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Wnuczce
W ITO LD LIS-O LSZEW SK I 

(W ojciech Leopolita)

Cóż Ci, Kochanie, po sobie zostawię? 
N iew ażna wartość platyny czy złota, 
lecz to, co lata w sercu gromadziły, 
łzy, co mi zm arszczki na twarzy żłobiły, 
m arzenia, w myśli tonące kurzawie, 
mękę bezm ierną więziennej godziny.

Pół wieku tem u, pod wrażeniem  klęski, 
łam ałem  szablę pod Sejmem we Lwowie, 
a myśl się straszna lęgła w mojej głowie: 
czy mogę liczyć na powrót zwycięski 
i kto mi jeszcze tutaj „W itaj!” powie?

M ogę Ci tylko przekazać tęsknotę 
do tej cudownej, wyśnionej krainy, 
której Ty nie znasz, mój Kotku jedyny 
i jej utraty nie przeszłaś Golgotę.

Zostaw iam  sygnet! N iech Ci przypom ina 
Ojców, co wieki na Kresach walczyli, 
którzy tysiączne zalegli kurhany, 
którzy za wzór nam rycerstw a służyli, 
którym niestraszna była śmierć i rany.

Ja Ci zostawiam  me wielkie kochanie, 
niech Cię przed każdym  zagrożeniem  broni, 
niech nie dopuści złej myśli ku Tobie, 
od każdej krzyw dy niech Cię stale chroni.

Będę przy Tobie wiernie, by w potrzebie 
wspierać Cię ra d ą  swoim doświadczeniem , 
cicho pocieszać w  Twych chwilach zwątpienia,

w skazyw ać gwiazdy dalekie na Niebie, 
miłości Kraju być Ci przypom nieniem  
i j ą  rozżarzać ciągle do płomienia.

I tylko jed n ą  mam prośbę. Kochanie:
Gdy Ty doczekasz się wolności Lwowa -  
pojedź tam, proszę: Przed gm achem  sejmowym 
przystań na chwilę. W gąszczu ogrodowym  

łam ałem  szablę, idąc na wygnanie -  
a choć ju ż  wieku m inęła połowa ^
słyszę złow ieszczy jęk , jaki wydała!
I pom yśl wtedy o „wuju W itoldzie”, 
którem uś resztkę dni oprom ieniała, 
w raz z nim się pogrąż w  miłości i hołdzie 
dla ziem, które wraża zdrada nam wyrwała.

Szczęściem  się dzielić będziem y we dwoje: 
ujrzę Lwów polski Twoimi oczami, 
w olność szeroko otw orzy podwoje, 
i z Twoich oczu... mymi spłynie łzami, 
łzami radości!

Do mojego artykułu  „Kresowe Spo tkania”, wybrałam bardzo sentymentalny wiersz 
zamieszczony w książce „Serce wydarte z polskiej piersi.” Lwów w poezji.

Zebrała i opracowała Danuta B. Łomaczewska (Jerzy Wereszyca). Wiersze wydane 
w  75. rocznicę Obrony Lwowa przez Polską Fundację Kościuszkowską -  Warszawa 1993.

Alicja Kocoń
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Kresowe spotkania
A LIC JA  K OCAN

W naszych kresowych okolicznościowych spo
tkaniach bierze udział coraz więcej m łodzieży 
szkolnej i akadem ickiej. Z początku przychodzili 
trochę onieśmieleni. Siadali skromnie przy stoliku, 
pili herbatę, chrupali ciasteczka a teraz poznają  się 
między so b ą  rozm aw iają o książkach, przynoszą al
bumy pełne starych fotografii i dzielą się refleksja
mi z podróży na Kresy.

Łukasz Kuryjański pochwalił się swojej babci 
- lwowiance, że pierwszy raz w życiu został tak ser
decznie powitany przez Prezesa i pierwszy raz 
^ c y c iu  otrzym ał brawa publiczności. Na spotkanie 
przybył ze sw oją siostrą A gnieszką K uryjańską stu
dentką, która prezentow ała rodzinne album y pełne 
fotografii z dawnych lat a także opowiadała o swo
ich podróżach na Kresy.

M arcin M ajewski interesuje się h istorią Kresów. 
K ontynuuje pasje swojej babci - kresow ianki. 
Uczestniczy w spotkaniach i snuje plany w yciecz
kowe śladami swoich przodków. Jest stałym byw al
cem Domu Spotkań z Historią i słuchaczem  prelek
cji z cyklu „Opowieści z Kresów”, które prowadzi 
Tomasz Kuba Kozłowski.

Dobrze, że są  takie rodziny, które od pokoleń 
pielęgnują kresowe tradycje rodzinne a uczestnic
two tych wspaniałych m łodych ludzi w naszych 
spotkaniach przyczyni się do utrw alenia historii 
i zachowania pamięci o Kresach.

• Fotografie Alicja Kocan
ze spotkania „Jajeczko Wielkanocne” 2009 r.

Agnieszka Kuryjańska - studentka, opowiada Alicji Kocan o wraże
niach doznanych podczas podróży na Kresy i prezentuje zdjęcia w pa

miętnikowym albumie. Obok brat Łukasz Kuryjański - uczeń

Agnieszka i Łukasz Kuryjańscy w rozmowie z gośćmi

Marcin Majewski - uczeń, w dyskusji n.t Kresów Rodzeństwo Agnieszka i Łukasz Kuryjańscy pielęgnują tradycje rodzinne.
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K alendarium  działalności Zarządów
Oddziału Stołecznego Towarzystwa Miłośników Lwowa 

i Kresów Południowo-Wschodnich 
Część II

ALINA M ŁY Ń SK A -W Ó JC IK

Podobnie, jak  w latach poprzednich Oddział Sto
łeczny organizował kwesty na Powązkach Cywilnych 
i Wojskowych na rzecz Cmentarzy Orląt i Łyczakow
skiego we Lwowie. W ciągu czterech lat zebrano oko
ło 84 tysiące zł., które jak zwykle przekazano za po
średnictwem Rady Pamięci Walk i Męczeństwa, na re
nowację lwowskich nagrobków. Ilość zebranych pie
niędzy była mniejsza niż w poprzednich latach, z róż
nych bowiem powodów spadła liczba chętnych do 
kwestowania.

Zarząd otrzymał z firmy PPH Match - Koszalin - 
zapałki, znicze, a z firmy Dziedzic z Rembertowa 
i Inko Veritas - znicze, które po przekazaniu do Lwo
wa, zostały zapalone na cmentarzach, przez działaczy 
Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi.

Na pomoc charytatywną Zarząd przekazał Polakom 
zamieszkałym na Ukrainie przeszło 22 tysiące zł. uzy
skane w Zarządzie Głównym Wspólnoty Polskiej, Kan
celarii Premiera oraz od indywidualnych darczyńców.

Ponadto przekazane zostały dary w postaci odzie
ży i bielizny dziecięcej, obuwia i książek. Dary te tra
fiły do różnych miast kresowych, za pośrednictwem 
polskich harcerzy i studentów Uniwersytetu War
szawskiego oraz przedstawicieli Towarzystwa Opieki 
nad Grobami Wojskowymi.

Zmarły w 2006 roku Witold Reiss, będąc pełno
mocnikiem Zarządu ds. polskich szkół i przedszkoli

bardzo wiele zdziałał w tym zakresie. Dzięki jego 
współpracy z Wydziałem Kultury Dzielnicy Wola, kil
kakrotnie przyjmowane były dzieci z Przemyślan 
i Dowbysza, przez rodziny dzieci uczęszczających do 
szkół w Warszawie, w tym przez rodziny uczniów 
Gimnazjum nr 27. Dyrekcje szkół oraz warszawskie 
rodziny goszczące dzieci z Ukrainy, organizując l j ^  
dzo szeroki program poznawczy i rozrywkowy, przy
czyniły się do wzmocnienia poczucia tożsamości naro
dowej oraz doskonalenia znajomości języka polskiego. 
Dzięki staraniom W. Reissa zasilono darowizną pry
watnej kancelarii adwokackiej. Polskie Towarzystwo 
Naukowe w Żytomierzu.

Realizując statutowe cele pielęgnowania dorobku 
historycznego Kresów, 15 maja 2004 r. w Łazienkach 
Królewskich zorganizowany został koncert, z okazji 
100-lecia budowy pomnika Adama Mickiewicza we 
Lwowie. W koncercie udział wzięli chór i orkiestra re
prezentacyjna Wojska Polskiego oraz chór i orkiestra 
szkoły muzycznej nr I im. Oskara Kolberga.

Staraniem Zarządu tak jak w latach poprzednich 
odbyły się w listopadzie obchody "Dni Lwowa". Ich 
przebieg odbył się zgodnie z tradycyjnie ustalonym 
już rytuałem. W uroczystościach uczestniczyli z a p ro ^  
szeni goście ze Lwowa, Mościsk i Borysławia. Ich pc*P 
byt w Warszawie finansowany był przez Fundację Po
mocy Polakom na Wschodzie.

W grudniu 2003 roku Oddział 
Stołeczny obchodził swoje XV-le- 
cie. Z tej okazji w Domu Polonii od
było się uroczyste wręczenie pań
stwowych odznaczeń, złotych, ho
norowych odznak Towarzystwa Mi
łośników Lwowa i Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich oraz pamiątko
wych dyplomów najbardziej zasłu
żonym działaczom Oddziału Sto
łecznego.

Z rąk wicewojewody mazowiec
kiego - Macieja Sieczkowskiego od
znaczenia państwowe otrzymali: Ry
szard Orzechowski - Krzyż Kawaler
ski Orderu Odrodzenia Polski, za cało
kształt działalności w Towarzystwie,
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a w szczególności, za organizowanie 
corocznych Dni Lwowa i Kresów oraz 
za zakładanie młodzieżowych klubów,
Alina Wójcik - Złoty Krzyż Zasługi - 
założycielka Koła Kresowego, które 
było formalnym zalążkiem do prze
kształcenia w Towarzystwo Miłośni
ków Lwowa i Kresów Południowo- 
Wschodnich, Stanisław Parille - Srebr
ny Krzyż Zasługi za udział w współ
tworzeniu Oddziału Stołecznego 
TMLiKP-W, Złote, honorowe odznaki 
za swe zasługi w Towarzystwie otrzy
mały: Danuta Szydłowska i Joanna 
Bajtyngier.

Z okazji XV-lecia ponad 30 osób 
wyróżniono pamiątkowymi dyplo- 
^ m i .  W ich gronie znalazły się takie znakomitości, 

jak prezes Wspólnoty Polskiej - prof. Andrzej Stel
m achowski oraz działacze tego stow arzyszenia: 
Agnieszka Bogucka - prezes Oddziału Stołecznego i 
Andrzej Chodkiewicz - dyrektor Zarządu Głównego 
Wspólnoty. W gronie tym znaleźli się również: Jerzy 
Janicki i prof. Ryszard Brykowski - współzałożyciel 
Oddziału Stołecznego TML - Janusz Wasylkowski - 
dyrektor Instytutu Lwowskiego, Kazimierz Górski - 
znany działacz sportowy - Lwowiak, Danuta Żele
chowska i Jan Zagozda - dziennikarze Polskiego Ra
dia, Apoloniusz Stawicki i Zdzisław Bigos - dyrekto
rzy warszawskich szkół im. Orląt Lwowskich oraz 
Jan Kędzielski emerytowany dyrektor Poczty Pol
skiej, który wielokrotnie pomagał Oddziałowi Sto
łecznemu w transporcie pomocy humanitarnej na 
Kresy.

a  Odznaczeń było sporo, bo poprzedni Zarząd nie
przyw iązyw ał wagi do wyróżniania nimi osób zasłużo

nych dla Towarzystwa. Przełom w tym zakresie nastą
pił dopiero po objęciu "rządów" przez Ryszarda Orze
chowskiego. Również w wyniku jego starań w roku 
2005, płk. Mirosław Sulej - przedstawiciel Urzędu ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczył me
dale "Pro Memoria" przyznawane za zasługi w utrwa
laniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodle
głość Polski podczas II wojny światowej i po jej za
kończeniu, następującym działaczom Oddziału Sto
łecznego - Zbigniewowi Chmielowskiemu, Edwardowi 
Kurkowskiemu, Irenie Kotowicz, Stanisławowi Lesz
czyńskiemu, Danucie Łomaczewskiej, Stanisławowi 
Parille, Eugeniuszowi Siwkowi, Januszowi Wasylkow- 
skiemu i Alinie Wójcik. Medale te otrzymały również 
osoby współpracujące z Oddziałem Stołecznym: 
Agnieszka Bogucka i Andrzej Chodkiewicz - działacze 
Wspólnoty Polskiej oraz Zdzisław Bigos - dyrektor 
szkoły im. Orląt Lwowskich w Warszawie i Maciej 
Krasucki z Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

5 marca 2004 roku powstał, wzorem działających 
już Klubów Kresowiaków, Klub Lwowiaków. Wybra
no 7 osobowy Zarząd, którego prezesem został Tadeusz 
Kurcyk, wiceprezesem - Krzysztof Wasilewski, sekre
tarzami Roman Szelągowski i Anna Darczewska, 
a skarbnikiem Ewa Szymańska. 27 września 2007 roku 
Klub uległ rozwiązaniu. W ciągu trzech lat swej dzia
łalności, Zarząd Klubu zorganizował 18 odczytów i ze
brań organizacyjnych o tematyce Lwowsko - Kreso
wej. W spotkaniach tych uczestniczyło od kilkunastu 
do kilkudziesięciu osób. Członkowie Klubu brali rów
nież udział w kwestach na warszawskich cmentarzach, 
na rzecz cmentarzy we Lwowie.

24 marca 2007 roku odbyło się kolejne, walne ze
branie Oddziału na którym wybrano 11 - osobowy Za
rząd. Prezesem został - Ryszard Orzechowski, wice
prezesem Danuta Szydłowska, sekretarzem Joanna 
Bajtyngier, skarbnikiem - Eugeniusz Siwek, który po 
siedmiu miesiącach zrezygnował z tej funkcji i zastą
piła go - Krystyna Prystupa.

Zarząd w ciągu ostatnich dwóch lat dysponował 
bardzo skromnymi środkami finansowymi, w stosun
ku do potrzeb. Niewielkie dotacje przydzielane były 
na ściśle określone działania, tj. na:
-  wydawnictwo Biuletynu Informacyjnego - z Rady 

Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
-  pokrycie kosztów pobytu w Polsce przedstawicieli 

stowarzyszeń z Kresów, m.in. z Towarzystwa Kul
tury Polskiej Ziemi Lwowskiej i z Towarzystwa 
Opieki nad Grobami Wojskowymi - z Fundacji Po
moc Polakom na Wschodzie,
„Dni Lwowa” - z Wydziału Kultury Dzielnicy 
Śródmieście m.st. Warszawy. Pieniądze zebrane 
w kwestach na warszawskich cmentarzach w cało
ści były przekazywane za pośrednictwem Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, na renowa
cję nagrobków do Lwowa. Z zebranych pieniędzy 
Zarząd rozliczał się każdorazowo z MSWiA. W ro



6 B iu letyn  In form acyjny TM LiKP-W

ku 2007 zebrano 24.235 zł., a w roku 2008 
- 22.826 zł.
Zgodnie ze statutem od kwoty zebranych składek 

członkowskich 25% odprowadzane jest do Zarządu 
Głównego. Wpływy z 1% odpisów podatkowych na 
rzecz Towarzystwa oraz datki od prywatnych dar
czyńców przekazywane są najstarszym i najbardziej 
potrzebującym Polakom na Kresach.

W związku z przypadającą w roku ubiegłym 90. rocz
nicą bohaterskiej obrony Lwowa w 1918 roku, szczegól
nie uroczyście obchodzone były Dni Lwowa. Obchody 
rozpoczęła młodzież warszawskiego Gimnazjum nr 27 
im. Orląt Lwowskich organizując jak co roku piękną pa
triotyczną imprezę. W Domu Spotkań z Historią wy
świetlono z tej okazji film "Tońko - czyli legenda o ostat
nim batiarze". Warszawskie "Dni Lwowa" zainauguro
wał galowy koncert w Muzeum Jana Pawła II z udziałem 
stołecznych artystów oraz duetu "Teligentnych batia- 
rów". W czasie tej uroczystości z okazji XX-lecia Od

działu Stołecznego wręczono złote od
znaki honorowe TMLiKP-W zasłużo
nym działaczom Oddziału:

1. Barbarze Chorewicz-Wiśnickiej
2. Irenie Charkowskiej-Siekierzyń- 

skiej
3. Barbarze Chyba
4. Marianowi Jastrząbskiemu
5. Janowi Kossowskiemu
6. Zycie Kościuk
7. Krzysztofowi Lewickiemu
8. Leonowi Łochowskiemu
9. Małgorzacie Nowak 

10. Tadeuszowi Olszowskiemu
11. Zofii Pawłowskiej
12. Krystynie Szczech
13. Janinie Wiktorczyk-Voellnagel 
Wręczono również za całoks^^j

działalności piękne pamiątkowe dyplomy 25 osobom. 
Kulminacyjnym punktem "Dni Lwowa" były uroczy
stości przy Grobie Nieznanego Żołnierza przy udziale 
Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, Pocztów Sz
tandarowych ZHP i ZHR, organizacji kombatanckich, 
uczniów szkoły nr 27 im. Orląt Lwowskich oraz licz
nie przybyłych mieszkańców Warszawy i turystów. 
W samo południe odbyła się Uroczysta Zmiana War
ty oraz Apel Poległych. Ppłk. Stanisław Leszczyński - 
prezes Klubu Stanisławowiaków, przypomniał histo
rię Orląt Lwowskich. Kompania Honorowa WP odda
ła trzy honorowe salwy po czym przy dźwiękach wer
bli, poszczególne delegacje złożyły wieńce. Uroczy
stość tę zakończyła defilada Kompanii Honorowej 
Wojska Polskiego. W mszy świętej w Bazylice św. 
Krzyża wystąpił chór szkoły muzycznej im. Oskara 
Kolberga. ^

W grudniu 2008 roku rozpoczęły się uroczystości 
XX-lecia Oddziału Stołecznego TMLiKP-W.

Uroczystości te zainaugurowano 
m sząśw. w Kaplicy M. Boskiej Czę
stochowskiej Bazyliki św. Krzyża. 
Ksiądz Ludwik Wierzchołowski - 
kapelan Oddziału Stołecznego po
święcił sztandar, którego rodzicami 
chrzestnymi zostali: prof. Stanisław 
Nicieja oraz wiceprezes Oddziału 
Stołecznego Danuta Szydłowska . Po 
poświęceniu - sztandar został prze
kazany prezesowi Oddziału - Ryszar
dowi Orzechowskiemu, a następnie 
drużynie ZHR.

Pomysłodawcą inicjatorem i głów
nym fundatorem jest Prezes Ryszard 
Orzechowski, przy finansowym wspar
ciu Oddziału Stołecznego Towarzy
stwa Miłośników Lwowa i Kresów
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Południowo-Wschodnich oraz dyrek
tora Liceum dla Dorosłych im. Orląt 
Lwowskich Zdzisława Bigosa. Ten 
piękny sztandar zaprojektował artysta 
plastyk Edward Kurkowski, który od 
wielu już lat bezpłatnie projektuje 
i sam wykonuje wszystkie dyplomy, 
herby miast, elementy dekoracyjne.
Zaprojektował również okładkę nasze
go Biuletynu.

Po tych kościelnych uroczysto
ściach w sali lustrzanej Domu Polo
nii, gdzie po przemówieniach gratu
lacyjnych przedstawiciela Prezyden
ta m.st. Warszawy - Anny Borow
skiej - Tomczyk, wojewody mazo
wieckiego Jacka Kozłowskiego,
^ f .  Stanisława Nicieji oraz przedstawicieli lwow
skich stowarzyszeń, wojewoda - Jacek Kozłowski 
wręczył odznaczenia państwowe: Czesławie Domań
skiej - Złoty Krzyż Zasługi, Genowefie Dyląg, Alicji 
Kocan, Annie Orlicz, Marii Orlicz, Mieczysławowi 
Szponerowi i Alicji Zegarowskiej - Brązowe Krzyże 
Zasługi. Sponsorem obchodów XX-lecia był Urząd 
Stołeczny m.st. Warszawy oraz Cecylia Krasicka 
z Fundacji Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć.

Podobnie, jak w latach poprzednich organizowane 
były składkowe "opłatki i jajeczka", które jak zwykle 
cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na spotkaniu 
opłatkowym w styczniu br. w imieniu Zarządu 
zostały wręczone pamiątkowe medale wybite z okazji 
XX-lecia przez Zarząd Główny TMLiKP-W następują
cym działaczom: prof. Ryszardowi Brykowskiemu, An
drzejowi Chodkiewiczowi, Bolesławowi Kierskiemu,

t andzie Szolgini, Krystynie Prystupie i Alinie Wójcik. 
Reasumując dwudziestoletnią działalność Oddzia

łu Stołecznego TMLiKP-W  można stwierdzić, że po 
pierwszym " zrywie" entuzjazmu i 
aktywności w latach 1988-1991, 
kiedy u steru "władzy" stał Jerzy Ja
nicki, działalność Oddziału w na-

Powtórny "zryw", choć już  nie tak silny jak 
w pierwszym okresie nastąpił po roku 1995, kiedy "ster 
rządów" objął ksiądz Janusz Popławski, a u jego boku 
w randze wiceprezesa stanął Ryszard Orzechowski. Ra
zem stanowili znakomity duet, w wyniku tej współpra
cy w 1997 roku po raz pierwszy zaczęto uroczyście 
obchodzić Dni Lwowa. Tradycja ta utrzymywana jest 
do dziś.

Ogromny wpływ na działalność i ukierunkowanie 
Oddziału Stołecznego miało Koło Kresowe, powołane 
do życia w roku 1990, oczywiście za zgodą Zarządu 
Oddziału Stołecznego oraz Kluby, które stopniowo 
wyodrębniały się z Koła. Powstały kluby Stanisławo- 
wian, Stryjan, Kołomyjan i Podolan. Ich działalność 
opisana zostanie w następnym numerze Biuletynu In
formacyjnego.

Kończąc omawianie dwudziestoletniej działalności 
Oddziału Stołecznego TMLiKP-W, nie sposób chociaż
by nie wspomnieć o ludziach, którzy choć nie zawsze 
znajdowali się w gronie członków Zarządu, z wielkim

stępnych latach nieco osłabła. Przy
czyną było przede wszystkim usta
nie dotacji państwowych, ogólna 
sytuacja w kraju, a i również wy
kruszanie się z przyczyn biologicz
nych, najbardziej "zatwardziałych" 
entuzjastów Lwowa i Kresów. Bo
rykanie się z trudnościami finanso
wymi, powodowało pewną frustra
cję działaczy co skutkowało spo
wolnieniem tempa pracy. Starano 
się jednak mimo tych trudności re
alizować cele nakreślone w Statucie 
TMLiKP-W.
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M ed a l X X -lec ia  TM LiKP-W
zaprojektowała 

wrocławska artystka plastyczka 
mgr Agata Gwird-Leszczyńska 

absolwentka ASP Wrocław 2008 r.; 
wykonała firma 

POLMET Częstochowa

zaangażowaniem współuczestniczyli w realizacji statu
towych zadań Towarzystwa, przede wszystkim przez 
organizowanie odczytów o tematyce lwowsko-kreso- 
wej. Są to Edward Bury, który prowadził odczyty w la
tach 1989-1992, Janusz Wasylkowski - w latach 1992
1994, Danuta Łomaczewska - w latach 1994-2000 oraz 
Ewa Holanek w latach 2000-2002.

W ciągu tych dwudziestu minionych lat działal
ność Oddziału Stołecznego wspomagali również i in
ni Lwowiacy, nie będący członkami Zarządu, chętnie 
służąc radą i pomocą w załatwianiu różnych spraw jak 
np. znany chirurg - ortopeda, generał, profesor Marian 
Garlicki, który nigdy nie odmówił Kresowiakom po
mocy w sprawach dotyczących zdrowia. Jerzy Janicki 
w swej książce " Alfabet Lwowski" oraz innych książ
kach opisuje najbardziej znane postacie, które z Od
działem Stołecznym utrzymywały dość ścisły kontakt.

Wszystkie nasze najważniejsze działania i uroczy
stości rejestrowane były i są nadal w Biuletynie Infor
macyjnym, który regularnie towarzyszy Oddziałowi 
Stołecznemu od 1996 roku, a sporadycznie i okazjonal

nie prawie od chwili powstania Oddziału. 
Biuletyn jest cennym źródłem informacji historycznych 
i współczesnych o Kresach. Zawiera również wspo
mnienia i opisy postaci znanych Kresowian. 
Jest bogato ilustrowany dawnymi i współczesnymi fo
tografiami. Redagowany na wysokim poziomie 
torycznym przez Danutę Łomaczewską a technicznym 
przez zawodowego poligrafa Zbigniewa Chmielow
skiego. W ostatnich latach redakcję merytoryczną prze
jęła Liliana Schwartz przy udziałe Alicji Kocan.

Biuletyn jest wysyłany do Biblioteki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Bi
blioteki Narodowej, Ossolineum, Instytutu Badań Li
terackich, Muzeum Niepodległości oraz do Biblioteki 
Polskiej w Londynie. Dzięki temu można mieć na
dzieję, że pamięć o najważniejszych wydarzeniach 
w życiu warszawskiej lwowsko - kresowej diaspoiy 
oraz o ludziach, którzy swoim zaangażowaniem przy
czynili się do utrwalania pamięci o swych umiłowa
nych, rodzinnych stronach zostawi trwały ślad.

Zdjęcia z archiwum TMLiKP-W

 •
S p ro sto w a n ie

W  pierwszej części artykułu „K alendarium  Z arządów  O ddziału Stołecznego Tow arzystw a M iłośników  Lw ow a i K resów 
Południow o-W schodnich” opublikow anym  w nr 52 B iuletynu Inform acyjnego w kradły się następujące omyłki:

Strona 6
• dane dotyczące składu Z arządu w ybranego w dniu 7 grudnia 1991 r. należy uzupełnić inform acją o rezygnacji z funkcji 

prezesa w  listopadzie 1993r. Janusza Schm indy, a nieco w cześniej rezygnacji z funkcji w iceprezesa A liny W ójcik. Prezesem 
w ów czas w ybrany Janusz W asylkowski,

• zm iana nazw y Tow arzystw a M iłośników  Lw ow a na Tow arzystw o M iłośników  Lw ow a i Kresów Południow o-W schod
nich nastąpiła po przyjęciu je j i zarejestrow aniu Zarządu G łów nego pod taką  nazwą,

• do inform acji dotyczącej zorganizow ania ogólnopolskiego konkursu literackiego należy dodać, że inicjatorem  i organi
zatorem  tego konkursu by ł Janusz W asylkowski, a nazw a pracy za k tó rą  II nagrodę otrzym ał Tadeusz K rzyżew ski z K rakow a 
brzmi: " H um oristica leopolitana".

Strona 9
• należy sprostow ać inform ację do tyczącą przekazania pam iątkow ego K rzyża II O brony Lw ow a (przyznaw anego przez 

K apitułę O rderu ) oraz dyplom u, że to nie Jerzy Halski, ale Jó ze f H alski przekazał je  ze sw ych pryw atnych zbiorów. B yły to 
pam iątki po jeg o  zm arłym  ojcu W ładysław ie Halskim.
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ROZDÓŁ
ADAM  W ARTELSKI

Jedno z miasteczek powiatu żydaczowskiego jest 
usytuowane malowniczo nad Dniestrem - na wys. 260 
m.n.p.m. i oddalone 1,5 km na południowy wschód od 
stacji kolejowej Mikołajów - Drohowyże na linii ko
lejowej Lwów-Stryj-Ławeczne.

Rozdół, jak za czasów Rzeczpospolitej Królew
skiej wyrażali się o nim współcześni, został założony 
prawem Kaduka. Za czasów, bowiem króla Zygmun
ta Augusta bez zgody królewskiej Maciej Czarniejew- 
ski herbu Korczak, na ziemi królewskiej wśród borów 
dębowych założył miasto zwane Rozdołem. 
^ S p ra w a  bezprawnego założenia miasta oparła się 
o króla, który powołał komisję do zbadania jej, decy
dując: "Dozwalam temuż posiadać wzwyż wzmianko
wane miasto, aż do chwili ostatecznego rozstrzygnięcia 
sprawy przez wyznaczonych komisarzów". Ostateczny 
epilog tej sprawy nastąpił dopiero za panowania Stefa
na Batorego w roku 1576, który w oparciu o opinię ko
misarzy - w zasadzie podtrzymał wyrok Zygmunta Au
gusta i zezwolił Czemiejewskiemu zatrzymać Rozdół 
w swoim posiadaniu.

W wyniku tej decyzji Czemiejewscy zostali jego wła
ścicielami na długie lata. Dopiero małżeństwo jednej 
z córek Czemiejewskich w roku 1650 ze Stanisławem 
Rzewuskim - sędzią ziemi lwowskiej - Rozdół w ramach 
posagu dostał się w ręce rodu Rzewuckich, zostając ich 
siedzibą rodową w wo
jewództwie ruskim. Ci

«dtąd pisali się panami 
a Rozdole.

W związku z dzi
kim założeniem mia
sta prawa magdebur
skie zostały przyzna
ne Rozdołowi przez 
króla Zygm unta III 
Wazę dopiero w roku 
1591.

Z końcem XVIII 
wieku rodowa siedzi
ba Rzewuskich na 
Rusi Czerwonej prze
szła w posiadanie hra
biów Lanckorońskich 
herbu Zdora, którzy 
pozostali właściciela
mi dóbr rozdolskich 
do wybuchu II Wojny 
Światowej.

Po przejęciu Rozdołu Lanckorońscy przebudowali 
dawną rezydencję Rzewuskich na piękny pałac i wo
kół niego założyli wielki i piękny park.

Tu w tym pałacu Karol hr. Lanckoroński (ur. w 1841 r.) 
w latach siedemdziesiątych XIX wieku założył galerie 
obrazów zawierającą miedzy innymi 100 szkiców 
i obrazów Jacka Malczewskiego, bibliotekę grupującą 
około 20 tys. dzieł rękopisów i starodruków oraz wielki 
zbiór fotografii z całego świata, liczący 120 tys. sztuk. 
Kolekcja fotografii umieszczona była w specjalnej 
ogromnej piętrowej sali, otoczonej galeriami i pólkami, 
zawierającymi setki tysięcy fotografii. Skatalogowanie 
fotografii było znakomite. "Specjalnie zajmujący się 
urzędnik - archiwista, na wyrażone życzenie do kilku 
minut podawał czy to fotografie grackiej rzeźby z Wa
tykanu, Luwru czy British Muzeum, krajobrazów 
wszystkich krajów kuli ziemskiej i zamieszkującej je 
ludów jak również i podobizn wszystkich wielkich ludzi 
i znakomitości wszystkich czasów zdjętych z rzeźb czy 
portretów, aż do zdjęć oryginalnych z czasów najnow
szych. Zbiór imponujący i wprost bajeczny w swym 
praktycznym układzie. Nie widziałem nic podobnego 
i godzinami lubiłem tam przesiadywać" - tak pisał 
w swoich "Wspomnieniach" Rosco Bogdanowicz.

Drugą ciekawostką Rozdołu była wozownia, z któ
rą pod względem ilości starych powozów z XVIII

Główna brama do kościoła i klasztoru
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mieniono na zakład dla nieuleczalnie cho
rych, którymi opiekowały się siostry za
konne. Po roku 1945 to jest po przymuso
wej repatriacji sióstr do Polski - losy tego 
obiektu nie są znane.

- Cerkiew stara drewniana z XVII wie
ku otoczona galerią  należała do jednych 
z najładniejszych cerkwi w Małopolsce 
Wschodniej. Po 1945 roku losy jej nie są 
znane.

Zakład ss. Miłosierdzia w Rozdole

wieku i początków XX wieku tylko Łańcut mógł 
w Polsce rywalizować. Zbiór fotografii nie dochował 
się w całości do roku 1939, bowiem Karol Antoni 
Lanckoroński 60 tys. sztuk fotografii podarował w ro
ku 1929 Bibliotece Polskiej przy stacji rzymskiej Pol
skiej Akademii Umiejętności.

W czasie I Wojny Światowej pałac został spustoszo
ny przez okoliczne chłopstwo, które się wdarło we 
wrześniu 1914 r. w chwili odwrotu wojsk austriackich, 
potłukło sprzęty i cenną porcelanę. Rabunkowi lub 
zniszczeniu uległo kilka obrazów i portretów jak także 
część biblioteki i bogatego zbioru 120 tys. fotografii.

W roku 1880 dotknęła miasto klęska pożaru, który 
strawił ponad połowę zabudowy miejskiej. Rozdół 
jednak w ciągu trzydziestu lat odbudował się, a co 
najważniejsze, szczególnym trafem urato
wał swoje zabytki, które w lepszym lub 
gorszym stanie dotrwały do roku 1939.
- Były to:

- Kościół OO Karmelitów z końca XVII 
wieku z pięknym ołtarzem i kaplicą w sty
lu renesansowym i z grobowcami Rzewu
skich. Nie zachował się natomiast klasztor 
Karmelitów Trzewiczkowych zbudowany 
razem z kościołem. Po kasacji zakonu 
za czasów Józefa II przez władze austriac
kie, klasztor zamieniono na magazyny, 
a w XIX wieku z powodu złego stanu zo
stał rozebrany. Kościół OO Karmelitów 
stał się ntomiast kościołem parafialnym.

- Klasztor Żeński SS Miłosierdzia z ro
ku 1780 ze szpitalem fundacji Franciszki 
z Cetnarów Rzewuckiej, w którym siostry 
zakonne pracowały jako pielęgniarki cho
rych. Po 1 Wojnie Światowej szpital za

- Cerkiew nowa murowana z przełomu 
XIX i XX wieku z kilku kopułami. Obok 
niej dzwonnica założona na kwadracie, 
nakryta ośmioboczną kopułą.

- Drewniana synagoga o charaktery
stycznej budowie, pochodząca z początku 
XVII wieku.

- Murowana synagoga z pięknym 
strojem wewnętrznym, na miejscu drugiej 
synagogi drewnianej, zniszczonej przez

pożar w 1907 roku, odbudowywana przez czternaście 
lat prace przerwane na okres I Wojny Światowej - prze
kazana została w użytkowanie dopiero w roku 1921.

- Stara zabudowa rynku i sąsiednich uliczek zabu
dowanych starymi domami w stylu dworków szla
checkich.

Co z tych zabytków zachowała się do czasów dzi
siejszych? - niewiadomo.

Mało kto wie, że w powiecie żydaczkowskim były 
dwa najstarsze ośrodki chasydyzmu na świecie: Żyda- 
czów i Rozdół, przy czym kolebką tego ruchu był 
Rozdół.

Chasydyzm był to nurt religijno-m i styczny w juda- 
iźmie, którego głównym twórcą był rabin Bali Szem - 
Tow. Powstał on wśród Żydów w Polsce w XVIII. ByŁ

Dom dła nieuleczalnie chorych Urszuli hr. Golejewskiej
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Ogródek chorych J. W. Hr. Lanckorońskich

reakcją na sformalizowany judaizm rabi- 
nackiej oligarchii kahalnej. Zwracał się do 
zubożałych mas żydowskich i dlatego 
znalazł odpowiednie podłoże wśród bie
doty żydowskiej Polski, Litwy, Rosji, Ru
munii, Słowacji i Węgier, gdzie szybko 
rozprzestrzenił się i znalazł wielu wy
znawców.

Pierwsi chasydzi oddawali się kontem
placyjnemu filozofowaniu na tle Talmu
du, poszukiwali dróg do zwiększenia do
skonałości i nawiązania kontaktu z Bo
giem. Szukali tych dróg przez pogłębianie 
modlitw i rytuałów.

Z biegiem czasu pierwotne zasady cha- 
sydyzmu uległy zmianom obok ascety
zmu dla szerszego ogółu wprowadzono

f ce rytualne, następnie wizjonerskie 
e kabalizmu i sabbataizmu.
Do pierwszych na świecie, którzy gło

sili ten kierunek w XVIII wieku należeli w Kosowie 
rabin Boruch ben Abraham i z Kut rabin Abraham 
Gerszon. Byli to prekursorzy chasydyzmu.

Te filozoficzno-mistyczne prądy nasiliły się wśród 
Żydów polskich od roku 1730 gdy na połoninie po- 
kuckiej w Wierchowinie na rzeczką Wytrata osiadł 
w pustelni pobożny żydowski mistyk, wizjoner, asce
ta Izrael ben Eliczar Baal - Szem - Tow, zwany Besz- 
tow, który spędził tam parę lat życia na modlitwach. 
To on stworzył zasady i podstawy chasydyzmu pod
czas swego okresu pustelniczego.

Gdy zszedł z gór zaczął głosić zasady chasydyzmu 
i szybko znalazł wielu zwolenników na terenach Pol
ski i krajów sąsiednich, by w końcu zawędrować na

«achód. Chasydyzm przetrwał na naszych ziemiach aż 
o czasów zagłady społeczeństwa żydowskiego.

Obecni praktykujący chasydzi żyją w Izraelu 
i USA. "Besztow" - twórca chasydyzmu po opuszczeniu 
pustelni swej w Górach Czarnohory zatrzymał się na 
krótki okres w Kosowie, a po odbyciu podróży do Jero
zolimy osiadł w roku 1742 na stałe w miasteczku Roz- 
dole jako rabin.

Nic dziwnego, że Rozdół mający w swych murach 
ojca chasydyzmu Baal - Szem - Towa stał się znacz
nym skupiskiem Żydów. Z tego powodu w niektórych 
latach Żydzi mieli bezwzględną przewagę nad ludno
ścią wyznania rzymsko i grecko - katolickiego. Najle
piej obrazuje to procentowy udział Żydów do ogółu 
mieszkańców Rozdołu:

- rok 1880 - 54,2%
- rok 1890 - 51,9%
- rok 1900 -48,7%
- rok 1910 - 45,8%
- rok 1921 - 45,3%
- rok 1931 - 44,2%

A jak  wygląda dzisiejszy Rozdół, to już nie miasto 
z domami w stylu dworków szlacheckich.

W mieście pozostało - a może uchowało się parę 
rodzin polskich.

Zaginął świat chasydów, rabinów, kabalarzy - na
wet pamięć o nich zaginęła. Nikt już nie pamięta i nie 
wie, że tu w tym ich mieście żyła, pracowała społecz
ność żydowska. Świat z przed II Wojny Światowej 
zginął bezpowrotnie.

Obecnie Rozdół to duże zagłębie siarkowe, które 
powstało na przełomie lat sześćdziesiątych i siedem
dziesiątych naszego wieku.

Miasto nabrało charakteru przemysłowego o tan
detnej zabudowie. Tu w latach 1975 -  1980 wybudo
wano w oparciu o polskie projekty i dostawy aparatu
ry dwie fabryki kwasu siarkowego, każda o zdolności 
300  tys. t/r.

Źródła:

1. Baliński i Lipiński " Polska Starożytna" - 1898 /reprint/
2. Kronika gmin - Encyklopedia osadnictwa żydowskiego od 

czasów założenia aż po zagładę w  czasie II Wojny Światowej - 
W schodnia Galicja - Jerozolim a 1980.

3. Kamil Barański "Przeminęli Zagończycy, Chliborobi, Cha
sydzi" - Londyn 1989.

4. Dr M ieczysław O rłow icz "Przewodnik po Galicji" - Lwów 
1914.

5. Roman Aftanazy - Materiały do dziejów Rezydencji Tom 
VIIa

Artykuł napisany przez byłego członka Zarządu 
Adama Wartalskiego - kresowiaka,

żywo interesującego się historią naszych utraconych ziem.

Zdjęcia z archiwum rodzinnego Liliany Schwartz
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Lwowskie Synagogi
ZU ZA NN A K RZEM IEŃ

W XIV wieku we Lwowie istniały już dwie gminy 
żydowskie - jedna poza murami, na Krakowskim Przed
mieściu i druga, śródmiejska, usytuowana wokół ulicy 
żydowskiej, o której pierwsza wzmianka pojawiła się 
w 1387 roku. Ta ostatnia zajmowała teren ograniczony 
czterema ulicami - Serbską, Braci Rohatyńców (dawniej 
Sobieskiego), Zaarsenalską i Ruską. Założona w 1356 
roku przez Kazimierza Wielkiego, do 1942 zamieszkana 
była niemal wyłącznie przez Żydów. W okresie między
wojennym ponad 30% mieszkańców Lwowa posługiwa
ło się jidysz. Ulice Fedorowa i Starojewrejska dzieliły 
dzielnicę na mniejsze kwartały. Z powodu zagrożenia ze 
strony innych narodowości można się tu było dostać tyl
ko przez Bramę Żydowską (Porta Judaeroum), zwaną 
potocznie Bramką ("der Tojr" w jidysz). Znajdowała się 
ona między dwoma kamienicami u zbiegu ulic Żydow
skiej i Ruskiej.

Do II wojny światowej we Lwowie znajdowało się 
około stu synagog i domów modlitwy. O pierwszej sy
nagodze wiadomo tylko tyle, że była drewniana. Pierw
sza informacja o murowanej bożnicy pochodzi z 1555 
roku. W tym czasie budowa nowych synagog napotyka
ła wiele przeszkód - Żydzi musieli uzyskać wcześniej 
zgodę króla i biskupa, często także akceptację magistra
tu, a w przypadku miast będących własnością prywatną 
- właściciela. Dachy świątyni nie mogły wystawać po
nad dachy innych domów. Z tego powodu główna sala 
synagogi budowana była poniżej poziomu gruntu - dzię
ki temu wysokość stropu nie była ograniczana wysoko
ścią murów. Dawna synagoga miejska została rozebrana 
z rozkazu władz austriackich ze względu na jej zły stan 
techniczny. W latach 1799-1801 zbudowano na jej miej
scu nową bożnicę, która wkrótce stała się główną syna-

Synagoga Jakuba Glanzera - fot. Messina

gogą śródmiejskiej gminy żydowskiej. Wielka bożnica 
została spalona w czasie II wojny światowej, a następnie 
rozebrana w latach pięćdziesiątych i do dzisiaj nie za
chował się po niej żaden ślad.

Na ulicy Fedorowicza 27, na tyłach Arsenału Miej
skiego, znajdują się pozostałości synagogi Złota Róża, 
spalonej przez hitlerowców w czasie II wojny świato
wej. Jej budowę zainicjował senior kahału lwowskiego 
Izaak Nachmanowicz. Aby ominąć uciążliwe przepisy, 
bożnica była oficjalnie określana jako prywatny dom 
modlitwy. Nowa synagoga w stylu gotyckim została za
projektowana i zbudowała przez Pawła Szczęśliwego. 
W 1603 roku Zygmunt III Waza podarował jezuitom te^ 
reny wzdłuż murów miejskich, które już wcześniej 
sprzedano gminie żydowskiej, a na których znajdowała 
się między innymi synagoga Nachmanowicza. Wkrótce

Beys Aaron ve Israel- fot. Russianname Synagoga Złota Róża - fot. Stako
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Wnętrze synagogi Beys Aaron ve Israel - fot. Messina
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rozpoczął się proces, po zakończeniu którego na szczy
cie budynku umieszczono krzyż. Po trzech latach per
traktacji jezuici ustąpili po wypłaceniu im gigantycznej 
wówczas sumy 20 600 polskich złotych. Bożnica, przy
wrócona do swojego pierwotnego użytku, zaczęła być 
teraz nazywana synagogą Złotej Róży od imienia pięk
nej synowej Izaaka Nachmanowicza. Na początku XX 
wieku profesor Majer Bałaban opisał legendę o Róży, 
która miała poświęcić życie, żeby budynek znów stał się 
żydowskim domem modlitwy. Niemniej jednak historia 
ta zawiera pewne nieścisłości - Róża Nachmanowicz 
zmarła bowiem śmiercią naturalną.

W 1924 roku wzniesiono dla stowarzyszenia dobro
czynnego Cori Gilog synagogę Beys Aaron ve Israel 
(Dom Aarona w Izraelu), znajdującą się na ulicy Braci 
Michnowskich 4 (dawniej ulica Króla Leszczyńskiego), 

^^^aprojektowana przez Alberta Kombliita, nawiązuje do 
tradycji lwowskich bożnic z XVII wieku. Po Drugiej 
Wojnie Światowej wykorzystywana była jako magazyn, 
dopiero w 1989 roku została zwrócona gminie. Do dziś

Synagoga Złotej Róży w 1941 roku - fot. Janusz Witwicki Messina

można w niej oglądać malowidła, stworzone w 1934 
przez Maksymiliana Kugla. Jest to jedyna czynna boż
nica we Lwowie.

Budynek, w którym obecnie mieści się siedziba 
Ośrodka Kultury Żydowskiej im. Szolema Alejchema, 
był dawniej chasydzką synagogą Jakuba Glanzera, zbu
dowaną w latach 1841-1844. Bożnica znajduje się na 
rogu dawnej ulicy Węglanej i placu św. Teodora. Na
kryta czterospadowym dachem budowla wzniesiona zo
stała na planie prostokąta. Fasadę ozdabiają podwójne 
okna rozdzielone pilastrami z korynckimi kapitelami - 
dolne podłużne i zakończone lukiem, a górne okrągłe. 
Dawniej obok niej znajdowały się jesziwa Talmud - To
ra i mykwa. Podczas II wojny światowej utworzono 
w środku magazyn amunicji i stajnie dla koni, po wojnie 
synagoga została zamieniona na salę gimnastyczną. 
W 1989 roku zwrócono ją  gminie żydowskiej.

Po zakończeniu II wojny światowej do miasta po
wróciło kilka tysięcy Żydów, którzy schronili się w głę
bi Związku Radzieckiego. Rozpoczęto odbudowę insty
tucji gminnych, które zostały jednak zamknięte w latach 
50. i 60. w ramach kampanii antysyjonistycznej. Kultu
ra żydowska odżyła we Lwowie po 1991 roku - obecnie 
działa tu wspomniana synagoga Beys Aaron ve Israel 
oraz instytut historyczny.

Zdjęcia z  internetu z  zezwoleniem  na ich rozpowszechnianie 

B ib lio g r a f ia :

Alina Cała, H anna W ęgrzynek, Gabriela Zalew ska "Historia 
i kultura Żydów  polskich", W ydawnictwa Szkolne i Pedagogicz
ne Spółka Akcyjna, W arszawa 2000

Józej Gelston "Synagogi Lwowa", W ydawnictwo Centrum 
Europy, Lwów 1997

Jacek Tokarski "Lwów", W ydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała 
2007
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Zbigniew Umański 
odznaczony Krzyżem Drugiej Obrony Lwowa

R edaktor Z bign iew  Um ański cz łonek Zarządu  G łów nego Towarzystwa 
M iłośników  L w ow a i K resów  Południow o-W schodnich , uczestnik w szyst
kich spotkań kresow ych w Polsce, cały czas m im o długotrwałej choroby, 
bardzo ak tyw ny redaktor - kronikarz Sem per Fidelis, w  m arcu tego roku od
znaczony został K rzyżem  Drugiej O brony Lwowa.

U roczystość w ręczenia  K rzyża odbyła  się w siedzibie Zarządu Oddziału 
Stołecznego T M L iK P -W  w  obecności C złonków  Zarządu. O dznaczonem u 
K rzyż w ręczył z upow ażnienie  Józefa Halskiego Sekretarza K apituły K rzy
ża, Prezes Z arządu  S tołecznego Ryszard O rzechow ski. Po w ręczeniu  odby
ło się spotkanie przy lam pce wina. Było dużo serdecznych gratulacji, m i
łych rozm ów  i w spom nień.

Krzyż Obrońców Lwowa 1939-1944

W paźdz ie rn iku  1981 r. 
na  w n iosek  żołnierzy AK 
Okręgu  Lwowskiego, os ta tn i  
żyjący c z ło n e k  K ap i tu ły  
Krzyża O b r o n y  Lwowa z 
1918 r., gen. Mieczysław Boruta- 
Spiechowicz,  k o m e n d a n t  I Załogi 
Szkoły S ien k iew icza  za tw ie rd z i ł

Krzyż O b r o ń c ó w  Lwowa 
1939-1944. U s tanow ien ie  te
go Krzyża zostało przychyl
nie  przyjęte przez osta tn iego 
Prezydenta  Lwowa i Prezy

d e n ta  RP na  Obczyznie, żołnie
rza Szkoły Sienkiewicza - prof. dr  

Stanis ława Ostrowskiego.
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Zbigniew Kurtycz skończył 90  lat

Zbigniew  K urtycz urodził się we Lw ow ie 
16.05.1919 r. przy ul. Lenartowicza 14. Ochrzczony 
w kościele Marii M agdaleny. U kończył Gim nazjum  
IX razem z Kazimierzem  Górskim  i M arianem  Za- 
łuckim. Chodził do konserw atorium  na fortepian 
i  skrzypce. Gry na gitarze nauczył się od ojca M ie
czysław a, który prowadził zespół m andolinistów 
"Hejnał". Grał w Pogoni Lwowskiej w juniorach. 
Gdy wybuchła wojna dostał się do zespołu Feliksa 
"Refrena" Konarskiego "Tea Jazz", w którym grał 
na gitarze. Z zespołem tym przeszedł cały szlak bo
jow y w III Dywizji Karpackiej Gen. W ładysław a 
Andersa. Z gitarą i piosenką podtrzym ywał na du
chu żołnierzy Ii-go Korpusu. We wrześniu 1946 ro
ku z Włoch wrócił do kraju. W ylądował w Krako
wie, tam zaangażował się do zespołów m uzycznych 
Wróbla, Turewicza, Zygm unta Krasińskiego "1000 
Taktów M uzyki Jazzowej". Śpiewał jazz, swing, 
utwory Glena M illera, potem  teatry satyryków: 
w Krakowie gdzie w 1953 r. powstała "Cicha Wo
da", Katowicach, W arszawie, zaczął kom ponować: 
Wołam Cię, Jadę do Ciebie tram wajem  i wiele in
nych. W ystępował w "Podwieczorku przy m ikrofo
nie" w "Zgaduj zgaduli" i nagryw ał w  PR, w 1963 r. 
roku śpiewał na Festiwalu w Sopocie "Zginęła mi 
dziewczyna".

Jest pierwszym  w Polsce w ykonaw cą Rock and 
Rolla "W Arizonie".

W 1964 r. w Krakowie poznaje Barbarę Dunin 
- ślub 20.05.1965 r. Odtąd śpiew ają w duecie i solo 
oczywiście, nagryw ają płyty (złota i platynowa). 
Jeżdżą za granicę - USA, Kanada, kraje dem oludów 
i ZSRR.

W latach 90. o tw ierają w W arszawie kawiarnię 
lw ow ską "U Szczepcia i Tońcia" .

16.05.2009 r. w 90. rocznicę urodzin ZASP urzą
dza wielki Jubileusz. Jest około 200 osób. Jest tort 
od Bliklego w kształcie gitary, m nóstwo przem ó
wień, prezenty, kwiaty, telew izja TVN i Teleexpres. 
Zbyszek śpiew a kilka piosenek z akom paniam en
tem Janusza Senta, potem duety z B arbarą Dunin. 
W szyscy są  bardzo wzruszeni, takiego jubileuszu 
dawno nie było!

W 2000 r. Zbigniew  Kurtycz został odznaczony 
przez Prezydenta RP Krzyżem  Kawalerskim  Orderu 
Odrodzenia Polski, a w 2008 r. przez M inistra Kul
tury Złotym  M edalem Gloria Artis.

Naszem u Jubilatow i życzym y zdrowia i wielu, 
wielu dalszych szczęśliwych lat.

Zarząd Oddziału Stołecznego TMLiKP-W



Wiosna we Lwowie w fotografii Janusza Balickiego



18 B iu letyn  In form acy jny  TMLiKP-W

Nasze podróże na Kresy
A L IN A  M ŁY Ń SK A -W Ó JC IK

Kiedy nowopowstały Oddział Stołeczny Towarzy
stwa Miłośników Lwowa i nieco okrzepł i „obrósł 
w piórka”, „przytuliła się” do niego Fundacja Przyja
ciół Lwowa. W skład jej komitetu założycielskiego we
szło kilku członków Towarzystwa, a na jej czele stanął 
Zdzisław Florsch. Zadaniem Fundacji było wspomaga
nie statutowej działalności Towarzystwa Miłośników 
Lwowa. W celu utrzymania więzi ze Lwowem i umoż
liwienia Iwowiakom odwiedzenia rodzinnych stron, zo
stało utworzone Biuro Promocyjne „Lew”, którego za
daniem było organizowanie wycieczek do Lwowa.

Początkowo zainteresowanie tymi imprezami było 
tak wielkie, że wyjazdy odbywały się co tydzień, wy
pełnionymi po brzegi autokarami. W ich lukach baga
żowych przewożono pochodzące ze społecznych zbió
rek, dary, głównie w postaci książek, ale i też żywności 
i odzieży. Ponieważ wyjazdy te przynosiły Fundacji 
Przyjaciół Lwowa stały deficyt, spowodowany wysoki
mi żądaniami dolarowymi strony ukraińskiej oraz ma
lejącym zainteresowaniem kresowiaków, po zaspokoje
niu pierwszego „głodu” Lwowa, stopniowo z nich zre
zygnowano.

Tym bardziej, że powoli zaczęły otwierać się możli
wości indywidualnych wyjazdów do dalszych, niż tyl
ko Lwów, miejscowości kresowych. Wyjazdy takie or
ganizowali sami kresowiacy, korzystając z zaproszeń 
i transportu Energopolu, który swą bazę miał w Pasiece 
Zubrzyckiej, koło Lwowa. Również można było sko

rzystać z lotu samolotem, który wówczas kursował dwa 
razy tygodniowo. Wyjazdy te były jednak dość nielicz
ne i zdarzały się sporadycznie.

Dopiero, kiedy zaczęły kursować autobusy rejsowe 
do Lwowa i to kilka razy dziennie, a do wyjazdów in
dywidualnych nie potrzeba było ani zaproszeń indywi
dualnych, ani wiz, „ruszyły” rzesze kresowiaków by 
zobaczyć swe rodzinne strony, które śniły im się po no
cach.

Chętnych do zwiedzenia było sporo, byliśmy wów
czas blisko dwadzieścia lat młodsi. Organizowaniem 
wyjazdów zaczęły zajmować się Kluby, powstałe w rot ; 
ku 1990 przy Oddziale Stołecznym TML. Były to za
równo wycieczki zbiorowe, przy pełnych autokarach, 
jak i indywidualne, składające się z jednej, dwóch, lub 
kilku osób. Dość często warszawscy kresowiacy łączy
li się w tych wyjazdach z kresowiakami z innych miast 
Dolnego i Górnego Śląska, Krakowa, Lublina itp.

Przy okazji tych wycieczek nawiązywaliśmy kon
takty z polskimi parafiami oraz nowopowstałymi od
działami Towarzystwa Kultury Polskiej, a i z poszcze
gólnymi, zamieszkałymi tam Polakami. Zawoziliśmy 
dolary, słodycze i różne drobne dary, tyle ile zdołaliśmy 
zmieścić w osobistym bagażu i tyle ile zdołaliśmy 
unieść. W ten sposób wspomagaliśmy szczególnie no
wopowstałe kościoły katolickie oraz najbardziej ubo
gich Polaków. Korzystaliśmy z noclegów u polskich ro
dzin, zamówionych wcześniej telefonicznie, lub listow

nie, za pośrednictwem katolickich ^  
księży, bądź bezpośrednio u Pola- ™ 
ków tam zamieszkałych.

Również i ja  od 1990 roku wy
jeżdżam na zachodnią Ukrainę, na 
tereny naszych dawnych ziem, pę
dzona tęsknotą do swych rodzin
nych stron. I pewnie jeździć tam 
będę dokąd sił i zdrowia mi star
czy. Z reguły jadę tam co roku, 
choć zdarzały mi się lata „chude”, 
kiedy ze względu na kłopoty oso
biste nie mogłam pojechać, ale 
i też lata „tłuste”, gdy w ciągu roku 
byłam dwa razy. Z reguły moje 
wyjazdy „kręcą się” wokół Lwo
wa, Stryja i ich bliskich okolic, ale 
też zdarzało mi się zapuścić het, 
het, aż do Krzemieńca, Chocimia, 
Kamieńca, Jaremczy, Worochty 
i Kosowa, oraz leczyć podupadłeGmach Opery
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kim wyjeżdżającym na Kresy, 
szczególnie indywidualnie. Przede 
wszystkim należy nie „rzucać się 
oczy” ani głośną polską m ową ani 
ubiorem. Bo dla Ukraińców 
w większości „Polacy to pany”, 
którzy mają przy sobie dolary 
i paszporty. A osoba „wystrojona” 
to pewnie z Polski. Bo przecież my 
kresowiacy na odwiedzanie swych, 
rodzinnych, ukochanych stron stro
imy się, jak na uroczyste spotkanie 
z kimś bliskim.

Od tej pory, jadąc samotnie na 
Kresy, staram się przestrzegać pew
nych reguł, które polecam wszyst-

Dlatego teraz na wyjazdy ubie
ram się w najgorsze „ciuchy”, nie 
stosuję makijażu, ani nie odwie
dzam fryzjera. A ponieważ nie 
znam języka ukraińskiego, więc 
staram się nie rozmawiać po pol
sku, choć jest rozumiany, tylko po 
rosyjsku, który zresztą na ogół jest 
niezbyt tam łubiany.

Wały Hetmańskie obecnie Prospekt Swobody, w głębi budynek Muzeum Etnograficznego kamuflaż” jest do tego

stopnia udany, że parę lat po swej lwowskiej przygo
dzie z kradzieżą, zdarzyła mi się zabawna przygoda. Je
chałam wówczas ze Lwowa do Kosowa na huculski jar
mark, przez Stanisławów (obecny Iwano Frankowsk) 
i Kołomyję. Wsiadam do autobusu, przy Dworcu Głów
nym we Lwowie, na moim bilecie, kupionym w przed
sprzedaży, widniał nr 10. Po wejściu do autobusu bez
skutecznie rozglądałam się za tym numerem, ale po 
widniejących gdzie niegdzie „śladowych” numerach,

wrotnym na samolot. Pieniędzy by
ło sporo bo wiozłam je ze sobą, by 

^ z a s i l ić  biedujących Polaków. Naj- 
W w ięcej jednak miałam przeżyć 

i kłopotów z uzyskaniem duplikatu 
biletu na samolot, który kursował 
wówczas dwa razy w tygodniu 
i właściwie innej drogi powrotu do 
kraju nie było, mogłam tylko liczyć 
na doraźnie zorganizowany trans
port Energopolu do granicy. Kra
dzież ta była wynikiem mojej nie
uwagi i „wyfiokowania się”. Do
piero po powrocie do kraju, kiedy 
opowiedziałam swoją „przygodę”, 
usłyszałam komentarz, że przecież 
lwowska, złodziejska „szkoła” by
ła szeroko znana, już przed wojną 
a jej tradycje utrzymywane są 
nadal.

zdrowie w ukraińskich sanatoriach, a przy okazji zwie
dzić pobliskie okolice.

Oczywiście przez te blisko dwadzieścia lat moich 
wyjazdów, zdarzały mi się przygody zabawne i bardzo 
przykre. Do najbardziej kłopotliwych zaliczam kra
dzież we Lwowie w roku 1991, gdy byłam po raz 
pierwszy samotnie we Lwowie, na zaproszenie Energo
polu. Ukradziono mi wówczas z torebki portfel z pie
niędzmi, paszportem, a przede wszystkim z biletem po-

Przedwojenny budynek zwany wówczas wieżowcem przy Wałach Hetmańskich. Na pierwszym 
planie pomnik Adama Mickiewicza
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wyliczyłem sobie gdzie ten numer siedzenia, w przybli
żeniu powinien się znajdować. Dla pewności jednak za
pytałam siedzącego obok Ukraińca, czy tu jest numer 
dziesiątego miejsca.

Potwierdził „odburknięciem” i zaczął przypatrywać 
mi się badawczo, zastanawiając się pewnie kto ja je 
stem. Po chwili, jednak nie wytrzymał i zapytał się 
wprost „skąd wy”? na co odpowiedziałam „a zgadnij
cie” . Myślał przez chwilę po czym powiedział „Ukra
inka to wy chyba nie jesteście, bo mówicie po rosyj
sku, chociaż jak ci ze wschodniej Ukrainy przyjeżdża
ją  to też rozmawiają po rosyjsku, bo nie znają ukraiń
skiego”. Odpowiedziałam mu, że nie jestem ani Ukra
inką ani Rosjanką. Zapytał więc „a może Bułgarka?”, 
odpowiedziałam przecząco, „a może Rumunka?”, 
znów usłyszał moją przeczącą odpowiedź. Za chwilę 
się uśmiechnął, bo widać jakaś nowa myśl mu zaświta
ła i rzekł „a już wiem, wy pewnie przyjechała z Izra
ela! Bo tu teraz dużo przyjeżdża stamtąd osób” . Po 
moim zaprzeczeniu nachmurzył się, już wyraźnie zde
nerwowany, że nie może mnie rozszyfrować i powie
dział: „nie męczcie mnie dłużej i powiedźcie skąd je 
steście” . Na takie dictum odpowiedziałam spokojnie 
„z Polski”. Był bardzo zdziwiony i rzekł: „z Polski? 
nie może być?! Bo jak z Polski przyjeżdżają wasze ko
biety, to takie wystrojone, wymalowane, wyfryzowane, 
a wy taka zwyczajna, jak nasza” . Nie był to wprawdzie 
dla mnie komplement, ale ucieszyłam się, że mój ka
muflaż zdał egzamin. A kiedy za przyczynę swego wy
glądu podałam mu kradzież dokumentów moich we 
Lwowie, przed paroma laty, wyraził mi swoje uznanie 
„wy mądra kobieta”.

Rolę Biura Promocyjnego „Lew”, 
działającego przed laty przy Funda
cji przyjaciół Lwowa, przyjęły dziś 
niektóre biura podróży, z reguły or
ganizujące wycieczki na Kresy, na 
zlecenie szkół i instytucji. Ale zda
rza się, że można znaleźć indywi
dualne miejsce. Niestety liczba 
chętnych do zwiedzania tych ziem, 
nie jest zbyt duża i czasem do ostat
niej prawie chwili, nie wiadomo, 
czy wycieczka z powodu zbyt ma
łego zainteresowania, dojdzie do 
skutku. Rodowitym kresowiakom 
brakuje już przede wszystkim sił, 
a czasami również i pieniędzy, a ich 
dzieci i wnuki wolą jeździć do za
chodniej i południowej Europy lu ^ y  
do egzotycznych krajów, „bo na 
Wschodzie to szarzyzna, ruiny, 
brud i bieda”. Żeby zobaczyć urodę 
Kresów trzeba mieć „różowe oku
lary” ludzi zakochanych, a my je 

przecież mamy. W Warszawie znane mi są tylko dwie 
agencje, organizujące m.in. wyjazdy na Kresy. Należy 
do nich biuro turystyczne „BezKresy” i Fundacja im. 
kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W ubiegłym roku byłam właśnie z „BezKresami” na 
bardzo ciekawej wycieczce szlakiem „Ogniem i mie
czem”. Jadąc już autokarem ze zdziwieniem stwierdzi
łam, że choć zainteresowanie wycieczką nie było zbyt 
wielkie i w autokarze znalazło się tylko 23 osoby na 
40 miejsc, to jednak wycieczka doszła do skutku. Jesz
cze większe moje zdziwienie nie wzbudził wiek uczest
ników. Większość stanowiły bowiem dzieci pod o p iek ą^  
dorosłych oraz młodzież. „Na oko” sądząc, tylko 5 osób, ™ 
w tym również i ja, mogło nieco pamiętać przedwojen
ne czasy Kresów. Tak duży udział dzieci i młodzieży 
w tej wycieczce, bardzo podniósł mnie na duchu. Trasa 
wycieczki: Lwów, Olesko, Podhorce, Poczajów, Krze
mieniec, Wiśniowiec, Zbaraż, Trembowla, Buczacz, 
Jazłowiec, Skała Podolska, Kamieniec Podolski, Okopy 
św. Trójcy, Chocim, Zaleszczyki, Czerwonogród, Koło
myja, Stanisławów, Swirz i Żółkiew, była niezwykle 
ciekawa, widokowo, ale przede wszystkim historycznie.
Z całą pewnością mogę stwierdzić, że była to „podróż 
mojego życia”. Dobrze zorganizowana z ciekawą trasą, 
z bardzo dobrymi miejscami hotelowymi, wyposażony
mi w łazienki, ze stałym dopływem zimnej i ciepłej 
wody. Co na Ukrainie jest wręcz ewenementem. Jeżeli 
będzie taka możliwość, postaram się opisać na łamach 
biuletynu najciekawsze etapy trasy i zilustrować je 
zdjęciami.

Foto: Alina Młyńska-Wójcik
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Na W ysokim Zamku
W ITO LD SZO LG INIA

(Kwiaty Lwowskie s tr  54-57)

Wysoki Zamku - świadku zdarzeń,
Które nad moim przeszły Lwowem,
Moich m łodzieńczych góro marzeń,
Co takie jasne, kolorowe —
Jak mam cię sławić, jak  opiewać,
Jak szum opisać, z którym drzewa

Twoje się w wiatrach chw ieją rwących, 
I poblask zboczy Kopca złoty,
Gdy słońce lipca pałające 

^  Twarz m oją pali -  aż ochoty
Nabieram, aby w drzew twych cieniu 
Zielonym oddać się marzeniom...

I jak  opisać cętki mżące 
Przez liście światła słonecznego,
I tchnienie rzeżwe, żar kojące,
Od traw twych runa zielonego,
Kiedy w nich leżę, a pod głow ą 
Książkę mam taką, co gotowa

- iK .

Dać odpowiedzi na pytania,
Które się o nie tutaj proszą; 
l są w niej również takie zdania,
Jakie pochwałę tego głoszą,
Co tu oglądam z Kopca szczytu,
Pełen podziwu i zachwytu...

W idziany z Kopca pejzaż lwowski -  
Jedyny chyba w świecie całym!
A jak  go widzi Parandowski?
M alarz pejzażu doskonały,
M aluje zwięźle, w paru słowach, 
Całe niezwykłe piękno Lwowa...

Cóż za wspaniałe porównanie:
"W niemym okrzyku plac rozwarty"...
A to "chmur cieni wędrowanie"
Po tym obszarze rozpostartym 
Szeroko niżej u stóp Kopca... -  
W oczach rozwartych tego chłopca.

Co wtedy widział, jak  ja  teraz, 
Perłowoszare w zbitej masie 
To M iasto, co się rozpościera 
I w tamtym i w tym moim czasie, 
Przed Teofilem i przede m n ą -  
Pod w ielką ciszą tą  kamienną.

Która nad M iastem stała całym ,
A w niej kościołów w słońcu krzyże 
Sygnały świetlne posyłały,
Te, które dalej - tym, co bliżej,
W obłoków grze się rozjarzając...
I te sygnały po dziś trw ają

Ponad tym czasem, który minął,
I nad przestrzenią  która dzieli, 
W ciąż, bezustannie ku mnie p ły n ą -  
Przez zieleń lata, w zimy bieli -  
Z krzyży, o Boże miłosierny,
Co w M ieście, które zawsze wierne..

Spraw więc, błagamy, dobry Panie 
(Ty, Janie z Dukli, prośbę wspom óż...),
By się skończyło to rozstanie,
Byśmy wrócili ju ż  do Domu 
1 Cię chwalili, tak jak  trzeba,
Stąd, z tego Kopca -  blisko nieba...
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Z  HISTORII LWOWSKIEGO TENISA

Jak „Józku” ruskim skórę zło ił
Z B IG N IEW  C H M IELEW SK I

W 1939 r. sportowcy lwowskich klubów stanęli 
przed dylematem - przyjmować legitymacje nowopow
stałych stowarzyszeń sowieckich i brać udział w życiu 
sportowym, czy nie. Decyzja tenisisty Józefa Hebdy, by 
jechać do Moskwy na mistrzostwa ZSRR w 1940 r., 
wzbudziła więc wiele kontrowersji.

W starych wydawnictwach radzieckich próżno szu
kać relacji z tej imprezy. A to za sprawą Polaka Hebdy, 
który na kortach moskiewskiego Dynama rozgromił ra
dziecką czołówkę - Szajera, Kotowa, Nowikowa, Dik- 
sona, Nehrebeckiego, Korbuta i Ozierowa. W półfinale 
34-letni lwowianin pokonał Diksona 6:2, 5:7, 6:2, 6:0, 
a w finale wielokrotnego mistrza ZSRR Borysa Nowi
kowa 6:2, 6:2, 6:1. W deblu razem ze swym młodszym 
klubowym kolegą z Dynama Lwów Lubomirem Czaj
kowskim zdobył tytuł wicemistrzowski.

To była prawdziwa klęska radzieckiej szkoły gry. 
Gospodarzy najbardziej zabolała porażka ich wielkiej 
nadziei Jurija Ozierowa (po wojnie znany sprawozdaw
ca radiowy). W moskiewskim Sportkomitecie zawrza
ło. Kto i po co sprowadził Polaków? A we Lwowie za
panowała radość.

„Dla nas, młodych, sport był wówczas jedyną szan
są udowodnienia naszej wyższości - wspominał po la
tach lwowianin, socjolog sportu Andrzej Ziemilski. 
Wiadomość o tym, że na moskiewskich kortach "Jóź- 
ku" złoił ruskim skórę, przyjęliśmy entuzjastycznie. 
Był to swoisty "gest Kozakiewicza".

Sukces Hebdy, mający wymiar pozasportowy, to 
jedno z ważniejszych wydarzeń w bogatej historii 
lwowskiego tenisa.

* * *

A wszystko zaczęło się 100 lat temu. "Sława" - taką 
dumną nazwę nadali początkowo swemu klubowi pił
karskiemu uczniowie I szkoły realnej we Lwowie 
(1903 r.). Kilka miesięcy później pojawiła się konku
rencja - w III i IV gimnazjum powstała Lechia. Wkrót
ce oba kluby zmieniły nazwy: Sława - na Czarni, Le
chia - na Pogoń. Były to pierwsze kluby sportowe na 
ziemiach polskich.

Na boisku piłkarskim sztubacy walczyli zawzięcie 
o miano najlepszej drużyny w mieście, ale w tenisa tre
nowali wspólnie. Propagatorem "białego sportu" był 
wybitny pedagog, współzałożyciel ZHP dr Eugeniusz 
Piasecki (w latach międzywojennych ekspert Ligi Na
rodów ds. sportu), który jako pierwszy zwrócił uwagę

Najlepszy tenisista lwowski - Józef Hebda.

na walory wychowawcze tenisa. Wspólnie z grupą 
przyjaciół założył w 1904 r. Towarzystwo Zabaw Ludu 
i Młodzieży, (później Towarzystwo Zabaw Ruchowych 
- TZR), które wyprowadziło uczniów z dusznych sal 
szkolnych na świeże powietrze. "Towarzystwo z miej
sca dokonało we Lwowie prawdziwego przewrotu. Nie 
tylko piłka nożna, ale także lawn-tennis były wnet 
owocami jego działalności, a młodzież się do nich z ca
łym zapałem garnęła" - pisał redaktor "Gazety Sporto
wej" Kazimierz Hemerling.

Położone za Rogatką Stryj ską korty Towarzystwa 
Łyżwiarskiego (jedna z najstarszych organizacji spor
towych - rok zał. 1869) zaroiły się młodzieżą. W teni
sa grali nie tylko chłopcy z drużyn "powidlaków" (tak 
nazywano Czarnych z racji barw klubowych) i "po- 
gończyków"; na kortach coraz częściej zaczęły poja
wiać się dziewczęta z lwowskich gimnazjów i pensji. 
W Czarnych prym wiedli Walerian Pappius - kapitan 
piłkarskiej jedenastki, uczeń I szkoły realnej, Zdzisław 
Stahl - syn wiceprezydenta miasta i najbardziej 
wszechstronny ze wszystkich - piłkarz, narciarz, cykli
sta i pływak Leszek Pawłowski. Zwyciężał nie tylko 
na korcie; wsławił się tym, że w 1907 r. w Sławsku 
wygrał pierwszy w Polsce konkurs skoków narciar
skich. Wśród dziewcząt najlepszą tenisistką była łyż- 
wiarka Zofia Menda (po wyjściu za mąż Kozakowa), 
która często miksty grywała ze swym bratem Stanisła
wem, późniejszym mistrzem Polski. W Pogoni rakietą
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numer 1 był uta
lentowany piłkarz 
Stanisław Bedle-
wicz - zwycięzca 
turniejów teniso
wych TZR w 1909 
i 1910 r. Niewiele 
ustępował mu 
bramkarz Wilhelm 
Rzadki. W 1911 r.
Pogoń otrzymała 
trzy własne korty, 
co dawało jej 
znaczną przewagę 
nad konkurentami.
W tym czasie roz
poczęła się domi

n a c j a  rodzinnego 
Klanu Kucharów.
Sześciu braci - Ta
deusz, Karol, Wła
dysław Wacław,
Mieszysław i Zbi
gniew - odnosiło Piłkarze i tenisiści lwowskich klubów "Pogoni" i "Czarnych" na boisku Towarzystwa Zabaw Ruchowych,
sukcesy niemal we Lwów 1907r.
wszystkich dyscy
plinach sportu, choć na pierwszym miejscu była pika Od samego początku lwowscy tenisiści chętnie wy-
nożna. Kucharowie zdobyli ponad 100 tytułów mistrza jeżdżali na turnieje prowincjonalne, a więc do Stanisła-
swojego miasta, w tym także w tenisie, co jest osią- wowa, gdzie od 1906 r. działał klub Rewera, do Jasła,
gnięciem na miarę Księgi Guinnessa. gdzie była liczna grupa tenisowa skupiona wokół klubu

Czarni, a także do 
Sambora i Tarno
pola. Wyjazdy te 
walnie przyczyniły 
się do popula
ryzacji tenisa we 
wschodniej Galicji. 
Pierwszym, który 
wyruszył na szero
kie wody, był Sta
nisław Menda-Dar- 
ski, który w 1913 r. 
zadebiutował w mię
dzynarodowym tur
nieju w Krakowie.

Turniej tenisowy w Jaśle, 1913 r. Pierwszy z lewej w drugim rzędzie od góry - zwycięzca Leszek Pawłowski.
czanie lwowscy 
tchórzliwie pozamy-

* * *

W nocy z 30 paź
dziernika na 1 listo
pada 1918 r. rozpo
częły się walki mię
dzy Ukraińcami 
i Polakami. Miesz-
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Szóstka braci Kucharów - Władysław, Tadeusz, Mieczysław, Wacław, Zbigniew i Karol.

kali się w swoich domach; w obronie miasta stanęła przede 
wszystkim młodzież, w tym niemalże w komplecie członko
wie Czarnych i Pogoni. Nie bez powodu w 1913 r., podczas 
uroczystości otwarcia stadionu Pogoni, wiceprezydent miasta 
dr Leonard Stahl mówił, że ta placówka "ku odrodzeniu na
rodowemu została stworzona". Kronikarz napisał o lwow
skich sportowcach: "Byli zawsze na pierwszej linii, czy roz
kaz wiódł ich na stoki cytadeli, na Dworzec Kolejowy, czy na 
gmach Sejmu. Na kartach epopei Lwowa zapisali swe na
zwiska nieustraszoną odwagą i bezbrzeżną ofiarą"

Podczas walk na terenach kortów na Francówce zo
stała ustawiona bateria I Pułku Artylerii, nad którą do
wództwo objął por. Tadeusz Kuchar, mając u swego bo
ku brata Wacława. Bateria otrzymała przydomek "Po
goń" i uczestniczyła w wojnie z Ukraińcami, a później 
dzielnie stawiała czoło bolszewikom. Por. Tadeusz Ku
char został odznaczony dwukrotnie Virtuti Militari 
i Krzyżem Walecznych, a tenisista Czarnych Stanisław 
Darski za udział w obronie miasta - Krzyżem Walecz
nych. Straty lwowskich klubów w walce o niepodległość 
były wyjątkowo bolesne - zginęło 60 członków Czarnych 
i 40 Pogoni. Ich nazwiska z biografiami sportowymi zna
lazły się w honorowej księdze "Orląt Lwowskich".

* * *

Lata dwudzieste, lata trzydzieste... We Lwowie, naj
bardziej europejskim z polskich miast, przyszła moda na 
tenis. Powstało około 50 klubów polskich, żydowskich, 
ukraińskich, w każdym sezonie organizowane były tur
nieje w Jaśle, Jaremczy, Złoczowie, Iwoniczu i Kamie
niu Dobosza. Drużyna Lwowa często rozgrywała mecze 
z reprezentacjami Stanisławowa, Przemyśla i innych

miast. Warto dodać, że w 1922 r. w Przemyślu powstał 
silny klub - PKT, założony przez mec. Kazimierza Brze
zińskiego (dziadka prof. Zbigniewa Brzezińskiego), 
skupiający całą miejscową inteligencję, w tym także ak
torów teatru Fredreum. Jak pisze prof. Tadeusz Riedl, 
najsilniejszy Lwowski Klub Tenisowy (LKT) został za
łożony przez wychowanków Towarzystwa Łyżwiar
skiego i skupił niemal w komplecie wszystkich najlep
szych graczy miasta. Władysław Kuchar - świetnie za
powiadający się obrońca Pogoni porzucił futbol i bez 
reszty poświęcił się tenisowi. Był pierwszym lwowiani
nem, który wystąpił w daviscupowej reprezentacji Pol
ski (mecz z Anglią 1925 r.). Startując w barwach LKT 
był klasyfikowany na wysokich miejscach 7 i 8 w sezo
nach 1926 i 1927 r. Bardzo dobre pozycje zajmowały te- 
nisistki LKT: Maria Orzechowska - 3, Stanisława Gro
blewska - 5, Zofia Menda-Kozakowa - 6. Występując 
z Jadwigą Jędrzejowską Orzechowska dwukrotnie zdo
była mistrzostwo Polski w deblu kobiet (1927 i 1928 r.). 
Przewaga LKT nad konkurentami brała się m. in. z te
go, że klub miał własne świetnie utrzymane korty przy 
ul. Pełczyńskiej (później, w czasie okupacji, były tu ba
zy transportowe NKWD, gestapo i KGB). To właśnie tu 
wychowała się grupa młodych z braćmi Tadeuszem 
i Stefanem Kołczami i Marią Wełeszczukową na czele. 
Mając możnych mecenasów, tenisiści LKT przygoto
wywali się przed każdym sezonem w hali Targów 
Wschodnich. Zawodnicy lwowskich klubów korzystali 
też z pomocy trenerów austriackich Karla Fischera i Jo- 
hanna Stmada. Kiedy w latach trzydziestych rozpoczął 
karierę Józef Hebda, Lwów zaczął liczyć się też na are
nie ogólnopolskiej i LKT - czterokrotnie w latach:
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1931, 1932-1935, 1936 - wywalczył drużynowe wice
mistrzostwo kraju.

Pogoń - największy i mający najbogatsze tradycje 
lwowski klub - znalazła się w cieniu. Wprawdzie 
w 1927 r. "Gazeta Poranna" pisała: "Czasy nadprzyro
dzonych zjawisk i cudów należą do przeszłości. Kor
tów Pogoni przy ul Szymonowicza nie wyczarowała 
żadna wróżka. Są one wynikiem mrówczej pracy dzia
łaczy z hr. Dzieduszyckini na czele. Mamy nadzieję, że 
klub zajmie miejsce godne tradycji."

Niestety, nadzieje związane z nowym obiektem, któ
ry miał rozwiązać wszystkie kłopoty organizacyjne, nie 
spełniły się. Wprawdzie sekcja tenisowa, której duchem 
opiekuńczym był mec. Bystrzynowski, dochowała się 
sporej grupy zawodników - Zbigniew Kuchar, Mieczy
sław Kustanowicz, Adolf Zimmer, Władysław Kurman, 
Lubomir Czajkowski - ale nie potrafiła dorównać LKT. 

^ d a rz a ło  się, że w rozgrywkach o drużynowe mistrzo
stwo miasta przegrywała też z żydowskim klubem KT 
24. Nie mający własnych kortów tenisiści KT 24 stwo
rzyli silny zespół - Karol Altschueller (mistrz Polski ju 
niorów), Szymon Pohoryles, Dawid Lantner, Markus 
Knopf. Natomiast Czarni - czołowa drużyna przed laty
- przestali liczyć się w konkurencji. Po ukończeniu stu
diów na Uniwersytecie Jana Kazimierza Stanisław Dar- 
ski przeniósł się na Wybrzeże i zaczął występować 
w barwach sopockiego ZTK. W 1922 r. został mistrzem 
Polski w singlu, deblu i mikście, ale jego sukcesy zali
czone zostały na konto ZTK. Jedynym, który kontynu
ował tradycje, był bramkarz Czarnych Jan Drapała
- sportowiec o znakomitych warunkach fizycznych, któ
ry z powodzeniem uprawiał i tenis, i piłkę nożną.

jje * *

^  Pewnego dnia na kortach LTK pojawił się 23-letni 
W jó z e f  Hebda i z całą powagą oświadczył, że ma zamiar 

zostać mistrzem Polski w tenisie. Właśnie zakończył 
służbę wojskową ma wiele wolnego czasu i może roz
począć treningi. Jego oświadczenie nie zostało potrak
towane poważnie, bo wszyscy wiedzieli, że "Józku", 
który przez lata był tu chłopcem do podawania piłek, 
ma skłonności do żartów. Tylko Władysław Kuchar, 
doskonały znawca tenisa, dostrzegł, że nie są to słowa 
rzucone na wiatr. Decyzja Hebdy była w pełni dojrzała.

"Tylko raz ma się 20 lat - wspominał potem Józef 
Hebda. -Zawsze trzeba robić coś nowego, iść do przo
du. Jak zaczynałem grać w tenisa i biegałem po polach 
w deszcz i śnieg, ludzie śmiali się ze mnie. Niech się 
śm ieją bylebym osiągnął swój cel!"

Po kilku miesiącach treningów wygrywał już 
z czołowymi zawodnikami LKT, w następnym sezo
nie 1930 r. został sklasyfikowany na miejscach 5-8 
w kraju, a w 1931 r. powołano go do drużyny davi- 
scupowej. Historia światowego tenisa notuje niewiele 
takich przypadków. Jego spóźnioną karierę można po

równać z osiągnięciami Amerykanina Billa Tildena, 
który zaczął odnosić sukcesy po 27 roku życia. Bilans 
jest zdumiewający: 16 tytułów mistrza Polski (5 sin
giel, 3 debel, 8 mikst), 3 tytuły międzynarodowego 
mistrza Polski, 30 spotkań w Pucharze Davisa, pierw
szy na listach PZLT (w latach: 1932, 1933, 1935-1937 
i 1945), międzynarodowy mistrz Estonii, Grecji, Ju
gosławii, Węgier, mistrz ZSRR, w dwudziestoletniej 
karierze zwycięstwa nad McGrathem, Borotrą Hen- 
klem, Metaxą. Kiedy kibice pytali, na czym polega ta
jem nica jego sukcesów, odpowiadał, że najlepszą for
mą przygotowań była dla niego gra w "kiczki" (popu
larna gra lwowskich batiarów).

Zawsze elegancki na korcie, mający świetny kon
takt z publicznością czasami grał w sposób zachwyca
jący, ale nierzadko zdarzały mu się też niezrozumiałe 
porażki. Red. Stanisław Rothert tak charakteryzował 
jego grę na łamach "Przeglądu Sportowego": Hebda 
stał się kręgosłupem naszej reprezentacji. Bez niego nie 
było do pomyślenia zorganizowanie jakiegoś kasowe
go meczu, czy uzyskanie zwycięstwa. Wszystko jednak 
zależało od tego, czy Hebda będzie chciał grać, czy nie. 
A tego nikt, nawet on sam, nie wiedział.

* * *

Po wojnie los rozrzucił po świecie Kresowiaków. 
W Warszawie znalazła się rodzina Kucharów, liczna 
grupa Iwowiaków osiedliła się tymczasowo w Krako
wie - rodziny Kołczów i Hebdów, Włodzimierz Olejni- 
szyn, Władysław Kurman; jeszcze inni wywędrowali 
na Śląsk. Nie wszyscy doczekali końca wojny, w Katy
niu został zamordowany por. Adolf Zimmer.

Od pierwszych dni 1945 r. Kresowiacy włączyli się 
do odbudowy polskiego tenisa. Prezesem PZT (kaden
cja 1946-47) został działacz LKT Bronisław Waydow- 
ski, co było najlepszym wyrazem uznania środowiska 
tenisowego dla przedwojennego dorobku Lwowa. 
W Katowicach wielce zasłużonym organizatorem teni
sa był działacz LKT inż. Zbigniew Ochoński. Wycho
wankowie LKT, Pogoni, Czarnych byli zawodnikami 
i szkoleniowcami w wielu miastach Polski, ale zawsze 
z największym sentymentem wspominali swe rodzinne 
miasto. "Nigdzie na świecie dźwięk odbijanych na kor
cie piłek nie jest tak piękny jak na Pełczyńskiej we 
Lwowie." - zwykł mawiać „Jóźku” Hebda.

Zdjęcia z archiwum autora.

Gdyby ktoś z Czytelników chciał skontaktować się z Au
torem tekstu podajemy (za jego zgodą) adres:

Zbigniew  C hm ielew ski 
D obrzyniec 47 
05-340 Kołbiel 

tel. (022) 795-31-02
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Dzieje obrony Lwowa
BRONISŁAW  O R ZEC H O W SK I

Na przestrzeni dziejów Lwów stanowił na kresach 
nie tylko ważny ośrodek gospodarczo-handlowy, ale 
również swoim położeniem oraz fortyfikacjami skutecz
nie bronił Rzeczpospolitą przed najazdami wrogów. Bo
haterska postawa mieszkańców umożliwiała przygoto
wanie odsieczy wojsk koronnych i obronę Ojczyzny, za
grożonej najazdem wroga.

W roku 1648 Lwów skutecznie oparł się najazdom 
Kozaków i Tatarów pod wodzą Chmielnickiego, przy
wódcy kozackiej rebelii. Następne oblężenie miasta 
w roku 1655 przez sprzymierzonych Kozaków i Rosjan 
dowodzonych przez Chmielnickiego i Buturlina zakoń
czyło się ponownie niepowodzeniem wojsk oblężni- 
czych. W roku 1656 Lwów występuje przeciwko Szwe
dom i staje po stronie króla Jana Kazimierza. Katedra 
Lwowska jest miejscem wiekopomnej uroczystości 
ogłoszenia przez króla Marii Matki Bożej Królową Ko
rony Polskiej. Jej obronie i opiece polecił całe swoje 
Królestwo, a wszystkim stanom przyrzekł wypełnienie 
ślubów następującymi słowami: "Wszelkich będę uży
wał środków, aby lud królestwa mego od niesprawiedli
wych ciężarów i ucisków wyzwolić".

Po latach, 19 czerwca 1983 roku na Jasnej Górze 
Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał ponownej koronacji 
wizerunku Matki Bożej Królowej Korony Polskiej 
przed którą swoje śluby składał król Jan Kazimierz 
w Katedrze Lwowskiej. Ojciec Święty Jan Paweł II pod
czas pobytu we Lwowie w dniu 26 czerwca 2001 roku 
modlił się przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej 
w Katedrze Lwowskiej i dokonał koronacji - Świętego 
Obrazu - Złotą Różą Papieską. Powróćmy pamięcią do 
wieku XVII do roku 1672, kiedy 50 tys. armia, złożona 
z Turków, Tatarów i Kozaków atakuje gród Pod Wyso
kim Zamkiem, broniony zaledwie przez 3 tys. zbroj
nych, wspomaganych przez uzbrojonych mieszczan.

Lwów nie poddaje się i w trzy lata później wróg zo
staje doszczętnie rozbity przez króla Jana III Sobies
kiego. W roku 1695 ostatni najazd Tatarów został po
wstrzymany pod Lwowem przez hetmana Jabłonow
skiego.

W latach powstań narodowych: listopadowego 
i styczniowego Lwów staje się ośrodkiem pomocy dla 
walczących wojsk powstańczych.

Rok 1918 przyniósł Polsce odzyskanie niepodległo
ści, ale Polacy muszą walczyć z zaborcami o kształt gra
nic Rzeczpospolitej. Wybucha powstanie poznańskie, 
śląskie i powstanie lwowskie. Obrona Lwowa w roku 
1918 to początek wojny polsko-ukraińskiej, zakończo
nej układem pokojowym i wspólnym wysiłkiem militar

nym powstrzymania agresji sowietów na Kresach 
Wschodnich. Obrona Lwowa przeszła do historii i le
gendy dzięki bohaterskiej postawie najmłodszych 
obrońców miasta, które za dzielną postawę mieszkań
ców zostało odznaczone przez Marszałka Józefa Pił- 
sudzkiego najwyższym odznaczeniem wojennym Orde
rem Krzyża Virtuti Militari.

W roku 1920 obrońcy Lwowa zaczęli pod Zadwó- 
rzem, zwanym polskimi Termopilami bohaterską walkę 
z najazdem sowieckim. Armia Konna - Budionnego 
z komisarzem politycznym tej armii Józefem Stalinem 
na czele, została skutecznie powstrzymana i z w ią za r^  
walką na dłuższy czas przez obrońców Lwowa, co po
zwoliło armii polskiej na skuteczną obronę Warszawy 
i manewr uderzenia na tyły armii sowieckiej Tucha- 
czewskiego, a w ostateczności przyczyniło się do po
gromu sowieckich wojsk i uchroniło nie tylko Polskę, 
ale również Europę przed zalewem komunizmu. We 
wrześniu 1939 roku Lwów staje się ośrodkiem koncen
tracji cofających się oddziałów polskiego wojska, wal
czących dzielnie z przeważającymi na lądzie, powietrzu 
i morzu wojskami Hitlera. Miasto przygotowuje się do 
obrony i odpiera skutecznie ataki wroga.

Dziesięciodniowa obrona Lwowa dobiega końca, 
gdy do miasta zbliża się sowiecka armia. Sojusznicy 
Rosjanie i Niemcy planują wspólne uderzenie na 
Lwów. Dowódca Niemieckiego Korpusu Armii generał 
Bayer, wezwał dowódcę obrony Lwowa generała Lan
gnera do kapitulacji przed godziną dziesiątą 21 w rze-^ 
śnia, a w razie odmowy i kontynuowania oporu zagro-™ 
ził zniszczeniem miasta. W tym samym dniu 21 wrze
śnia na ulicę Gródecką przybył niemiecki parlamenta- 
riusz, który zaproponował kapitulacje miasta i w dowód 
uznania za wytrwałą obronę strona niemiecka zamie
rzała oddać załodze miasta honory wojskowe i pozosta
wić oficerom broń boczną. Równocześnie strona so
wiecka zaproponowała stronie polskiej wznowienie 
rozmów. Autor książki "Lwów 1939" Wojciech Wło- 
darkiewicz w następujący sposób opisuje przebieg roz
mów pokojowych: "Pomimo rozmów pokojowych od
działy armii czerwonej zaatakowały obrońców miasta, 
którzy odpowiedzieli ogniem. Rosjanie przerwali natar
cie i wycofali się podejmując ponownie rozmowy o za
wieszeniu broni."

Generał Langner stwierdził, że wobec całkowitego 
okrążenia miasta przez wroga i braku zaopatrzenia 
w żywność i amunicję dalsza obrona Lwowa narazi lud
ność na straty, a samo miasto na zniszczenie. Strona so
wiecka przyjęła w całości warunki kapitulacji przędło-
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żone przez generała Langnera, który wydał ostatni roz
kaz do żołnierzy z podziękowaniem za obronę miasta 
oraz oddzielną odezwę do jego mieszkańców. Niestety 
sowieci nie zrealizowali przyjętych warunków kapitula
cji wojsk polskich. Zwolnieni do domów zostali jedynie 
żołnierze a oficerowie zostali skierowani do obozów je 
nieckich a później wymordowani z rozkazu Stalina 
w Katyniu, Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku i in
nych miejscach kaźni Związku Radzieckiego.

Ale Lwów walczył nadal!
Pomimo represji, masowych aresztowań i wywózki 

jego mieszkańców na Sybir, powstają w konspiracji 
pierwsze struktury organizacyjne podziemnego państwa 
polskiego na Kresach. Pierwszym komendantem Związ
ku Walki Zbrojnej Miasta Lwowa zostaje kapitan Bole
sław Nieczuja - Ostrowski, późniejszy inspektor Inspek
toratu Armii Krajowej Miechów i równocześnie dowód-

106 dywizji piechoty AK.
Planowane od dłuższego czasu uderzenie wojsk hi

tlerowskich na Związek Radziecki stwarza na Kresach 
nowe zagrożenie dla Polaków.

Nacjonaliści ukraińscy liczą na powstanie państwa 
ukraińskiego pod patronatem Hitlera. Ale Niemcy nie 
zamierzają dzielić się władzą z Ukraińcami i ogranicza
ją  się jedynie do tworzenia oddziałów policji ukraiń
skiej, oraz oddziałów wojskowych złożonych z ochotni
ków ukraińskich, które przekształcają się w dużą jed
nostkę dywizyjnątzw. - "SS Galicja".

Zgodnie z zasadą "Ukraina tylko dla Ukraińców" 
nacjonaliści ukraińscy przystępują do masowych mor
dów Polaków, Żydów i innych narodowości na obec
nych terenach Ukrainy i Białorusi. Lwów liczący około 
80% ludności polskiej w latach 1943-1944 przygoto
wuje się do obrony mieszkańców i zbrojnego powstania

•przeciwko niemieckim okupantom. Na obrzeżach mia
sta dokonywane są zrzuty lotnicze sprzętu wojskowego 
dla Armii Krajowej, prowadzone przez samoloty dale
kiego zasięgu, startujące do Polski z alianckich lotnisk 
położonych na terenie Południowych Włoch, opanowa
nych przez armię sprzymierzonych państw i armię pol
ską generała Andersa.

Oddziały partyzanckie Armii Krajowej na Kresach 
ochraniają polskie wsie przed napadami ukraińskich na
cjonalistów, a w samym Lwowie zostają skutecznie po
wstrzymane egzekucje Polaków dokonywane przez 
ukraińską policję.

W czasie akcji zbrojnej Armii Krajowej kryptonim 
"Burza" Lwowska Armia Krajowa wspiera działania 
sowieckich oddziałów pancernych na terenie miasta, 
tworząc grupy osłonowe sowieckich czołgów, które do
tarły do miasta bez wsparcia własnej piechoty i znala
zły się pod ostrzałem niemieckich granatników prze- 
ciwczołgowych. Dowództwo sowieckie wysoko oceni
ło wsparcie wojskowe oddziałów Armii Krajowej 
w czasie lipcowych walk na terenie Lwowa.

Niestety polscy sojusznicy po przejściu oddziałów 
frontowych zostali potraktowani przez NKWD jako nie
bezpieczni wrogowie władzy radzieckiej.

Dowództwo Armii Krajowej Okręgu Lwowskiego 
zostało podstępnie aresztowane i rozpoczęła się akcja 
wyłapywania oficerów i żołnierzy Armii Krajowej.

Akty masowego terroru, aresztowania, wyroki kar 
śmierci i zsyłki do obozów Sybiru objęły najlepszych 
Polaków, patriotów, którzy przeciwstawili się władzom 
komunistycznym. Tak zakończyła się ostatnia w dzie
jach Lwowa obrona miasta, zawsze wiernego Ojczyźnie 
- "Semper Fidelis".

Później w czasach rządów komunistycznych ze stro
ny Lwowiaków była już tylko obrona historycznych za
bytków miasta, która trwa nieprzerwanie do dnia dzisiej
szego. W dniach pamiętnego sierpnia 1971 roku rozpo
częła się obrona Cmentarza Obrońców Lwowa przed so
wieckimi czołgami, które przystąpiły do miażdżenia gą
sienicami grobów, otaczającej cmentarz kolumnady, łuku 
triumfalnego, dwóch pylonów, oraz kaplicy cmentarnej.

Jeszcze raz Obrońcy Lwowa, Ci którzy zostali 
uwiecznieni na Łuku Triumfalnym wiekopomnymi sło
wami: "MORTUI SUNT UT LIBERI VIVAMUS" nie 
poddali się.

Mogiły zostały zmiażdżone i przesypane gruzem, 
zniszczono doszczętnie kolumnadę ale sowieckim czoł
gom oparły się: Łuk Triumfalny, Pylony i Kaplica 
Cmentarna. Aktom barbarzyństwa nie oparła się zabyt
kowa płyta z grobu nieznanego żołnierza z historycz
nym napisem:

"Zwłoki zabrano dnia 29 października 1925 roku 
i uroczyście przewieziono w dniach 30-31 paździer
nika i 1 listopada do Warszawy, gdzie pochowano w 
mogile na Placu Marszalka Józefa Piłsudskiego, 
dawniej saskim, jako zwłoki nieznanego żołnierza 

To Święte Miejsce jest po dzień dzisiejszy Miejscem 
Czci i Chwały Poległych w Obronie Ojczyzny Polskich 
Żołnierzy.

Stolica Polski Warszawa w Pomniku Chwały w Gro
bie Nieznanego Żołnierza przechowuje szczątki Obroń
cy Lwowa - Miasta, które znajduje się poza geograficz
nymi granicami państwa polskiego, ale pozostało na 
wieki w pamięci i sercach Polaków.

Zbiorowym wysiłkiem polskiego społeczeństwa 
zbudowano Cmentarz Obrońców Lwowa. A jakie są 
dzieje Jego budowy?

Pani mgr Danuta Łomaczewska zajmująca się od 
wielu lat historią Lwowa i Kresów Południowo - 
Wschodnich wykonała serię fotografii zniszczonego 
Cmentarza Obrońców Lwowa i powiadomiła o trwającej 
dewastacji Cmentarza środowisko kombatantów, uczest
ników obrony Lwowa w latach 1918-1920 i w czasie 
wrześniowej obrony miasta w roku 1939.

Osobiście na ręce generała Mieczysława Boruty - 
Piechowicza, organizatora oddziałów wojskowych i do
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wódcy Odcinka Szkoły Sienkiewicza w roku 1918, 
a w czasie wojny we wrześniu 1939 roku dowódcy Gru
py "Boruta" osłaniającej od południa Armię Kraków 
przekazała obszerne materiały fotograficzne dokumen
tujące zniszczenia dokonane na Cmentarzu Obrońców 
Lwowa. Poruszony tą wiadomością Generał skierował 
list protestacyjny do pierwszego sekretarza Komuni
stycznej Partii ZSRR Leonida Breżniewa. List pozostał 
bez odpowiedzi i dewastacja Cmentarza postępowała 
w dalszym ciągu. Cmentarz przecięła asfaltowa droga 
szybkiego ruchu, a zakład kamieniarski wykonał z hi
storycznych płyt nagrobkowych elementy nagrobków 
dla potrzeb komunalnego cmentarza.

Dopiero w maju 1989 roku kierownictwo komunal
nego cmentarza wyraziło zgodę na niewielkie ściśle 
określone porządkowanie grobów bez pozwolenia na 
wycinanie drzew. Do prac odbudowy Cmentarza przy
stąpiło przedsiębiorstwo polskie "ENERGOPOL" pod 
dyrekcją Józefa Bobrowskiego.

Odbudowa Cmentarza rozciągnęła się w czasie z po
wodu stwarzania nieuzasadnionych przeszkód admini
stracyjnych przez stronę ukraińską. Toczono wojnę 
o każdy napis i element architektoniczny, powstawały 
nowe uszkodzenia elementów kamiennych dokonane 
przez "nieznanych" sprawców, uniemożliwiano prawi

dłowy przebieg prac remontowych. Jednak pracownicy 
firmy budowlanej "ENERGOPOL" realizowali z uporem 
i poświęceniem dzieło odbudowy z zachowaniem pierwot
nego charakteru Nekropolii.

Na kilka dni przed pielgrzymką Jana Pawła II do Lwo
wa powstały nowe przeszkody w realizacji programu tej 
pielgrzymki: przekopano ulice dojazdowe do Cmentarza 
Obrońców Lwowa i główne aleje Cmentarza, co miało 
utrudnić uczestnikom pielgrzymki dotarcie i zorganizowa
nie uroczystości w miejscu wiecznego spoczynku Obroń
ców Lwowa.

W dniu 26 czerwca 2001 roku w czasie tej piel
grzymki odbyło się spotkanie Ojca Świętego z młodzie
żą, rówieśnikami Orląt Lwowskich. Około 1000 harce
rzy polskich oddało hołd Obrońcom Lwowa przy odbu
dowanych mogiłach Cmentarza Orląt na Łyczakowie. 
W Katedrze Lwowskiej Ojciec Święty złożył uroczyści^ 
relikwię Świętego Jana z Dukli, patrona i obrońcy Lw™ 
wa, a słowa modlitwy wznoszone do Boga za pośrednic
twem Świętego stały się przesłaniem dla narodów: 

"Patronie jedności utwierdzaj nas w duchu wzajem
nego poszanowania i tolerancji niezależnie od naro
dowości i wyznania, wypraszaj nam u Boga wolną od 
wszelkich uprzedzeń życzliwość i miłość ku wszyst
kim braciom naszym".

Nasze lektury:
Lwów. Seria miasta marzeń. Tekst: 

Adam Dylewski Wyd. Medaprofit, 
Warszawa 2009, fot., plany miasta.

Moje serce zostało we Lwowie... 
Antologia poezji lwowskiej. Wybór 
wierszy Joanna Kułakowska-Lis. 
Wstęp Janusz Majewski, fot. Adam 

Bujak. Wyd. BOSZ, Lesko 2009.

Karolina Lanckorońska Szkice wspomnień. 
Bibl. "Więzi", przed. A. Biernacki, Warszawa 2008.

Bernard Poloniecki - księgarz lwowski: dzienniki, 
pamiętniki i listy z  lat 1880 - 1943. Wyd. Bibl. Naro
dowa, Warszawa 2009.

Zbigniew Herbert Dramaty. Oprać, tekstów, no
ta edytorska Grzegorz Wroniewicz. Bibl. "Więzi", 
Warszawa 2009, i lustr.

Zbigniew Herbert, Jerzy Zawieyski Korespon
dencja 1949-1967. Z autografu przygotował i przypi
sami opatrzył Paweł Kądziela, wstęp Jacek Łukasze
wicz. Bibl. "Więzi", Warszawa 2009.

Paweł Kądziela Twórczość Zbigniewa Herberta. 
Monografia bibliograficzna. Bibl. "Więzi", Warsza
wa 2009.

Wspomnienia o Kazimierzu Wierzyńskim. Kalen
darium życia i twórczości poety. Redakcja Pawła Ką
dzieli. Bibl. "Więzi", Warszawa 2009, ilustr., indeksy.

Bohdan Skaradziński Uwaga na Wschód. 
Przedni. Agnieszka Magdziak-Mieszewska. Bibl. 
"Więzi", Warszawa 2009.

Beata Obertyńska W domu niewoli. Czytelnik, 
Warszawa 2009.

Helena Kutyłowska Wspomnienia z Podola 1898 
- 1919. Czytelnik, Warszawa 2008.

Jadwiga Czechowiczówna Pozwól mi wrócić. 
Wiersze: Rosja 1940 - Palestyna 1943. Wyd. UMCS, 
Lublin, bdw.

Stanisław Grodziski Franciszek Józef I. ZNO, 
Wrocław 2009, ilustr, tabl. Genealogiczne, indeks.

wybrała: ŁOM
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Nie w olno zapom nieć!
JER ZY  DUDA

Kresowe środowiska Opola i Opolszczyzny nie ustają 
w wysiłkach by pamięci o Kresach Wschodnich II Rze
czypospolitej nadać stygmat wartości nieprzemijającej, 
takiej która zawsze będzie przypominać wielkość utraco
nego dziedzictwa, a także niewyobrażalną krzywdę jaka 
stała się udziałem z Kresów wygnanych. Temu celowi 
służą pięknie i godnie celebrowane uroczystości związa
ne z ważnymi dla dawnych mieszkańców tych ziem rocz
nicami, a nade wszystko wystawy przywracające wspo
mnienia, o tym co przed laty było sensem życia, sprawą 
najważniejszą i najświętszą dla ludzi tam mieszkających, 

^ a  Polski, dla Ojczyzny pracujących, budujących przy
szłość dla swoich potomnych. Ludzi, których odarto z 
wszystkiego i pozbawiono wszelkich złudzeń, że dzieło 
ich życia miało jakieś znaczenie, jakiś sens.

Tę kresową tragedię przypomniała Opolanom 
wstrząsająca wystawa "Ludobójstwo dokonane na Pola
kach przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów 
(OUN) i Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) na Kre
sach Południowo - Wschodnich II Rzeczypospolitej w 
latach 1939 - 1947". Wystawę opracowali Szczepan Sie
kierka, Henryk Komański i Czesław Filipowski repre
zentujący, mające swoją siedzibę we Wrocławiu Stowa
rzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Na
cjonalistów.

Na trzydziestu dwustronnych planszach rozmieszczo
no kilkaset zdjęć dokumentujących zbrodnię ludobójstwa 
jakiej dopuścili się bandyci - nacjonaliści ukraińscy spod 

^znaku OUN - UPA na ludności polskiej, od wieków za- 
Rnieszkującej kresowe ziemie. Część zdjęć poświęcono 

pomnikom, tablicom upamiętniającym ofiary ludobój
stwa, rozrzucone są one po całym kraju, są serdecznym 
wyrazem uczuć ludzi z dawnych województw Polski Po
łudniowo - Wschodniej i Wołynia pamiętających o swo
ich najbliższych, którzy tam na Kresach na zawsze pozo
stali. Na jednym z takich ujęć jest gen. Mirosław Herma
szewski, sławny polski kosmonauta, odsłaniający pomnik 
upamiętniający zagładę 182 Polaków, mieszkańców Lip
nik w powiecie kostopolskim, generał ówczesny miesz
kaniec Lipnik, cudem z pogromu ocalał.

Dokumentacja martyrologii Polaków obejmuje wo
jewództwa: lwowskie, stanisławowskie, tarnopolskie i 
wołyńskie.

Wstrząsają zdjęcia, równie porażającą moc mają da
ne statystyczne ujęte w układzie algorytmicznym: 
"Liczba aktów terroru", "Liczba napadów na Polaków 
ze skutkiem śmiertelnym", "Liczba zamordowanych Po
laków", "Liczba przypadków pomocy udzielonej przez 
Ukraińców Polakom", "Liczba Ukraińców zamordowa

nych za pomoc udzieloną Polakom". Rozmiary zbrodni 
ukazano w skali powiatów, województw a także po
szczególnych miejscowości. Za bezwzględnymi liczba
mi opisującymi skalę ludobójstwa kryje się niewypo
wiedziane cierpienie, ból rozpacz i niemy, przedśmiert
ny krzyk ofiar, tak bardzo bliskich nam ludzi.

Zdumiewa benedyktyński trud Autorów wystawy, 
wszystkie liczby są rzetelnie dokumentowane, nie ma 
tak łatwych do zastosowania zaokrągleń, i tak dla przy
kładu liczba pomordowanych w powiecie krzemieniec
kim to 3276 osób, w powiecie kostopolskim 4267 ofiar 
i t.d., Autorzy z dużą ostrożnością określają "Przypusz
czalną liczbę ofiar", znacznie większą od podanej, i są to 
dane wysoce prawdopodobne, tyle, że nie do końca jesz
cze udokumentowane zeznaniami świadków zbrodni. Są 
to liczby straszne, według Władysława i Ewy Siemasz
ków na Wołyniu ukraińscy bandyci wymordowali sześć
dziesiąt tysięcy Polaków1*, oblicza się również, że na te
renach dawnych województw: lwowskiego, stanisła
wowskiego i tarnopolskiego męczeńską śmierć poniosło 
kolejne sześćdziesiąt tysięcy naszych rodaków2*.

Największe wrażenie robią zdjęcia rodzinne, rado
snych, pięknie ubranych, roześmianych ludzi - z typową 
dla tamtych terenów gromadką dzieci, n.p. siedmiooso
bowa rodzina Wadasów z powiatu krzemienieckiego, 
wśród niej Andrzejek - chrześniak marszałka Polski 
Edwarda Rydza-Smigłego, pod zdjęciem komentarz: 
"spaleni żywcem w lutym 1944 roku", albo dziewięcio
ro dzieci rodziny Pęków z Szerokiego Pola w powiecie 
złoczowskim "zamordowanych nożami w nocy". W po
wiecie złoczowskim zginęło 942 Polaków. Jedną z ofiar 
był Józef Kilarski z Poczapów, na zdjęciu piękny, 
uśmiechnięty mężczyzna w mundurze żołnierza polskie
go i podpis "ożeniony z Ukrainką, zamordowany przez 
własnego syna z rozkazu OUN - UPA".

W tej śmiertelnej statystyce wyróżnia się powiat 
brodzki, położony na północnych krańcach wojewódz
twa tarnopolskiego, męczeńską śmiercią zginęło tu 
3 .142 Polaków, to na terenie tego powiatu miały miejsce 
masowe rzezie w Hucie Pieniackiej (942 zamordowa
nych), w Podkamieniu, gdzie w miejscowym kościele 
śmierć poniosło 605 osób, w Palikrowach (379 ofiar).

Wraz ze swoimi wiernymi ginęli ich pasterze, księża, 
w Podkamieniu schronienia z kilkudziesięciu mieszkań
cami Poczajowa Nowego szukał ks. Stanisław Fijałkow
ski, wszyscy zginęli. W Porycku (pow. Włodzimierz 
Wołyński) z 222 osobową gromadą parafian śmierć po
niósł ks. Bolesław Szawłowski. W Baworowie (pow. 
Tarnopol) bestialsko zamęczony został proboszcz, ks.
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Jazlowiec -  cmentarz, kaplica grobowa rodziny Blazowskich

Karol Procyk, jego wikariusz ks. Ludwik Rutyna cudem 
ocalał, by po latach kapłaństwa na Śląsku Opolskim, ja 
ko emerytowany duszpasterz powrócić do Buczacza, 
gdzie się urodził, i tu, już od dwudziestu prawie lat spra
wuje posługę duchową.

Ludobójstwo ludności polskiej szczególnych roz
miarów nabrało od roku 1943, trwało do lat powojen
nych, jeszcze w lutym 1944 roku, w rozkazie skierowa
nym do terenowych struktur OUN napisano: "... likwi
dować ślady polskości: a) likwidować wszystkie mury 
kościołów i innych polskich domów modlitwy; b) likwi
dować przydomowe drzewa tak, aby nie zostały oznaki, 
że tam kiedykolwiek mógł ktoś żyć; c) zniszczyć 
wszystkie polskie chaty, w których przedtem żyli Pola
cy;...Zwraca się jeszcze raz uwagę, że jeśli pozostanie 
cokolwiek polskie, to Polacy będą mieć pretensje do na
szych z iem ..."3).

Członkowie band OUN - UPA dopuszczali się mor
derstw na Polakach stosując niezwykle drastyczne spo
soby. Mordowanie miało charakter zorganizowany i me
todyczny. Regułą było spędzanie ludzi do większych po
mieszczeń takich jak kościół czy szkoła, lub atakowanie 
wiernych zgromadzonych na nabożeństwach. Inną me
todą mordowania było okrążanie wsi o północy lub o 
świcie, kiedy wszyscy spali, wieś otaczano trzema pier
ścieniami, każdy miał wyznaczone zadania. Pierwszy 
pierścień stanowili bandyci mordujący Polaków, tuż za 
nimi szła grupa dokonująca grabieży mienia, a na końcu 
ruszali podpalacze, ich zadaniem było starcie miejsco
wości z powierzchni ziemi. Uśmiercania poszczegól
nych ofiar dokonywano z wyrafinowanym okrucień

stwem. Andrzej Korman opisał "135 tortur i okru
cieństw stosowanych przez terrorystów OUN - UPA na 
ludności polskiej Kresów Wschodnich"4'.

Ale na tej wystawie epatowania okrucieństwem nie 
ma. To jest niepotrzebne. Wymowa zdjęć i ich opis są 
wstrząsające. Zdjęcia, które wykonano przed pogro
mem, są dowodem na to, że precyzyjne wyliczenia wpi
sane w tabele zdjęciom towarzyszące, to nie tylko zwy
czajna statystyka, bo każda liczba, to ktoś z tych zdjęć.
A te, które wykonano po przeprowadzonych rzeziach 
pozwalają wyobrazić rozmiar tragedii, zastygnąć w bez
ruchu, a potem głośno zawołać: dosyć już bajek o pięk
nej, bohaterskiej Ukraińskiej Powstańczej Armii! Dość 
już mitologizowania mrocznej, ponurej prawdy o ludo
bójstwie Polaków dokonanym przez ukraińskich opraw
ców rodem z OUN - UPA, bo jak pisze Wołodymyr 
Pawliw: "...od banderowskiej teorii jeszcze gorzej w ^  
gląda banderowska praktyka.." i dodaje: "...w  osiem n™  
stym roku niepodległości [Ukrainy] powinniśmy powie
dzieć sobie głośno prawdę.. .bolesną. Bajki potrzebne są 
dzieciom, a dorosłym potrzebna jest prawda. Prawda, 
która powinna wyzwolić z kłamliwej retoryki politycz
nych hochsztaplerów, którzy chcieliby stanąć w roli 
przewodników narodow ych..."5).

Prezentowana w Opolu wystawa jest - jeszcze raz to 
podkreślmy - efektem niestrudzonej pracy o charakterze 
dokumentacyjnym prowadzonej prze Stowarzyszenie 
Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów 
z siedzibą we Wrocławiu. Stowarzyszenie powstało w 
1992 roku, kontynuując działalność Stowarzyszenia Ro
dzin Ofiar Ukraińskich Nacjonalistów -"Misja Pojedna
nia i Pokuty". Organizacja ma charakter ogólnopolski.

Obecna ekspozycja jest rozszerzoną i uszczegóło
wioną wersją wystawy pod tym samym tytułem prezen
towanej przed pięcioma laty, również w gościnnym d l a ^  
Kresowian Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, przy 
okazji spotkania z prof.. Edwardem Prusem.

Wystawie towarzyszy katalog przygotowany przez 
jej Autorów, a także opracowana przez Elżbietę Dwo- 
rzak obszerna informacja o nacjonalizmie ukraińskim i 
o tle wydarzeń, o których mówi wystawa.

Przypisy:

11 Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko: Ludobójstwo dokona
ne przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia. 
1939 - 1945. Tomy: I, II. Warszawa 2000.

2) Wiktor Poliszczuk: Dowody zbrodni OUN i UPA. Toronto 
2000 .

3) Edward Prus: UPA. Armia powstańcza czy kurenie bizunów? 
Wrocław 1994.

4) Andrzej Korman: http://krylow.mojeforum.net/post-vp269.html.
5) Wołodymyr Pawliw: Dosyć bajek o pięknej UPA. Gazeta Wy

borcza z 21-22 marca 2009.

http://krylow.mojeforum.net/post-vp269.html
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Zdzisław Wisłowski nie żyje
Marian Zdzisław  

Wisłowski, pseudonim  
„Zdzich" i „Ta-joj", 
urodził się w 1923 roku 
we Lwowie i tam chodził 
do szkoły powszechnej. 
Gimnazjum ukończył 
w Chynowie, w zakła
dzie ojców Jezuitów.

We wrześniu 1939 
roku walczył w Obronie 
Lwowa w 1 Kompanii 

Harcerskiej i Ochotniczego Batalionu Obrony 
Lwowa. W następnych latach pod okupacją so- 

A  wiecką pracował jako robotnik, a następnie, po 
wkroczeniu Niemców pracował w organizacji pra
cy przymusowej Baudienst, gdzie współorganizo
wał oddział ZWZ.

Służył też w ochronie prof. Grucy, na którego 
UPA wydało wyrok śmierci.

W ostatniej chwili, gdy właściwie wszelkie kon
takty były spalone, przerzucono go, już jako żoł

nierza AK, na Podlasie, gdzie walczył w oddziale 
partyzanckim "Zenona" 9. Podlaskiej Dywizji Ar
mii Krajowej.

W 1944 roku, gdy oddział się rozwiązał, Marian 
Wisłowski został wcielony do LWP, do Marynarki 
Wojennej. W Gdyni był działaczem WiN-u. Tam 
też ukończył liceum i zdał maturę. W 1956 roku 
przeniósł się do Wrocławia, gdzie ukończył studia 
ekonomiczne.

Do Partii, jak i do ZBOWiD-u nigdy nie należał.
Kawaler wielu odznaczeń wojskowych i pań

stwowych, Kawaler Krzyża Maltańskiego, odzna
czony Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Resti- 
tuta.

Kapitan AK Marian Zdzisław Wisłowski zmarł 
śmiercią tragiczną. Był aktywnym członkiem Za
rządu Oddziału Stołecznego TMLiKP-W. Skrom
ny i bardzo łubiany przez środowisko kresowe. 
Będzie brakowało nam Jego obecności, humoru 
i radości życia.

Zarząd Oddziału Stołecznego TM LiK P-W

Zarząd O ddziału Stołecznego  
Towarzystwa M iłośników Lwowa i K resów Południowo-W schodnich  

uprzejm ie przypom ina, że 9 sierpnia 2009 roku mija 7. rocznica śm ierci

ŚP. księdza JANUSZA POPŁAWSKIEGO
Prezesa naszego O ddziału i K apelana K resowiaków

Msza Święta odpraw iona zostanie 8 sierpnia 2009 roku o godzinie 14. w  K aplicy Zakładu dla
Niewidom ych w Laskach.

Autokar do Lasek podstaw iony będzie przed budynkiem  W spólnoty Polskiej (ul. K rakowskie  
Przedm ieście 64). Odjazd autokaru o godzinie 13.

Dnia 31 sierpnia o godz. 18.00 
w bazylice św. Krzyża w W arszawie, przy ul. K rakow skie Przednieście  

zostanie odpraw iona M sza Sw. za duszę

r

SP. generała Romana Abrahama
zm. w 1976 r.

obrońcy Lwowa w latach 1918-1920, 
dow ódcy W lkp. Brygady K awalerii w kam panii w rześniow ej 

oraz Jego M ałżonki M arty zm. w  2007 r.
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Informacje
Za pośrednictwem internetu otrzymaliśmy 
prośbę o pomoc następującej treści:

Przesyłam Państwu zdjęcia medalu, który' po
chodzi ze Zdołbunowa. Proszę w miarę Pań
stwa możliwości o jakieś informacje na temat 
miejscowości, z której pochodzi ten przedmiot 
lub o jakiekolwiek informacje, które są z nim 
związane. Bardzo chciałbym dowiedzieć się coś 
na jego temat.
Z  góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam

Redakcja nie dysponuje informacjami na temat 
medalu, natomiast podajemy krótką informację 
o miejscowości. Może ktoś z Czytelników wie 
więcej na ten temat. Prosimy o kontakt.

ZDOŁBUNÓW

Pierwsza wzmianka historyczna o Zdołbunowic pochodzi z 1497 r. W 1569 r. włączony do Korony. Należał do Ostrog- 
skich. Po II rozbiorze Polski 1793 r. zagarnięty przez Rosję. W latach 1921-1939 w granicach II Rzeczpospolitej. Był waż
nym węzłem kolejowym. Od 1924 r. Zdołbunów został powiatem z siedzibą starostwa przeniesionego z Ostroga. Powiat 
zdołbunowski bezpośrednio graniczył z ZSRR. W latach II wojny światowej pod okupacją sowiecką i niemiecką. 
Po II wojnie światowej w granicach ZSRR, od 1991 r. należy do Ukrainy.

Odeszli
ROMAN TRUSZEWICZ - żołnierz Brygady 

"Grunwald" Armii Krajowej na Wołyniu. Zmarł 3 II 
2009 r. w Warszawie, pochowany na cmentarzu w Wila
nowie.

JÓZEF CZUBIŃSKI - ur. 1933 r. we Lwowie, ab
solwent SGPiS, pracownik Przemysłu Elektronicznego, 
prezes zarządu Przedsiębiorstwa "EMAPOL". Zmarł 5 
II 2009 w Warszawie, pochowany na Starych Powąz
kach.

ALEKSANDRA ANTONINA WOLSKA - lat 85,
starościanka Powiatu Nadworna w woj. Stanisławow
skim. Podczas II Wojny na Węgrzech. Prochy złożone 
16 III 2009 na Starych Powązkach.

ANNA LIPIŃSKA z d. Czarnocka - lat 94, uro
dzona w Stanówce na Podolu. Absolwentka Uniwersy
tetu Jagiellońskiego, doktor nauk ekonomicznych. 
Uczestniczka Powstania Warszawskiego. Autorka prac 
naukowych oraz wspomnień. Przyjaciółka ludzi i zwie
rząt. Zmarła 22 II 2009 w Warszawie, pochowana na 
cmentarzu Służewskim.

EWA RZADKOWSKA - lat 95. Profesor romani- 
styki Uniwersytetu Lwowskiego, Wrocławskiego i War
szawskiego. Dyrektor Instytutu Romanistyki w 1. 1969
78. Wybitna specjalistka historii literatury francuskiej 
Oświecenia, znakomita tłumaczka, członek wielu towa
rzystw naukowych. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
Polonia Restituta, Medalem Miasta Paryża, francuskim 
Orderem Zasługi. Zmarła 14 IV 2009 w Warszawie.

ROMAN WELC - lat 87, ur. we Lwowie. Pułkow
nik WP. Zmarł 14 V 2009 w Warszawie, Pochowany na 
cmentarzu Wojskowym.

STEFANIA SKOWRON z d. Pysznik - lat 92,
lwowiana semper fidelis, pracownik Wojskowego 
Przedsiębiorstwa Handlowego. Zmarła 15 V 2009 w 
Warszawie, pochowana na cmentarzu Bródnowskim.

BRONISŁAW PRASZAŁOWICZ - ur. 1916 r. we
Lwowie. Absolwent medycyny w Warszawie. Zmarł 5 
XI 2007, złożenie prochów na cmentarzu Nowotarskim 
w Zakopanem 25 V 2009.

LUCJAN DOBROWOLSKI - lat 85. Żołnierz 27 
Wołyńskiej Dywizji AK. Zmarł 1 VI 2009, pochowany 
na cmentarzu Doły w Łodzi.

Zebr. Łom.
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