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Namysłów, Grudzień 2011

KOLĘDA ORLĄT LWOWSKICH
Artur Schroader (Lwów grudzień 1918 r.)
Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,
A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.
Nic już nie przerwie snu Najświętszego,
Nic już nie grozi głowinie Jego,
Bowiem o wrota stajni oparta
Polskich żołnierzy niezłomna warta.
Zaszczyt największy przypadł jej ninie:
Straż honorowa przy tej Dziecinie.
Więc na baczność prężą się chłopcy,
Nie znają naszych królowie obcy,
Nie dojdzie tutaj noga niczyja,
Kto nie zna hasła: Jezus - Maryja!
Możesz spokojna być, Matko Święta
Nad Wami polska straż rozciągnięta,

Świąt pachnących choinką
Szczęścia zaklętego w opłatku
Magii wigilijnego wieczoru
I błogosławieństwa Bożej Dzieciny
W imieniu Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich
– życzy Jarosław Iwanyszczuk

Jest w niej legunów brać wyborowa
I ci najmłodsi obrońcy Lwowa.
Więc lulaj, Jezu, nad Tobą oto
Roje aniołów tęczą się plotą.
To ci, co wczoraj karni i śmieli
W drobnych rączynach karabin mieli.
Gdy potem zoczym Twój wzrok otwarty,
Zaśpiewam jeszcze przez zmianą warty:
"Nie damy ziemi", co krwią spłynęła,
Lub to najświętsze: że "Nie zginęła!".
A Ty w podzięce dasz na zachętę
Nam ucałować Twe nóżki święte
Więc teraz lulaj... Gra pieśń eolska:
Zmartwychwstająca wita Cię Polska.

Rok na Ukrainie 2011
Kończy się 2011 rok. W roku tym na Ukrainie wiele się działo.
Przez cały rok trwała wojna na pomniki, na tytuły, autorytety czy etosy. Już 1 stycznia w przypadającą
102 rocznicę urodzin przywódcy OUN-UPA, Stepana Bandery, odżyła coroczna dyskusja na temat
dokonań ukraińskich bohaterów, którzy mają największy wpływ na kształtowanie postaw młodego
pokolenia Ukraińców. W Zaporożu nacjonaliści zniszczyli pomnik Stalina, komuniści zaapelowali do
prezydenta Janukowycza, by ten wreszcie pozbawił tytuły Bohatera Ukrainy walczącego u boku
hitlerowców z Polakami i ZSRR Stepana Banderę, Duchowni grekokatoliccy nawoływali aby młodzież
wzięła z Bandery przykład, a władze Lwowa, Tarnopola, Stanisławowa i dziesiątek innych miast na
zachodniej Ukrainie hucznie obchodziły urodziny swego idola.
Często przywoływano słowa arcybiskupa greckokatolickiego Ihora Wożniaka wypowiedziane z okazji
odsłonięcia pomnika Bandery we Lwowie:

- Niech odsłonięcie tego pomnika naszego wielkiego patrioty Stepana Bandery inspiruje
każdego myślącego jak kochać ludzi, chronić ich praw, uczynić go szczęśliwym we własnym
kraju. [...]

W maju rozgorzały na nowa kontrowersje pomiędzy nacjonalistami ze „Swobody” i zwolennikami sił
prorosyjskich oraz weteranami II wojny walczących w szeregach Armii Czerwonej. Postaciach na
ulicach Lwowa bilans walk był następujący: jedna osoba została postrzelona, dziennikarz został trafiony
kamieniem a mer bukietem kwiatów, który ugodził go prosto w twarz. Za to w Doniecku w czasie wiecu
spalono czerwono-czarną flagę OUN-UPA.
W maju też sąd uchylił decyzję o nadaniu Banderze oraz dowódcy UPA Szuchewyczowi tytułów
„Bohatera Ukrainy” W odpowiedzi na ten fakt dziesiątki miast na Zachodniej Ukrainie nadały im tytuły
„Honorowych obywateli” miast, oraz odsłoniły nowe pomniki Błyskawicznie zareagowały polskie
miasta partnerskie, grożąc zerwaniem umów o wzajemnej współpracy.
W sierpniu były prezydent Wiktor Juszczenko, wygrał w sądzie proces wytoczony mu przez szefową
Postępowej Socjalistycznej Partii Ukrainy Natalią Witrynko, która domagała się uchylenia dekretu
prezydenta uznającego żołnierzy OUN-UPA za walczących o wolność Ukrainy. Wyrok sądu dał
możliwość rehabilitacji zbrodniarzy skazanych przez sądy dokonanie ciężkich przestępstw. Teraz mogą
oni nazywać siebie kombatantami, ale tylko na Ukrainie. Wszystkie organizacje kombatanckie na całym
świecie zatrzasnęły przed nimi swoje drzwi.
-------------------------------------------------------W sierpniu aresztowano byłą premier Julię Tymoszenko. Osadzoną ją w więzieniu, w którym przebywa
do tej pory. Oskarżana jest niezmiennie o podpisanie niekorzystnych porozumień gazowych z Rosją
oraz o zdradę interesów państwowych. Jest to o tyle dziwne, że sam Putin zdziwił się bardzo faktem
aresztowania byłej premier, a ona sama jeszcze nie tak dawno była w Rosji ścigana listem gończym.
Po rozpadzie pomarańczowej koalicji oraz po rozejściu się dróg z byłym prezydentem Wiktorem
Juszczenką. opuszczona przez niego, stanęła do otwartej wojny z obecnym prezydentem Wiktorem
Janukowyczem, z którym przegrała wybory prezydenckie w roku 2010. Zaraz po jej aresztowaniu
zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Tymoszenko zamknięto w zwykłej, zimnej celi razem z kilkoma
aresztowanymi kobietami. Politycy całego świata z politykami europejskimi na czele. Zaczęli
prześcigiwać się w apelach o zwolnienie Julii z aresztu. Jak szybko głos ten zabrzmiał, tak jeszcze
szybciej ucichł. Głośno krzyczący o krzywdzie Tymoszenko gdzieś się pochowali. Nasi fachowcy od
spraw Ukrainy tacy jak europosłowie Kowal czy Zalewski, apele o uwolnienie Julii Tymoszenko
zamienili na tłumaczenia spraw związanych z przyszłą integracją Ukrainy z Unią Europejską. O samej
Tymoszenko zapomniano. Nasz prezydent podczas niedawnej wizyty u naszych sąsiadów, określanej
jako „wizyta ostatniej szansy dla Janukowycza” by wyjść z twarzą z tej awantury, po
nieprzekonywujących apelach o zakończenie „sprawy Tymoszenko” wrócił do kraju z niczym.

Pozostały tylko słynne już słowa prezydenta Komorowskiego „są sprawy ważne i najważniejsze”.
A sam Wiktor Janukowycz nic sobie z tego nie robi. Wie doskonale, że dla Unii Europejskiej Ukraina
jest zbyt cenna, aby jej władze pozwoliły sobie na jakikolwiek konflikt z naszym wschodnim sąsiadem.
Stojący za prezydentem Janukowyczem oligarchowie pilnują aby ich interesom nie stała się krzywda.
Sami Ukraińcy podzieleni na nacjonalistyczny, ale uboższy zachód oraz prorosyjski, bogatszy wschód,
lawirują pomiędzy Unią a Rosją, nie mogąc zdecydować się gdzie im bliżej. A prezydent Janukowycz
stojąc w rozkroku między wschodem a zachodem świadomie utrzymuje obecny stan rzeczy, szantażując
Unię Rosją, a Rosję Unią.
I dlatego że nikt nie robi mu żadnych trudności, świadomy jest, że może więzić Julię Tymoszenko.
Może pozbawiać ją opieki lekarskiej, ciągać nie mogącą poruszać się o własnych siłach po więziennych
korytarzach na wymuszone badania lekarskie, może w końcu aresztować ponownie, przebywającą już
w areszcie Julię i przeprowadzić rozprawę sądową w jej celi ze względu na to, że skazana już na 7 lat
więzienia i 600 mln zł odszkodowania nie może już wstawać z więziennej pryczy. Może to robić, bo
my i tak będziemy ciągnąć Ukrainę do Unii mimo iż ona sama ciągnie chyba w inną stronę.
Może to robić bo wie że… są rzeczy ważne i są rzeczy najważniejsze!

Julia Tymoszenko z córką na Sali sądowej /Fot.Gleb Baranich Reuter/s i za kratami swojej celi. Fot.AP
Dlatego jakże dramatycznie brzmią słowa córki Julii Tymoszenko wypowiedziane przed paroma
dniami: moja matka umrze, jeżeli jej nikt nie pomoże !!!
------------------------------------------------------------------------Poza tym wszystko w normie, w lipcu we Lwowie odsłonięto nowy pomnik pomordowanych polskich
profesorów uczelni lwowskich. Władze miasta nie zgodziły się na umieszczenie na nim tablicy
informującej, że byli to polscy profesorowie. Sama ceremonia otwarcie pomnika, która odbyła się w
obecności Prezydenta Wrocławia Rafała Dudkiewicza, przybyłych z całej Polski gości jak i
mieszkańców Lwowa nie spodobała się nawet rodowitym Lwowianom, którzy na ten pomnik czekali
długie lata.
Lwowska Rada Miejska przekazała dodatkowe środki finansowe na dokończenie monstrualnego
pomnika Bandery we Lwowie. Przeznaczyła na ten cel 600 tys. hrywien.
Na pomoc wielodzietnym rodzinom „Szczęśliwa rodzina” przewidziano dodatkowo 850 tys. Na walkę z
alkoholizmem – 250 tys, a na budowę placów zabaw dla dzieci 150 tys. Hrywien. Już po tych kwotach
widać jakie priorytety przyświecają lwowskim rajcom

W grudniu władze Lwowa przekazały grekokatolikom kościół
Jezuitów, w którym do tej pory znajdowały się bezcenne zbiory
Ossolineum tj, ok. 2 mln woluminów książek oraz unikatowy zbiór
polskiej prasy z XIX i XX w. Pośpieszne i prowadzone w skandaliczny
sposób przenosiny zbiorów do nowego miejsca, doprowadziły do
bezpowrotnego zniszczenia wielu skarbów polskiej kultury.
Cały rok trwały starania katolików o odzyskanie kościoła pw. św.
Marii Magdaleny we Lwowie. Władze miasta oraz sądy w dalszym
ciągu stoją na stanowisku, że nie jest to kościół a sala organowa
Akademii Muzycznej. Nasz Oddział TMLiKP-W, wsparł finansowo
komitet starający się o zwrot świątyni.
Kilka tygodni trwały przepychanki związane z nadaniem imienia
budowanym we Lwowie na EURO 2012 stadionowi oraz lotnisku.
Obiekty te miały dostać na wniosek nacjonalistów ukraińskich imię
Stepana Bandery. Na szczęście nie doszło do kompromitacji władz
miasta, i lotnisko nazwano imieniem króla Danyły Halickiego.
Niedokończony pomnik Bandery
we Lwowie fot. Flickriwer
5 grudnia przewodniczący Lwowskiej Rady Obwadaowej, Oleh Pańkiewycz poinformował. iż na
dokończenie budowy pomnika Bandery we Lwowie, rada przekaże kolejne 800 tys. hrywien!
Tak więc na Ukrainie bez zmian!
KALENDARZ KRESOWY – GRUDZIEŃ
1 grudnia 1867 roku w Mierzanowie urodził się Ignacy Mościcki – polski polityk i chemik. Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–1939. Naukowiec, wynalazca, budowniczy polskiego
przemysłu chemicznego. W latach 1912–1922 profesor Politechniki Lwowskiej, autor nowatorskiej
metody pozyskiwania kwasu azotowego z powietrza. W 1925 wybrany na rektora Politechniki
Lwowskiej. Przyjął ten wybór, ale nie podjął obowiązków z tego wynikających, gdyż jesienią 1925
objął katedrę elektrochemii technicznej Politechniki Warszawskiej.
2 grudnia 1872 roku w Krakowie zmarł Wincenty Pol, ur. 20 kwietnia 1807 w Lublinie – polski poeta,
geograf, kawaler Orderu Virtuti Militari.
Po urodzinach Wincentego przeniosła się do Lwowa. Wincenty po ukończeniu gimnazjum we Lwowie i
kolegium jezuickiego w Tarnopolu, studiował na Uniwersytecie Lwowskim.. Brał udział w powstaniu
listopadowym jako podchorąży 10 Pułku Ułanów Litewskich, był ranny w czasie walk. Organizował
pomoc dla powstańców udających się na emigrację, jako wysłannik gen. Józefa Bema. Dreźnie(tam
poznał Adama Mickiewicza, który wyraził pozytywną opinię o jego pierwszych wierszach.
2 grudnia 1941 roku zmarł urodzony 11 marca 1886 roku w Brzeżanach Edward Śmigły-Rydz –
polski wojskowy i polityk, marszałek Polski, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, Naczelny Wódz w
wojnie obronnej 1939 roku.

Ignacy Mościcki, Edward Rydz-Śmigły, Kazimierz Wajda, Adam Hanuszkiewicz i Stanisław Maczek

2 grudnia 1998 roku, historyczne centrum miasta Lwowa wpisane zostało na listę obiektów
oświatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO
3 grudnia 1905 we Lwowie urodził się Kazimierz Jan Wajda, słynny "Szczepcio" zmarły 8 maja 1955
w Warszawie. Polski aktor radiowy, teatralny i filmowy.
Od roku 1933 wraz z Henrykiem Vogelfangerem ("Tońkiem") zaczął występować w słuchowisku
radiowym Wesoła lwowska fala. Popularność przyniosły mu role lwowskich batiarów - granego przez
niego "Szczepcia", w duecie z "Tońkiem". W roli Szczepcia Wajda wystąpił też w trzech filmach:
Będzie lepiej (1936), Włóczęgi (1939) i Serce batiara (film został prawie zakończony lecz z powodu
wybuchu II wojny światowej negatyw został zagubiony przez co zachowały się tylko 4 kadry).
Po wojnie Wajda pracował w redakcji rozrywki Polskiego Radia (m.in. z Jeremim Przyborą). Zajmował
się głównie transmisjami radiowymi z występów cyrkowych, organizowanych dla robotników w
zakładach pracy.
4 grudnia 1938 we Lwowie zmarł Józef Teodorowicz ostatni arcybiskup lwowski obrządku
ormiańskiego, teolog, polityk, poseł na Sejm Ustawodawczy, a następnie senator I kadencji w II RP.
4 grudnia 2011 roku w Warszawie zmarł Adam Stanisław Hanuszkiewicz urodzony we Lwowie 16
czerwca 1924 roku – aktor i reżyser teatralny. Dzieciństwo i młodość spędził w rodzinnym mieście[1],
gdzie jego rodzice prowadzili sklep[2]. Przed wojną uczęszczał do Państwowego III Gimnazjum
Męskiego im. Króla Stefana Batorego, przy ul. Batorego 5 (naprzeciw siedziby Polskiego Radia Lwów).
Okupację spędził we Lwowie, a po ponownym wkroczeniu wojsk sowieckich do Lwowa w lipcu 1944
roku wstąpił do zespołu teatralnego Wojska Polskiego.
11 grudnia 1994 roku w Edynburgu zmarł Stanisław Władysław Maczek (ur. 31 marca 1892 w
Szczercu pod Lwowem) – generał broni Wojska Polskiego, honorowy obywatel Holandii. Kawaler
Orderu Orła Białego. Gimnazjum ukończył w Drohobyczu. Mieszkał we Lwowie. Walczył w wojnie z
Ukraińcami i bolszewikami. W kampanii wrześniowej walczył w obronie Lwowa. Przekroczył granicę
polsko-węgierską na Przełęczy Tatarskiej koło Jaremcza. Był dowódcą sławnej 1 Dywizji Pancernej w
walkach na terenie Belgi Holandii oraz Niemiec.

Ks. Ludwik Rutyna, Mieczysław Gębarowicz, Wojciech Kossak oraz Szymon Wiesenthl
11 grudnia 2010 roku zmarł urodzony w 1917 roku w Podzameczku koło Buczacza, ks. Ludwik
Rutyna – polski duchowny rzymskokatolicki, działacz kresowy.
.Szkołę podstawową ukończył we Lwowie (1924–1928), a gimnazjum humanistyczne w Buczaczu
(1929-1937). Studia odbył we Lwowie w Wyższym Seminarium Duchownym. Święcenia kapłańskie
przyjął 11 maja 1941 w rzymskokatolickiej katedrze lwowskiej z rąk biskupa Eugeniusza Baziaka.
Pierwszą pracę duszpasterską podjął na Tarnopolszczyźnie w Baworowie. Przeżył przeprowadzoną
przez ukraińskich nacjonalistów czystkę etniczną w 1943-1944. W 1945 r. z resztką ocalałych polskich
parafian zmuszony został do opuszczenia ojczystych stron. Przybył w jednym z ostatnich transportów na
Śląsk Opolski i rozpoczął posługę kapłańską w diecezji opolskiej, początkowo w Prudniku a następnie
w Koźlu. W lutym 1991 r., po przejściu na emeryturę i transformacjach ustrojowych, za zgodą bpa
Alfonsa Nossola powrócił w rodzinne strony i zamieszkał w Buczaczu, reaktywował tamtejszą parafię
rzymskokatolicką i podniósł z ruiny tutejszy kościół. Zasłużony dla ratowania zabytków sakralnych na
zachodnim Podolu. Honorowy Obywatel Miasta Kędzierzyn-Koźle.

16 grudnia 1942 roku we wsi Jezerce koło Kostopola, policja ukraińska pod dowództwem kilku
Niemców dokonała pacyfikacji wsi mordując ok. 450 Polaków. Stało się tak w wyniku fałszywego
donosu komendanta policji ukraińskiej w Ludwipolu – Karolczuka. Ukraińscy policjanci obrabowali
trupy Polaków z cenniejszych rzeczy, a ludność ukraińska z sąsiednich wsi rozgrabiła majątek ofiar.
17 grudnia 1921 roku we Lwowie zmarła urodzona w Podhajcach koło Łucka Gabriela Zapolska –
polska dramatopisarka. Jej najbardziej znanym dziełem jest dramat naturalistyczny „Moralność pani
Dulskiej”. Pochowana została na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.
17 grudnia 1929 roku ze Staruni koło Stanisławowie wydobyto egzemplarz nosorożeca włochatego –
jest to jedyny na świecie kompletny tzn. z zachowanym nie tylko szkieletem, ale i częściami miękkimi:
częścią wnętrzności, mięśniami, skórą, okaz wymarłego gatunku nosorożca (Coelodonta antiquitatis
(Blumenbach z epoki plejstocenu. Odkryty go w kopalni głębinowej ozokerytu. W nauce znany jako
tzw. drugi nosorożec ze Staruni. Unikalna konserwacja tego okazu była możliwa dzięki konserwującym
właściwościom wosku ziemnego i soli kamiennej, które obficie występują w iłach otaczających
skamieniałość.
22 grudnia przewieziono go do Krakowa, gdzie znajduje się do dziś i jest wystawiony w tamtejszym
Muzeum Przyrodniczym
18 grudnia 1921 reprezentacja Polski w piłce nożnej rozegrała swój pierwszy mecz międzypaństwowy.
Mecz rozegrano w Budapeszcie z reprezentacją Węgier. W składzie polskiej reprezentacji wystąpili
zawodnicy lwowskich klubów Mieczysław Batach i Wacław Kuchar.
21 grudnia 1939 – unieważniono we Lwowie polskiego złotego jako formalną walutę, z wymianą do
250 zł na osobę pracującą. W nocy z 23 na 24 grudnia 1939 r. wprowadzono we Lwowie czas
moskiewski, zaś na początku 1940 r. wprowadzono sowiecki kalendarz, kasując wszystkie
dotychczasowe święta i wprowadzając podział roku na sześciodniówki, wolne od pracy ustanowiono 6,
12, 18, 24 i 30 dzień każdego miesiąca.
17 grudnia 1893 w Jarosławiu urodził się zmarły 2 września 1984 r. we Lwowie - Mieczysław
Gębarowicz – wielki uczony, historyk sztuki. Wraz z rodzicami mieszkał w Jarosławiu, Stanisławowie,
później w Buczaczu i wreszcie we Lwowie. W 1912 roku rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym
Uniwersytetu Lwowskiego. Brał udział w obronie Lwowa w 1918 r.
W latach 1923 do 1938 wykładał historie sztuki na Politechnice Lwowskiej. Po wybuchu II wojny
światowej i śmierci w dniu 18.IX.1939 r. dyrektora Ossolineum Ludwika Bernackiego był jednym z
trzech dyrektorów ZNiO. W grudniu 1939 roku nowym dyrektorem Ossolineum został polski komunista
Jerzy Borejsza. Po zajęciu Lwowa przez Niemców w 1941 kierownikiem dawnego Ossolineum,
połączonego z Biblioteką Baworowskich, został Mieczysław Gębarowicz. Przez okres aż do ponownego
zajęcia Lwowa przez Rosjan w 1944 roku starał się zabezpieczyć i ochronić prze zniszczeniem zasoby
Ossolineum. W 1944 roku pozostał świadomie we Lwowie. W latach 1946-1949 pełnił kierownicze
funkcje zarówno w dawnym Ossolineum jak i na lwowskim uniwersytecie. W lutym 1950 roku wraz z
innymi starymi pracownikami Biblioteki jako element niepożądany został zwolniony z pracy. Pracował
później jako zwykły bibliotekarz w różnych lwowskich instytucjach, zakwalifikowany jako "młodszy
pracownik naukowy". Dopiero w 1962 roku (w wieku 69 lat) uzyskał sowiecką nominację na "starszego
pracownika naukowego". Wyrzucony w 1962 roku na emeryturę, w atmosferze nagonki za pracę
naukową o lwowskich dziełach sztuki, zatytułowaną: "Studia nad dziejami kultury artystycznej późnego
renesansu w Polsce", był autorem imponującej liczby kolejnych dzieł naukowych pisanych w nader
skromnych warunkach materialnych, bez możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych
Ossolineum. Zmarł we Lwowie 2 września 1984 roku i został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.
24 grudnia 1941 roku, nacjonaliści ukraińscy dokonali masowego mordu na mieszkańcach wsi Połąka
powiat łucki. Zamordowano ok. 60 Polaków.
24 grudnia 1944 roku w Ihrowicy powiat Tarnopol na Podolu, UPA z pomocą oddziału samoobrony
ukraińskiej dokonała masowego mordu na polskich mieszkańcach wsi. Napastnicy podzielili się na

grupy i atakowali polskie domy mordując napotkane rodziny. Miejscowi ukraińscy chłopi, którzy
przybyli za oddziałem UPA, rabowali mienie Polaków i podpalali domy. Cała akcja była dobrze
przygotowana, atakujący wiedzieli, gdzie mieszkają Polacy i w pierwszej kolejności zabijali rodziny,
znane z tradycji patriotycznej. Niektórzy miejscowi Ukraińcy pomagali Polakom, ukrywając ich we
własnych domach z narażeniem życia. Łącznie zamordowano 89 Polaków
31 grudnia 1856 w Paryżu, urodził się zmarły 29 lipca 1942 r. w Krakowie Wojciech Kossak – polski
malarz, przedstawiciel nurtu malarstwa o tematyce historycznej i batalistycznej. Autor wielu obrazów
przedstawiających wydarzenia z okresu wojen napoleońskich i powstania listopadowego. Wraz z Janem
Styką był współautorem Panoramy Racławickiej.
31 grudnia 1908 roku w Buczaczu urodził się zmarły 20 września 2005 r. w Wiedniu Szymon
Wiesenthl – żydowski działacz, inżynier architekt, tropiciel hitlerowskich zbrodniarzy wojennych, tzw.
łowca nazistów. Przyczynił się do ujęcia m.in. Adolfa Eichmanna. Rodzina (w sumie 89 osób) zginęła
tragicznie podczas likwidacji getta lwowskiego we wrześniu 1942 r. Wiesenthal uratował się z akcji
likwidacji getta . W czerwcu 1944 r. został ponownie osadzony w obozie Janowskim we Lwowie. 200osobowa SS-owska załoga obozu pozostawiła przy życiu 43 spośród 149 tys. żydowskich więźniów, by
– jako straż obozowa – nie podlegać wysyłce na front. Z tą niewielką grupą, ewakuował się na zachód
przed szybko przesuwającym się frontem. Przechodząc kolejno 6 obozów koncentracyjnych m. in.
Płaszów, Gross-Rosen, Buchenwald), cudem unikając egzekucji, dotarł Wiesenthal do obozu w
Mauthausen w górnej Austrii. Tam 5 maja 1945 r. został uwolniony przez wojska amerykańskie.
Wówczas za swój życiowy cel przyjął ściganie zbrodniarzy hitlerowskich.
Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1994)[6]. Jego imieniem nazwano
Centrum Szymona Wiesenthala – utworzoną w 1977 r. międzynarodową agencję zajmującą się
przechowywaniem pamięci o Holokauście i obroną praw człowieka.

Kutia, czyli magia kresowej wigilii
Kuchnie całego świata posiadają charakterystyczne dla siebie dania,
przyrządzane z produktów uprawianych bądź pozyskiwanych na ich
terenie. Przepisy przyrządzania takich dań są przekazywane z pokolenia
na pokolenie. Przetrwały do dnia dzisiejszego, chociaż przez wieki
przechodziły różne modyfikacje. Taką potrawą charakterystyczną dla
kuchni kresowej jest kutia.
Czy można wyobrazić sobie wieczerzę wigilijną bez kutii. Można bo na
wigilijnych stołach w całej Polsce znajdujemy „łamańce”, „makiełki”,
„makówki” czy też właśnie kutię. Wszystkie te potrawy łączy ze sobą
fot. wikipedia
jeden składnik, mianowicie – mak. Wiele elementów dzisiejszej wigilii
wywodzi się jeszcze z obrzędów pogańskich, kiedy wiele potraw przyrządzało się z ziaren zbóż ,
głównie maku. Staropogańskim zwyczajem jest też pozostawianie pustego miejsca przy stole dla
niespodziewanego gościa.
W zależności od regionu, pochodzenia rodziców oraz tradycji, na wigilijnym stole pojawiają się
dzisiaj różne potrawy, zawsze musi być ich 12, zawsze trzeba wszystkich spróbować by zapewnić sobie
szczęście i pomyślność przez cały rok.
Potrawy wigilijne na kresowym stole mają swój stary, głęboki rodowód. Czerpały one z
elementów kuchni białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej, tatarskiej czy też rosyjskiej. Można w nich
odnaleźć także akcenty węgierskie, austriackie oraz czeskie.
Wszak przez długie wieki Kresy były przenikającym się tyglem narodowościowym, który wywarł na
kulturę, język, obyczaje i oczywiście kuchnię ogromny wpływ.
Na kresowym stole znajdziemy więc: czerwony barszcz z uszkami, „suszeninę” z gruszek,
jabłek, wiśni i śliwek czyli kompot z suszu, karpia smażonego i w galarecie, pierogi z grzybami, kapustę
z grochem, gołąbki czy też zupę migdałową z ryżem. Ale przede wszystkim musi być kutia.

Kutię przyrządzają Kresowianie przybyli z terenów dzisiejszej Białorusi, Litwy czy Ukrainy, choć jest
też spożywana na białostocczyźnie.
Jej nazwa tłumaczona jest na kilka sposobów. Od greckiego słowa „kokkos” oznaczającego ziarno lub
też od ukraińskiego słowa „kut” czyli kąt.
Choć jest jedną z 12 dań wigilijnych, to podawaną ją też w czasie stypy.
Kutię można przyrządzać na wiele sposobów, w zależności od pomysłu, proporcji składników oraz
smaku. Można dodawać do nich różne bakalie, różne gatunki miodu czy maku. Ale tajemnica
przyrządzenia smacznej kutii tkwi w odpowiednim przygotowaniu pszenicy. Musimy ją pozbawić
twardej łuski, co jest czynnością trudną i czasochłonną, następnie sprawić by była odpowiednio miękka.
Zwyczajowo dodajemy do niej mak, miód, posiekane orzechy, rodzynki, kandyzowaną skórkę
z pomarańczy, figi czy migdały. W starych przepisach zalecano, aby dodawać trochę śmietany lub
mleka. W oryginalnej kutii było to mleczko z tartego maku.
My przytaczamy przepis, który zakorzeniony jest na dawnych polskich kresach. Pochodzi
z miasteczka pomiędzy Stanisławowem a Kołomyją na Pokuciu – czyli z Otyni. Przez lata
przekazywany z pokolenia na pokolenie dotrwał do dnia dzisiejszego.
„Kutia Pani Loni”
Składniki:
0,5 kg pszenicy (obtłuczonej, bez łusek)
1.5 l wody
0,5 kg maku
0,5 l miodu
0.5 kg rodzynek

10 dag migdałów
10 dag suszonych moreli
10 dag fig
25 dag orzechów

Pszenicę zalać wodą i ugotować do miękkości. Mak sparzyć, następnie trzykrotnie przemielić w
maszynce do mielenia mięsa, choć lepiej byłoby utrzeć go w makutrze (we Lwowie powiedzieliby w
donicy lub makohonie) i połączyć z ugotowaną pszenicą. Dodać miód rozprowadzony przegotowaną
wodą i po kolei resztę bakalii (morele i figi sparzyć a migdały i orzechy rozdrobnić). Wszystko
dokładnie wymieszać i odstawić w chłodne miejsce. Podawać najlepiej w glinianej misce.
Tak przyrządzone danie z opłatkiem koniecznie posmarowanym miodem ( tak jak we Lwowie), na
pewno będzie smakować wszystkim i pozwoli choć na chwilę przenieść się w magiczny świat
kresowych świąt Bożego Narodzenia.

O G Ł O S Z E N I A
Wysokość składek członkowskich za okres jednego miesiąca:
1zł – dla młodzieży i studentów
2zł – dla emerytów i rencistów
3zł – dla osób pracujących
Członkowie zarządu pełnią dyżury
w ratuszu – pok. nr 19a, (II piętro)
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Telefon kontaktowy Zarządu TMLiKPW: 511 05 46 91
Strona internetowa: www.namyslow-kresy.pl
Adres e-mail: kresowiacy@op.pl
Numer konta BS Namysłów: 89889000010008968520000001
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