¹ wodn¹ na trawlerze Mewa
(18.01.1926, godz. 14.00), rozpoczynaj¹c s³u¿bê wartownicz¹. Dopiero w sierpniu 1926 r. za³ogê zwiêkszono do 55 szeregowców i 15 podoficerów zawodowych.
Stopniowo jednak liczebnoæ polskiej placówki ros³a. Od 1929 r. liczebnoæ oddzia³u wartowniczego
(czêæ regularnego Wojska Polskiego), ustalono ostatecznie na 88 ludzi.
Szeregowcy w cywilnych ubraniach mogli poza
s³u¿b¹ wychodziæ na terytorium WMG.
W czerwcu 1939 r., kiedy od kilku miesiêcy trwa³ na
Westerplatte stan podwy¿szonej gotowoci bojowej,
zasz³a koniecznoæ zwiêkszenia liczby za³ogi poza
ustalenia. W tym celu u¿ywano pewnego fortelu: powracaj¹cych do domu pracowników cywilnych przebierano w mundury wojskowe, pozoruj¹c w ten sposób
wyjazd ¿o³nierzy (holownikiem Marynarki Wojennej) na
niedzielne wycieczki do Gdyni. Na miejscu cywile zdejmowali mundury, ubierali cywilne ubrania, które mieli

Liczebnoæ za³ogi
W tej sytuacji szef Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego gen. brygady Kesller poleci³ szefowi Departamentu Piechoty Ministerstwa Spraw Wojskowych
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w walizkach, i wracali dnia nastêpnego przez Gdañsk
do pracy na Westerplatte. W godzinach wieczornych
taka sama liczba nowych ¿o³nierzy przybywa³a na WST
jako wzmocnienie za³ogi Westerplatte.
Wszystkich wsiadaj¹cych i wysiadaj¹cych liczy³
stoj¹cy na posterunku policjant gdañski. Takich upozorowanych wycieczek do Gdyni latem 1939 r. by³o kilka. St¹d 3 czerwca przybyto 15 strzelców; 30 lipca:
4 podoficerów, 17 strzelców; 7 sierpnia: 2 oficerów,
18 strzelców; 13 sierpnia: 1 kapral nadterminowy i
24 strzelców. £¹cznie sierpniowe wzmocnienie za³ogi
w 1939 r. wynios³o 81 ¿o³nierzy.
Jednorazowo s³u¿bê wartownicz¹ w sierpniu pe³ni³o
68 osób. W nocy z 31 sierpnia na 1 wrzenia 1939 r.
wraz ze s³u¿b¹ dy¿urn¹ czuwa³o ³¹cznie 71 ¿o³nierzy.

tereny po³o¿one wokó³ basenu amunicyjnego. Strefa II
(zielona) ci¹gnê³a siê wzd³u¿ torów kolejowych od basenu a¿ do bramy kolejowej na granicy Westerplatte.
Strefa III (czerwona) obejmowa³a resztê terytorium
WST i zawsze pozostawa³a w rêkach polskich. Stacjonuj¹cy polski oddzia³ wartowniczy tylko w niej bowiem
móg³ poruszaæ siê swobodnie w mundurach i z broni¹.
Natomiast gdy polskie w³adze nie korzysta³y z basenu amunicyjnego, przekazywa³y Strefy I i II do dyspozycji Portu. Poza tym Strefê II odgrodzono od pozosta³ych
parkanem i drutem kolczastym.
Stosunki z Gdañskiem
Mimo zawarcia w 1928 r. polsko-gdañskiego uk³adu
prowizorycznego stosunki II RP z Gdañskiem na pocz¹tku lat trzydziestych nie uk³ada³y siê dobrze. W³adze gdañskie kontynuowa³y bowiem antypolsk¹ propagandê, g³ównie przeciwko polskim prawom militarnym
w Gdañsku.

Strefy i uprawnienia
Przypomnijmy, ¿e Westerplatte by³o czêci¹ terytorium WMG i nie stanowi³o czêci niepodleg³ej Polski.
W celu uregulowania wzajemnych stosunków (Polska i
WMG) zawarto (dopiero 4.08.1928) tzw. uk³ad prowizoryczny, dotycz¹cy spraw zwi¹zanych z posiadaniem
przez Polskê sk³adnicy amunicyjnej na Westerplatte.
Uk³ad ten nastêpnie zatwierdzi³a (8.09.1928) Liga Narodów. U¿ywany teren Westerplatte nie by³ wiêc polskim terenem eksterytorialnym. Z Basenu amunicyjnego wraz z przylegaj¹cym terenem korzysta³a te¿ Rada
Portu, a Rz¹d Polski ka¿dorazowo, gdy chcia³ prze³adowywaæ materia³y wojskowe, musia³ powiadamiaæ
o tym Radê Portu na 48 godzin przed zajêciem basenu.
Wówczas Rada Portu oddawa³a do dyspozycji komendanta WST po³udniow¹ czêæ basenu.
Uk³ad powy¿szy dawa³ równie¿ w³adzom administracyjnym WMG prawo wstêpu na teren polskiej WST
(prezydent policji gdañskiej lub jego zastêpca w ramach czynnoci przestrzegania przepisów bezpieczeñstwa). Tak¿e gdañski urz¹d celny mia³ prawo, nie wiêcej ni¿ dwa razy w roku, dokonywania wyrywkowego
sprawdzania zgodnoci iloci i rodzaju ³adunku wojennego z odpowiednimi asygnatami. W czasie postoju
wagonów w strefie zielonej policja gdañska mog³a tam
chodziæ w grupach nie wiêkszych ni¿ trzy osoby. Widzimy wiêc, ¿e wbrew intencjom rz¹du polskiego teren
Westerplatte nie móg³ byæ w pe³ni izolowany od terytorium WMG.

Stan zdrowotny rekrutów
W jednym z tajnych dokumentów z wrzenia 1932 r.
zawarte jest sprawozdanie dotycz¹ce sk³adu oraz charakterystyki nowo przyby³ej obsady Plutonu Wartowniczego na Westerplatte. W tym¿e sprawozdaniu dowódca kpt. Wincenty Wierzejewski przedstawi³ te¿ ogóln¹
charakterystykê rekrutów kierowanych do obsady Plutonu Wartowniczego.
Poza innymi walorami ta ma³a, polska placówka
wojskowa stanowi³a dobry test zdrowotny powojennego
spo³eczeñstwa Polski. Kompletowanie za³ogi Westerplatte ujawnia³o bowiem z³y stan zdrowotny przyjmowanych kadr, na których niekorzystnie odbi³ siê okres zaborów i pierwsza wojna wiatowa. Do s³u¿by wartowniczej trafiali bowiem ¿o³nierze, którzy przy pierwszym
przegl¹dzie lekarskim nie nadawali siê do s³u¿by ¿o³nierskiej. W tajnym pimie (z 23.09.1931) komendant
WST (kpt Jan Lityñski) meldowa³ szefowi Wydzia³u
Wojskowego Komisariatu Generalnego w Gdañsku:
...przydzieleni w dniu 9 bm. strzelcy 64 pp. z Grudzi¹dza w liczbie 59 do s³u¿by wartowniczej WST na
Westerplatte niezupe³nie odpowiadaj¹ warunkom s³u¿by: Badani przez lekarza (dra Bermañskiego) okazali
siê w 50% elementem w¹t³ym i s³abym fizycznie. [...]
5-ciu ma zagêszczenie szczytów p³ucnych, 3-ch nerwicê serca, 2-ch chroniczne zapalenie spojówek i 17-stu
zepsute uzêbienie. Strzelcy ci o tak w¹t³ej strukturze
fizycznej nie nadaj¹ siê do ciê¿kiej s³u¿by na Westerplatte. W wypadku pozostawienia ich w tutejszych warunkach klimatycznych, w stale wilgotnym powietrzu i
w zmiennych wiatrach, spowoduje, ¿e zapadaæ bêd¹ coraz wiêcej na zdrowiu, skutkiem czego stan zdolnych do
s³u¿by strzelców bêdzie stale niewystarczaj¹cy, a Skarb
Pañstwa nara¿ony na wydatki, powsta³e z powodu wysy³ania ich do kraju na leczenie, którego w myl rozporz¹dzenia M.S. Wojsk. Departamentu Zdrowia nie mo¿na na miejscu (w Gdañsku) przeprowadzaæ.
Tak¿e w jednym z tajnych dokumentów z wrzenia
1932 r. zawarte jest sprawozdanie dotycz¹ce sk³adu
oraz charakterystyki nowo przyby³ej obsady Plutonu
Wartowniczego na Westerplatte. W sprawozdaniu tym
dowódca Plutonu kpt. Wincenty Wierzejewski przedsta-

Podzia³ Sk³adów na Strefy
Mimo otoczenia go murem, by³ pod sta³¹ obserwacj¹ policji gdañskiej, maj¹cej w pobli¿u dwa sta³e
posterunki. Tak wygl¹da³o wiêc w praktyce prawo Polski do swobodnego dostêpu do morza wed³ug decyzji
Konferencji Wersalskiej. Gdyni jako miasta i portu jeszcze wówczas nie by³o. Nie by³o te¿ jeszcze kolejowego
po³¹czenia Polski centralnej z Gdyni¹. Ten dostêp do
morza to dopiero póniejsze lata budowy miasta Gdynia, portu w Gdyni i magistrali kolejowej: l¹sk  Gdynia z pominiêciem Gdañska, co przewidziano do rozpatrzenia w nastêpnych czêciach cyklu.
Mo¿na by tu powiedzieæ, ¿e lubi siê to, co siê ma.
Otrzymawszy ten skrawek nadmorski, trzeba go by³o
odpowiednio zagospodarowaæ. Ostatecznie (pod koniec 1928 r.) teren Westerplatte dla potrzeb WST podzielono na trzy strefy: Strefa I (niebieska) obejmowa³a
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wi³ ogóln¹ charakterystykê rekrutów kierowanych do
obsady Plutonu Wartowniczego:
...Przydzieleni szeregowi stanowi¹ element inteligentniejszy od szeregowych zesz³orocznej obsady.
Wszyscy umiej¹ czytaæ i pisaæ, wyj¹tek stanowi jeden
pó³analfabeta. Klasê I szko³y powszechnej ukoñczy³o
18, klasê II  20, klasê III  14, klasê IV  8, klasê V  4,
klasê VI  2, klasê VII  4. Wszyscy przydzieleni szeregowi pochodz¹ z Pomorza za wyj¹tkiem dwóch
z Kongresówki. Pod wzglêdem zawodowym przewa¿aj¹ rolnicy. Fizycznie na ogó³ dobrze zbudowani, lecz
ma³o wygimnastykowani, ociê¿ali (niedomagania
w szybkiej reakcji i koordynacji ruchów).
Przy badaniu lekarskim uznanych zosta³o jako niezdatnych do s³u¿by na Westerplatte 9 szeregowych,
przewa¿nie z powodu wad sercowych i zaatakowanych
szczytów p³ucnych. Na ogó³ element karny i chêtny.
Stan wyszkolenia w zwi¹zku ze s³u¿b¹ na Westerplatte przedstawia zasadnicze braki. Przydzieleni szeregowi nie zostali w ogóle wyszkoleni w s³u¿bie wartowniczej, nale¿y zatem za³ogê szkoliæ od podstaw. To
samo dotyczy wyszkolenia w obs³udze k.m., gdy¿ szeregowi nie byli nawet chocia¿by ogólnie zaznajomieni
z c.k.m. [...]. Wyszkolenie w musztrze wykazuje równie¿ wiele niedoci¹gniêæ, szczególnie s³aby marsz i
zwroty. Podpada, i¿ tak zdrowo i silnie zbudowani szeregowi, tak s³abe osi¹gnêli wyniki w przeprowadzonej
sprawnoci fizycznej. Bieg 100 m, najwa¿niejszy dla
piechura, biegn¹ przeciêtnie 15 sekund, w skoku
wzwy¿ s¹ tacy, którzy nawet 50 centymetrów nie
skocz¹. Rzucaj¹ siê w oczy wielkie braki w wychowaniu fizycznym ju¿ przy samej gimnastyce, gdzie wielu
szeregowych nie mo¿e sobie daæ rady przy najprostszych æwiczeniach zrêcznociowych.
O ile chodzi o specjalistów, nie dostarczono wyszkolonych trêbaczy, lecz jedynie kandydatów na trêbaczy  nie znaj¹cych ¿adnego sygna³u i którzy nigdy
sygna³ów nie tr¹bili. Celem uzdatnienia za³ogi do s³u¿by na Westerplatte zakres wyszkolenia pierwszych tygodni obejmie te elementy æwiczeñ, których opanowanie jest niezbêdne dla utrzymania bezpieczeñstwa oraz
usprawnienia za³ogi celem wykonania planu ochrony.
O problemach zwi¹zanych z odpowiednim doborem
stanu osobowego wymiennej za³ogi WST wiadczy
równie¿ meldunek komendanta kpt. Jana Lityñskiego,
skierowany w 1933 r. do szefa Wydzia³u Wojskowego
Komisariatu Generalnego w Gdañsku. Oto w pe³nym
brzmieniu treæ tego dokumentu:
...meldujê Panu Pu³kownikowi, ¿e spostrze¿enia
zaobserwowane po wymianie szeregowych piechoty
okaza³y siê trafnymi. Poza ujemnymi cechami ogólnej
charakterystyki i niedostatecznym wyszkoleniem
stwierdzi³em, ¿e omawiani szeregowi korzystali z miejscowych przepustek i opuszczania koszar w szerszym
zakresie ani¿eli ich poprzednicy. Powodem tego jest
liczne rodzeñstwo i znajomoci na terenie Wolnego
Miasta. Oko³o 50% stanu styka siê z tut. ludnoci¹,
prawdopodobnie nie zawsze dobrze ustosunkowan¹ do
naszej pañstwowoci. Tym t³umaczê takie wypadki, jak
podpi³owanie zamka od ckm, rysowanie hitlerowskich
krzy¿y na obiektach wojskowych, rozmowê w jêzyku
niemieckim, rozmylnie zasypianie na posterunku lub

schodzenie z tego¿ itp. Zauwa¿enie tych rzeczy zmusza³o do wymiany nie nadaj¹cych siê. Od wrzenia
1932 do dzi uleg³o wymianie 21 strzelców, a 10 leczy³o siê w szpitalach.
Wobec powy¿szego proszê Pana Pu³kownika o spowodowanie przydzielania szeregowych odpowiadaj¹cych nastêpuj¹cym warunkom: 1) dobrze zbudowanych
i wysokiego wzrostu, co da siê osi¹gn¹æ ju¿ przy poborze; 2) po roku wyszkolenia, obznajmionych z obs³ug¹
km i broni towarzysz¹cej piechocie; 3) pewnych pod
wzglêdem politycznym i narodowo uwiadomionych;
najodpowiedniejsi wydaj¹ siê z woj. warszawskiego,
krakowskiego i lwowskiego. Proszê równie¿, a¿eby
w ogólnej liczbie znajdowa³o siê 3 kaprali, 6 strzelców,
3 trêbaczy, 2 kucharzy i l sanitariusz...
Kolejny cytat wiadczy o tym, ¿e kadrê kierownicz¹
szczególnie absorbowa³ odpowiedni dobór strzelców
kierowanych w latach 1931  1933 na Westerplatte
w ramach za³óg wymiennych z 64. Pu³ku Piechoty
w Grudzi¹dzu.
W zwi¹zku z maj¹c¹ nast¹piæ z pocz¹tkiem wrzenia br. wymian¹ szeregowych niezawodowych, proszê
Pana Pu³kownika o spowodowanie przydzia³u szeregowych piechoty wg nastêpuj¹cych specjalnoci: 40 szeregowych do obs³ugi ckm, 22 (o ile mo¿noci) obznajmionych z obs³ug¹ broni towarzysz¹cej piechocie.
W ogólnej liczbie szeregowych proszê o 3 kaprali,
6 starszych strzelców, 2 trêbaczy, sanitariusza, 2 telefonistów, kucharza, fryzjera, ogrodnika, ko³odzieja, stolarza, cielê, murarza, kowala i introligatora.
Szeregowi powinni byæ narodowoci polskiej, wyznania rzymskokatolickiego, ewentualnie ewangelickiego, s³usznego wzrostu, dobrze siê prezentuj¹cy, czytaj¹cy i pisz¹cy, o ile mo¿noci znaj¹cy jêzyk niemiecki,
pewni pod wzglêdem politycznym, dobrze narodowo
uwiadomieni, nie karani za niesubordynacjê i przewinienia pope³niane w czasie pe³nienia s³u¿by wartowniczej. Poza tym powinni mieæ odbytych co najmniej
10 strzelañ z kb i z rkm Brauning.
Do 1933 r. ¿o³nierze kierowani do s³u¿by na Westerplatte przybywali z 4. Dywizji Piechoty z pó³nocnych
regionów ówczesnej Polski z DOK VII w Toruniu.
W latach 1933  1937 rekrutacjê przeprowadzano
w Batalionie Morskim w Wejherowie. Od marca 1938 r.
nabór rekrutowa³ siê z ¿o³nierzy 8., 18., 28. Dywizji Piechoty z Dowództwa Okrêgu Korpusu I (Warszawa),
l. Dywizji Piechoty Legionów im. Józefa Pi³sudskiego
z DOK III (Grodno) i 2. Dywizji Piechoty im. J. Pi³sudskiego z DOK X (Przemyl) oraz l. i 2. Dywizji Piechoty
Legionów im. Józefa Pi³sudskiego (Wilno, Kielce).
Wobec ró¿nych krytycznych uwag Ministerstwo
Spraw Wojskowych wyda³o (19.02.1938) specjalny rozkaz o zmianie dotychczasowego systemu uzupe³niania
plutonu wartowniczego na Westerplatte. W ten sposób, zgodnie z wczeniejszym rozkazem (1.04.1938),
wymiana za³ogi WST odbywaæ siê mia³a wed³ug nowych zasad.
Ustalono te¿, ¿e po Batalionie Morskim w Wejherowie obowi¹zek dobierania odpowiednich ¿o³nierzy spada³ na ró¿ne pu³ki piechoty (Lublin, Skierniewice, £ód,
Wilno, Kielce, Siedlce) wed³ug ustalonej kolejnoci,
przy czym wymiany miano dokonywaæ co pó³ roku:
1 kwietnia i 1 padziernika.
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Pod wzglêdem ewidencyjnym ¿o³nierze Plutonu
Wartowniczego nale¿eli do pu³ków macierzystych, natomiast s³u¿bowo, etatowo i gospodarczo do WST.
Problemy doboru odpowiednich kadr dla Plutonu
Wartowniczego na Westerplatte WST poruszano w poufnych pismach odpowiednich jednostek, jak np. Departamentu Piechoty Ministerstwa Spraw Wojskowych
(12.10.1938) do dowódcy 2. Dywizji Piechoty Legionów
w Kielcach:
Ze wzglêdu na specjalny charakter tego plutonu
po¿¹dane jest, by strzelcy (legionici) byli ju¿ wczeniej wybrani. Do Plutonu Wartowniczego mo¿na wyznaczaæ tylko szeregowych bez kar s¹dowych, pewnych politycznie, narodowoci polskiej z województw
centralnych lub po³udniowo-wschodnich; po¿¹dany jest
wzrost od 170 cm wzwy¿. Strzelcy przeznaczeni na
karabinowych i dzia³onowych powinni ukoñczyæ pu³kow¹ szko³ê podoficersk¹. Nale¿y zwróciæ uwagê na
dobre wyszkolenie specjalistów, przeznaczonych do
Plutonu Wartowniczego, jak: telefonici, pionierzy, sanitariusze.
Kadra dowódcza natomiast mia³a odpowiadaæ nastêpuj¹cym warunkom:
Oficerowie  kawalerowie, kwalifikacje s³u¿bowe i
moralne bardzo dobre; podoficerowie  kawalerowie
(pewien procent mo¿e byæ ¿onatych, pod warunkiem,
¿e rodziny nie bêd¹ sprowadzone do Gdañska). Kwalifikacje s³u¿bowe i moralne bardzo dobre, narodowoci
polskiej, nie karani s¹downie i dyscyplinarnie za wykroczenia przeciwko dyscyplinie wojskowej i lojalnoci
s³u¿bowej, bez na³ogów. Wszyscy podoficerowie zawodowi  z grupy liniowej, plutonowi, kaprale zawodowi i
nadterminowi  z grupy ckm.
Wed³ug moich wieci rodzinnych, zwi¹zanych
z kwesti¹ stanu cywilnego oficerów, prawdopodobnie
istnia³a mo¿liwoæ ponownego powo³ania kpt. Jana Lityñskiego na komendanta WST w 1938 r., ale wygra³
kawaler H. Sucharski.

* Od 1.11.1935-1.05.1936 i od 1.11.1936 
 1.05.1937 zastêpowa³ go dowódca oddzia³u wartowniczego kpt. Izas³aw Duda.
Oddzia³ wartowniczy
Oddzia³em wartowniczym dowodzi³ bezporednio
oficer na etacie kapitana. Podlega³ on rozkazom komendanta. W rozkazie dziennym wyznacza³ ¿o³nierzy,
którzy pe³niæ mieli s³u¿bê w kompanii wartowniczej
oraz podawa³ sk³ady osobowe poszczególnych wart.
Dodatkowo kierowa³ szkoleniem za³ogi.
W dziejach WST by³o dwunastu dowódców oddzia³u
wartowniczego.
Liczbê etatów podoficerów zawodowych okrelano
w dzienniku rozkazów MSWojsk. Przyk³adowo w dniu
15 czerwca 1934 r. wynosi³a 20.
Dla wiêkszoci zawodowej kadry podoficerskiej
s³u¿ba trwa³a oko³o pó³ roku; nale¿eli oni do za³ogi
wymiennej Sk³adnicy (wraz z szeregowcami). Czêsto
jednak zdarza³o siê, i¿ na wniosek komendanta szef
Wydzia³u Wojskowego Komisariatu Generalnego
w Gdañsku przed³u¿a³ s³u¿bê zawodow¹ podoficerom
na okres od 3 do 9 lat. Bywa³y równie¿ przypadki przenoszenia podoficerów zawodowych do rezerwy i pozostawiania ich jako pracowników cywilnych na Westerplatte.
Od kwietnia 1938 r. kadrê za³ogi na Westerplatte
podzielono na sta³¹ i wymienn¹.
Kadra sta³a sk³ada³a siê z: komendanta Sk³adnicy,
dowódcy oddzia³u wartowniczego, 2 oficerów i 3 podoficerów zawodowych. Kadrê sta³¹ miano zmieniaæ co
dwa lata. Od 1 kwietnia 1938 r. oficer-dowódca plutonu
wartowniczego przybywa³ na Westerplatte siedem dni
przed wymian¹ za³ogi w celu zapoznania siê z tokiem
s³u¿by i terenem.
Kadra wymienna natomiast (sk³adaj¹ca siê z oficera-dowódcy plutonu wartowniczego oraz 13 podoficerów zawodowych i nadterminowych) zmienia³a siê równoczenie z szeregowcami.
Wymienny oddzia³ wartowniczy sk³ada³ siê z: oficera, 13 podoficerów zawodowych i nadterminowych,
66 podoficerów i szeregowców s³u¿by zasadniczej
(przybywa³ na Westerplatte po 12-miesiêcznym pobycie w pu³ku).
Szeregowcy byli nastêpuj¹cych specjalnoci:
40  obs³uga ciê¿kich karabinów maszynowych (20 karabinowych ckm oraz 20 celowniczych ckm); 16  obs³uga broni towarzysz¹cej (4  dzia³onowych, 5  celowniczych modzierzy, 7  obs³uga modzierzy); 4 minerów, 3 telefonistów piechoty, 1 kucharz, 1 sanitariusz,
1 trêbacz.
Tekst ten jako specyficznie i w¹sko specjalistyczny
potraktowano prawie w ca³oci jak cytat, poddaj¹c jednak (poza rzeczywistymi cytatami) pewnym korektom
redakcyjnym. Orygina³ u¿ywa³ np. znaków nieliterowych (zamiast np. ó, ¹, ). Wprowadzono akapity. Wykrelono te¿ teksty o charakterze nieliterowych i nieczytelnych szyfrów.
b) Mój zwi¹zek rodzinny z Westerplatte wynika³
z faktu, ¿e jednym z komendantów (czwartym) tej polskiej placówki na Westerplatte by³ mój wujek (brat mojej Mamy) kpt. sap. Jan Lityñski (21.01.1931 
 16.07.1934).

Kompetencje komendanta i praca
Komendant WST byt prze³o¿onym wszystkich ¿o³nierzy i pracowników cywilnych. Do 1934 r. by³ na etacie dowódcy pu³ku, a od 15 IV 1934  dowódcy batalionu. Przeprowadza³ odprawy oddzielnie z podoficerami
zawodowymi, urzêdnikami cywilnymi, pracownikami fizycznymi i ¿o³nierzami. Wszystkie zarz¹dzenia i nakazy wpisywano w dzienniku rozkazów komendanta WST,
w których znajdowa³y siê m.in. takie punkty, jak: wyznaczanie s³u¿b wewnêtrznych, zmiany ewidencyjne,
zmiany za³ogi, stan ¿ywionych, wyró¿nienia, awanse,
kary, zawiadomienia o transportach.
W okresie dzia³alnoci (18.01.1926-7.09.1939) WST
mia³a 6 komendantów:
1. kmdr ppor. Ignacy Szaniawski (18.01.1926 
21.06.1926);
2. kmdr ppor. Borys Mohuczy (21.06.1926 
 10.06.1927);
3. kmdr ppor. Józef Czechowicz (10.06.1927 
 21.01.1934);
4. kpt. sap. Jan Lityñski (21.01.1931  16.07.1934);
5. mjr Stefan Fabiszewski (16.07.1934 
 3.12.1938)*
6. mjr Henryk Sucharski ( 3.12.1938  7.09.1939).
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Pochodzi³ z rodziny Antoniego i Józefy (z domu
Kusz) Lityñskich, zamieszka³ych w Borszczowie na
Podolu. Z rodziny tej do lat okrelanych powszechnie
jako staroæ prze¿y³o piêcioro dzieci. Najstarszy by³
Jan, potem Eugenia (po mê¿u Czubak), Maria Bronis³awa (po mê¿u Szkur³atowska, moja Mama), Stanis³awa
(po mê¿u Barylak), Anna (po mê¿u Adamowska).
Z pi¹tki tej z Borszczowa wyjechali: Jan i rednia siostra Stanis³awa, a trzy siostry wysz³y za m¹¿ i do wojny
pozosta³y w Borszczowie, do którego starszy brat od
czasu do czasu przyje¿d¿a³.
Jan Lityñski to legionista, orlê lwowskie, podkomendny gen. J. Hallera. Po wojnie polsko-ukraiñskiej
wzorem wielu Polaków dalej s³u¿y³ w wojsku. Widocznie sprawowa³ siê dobrze jako wojskowy, skoro awansowa³, a potem zaproponowano mu bardzo wa¿ne sta-

Czasami Wujek przyje¿d¿a³ do mojej Mamy, do Ko¿uchowa na Dolnym l¹sku, gdy ja na ogó³ by³em we
Wroc³awiu. Nie by³o wiêc wielu okazji do wymiany myli
i pogl¹dów. Poza tym by³y to lata, o których mówi³o siê,
¿e lepiej by³o za wiele nie wiedzieæ. Jedna z moich

Wujostwo Lityñscy z córk¹ Jadwig¹
kole¿anek (rówieniczek wiekowych), mówi³a, ¿e na jej
ró¿ne pytania odpowiadano: nie pytaj, jak doroniesz,
to siê dowiesz. A potem to nie mia³a ju¿ kogo pytaæ!
***
Druga wojna wiatowa i agresja naszych wschodnich s¹siadów pozbawi³a Polskê 51% jej przedwojennego terytorium. Wyst¹pi³y znaczne straty materialne,
a przede wszystkim ludzkie. Ocenia siê, ¿e w wyniku
agresji i wojny naszych wschodnich i zachodnich s¹siadów, wojny i zniszczeñ, a tak¿e celowego ludobójstwa,
szczególnie polskiej inteligencji (symboliczne przyk³ady
to Katyñ i wzgórza Wuleckie we Lwowie) Polska utraci³a oko³o 6 050 000 obywateli, ró¿nej zreszt¹ narodowoci.
Niektórzy dowcipnisie powiadali, ¿e po³owa poleg³ych to ¯ydzi, co mia³o os³abiaæ wydwiêk zakresu
ludobójstwa. Prymas Polski August Hlond w licie pasterskim O katolickie zasady moralne z lutego 1936 r.
podj¹³ temat oceny ¯ydów Polsce. By³ przeciwny jednoznacznie negatywnej opinii o ¯ydach (zob. Czêæ 1,
SF, nr 4 (156), s. 16  17). ¯ydzi te¿ byli ró¿ni, jak
pisze kardyna³ w licie pasterskim w sprawie ¯ydów
Zginê³o i rozproszy³o siê wiele polskich rodzin. Wielu m³odych Polaków nie za³o¿y³o w³asnych rodzin.
Wród moich znajomych, kole¿anek i krewnych te¿
by³y i s¹ osoby, które nie za³o¿y³y w³asnych rodzin.
Straty narodu w tym zakresie trudno uj¹æ w sensowne
statystyki, nie mówi¹c o innych ocenach.

Komendant Westerplatte kpt. sap. Jan Lityñski
nowiska: naprzód dowódcy Oddzia³u wartowniczego
(28.11.1930 28.03.1931), a wkrótce, czêciowo równoczenie, komendanta (21.01.1931 16.07.1934) Wojskowych Sk³adów Tranzytowych (WST). To za jego
kadencji powsta³y umocnienia obronne.
***
Po zakoñczeniu s³u¿by na Westerplatte Jan Lityñski
powróci³ do Lwowa, gdzie przyj¹³ stanowisko rewidenta
na kolei lwowskiej. Osobicie spotykalimy siê rzadko.
Po raz pierwszy pamiêtam przyjazd Wujostwa z trójk¹
dzieci nied³ugo przed wojn¹ do Borszczowa, w którym
mieszka³y rodziny trzech zamê¿nych sióstr Jana.
Po wkroczeniu do Polski Armii Czerwonej
(17.09.1939) z oczywistych powodów musia³ siê ukrywaæ (w górach) w obawie przed niechybnym aresztowaniem przez NKWD. Z tego te¿ powodu rodzina poniszczy³a ró¿ne dokumenty rodzinne.
Po wojnie Wujostwo te¿ mieli sporo k³opotów. Naprzód zamieszkali w Krakowie. Bêd¹c na wycieczce
studenckiej w Krakowie, odwiedzi³em ich na Bronowicach w 1950 r. Potem zamieszkali w jednym z uzdrowisk na Dolnym l¹sku.
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Tu³a³a siê tak¿e rodzina mego Wujostwa. Syn Zbigniew przez Syberiê i sowiecki lagier, z którego uda³o
mu siê szczêliwie uciec, przez Japoniê dotar³ do USA,
gdzie osiad³ na sta³e. Wujek zmar³ stosunkowo m³odo
(70 lat) w Szczecinie, gdzie zosta³ pochowany. Przy
silnym powojennym wyniszczeniu i rozproszeniu rodzin
nieraz trudno nawet o opiekê nad grobami bliskich.
Problemy rodziny i ojczyzny nurtowa³y mnie od dawna. Zaj¹³em siê nimi te¿ w tzw. twórczoci lekkiej, zamieszczaj¹c w tomie 1 zatytu³owanym Bajka o krasno-

pt. wi¹teczny grudzieñ 2014. Publikacja wydana
w ma³ym nak³adzie komputerowym niedostêpna by³a
w ogólnym obrocie ksiêgarskim.
wi¹teczny grudzieñ 2014.
Na wiecie znane s¹ zwykle przeró¿ne wiêta,
zale¿nie jak spo³ecznoci ¿ycie pojmuj¹:
wiêta pañstwowe, grupowe oraz rodzinne,
wokó³ których siê zwykle zbiorowo grupuj¹.
U nas grudniowe wiêta maj¹ blask szczególny,
bo wród ró¿nych organizacji, ka¿dy przyzna,
które tworz¹ nasz spo³eczny porz¹dek wspólny,
najmilsza jest dobra RODZINA I OJCZYZNA.
Uwa¿am, ¿e w Polsce powinna istnieæ pañstwowa
instytucja zajmuj¹ca siê losami powojennych cmentarzy i mogi³ Polaków, np. Oddzia³ specjalny IPN (choæ
z grobami zewnêtrznymi ma niema³o problemów),
maj¹cy w swej elektronicznej ewidencji kopie wszystkich cmentarzy i mogi³ Polaków, a mo¿e i zdjêæ (szczególnie powojennych), ¿eby zmar³ych chroniæ przed zapomnieniem i likwidacj¹ grobów). Cmentarze bowiem
to wa¿na czêæ naszej historii. Warto tu przypomnieæ
s³owa J. Pi³sudskiego, który stwierdzi³, ¿e: naród, który
zatraci³ sw¹ historiê, przestaje byæ narodem. W tym
zakresie mamy wiele do odrobienia, a i dzi mo¿emy
zapytaæ: Quo vadis Polonia???!

Wujostwo Lityñscy z córka Jadwig¹ i wnukiem
w jednym z uzdrowisk Dolnego l¹ska we wczesnych
latach powojennych

ród³a: internet: www.westerplatte.pl; sudi94, Lonio17, ci¹ga,
westerplatte, maps,1 png,  szkic obrony, WMG, jpg, 180, stra¿nik
przy bramie WST, Za³oga WST w latach 1926-1939 i inne; wspomnienia w³asne i rodziny. G

ludkach i krasnalach (dla doros³ych) z 3-tomowej serii
pt.: Bajki  nie-bajki (Wroc³aw 2015, s. 72) krótki wiersz

Anna Adamowska

Wspomnienie o moim krewnym, komendancie
na Westerplatte, kapitanie Janie Lityñskim
Czas p³ynie szybko, lecz mimo jego up³ywu pamiêæ
o ludziach (bohaterach) z Kresów Po³udniowo-Wschodnich jest wci¹¿ ¿ywa wród nielicznych ju¿ ¿yj¹cych
Kresowiaków, którzy oczami duszy widz¹ swoje dawne
domy, miasta, wsie, wród ich potomnych i osób zainteresowanych dawn¹ histori¹ Kresów Rzeczypospolitej.
Termin Kresy Wschodnie pocz¹tkowo oznacza³ pogranicze, ziemie znajduj¹ce siê na skraju pañstwa.
W ci¹gu ostatnich 200 lat przeszed³ jednak transformacjê. W wiadomoci Polaków obecnie kojarzy siê z terenami utraconymi przez Polskê, po II Wojnie wiatowej. Warto nadmieniæ, i¿ Kresy w XIX wieku pod zaborami nazywano Ziemiami Zabranymi, a termin Kresy
Wschodnie utrwali³ siê dopiero w okresie II Rzeczypospolitej  okresie miêdzywojennym.
Tekst niniejszy jest wspomnieniem o bohaterze
z Kresów Po³udniowo-Wschodnich (wspomnieniem
o starszym bracie mojej babci Anny Lityñskiej, po mê¿u
Adamowskiej), Janie Lityñskim, który by³ postaci¹ nietuzinkow¹ i warto Go dzisiaj Pañstwu przybli¿yæ. Jan
urodzi³ siê w 1892 roku w Borszczowie, miecie, które

wówczas znajdowa³o w Galicji w zaborze austriackim.
Miasto w okresie miêdzywojennym znajdowa³o siê
w województwie tarnopolskim na Podolu i mog³o poszczyciæ siê d³ug¹ histori¹.
Pierwsze wzmianki o Borszczowie pochodz¹ z 1456 r.,
a w okresie miêdzywojnia miasto szczyci³o siê rozwiniêtym przemys³em tytoniowym, odzie¿owym i papierniczym. By³o równie¿ unikalnie po³o¿one u styku granicy Polski z Królestwem Rumunii i ZSRR.
Jan Lityñski by³ synem Antoniego Lityñskiego i Józefy z domu Kusz. Ojciec Jana zajmowa³ siê tkactwem,
mia³ ma³y zak³ad tkacki w rodzinnym miecie Borszczowie. Jan pochodzi³ z wielodzietnej rodziny co by³o typowe
dla jego pokolenia, mia³ cztery m³odsze siostry, z którymi
by³ bardzo blisko zwi¹zany. Po przedwczesnej mierci
ojca w 1922 roku, bêd¹c najstarszym synem stara³ siê
byæ wsparciem dla swoich sióstr i matki. Blisko zwi¹zany z matk¹ i m³odszymi siostrami przywozi³ im drobne
upominki podczas urlopów w rodzinnym miecie.
Legionista, uczestnik wojny polsko-ukraiñskiej. Bra³
czynny udzia³ w dzia³aniach zbrojnych w czasie obrony
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Lwowa w latach 1918  1919. W rodzinie zachowa³o
siê wspomnienie dotycz¹ce jego relacji z 1936 roku,
jak¹ przekaza³ matce (przebywaj¹cej wówczas w szpitalu we Lwowie) o jego walkach na £yczakowie w obronie Lwowa w okresie Walk Orl¹t Lwowskich. Jan by³
podkomendnym gen. Józefa Hallera, nale¿a³ do zas³u¿onych w walkach w okresie II Rzeczypospolitej  Hallerczyków. Po zakoñczeniu wojny polsko-ukraiñskiej
zdecydowa³ siê s³u¿yæ dalej, jak wielu mê¿czyzn z jego
pokolenia, w Wojsku Polskim. Warto tu nadmieniæ, i¿
w 1939 r., II Rzeczpospolita szczyci³a siê armi¹ licz¹c¹

Zachowa³ siê raport kap. Jana Lityñskiego do szefa
Wydzia³u Wojskowego z czasów jego komendantury na
Westerplatte (02.06.1932), w którym widaæ, w jak trudnych warunkach ¿o³nierze i oficerowie na Westerplatte
pe³nili s³u¿bê. Warto przytoczyæ jego fragment:
...Meldujê Panu Pu³kownikowi, ¿e policja gdañska,
pe³ni¹ca s³u¿bê pod murami Westerplatte, ledzi szczegó³owo ¿ycie za³ogi WST i spostrze¿enia swoje przesy³a czêciowo telefonicznie swoim prze³o¿onym. Wobec
powy¿szego proszê o spowodowanie dostarczenia mi
przez G³ówn¹ Sk³adnicê Zaopatrzenia In¿ynierii aparatu pods³uchowego, który by umo¿liwi³ stwierdziæ, jakie
spostrze¿enia s¹ przez nich zbierane i co ich najwiêcej
interesuje. Pods³uch taki jest zupe³nie mo¿liwy, maj¹c
taki aparat, poniewa¿ ich linia telefoniczna z posterunku prowadzi obok linii naszej ³¹cz¹cej Westerplatte
z Komendantem Generalnym w Gdañsku i druga z central¹ miejsk¹. Pods³uch przy pomocy radioodbiornika
jest wprawdzie równie mo¿liwy, lecz tylko w tym czasie,
gdy stacje foniczne Warszawa i Gdañsk nie s¹ czynne.
Zachowa³ siê równie¿ raport Jana Lityñskiego dotycz¹cy problemów zwi¹zanych z odpowiednim doborem
stanu osobowego wymiennej za³ogi Wojskowej Sk³adnicy Tranzytowej, skierowany w 1933 roku do szefa
Wydzia³u Wojskowego Komisariatu Generalnego
w Gdañsku. Poni¿ej pe³ne brzmienie treci tego dokumentu:
...meldujê Panu Pu³kownikowi, ¿e spostrze¿enia
zaobserwowane po wymianie szeregowych piechoty
okaza³y siê trafnymi. Poza ujemnymi cechami ogólnej
charakterystyki i niedostatecznym wyszkoleniem
stwierdzi³em, ¿e omawiani szeregowi korzystali z miejscowych przepustek i opuszczania koszar w szerszym
zakresie ani¿eli ich poprzednicy. Powodem tego jest
liczne rodzeñstwo i znajomoci na terenie Wolnego
Miasta. Oko³o 50% stanu styka siê z tutejsz¹ ludnoci¹,
prawdopodobnie nie zawsze dobrze ustosunkowanej
do naszej pañstwowoci. Tym t³umaczê takie wypadki,
jak podpi³owanie zamka od ckm, rysowanie hitlerowskich krzy¿y na obiektach wojskowych, rozmowê w jêzyku niemieckim, rozmylnie zasypianie na posterunku
lub schodzenie z tego¿ itp. Zauwa¿enie tych rzeczy
zmusza³o do wymiany nie nadaj¹cych siê. Od wrzenia
1932 do dzi uleg³o wymianie 21 strzelców, a leczy³o
siê 10 w szpitalach. Wobec powy¿szego proszê pana
Pu³kownika o spowodowanie przydzielania szeregowych odpowiadaj¹cych nastêpuj¹cym warunkom:
1) dobrze zbudowanych i wysokiego wzrostu, co da siê
osi¹gn¹æ ju¿ przy poborze; 2) po roku wyszkolenia,
obznajmionych z obs³ug¹ km i broni towarzysz¹cej piechocie; 3) pewnych pod wzglêdem politycznym i narodowo uwiadomionych; najodpowiedniejsi wydaj¹ siê
z woj. warszawskiego, krakowskiego i lwowskiego. Proszê równie¿, a¿eby w ogólnej liczbie znajdowa³o siê
3 kaprali, 6 strzelców, 3 trêbaczy, 2 kucharzy i l sanitariusz.

Jan Lityñski w dwudziestoleciu miêdzywojennym
we Lwowie
1,2 miliona ¿o³nierzy. Po odzyskaniu w 1918 r. niepodleg³oci i utworzenie siê pañstwowoci polskiej wielu
m³odych mê¿czyzn za swój honor uwa¿a³o s³u¿yæ Polsce.
Jan stopniowo awansowa³, gdy¿ doceniali go prze³o¿eni, co zaowocowa³o propozycj¹ objêcia stanowiska
komendanta na kluczowej dla Pañstwa Polskiego Wojskowej Sk³adnicy Tranzytowej (WST) na Westerplatte.
Na pocz¹tku zosta³ dowódc¹ oddzia³u wartowniczego
(28.11.1930  28.03.1931), a póniej zosta³ komendantem WST (21.01.1931  15.07.1934). Pe³ni¹c funkcjê
komendanta Sk³adnicy by³ prze³o¿onym nie tylko ¿o³nierzy, lecz tak¿e wszystkich pracowników cywilnych
Sk³adnicy.
W celu lepszego zabezpieczania terenu sk³adnicy
w latach 1933  1934 (w czasie komendantury
kap. Jana Lityñskiego) zbudowano cztery ¿elbetonowe
wartownie. Najm³odsza z sióstr Jana, Anna Lityñska
(po mê¿u Adamowska, a zarazem babcia autorki tekstu) wspomina³a, ¿e za komendantury Jana wybudowano wartownie, w których we wrzeniu 1939 r. bronili siê
polscy ¿o³nierze przed ostrza³em z pancernika Schleswig-Holstein.

***
Po zakoñczeniu s³u¿by na stanowisku komendanta
WST na Westerplatte Jan zdecydowa³ siê przyj¹æ stanowisko rewidenta kolejowego na Kolei Lwowskiej.
Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski
(17.09.1939), zmuszony by³ ukrywaæ siê w miecie
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Nadwórna (przedwojenne województwo stanis³awowskie) u m³odszej siostry w obawie przed gro¿¹cym mu
aresztowaniem i mierci¹ z r¹k NKWD. Ca³y okres okupacji sowieckiej i niemieckiej Jan ukrywa³ siê i jakim
cudem przy wsparciu rodziny uda³o mu siê przetrwaæ.
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych i tragicznej dla
wszystkich Kresowiaków, zmianie granic Polski przeniós³ siê do Krakowa. Wychowa³ trójkê dzieci; dwie
córki Jadwigê i Zdzis³awê oraz syna Zbigniewa. Warto
wspomnieæ, i¿ syn Jana równie¿ podzieli³ trudny los

ludnoci polskiej na Kresach Wschodnich, gdy¿ znalaz³
siê w ³agrze sowieckim, z którego uciek³ i dziêki sprzyjaj¹cemu losowi znalaz³ siê w Japonii, a potem w Stanach Zjednoczonych w Chicago, gdzie osiad³ na sta³e.
Jan Lityñski zmar³ stosunkowo m³odo (w 1962 r.
w Szczecinie) na chorobê niedokrwienn¹ serca w wieku 70 lat. Wart jest wspomnienia i pamiêci potomnych!
ród³a: 1. Relacje najm³odszej siostry Jana, Anny Adamowskiej
(z domu Lityñskiej); 2. Strona online: www.westerplatte.pl

Andrzej Szlichta

zebra³a siê m³odzie¿ klas mundurowych Zespo³u Szkó³
Technicznych. Organizatorem spotkania by³ Nacz.
Wydz. Prewencji Artur W³odarski, a goæmi Dyr. ZS
Technicznych Rafa³ Piotrowski oraz z naszego Zarz¹du
Adam Kiwacki i Andrzej Szlichta. Tematem by³a Mowa
nienawici  a wiêc przyczyny i skutki hejtu, przemocy,
nienawici, pomówienia, nacjonalizmu, faszyzmu, antysemityzmu, itp. Te zagadnienia przybli¿y³ m³odzie¿y st.
sier¿ant sztabowy Kamil Sowiñski, który swoje wyst¹pienie uzupe³nia³ materia³em filmowym zwi¹zanym
z tym tematem. Z kolei Adm Kiwacki omówi³ skutki nienawici, nacjonalizmu które doprowadzi³y do ludobójstwa na Kresach czyli tzw. Rzezi Wo³yñskiej, a dyr.
Rafa³ Piotrowski mówi³ o Zbrodni Katyñskiej. M³odzie¿
z zainteresowaniem wys³ucha³a tych wyst¹pieñ. W auli
mo¿na by³o obejrzeæ nasz¹ wystawê Sport w dawnym
Lwowie. Ludzie i miejsca. Tego typu spotkania przewidziane s¹ w nastêpnych miesi¹cach dla m³odzie¿y innych szkó³. Wydaje mi siê, ¿e jest to akcja po¿yteczna
i potrzebna.
Dziêki uprzejmoci p. Krzysztofa Witkowskiego
w dniu 2 marca w Muzeum Monet i Medali Jana Paw³a II
spotkali siê cz³onkowie i sympatycy naszego Towarzystwa, a powodem by³o otwarcie udostêpnionej nam (do
koñca br.) wystawy pt. Ludobójstwo dokonane na Polakach przez OUN-UPA na Kresach Po³udniowoWschodnich II RP 1939  1947. Jest to 59 plansz
(wielkoæ 85 x 200 cm) wykonanych na tkaninie PCV.
Po dwie plansze zamontowane s¹ na stojakach kasetowych. Na planszach znajduj¹ siê zdjêcia zamordowanych w ka¿dym powiecie, zniszczonych kocio³ów, pomników, tablic, itp. upamiêtniaj¹cych te wydarzenia, Na
mapce ka¿dego powiatu zaznaczono miejscowoci,
w których UPA dokona³a mordu, widniej¹ tabele z nazwiskami zamordowanych. T¹ bardzo bogat¹ i jednoczenie przygnêbiaj¹c¹, pobudzaj¹c¹ do refleksji udostêpni³ nam p. Szczepan Siekierka, prezes Stowarzyszenia Upamiêtnienia Ofiar Zbrodni Ukraiñskich Nacjonalistów we Wroc³awiu. Wystawa odwiedzi kilka instytucji naszego miasta, m.in. pod koniec czerwca i na
pocz¹tku lipca poka¿emy j¹ w sali Kordeckiego na Jasnej Górze. Chcemy aby obejrza³o j¹ jak najwiêcej ludzi. Nie organizujemy dni pamiêci o zbrodni wo³yñskiej
11 lipca ze wzglêdu na wakacje m³odzie¿y szkolnej.
23 czerwca tak jak ub. roku w bazylice jasnogórskiej
ks. bp Andrzej Przybylski odprawi Mszê w. w intencji
pomordowanych przez UPA. Liczymy na liczny udzia³
m³odzie¿y szkolnej.
Na spotkaniu w Muzeum prezes Adam Kiwacki wyg³osi³ krótk¹ wprowadzaj¹c¹ prelekcjê zwi¹zan¹ z wystaw¹, a uczennica Szk. Podst. nr 10 Kalina zapiewa³a piosenkê o domu nad Dniestrem, a Grzegorz, uczeñ

Nasze dzia³ania
Pierwszy kwarta³ 2020 roku to koñcowy etap dzia³alnoci Czêstochowskiego Zarz¹du Oddzia³u w VIII kadencji. Nie zastanawiamy siê czy marcowe Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ponownie nas wybierze, robimy swoje.
Rok 2020 rozpoczêlimy spotkaniem op³atkowa-noworocznym. W dniu 9 stycznia w lokalu Retro w Czêstochowie spotkali siê cz³onkowie naszego Oddzia³u,
nasi sympatycy i przedstawiciele W³adz Miasta, m.in.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny,
Senator RP Ryszard Majer, Radny l¹skiego Sejmiku
Stanis³aw Gmitruk, Przewodnicz¹cy Czêstochowskiego
Oddzia³u Stowarzyszenia Wspólnota Polska Rafa³ Piotrowski, n.b. nasz cz³onek.
Spotkanie rozpocz¹³ nasz Prezes Adam Kiwacki,
który po powitaniu powiedzia³ kilka s³ów o dzia³alnoci
naszego Oddzia³u, wszak niedawno obchodzilimy 30lecie dzia³alnoci. Po krótkim wyst¹pieniu odpiewaniu
stosownej kolêdy zabra³ g³os nasz kapelan ks. Marek
Olejniczak, który nawi¹za³ do wi¹t Bo¿ego Narodzenia. Kolejny punkt spotkania to tradycyjne ³amanie siê
op³atkiem i sk³adanie sobie ¿yczeñ. By³a to jak zawsze
wzruszaj¹ca chwila.
Przyst¹pilimy do konsumpcji tradycyjnych wigilijnych potraw. Nasz przyjaciel Andrzej Szczepañski przy
akompaniamencie gitary piewa³ kolêdy i kresowe piosenki, oczywicie uczestnicy spotkania wtórowali mu.
Niezawodny i bardzo ¿ywotny nasz senior 96 letni p.
Mieczys³aw Hrehorów tradycyjnie da³ popis wokalny,
piewaj¹c oczy wicie kresowy przebój. W tej czêci
spotkania nie zabrak³o tradycyjnego toastu za pomylnoæ w Nowym 2020 Roku. Nasi Gocie, m.in. p.p. Zbigniew Niesmaczny, Senator Ryszard Majer i Dyr. Rafa³
Piotrowski w swoich wyst¹pieniach prócz gratulacji za
dotychczasow¹ dzia³alnoæ i ¿yczeñ na przysz³oæ,
deklarowali chêæ dalszej wspó³pracy. To dla nas bardzo
wa¿ne.
Spotkanie op³atkowe przebiega³o w bardzo serdecznej atmosferze i trwa³o ponad cztery godziny.
Pod koniec 2019 r. Zarz¹d spotka³ siê z ciekaw¹
propozycj¹ ze strony Wydzia³u Prewencji Komendy
Miejskiej Policji w Czêstochowie. Otó¿ Naczelnik tego
wydzia³u nadkom. Artur W³odarski (obecnie nasz cz³onek) zaproponowa³ m.in. prelekcje równie¿ o tematyce
kresowej, patriotycznej dla funkcjonariuszy policji i m³odzie¿y szkolnej, gdy¿ takie maj¹ zamiar organizowaæ.
Propozycja zosta³a przyjêta i ju¿ w dniu 18 lutego br.
odby³o siê pierwsze spotkanie z m³odzie¿¹. W auli KMP
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V LO zadeklamowa³ dwa utwory zwi¹zane z Kresami.
Wród uczestników spotkania by³ zastêpca przeora Jasnej Góry paulin o. Jan Poteralski, któremu prezes A. Kiwacki wrêczy³ odznakê 30-lecia naszego Towarzystwa.
Zebrani z zainteresowaniem ogl¹dali wystawê,
a nam marzy siê, aby na Jasnej Górze obok naszej

tablicy powiêconej Orlêtom znalaz³a siê tablica powiêcona ofiarom rzezi wo³yñskiej. Mo¿e nowy Zarz¹d
Oddzia³u podejmie ten temat.
Marzec bie¿¹cego roku [2020 r.  przyp. red.] bêdzie równie¿ bogaty w wydarzenia organizacyjne, wybory W³adz Oddzia³u na now¹ ju¿ IX kadencjê. G

Andrzej Szlichta

ki, Ludwik Madej i Andrzej Szlichta zapad³a decyzja
o takim kszta³cie tego dzie³a. Ksi¹¿ka zawiera rozdzia³y faktograficzne napisane na podstawie dokumentów znajduj¹cych siê w archiwum Oddzia³u oraz
pozycje wspomnieniowe naszych cz³onków. Mo¿e jest
zbyt ma³o materia³ów fotograficznych, ale niestety podwy¿sza³o to koszt druku. Prócz wy¿ej wymienionej trójki autorów swoje opracowania do³¹czyli nasi cz³onkowie, mianowicie panie Wanda Krzyczmonik i Kornelia
Pietrzykowska oraz panowie Zbigniew Fliszczak, Mieczys³aw Hrehorów i Andrzej Królica. Zosta³em oficjalnym szefem zespo³u redakcyjnego i pragnê podziêkowaæ wszystkim, którzy przyczynili siê do jej wydania.
Muszê równie¿ wymieniæ naszego sponsora, bez którego nie dosz³o by do realizacji naszego marzenia, to
Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego przy
Orodku Promocji Kultury Gaude Mater w Czêstochowie. Zrealizowa³y siê marzenia Prezesa Adama Kiwackiego i moje, które nurtowa³y mnie od d³u¿szego czasu.
Opiszmy to co robili nasi poprzednicy i to co my robimy.
Utrwalmy to na papierze. Mo¿e kogo to zainteresuje i
kiedy przeczyta?
I zupe³nie na koniec. Na pocz¹tku ksi¹¿ki Ludwik
Madej napisa³ Kilka s³ów i nawychwala³ mnie. Jestem
za¿enowany, nie zna³em tego tekstu przed drukiem.
Z kolei na ostatniej stronie jest romantyczny Sen?
Adama Kiwackiego. Ten cz³owiek na co dzieñ ¿yje Kresami. I w obecnym trudnym czasie te¿.
Muszê wspomnieæ ¿e w roku 2002 wydane zosta³o
ksi¹¿kowe wydanie pt. Dziesiêæ lat Oddzia³u w Czêstochowie. Ówczesny zespó³ redakcyjny to Wac³aw
Baczyñski, Ryszard Ró¿añski, Wojciech Zaleski i jedyny obecnie ¿yj¹cy Mieczys³aw Hrehorów. Mo¿na powiedzieæ ¿e nasz Oddzia³ lubi siê chwaliæ tym co robi.
Chyba to dobrze, ¿e staramy siê ochroniæ to co robimy
od zapomnienia. A robimy to z mi³oci do naszych
Kresów. G

Pokrzy¿owane plany
W nowy 2020 rok wkraczalimy pe³ni nadziei, ¿e
nasze plany dzia³ania zrealizujemy bez wiêkszych problemów. Pierwsze dwa miesi¹ce nie wskazywa³y, ¿e
co mo¿e nam popsuæ szyki. Ale sta³o siê. koronawirus
zdezorganizowa³ ¿ycie nie tylko w Polsce. Musielimy
zawiesiæ dzia³alnoæ Zarz¹du. Odwo³alimy Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, có¿ nie mamy takiej
opcji politycznej, ¿eby w ci¹gu jednej nocy zmieniæ
nasz Statut. Prze³o¿ylimy planowane w ramach Dni
Lwowa imprezy, m.in. ró¿ne konkursy, Bieg Orl¹t, ekspozycje wystaw, itp. Mamy zapewnion¹ dotacjê Urzêdu
Marsza³kowskiego w ramach Bud¿etu Obywatelskiego
na organizacjê sta³ej kresowej ekspozycji wystawowomuzealnej, Regionalny Orodek Kultury móg³ ju¿ przyst¹piæ do realizacji naszych marzeñ, ale... wirus!!! Nie
mamy pojêcia czy uda siê to zadanie zrealizowaæ.
Wszyscy mamy k³opoty np. z naszej inicjatywy Czêstochowski Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
podj¹³ decyzjê i zabezpieczy³ rodki na pomnik profesorów, którzy zginêli w czasie okupacji, w¹tpliwe czy
zostanie ods³oniêty jesieni¹. Znowu ten wirus. Ale doæ
narzekania. Jest jeden mi³y dla nas fakt. Otó¿ na pocz¹tku kwietnia otrzymalimy z drukarni nasze dzie³o
pt. Kresy to nasz obowi¹zek. Ta 110-stronicowa ksi¹¿eczka tu opis 30 lat dzia³alnoci naszego Oddzia³u.
Staralimy siê podaæ w sposób skondensowany nasze
dokonania, bo przecie¿ przez 30 lat wiele dzia³o siê i
nie jest mo¿liwe wszystko to uj¹æ w ma³ej ksi¹¿eczce.
Zbyt szczegó³owy opis wszystkich wydarzeñ tamtych
lat mo¿e by³ by zbyt nudny, no i oczywicie znacznie
wiêksze koszty wydania. W gronie osób najbardziej
zainteresowanych wydaniem tej pozycji  Adam Kiwac-

Bogdan Stanis³aw Kasprowicz

lwowskich drzew zielony szpaler,
wzd³u¿ chodników, rodkiem alej
bo wiadoma rzecz
i co chcesz to mów 
najpiêkniejszy wiosn¹ Lwów...

Wiosna we Lwowie
Wszêdzie rano s³oñce wstaje,
wszêdzie wiosn¹ kwiat wyrasta,
ró¿ne s¹ na wiecie kraje,
ró¿ne s¹ na wiecie miasta,
ma³e dziury, wielkie grody
Brzuchowice, Londyn, Brody
lecz wiadoma rzecz
po co traciæ s³ów 
najpiêkniejszy w wiecie Lwów...1)

W któr¹kolwiek pójdziesz stronê
wszêdzie mo¿esz graæ w zielone,
kwiat zapachem ciê odurzy,
zmoczy deszcz wiosennej burzy,
s³oñce z³otem ciê oprószy
i ju¿ w drogê mo¿esz ruszyæ,
ka¿d¹ wiosn¹ wiêc
wracam magi¹ snów 
gdzie kwitn¹cy polski Lwów...

Wszêdzie gdzie siê cz³ek obróci
wiosn¹ ¿ycie mami, kusi,
s³onko wieci, kwitn¹ gaje
a mnie przed oczami staje

Z cyklu Na l¹sku siedzimy...
1) Cytat z anonimowej lwowskiej piosenki ulicznej
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Jerzy Duda

od najm³odszych lat towarzyszy³a im poniewierka, tu³aczka, czêsto wygnanie z kraju na zawsze. W 2000
roku dziêki polskim w³adzom mog³y powstaæ polskie
wojenne cmentarze w Katyniu, Charkowie i Miednoje.
I tam po raz pierwszy mog³y siê spotkaæ dzieci pomordowanych, starszych dzisiaj ludzi, sk³adaj¹cych kwiaty
na grobie ojców. Tam te¿ po raz pierwszy spotka³a siê
z nimi Autorka, namówi³a na spotkania i rozmowy. Powsta³o dwadziecia reporta¿y, opisuj¹cych trudne, nierzadko dramatyczne losy katyñskich dzieci.
Porucznik W³adys³aw Sidor. Po ukoñczeniu we Lwowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego, uzyska³ uprawnienia
do nauczania w szko³ach podstawowych. W Zaleszczykach ukoñczy³ szko³ê podchor¹¿ych rezerwy piechoty.
Pracê nauczycielsk¹ rozpocz¹³ w Podlesiejkach ko³o
Baranowicz, na Ziemi Nowogródzkiej, zosta³ kierownikiem szko³y. W Wilnie polubi³ absolwentkê Seminarium Nauczycielskiego w Przemylu Olgê Mendyk.
W 1932 roku przyszed³ na wiat Roman. Dzieciñstwo
wspomina jako bardzo szczêliwe, beztroskie. Podjête
przez ojca studia w Wolnej Wszechnicy Polskiej
w Warszawie przerwa³ wybuch II wojny wiatowej. Syn
doskonale zapamiêta³ wyjazd ojca na front, ju¿ w stopniu porucznika rezerwy  dowódcy plutonu w 78. Pu³ku
Piechoty w Baranowiczach. Zachowa³a siê ostatnia
fotografia ojca z 1939 roku  w galowym mundurze
 z dwoma gwiazdkami. Pod koniec wrzenia ojciec
wróci³ z wojny, uciek³ z niewoli, schorowany, zmuszony
do ukrywania. Jednak w padzierniku NKWD-zici znaleli W³adys³awa, zabrali z sob¹, potem przysz³o kilka
listów z Kozielska z prob¹ o suchary. Syn wspomina:
 gdyby ojciec nie uciek³ z niewoli we wrzeniu 1939
to pewnie by prze¿y³. W obozach niemieckich ocala³o
bowiem 97% oficerów polskich wziêtych do niewoli,
w sowieckich jedynie 3%.. O mierci ojca dowiedzia³
siê 30 maja 1943 roku z Gazety Lwowskiej. Zanim dotar³a do niego ta wiadomoæ, prze¿yli z matk¹ chwile
grozy, zdo³ali zbiec z transportu wioz¹cego Polaków na
Syberiê, to by³ kwiecieñ 1940 roku. Matce uda³o siê
znaleæ pracê w szkole w Zagórzu pod Lwowem. Po
wejciu Niemców matka zosta³a kierowniczk¹ szko³y
w pobliskim Kuhajowie. Ponowna sowiecka okupacja,
matka traci pracê. Roman trafia do domu dziecka we
Lwowie. Koñczy szko³ê redni¹, w miesi¹c po maturze
trafia do wiêzienia, NKWD ustali³o, ¿e ojciec by³ polskim oficerem. To wystarczy³o, by s¹d wymierzy³ mu
karê dziesiêciu lat pobytu w dalekich obozach ZSRR.
Trafi³ na Ko³ymê. Po piêciu latach, w wyniku amnestii
Chruszczowa zostaje zwolniony, wraca do Lwowa, zastaje matkê ciê¿ko chor¹. W 1956 roku mo¿e wyjechaæ
do Polski, rezygnuje, boi siê, ¿e nie ma ¿adnego zawodu. Matka trafia do przytu³ku dla nauczycieli, tam umiera. Romanowi udaje siê skoñczyæ Politechnikê
Lwowsk¹  zdobywa dyplom in¿yniera chemika, pracuje w Instytucie Technologicznym. W 1989 roku pojecha³
do Katynia,  czu³em, ¿e dopiero wtedy pochowa³em
ojca.., przywióz³ stamt¹d garæ ziemi. Po przejciu na
emeryturê zmaga siê z bied¹, jego wiadczenie to równowartoæ 21 dolarów. A jednak zak³ada Lwowsk¹ Rodzinê Katyñsk¹, nale¿y do niej osiemnastu potomków
ofiar katyñskich. Prawdê o Katyniu g³osi poprzez prelekcje i prezentacjê wystawy Zbrodnia nad zbrodniami. Adam Macedoñski prezes Instytutu Katyñskiego
w Polsce napisa³ do niego:  Dziêkuje Bogu, ¿e s¹
jeszcze tacy laudzie jak ty. Chyba dlatego istnieje
wiat 

Dzieci Katynia
Katyñ
To nie tylko sprawa prawdy historycznej;
Katyñ
 to równie¿ ¿ycie tych, którzy stracili
ojców, mê¿ów, braci i synów.
Los ¿yj¹cych bywa czêsto trudniejszy ni¿ los umar³ych!
Jacek Bukowski

Kwiecieñ 2020 roku. Dwie wa¿ne narodowe rocznice. Osiemdziesi¹ta rocznica mordu katyñskiego i dziesi¹ta rocznica tragicznej katastrofy lotniczej, w której
zginê³o dwóch prezydentów Rzeczypospolitej Polski
Lech Kaczyñski i Ryszard Kaczorowski, wraz z towarzysz¹cymi im osobami. Niezwyk³y zbieg okolicznoci.
Rosyjski Smoleñsk sta³ siê z³owrogim zwornikiem wydarzeñ, na zawsze wpisanych na karty naszych narodowych dziejów.
Niespodziewana, sowiecka agresja 17 wrzenia
1939 roku, sprawi³a, ¿e we wrzeniu i padzierniku
tego¿ roku Armia Czerwona wziê³a do niewoli prawie
æwieræ miliona polskich ¿o³nierzy, wród nich by³o 8.461
oficerów, na czele z 11 genera³ami, 290 pu³kownikami,
567 majorami itd. Ju¿ w listopadzie 1939 roku NKWD
zorganizowa³o trzy wielkie obozy dla oficerów, podoficerów i funkcjonariuszy administracji pañstwowej w:
Kozielsku ko³o Smoleñska, Ostaszkowie ko³o Kalinina
 Tweru, Starobielsku ko³o Charkowa. Do koñca marca
1940 roku przebywa³o w nich prawie piêtnacie tysiêcy
polskich jeñców. Na mocy tajnych sowieckich rozkazów
od pocz¹tku kwietnia, do po³owy maja przeprowadzono
ich likwidacjê. Jeñców z Kozielska przetransportowano
do Gniezdowa, przewieziono do Lasu Katyñskiego, tam
strza³em w ty³ g³owy dokonano egzekucji, mieræ ponios³o 4.421 oficerów. Na pocz¹tku 1943 roku Niemcy
odkryli masowe groby, nadali odkryciu wielki rozg³os
propagandowy. Sowieci zarzucili Niemcom k³amstwo.
Sprawa Katynia sta³a siê pretekstem do zerwania polsko-sowieckich stosunków dyplomatycznych. Dopiero
13 kwietnia 1990 roku w³adze sowieckie przyzna³y oficjalnie, ¿e zbrodni na polskich oficerach dokonali
oprawcy z NKWD na polecenie najwy¿szych w³adz
ZSRR. Przekazano jednoczenie polskiej stronie kopie
niektórych dokumentów dotycz¹cych wiêniów polskich
w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku.
Zbrodni katyñskiej powiêcono wiele znacz¹cych
dzie³ historycznych, powstaj¹cych w wyniku wnikliwej
kurendy dostêpnych dokumentów. Swoistym ho³dem
z³o¿onym naszym oficerom jest film Andrzeja Wajdy,
niezwyk³a prezentacja dramatycznych polskich losów
w czasie sowieckiej i niemieckiej okupacji. wietnym
dope³nieniem zapisu tematyki katyñskiej jest ksi¹¿ka
Teresy Kaczorowskiej Dzieci Katynia. Znakomita Autorka zbada³a lasy dzieci zg³adzonej przez sowietów
polskiej inteligencji. Dotar³a do dwudziestu rodzin potomków poleg³ych, losów naznaczonych wiecznie ¿yw¹
pamiêci¹ o ojcach, którzy poszli broniæ Ojczyzny i po
których wszelki lad zagin¹³.
We wstêpie Autorka napisa³a:  Mnie najbardziej
interesowa³o w jaki sposób bestialska mieræ ich ojców,
w wiecie przez pó³ wieku ogarniêtym zmow¹ milczenia, wp³ynê³a na ich ¿ycie  Zostali nie tylko sierotami,
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natychmiast zidentyfikowano. W kieszeni munduru by³a
legitymacja i toruñski bilet tramwajowy. W 1944 roku
Edmund zosta³ wcielony do wojska niemieckiego, zosta³ kierowc¹ w Monachium. Trafi³ do alianckiej niewoli,
przewieziony do Szkocji, z³o¿y³ przysiêgê ju¿ jako ¿o³nierz Wojska Polskiego. Zosta³ przydzielony do I Korpusu genera³a Stanis³awa Kopañskiego. Podj¹³ naukê,
uzyska³ szkock¹ maturê, potem jako pierwszy Polak
ukoñczy³ Instytut Laboratoriów Medycznych. W Londynie zosta³ szefem laboratorium radioterapii. Zniechêcony wrogim stosunkiem Anglików do Polaków, poprzez
Kanadê dotar³ do Chicago, ukoñczy³ studia chemiczne,
pozosta³ na uniwersytecie i do 2000 roku by³ nauczycielem akademickim. W 1993 roku za³o¿y³ w Chicago
Rodzinê Katyñsk¹, na pocz¹tku skupia³a piêædziesi¹t
osób, dzi pozosta³o dziesiêæ. Uczony podkrela niemal zupe³ny brak wiedzy w spo³eczeñstwie amerykañskim o zbrodni katyñskiej, na uczelniach historycy
amerykañscy nie zwracaj¹ uwagi na temat polskiego
Holokaustu, dla nich liczy siê wy³¹cznie ten ¿ydowski.
Te wybrane przyk³ady ze znakomitej ksi¹¿ki Teresy
Kaczorowskiej, opowiadaj¹ce o losach katyñskich
dzieci wiadcz¹ dowodnie, jak ró¿nie u³o¿y³y siê dzieje
osieroconych dzieci. Z wielkim uporem zdobywa³y one
dla siebie godne miejsce w otaczaj¹cej je rzeczywistoci, zawsze wiadome tego, ¿e za wszelk¹ cenê musz¹
ukrywaæ prawdê o mêczeñskiej mierci ojców. Ka¿da
z tych dwudziestu opowieci nie tylko fascynuje, jest
tak¿e wielkim dowodem zwyciêstwa nad k³amstwem.
Zak³amywanie prawdy o katyñskim ludobójstwie rozpocz¹³ Stalin, kiedy na pytanie strony polskiej o miejsce internowania oficerów polskich, cynicznie odpowiedzia³, ¿e pewnie uciekli do Mand¿urii. A gdy zbrodnia
wysz³a na jaw oskar¿y³ Polaków o kolaboracjê z Niemcami, by w kwietniu 1943 roku zerwaæ stosunki dyplomatyczne z rz¹dem W³adys³awa Sikorskiego.
Od zbrodni katyñskiej minê³o osiemdziesi¹t lat,
wci¹¿ jednak nie znamy wielu faktów z ni¹ zwi¹zanych.
Do dzi nie ustalono pe³nej listy ofiar ani wszystkich
miejsc pochówku. Prawda o Katyniu by³a i jest nadal
wielk¹ tajemnic¹ Rosji, jest mrocznym rozdzia³em sowieckiej historii, historii komunizmu. G

Mieszkaj¹ca w Wilnie Helena Kalwajt wci¹¿ boi siê
mówiæ o Katyniu. Mieszka w stuletnim domu, dobrze
pamiêtaj¹cym jej ojca Bronis³awa Ho³uba, urodzonego
23 listopada 1890 roku w Miñsku Litewskim, majora
piechoty, kawalera Virtuti Militari, absolwenta Politechniki Odeskiej. S³u¿y³ m.in. w: Czêstochowie, W³odzimierzu Wo³yñskim, Warszawie. Powa¿na kontuzja nogi,
z czasów legionowych zmusi³a do zakoñczenia czynnej
s³u¿by wojskowej. Osiad³ z rodzin¹ w ukochanym Wilnie. Wezwany do wojska w sierpniu 1939 roku, do
domu ju¿ nie wróci³. Jedyny list, zreszt¹ bardzo optymistyczny przyszed³ w grudniu z Kozielska. W kwietniu
1943 roku, wychodz¹ca w Wilnie gadzinówka zaczê³a
drukowaæ nazwiska ofiar katyñskich, majora na licie
nie by³o. Nadzieja, ¿e ¿yje nakaza³a pani Helenie czekaæ w Wilnie. Dopiero od siostry, która wczeniej wyjecha³a do Polski dowiedzia³a siê w 1959 roku, ¿e major
jest na licie zamordowanych, ta wiadomoæ dotar³a
z Londynu. Przez szeædziesi¹t lat w sowieckiej Litwie
za samo wypowiedzenie s³owa Katyñ mo¿na by³o znikn¹æ na zawsze. Dzisiaj po tylu latach s³owo Katyñ, dla
wiêkszoci Wilnian niestety nic ju¿ nie znaczy, brak na
ten temat jakiejkolwiek wiedzy. Po potomkach rodzin
katyñskich pozosta³o wspomnienie. Wszyscy wyjechali
do Polski w ramach ekspatriacji, czêæ zosta³a zes³ana
w g³¹b Rosji. Ci którzy zostali musieli ze swoim cierpieniem skrzêtnie siê ukrywaæ.
Kapitan rezerwy Marcin Kamiñski, oficer z czasów
I wojny wiatowej i wojny z bolszewikami w 1920 roku,
uczestnik Bitwy Warszawskiej, kawaler orderu Virtuti
Militari i Krzy¿a Walecznych, po wyjciu z wojska zosta³ pracownikiem bankowym. ¯ona kapitana  Jadwiga by³a córk¹ w³acicieli pierwszej w Toruniu fabryki
pierników. Ma³¿onkowie mieli troje dzieci. W lipcu 1939
roku kapitan otrzyma³ powo³anie do prowadzenia biura
kontrwywiadu wojsk pomorskich we W³oc³awku. Niemcy przejêli z banku wszelkie rodzinne oszczêdnoci.
Zrozpaczona matka zmar³a. Dzieci pozostawione same
sobie podjê³y pracê. Najstarszy Edward zosta³ pracownikiem w piekarni dziadka. Przed Bo¿ym Narodzeniem
przyszed³ od ojca list, z Kozielska, jedyny jaki otrzymali. W 1943 roku podczas ekshumacji, zw³oki kapitana

Igor Megger

Ksi¹dz Ludwik Peciak z Ko³omyi Sprawiedliwy
niesprawiedliwie zapomniany
Tytu³ Sprawiedliwy Wród Narodów wiata przyznaje ¿ydowski instytut Jad Waszem tym osobom,
które swoim dzia³aniem ratowa³y ¯ydów w czasie wojny, czêsto nara¿aj¹c w³asne ¿ycie. Na 27 tysiêcy osób
wyró¿nionych tym tytu³em 7 tysiêcy to Polacy. Rocznie
do instytutu wp³ywa ok. 6 tysiêcy wniosków z czego
20% procent jest odrzucanych. Jednym z takich przypadków jest sprawa ksiêdza Ludwika Peciaka z Ko³omyi.
Ksi¹dz Ludwik Peciak urodzi³ siê 13 sierpnia 1889 r.
w miejscowoci Rojówka na Podhalu. W 1912 r. wst¹pi³
do seminarium duchownego we Lwowie, wiêcenia kap³añskie przyj¹³ w lipcu 1918 r. w kociele w Têgoborzy,
a od 1931 r. by³ w Ko³omyi, od 1933 dziekanem ko³o-

myjskim, budowniczym kocio³a pw. Chrystusa Króla
w Ko³omyi. W okresie II RP odznaczony by³ Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi. W okresie okupacji niemieckiej pomaga³ ludnoci ¿ydowskiej wystawiaj¹c fa³szywe metryki chrztu. Nieznana jest iloæ osób uratowanych
przez ksiêdza. Archiwum uleg³o zniszczeniu, wiadków
brak, a sam ksi¹dz zgin¹³ mierci¹ mêczeñsk¹ w obozie koncentracyjnym. Pomimo ostrze¿eñ jak ka¿dy dobry pasterz nie pozostawi³ swych owiec. Zosta³ aresztowany 11 listopada 1942 roku. Zdarzenie to opisa³ bratanek ksiêdza Jan Peciak, ¿o³nierz podziemnej armii, który ukrywa³ siê u swojego stryja. 10 listopada do kuchni
wchodzi Wielogorska Wanda, przed wojn¹ pracowa³a
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w szwalni wojskowej, teraz jest sprz¹taczk¹ u Niemca
z Berlina in¿yniera Lercha Jozefa przydzielony do gestapo z Ko³omyi, mnie powiadomi³a, ¿e jest lista 120
Polaków do aresztowania w tym 6 kap³anów z Peciakiem Ludwikiem. Gdy Jan Peciak poinformowa³ o tym
stryja i nalega³, aby siê ukry³, us³ysza³: tu Arcybiskup

Obecnie 95-letnia mieszkanka Kanady jako m³oda kobieta wraz z siostr¹ i kuzynk¹ uciek³y z getta w Ko³omyi. W akcji tej pomóg³ im Albin Thiel  Polak odznaczony tytu³em Sprawiedliwego, który przyj¹³ trzy kobiety pod swój dach i udawa³ z ni¹ rodzinê a¿ do koñca
wojny. Losy p. Mili opisane zosta³y w pozycji wiat³o
w mroku, którego przedruki ukazywa³y siê m.in. na
³amach G³osów Podolan. Albin Thiel zwróci³ siê do
ks. Peciaka o wystawienie fa³szywych metryk, co te¿
ten uczyni³. Nie wiadomo ilu osobom innym metryki
ks. Peciak wystawi³. Wiadomo o jeszcze jednej osobie
 metryka taka wystawiona zosta³a na nazwisko Sinkiewicz Kazimierz w lipcu 1942. W sprawie o nadanie tytu³u odby³a siê kwerenda akt parafialnych w Ko³omyi,
akta obozowe, zbiory IPN, w du¿ej mierze spraw¹ zajê³a siê Rzeczpospolita z red. Markiem Kozubalem 
niestety brak dowodów. Pozostaje ostatnia szansa 
pamiêæ nas Kresowian. Obecnie instytut Jad Waszem
wniosek odrzuci³, ale mo¿e zostaæ rozpatrzony ponownie, je¿eli bêd¹ nowe dowody. Poznañski Oddzia³ Towarzystwa Mi³oników Lwowa przy³¹cza siê do pomocy
i tak¿e zwraca siê do naszych krajan o pomoc. Prosimy
o zamieszczenie w miarê mo¿liwoci tego apelu w biuletynach oddzia³owych czy na swoich stronach internetowych, szczególnie prosimy rodowiska Ko³omyjan
o siêgniêcie do swych pamiêci. Mo¿e kto pamiêta
ksiêdza Peciaka z Ko³omyji, Lwowa czy obozu na Majdanku. Mo¿e kto zna lub zna³ Sinkiewicza Kazimierza
z Ko³omyi.
Sprawê prowadzi p. Marek Kozubal dziennikarz
Rzeczpospolitej, tel. 22 463 05 31 lub na adres mejlowy m.kozubal@rp.pl

mnie wprowadzi³, nie wolno opuszczaæ parafii, mam
prawo daæ g³owê za swoje owieczki. Nastêpnego dnia
zosta³ aresztowany. Z wiêzienia w Ko³omyi ks. Peciak
zosta³ przewieziony do lwowskiego wiêzienia Brygidki,
stamt¹d do niemieckiego obozu koncentracyjnego na
Majdanku. Jak ustali³a gazeta Rzeczpospolita przebywa³ tam do 31 marca 1943 r. Wtedy zapad³a decyzja o
przewiezieniu go do obozu koncentracyjnego Flossenburg. Z relacji Jana Peciaka wynika, ¿e ksi¹dz zmar³
w trakcie transportu 16 kwietnia 1943 r. Natomiast z akt
obozowym, ¿e zmar³ tam w tzw. bunkrze g³odowym.
Sprawc¹ by ks. Peciak otrzyma³ pomiertnie tytu³
Sprawiedliwego jest Pani Amalia Sandberg-Mesner.

Józef Wysoczañski

80. rocznica zsy³ek Polaków na Sybir (10 luty 1940 r.)
W tym roku (2020) przypada 80. rocznica pocz¹tku
masowej deportacji Polaków na Sybir, na tê nieludzk¹
ziemiê: w okolice Archangielska i Workuty, do republiki
Komi, w pó³nocne rejony wschodniego Uralu, w okolice
Irkucka, Tobolska, Tomska, do pó³nocnego I po³udniowego Kazachstanu, Kraju Krasnojarskiego i A³tajskiego, na Ko³ymê i Kamczatkê Na progu drugiej wojny
wiatowej rozpoczê³a siê wielka tragedia dziesi¹tek tysiêcy Polaków, któr¹ nazywamy Golgot¹ Wschodu.
Zwi¹zek Sybiraków szacuje, ¿e oko³o pó³tora miliona
Polaków, w czterech masowych wywózkach w pierwszym pó³roczu 1940 r., zosta³o deportowanych na Sybir
na d³ugie lata. Co trzeci zes³aniec pozosta³ na zawsze
w tej nieludzkiej ziemi, zosta³ pochowany pod sosn¹
w tajdze lub w pustynnej ziemi Kazachstanu.
Po agresji Zwi¹zku Sowieckiego na Polskê 17 wrzenia 1939 roku ca³e terytorium Polski zosta³o okupowane przez dwóch agresorów: Niemców i Sowietów. Na
mocy postanowieñ paktu Ribbentrop  Mo³otow, Sowieci szybko zajêli i okupowali 52% obszaru lI RP, na którym zamieszkiwa³o 13 milionów obywateli Rzeczpospolitej. Bolszewiccy ideolodzy uznali Polaków za wrogów

pañstwa sowieckiego, za element niebezpieczny. Funkcjonariusze NKWD (sowiecka policja) byli inicjatorami
aresztowañ w³acicieli maj¹tków ziemskich, funkcjonariuszy pañstwowych, urzêdników i innych wiat³ych
obywateli, których nazywano krwiopijcami. Starzy komisarze Armii Czerwonej ze Stalinem na czele nie
mogli zapomnieæ roku 1920, kiedy to Polacy pod dowództwem Józefa Pi³sudskiego uniemo¿liwili im przeprowadzenie wiatowej rewolucji proletariackiej. Cena,
jak¹ teraz przysz³o Polakom zap³aciæ za ten zwyciêski
akt sprzeciwu wobec naporu rewolucji bolszewickiej,
by³a cen¹ straszn¹ i niewyobra¿aln¹.
Dziesi¹ty luty bêdziem pamiêtali, Gdy przyszli Sowieci mymy jeszcze spali. S¹ to s³owa wyjête z Ballady Zes³añców Sybiru anonimowego autora. S³owa te
zwiêle i trafnie opisuj¹ ekstremalne dowiadczenie
doznane przez dziesi¹tki tysiêcy Polaków, ³¹cznie z pisz¹cym te s³owa. Dzi dziesi¹ty luty 1940 r. nale¿y do
wa¿nej acz bolesnej daty w historii Polski. W tym dniu
do polskich domów znajduj¹cych siê na wschodnich
terenach II Rzeczpospolitej wtargnêli stalinowscy funkcjonariusze NKWD z nakazem wysiedlenia wszystkich
38

mieszkañców. Zabierano ca³e rodziny bez wyj¹tku,
z ma³ymi dzieæmi, chorymi i starcami. Decyzje o deportacji wyda³a Rada Komisarzy Ludowych (najwy¿sza
w³adza sowiecka) dnia 5.12.1939 r. Od tej pory przez
dwa miesi¹ce trwa³y intensywne przygotowania do jej
przeprowadzenia. W tym czasie sporz¹dzano (równie¿
przy udziale Ukraiñców wrogo nastawionych do Polaków) listy osób i rodzin, które uznano za element wrogi
w stosunku do pañstwa sowieckiego i zakwalifikowano
do pierwszej deportacji. Objê³a ona pracowników pañstwowych, urzêdników, sêdziów, prokuratorów, dzia³aczy samorz¹dowych, a tak¿e w³acicieli ziemskich i
osadników wojskowych z ca³ymi rodzinami, w nomenklaturze sowieckiej nazywanych ku³akami i uznawanych za element antysowiecki. Przebieg wywózek
nadzorowali osobicie genera³ Iwan Sierow i Wsiewo³od Mierku³ow  zastêpcy komisarza ludowego NKWD
£awrientija Berii. W kwietniu i w po³owie czerwca 1940 r.
zorganizowano dwie nastêpne deportacje. Kwietniowa
objê³a rodziny kupców i pracowników rolnych ze skonfiskowanych maj¹tków ziemskich, za czerwcowa objê³a g³ownie uchodców z centralnej i zachodniej Polski
 tych, którzy uciekali przed Niemcami i znaleli siê za
lini¹ Bugu, na terenach okupowanych przez Zwi¹zek
Sowiecki, zgodnie z hitlerowsko-sowieckim uk³adem
o przyjani i granicy zawartym przez obu agresorów
w dniu 28 wrzenia 1939 r. Pod koniec czerwca mia³a
miejsce czwarta wielka deportacja, objê³a ona oko³o
200 tysiêcy osób, wród nich resztê uciekinierów z zachodu Polski: inteligencjê zawodow¹, wykwalifikowanych pracowników, kolejarzy, zamo¿nych rolników.
Wywo¿ono równie¿ ludzi zamieszka³ych na Wileñszczynie.
Jako ma³y ch³opak pamiêtam 10 luty bardzo wyranie i bêdê ten dzieñ pamiêta³ do koñca moich dni. Moja
wieloosobowa rodzina zosta³a niespodziewanie wyrwana ze snu brutalnym ³omotem do drzwi domu i wrzaskiem Atkrywaj (otwieraæ). Mojemu ojcu i dwóm najstarszym braciom kazano ustawiæ siê pod cian¹
z podniesionymi rêkami celem dokonania rewizji osobistej i poszukiwania broni. W ci¹gu dwóch godzin bylimy zmuszeni do spakowania siê i opuszczenia domu.
Mówiono nam k³amliwie, ¿e za kilka dni wrócimy, kiedy
skoñcz¹ siê dzia³ania wojenne. Doradzano nam cynicznie ¿eby zabraæ tylko odzie¿, pociel i trochê produktów ¿ywnociowych. Nastêpnie przetransportowano
nas saniami na stacjê kolejow¹ w Ska³acie. Tu za³adowano nas do bydlêcych wagonów, po 50 osób w jednym. W takim wagonie tiep³uszce znajdowa³y siê
drewniane prycze po obu stronach wagonu, w rodku
¿elazny piecyk, dziura w pod³odze s³u¿¹ca za ubikacjê,
zakratowane okna i zaryglowane drzwi. Podró¿ na
miejsce zsy³ki trwa³a ponad miesi¹c (w innych przypadkach nawet dwa miesi¹ce), warunki transportu by³y
przera¿aj¹ce, ludzie, zw³aszcza ma³e dzieci, umierali
z g³odu (podawano tylko wrz¹tek), zimna i wyczerpania. Przywieziono nas wraz z innymi polskimi rodzinami
do posio³ka Kuszwa, w pó³nocnym rejonie wschodniego
Uralu, w obwodzie wierd³owskim (ju¿ w azjatyckim
Sybirze). Praca na zsy³kach by³a obowi¹zkowa. Wszyscy doroli (równie¿ kobiety) musieli iæ do pracy przy
wyrêbie tajgi (lesozogotowko i lesorubko), a obrobione
k³ody sp³awiano zwykle rzekami. Podczas sp³awiania

drzewa tworzy³y siê czêsto zatory na rzece, a przy usuwaniu tych zatorów zdarza³o siê, ¿e robotnicy nie umiej¹c p³ywaæ topili siê w nurtach rzeki. Warunki pracy i
¿ycia podobne by³y do tych, jakie panowa³y w ³agrach:
cis³a kontrola dokonywana przez nadzorców NKWD,
przymusowa praca, koniecznoæ wyrabiania normy,
od której wykonania zale¿a³a iloæ przydzia³u chleba,
zakaz oddalania siê poza rejon posio³ka. cile przestrzegano zasady: Kto nie rabotajet, tot me kuszajet,
Na tym mia³a polegaæ istota komunizmu. Ca³y posio³ek,
który oddalony by³ od najbli¿szej stacji kolejowej
50 km, znajdowa³ siê pod cis³ym nadzorem stra¿ników. Codziennie rano przychodzi³ nadzorca osady z rutynowym pytaniem: Kak familia, skolko dusz? Na podstawie takiego wywiadu przydzielano chleb  dla dzieci 300 gr., a dla doros³ych 500 gr. dziennie, pod warunkiem wyrobienia w pracy normy. Trzymano siê niewolniczej zasady Czerez trud k'oswobodieniju, co by³o
kopi¹ hitlerowskiego has³a Arbeit macht frei. Nic dziwnego, ¿e obydwa totalitaryzmy budowa³y swoj¹ potêgê
na pracy niewolniczej. Niejednokrotnie dawano doros³ym do zrozumienia w czasie pracy w tajdze, ¿e nie
maj¹ co marzyæ o powrocie do Polski. Mówiono wprost:
Wam nada sowsiem zabyt' o swojej rodinie, zdie budietie rabotat' i zdie padachnitie (Musicie na mieræ
zapomnieæ o swojej ojczynie, tu bêdziecie pracowaæ i
tu pozdychacie). Jednak zes³añcy ¿yli nadziej¹, ¿e jednak nadejdzie taki czas kiedy bêd¹ mogli wróciæ na
³ono ojczyzny.
Nieca³e dwa miesi¹ce po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej (22.06.1941) zosta³ podpisany uk³ad Sikorski  Stalin (14.08.1941). Na podstawie tego uk³adu,
nagle Polacy z elementu wrogiego stali siê sprzymierzeñcami, którzy mieli pomóc si³om alianckim w walce
ze wspólnym teraz wrogiem, z Niemcami hitlerowskimi.
W rezultacie zes³añcy uzyskali mo¿liwoæ przemieszczania siê na po³udnie ZSRR, mieli nadziejê dotarcia
do miejsca formowania siê wojska polskiego. Jednak
dla wielu rodzin sporód ludnoci cywilnej wêdrówka ta
zakoñczy³a siê wielk¹ katastrof¹, ze wzglêdu na nag³¹
zmianê warunków klimatycznych, w jakich siê znaleli
w po³udniowych rejonach Zwi¹zku Sowieckiego. Taki
los spotka³ rodzinê mego stryja i mojego imiennika
 Józefa Wysoczañskiego (m³odszego brata mego
ojca), osadnika wojskowego posiadaj¹cego du¿y maj¹tek ziemski w Toustym, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., któremu po aresztowaniu, jakim
niezwyk³ym zbiegiem okolicznoci podczas deportacji
na Sybir, uda³o siê odnaleæ i do³¹czyæ do swojej rodziny, najprawdopodobniej na stacji kolejowej w Podwo³oczyskach. Ze swoj¹ te¿ liczn¹ rodzin¹ zosta³ zes³any
do Komi ASRR, w s¹siedztwie obwodu Archangielskiego (Cziornych 206). Tam najpierw zmar³ jego kilkumiesiêczny syn Józef (1940 r.), nastêpnie w czasie wêdrówki stryja na po³udnie w pogoni za wychodz¹c¹
z ZSRR do Persji Armi¹ Polsk¹ pod wodz¹ genera³a
Andersa, zmar³ jego drugi 5-letni syn Edward (1942 r.)
na skutek okropnych warunków higieniczno-sanitarnych, z powodu szalej¹cych chorób i szerz¹cej siê epidemii tyfusu. Stryj razem z pozosta³¹ swoj¹ rodzin¹ za
wszelk¹ cenê usi³owa³ dostaæ siê do portu w Krasnowodzku nad Morzem Kaspijskim, by nastêpnie przedostaæ siê statkiem do Persji (obecnie Iranu) i dotrzeæ do
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oddzia³ów genera³a Andersa. Niestety wyrzucono ich
z wagonu w D¿ambule (w po³udniowym Kazachstanie
przy granicy z Kirgizj¹) i zawieziono do pobliskiego
ko³chozu, gdzie musieli ciê¿ko pracowaæ, by utrzymaæ
przy ¿yciu siebie i swoj¹ rodzinê. Po kilku tygodniach
z wycieñczenia zmar³ najpierw stryj (luty 1942 r.), nastêpnie po¿egna³a siê z ¿yciem jego ¿ona, a moja stryjenka Franciszka (kwiecieñ 1942 r.), oboje zostali pochowani w D¿ambule. Pozosta³ymi trzema ma³oletnimi
synami zaopiekowa³a siê ich ciocia. Po wojnie wrócili
do Polski, a krewni rodziny pomogli w wychowaniu i
edukacji nieletnich synów.
Natomiast mój ojciec doszed³ do wniosku na podstawie informacji kr¹¿¹cych wród Polaków i kontaktu
ze swoim bratem ¿e nag³a zmiana warunków klimatycznych mo¿e byæ dla nas niebezpieczna. Przemieszczaj¹c siê na po³udnie w czasie d³u¿szego postoju w miecie Troick (po³udniowy rejon obwodu Czelabiñskiego),
ojciec zdecydowa³ siê wraz z innymi polskimi rodzinami
pozostaæ w tym miecie, po uprzednim upewnieniu siê
o istnieniu tutaj bardziej znonych mo¿liwoci prze¿ycia. Zakwaterowano nas w baraku na obrze¿ach miasta. Ojciec i starsze rodzeñstwo zostali zatrudnieni
w miejscowych zak³adach miêsnych, gdzie produkowano m.in. konserwy miêsne na potrzeby frontowe, mama
pracowa³a w pobliskim ko³chozie. Warunki ¿yciowe by³y
bardzo ciê¿kie: g³odowe racje ¿ywnociowe, okropne
warunki sanitarne (brak myd³a) powodowa³y szerzenie
siê wszawicy i rozmaitych chorób. Ciê¿ko zachorowa³
mój najm³odszy brat Zbyszek i nie by³o ju¿ dla niego
¿adnego ratunku, zmar³ego pochowalimy na miejscowym cmentarzu w Troicku. Na prze³omie 1943/44 roku,
poprzez ambasadê polsk¹ w Kujbyszewie i jej delegaturê w Kustanaju (pó³nocnozachodni Kazachstan), zaczê³a przychodziæ pomoc w postaci paczek UNRRA
(Orgarnizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Rozwoju), dary Polonii amerykañskiej I kanadyjskiej, z odzie¿¹ i produktami ¿ywnociowymi. Mój ojciec równie¿ poredniczy³ w pozyskiwaniu i rozdziale
pomocy organizowanej przez ZPP (Zwi¹zek Patriotów

Polskich), nie bacz¹c na jego niezbyt chlubn¹ proweniencjê polityczn¹.
Wreszcie nadesz³a mo¿liwoæ repatriacji. Na wiosnê
1946 r. po przesz³o 6-letniej zsy³ce z ca³¹ rodzin¹
(oprócz zmar³ego najm³odszego brata) wrócilimy do
Polski. Nie by³o mowy o powrocie na ojcowiznê i odzyskaniu maj¹tku pozostawionego na Kresach, bo tam na
skutek przesuniêcia granic by³ ju¿ Zwi¹zek Sowiecki i
sowiecka Ukraina, która objê³a w posiadanie ca³y maj¹tek, który, jak siê póniej dowiedzia³em, zosta³ rozkradziony i zrównany z ziemi¹. W ramach repatriacji osiedlono nas na tzw. Ziemiach Odzyskanych, w miejscowoci Pieszyce, w powiecie dzier¿oniowskim, na Dolnym l¹sku. Szkody, jakie ponieli deportowani Polacy
po powrocie z nieludzkiej ziemi trudne s¹ do oszacowania. Mo¿na powiedzieæ, ¿e znaczna czêæ ludnoci
sta³a siê inwalidami, zw³aszcza ci starsi zmuszani do
kator¿niczej pracy. Wielu nabawi³o siê rozmaitych chorób, które uniemo¿liwi³y im prawid³owe funkcjonowanie
w okresie powojennym. Dotyczy to w szczególnym
przypadku mojej Mamy, bez której tak bardzo troskliwej
i zapobiegliwej opieki nie moglibymy prze¿yæ Sybiru.
Mama, w wyniku swojej ciê¿kiej pracy na Sybirze, do
ostatnich swoich dni mia³a powa¿ne problemy zdrowotne. Dzieci Sybiraków z powodu niedo¿ywienia, g³odu i
chorób dozna³y wielu zaburzeñ w okresie ich rozwoju,
wzrostu i dojrzewania. Trudne do wyliczenia s¹ równie¿ straty materialne, bo przecie¿ ka¿da z deportowanych rodzin czy pojedynczych osób musia³a zostawiæ ca³y swój dobytek, czêsto gromadzony przez
pokolenia.
Obecnie Polska domaga siê od Niemiec reparacji
wojennych  wyp³aty odszkodowañ za poniesione straty podczas drugiej wojny wiatowej. W tym kontekcie
mo¿e nie bêdzie od rzeczy proponowaæ obecnym w³adzom polskim, aby równie¿ domaga³y siê odszkodowañ
dla zes³añców Sybiru za ich niewolnicz¹ pracê i poniesione szkody w postaci podobnych reparacji wojennych
od Federacji Rosyjskiej, spadkobierczyni Zwi¹zku Sowieckiego. G

Jerzy Duda

Kresowe tropy profesora Marcelego Kosmana
Wród wielu tematów badawczych profesora Marcelego Kosmana, wybitnego historyka czasów nowo¿ytnych s¹ tak¿e Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej. Problematyce tej powiêci³ wiele wa¿nych dla polskiej nauki dzie³, wymieniæ mo¿na m.in.: Od chrztu do chrystianizacji. Polska  Ru  Litwa; Wielki Ksi¹¿ê Witold; W³adys³aw Jagie³³o. Entuzjastycznie zosta³ przyjêta  po raz pierwszy wydana w 1966 roku  ksi¹¿ka
Profesora Na tropach bohaterów Trylogii, to by³ czas
kiedy tematyka kresowa nale¿a³a raczej do spraw
skrzêtnie pomijanych, przemilczanych. W tych warunkach mo¿liwoæ wêdrowania po ziemiach Jeremiego
Winiowieckiego i sienkiewiczowskich bohaterów: Longinusa Podbipiêty, Onufrego Zag³oby, Micha³a Wo³odyjowskiego, Jurko Bohuna by³a prze¿yciem niezwyk³ym,

wzrusza³a, rozbudza³a tajon¹ têsknotê za bezpowrotnie
utracon¹ krain¹. Autor jeszcze wielokrotnie tam powraca³. Ka¿dy mi³onik twórczoci Henryka Sienkiewicza
doskonale zna te¿ takie pozycje jak: Miêdzy wizj¹ literack¹ a prawd¹ historyczn¹. Nad Trylogi¹ Henryka
Sienkiewicza studia i szkice; Ogniem i mieczem.
Prawda i legenda.
Najnowsze prace Profesora zosta³y opublikowane
w trzech tomach: O Kresach w historii i legendzie. Studia i szkice z dziejów polskiej granicy wschodniej
(2011, 2014, 2019). Czêæ trzecia zosta³a zadedykowana profesorowi Stanis³awowi S³awomirowi Niciei: Rektorowi Uniwersytetu Opolskiego czterech kadencji,
twórcy wspania³ej Kresowej Atlantydy. Tom otwiera
niezmiernie ciekawe opracowanie Pocz¹tki i rozwój
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chrystianizacji Litwy. Wielkie Ksiêstwo Litewskie uformowa³o siê na prze³omie XIII/XIV wieków, szczyt potêgi
osi¹gnê³o za czasów Wielkiego Ksiêcia Witolda szczyc¹cego siê tytu³em Magnus Dux. Warto zwróciæ uwagê,
¿e pod koniec XIV wieku Wielkie Ksiêstwo liczy³o prawie 800 tysiêcy km2, z czego na etniczne ziemie litewskie przypada³o 10%, reszta to tereny przysz³ej Bia³orusi i Ukrainy. Chrystianizacja Litwy zosta³a formalnie
przeprowadzona w 1387 roku przez episkopat polski
przy osobistym udziale W³adys³awa Jagie³³y. Utworzy³
on ogromne terytorialnie biskupstwo wileñskie, wesz³o
ono w sk³ad metropolii gnienieñskiej. W æwieræ wieku
póniej po odzyskaniu od Krzy¿aków ¯mudzi powsta³o
drugie biskupstwo w Miednikach. Opóniona w stosunku do otaczaj¹cych Litwê pañstw chrystianizacja spowodowana by³a wzglêdami politycznymi, cz³onkowie
rz¹dz¹cej dynastii traktowali sprawê w sposób instrumentalny. Na trzeci¹ czêæ XIV wieku przypad³o umocnienie Zakonu Krzy¿ackiego co zaowocowa³o wzmo¿eniem wypraw krzy¿owych przeciw Litwie. W okresie
1345  1382 wielki mistrz dokona³ na Litwê 96 wypraw,
dochodz¹cych pod mury zamków w Wilnie i w Trokach.
W tych trudnych warunkach Jagie³³o po uprzednich pertraktacjach z dostojnikami polskimi, 14 lutego 1386
roku w Katedrze Wawelskiej z r¹k arcybiskupa gnienieñskiego Bodzêty, w uroczystoæ w. Walentego:
 najpierw wielki ksi¹¿ê litewski Jagie³³o, a potem jego
bracia ksi¹¿êta litewscy, bojarowie i szlachta pouczeni
dok³adnie w wierze katolickiej i jej prawdach, wyznaj¹ i
przyjmuj¹ wiêt¹, prawowiern¹ wiarê odrzuciwszy b³êdy pogañstwa i z wielk¹ gorliwoci¹ przyjmuj¹
chrzest  Przyj¹wszy g³ówny sakrament przyst¹pi³ Jagie³³o do drugiego i publicznie wobec arcybiskupa
gnienieñskiego zawar³ ma³¿eñstwo z Królow¹ Polsk¹
Jadwig¹ i równoczenie podleg³e mu ziemie Litwy,
¯mudzi i Rusi nad którymi sprawowa³ w³adzê zapisa³
na zawsze Królestwu Polskiemu, zjednoczy³ z nim,
przy³¹czy³ i zwi¹za³ w ca³oæ.. oraz zobowi¹za³ siê, ¿e
ochrzci ich narody i  nawróci na prawdziw¹ wiarê 
W 1405 roku w Starych Trokach zostaje utworzone
opactwo benedyktynów, zwi¹zane z Tyñcem. Jest to
równoznaczne z powstaniem kultu maryjnego wród
katolików, liczne wi¹tynie parafialne otrzymuj¹ wezwania maryjne. Z czasem centrum kultu maryjnego przenios³o siê do Wilna, i dopiero w 1577 roku przywrócono
wielkoæ opactwu trockiemu. Corocznie pod patronatem biskupów wileñskich wyrusza³y do Trok pielgrzymki
ze stolicy. Podobnie jak Jasna Góra dla Korony, Matka
Boska Trocka stanowi³a oparcie duchowe dla Litwy
w czasie najazdu szwedzkiego w XVII wieku. W rok po
Czêstochowie w 1718 roku mia³a miejsce koronacja
Matki Boskiej Trockiej. Na wiek XVIII przypada wysuniêcie siê na pierwsze miejsce Matki Boskiej z Ostrej
Bramy w Wilnie. Zajê³a ona trwa³e miejsce w kulcie
maryjnym na Litwie oraz drugie na ziemiach polskich,
tu¿ obok Jasnej Góry. Litwini nazwali j¹ Wielk¹
Ksiê¿n¹. W 1830 roku na kaplicy, od strony miasta
pojawi³ siê napis Matko Mi³osierdzia! Pod Twoj¹ obronê uciekamy siê, w dobie rusyfikacji, po upadku Powstania Listopadowego gubernator carski nakaza³ polski napis zast¹piæ ³aciñskim Mater Misericordiae! Sub
tuum praesidium confugimus! W latach zaborów kaplica sta³a siê centrum patriotycznego oporu ludnoci pol-

skiej wobec zaborcy. Do utrwalenia jej ogólnonarodowego znaczenia przyczyni³a siê Inwokacja z Pana
Tadeusza Adama Mickiewicza. Jej s³awê utrwalali Juliusz S³owacki, Józef Ignacy Kraszewski, W³adys³aw
Syrokomla. 2 lipca 1927 roku dokonana zosta³a koronacja obrazu, uczestniczy³y w niej rozkochane w Matce
Boskiej Ostrobramskiej rzesze wiernych z ca³ej Polski,
wród nich prezydent Rzeczypospolitej Polski Ignacy
Mocicki i marsza³ek Józef Pi³sudski. A kiedy po
II wojnie wiatowej trzeba by³o opuciæ Ziemiê Wileñsk¹, nieznany poeta napisa³:
Bylimy tak bezpieczni Pod Twoj¹ Obron¹
Czy nas powrócisz na Ojczyzny ³ono?...
Mieli Grecy Akropol  Kapitol Rzymianie,
Mymy to wszystko mieli w Ostrej Bramie
Antoni Go³ubiew odnotowa³ g³os jednej z wileñskich
parafianek:  Do naszej Ostrobramskiej polecisz, wyp³aczesz siê, wypowiesz wszystko jak kobieta kobiecie,
dusza ca³a otworzysz. A u tej Czêstochowskiej na renku siedzi ma³y Jezusik, patrzy swoimi oczkami i ka¿dziutkie s³owo pods³uchuji; to i dyskrecji ¿adnej nie ma.
A jeszcze Królowa Polski, ci¿ z Królow¹ bêdziesz gada³
bez nijakiej ¿enady?...
Kolejnym wa¿nym tropem zainteresowañ badawczych Profesora s¹ Kresy Po³udniowo-Wschodnie Rzeczypospolitej, tym tematom powiêcona jest druga
czêæ Studiów i szkiców pod ogólnym tytu³em Kresy
Wschodnie w twórczoci Stanis³awa S³awomira Niciei.
Kiedy zakoñczy³a siê II wojna wiatowa z dziejowej
koniecznoci Lwów znalaz³ swoj¹ siedzibê we Wroc³awiu, Wilno za w Toruniu, gdzie pod patronatem Miko³aja Kopernika kontynuowano tradycje Stefana Batorego. Czyniono to bez rozg³osu, nierzadko w konspiracji,
zw³aszcza przed prze³omem padziernikowym. Historycy, egzulanci znad Pe³twi i Wilii z regu³y odstêpowali od
dawnej swojej tematyki, tak by³o bezpieczniej. W przywo³ywaniu kresowych obrazów uczestniczyli  poprzez
w³asne wspomnienia  dawni mieszkañcy tamtych
ziem, pieczo³owicie gromadzili pami¹tki z swoich ma³ych Ojczyzn, a tak¿e m³odzi historycy, Kresowiacy
z adopcji. O ile Wroc³aw po 1945 roku sta³ siê kontynuatorem lwowskich tradycji, to w Opolu kultywowano
pamiêæ o Stanis³awowie, z którego niemal 76 tysiêcy
mieszkañców znalaz³o siê na l¹sku. Wa¿n¹ rolê trzeciemu miastu Galicji przypisa³ prof. Stanis³aw S. Nicieja pisz¹c:  w Opolu osiad³o po wojnie wielu lwowian,
stryjan, tarnopolan ale rdzeñ powojennej inteligencji
stanowili stanis³awowianie. Jest to dodatkowy impuls,
by szanowaæ i kontynuowaæ tradycje wygnañców i
przesiedleñców z Pokucia, tak jak Wroc³aw szanuje tradycje Lwowa, tak jak Wa³brzych szanuje tradycje Drohobycza i Borys³awia..
Profesor Marceli Kosman tak pisze o Autorze tych
s³ów:  w odniesieniu do XIX i XX wieku oraz Kresów
Po³udniowo  Wschodnich szczególne miejsce zaj¹³
prof. Stanis³aw S. Nicieja, cz³owiek instytucja, badacz
wytrawny i pisarz znakomity, przy tym czterokrotny rektor Uniwersytetu Opolskiego 
Lwów nie jest macierzystym miastem Profesora.
Kiedy w 1979 roku udawa³ siê tam, na wielomiesiêczne
kwerendy archiwalne, nie przypuszcza³, ¿e na sta³e
z tym miastem siê zwi¹¿e, a tak¿e ¿e dziêki walorom
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pióra stanie siê autorem rozchwytywanych przez czytelników ksi¹¿ek o jednej z najwiêkszych ojczystych
metropolii, a potem tak¿e o innych miejscach wiêtej
pamiêci Kresów Wschodnich RP. Za wydanym w 1988
roku Cmentarzu £yczakowskim Lwowa 1786  1986
ustawia³y siê rozentuzjazmowane rzesze czytelników,
podobnie jak za nieco póniejszym Cmentarzem
Obroñców Lwowa, a potem kolejno do r¹k czytelników
trafi³y £yczaków  dzielnica za Styksem (1988);
Twierdze kresowe Rzeczypospolitej  historia, legendy, biografie (2006); Lwowskie Orlêta. Czyn i legenda
(2009). Nie by³o zatem zaskoczenia, ¿e w plebiscycie
Gazety Wyborczej Opole Profesor zosta³ uznany
Opolaninem 20-lecia. Arcybiskup Opolski Alfons Nossol zdobywca drugiego miejsca tak o tym powiedzia³:
 Cieszê siê, ¿e rektor Nicieja zdoby³ pierwsze miejsce, poniewa¿ on naprawdê usi³owa³ ³¹czyæ Kresy
Wschodnie z nasz¹ obecn¹ l¹sk¹ rzeczywistoci¹.
A Kresy ubogaci³y dotychczasow¹ kulturê tych ziem i to
nawet w aspekcie kocielno-liturgicznym. On to wszystko podkrela, wy³awia i usi³uje syntetycznie opisywaæ,
³¹cz¹c wszystkie te elementy i zapewniaj¹c ich twórcze
uzupe³nianie siê. Dlatego profesor jak najbardziej zas³uguje na ten tytu³ 
Prace Profesora cechuje wielkie, serdeczne zaanga¿owanie wnikliwego badacza, z pasj¹ przywo³uj¹cego ¿ycie dawnych Kresów, niezale¿nie od tego, czy s¹
to wsparte ród³ow¹ kwerend¹ opracowania, czy te¿
swoiste przewodniki prowadz¹ce przez kresowe metropolie, miasteczka, wsie tak drogie dawnym mieszkañcom, poruszaj¹ce serca, g³êboko wzruszaj¹ce. Plastyce obrazu towarzyszy refleksja nad kruchym ludzkim
istnieniem, które tak gwa³townie za³ama³o siê wraz
z tamtym wiatem. Szczególnie cenna jest monumentalna, wielotomowa Kresowa Atlantyda  aktualnie
dotar³ do nas czternasty tom  splataj¹ca wspó³czesnoæ z wielk¹ tragedi¹ czasów nieodleg³ych, ukazuj¹ca kres wielu wieków naszej, polskiej obecnoci. Tam
by³a Polska, by³a i pozostawi³a trwa³e lady, które
trwaj¹, przypominaj¹ i bêd¹ ju¿ zawsze przypominaæ
o przesz³oci i wielkoci Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Najwiêksz¹ mi³oci¹ Profesora bezsprzecznie jest Lwów, od czasów Kazimierza Wielkiego centrum polskiej kultury, a na prze³omie XIX/XX wieków
duchowej stolicy pozbawionej przez zaborców na po-

nad stulecie niepodleg³oci Polski. I oto:  Z samego
Lwowa i najbli¿szych jego okolic, wytrzebionych ju¿
w znacznej mierze z polskiej i ¿ydowskiej inteligencji
w czasie okupacji stalinowskiej i hitlerowskiej, tylko
w latach 1944  1946 wywieziono ponad 125 tysiêcy
Polaków. Osiedlili siê oni g³ównie w pasie po³udniowym, ze szczególn¹ koncentracj¹ miêdzy Bytomiem
a Wroc³awiem, z tym, ¿e we Wroc³awiu osiad³ przede
wszystkim Lwów inteligencki, w Bytomiu robotniczy.
Dynamiczny rozwój wroc³awskiego rodowiska naukowego i kulturalnego by³by niemo¿liwy, gdyby nie przyj¹³
siê tu przeszczep lwowski 
12 sierpnia 2017 roku w Osnabruck odby³a siê uroczystoæ wrêczenia G³ównej Nagrody Kulturalnej l¹ska ufundowanej przez land Dolnej Saksonii. Jednym
z trzech laureatów by³ prof. Stanis³aw S. Nicieja. Nagroda honoruje i wspiera pielêgnowanie i rozwój l¹skiego dziedzictwa. W wyg³oszonej na czeæ Profesora
laudacji wszechstronnie omówiono dzie³o jego ¿ycia,
jako rektora Uniwersytetu Opolskiego, a tak¿e jako autora ponad trzydziestu ksi¹¿ek, ponad tysi¹ca artyku³ów w czasopismach polskich, niemieckich, angielskich
itd., tak¿e kilkudziesiêciu filmów o polskich i niemieckich zabytkach. W sposób szczególny wyró¿niono
ksi¹¿ki o lwowskiej nekropolii i wielotomowy cykl Kresowa Atlantyda. Profesor zwróci³ uwagê, ¿e nie lubi
okrelenia Kresy, bo przecie¿ dotycz¹ one ziem tego
samego kraju, tyle ¿e w jego aktualnych granicach.
Niemniej, tak¿e dziêki pracy Profesora Kresy na trwa³e
wesz³y do narodowego obiegu, tego ju¿ nic nie zmieni.
Ksiêgê prof. Marcelego Kosmana wieñcz¹ problemowe recenzje prac powiêconych zwi¹zkom polskolitewskim w historii i wspó³czenie, dotycz¹ one problemów wa¿nych tak¿e dla kreowania w³aciwych zasad
postêpowania w stosunku do s¹siaduj¹cych z Polsk¹
Pañstw.
Trzecia czêæ studiów i szkiców prof. Marcelego
Kosmana jest dowodem uznania, ho³dem z³o¿onym
prof. Stanis³awowi S³awomirowi Niciei i przewodnikiem
po jego wspania³ych dzie³ach, które przywróci³y pamiêæ
o wielkich Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.
Marceli Kosman: O Kresach w historii i legendzie. Studia i
szkice z dziejów polskiej granicy wschodniej. Poznañ 2019
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydawnictwo Naukowe Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Stron 309. G

Emil Hlib

Przez zielon¹ granicê do Lwowa
Fragment ksi¹¿ki Emila Hliba Moje chodzenie po Lwowie (do 1945 r.)
Niektórzy ¿o³nierze z pocz¹tkiem sierpnia 1945 r.
otrzymywali urlopy w celu odwiedzenia rodziny. Gdy siê
o tym dowiedzia³em równie¿ postanowi³em odwiedziæ
swoich najbli¿szych. Mia³em fajnego kolegê, który pracowa³ w kancelarii wojskowej, przyjêty do pracy dlatego, ¿e mia³ bardzo ³adnie wyrobione pismo. Po rozmowie powiedzia³ mi, ¿e poprze moje podanie w tej sprawie i przedstawi dowództwu do zaakceptowania. Faktycznie po paru dniach otrzyma³em zgodê na siedmio-

dniowy urlop. Nastêpnego dnia wyruszy³em poci¹giem
w stronê Przemyla.
Poci¹gi w tym czasie, tj. w po³owie sierpnia, pe³ne
by³y ludzi, najwiêcej tych, którzy wracali z przymusowych robót w Niemczech lub emigrantów z zachodniej
Europy. Poniewa¿ miejsca by³o ma³o, wyszed³em na
dach wagonu, który te¿ by³ pe³en ludzi, ale dobrze siê
jecha³o, by³o wie¿e powietrze, piêkne widoki i s³oñce
grza³o jak w rodku lala. Po drodze czêsto zatrzymywa42

limy siê, np. by przepuciæ poci¹gi jad¹ce przeciwka,
bowiem trakty by³y jednotorowe, czêsto remontowane,
wysadzone lub zniszczone podczas dzia³añ wojennych.
Przepuszczalimy te¿ poci¹gi z wojskiem radzieckim
powracaj¹ce ze wschodnich Niemiec i tzw. poci¹gi trofiejne, na których za³adowane by³y w olbrzymich ilociach maszyny fabryczne, kot³y lub wygl¹daj¹ce jak
kominy fabryczne a¿urowe tuleje metalowe i wszelkiego rodzaju urz¹dzenia.
Po przyjedzie do Przemyla poszed³em do kasy,
by kupiæ bilet do Lwowa, a tu mi powiedziano, ¿e trzeba
mieæ paszport oraz wizê i mowy nic ma o kupnie biletu.
Zacz¹³em chodziæ po stacji i pytaæ przygodnych ludzi,
w jaki sposób przekroczyæ granicê. Dowiedzia³em siê,
¿e raczej na poci¹gach towarowych i ¿e poci¹gi z wêglem w kierunku Lwowa jad¹ oko³o godz. 21. Poniewa¿
mia³em trochê czasu, uda³em siê na Górê Zamkow¹,
sk¹d rozpociera³ siê piêkny widok na miasto i okolicê,
nastêpnie w jakim k¹cie po³o¿y³em siê, by nieco siê
przespaæ, bo czeka³a mnie nocna podró¿.
Pod wieczór wróci³em na stacjê i zasta³em tu kilku
ch³opaków gotowych jechaæ na gapê. Poinformowali,
¿e najlepiej zakopaæ siê w wêglu, przykryæ nim i tak
przejechaæ granicê. Mnie to nie odpowiada³o. Ba³em
siê, ¿e na stacji, gdzie u Ruskich, ¿o³nierze mog¹ k³uæ
bagnetami wêgiel i mog¹ nimi zadziobaæ ukrywaj¹cych
siê, poza tym ubrudzê siê ca³y.
Zdecydowa³em, ¿e pojadê na stopniu (w niektórych
wagonach towarowych jest taki ma³y stopieñ z porêcz¹,
dla pracowników kolejowych manewruj¹cych wagonami), gdy poci¹g zacznie hamowaæ wyskoczê, obejdê
stacjê i ca³e osiedle Mociska (o czym siê dowiedzia³em), nastêpnie zawrócê w kierunku toru i na piechotê
dotrê do nastêpnej stacji  S¹dowej Wini i tam zaczekam na poci¹g osobowy, który gdzie nad ranem jedzie
zawsze do Lwowa i trzeba bêdzie siê spieszyæ, by zd¹¿yæ przed poci¹giem do stacji.
Oko³o godz. 21 rozpoczê³a siê gor¹czka wyjazdowa,
ch³opcy zaczêli sit; drapaæ na olbrzymie radzieckie
wêglarki, a ja czeka³em przy sk³adzie na koñcu i gdy
poci¹g ruszy³, skoczy³em na uprzednio zauwa¿ony stopieñ,
Noc, na ca³e szczêcie, by³a bezchmurna, bo gdyby
by³y chmury, to koniec z wyprawy. Poci¹g nie zatrzyma³
siê w Medyce, tylko pêdzi³ w kierunku Mocisk. Podczas jazdy zastanawia³em siê, jakby tu skoczyæ. Choæ
by³a noc, przy rozgwie¿d¿onym niebie widocznoæ by³a
dosyæ mo¿liwa i z poci¹gu widzia³em co rusz migaj¹ce
drewniane s³upy telegraficzne, s³upki kamienne rozmieszczone co 100 m i migaj¹ce krzaki.
Zdecydowa³em, ¿e jak poci¹g zacznie zwalniaæ,
trzeba bêdzie parêset metrów przed stacj¹ wyskoczyæ,
bo tory kolejowe mog¹ byæ przed stacj¹ obstawione
przez stra¿ graniczn¹, dlatego po us³yszeniu sygna³u
z lokomotywy i rozpoczêciu hamowania musia³em siê
zdecydowaæ na ¿yciowy skok. Pilnie patrz¹c na migaj¹ce przeszkody, w pewnym momencie zeskoczy³em
ze stopnia, na ukos, mocno w ty³  oczywicie twarz¹
w kierunku jazdy, tu¿ za mijaj¹cym s³upem telegraficznym. Skoczy³em na skraj skarpy i przekatula³em siê na
sam dó³. Dziêki Bogu skok siê uda³, pomog³a mi w tym
szko³a tramwajowa, gdy czêsto dla zabawy wskakiwa³em i wyskakiwa³em z tramwaju.

Ruszy³em w kierunku po³udniowym, by obejæ Mociska, maj¹c za sob¹ niezawodny znak gwiazdê polarn¹ z gwiazdozbioru Ma³ego Wozu (Ma³ej Niedwiedzicy), po lewej stronie Du¿ego Wozu, a po przeciwnej
stronie gwiazdy polarnej Kasjopejê i Perseusza, tj. tych
gwiazdozbiorów, które widoczne s¹ w ci¹gu ca³ego
roku i nigdy nie zachodz¹. Po oko³o trzech kwadransach skrêci³em na wschód, a nastêpnie po jakim czasie na pó³nocny wschód, by dotrzeæ do linii kolejowej.
Po drodze mia³em pewne przygody, np. id¹c us³ysza³em jaki szelest ³añcuchów, przy ostro¿nym podejciu i us³yszeniu r¿enia domyli³em siê, ¿e to by³y pas¹ce siê konie, a nie jaka banda odpoczywaj¹ca przy
nich. Po jakim czasie stanê³a w poprzek mojej drogi
jaka wie. Przeszed³em zagrodzone przewa¿nie drutem kolczastym budynki gospodarcze i z drugiej strony
podobny p³ot. W tym czasie jaki pies zacz¹³ szczekaæ,
wiêc musia³em siê szybko uwijaæ, by nie pobudzi³ on
mieszkañców i ewentualnie spuszczone z ³añcuchów
inne psy. Po jakim czasie wch³onê³y mnie ciemnoci
nocy, kierowa³em siê wiêc dalej w stronê toru kolejowego. Tak id¹c w koñcu zauwa¿y³em upragniony nasyp
kolejowy, widoczny na tle rozgwie¿d¿onego nieba. Zadowolony wszed³em na nasyp, którym maszeruj¹c by³o
tak, jak w pieni:
Wio na piechoty do Lwowa,
Turystyka niech si schowa,
Widzia³ ju¿ baciar swiat ca³y,
Chce zobaczyæ Zamek, Wa³y.
I widzia³ te¿ baciar Tatarów.
Chce zobaczyæ swój Kliparów ...
Id¹c tak po sztrece, w ciemnociach potr¹ca³em
przypadkowo kamyki, które ha³asowa³y i w pewnym
momencie us³ysza³em s³owa: pastoj, kuda? budu strelaæ. W jednej chwili myl: sk¹d tu na pustkowiu cz³owiek? Za moment pytam: czy dobre idu na Lwow? On
co mi krzykn¹³, a ja szybko zbiegam po nasypie, widzê jakie krzaki, drzewa i co b³yszczy w dole, jakby
polna droga, zeskakujê na ni¹ i wpadam powy¿ej kolan
w wodê. Okaza³o siê, ¿e by³a to rzeczka, która p³ynê³a
na drug¹ stronê toru kolejowego i dlatego mostu pilnowa³ ¿o³nierz radziecki. Ju¿ po och³oniêciu doszed³em
do wniosku, ¿e ¿o³nierz dlatego nie strzela³, bo nie
by³ pewny, czy za mn¹ nie idzie jeszcze kilka osób,
a w razie wymiany ognia, wówczas on samotny by³by
w wiêkszych opa³ach ni¿ ja. Po zejciu ze sztreki szed³em parê godzin do³em, a gdy by³y jakie krzaki lub
mokrad³a z powrotem wraca³em na sztrekê, id¹c ju¿
ostro¿niej.
W miêdzyczasie wzeszed³ ju¿ ksiê¿yc, jakie kilkanacie dni po pe³ni, widocznoæ siê poprawi³a i trochê
siê martwi³em, by ten oczekiwany poci¹g osobowy
mnie nie wyprzedzi³ nim dotrê do stacji kolejowej. Po
pewnym czasie us³ysza³em z daleka jakby rozmowy.
Id¹c dalej ostro¿niej s³ysza³em coraz wiêkszy gwar i
zorientowa³em siê, ¿e dochodzê do stacji kolejowej.
Przy podejciu do stacji zauwa¿y³em, ¿e nie ma nigdzie ¿adnego wiat³a tak na peronie, jak i w budynku
stacyjnym, dlatego ludzie stali na dworze i skracali sobie czas oczekiwania na poci¹g rozmowami. Podbudowa³o mnie to na duchu i po dojciu do stacji zaszy³em
siê w s³oneczniki rosn¹ce w pobli¿u, usiad³em i czeka43

³em. Po jakim czasie nadjecha³ upragniony poci¹g i
wród gwaru wcisn¹³em siê z innymi do wagonu i zaj¹³em miejsce stoj¹ce w nieowietlonym, tak jak ca³y
poci¹g, wagonie, maj¹c pod nogami ró¿ne tobo³ki i kobia³ki podró¿uj¹cych.
Gdy minêlimy Gródek Jagielloñski zaczê³o ju¿ witaæ, ukradkiem obserwowa³em otoczenie. Zauwa¿y³em
te¿ kilku wojskowych, ale nikt nie zwraca³ na mnie
uwagi, zajêty swoimi sprawami. Ju¿ od Zimnej Wody
zrobi³ siê dzieñ i oczekiwa³o mnie nowe zadanie  jak
wyjæ niezauwa¿onym z peronu. Na szczêcie, wszystko odby³o siê pomylnie. Po opuszczeniu we Lwowie
wagonu powoli przeszed³em na przód poci¹gu. by skierowaæ siê pod cianê peronu i iæ dalej wzd³u¿ torów
kolejowych, bo domyla³em siê, ¿e w poczekalni dworca, jak i przy wyjciu z niego. krêc¹ siê patrole. Na ca³e
szczêcie na peronie nikt mnie nie zatrzyma³ (mo¿e nie
zauwa¿y³) i id¹c obok torów kolejowych oko³o 800 m
doszed³em do ul. Idzikowskiego. Po wyjciu na wiadukt
droga prowadzi w lewo, to na Lewandówkê, a ja w prawo prosto do ul. Janowskiej, nastêpnie w lewo, do
ul. Pilichowskiej w kierunku strzelnicy wojskowej, a za
ni¹ w dó³ pierwsza ulica Io moja Dywizyjna.
Po przyjciu do domu i przywitaniu siê z siostr¹
po³o¿y³em siê spaæ, za po po³udniu ogólne przywitanie
z rodzin¹ i rozmowy. Zosta³o mi 3 dni na zwiedzenie
Lwowa. Po przebraniu siê w cywilne ubranie uda³em
siê nastêpnego dnia do miasta. Przez te dni ca³y czas
by³o pochmurno, miasto wygl¹da³o ponuro, a najbardziej rzuca³a siê w oczy ogromna iloæ ¿ebrz¹cych inwalidów wojskowych. Byli tak nachalni, ¿e nie dawali
przejæ ludziom, oddali swe zdrowie dla pañstwa, ale
nikt siê nimi nie zajmowa³, roz³azili siê po ca³ym miecie, jedni na kulach drewnianych, a inni posuwali siê
po chodnikach, niektórzy pijani lub przeklinaj¹cy
wszystko i wszystkich. Byæ mo¿e, ¿e po wy¿ebraniu
trochê kopiejek na chleb, udawali siê w swoje azjatyckie strony.
W ródmieciu poza Starym Miastem poszed³em na
Wysoki Zamek, by zapamiêtaæ jeden z najpiêkniejszych widoków. nastêpnie Kajzerwald i cmentarz
£yczakowski. Cmentarz Orl¹t by³ ju¿ zamkniêty, otoczony podwójnym murem. Wracaj¹c z powrotem g³ówn¹
alej¹, przy polu 22 natkn¹³em siê niespodziewanie na
sponiewierany i wdeptany w ziemiê pomnik ¿eliwny
Franciszka Smolki, mogi³a za by³a rozdeptana. To ten
m¹¿ stanu, wiêzieñ polityczny, póniejszy prezydent
Galicyjskiego Parlamentu, twórca kopca Unii Lubelskiej
 jego plac i pomnik w miecie  taki los spotka³ szlachetnego cz³owieka, a co bêdzie z innymi pomnikami i
grobami? (na szczêcie, po pierestrojce ten sam odnowiony pomnik zosta³ polem postawiony na swoim miejscu). Kieruj¹c siê ku wyjciu przeszed³em szybko obok
dwóch grobowców arcybiskupów ormiañskich Cyryla
Stefanowicza i Miko³aja Issakowicza, nastêpnie obok
grobowców K. Szajnochy, A. Grottgera, G. Zapolskiej,
Ordona i M. Konopnickiej.
W niedzielê odwiedzi³em kocio³y: Bernardynów,
gdzie by³em chrzczony (ul. Ruska, gdzie siê urodzi³em,
to ich parafia), katedrê, gdzie odby³em pierwsz¹ spowied wiêta, Dominikanów, gdzie mia³em pierwsz¹
komuniê wiêt¹, Jezuitów, gdzie by³em bierzmowany
przez abp. Twardowskiego.

Sowieci wpadli na icie szatañski plan. W zwi¹zku
z tym, ¿e Polacy nie chcieli wyje¿d¿aæ z tego odwiecznie polskiego miasta, mimo masowych wywózek na
Sybir, poniewierki i bezpodstawnych aresztowañ
w owych latach  rozpoczêli zamykaæ kocio³y i szko³y
polskie, gro¿¹c, ¿e bêdziemy musieli przyj¹æ obywatelstwo sowieckie, jeli nie wyjedziemy.
Alianci nas zdradzili i nic by³o widaæ znik¹d ¿adnej
pomocy, w ten sposób Sowieci pozbyli siê Polaków ze
Lwowa i Kresów, nie omieszkuj¹c be³kotaæ o przyjani
polsko-radzieckiej.
Przed moim wyjazdem, siostra Lilka, pracuj¹ca na
poczcie, zdradzi³a mi pewn¹ tajemnicê. Pracowa³a na
ekspedycji przy dzieleniu listów na miasto i inne wa¿ne
wêz³y pocztowe. Mia³a te¿ nocne s³u¿by i pracuj¹c nad
ranem, oko³o godz. 4 widzia³a nieraz, jak z Urzêdu
Cenzury, mieszcz¹cego siê na poczcie, wynosz¹ worki
pe³ne listów, wrzucaj¹ do dwóch murowanych pojemników na mieci i pal¹ je. Ja mylê, ¿e to by³a wielka
przesada, przecie¿ ka¿dy ¿y³ w wiecznym strachu i co
by mu pomog³o pisaæ co z³ego na w³adzê.
Za³o¿enie bolszewików, jak siê dowiedzia³em póniej, by³o takie, ¿e jak siê rozstrzela 100 ludzi niewinnych. a miêdzy nimi znajdzie siê jaki zdrajca, szpieg
czy wróg w³adzy, to dla tego jednego warto setkê ludzi
rozstrzelaæ. Jeli laki mechanizm stosowa³ siê do ludzi,
to co myleæ o milionach listów wysy³anych do ¿o³nierzy i z wojska pisanych do rodzin. pisanych czêsto
przez pó³analfabetów na gazetach i innych skrawkach
papieru. Poza tym brak mocy przerobowej powodowa³
piêtrzenie siê worków z przesy³kami i co trzeba by³o
z tym zrobiæ. Od razu wyjani³em sobie, dlaczego
pierwszy list od rodziców otrzyma³em dopiero po pó³
roku obecnoci w wojsku.
Po trzech dniach przebywania we Lwowie trzeba
by³o myleæ o powrocie i znowu wyp³yn¹³ problem,
w jaki sposób przekroczyæ granicê? Nikomu z rodziny
nie zwierza³em siê z moich zmartwieñ. Czwartego dnia
z rana poszed³em na dworzec g³ówny t¹ sam¹ drog¹ co
poprzednio  obok cmentarza ¯ydowskiego, ulicami
Janowsk¹, Idzikowskiego i torami kolejowymi do peronu dworcowego.
Wiadomo, ¿e za Ruskich torami kolejowymi nie wolno by³o przechodziæ, natomiast za Niemców przechodzi³em wielokrotnie do urzêdu pocztowego Lwów 2,
przy dworcu g³ównym, jak nie chcia³o mi siê czekaæ na
tramwaj i jechaæ bezp³atnym biletem Janowsk¹ w dó³ i
Gródeck¹ do góry. Po przyjciu na peron zobaczy³em,
¿e szykuje siê do odjazdu jaki poci¹g towarowy, repatriacyjny. W chwili, gdy rusza³, wskoczy³em do wagonu
i stan¹³em przy drzwiach. W rodku oprócz ludzi by³o
parê krów, koni, wozów z sianem i inny dobytek wyje¿d¿aj¹cych rolników. Niektórzy siê bali, ¿e jadê
z nimi, ale odpowiedzia³em, ¿e nie mam zamiaru siê
kryæ i muszê zd¹¿yæ z urlopu na czas do wojska. W len
sposób dojechalimy do Mocisk i zaraz jaki komandir
zaopiekowa³ siê mn¹. W budynku stacji musia³em wyznaæ ca³¹ prawdê, w jaki sposób przy wjedzie przekroczy³em granicê.
Pokaza³em podanie z wojska, i widaæ by³o, ¿e komandir jest jakby niezdecydowany. Po pó³godzinie poci¹g zacz¹³ ruszaæ, nikogo w pokoju nie by³o, wszyscy
krêcili siê po peronie, zobaczy³em, ¿e jako nikt ze
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stra¿y i celników nie patrzy³ w moj¹ stronê, wskoczy³em do jakiego wagonu i po chwili odetchn¹³em z ulg¹
 jedziemy do Polski.
Noc spêdzi³em na stacji w Przemylu  ma³o by³o
po³¹czeñ i na drugi dzieñ wsiad³em do poci¹gu z Zasania, jad¹cego tylko do Sandomierza. To miasto, malowniczo po³o¿one nad Wis³¹, bardzo mi siê spodoba³o.
Zwiedzi³em m.in. katedrê gotyck¹, zamek, Rynek z ratuszem, stary spichlerz, boczne zau³ki i piêkny park.
Miasto robi³o wra¿enie, jakby tu wojny nie by³o, wszystko by³o dobrze zadbane i zagospodarowane. Nastêpny
poci¹g trafi³ mi siê na Kraków, a poniewa¿ by³a tam
znajoma rodzina, choæ mia³em ma³o czasu, odwiedzi³em j¹. Z tego domu zapamiêta³em jedn¹ piosenkê, jak¿e aktualn¹ w tym czasie. Oto ona, piewana na melodiê Puchowy niegu tren:

Nastêpny etap podró¿y to Kielce, Skar¿ysko-Kamienna i £ód. Po drodze te same widoki: poci¹gi repatriacyjne ze wschodu i zachodu, poci¹gi trofiejne z Niemiec wschodnich i jazda na dachu kolejowego wagonu.
Dziêki Bogu wycieczka siê uda³a i teraz ju¿ spokojniej
odbywa³em s³u¿bê wojskow¹ w orkiestrze a¿ do demobilizacji w marcu 1947 r. W miêdzyczasie moja rodzina,
wyrzucona z innymi z rodzinnego miasta, wyjecha³a na
Ziemie Odzyskane do Polski, do Legnicy (czerwiec
1946 r.), a ja, pracuj¹c znowu na poczcie, uzupe³ni³em
rednie wykszta³cenie, gdy¿ podczas okupacji nie by³o
ku temu mo¿liwoci.
W po³owie stycznia 1945 r. w godzinach rannych,
us³yszelimy pó³godzinn¹ bezustann¹ kanonadê  Jeden daleki huk, od razu zorientowalimy siê, ¿e jest to
ofensywa na niemieckie pozycje. Odleg³oæ od Lublina
do Wis³y wynosi ok. czterdzieci parê kilometrów i faktycznie, nastêpnego dnia. 17 stycznia 1945 r. obrona
niemiecka na Wile zosta³a prze³amana i Warszawa
zosta³a wyzwolona.
Z pocz¹tkiem marca 1945 r. zosta³a u nas stworzona dêta orkiestra, do której wst¹pi³em, z radoci¹. Kapelmistrzem zosta³ cz³owiek-dusza, bardzo otwarty i
¿yczliwy dla wszystkich, chyba dawny zes³aniec sybirski, por. Pa³kin, nie dbaj¹cy o pozory, ale znaj¹cy siê
doskonale na muzyce. W Rosji nazywano go Nik³ap
 tj. odwrotnoæ literowa nazwiska.
Podczas prób muzycznych t³umaczy³ nam, jak nale¿y rozumieæ dany utwór, przez który mo¿na wyraziæ
odczucia i myl przewodni¹ kompozytora. W tym czasie przerabialimy m.in. uwerturê koncertow¹ F. Suppego Lekka kawaleria.

I) Naj mówi sy chto chce, ja ni kucam ni o nic,
wszystko ma dzi swój konie,
nawyt wojna ty¿ ma.
I przyjdzi taki dzieñ, ¿y powrócy du Lwowa,
frajda beñdzi gutowa,
zabawa na sto dwa.
Gdy przez Hytmañski Wa³y w pochodzi bendy szed
wylegnie Lwów tam ca³y,
aby powitaæ mnie.
2) Na Gródku poród ³ez mnie Baczeski powita,
na masz æmagi i kwita,
mo¿ysz chlaæ iii chcesz.
I lwoski browar wraz, z chmielu bramy iwiji,
stary klijint naj ¿yji,
kiedy tu do nas w³az.
U cioci Teliczkowy* usobny heñdzi stó³,
a na nim chleb wiprzowy,
abym si klawo czu³.

* S³ynna jad³odajnia przy ul. Akademickiej 6.
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Antoni Wilgusiewicz

Pañstwowe Wydawnictwo Ksi¹¿ek Szkolnych we Lwowie
Z mojego ksiêgozbioru
Pani Aleksandrze Hyli z Bytomia powiêcam

rêczników polskich PWKS mia³o monopol na wydawanie podrêczników dla szkó³ mniejszociowych, przede
wszystkim ukraiñskich, tak¿e niemieckich i bia³oruskich; obok podrêczników wydawano wiele pozycji
przydatnych dla uczniów i nauczycieli, czego przyk³adem jest Mitologia Jana Parandowskiego. Po nieudanych wskutek oporu rodowiska lwowskiego próbach
przenosin PWKS do Warszawy ponownie rozwinê³o
swoj¹ dzia³alnoæ we Lwowie; ostatnim przedwojennym
dyrektorem zosta³ Józef Zaremba. On to zainicjowa³
wobec nadchodz¹cej szybko groby wojny przechowanie zapasów wydrukowanych ksi¹¿ek w magazynach
ró¿nych wydawnictw, przede wszystkim Gebethnera i
Wolffa, ale tak¿e rozdanie ich wród pracowników
 tym sposobem i mój stryj znalaz³ siê w posiadaniu
pewnej ich liczby. Za swój patriotyczny obowi¹zek
uzna³ nie tylko ich przechowanie w czasie okupacji, ale

Przymusowy pobyt w domu zwi¹zany z epidemi¹
koronawirusa sk³ania do ró¿nych zajêæ, na które w codziennym ¿yciu nie mamy po prostu czasu; osoby na³ogowo zbieraj¹ce ksi¹¿ki, do których siê zaliczam, mog¹
przejrzeæ i przeczytaæ niektóre z nich, dot¹d upchniête
gdzie na pó³kach czy w szafach. W ramach tej operacji siêgn¹³em do zbioru ksi¹¿ek wydanych przez
PWKS we Lwowie, które znalaz³y siê w moim posiadaniu jako czêæ spucizny po stryju Stanis³awie, przed
sam¹ wojn¹ zatrudnionym tam jako m³ody praktykant.
PWKS zosta³o za³o¿one jako lokalne wydawnictwo
w 1921 roku, ale prawdziwego rozmachu nabra³o w latach trzydziestych, po tzw. reformie jêdrzejowiczowskiej szkolnictwa. Siedziba Wydawnictwa mieci³a siê
przy ulicy Kurkowej 21 we Lwowie, za pierwszym dyrektorem by³ W³odzimierz Bystrzanowski. Obok pod45

i przywiezienie na l¹sk, gdzie zosta³ ekspatriowany
wraz z rodzin¹ w 1946 roku. Poniewa¿ nikt o te ksi¹¿ki
siê nie upomina³, a póniej, w czasach stalinowskich
ich posiadanie mog³o byæ wrêcz niebezpieczne, przechowa³ je w swoim mieszkaniu a¿ do mierci w 1988
roku. Obecnie znajduj¹ siê u mnie jako sui generis
wiadectwo lwowskiego rodowodu mojej rodziny.
Zbiór liczy kilkadziesi¹t pozycji, wród których prawie nie ma podrêczników. Wyj¹tek stanowi¹ podrêcznik
do astronomii (dla klasy II liceów humanistycznych i
klasycznych) Stanis³awa i Ewy Kalinowskich, a tak¿e
trzy podrêczniki do jêzyka niemieckiego, z których
zwraca uwagê ze wzglêdu na wspó³autora podrêcznik
dla liceów zawodowych  jest nim Karol Zagajewski, po
wojnie spaceruj¹cy ulicami Gliwic ze swoim wnukiem
Adamem. W jêzyku niemieckim znajdziemy tak¿e dwa
tomiki lektury uzupe³niaj¹cej (oraz jeden w jêzyku francuskim). Wród podrêczników jest te¿  na zasadzie
wyj¹tku  podrêcznik akademicki chemii nieorganicznej. Dla mi³oników nauk cis³ych znajdziemy Wród
zjawisk geofizycznych Zofii Kalinowskiej oraz piêknie
wydany, w twardych ok³adkach, tom Egmonta Colerusa
Od tabliczki do ró¿niczki, powiêcony popularyzacji

staro¿ytna i redniowieczna, poczynaj¹c od wspomnianej ju¿, piêknie wydanej Mitologii Jana Parandowskiego (wyd. III, 1932 r.) Ksi¹¿ka drukowana by³a u Jana
¯ydaczewskiego we Lwowie, ul. Leona Sapiehy 77.
Tego¿ autora znajdziemy tak¿e Wojnê trojañsk¹, za

wybitny znawca kultury antycznej Tadeusz Sinko jest
autorem pozycji Doskona³y Grek i Rzymianin oraz Od
filantropii do humanitaryzmu i humanizmu. Jan Parandowski prze³o¿y³ tak¿e z ³aciny i opracowa³ klasyczne
dzie³o Einharda ¯ycie Karola Wielkiego. Warto zauwa¿yæ, ¿e ksi¹¿ka ta wydana zosta³a podczas krótkiego
okresu dzia³alnoci PWKS w Warszawie (1935 rok).
W Wielkiej Bibliotece Historycznej znajdziemy dzie³ka
tak wybitnych historyków, jak W³adys³aw Tomkiewicz,
Mieczys³aw ¯ywczyñski, Tadeusz Manteuffel, Marian
H. Serejski; druga seria, Kultura polska i obca, zawiera
niemniej cenne pozycje jak np. Rozkwit literatury narodowej w XVI wieku Bronis³awa Nadolskiego. Z kolei
tylko z trzech tomów, ale niezwykle starannie opracowanych przez znanych autorów i tak te¿ wydanych
przez wspomnianego Jana ¯ydaczewskiego, sk³ada siê
seria biograficzna (Wielcy ludzie. Biblioteka ¿yciorysów)  t. 1 Micha³ Anio³ Leopolda Staffa, t. 2 Rej
z Nag³owic Stanis³awa Wasylewskiego, t. 3 Balzak
Boya ¯eleñskiego.
Nowszej historii Polski dotycz¹ prace Artura liwiñskiego Konstytucja Trzeciego Maja i Powstanie Styczniowe (obie po kilka wydañ), a prawdziwym hitem II RP
by³a ksi¹¿ka Artura Górskiego Ku czemu Polska sz³a,
bêd¹ca sztandarowym dzie³em tzw. optymistycznej
szko³y historiografii polskiej. Wydana po raz pierwszy
w 1917 roku, w PWKS doczeka³a siê wydania czwartego (1938 rok). Podobny dzie³em, ale skierowanym ku
przysz³oci by³a adresowana do m³odego czytelnika
ksi¹¿ka Janusza Jêdrzejewicza W krainie wielkiej przygody, stanowi¹ca rodzaj przewodnika po rozumnym

matematyki. Uwagê zwraca przedmowa, zaczynaj¹ca
siê od s³ów:
Matematyka jest najpiêkniejszym i najpotê¿niejszym tworem ducha ludzkiego. Matematyka jest
tak star¹, jak stary jest cz³owiek.
Autorem tej przedmowy jest nie kto inny, jak dr Stefan Banach, prof. UJK.
Wiêkszoæ ksi¹¿ek stanowi¹ szeroko pojête pozycje
z zakresu humanistyki i wiedzy o spo³eczeñstwie. Zacznijmy od obszernego tomu Godziny wieków. Historia
wiata dla ciebie Ernesta Gombricha, jak sama nazwa
wskazuje przybli¿aj¹cego temat m³odym (acz nie tylko)
czytelnikom. Obszernie reprezentowana jest historia
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¿yciu cz³owieka i obywatela odrodzonej Polski. Ani autor, ani czytelnicy (o ile zd¹¿yli j¹ przeczytaæ!) wydanej
w 1939 roku ksi¹¿ki nie przewidywali, jak zmieni siê
polska rzeczywistoæ ju¿ za kilka miesiêcy...
Do najnowszej historii Polski nawi¹zywa³a ksi¹¿ka
adiutanta Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego Mieczys³awa
B. Lepeckiego Sybir wspomnieñ, stanowi¹ca relacjê
z podjêtej przez niego podró¿y w celu pobrania ziemi
na Kopiec Józefa Pi³sudskiego w Krakowie. Z kolei
podsumowanie dwudziestu lat odzyskanej niepodleg³oci stanowi zredagowana przez Stefana Papee ksi¹¿ka
XX lat Rzeczypospolitej Polskiej 1918  1939, zawieraj¹ca zbiór wypowiedzi przypominaj¹cych walkê o Polskê niepodleg³¹, a nastêpnie jej budowanie  zaczyna
j¹ s³ynny rozkaz Komendanta z 3 sierpnia 1914 roku.
Do³¹czono te¿ kalendarium, noty biograficzne, bibliografiê tematu. Mia³o to stanowiæ pomoc nauczycielom i
uczniom w wychowaniu patriotycznym. Ten cel mia³ te¿
spe³niaæ piewnik Mieczys³aw ¯ukowskiego Hejna³, zawieraj¹cy przede wszystkim pieni narodowe i patriotyczne, a tak¿e cenna pozycja Stanis³awa £ozy Ordery
i odznaczenia polskie, opisuj¹ca je poczynaj¹c od ustanowionego w 1705 r. Orderu Or³a Bia³ego. Zosta³a ona
starannie wydrukowana przez ksiêgarniê Bernarda Po³onieckiego wraz z barwn¹ wk³adk¹ pokazuj¹c¹ poszczególne odznaczenia i ich kolejnoæ  wystêpuje tu
tak¿e Krzy¿ na l¹skiej Wstêdze Walecznoci i Zas³ugi, uznany  obok Krzy¿a Zas³ugi Wojsk Litwy rodkowej  za odznaczenie pañstwowe. Osi¹gniêcia wspó³czesnej Polski propagowa³a te¿ ksi¹¿ka Jerzego Tepy
(notabene kierownika programowego katowickiej rozg³oni radiowej) Na polskiej antenie, przybli¿aj¹ca spo³eczeñstwu pracê Polskiego Radia.
Poszczególnym regionom ówczesnej Polski by³a
powiêcona seria wydawnictw, na czele z ksi¹¿k¹
Lwów i Ziemia Czerwieñska autorstwa znanego po

wojnie historyka wroc³awskiego Karola Maleczyñskiego
i trzech innych wspó³autorów. Stanowi ona cenny do
dzi zarys dziejów tego utraconego wkrótce, a wtedy
uwa¿anego za serce Polski regionu ze Lwowem na
czele. Mamy wród tych wydawnictw tak¿e barwnie
opisane przez Zofiê Kossak dzieje l¹ska i jego walki
o powrót do Polski  Na l¹sku.
Na zakoñczenie wspomnê o dwóch interesuj¹cych
pozycjach, które trudno uj¹æ w której z wy¿ej wymienionych kategorii. Pierwsza to Estetyka ¿ycia codziennego Stanis³awa Machniewicza z wieloma ciekawymi
rycinami, poczynaj¹c od egipskich malowide³, a koñcz¹c na ulicznych reklamach w ówczesnym Londynie.
Ostatnia ksi¹¿ka w moim zbiorze to Obyczaje towarzyskie Marii z Colonna Walewskich Wielopolskiej  ju¿ po
nazwisku widaæ, ¿e by³a to dama wietnie znaj¹ca temat! Nie s¹ to jednak wskazówki dla hrabiów i baronów, a wrêcz przeciwnie  skierowane do m³odzie¿y
¿yj¹cej w ówczesnej rzeczywistoci II RP i nie zawsze
umiej¹cej siê w niej odpowiednio znaleæ.
Ksi¹¿ki wydane przez lwowskie PWKS z dzisiejszej
perspektywy nale¿y oceniæ bardzo wysoko, i to zarówno merytorycznie, jak i pod wzglêdem starannoci wydania. Ich autorzy to wybitni znawcy tematów, o których
pisali  teoretycy i praktycy; poziom i jêzyk w³aciwie
skierowany do m³odego odbiorcy, ale nie prymitywny,
a wrêcz odwrotnie, pokazuj¹cy mu dobre wzorce jasnego i poprawnego formu³owania wypowiedzi. Ilustracje,
ok³adki, oprawa jak na ówczesne warunki techniczne,
nieporównywalne przecie¿ z obecnymi  staranne i estetyczne. Zawarte w nich treci ³¹czy³y patriotyzm i
dumê ze wie¿o odzyskanej niepodleg³oci z wiedz¹
o ówczesnej Polsce i wiecie, jego osi¹gniêciach, ale
te¿ problemach. Niestety, bardzo szybko i Polska i
wiat zosta³y poddane próbie, której nikt z autorów i
czytelników nie przewidywa³... G

Janusz Sekulski

Konwencja ONZ z 9 grudnia 1948 roku
W dniu 11 lipca br. o godz.18:30 msz¹ w. koncelebrowan¹ w Kociele pw. wiêtej Trójcy gnienieñski
oddzia³ Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich rozpocz¹³ uroczystoæ 77 Rocznicy Ludobójstwa na Wo³yniu i w Polsce Po³udniowo-Wschodniej. Mszy w. przewodniczy³ ks. dziekan
dr Andrzej Grzelak obok ks. kanonika dr. Jana Szrejtera i ks. wikarego parafii wiêtej Trójcy. Homiliê wyg³osi³
ks. dr Andrzej Grzelak. Ks. dziekan nawi¹za³ do okolicznoci bestialskich mordów podczas tzw. krwawej
niedzieli tworzenie siê miejsc samoobrony, skupi³ siê
na aspektach psychologicznych ludzi, braku wyt³umaczenia tak wielkiej nienawici, przebaczeniu ludziom,
którzy nie wiedz¹ co czyni¹, modlitwie za ofiary jak i winowajców.
Po mszy w. uczestnicy uroczystoci przeszli obok
tablicy pami¹tkowej Ludobójstwo na Wo³yniu i w Polsce Po³udniowo-Wschodniej umieszczonej przez nasz
oddzia³ u do³u z nisz¹ ziemi z miejsc mordów Polaków

i cmentarzy w £ucku i Porycku. Obecni byli m.in. Tadeusz Tomaszewski pose³ na Sejm RP, senatora Paw³a
Arndta reprezentowa³ dyrektor £ukasz Kaszyñski, starosta powiatowy Piotr Gruszczyñski, z-ca Prezydenta
Gniezna Micha³ Powa³owski, przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Gnienieñskiego Dariusz Pilak, reprezentant
Rady Miasta, delegacje Komendy Policji Powiatowej,
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, przedstawiciele Towarzystw i Stowarzyszeñ, mieszkañcy Gniezna i powiatu.
Po odpiewaniu Hymnu Polski powiedzia³em m.in.
11 lipca 1943 roku  niedziela by³a dniem wyj¹tkowych
zbrodni. W ponad stu miejscowociach na Wo³yniu
bandy UPA dokona³y masowych mordów Polaków bez
wzglêdu na wiek i p³eæ. W Porycku podczas mszy w.
uzbrojony oddzia³ UPA zamordowa³ dwustu Polaków,
w tym odprawiaj¹cego mszê w. proboszcza poryckiej
parafii ks. Boles³awa Szew³owskiego. W³anie dzieñ
11 lipca zosta³ uznany przez Sejm RP dniem pamiêci
Ludobójstwa na Wo³yniu i w Polsce Po³udniowo47

-Wschodniej (Galicji Wschodniej). W Porycku ka¿dego
roku 11 lipca odbywaj¹ siê uroczystoci przy zachowanym cmentarzu organizowane przez Polaków i Ukraiñców.
(...) Od wielu lat z tego miejsca przedstawia³em
zbrodnicze, potworne rzezie Polaków, tworzenie siê
polskiej samoobrony, koszmar niedzieli 11 lipca 1943
roku. (...) ¯adne s³owa nie oddadz¹ co dzia³o siê w g³owach ukraiñskich barbarzyñców, jak mogli mordowaæ
Polaków s¹siedzi, którzy jeszcze wczoraj siedzieli przy

styczne i to wród ludzi m³odych. Maszeruj¹ ulicami
miast nios¹c czerwono-czarne sztandary i wykrzykuj¹
pochwa³y dla Bandery i UPA.
Ta sytuacja martwi ale wymaga te¿ ostrej reakcji
polskich w³adz. My pamiêtamy i bêdziemy pamiêtaæ.
Obowi¹zkiem patriotycznym pedagogów, nauczycieli
historii, rodziców jest przekazywanie prawdy m³odszemu pokoleniu. (...) Ujawnienie pe³nej prawdy o zbrodni
Wo³yñskiej, jest nam potrzebne nie dla rewan¿u, jest

Od lewej: Janusz Sekulski, ks. dr Jan Szrejter, ks. dr Andrzej Grzelak, cz³onkowie Towarzystwa
wspólnym stole. (...) Zgodnie z Konwencj¹ ONZ
z 9 grudnia 1948 roku zbrodnie ukraiñskich nacjonalistów na Polakach s¹ w prawie miêdzynarodowym okrelone jako zbrodnia ludobójstwa. Ukraiñskie ludobójstwo na Polakach na Wo³yniu i Galicji Wschodniej zak³ada³o jak najszybsze mordowanie wszystkich cz³onków tego narodu, których uda³o siê dosiêgn¹æ, od nienarodzonych przez niemowlêta, dzieci, doros³ych powstañców bez wzglêdu na wiek i p³eæ. Zadawanie
mierci by³o, jeli tylko pozwala³y na to warunki, po³¹czone z barbarzyñskimi torturami jak r¹banie siekierami... (...)
Taka by³a doktryna UPA i OUN-u, któr¹ stworzy³
m.in. Stephan Bandera. W jednym z numerów Newsweeka przeczyta³em reporta¿  rozmowê ukraiñskiego historyka z polskim znanym politykiem. Polak przekonywa³, ¿e Bandera nie jest odpowiedzialny za ukraiñskie zbrodnie bo siedzia³ wtedy w wiêzieniu. Pytam
wiêc czy Stalin i Hitler kogo osobicie mordowali, odpowied jest oczywista (...) kilkadziesi¹t lat selektywnego traktowania historii narodu polskiego wynikaj¹cego
z podporz¹dkowania Polski Zwi¹zkowi Sowieckiemu
spowodowa³o, ¿e ogó³ spo³eczeñstwa z wyj¹tkiem rodowisk pochodz¹cych ze wschodnich terenów II Rzeczypospolitej utraconych po II wojnie wiatowej nie ma orientacji o strasznych dowiadczeniach ludnoci kresowej (...)
Nie uda³o siê dot¹d pokonaæ ogromnych zaniedbañ
w przekazie spo³eczeñstwu prawdy o hekatombie Polaków na Wo³yniu i Galicji Wschodniej. Nie ma zatem
powszechnej wiadomoci, ¿e naród polski podczas II
wojny wiatowej by³ ofiar¹ trzech ludobójstw  niemieckiego, sowieckiego i ukraiñskiego.
A jak na Ukrainie? Jeszcze gorzej. Jestem tam corocznie od 26 lat. Odnawiaj¹ siê organizacje nacjonali-

nam potrzebne po to by przysz³e pokolenia wyci¹gnê³y
wnioski z naszej dramatycznej przesz³oci. Tylko bowiem prawda mo¿e zamkn¹æ tê niechlubn¹ kartê

Kwiaty sk³adaj¹: starosta Piotr Gruszczyñski
i przewodnicz¹cy Rady Powiatu Dariusz Pilak
wspólnej historii. Ujawnienie pe³nej prawdy to zadanie
dla historyków obu stron, a drogowskazem w ich pracy
niech bêd¹ s³owa papie¿a Jana Paw³a II podczas Jego
pielgrzymki we Lwowie 26 czerwca 2001 roku: Niech
dziêki oczyszczeniu pamiêci historycznej wszyscy gotowi bêd¹ wy¿ej to co jednoczy, ni¿ to co dzieli. aby
razem budowaæ przysz³oæ opart¹ na wzajemnym szacunku, braterskiej wspó³pracy i autentycznej solidarnoci. Minê³o dziewiêtnacie lat i co zosta³o z tych s³ów?
Pog³êbia siê k³amstwo i wrogoæ z ukraiñskiej strony.
Ale i czêæ polskich historyków gloryfikuje Banderê i
UPA. Do pojednania bardzo daleka droga, je¿eli w ogóle jest to mo¿liwe.
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Delegacje z³o¿y³y kwiaty i zapali³y znicze pod Tablic¹ Pamiêci. Na koniec wszyscy uczestnicy uroczystoci odpiewali Rotê.
Podziêkowa³em za przybycie wszystkim obecnym
podkrelaj¹c, ¿e epidemia przerzedzi³a nasze szeregi.

Nie mog³o byæ warty honorowej i pocztu sztandarowego z powidzkich baz Lotnictwa Transportowego i innych
pocztów sztandarowych.
Uroczystoæ nagrywa³a Telewizja Gniezno oraz portale internetowe. G

Piotr Steffen

Kresowiacy upamiêtnili 77. rocznicê
krwawej niedzieli 1943.

Fot. Starostwo Powiatowe Z³otów

ski Ma³gorzata Sameæ i harcerze, upamiêtnili dzisiaj
77. rocznicê krwawej niedzieli 1943 sk³adaj¹c wi¹zanki
kwiatów i znicze pod Debem Pamiêci przy Starostwie
Powiatowym w Z³otowie i Zagrodzie Krajeñskiej. G

11 lipca w Polsce obchodzony jest Narodowy Dzieñ
Pamiêci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraiñskich nacjonalistów na obywatelach II RP.
Cz³onkowie Klubu Towarzystwa Mi³oników Lwowa
i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, wicestarosta z³otow-

Andrzej Szlichta

Pamiêtamy o ofiarach zbrodni UPA.
stów reprezentowa³ Senator RP Ryszard Majer. Mszê
w. celebrowa³ i piêkn¹ homiliê historyczno-patriotyczn¹ wyg³osi³ paulin o. Jan Poteralski. Niestety mimo
wczeniejszych zapowiedzi nie zjawi³ siê ks. bp. Andrzej Przybylski.
Po nabo¿eñstwie wszyscy udali siê na wa³y pod
nasz¹ tablicê powiêcon¹ Orlêtom. Tu odby³a siê
czêæ cywilna naszej uroczystoci. Prezes naszego
Oddzia³u Adam Kiwacki oficjalnie powita³ przyby³ych i
nawi¹za³ do przyczyn spotkania. Z kolei zabrali g³os
Wiceprezydent Czêstochowy Ryszard Stefaniak i Senator Ryszard Majer. Obaj nawi¹zali do tragedii naszych Rodaków na Kresach, do zbrodni ludobójstwa
pope³nionej przez bandy UPA. Po tych wyst¹pieniach p.
Ryszard Stefaniak jako mjr dru¿yn strzeleckich, w imieniu Komendanta Naczelnego Polskiej Organizacji
Strzeleckiej wrêczy³ naszemu sekretarzowi Oddzia³u
Zbigniewowi Fliszczakowi Strzelecki Krzy¿ Zas³ugi. Na
zakoñczenie Andrzej Szczepañski zapiewa³ Hymn

Tradycyjnie ju¿ w koñcu czerwca w jasnogórskiej
bazylice odprawiona zosta³a msza w. w intencji ofiar
ukraiñskich nacjonalistów z UPA na Kresach. Pamiêtamy o ofiarach tych zbrodni. Wprawdzie oficjalne uroczystoci odbywaj¹ siê w lipcu (11 lipca), ale nasz
Oddzia³ czyni to w koñcu czerwca, aby mog³a uczestniczyæ m³odzie¿ szkolna. Có¿, w bie¿¹cym roku korona
wirus pokrzy¿owa³ plany nie tylko nam. Uroczystoæ na
Jasnej Górze by³a o wiele skromniejsza ni¿ uprzednio.
Przede wszystkim zabrak³o m³odzie¿y szkolnej i tak
licznych poprzednio pocztów sztandarowych. Przyby³a
m³odzie¿ z klasy mundurowej Zespo³u Szkó³ Technicznych z naszym sztandarem. Przybyli nasi cz³onkowie,
W³adze Miasta reprezentowa³ Wiceprezydent dr Ryszard Stefaniak i cz³onek Rady Miasta oraz cz³onek
Sejmiku l¹skiego Stanis³aw Gmitruk. Przyby³y delegacje Wydzia³u Prewencji Komendy Miejskiej Policji, Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ, Centralnej Szko³y Po¿arnictwa, Sybiraków i Rodzin Katyñskich. Parlamentarzy49

Polakom zamordowanym przez ukraiñskich nacjonalistów OUN-UPA na Wo³yniu i Wschodniej Ma³opolsce
w latach 1939  1947 wiatowy Kongres Kresowian,
Stowarzyszenie Upamiêtnienia Ofiar Zbrodni Ukraiñskich Nacjonalistów, Towarzystwo Mi³oników Lwowa i
Kresów Po³udniowo-Wschodnich. Nieco dalej w kierunku Skarbca na tym samym filarze widnieje p³yta
z zaznaczonymi topograficznie miejscowociami o których mowa w nast. treci: Pamiêci naszych Przodków
pomordowanych na Kresach, Pyszówka 7.IV.1944  54
osoby, Zady 10.IV.1944  66 osób. Mieszkañcy Gaworzyc. Tablica ta powsta³a w 2017 r. z inicjatywy Adama
Kiwackiego, a Gaworzyce to miejscowoæ ko³o G³ogowa, gdzie osiedlili siê przesiedleñcy z wymienionych
terenów. Pod t¹ tablic¹ umieszczona zosta³a nowa granitowa p³yta z nast. treci¹:
Stowarzyszenie Upamiêtnienia Ofiar Zbrodni Ukraiñskich Nacjonalistów sk³ada ho³d sprawiedliwym Ukraiñcom za pomoc i schronienie Polaków przed banderowskimi ludobójcami. A.D. 2020 Rodziny Pomordowanych. Tak wiêc na niewielkiej przestrzeni s¹ cztery
nasze kresowe tablice, mo¿na by rzec, ¿e ta brama
to: brama Kresowa, bo naprzeciw wspomnianych tablic
jest równie¿ tablica Pamiêci Sybiraków oraz rzeba
upamiêtniaj¹ca Ofiary Katynia. Mamy nadziejê, ¿e pielgrzymi i turyci choæ na chwilê zatrzymaj¹ siê przed
nimi i przeczytaj¹ ich treæ. Pamiêtamy o Tych, którzy
stracili ¿ycie na Kresach Wschodnich II RP i pozostali
tam na zawsze. G

o Wo³yniu w³asnego autorstwa. Tak zakoñczy³a siê ta
skromna uroczystoæ.
Zebrani przed rozejciem siê mogli zapoznaæ siê
z zamontowanymi ju¿ dwoma, nowymi tablicami kresowymi, choæ ich oficjalne ods³oniêcie nast¹pi 5 lipca

podczas zjazdu i pielgrzymki na Jasn¹ Górê. S¹dzê, ¿e
mogê podaæ kilka informacji na ten temat, gdy¿ prezes
naszego Oddzia³u bardzo aktywnie pomaga³ w za³atwieniu formalnoci u w³adz klasztoru.
I tak na filarze bramy z jasnogórskich wa³ów do
Skarbca, pod nasz¹ tablic¹ powiêcon¹ Lwowskim
Orlêtom umieszczona zosta³a p³yta z czarnego granitu
o wymiarach 88 x 88 cm. Na niej umieszczono z³otymi
drukowanym literami nast. treæ: W ho³dzie pamiêci

> Z ¯A£OBNEJ KARTY
p. Emil Hlib

udzia³ w pogrzebie ostatniego Arcybiskupa Ormiañskiego Józefa Teodorowicza. Wojna uniemo¿liwi³a funkcjonowanie szko³y. Sowieci zakazali gry polskiej orkiestrze. Z koniecznoci podj¹³ w 1940 r. pracê na poczcie. Pracuj¹c od witu do nocy przemierza³ od 30 do
40 km dziennie  w tzw. trzech chodzeniach z przesy³kami, pras¹ lokalna i dziennikami centralnymi. By³
wiadkiem licznych represji sowieckich i niemieckich
widzia³ nocne masowe rozstrzeliwanie wiêniów przez
Sowietów w wiêzieniu na ul. £¹ckiego, a po ich ucieczce ze Lwowa (29.06.1941 r.) stosy zamordowanych
bestialsko i spalonych przez NKWD wiêniów w wiêzieniu w tzw. Brygidkach. Latem 1942 r. unikn¹³ aresztowania i os¹dzenia przez Niemców, co spotka³o jego
kolegê Karola, razem z którym niszczyli listy z donosami na Polaków adresowane do Gestapo. W padzierniku 1944 r. wcielony zosta³ do polskiego wojska formuj¹cego siê na terenach ZSRR, sk¹d trafi³ do kompanii
³¹cznoci w Jastkowie ko³o Lublina. Po przejciu przez
te tereny ofensywy wojsk sowieckich jednostka przeniesiona zosta³a do Andrzejowa k. £odzi. Tam w lutym
1945 r. przydzielony zosta³ do orkiestry wojskowej,
z która jako muzyk ju¿ w stopniu plutonowego w lipcu
1945 r. przyjecha³ do Legnicy. Po nawi¹zaniu kontaktów z rodzicami, dzieñ po wiecie Bo¿ego Cia³a
w 1946 r. przybyli tu tak¿e i oni. Jego ojciec i siostra
Maria zatrudnieni zostali w Urzêdzie Pocztowym przy
ul. Wroc³awskiej 56. Po odbyciu s³u¿by wojskowej
w marcu 1947 r.  otrzyma³ stopieñ podporucznika,

1922  2020
Pionier legnickich
pocztowców. Autor ksi¹¿ek o Lwowie oraz zbiorów piosenek lwowskich
i kresowych. Urodzi³ siê
19.10.1922 r. we Lwowie. Jego ojciec pracowa³ na Poczcie G³ównej
we Lwowie, daj¹c po
wybuchu wojny schronienie synowi. M³ody
Emil chodzi³ do Lwowskiego Konserwatorium
Muzycznego im. Karola Szymanowskiego i
uczy³ siê gry na tr¹bce
Emil Hlib w czasie
u najlepszych muzyków
pe³nienia s³u¿by wojskowej,
 Ferdynanda BociaAndrzejów k. £odzi
nowskiego i Zofii Lissy
(lipiec 1945 r.)
 póniejszej minister
kultury w PRL. Zabrak³o mu 2 lata nauki, by zostaæ zawodowym muzykiem. Muzyka by³a jego pasj¹ od lat
dzieciêcych. Jako samouk przyjêty zosta³ na pocz¹tku
1937 r. do lwowskiej orkiestry tramwajowej, która poprzez swój zwi¹zek zawodowy skierowa³a go jesieni¹
do konserwatorium. W grudniu 1938 r. jako muzyk bra³
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a kilka lat póniej porucznika rezerwy. Po uzupe³nieniu
wykszta³cenia i zdaniu matury w 1952 r. zosta³ Naczelnikiem Poczty na ul. Nowy wiat, od roku 1960 pracowa³ jako kontroler kasowy i personalny na Poczcie przy
ul. Dworcowej. W 1966 r. obj¹³ stanowisko Naczelnika
nowo otwartego Urzêdu Pocztowego w Rynku, który
piastowa³ nieprzerwanie przez 23 lata. W 1989 r. przeszed³ na emeryturê, podejmuj¹c prace na pó³ etatu na
Poczcie G³ównej, gdzie by³ kontrolerem do 1995 r. Za
trudy pocztowca wyró¿niono go medalem 35 lat, a nastêpnie 40 lat w s³u¿bie ³¹cznoci. Muzyka pozosta³a
jego wielk¹ pasja poza prac¹ zawodow¹ .Przez kilka lat
po zakoñczeniu s³u¿by wojskowej gra³ dorywczo w orkiestrze kolejowej i dziewiarskiej, d³u¿ej grywa³ po lokalach przeznaczaj¹c honoraria na cele charytatywne.
Wychowany na patriotycznych tradycjach utrzymywa³
kontakty ze Lwowem je¿d¿¹c po roku 1985 corocznie
do Lwowa .Gromadzi³ pami¹tki lwowskie, chroni³ od

zapomnienia piosenki lwowskie i kresowe. Wyda³ za
w³asne pieni¹dze 4 ksi¹¿ki  Moje chodzenie po Lwowie (do 1945 r. i po 1945 r.)  2 tomy oraz Piosenki
lwowskie i kresowe  2 tomy z opracowanymi przez
siebie wieloma nutami. Zamieci³ w nich ok. 500 piosenek zbieranych przez 50 lat. Z lat m³odzieñczych pozosta³a mu utrwalona w zawodzie listonosza pasja chodzenia. W krêgu sportowców znany by³ jako chodziarz
i mi³onik innych sportów ruchowych  pi³ki no¿nej,
siatkówki, krêgów, a nawet ringo. Za udzia³ w zawodach oldbojów w tych dyscyplinach by³ wielokrotnie wyró¿niany  dyplomami i medalami. Bra³ ponadto udzia³
w 20 pielgrzymkach pieszych z Warszawy do Czêstochowy oraz 4 z Wroc³awia do Czêstochowy. Wspó³za³o¿yciel i aktywny dzia³acz Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich oddzia³ w Legnicy. W 2008 r. odznaczony Odznak¹ Zas³u¿ony dla Legnicy. Zmar³ 26.07.2020 r. w Legnicy.

p. Emil Hlib
Zmar³ ostatni polski listonosz Lwowa.
Kilka dni temu pochowalimy na cmentarzu komunalnym w Legnicy seniora tutejszych Kresowian Pana
Emila Hliba. Prze¿y³ 98  pracowitych i obfituj¹cych
w bogate wydarzenia  lat godnego ¿ycia. Urodzi³ siê
w rodzinie lwowskiego pocztowca, z pocz¹tku wiele
wskazywa³o na to, ¿e tego zawodu dziedziczyæ nie
bêdzie .... ale ¿ycie napisa³o inny scenariusz. Jako utalentowany samouk grywa³ na tr¹bce przy ró¿nych okazjach, a¿ trafi³ w 193 7 roku do orkiestry lwowskich
tramwajarzy, z której uzyska³ skierowanie do Lwowskiego Konserwatorium Muzycznego im. K. Szymanowskiego, gdzie nauki pobiera³ u znakomitych muzyków 
Ferdynanda Bocianowskiego i Zofii Lissy  póniejszej
minister kultury w PRL.
W grudniu 1938 roku w sk³adzie orkiestry bra³ udzia³
w pogrzebie ostatniego lwowskiego arcybiskupa ormiañskiego Józefa Teodorowicza. Wkrótce po tym
Lwów pogr¹¿y³ siê w mrokach kolejnych okupacji; najpierw radzieckiej, potem niemieckiej i znów radzieckiej.
Te okolicznoci czasu wojny sprawi³y, i¿ Emil Hlib musia³ podj¹æ pracê na poczcie. Polega³a ona g³ównie na
tym, ¿e przemierza³ dziennie od 30 do 40 km w trzech
chodzeniach z przesy³kami, pras¹ lokaln¹ i dziennikami centralnymi. Opisa³ to w dwóch tomach wspomnieñ
Moje chodzenie po Lwowie. Razem ze swoim zaufanym koleg¹ Karolem niszczyli listy z donosami na Polaków adresowane do gestapo. Przemierzaj¹c ulice,
dzielnice i place Lwowa pozna³ jego tajemnice i by³
wiadkiem represji radzieckich i niemieckich stosowanych wobec Lwowian, zw³aszcza masowych rozstrzeliwañ wiêniów przy ul. £¹ckiego i morderstw dokonanych przez NKWD w tzw. Brygidkach.
Lwowski okres w ¿yciu Emila Hliba koñczy siê
w padzierniku 1944 roku kiedy to dowiadczony ju¿ listonosz zosta³ wcielony do wojska polskiego formuj¹cego siê w ZSRR, gdzie znalaz³ siê w orkiestrze,
z któr¹ w lipcu 1945 roku przyby³ do Legnicy. Wkrótce
do naszego miasta przyby³a jego najbli¿sza rodzina;

Emil Hlib na Cmentarzu £yczakowskim w 2008 r.
ojciec i siostra Maria. Zostali zatrudnieni w urzêdzie
pocztowym przy ulicy Wroc³awskiej. S³u¿bê wojskow¹
Emil Hlib zakoñczy³ w stopniu podporucznika WP, a nastêpnie po zdaniu matury zosta³ naczelnikiem poczty.
Z ró¿nymi placówkami pocztowymi w Legnicy zwi¹za³
swoje ¿ycie zawodowe do roku 1989 kiedy to przeszed³
na zas³u¿on¹ emeryturê. Od tego momentu móg³ oddawaæ siê bez reszty swoim pasjom, a by³y nimi jak dawniej muzyka i miasto Lwów. Dorywczo grywa³ w legnickich orkiestrach; kolejowej i dziewiarskiej. Ale Lwów
przyci¹ga³ go jak magnes!. Od roku 1985 corocznie wyje¿d¿a³ do miasta Semper Fidelis i spêdza³ tam ca³y
miesi¹c wêdruj¹c cie¿kami i ulicami jak przed laty,
gromadzi³ pami¹tki lwowskie, spisywa³ teksty piosenek
lwowskich  nie tylko tych bardzo znanych i popularnych, ale dociera³ do ludzi którzy przypominali sobie
s³owa piosenek innych z ró¿nych rodowisk wielkiego
miasta i okolic.
Mi³oæ do Lwowa ze strony Emila Hliba wymaga³a
te¿ wymiernej ofiary. Na w³asny koszt fanatyczny
Lwowianin wyda³ cztery tomy: Moje chodzenie po Lwo51

Tym tekstem ¿egnam Emila Hliba, nale¿¹cego do
pokolenia które w³asnymi oczyma ch³onê³o piêkno polskiego Lwowa. I ten piêkny Lwów Emil Hlib nosi³ w swoim
sercu i umyle do ostatnich chwil swojego godnego,
przepe³nionego szlachetnymi uczynkami ¿ycia.
Wyj¹tkowoæ jego osoby i lwowsko-legnickiej jego
biografii  powoduje, ¿e pustka po nim nie zostanie
wype³niona, ale pamiêæ o nim bêdzie trwaæ w sercach
Lwowian, Kresowian i mi³oników wszystkiego co kresowe. A znaj¹c ogromny potencja³ ¿yczliwoci jak¹
obdarza³ ludzi spotkanych na swojej drodze ¿ycia
mogê z czystym sumieniem wysnuæ przypuszczenie,
¿e Emil Hlib w ¿yciu pozagrobowym zastosuje siê do
s³ów w. Augustyna: Nie p³aczcie nad moj¹ nieobecnoci¹, czujcie siê blisko mnie, i mówcie do mnie jeszcze.
Bêdê was kocha³ z nieba, tak jak kocha³em na ziemi.
Skromny lecz bogaty duchem Emil Hlib lwowski listonosz, legnicki pocztowiec , muzyk i kronikarz przemijaj¹cego wiata polskich Kresów Wschodnich 26 lipca 2020 roku zakoñczy³ swe ziemskie pielgrzymowanie. Zas³u¿y³ sobie na nasz¹ nieprzemijaj¹c¹ pamiêæ!

wie ( 2 tomy) i Piosenki lwowskie i kresowe (2 tomy).
Nie bez powodu u¿y³em s³owa fanatyczny bo uczyni³em to przez analogiê do opinii jak¹ wyg³aszaj¹ historycy mówi¹c, i¿ Lwów by³ fanatycznie przywi¹zany do
Rzeczypospolitej.
W tym kontekcie ja miem twierdziæ, ¿e Emil Hlib
by³ fanatycznie przywi¹zany do Lwowa. Lwów by³
w ca³ej jego osobowoci, w umyle i w duszy na
wskro kresowej. By³ on chodz¹c¹ encyklopedi¹ Lwowa. Legniccy Kresowianie bardzo ¿a³uj¹, ¿e przesta³o
biæ serce kochaj¹ce miasto Lwów, kochaj¹ce tak samo
jak Marian Hemar, Stanis³aw Lem, ks. biskup W³adys³aw Kiernicki, prof. Mieczys³aw Gêbarowicz, Witold
Szolgina, Adam Hollanek, Jerzy Janicki, Jerzy Michotek, jak kocha³y miasto Orlêta Lwowskie i setki innych
wielkich Polaków i bohaterów kresowych.
Konstatuj¹c z g³êbokim smutkiem odejcie jednego
z ostatnich Lwowian siêgam po nastrojowe i refleksyjne
strofy wiersza Marian Hemara:
mieræ powoli nas wymiata
Jak pajêczyny w k¹cie
Coraz nas mniej z naszego wiata
Co siê oddala i odlata.

Dr Tadeusz Samborski
Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego
Krajobrazy w Legnicy

p. Janusz Wasylkowski
1933  2020

satyry, monografiê polskich organizacji niepodleg³ociowych w Danii.
Szczególne miejsce w
jego bogatym dorobku
zajmuj¹ publikacje o tematyce lwowskiej, w tym
s³ynny s³ownik gwary
lwowskiej. Jest autorem
licznych aforyzmów i reporta¿y. Jego publikacje
oraz sztuki teatralne t³umaczone by³y na wiele
jêzyków wiata, m.in. na
czeski, s³owacki, niemiecki, angielski, duñski oraz bu³garski. Jest te¿ zapalonym
kolekcjonerem. Jego zbiór ponad 16 tysiêcy pocztówek
Kresy wschodnie dawnej Rzeczpospolitej naby³a Biblioteka Narodowa.
Za sw¹ dzia³alnoæ Janusz Wasylkowski by³ wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Otrzyma³ m.in.: Medal Zas³u¿ony Kulturze  Gloria Artis, nagrodê specjaln¹ Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Z³ot¹ Odznakê Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
Z³ot¹ Odznakê Zwi¹zku Ziem Wschodnich RP, Medal
Pro Memoria oraz Honorowe Wyró¿nienie Nagrody
Literackiej im. W³adys³awa Reymonta. Cz³onek Honorowy Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich.
Zmar³ 14 kwietnia 2020 roku.

Janusz Wasylkowski przyszed³ na wiat 2 sierpnia
1933 roku we Lwowie. Ojciec pracowa³ jako lusarz,
matka by³a gospodyni¹ domow¹. Choæ by³ zaledwie
szecioletnim ch³opcem, dobrze zapamiêta³ niemieckie
bombardowania miasta w 1939 roku. Pierwsz¹ okupacjê sowieck¹ (1939 1941), okupacjê niemieck¹ (1941 
 1944) i ponowne zajêcie miasta przez Armiê Czerwon¹ prze¿y³ we Lwowie.
W 1944 roku wyjecha³ z rodzinnych stron. We Wroc³awiu ukoñczy³ studia polonistyczne. Podczas studiów
zwi¹za³ siê z wroc³awskimi teatrami studenckimi, by³
m.in. za³o¿ycielem Teatrzyku Satyry Ponuracy. Prowadzi³ szeroko pojêt¹ dzia³alnoæ popularyzuj¹c¹ kulturê  by³ wspó³za³o¿ycielem tygodnika Pogl¹dy, wyre¿yserowa³ te¿ kilka programów telewizyjnych.
W 1961 roku przeniós³ siê do Warszawy, gdzie powiêci³ siê dziennikarstwu. Pracowa³ m.in. w tygodniku
harcerskim Dru¿yna oraz w ¯yciu Gospodarczym.
W latach 1972  74 by³ kierownikiem artystycznym Teatru Rozrywki w TV, zrealizowa³ 45 spektakli; w latach
1987  88 kierowa³ teatrem Buffo. W 1991 roku za³o¿y³ Instytut Lwowski oraz pismo Rocznik Lwowski,
którego do dzi jest redaktorem naczelnym. Cenn¹ inicjatywê wydawania roczników od kilku lat wspiera finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Publikacja stanowi p³aszczyznê debaty nad lwowskim dziedzictwem oraz nad sposobami zachowania
pamiêci o wybitnych lwowiakach. Niew¹tpliwie regularne wydawanie periodyku mia³o kluczowe znaczenie dla
zachowania pamiêci o polskim dziedzictwie kulturowym
we Lwowie.
Janusz Wasylkowski opublikowa³ 21 ksi¹¿ek powiêconych ró¿nej tematyce: sztuki teatralne, wiersze,

Tekst i zdjêcie ze strony internetowej IPN
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p. in¿. Adam Dobosiewicz

chemii powróci³ do Opola i podj¹³ pracê nauczycielsk¹
w miejscowym Zespole Szkó³ Ekonomicznych. Pracowa³ jako nauczyciel chemii i materia³oznawstwa do
przejcia na emeryturê w 1984 roku, nastêpnie w niepe³nym wymiarze godzin do 1987 roku.
Wychowanka profesora Krystyna Ejzerman ¿egnaj¹c zmar³ego mówi³a, ¿e by³ znakomitym nauczycielem,
skromnym, bardzo lubianym, cieszy³ siê wielkim szacunkiem wród uczennic i uczniów. Bez reszty oddany
sprawom wychowania i kszta³cenia m³odzie¿y.
Od 2004 zwi¹zany z Opolskim Oddzia³em wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej. W deklaracji
napisa³, ¿e kieruje nim wielki szacunek dla Matki
 zwi¹zanej z dzia³alnoci¹ Armii Krajowej w rodzinnym
Stryju, a tak¿e uznanie i wysoka ocena dzia³alnoci
Armii Krajowej w czasach okupacji, a w latach powojennych  mimo przeladowañ  wiernoci idei wolnej i
niepodleg³ej Ojczyzny.
Za wybitne osi¹gniêcia w pracy zawodowej zosta³
odznaczony Krzy¿em Kawalerski OOP, Odznak¹ Zas³u¿onego dla miasta Opola.
Jerzy Duda

4 VII 1932  22 V 2020

Po¿egnanie
W piêkne majowe popo³udnie na Cmentarzu Komunalnym w OpoluPó³wsi uroczycie po¿egnano odchodz¹cego na Wieczn¹ S³u¿bê in¿. Adama Dobosiewicza,
zas³u¿onego nauczyciela, wychowawcê kilku pokoleñ
opolskich ekonomistów, dzia³acza opolskich oddzia³ów:
Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej, Ko³a Stryjan i wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej.
Urodzi³ siê 4 lipca 1932 roku we Lwowie w rodzinie
o wielopokoleniowej tradycji patriotycznej. Dzieciñstwo
spêdzi³ w Stryju. Tam ukoñczy³ VI klasê Szko³y Powszechnej. W 1945 roku wraz z rodzicami, w ramach
kresowej ekspatriacji przyby³ do Opola. Po ukoñczeniu
w 1951 roku Liceum Chemicznego w Opolu, nakazem
pracy zosta³ skierowany do pracy w Zak³adach Azotowych w Chorzowie. W trakcie pracy zawodowej podj¹³
studia na Wydziale Chemii Politechniki l¹skiej w Gliwicach. W 1958 roku po zdobyciu dyplomu in¿yniera
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dziestometrowy kurhan-mogi³ê, na którym w 1927 ustawiono czterometrowy obelisk w kszta³cie granicznego
s³upa z krzy¿em. Do 1939 r. pomnik chwa³y by³ celem
wypraw kombatantów, harcerzy i m³odzie¿y, po³¹czonych z oddawaniem honorów, sk³adaniem lubowañ i
przyrzeczeñ. Fakty te wyranie wiadcz¹ jakie znaczenie dla m³odzie¿y i ca³ego polskiego spo³eczeñstwa
mia³a pamiêæ tej bitwy.
12 sierpnia br. bêdzie mia³a miejsce premiera ksi¹¿ki Zadwórze 1920 autorstwa prof. Wies³awa Wysockiego, napisana g³ównie z myl¹ o upowszechnieniu
wiedzy wród naszego spo³eczeñstwa o wydarzeniu
istotnym dla naszej narodowej historii, a stosunkowo
ma³o znanym. Kresowy Serwis Informacyjny i Stowarzyszenie Kresy Wschodnie  Dziedzictwo i Pamiêæ,
znalaz³y siê w gronie patronów medialnych tego opracowania, co spowodowa³o nasza akcjê propaguj¹c¹
temat i w/w ksi¹¿kê. Zwracamy siê do wszystkich, którym jest bliska sercu nasza narodowa historia, z prob¹
o pomoc w dotarciu do jak najszerszych krêgów naszego spo³eczeñstwa z w/w informacj¹.
Poni¿ej przesy³am tekst pierwszego wprowadzaj¹cego artyku³u, jaki ukaza³ siê 1 sierpnia w KSI (https://
ksi.btx.pl/pdf/numer111.pdf), do wykorzystania w dowolny sposób, ale s³u¿¹cy rozpropagowaniu ksi¹¿ki i
tematu Zadwórza. Je¿eli pañstwo bêd¹ sk³onni wesprzeæ t¹ kampaniê, proszê o potwierdzenie. Nastêpnym
krokiem po premierze ksi¹¿ki bêdzie publikacja artyku³u z recenzj¹, który równie¿ mo¿emy przesiaæ do wykorzystania.
Z wyrazami uznania i uszanowania.
Bogus³aw Szarwi³o
Redakcja KSI

Szanowni Pañstwo!
Ten rok, a szczególnie miesi¹c sierpieñ, bêdzie obfitowa³ w naszym kraju w uroczystoci zwi¹zane z 100
rocznic¹ Cudu nad Wis³¹. 15 sierpnia dla polskiego
spo³eczeñstwa jest dat¹, która jak rzadko inna jednoczy Polaków w obchodach tych wydarzeñ w historii
Polski. Bez w¹tpienia, w dniu wiêta Wojska Polskiego,
zostanie z³o¿ony ho³d poleg³ym w 1920 roku w jednej
z najwa¿niejszych bitew wiata pod Warszaw¹, co w historiografii nazywano Cudem nad Wis³¹. Dzi co prawda s¹ ju¿ i tacy co twierdz¹, ¿e by³ to nie tyle cud, co
przede wszystkim dobrze przemylany i wietnie wykonany manewr strategiczny, który pozwoli³ polskim si³om
zbrojnym rozgromiæ Armiê Czerwon¹. Tak czy inaczej,
ku czci tej wiekopomnej bitwy, w czasach lI RP, ustanowiono wiêto ¯o³nierza Polskiego. W tym roku chcielibymy przypomnieæ wszystkim o jeszcze jednej bitwie,
podczas wojny polsko-bolszewickiej, stoczonej 17
sierpnia 1920 r. pod Zadwórzem 33 kilometry od Lwowa. Jest grono historyków które uwa¿a, ¿e nie by³oby
tego Cudu nad Wis³¹ (a w/w manewr strategiczny nie
doprowadzi³by do zwyciêstwa) gdyby nie heroiczna
obrona Zadwórza bêd¹cego przedpolem obrony Lwowa, trwaj¹ca 11 godzin. Konna Armia Budionnego straci³a cenny czas walcz¹c z batalionem m³odych polskich
ochotników licz¹cym 330 osób pod dowództwem kapitana Boles³awa Zaj¹czkowskiego i nie zdobywaj¹c
Lwowa spóni³a siê na pole walki. W czasach li RP
ma³a stacja kolejowa Zadwórze sta³a siê symbolem
bohaterskiej walki m³odzie¿y lwowskiej, by³a okrelana
jako Polskie Termopile. lI Rzeczpospolita uczci³a pamiêæ bohaterów poleg³ych w bitwie. Jesieni¹ 1920 r. na
rozkaz Dowództwa Ma³opolskich Oddzia³ów Armii
Ochotniczych, na miejscu bitwy saperzy usypali dwu-

Bo¿ena Ratter i Bogus³aw Szarwi³o

Pamiêtajmy o Zadwórzu 1920
W 100 rocznicê wojny polsko-bolszewickiej i wielkiego zwyciêstwa Wojska Polskiego, prof. Wies³aw Jan
Wysocki, historyk z Uniwersytetu Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego postanowi³ wydaæ ksi¹¿kê Zadwórze
1920. Wydawc¹ ksi¹¿ki jest Fundacja Historia i Kultura, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury.
Przy okazji warto wyjaniæ, ze do zadañ w/w Fundacji
nale¿¹ równie¿: popularyzacja literatury z tego zakresu,
wspieranie przedsiêwziêæ o charakterze kulturalnym i
owiatowym, w tym w szczególnoci dotycz¹cych edukacji historycznej oraz popularyzowanie wartoci patriotycznych. Poniewa¿ data premiery ksi¹¿ki to:
12.08.2020, nie mielimy mo¿liwoci zapoznania siê
z treci¹, mimo, ¿e znalelimy siê w gronie patronów
medialnych tej pozycji historycznej. Wydawca ze swojej strony informuje, ¿e To popularna, bogato ilustrowana publikacja, która na 104 kolorowych stronach przybli¿a starcie batalionu z³o¿onego z m³odych lwowskich
ochotników z bolszewick¹ kawaleri¹, do którego dosz³o
17 sierpnia 1920 roku, oko³o 30 km na wschód od Lwo-

wa. Polacy bili siê do koñca, a gdy zabrak³o im amunicji, walczyli kolbami i bagnetami. Zdecydowana wiêkszoæ  318 oficerów i ¿o³nierzy  poleg³a, dlatego Zadwórze przesz³o do historii jako Polskie Termopile.
Przed li wojn¹ wiatow¹ Zadwórze by³o znanym i czêsto odwiedzanym miejscem pamiêci narodowej na Kresach Po³udniowo-Wschodnich, symbolem mêstwa i powiêcenia m³odzie¿y w obronie niepodleg³oci Polski.
W tym roku w sierpniu obchodzimy stulecie decyduj¹cego etapu wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, co
jest znakomit¹ okazj¹ dla przypomnienia ofiary zadwórzaków i jej znaczenia w narodowej tradycji.
Nim ksi¹¿ka dotrze do r¹k naszych czytelników i
naszej recenzentki ze strony KSI, pani Bo¿ena Ratter
zaprasza do zapoznania siê histori¹ terenów na których
wszystko siê wydarzy³o. Miejscowoæ Zadwórze, pamiêtna rzezi¹ Orl¹t polskich w 1920 roku, le¿y
we wschodniej po³aci Ma³opolski, na wschód od Lwowa, w pobli¿u Glinian.
Parafiê rzymsko-katolick¹ w Glinianach za³o¿y³ król
W³adys³aw Jagie³³o w roku 1397. Gliniany ju¿ wówczas
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przemienione za spraw¹ wojewody sandomierskiego
Jana Tarnowskiego na miasto, by³y siedzib¹ starostów.
Tu odbywa³y siê zebrania szlachty, tutaj pad³y pierwsze
g³osy protestu przeciw rz¹dom Ludwika wêgierskiego.
Rok 1411 jest pamiêtny dla Glinian odbytym tam przez
króla W³adys³awa Jagie³³ê zjazdem z litewskim ksiêciem Witoldem. By³o to po bitwie pod Grunwaldem, kiedy to we Lwowie zgromadzono wielk¹ masê jeñca i
sztandarów krzy¿ackich. Dzisiejsza okolica Zadwórza
by³a równie¿ terenem, przez który zd¹¿a³a zbierana
przez króla Zygmunta III szlachta na pomoc Chodkiewiczowi pod Chocim. Têdy sz³y hordy tatarskie, kozackie
i wo³oskie, na Lwów i zachód. Przemarsze te dzikich
t³umów zbrojnych stanowi³y katastrofê prawdziw¹. Po¿oga, mord, spustoszenie znaczy³y lady tej ludzkiej
strasznej szarañczy. Za rz¹dów królów naszych Jana
Kazimierza, Micha³a Winiowieckiego i Jana Sobieskiego hordy ze wschodu czêsto zagra¿a³y od tej strony
Rzeczypospolitej. Rok 1649 przyniós³ tym równinom
odwiedziny króla Jana Kazimierza, który jako wódz,
osobicie  po wyprawie ks. Dominika Zas³awskiego 
tutaj odby³ rewiê armii, piesz¹cej na odsiecz Zbara¿owi. W szeæ lat póniej nowa wojna nawiedzi³a tê okolicê, wojna z Chmielnickim i rosyjskim genera³em Bulurlinem. Pod dzisiejszym Zadwórzem toczy³ z nimi bój
hetman Stan. Potocki. Szczup³y jego oddzia³ nie móg³
oprzeæ siê 60 tysi¹com dziczy i ust¹pi³ pod Gródek
Jagielloñski. W latach tych Polska w³anie na tych polach pod Glinianami i Zadwórzem z³o¿y³a najbardziej
dobitne dowody prawdy dziejowej, i¿ jest przedmurzem
chrzecijañstwa. Oto w r. 1667 zbieraj¹ siê tu znów
wojska hetmana Sobieskiego, by stoczyæ bój z wrogiem
pod Podhajcami. Tutaj z kolei Turcy, Kozacy i hordy
wo³oskie w roku 1672 uformowali siê do ataku na
Lwów. I na owe czasy wypada bohaterska obrona Lwowa przed czerni¹ wschodni¹. Gdy chmury czarne na
czas jaki ust¹pi³y z horyzontu, zadwórzañska równina
ujrza³a wielki popis zwyciêskiej polskiej armii Sobieskiego, któremu niebawem po tryumfie pod Chocimem,
odda³a Polska ber³o i koronê.
Rok 1675 przynosi nowy najazd. Znowu pojawiaj¹
siê Turcy i wysy³aj¹ 10.000 Tatarów pod Lwów. Pod Glinianami jednak rozgromi³ ich król Sobieski, znacz¹c
dzisiejsze pola zadwórzañskie swym geniuszem wojennym. Klêska Tatarów by³a zupe³na! Z koñcem XVII. wieku tutaj znów zbiera³y siê wojska na wyprawê pod utracony Kamieniec Podolski. A¿ w roku 1695 nast¹pi³
nowy najazd Turków. I znów szli oni krwi¹ przesi¹kniêt¹ równin¹ zadwórzañsk¹, siej¹c mord, po¿ogê i
zniszczenie. Wówczas to raz jeszcze opar³a siê Polska
i chrzecijañstwo najazdowi pogan, a gdy wróg uderzy³
od Zboisk na Lwów, hetman Stan. Jab³onowski rozgromi³ najedców. Oto d³ugie pasmo ci¹g³ych krwawych
bojów, przemarszów wojsk i przewrotów, których terenem by³o dzisiejsze pobojowisko zadwórzañskie. To te¿
w pobli¿u jego, na terenie, tylekroæ pustoszonym i obracanym w perzynê, widniej¹ liczne kurhany i mogi³y,
a w nich spoczê³o ju¿ bardzo wielu bohaterów kresowych, ofiarnie broni¹cych w ci¹gu d³ugich wieków umi³owanej przez siê Ojczyzny. Czasy porozbiorowego,
przesz³o stuletniego letargu wycisnê³y swe piêtno tak¿e
na ¿yciu Zadwórza, które wesz³o w sk³ad obwodu Z³oczowskiego. Martwotê ¿ycia pod zaborem przerwa³o

tylko jedno wa¿niejsze dla tej miejscowoci wydarzenie. Oto w roku 1869 po wybudowaniu linii kolejowej i
stacji w Zadwórzu, przejecha³ tamtêdy pierwszy poci¹g
ze Lwowa w kierunku Z³oczowa. (Stra¿ Polska ilustrowany miesiêcznik literacki, wydawca: Ma³opolska Stra¿
Obywatelska, redaktor naczelny: Stefan Rayski, rok
1926)
Dochód ze sprzeda¿y miesiêcznika zatytu³owanego
okolicznociowo: Lwów w ho³dzie Polskim Termopilom
 jednodniówka literacka, powiêcona czci bohaterów,
poleg³ych pod Zadwórzem w boju z najazdem bolszewickim. pour honorer la mæmoire des heros qui sont
tombes dans la bataille contrê les bolchevickes a Zadwórze visitons leurs courhanes, przeznaczony zosta³
na budowê pomnika poleg³ych. Rok póniej specjalny
numer miesiêcznika literackiego Stra¿ Polska nosi³
tytu³: Bohaterom Zadwórza!  jednodniówka literacka
powiêcona niez³omnym rycerzom Polskich Termopil i
zawiera³ odezwê Ma³opolskiej Stra¿y Obywatelskiej do
Spo³eczeñstwa Polskiego.
Polacy! Krelone rubinem serdecznej krwi karty
pierwszych trzech lat dziejów wskrzeszonej Rzeczypospolitej przekaza³y pamiêci potomnych obok ca³ego
szeregu innych bohaterskich czynów, tak¿e i przejmuj¹ce groz¹ wypadki, jakie rozegra³y siê na polach
skromnej w³oci Zadwórza, u bram stolicy Wschodniej
Ma³opolski.
Tam to, w pobli¿u Lwowa, stanê³a ochotnicza m³odzie¿ nasza, kwiat inteligencji, w dniu 17 sierpnia 1920 r.
obronnym wa³em z piersi swoich przeciw dziesiêciokrotnie silniejszemu najedcy, tam to zmaga³a siê
w rozpacznej walce, przejêta p³omienn¹ mi³oci¹ Ojczyzny pod dowództwem majora Boles³awa Zaj¹czkowskiego z czerni¹ bolszewickiej konnej hordy Budiennego, tam to w k³êbie zwartych si³ wra¿ych i zion¹cych
ogniem paszcz armatnich broni³a siê nieugiêta, ociekaj¹ca krwi¹. ... broni³a siê nadaremnie .. Przemoc zwyciê¿y³a ...
Tam za, wród rozleg³ych niw Zadwórza, wyros³y
nad popio³ami prawych synów Ojczyzny trzy kurhany
mogilne, cel corocznej pielgrzymki Lwowa.
I jak corocznie, tak i w tym roku naród polski z³o¿y
ho³d Bohaterom Zadwórzañskim u stóp mogi³y ich na
pamiêtnem dla ca³ej Rzeczypospolitej pobojowisku.
Wiêc w siódm¹ rocznicê musz¹ siê znów w ho³dzie
pochyliæ przed kurhanem Zadwórzañskim
Musimy wszyscy uczciæ Bohaterów Zadwórzañskich
tak, jak Czynem Swym na to zas³u¿yli i jak tego wymaga honor wielkiego i wolnego narodu.
Komitet, zawi¹zany z ramienia Ma³opolskiej Stra¿y
Obywatelskiej:
1. stworzy³ ju¿ fundusz stypendyjny dla sierót i fundusz zapomogowy dla wdów po poleg³ych pod Zadwórzem, oraz ma na celu
2. postawiæ pomnik na kurhanie zadwórzañskim.
W tym celu Ma³opolska Stra¿ Obywatelska przystêpuje i tym razem do karnego wykonania swej misji i
w tym roku organizuje uroczystoæ uczczenia poleg³ych
Rycerzy, apeluj¹c na wstêpie pracy swej do ogó³u spo³eczeñstwa o zakupno listków do wieñców, które z³o¿one zostan¹ w czasie pielgrzymki na kurhanie w Zadwórzu. Te listki bêd¹ wyrazem ho³du Polski i wszystkich jej
obywateli, w których tylko bij¹ ofiarne serca polskie.
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Dlatego M. S. O. rozsy³a odezwy wraz z 25 listkami do
wieñca z prob¹ o podpisanie takowych wród znajomych, krewnych i patriotycznego spo³eczeñstwa, zebranie kwot 10-groszowych za ka¿dy listek, a nastêpnie
zwrócenie podpisanych listków. pod adresem M. S. O. i
wys³anie gotówki za pomoc¹ za³¹czonego do odezw
czeku. Listki bêd¹ wplecione do wieñców i z³o¿one na
kurhanie zadwórzañskim. Gor¹co prosimy wszystkich,
do których ten apel dojdzie, a¿eby solidarnie przy³¹czyli siê do naszej akcji, a¿eby nie posk¹pili grosza na cel
wybudowania na kurhanie w Zadwórzu pomnika, który
po wieki utrwali w pamiêci narodu Czyn Bohaterów i
drogowskazem stanie siê i ewangeli¹ ¿ycia przysz³ych
pokoleñ. Obowi¹zkiem narodu o tak wspanialej tradycji
dziejowej, jak polski, jest czciæ bohaterstwo najofiarniejszych swych ¿o³nierzy. Gdyby za kto nie móg³
zaj¹æ siê rozsprzeda¿¹ nale¿y zwróciæ przesy³kê, albowiem  pomijaj¹c wysokie koszta druku  listki i czeki
pocztowe s¹ pod cis³¹ kontrol¹. Przetrzymywanie listków, odezwy i czeku nara¿a nas na olbrzymie straty
materialne, nie mówi¹c ju¿ o tem, ¿e stworzenie funduszu stypendyjnego dla sierót i wdów, jako te¿ funduszu
na budowê pomnika staje siê iluzorycznem. Podpisane
listki nale¿y odes³aæ w kopercie otwartej, a na niej
umieciæ s³owo DRUK. Portorjum pocztowe wynosi
5 gr. Znaj¹c jednak wypróbowan¹ ofiarnoæ polskiego
Spo³eczeñstwa, liczymy na ogólny, manifestacyjny
udzia³ w akcji.
Otrzyjcie ³zy sierotom i wdowom! Pose³ Brygadjer
Czes³aw M¹czyñski
Prezes. Marjan Weber Komendant Okrêgowy.
Zapewne by³y wa¿niejsze bitwy w tamtym czasie ni¿
bitwa pod Zadwórzem le¿¹cym 33 km od Lwowa ale
jednak to by³o starcie w toku wojny polsko-bolszewickiej, prowadzone równolegle z waln¹ bitw¹ warszawsk¹.
Kiedy w miertelnej bitwie nad Wis³¹ w 1920 roku
rozstrzyga³y siê losy polsko-rosyjskiej wojny oraz zmartwychwsta³ej Rzeczypospolitej, Lwów, wi¹¿¹c na swych
przedpolach gron¹ armiê Budionnego, spe³ni³ historyczn¹ rolê. Tej piêknej roli najwymowniejszym wiadectwem jest mogi³a Zadwórza  symbol ofiarnego ¿o³nierza, który s³u¿y³ wiernie Ojczynie a¿ do ofiary ¿ycia
w³¹cznie  powiedzia³ gen. W³adys³aw Sikorski w sierpniu 1927 r., podczas uroczystoci powiêcenia kamienia wêgielnego pod kurhan upamiêtniaj¹cy bitwê.
Okres ostatniej wojny wiatowej wykaza³, ¿e na pamiêci o czynie Orl¹t Lwowskich, bitwie pod Zadwórzem 
polskich Termopilach  wychowa³y siê pokolenia najlepszej m³odzie¿y li RP. W rozmowie z autorem ksi¹¿ki,
zapyta³em: dlaczego zwróci³ swoj¹ uwagê na tê bitwê,
skoro by³o wiele innych równie wa¿nych dla ostatecznego zwyciêstwa. Chodzi³o mi szczególnie o edukacjê
m³odzie¿y w duchu patriotyzmu. Wspó³czesnych opracowañ jest niewiele: w 2000 roku pojawi³a siê broszurka, któr¹ napisa³: prof. Stanis³aw S. Nicieja pt. Zadwórze  Polskie Termopile  odpowiedzia³. Czy poruszy³
pan w¹tek z³o¿enia szcz¹tków 14-letniego obroñcy Zadwórza w Grobie Nieznanego ¯o³nierza w Warszawie
 zapyta³em? W odpowiedzi us³ysza³em: Oczywicie,
szcz¹tki te zosta³y wskazane przez Jadwigê Zarugiewiczow¹  matkê innego 19-letniego obroñcy Lwowa,
st¹d specjalny w¹tek temu powiêcony. Te kresowe wy-

darzenia na sta³e wpisa³y siê w nasz¹ narodow¹ historiê. Wiêcej pytañ bêdzie mo¿na zadaæ autorowi po
przeczytaniu ksi¹¿ki. Zainteresowani tematem powinni
wiedzieæ, ¿e w setn¹ rocznicê odzyskania przez Polskê
niepodleg³oci staraniem w³adz województwa kujawsko-pomorskiego ukaza³o siê wydawnictwo Zadwórze
 Polskie Termopile. 17 sierpnia 1920, poprzedzone
wstêpem i zredagowane przez Zbigniewa Nowka i
Wojciecha Polaka. W bogato ilustrowanej ksi¹¿ce zamieszczono tak¿e reprinty dwóch przedwojennych publikacji opisuj¹cych przebieg walk pod Zadwórzem.
Pierwszy stanowi opowiadanie Zofii Kossak Szczuckiej pt. Pod Zadwórzem, drugi to wspomnienia Seweryna Faliñskiego  jednego z ocala³ych z tej bitwy ¿o³nierzy Wojska Polskiego  pt. Rycerze Zadwórzañscy. Do dzi teksty te, opublikowane pierwotnie
w 1927 r., stanowi¹ podstawowe ród³o opisuj¹ce przebieg bitwy i bohaterstwo polskiego ¿o³nierza.
(Za: https://www.niedziela.pl/artykul/139102/nd/Pamieci-Zadworza)
Nim siêgniemy po ksi¹¿kê prof. Wysockiego, warto
zapoznaæ siê z chocia¿ z kilkoma fragmentami z opowiadania Zofii Kossak-Szczuckiej pt. Pod Zadwórzem:
(...) Oddzia³ wychodzi³ z lasu na otwart¹ przestrzeñ.
Stacja kolejowa Zadwórze le¿a³a przed nimi. Za budynkiem stacyjnym budka dró¿nika. Po prawej stronie toru
widnia³o obciêtym plantem ³yse, pod³u¿ne wzgórze.
Z tego wzgórza nagle rozleg³y siê strza³y. Sypnê³y
gêsto na nadchodz¹cych. Równoczenie zagrzmia³a
artyleria, za stacj¹ prawdopodobnie ukryta. Granat
upad³ tu¿ przed pierwsz¹ kompani¹ i trysn¹³ w górê
snopem piachu.
 Padnij!  rozleg³a siê komenda.
Przywarowali, nastawiaj¹c co szybciej maszynki.
Dowódca nerwowo zagryza³ usta. Bolszewicy przed
nimi? W takim razie s¹ odciêci. Po³o¿enie nie weso³e.
Jedyny ratunek: przedrzeæ siê za wszelk¹ cenê.
 Do ataku! Ch³opcy! Hurra!
Porywa siê pierwsza linia tyraliery porucznika Marynowskiego. Od toru druga, porucznika Dawidowicza.
Huraganowy ogieñ dziesi¹tkuje biegn¹cych. Granaty
padaj¹ gêsto  jak liwki, otrz¹sane z drzewa. Karabiny
maszynowe terkocz¹ bez przerwy. Ziemia ju¿ ca³a skopana, zryta, zorana. Zielona ruñ murawy sta³a siê szaroniebieska od zacielaj¹cych j¹ mundurów poleg³ych
lub rannych. Lecz nic nie mo¿e wstrzymaæ porywu biegn¹cych. Widz¹c, ¿e za chwilê abrahamczycy si¹d¹ na
armatach, baterie zawracaj¹ w ty³, milkn¹. I w ten sposób wzgórze jest zdobyte. Chwila ulgi,  odprê¿enia.
Czy to ju¿ zwyciêstwo? Czy¿by droga by³a wolna?
Krótka to chwila, bo oto z lewej, od lasu wychyla siê
szara konnica. Ju¿ widaæ twarze jedców p³askie, zawziête. Nad nimi wielkie czapy i d³ugie spisy. Pêdz¹
kud³ate, pokraczne konie. Jedcy krzycz¹: Ura! Ura!
Ura!  co brzmi, jakby kraka³y stada kruków. Sadz¹
pod wzgórze. Wita ich grad kul. Celny, niechybny i tak
gêsty, ¿e konnica, rozbita na grupy, zawraca popiesznie.
Lecz w tej¿e chwili zamilk³e baterie zaczynaj¹ graæ
ponownie. Odpowiadaj¹ im drugie, ci¹gn¹ce od strony
Z³oczowa. Teraz ju¿ nie ma nadziei. Oddzia³ skupiony
na wzgórzu przy torze i przy budce kolejowej nr 287
 otoczony jest ze wszystkich stron. Pociski armatnie
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rozbi³y zapasowe skrzynki z nabojami. Nie zosta³o ni
ladu z improwizowanej pancerki i z por. Hanaka. Polegli ju¿ por. Dawidowicz, kpt. Obertyñski, por. Juszkiewicz, por. Demeter, podchor¹¿y Getman. .. Polegli sier¿ant Baran, kapral Pi/at, szeregowcy Mary Korbut,
Rafael Ramert, Ludwik Goliñski, Stanis³aw Medwecki,
Tadeusz Winiewski  i kto by ich wszystkich zliczy³!
Od nieustannego huku otêpia³y zmys³y. Rozgrzana
broñ parzy rêce. Godziny sun¹ powoli. Coraz gêciej
padaj¹ ranni i zabici. mieræ idzie szybciej ni¿ czas.
Odleg³y o kilka mil zaledwie, w ob³okach dymu schowany Lwów nie wie nic o tocz¹cym siê tu boju. Nie
wiedz¹ oczekuj¹cy synów rodzice. Matka Jurka mo¿e
rozczynia ciasto na placek z winiami, który jej ch³opak
tak lubi ...
Ju¿ szósty raz piechota i konnica bolszewicka rzucaj¹ siê do ataku, by odebraæ wzgórze. Szósty raz cofaj¹ siê, wciekli, odparci ...
 Poddajcie siê!  rycz¹ brodate towariszcze.  Poddajcie siê, sukinsyny!
 Ch³opcy!  wo³a do swoich kapitan Zaj¹czkowski.
 Do ostatniego ³adunku!
 Do ostatniego ³adunku!  grzmi¹ w odpowiedzi. (...)
Topnieje garstka stoj¹cych. Pokry³o j¹ zewsz¹d mrowie.

Leszek Grodzki le¿y pod cian¹ budki kolejowej przy
niemym dawno karabinie maszynowym. Nikt na niego
nie zwraca uwagi, maj¹ go za trupa. Za chwilê bêdzie
trupem istotnie. Z przestrzelonej piersi krew przesi¹ka
bluzê, ciurka wzd³u¿ rêkawa, sp³ywa po palcach. Ale
w g³owie jeszcze siê pl¹cz¹ resztki myli, porwane,
bez³adne strzêpy obrazów. Kto wo³a tu¿ za nim:
Mamo! ... Leszek nie mo¿e obróciæ g³owy, by zobaczyæ, kto to wola. Mo¿e Jurek? ... Szum wype³niaj¹cy
g³owê wzmaga siê, przemienia w huk  oczy przesiania
mg³a. Przez tê mg³ê Leszek dostrzega, jak na zr¹bany
stos trupów powstaje wysoki, barczysty Jasiek Ba³yga.
Z rozciêtej g³owy krew tryska, zalewa czo³o i policzki.
Z t¹ czerwon¹ twarz¹, straszny jak upiór, krzyczy
wprost w oczy dopadaj¹cym go zewsz¹d Mongo³om,
krzyczy miertelnie zachrypniêtym g³osem:
 Niech ¿yje Polska! Niech ¿yje Lwów!
I pada na ziemiê pod ciosami dziesiêciu szabel. Nie
ma ju¿ nikogo ¿ywego. I Leszek tak¿e dogorywa. Choæ
s³oñce dopiero zachodzi, jego ju¿ obejmuje mrok. Ostatnia myl pl¹cze siê po g³owie ... Myl, ¿e ... ¿e ...
gdyby mia³ si³ê unieæ zakrwawion¹ rêkê, móg³by napisaæ na cianie:
 Przechodniu, id powiedz ...  G

Informacja
dla Oddzia³ów i Klubów TMLiKPW
Uprzejmie informujemy, ¿e z uwagi na panuj¹c¹ pandemiê i zwi¹zan¹ z tym koniecznoæ maksymalnej
ochrony naszych Cz³onków  na ostatnim posiedzeniu
Prezydium ZG TMLiKPW w dniu 14 lipca br. we Wroc³awiu postanowilimy zaplanowany pierwotnie na 18  19
 20 wrzenia 2020 r. Walny Zjazd SprawozdawczoWyborczy Towarzystwa przenieæ na przysz³y rok.
Wybralimy optymalny termin, drug¹ po³owê maja,
bo to i czas po wiosennej grypie, po rocznych sprawozdaniach i d³ugie wiosenne dni.
Z odpowiednim pismem wyst¹pilimy do Agro-Hotelu
przy Zwyciêskiej we Wroc³awiu. Propozycja nasza zosta³a przyjêta przez kierownictwo hotelu i Zjazd odbê-

dzie siê w dniach 21  22  23 maja 2021 r. W terminie
póniejszym podamy dalsze szczegó³y.
Jednoczenie informujemy, ¿e te jednostki, które
opracowa³y sprawozdania merytoryczne i finansowe za
I pó³rocze 2020 r. i przes³a³y do Zarz¹du G³ównego
TMLiKPW we Wroc³awiu (termin by³ do 15 lipca 2020 r.)
proszone s¹ o opracowanie sprawozdañ z II po³owy
2020 r. i przekazanie ich do ZG do 28 lutego 2021 r.,
natomiast pozosta³e Oddzia³y i luby prosimy o opracowanie sprawozdañ merytorycznego i finansowego za
ca³y 2020 r. i przes³anie do Zarz¹du G³ównego do
28 lutego 2021 r.
Z powa¿aniem
Prezes Zarz¹du G³ównego

Lista Ofiarodawców
za miesi¹ce II  VII 2020 r.

Towarzystwo Mi³oników Lwowa i Kresów
Po³udniowo-Wschodnich

1. Stanis³aw Witek, Olsztyn,
na Cmentarz Orl¹t Lwowskich ........................... 172.na Rocznicê Bitwy pod Zadwórzem .................. 200.2. Aleksandra Solarewicz, Wroc³aw,
na pomoc wi¹teczn¹ ........................................ 100.3. N/N ..................................................................... 200.-

wydaje

Kalendarz Lwowski 2021
pt. Lwowskie Pa³ace.
Zg³oszenia kierowaæ do Zarz¹du G³ównego.
Cena orientacyjna ok. 14 z³.

Wszystkim Szanownym Ofiarodawcom
sk³adamy najserdeczniejsze podziêkowania.
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Fot. Andrzej Borysewycz

Wieniec od Konsula Generalnego RP we Lwowie Elizy Dzwonkiewicz

