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Powrót Piłsudskiego
„Rada stołecznokrólewskiego miasta Krakowa na uroczystym posiedzeniu
w dniu 3 października 1933 roku uchwaliła nazwać ulicę Wolską ulicą Józefa
Piłsudskiego" głosi tablica odsłoni a wczoraj przez wiceprezydenta Krzy.
sztofa Pakońskiego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Pawła Pytko.
Poświęcił ją ks. dziekan Władysław
Czasidło - proboszcz parafii św. Anny.
Kwiaty złożyła między innymi delegacja uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im Józefa Piłsudskiego.
Nazwę obecnej ulicy Piłsudskiego
zmieniono w 1947 roku na Wolska,
później na Manifestu Lipcowego. Dzie:
je samej tablicy nie sa znane -- nie wiadomo kiedy została zniszczona. W
1980 roku w czasie poszukiwań nie
odnaleziono jej w podziemiach krakowskiego magistratu, gdzie Niemcy
przenosili tego typu przedmioty. Nie
potwierdziła się również hipoteza, że
została zatynkowana w ścianie na rogu Straszewskiego i Piłsudskiego.0dsłoniętą wczoraj, wierną replikę, wykonano w brązie na podstawie zdjęcia
z przedwojennego dziennika „IKC".
- Pierwsze możliwości. ponownego
wmurowania tablicy pojawiły się w
1990 roku -mówi prezes Towarzystwa
imJözefa Piłsudskiego w Krakowie
Piotr M.Boroń. - Jednak dopiero teraz

gmina znalazła pieniądze na ten cel.
Przetarg na wykonanie tablicy- zainicjowany przez dyrektora Wydziału
Ochrony Zabytków Zbigniewa Веіегьdorfa, zorganizowany w połowie tego
roku - wygrał prof. Czesław Dźwigaj.
Werdykt wzbudzał jednak
sję ze względu na osobę artysty, mocno
związanego z twórczością na rzecz poprzedniego systemu.
Głównym organizatorem imprezy
był Komitet Upamiętnienia Marszał.
ka Józefa Piłsudskiego w Krakowie
Organizacja ta planuje jeszcze 11 1
stopada bieżącego roku przywrócić
tablicę Marszałka Józefa Piłsudskiego
na fasadzie dworca głównego PKP
oraz 5 grudnia -- jego pomnik przed
budynkiem dawnej Szkoły Podchorą:
żych. W godzinach popołudniowych i
wieczornych odbyła się msza w bazy:
lice Mariackiej. Dokonano też uroczy
stego złożenia kwiatów na trumnie
Marszałka i Grobie Nieznanego Zot
(JASK) Fot. Anna OSETEK
nierza.
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Gdyby

MICHAŁ MAJEWSKI
Marszałek Piłsudski osiemdziesiat dwa lata temu wysłał z Galicji
do Królestwa Kongresowego kompanię wojska, która miała wywołać
powstanie zbrojne na terenach
zajmowanych przez Rosjan. Powstania kompanii nie udało się
wzniecić, ale grupa żołnierzy stała
się zaczątkiem polskiego wojska
po ponad stu latach zaborów. Mimo iż od wymarszu 144 ludzi Pił
sudskiego minelo osiem dziesięcioleci i nie żyje już żaden uczestnik
tamtych wydarzeń, środowiska
kombatanckie nie chcą spotkać się
na wspólnych uroczystościach.
Z Groznego
przez Kraków do Kielc
Kamiet, Maret i Salman ida
w pierwszym plutonie. Zadnemu
z trójki rodzeństwa pierwszy 25-kilometrowy odcinek marszu szla»
kiem „kadrówki" Józefa Piłsudskie»
go nie dał się specjalnie we znaki
Dwunastoletnia Kamiet tłumaczy
że to dzięki
zaprawie podczas niedawnego pobytu w Bieszczadach
przywykla do gór oddaloPoza tym
nych o 60 kilometrów od Groznego, w którym do lata zeszlego roku
mieszkała z Maret i Saimancm, mama i tata. Teraz mieszkaja z mama
wKrakowie
O ojcu wiadomo tylkotyle. że był
ranny. Cała trójka od września chodzi do polskiej szkoły. kamiet jest
wdrugiej klasie liceum, jej młodsze
rodzeństwo uczy sie w podstawowce. Wszyscy mówia po polsku, ale
Kamiet wysławia się po kilku miesiacach pobytu bez najmniejszych potknięć jezykowych, z iedwie dającym
się usłyszeć miekkim akcentem. Pomógl mi rosyjski, bo to jezyk podobry do polskiego - tłumaczy
„Quo vadziewczyna, wymieniając
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cywilów, w trzech pozostałych maszervia strzelcy
W „kadrówce", zgodnie z prawda historyczna sprzed 82 lat, biorą udział cztery plutony. Pierwszy jest tradycyjnie złożonyz
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Kamiet wysławia sie po kilku miesiacach pobytu bez najmniejszych poW „kadrówce", zgodnie z prawda historyczną sprzed 82 lat, biorą udział cztery plutony.
tknieć językowych, z ledwie dającym
się usłyszeć miękkim akcentem. Wina za to, że do takiej wojny nie
tradycyjnie złożony z cywilów,
Pomógł mi rosyjski, bo to język podoszło, pan Lucjan obarcza ówczedobny do polskiego - tłumaczy
w trzech pozostałych maszeruja
strzelcy, Lucjan Muszyński idzie snych polityków Francji i Anglii,
dziewczyna, wymieniajac „Quo vawierzących, iż Hitler nigdy przeciw
dis" i „Latarnika" wśród ostatnio
wmundurze polowym i maciejówee,
ich krajom nie wystapi. Pan Zdzisław
która od czasu do czasu „wypozyprzeczytanych po polsku książek. Na
jest natomiast zdania, że marszałek
cza" małej Tani, towarzyszce marszu
„kadrówkę" czeczeńskie dzieci trafiły
zrobił dobrze zakładając obóz w bez pierwszego piutonu. Oboje preynadzięki nauczycielce języka polskiego,
rezie Kartuskiej. Dodaje, że niejednektórej syn także idzie z Krakowa do
do pierwszego plutonu. Na co
mu współczesnemu politykow! tadzień pan Lucjan jest radnym wŁoKielc. Wpierwszym plutonie jest też
kie miejsce zrobiłoby dobrze. Pan
sześcioletnia Tania z Litwy, która
dzi i pracuje w tamtejszym urzędzie
Lucjan dorzuca, iż tak naprawdę to
maszeruje z rozśpiewana wrocłamiejskim, Podczas marszu „kadrów»
mia marszałkowi jedno za złe, że palił
ki" jest oficerem oświatowym, który
wianka-kresowiaczka pania Irena
papierosy jak lokomotywa i nien
ma za zadanie przedstawić uczestnie
Kluba i jej wnuczkiem Szymkiem
że do śmierci nie chciał się dać pokom tlo historyczne wydarzeń 1914
Pani Irena przyjęta Tanie na wakacje
rządnie przebadać.
Dziewczynka
opowiada
cieplo
roku.
- Najpierw budzony jest Kao swojej mamie i swoim tacie nie
Uchodzić za pielgrzyma
sprzycki (dowódca „kadrowki" gorsza polszczyzna niż Kamiet z GroMarsz, który wczoraj się skończył,
red.). Kasprzycki budzi kompanie.
znego. Nie mówi jednak prawdy. bo
był trzydziestym pierwszymw histoWychodzi Józef Piłsudski i wydaje
nie ma rodziców i naprawdę miesz»
rii. Piętnaście, poczawszy od roku
krótki rozkaz: Wymaszerować trzecia
ka w domu dziecka w Podbrodziu
1924, z wyjątkiem 1934 z powodu
rano. Odprowadza ich Piłsudski kakolo Wilna.
klęski powodzi w Małopolsce, odb
walek w strone rogatek Krakowa. Jest
Królowie podchodzą
lo się w Polsce międzywojennej
trzecia nad ranem, Krajobraz jest
do okien na Wawelu
W Drugiej Rzeczypospolitej mars
przepiękny„.Pierwsze.brzaski slońca
miały charakter militarno-patrioi to światło takie świeże, Swit to nie
Zdzisław Szewczuk jest tablicoiveziiégo sprawdzlinu«praygotowatylko zjawisko przyrodnicze, wtakiej
wym marszu. To bardzo odpowie»
nia do obrony kraju. Rywalizacja poKulturze jak nasza to symbol poczatdzialna funkcja gdyż tablicowy idzie
legala przede wszystkim na walce
ku spełniania się nadziej na odzyska»
na samym czele szyku przed pocz»
o tempo przemarszu. Marszobiegi te
nie niepodległości. Pocztówki z tam»
tem sztandarowym, zaproszonymi
odbywałysię również na trasie Kratego okresu pokazuja, jak nawet krógośćmi i orkiestrą, Pan Zdzisław zo»
ków- Kielce. Trasa biegu wynosiła
lowie budza sig na Wawelu tym
stał wyznaczony do noszenie tabli122 kilometry i była podzielona na
świtem i podchodzą do okien, żeby
cy, bo już osiem razy przeszedł z K
trzy etapy, które pokonywano na
strzeicom pomachać - mówił we
kowa doKielc śladami „Kadrówki
czas. Od połowy lat trzydziestych
wtorek na dawnej granicy KongreNie bez znaczenia jest również jego
równolegle do marszobiegu odbywał
sówki i Galicji do uczestników mardziałalność wkomitecie, który opi»
się także ogólnopolski strzelecki bieg
szu Lucjan Muszyński
kuje się kopcem marszałka Pilsud»
motocyklowy „Szlakiem »kadröwOczywiście postacia pierwszoplaskiego. Oczywiście pan Zdzisław nie
ki", Zaczynał się 8 sierpnia w Kranowa „kadrowki" jest marszałek. Sa
nosi tablicy z napisem
хе)
kowie i kończył! tegosamego dnia
więc znaczki z marszatkiem,
Marsz Szlakiem Kadrówki Kraków wKielcach
nościowe pocztówki z marszałkiem
Kielce 6 -12 VIII 1996" na wszystSzesnasty marsz odbył się w 42 lai kilku panow podobnych do markich 120kilometrach między oboma
ta po piętnastym, w roku 1981, na
szalka. Józef Piłsudski jest również
miastami, W Michałowicach, czyli
fali przemian Sierpnia 80. Wzięło
tematem niezliczonych dyskusji pona dawnej granicy Galicji i Królenim udział 76 osób. Marsze w lalitvernych podczas marszu leśnymi
stwa Kongresowego, tablica pana
tach osiemdziesiatych miały charakdrogami. an Lucjan snuje opoZdzisława trafia do bagaznika żuka,
ter półoicjalny. Kadrówkowicze
wieść, co by bylo, gdyby w 1934
którym wożone są plecaki i jedzenie
mieli listy polecające od biskupa kramarszałek zdecydowal się na prekadrówkowiczów. Będzie szed! z nia
kowskiego, dzięki czemu otworem
wencyjna wojne z Niemcami. - Nie
na przedzie, kiedy „kadrówka" wkrostałydla nich piebanie między Kraz Hitlerem, ale z Hitlerkiem. On wie
czydo Kiele.
kowem i Kielcami. Oficjalnie kady nic nie znaczył. Można było zdlaW„kadrówce", zgodnie z prawda
wić zło w zarodku i nie byłoby woj- drówkowicze uchodzili za
historyczna sprzed 82 lat, biora
mów zdażających do Częstochowy
ny, Katynia, PRL
udział cztery plutony. Pierwszyjest

Pierwszy jest tradycyjnie złożony z cywilów, w trzech pozostałych maszerują strzelcy.
or. PAP/CAF JACX Browaczyk
na uroczystości 15 sierpnia. Dochodziło oczywiście do prób przerwania
„kadrówki".
9 sierpnia w 1984 roku pluton 20MO otoczył przydrożny zajazd
w którym uczestnicy zatrzymali sie
na obiad. Po obiedzie 77 osób przewięziono na posterunek do jedrzejowa. Milicjanci spisali wszystkich, po
czym zaczęli namawiać
czów, żeby przerwali daiszą
ke. Zatrzymanych wypuszczono, ale
po dwóch miesiacach spisane osoby
zaczęły otrzymywać wezwania na
stawienie się przed Kolegium ds
Wykroczeń w jedrzejowie wzwiązku
z udziałemw nielegalnym zgromadzeniu. Obwinionych ukarano wiedy grzywnymi od 4 do 12 tysięcy
złotych. Burmistrz Jedrzejowa podczas „kadrówki" w 1990 roku przeprosił za tamte wydarzenia
Różnicatylko na ramieniu
Wojciech Pegiel, komendant tegorocznego marszu, powracając do
przedwojennych tradycji wprowadził wtym roku współzawodnictwo
miedzy strzelcami na trasie „kadrówki". Ruch strzelecki, podobnie
jak środowisko legionowe, podzielił
się na kilka organizacji. Wszystkie
mają podobnycharakter, często te
same nazwy, takie same mundury,
a różnica polega tylko na kolorze
organizacyjnych naszywek na ramieniu. Są więc: Związek Strzelecki
„Strzelec" zwiazany z KPN, Zwiazek
Strzelecki Leszka Marcinkowskiego,
Zwiazek Strzelecki „Strzelec" Organizacja Społeczno- Wychowawcza
Nikt nie potrafi powiedzieć, komu
przypadł „Strzelec" KPN-owski po
rozbiciu Konfederacji no frakcje
Adama Słomki i Leszka Moczulskiego. Lucjan Muszyński jest zdania,
że strzeleckie organizacje dziela tylko ambicje ichliderów. - Kiedy na
to patrzę, to zaczynamlepiej rozumieć marszałka, który zdecydował
sie na zbrojny przewrót w 1926 roku przeciw fałszywie rozumianej de-

mokracji, która niestety bywa po
prostu chaosem
Wojciech Pegiel wystawił naprze›
ciw siebie
drużyny
„Strzelca" KPN-owskiego(jeszcze
nie rozbitego) i „Strzelca" OSW. Zaczelo się niefortunnie, gdyż jeden
z zawodników organizacji KPNowskiej złamał obojczyk podczas
wyścigu w lesie, Pierwsze 36kilo»
nietrówszybciej przebyli ich konkurenci - w pięć godzin i piętna»
Scie minut.
Postronna ofiara konfliktu
9 maja 1987 roku w Pyrachzmar
wwieku 93 lat ostatni kadrowiak major Mieczysław Kamiński. Choć nie
Zyje już ami jeden uczestnik wydarzen sprzed 82 lat, konflikt o ohchody święta nadal dzieli środowiska
zwiazanez tradycją piłsudczykowska
Włodzimierz Bajak z Łodzi
w przeddzień wymarszu stał się
ofiara tego konfliktu. który sięga
jeszcze pierwszej polowy lat osiem»
driesiatych. Panu Bajakowi me uda»
to się w zeszły wtorek dostać do Do»
mu Legionisty na Oleandzach, edie
chciał obejrzeć pamiatki po zolnier
zach Piłsudskiego. 1 odzianin: nie
wszedł, bo jest podobny do lerzego
Bukowskiego,
przewodniczącego
Porozumienia Organizacji Komba
tänckich i. Niepodległościowych
Bukowski, zwiazanyz organizatora«
mi marszu, jest śmiertelnym wroziem Krestiana Waksmundzkiego.
który „sławe" zyskał za sprawa zaginiecia z muzeum jasnogorskiego
szabli i buławy marszałka Edwarda
Rydza-Smiglego. Waksmundzki, będac naczelnikiem Związku LegionistówPolskich,. zorganizował teraz
w Krakowieimpreze konkurencyjna
- ZjazdLegionistów. Zyjacymjeszcze legionistom marszalka Pilsudskiego (grupa ta liczy około 15
osób) stanowczo zabronił, pod gro?ba usunięcia z ZLP, brania udziału
w uroczystościach
zwiazanych
2 wymarszem „kadrowki".

chłopca, który zmarł na raka.
- Gdyby nie pomoc ludzi, nie wiem jakbym sobie dała z tym radę - wspomina matka Piotrusia, 8-letniego
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a Mogiła Mogił
Kopiec Józefa Piłsudskiego - polsk
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1, poza mna z0nie czuję zmęarywalo się doychają, a każde
iapisał Theodor
22 до znużenia.
ak, to gdzie jest
›g0 strachu? Bajedem gor | dow jednym, raz
spotkać naród,
Największa kaiery mówia tym
jakiegoś
m samym jezy:omnosé werystmnostalgiczka
z przestrzenna,
m, że z radością
Ibam specjalnie,
ozpoznanie, winia przypomina
am sig do rodesad przyjechali
rekoimia naszej
iej, trudnej, wyto cieo tych, którzy są
swi politologów,
:, konstruktorów
to me zostaje już
alkańskie narody
›śnienie własnej
oreymusowynar-

pamięci

letni kpt. Zenon Chmielewski, jegionista 1 РР1 Brygady.
Wkolejnych latach ta sama firma
wykonała nawierzchnię kamienną cieRozkaz Hansa Franka
żek na całej długości oraz zamontowala
16 kwietnia 1941 r. generalny guberw kopcu solidnysystem odwadniajacy,
nator, Hans Frank, wydał staroście Pospolite
co wyeliminowało niebezpieczenstwo
miejskiemu Rudolfowi Paviu rozkaz ruszenie patriotów
erozji.
ki
Kościusz
kopców
zrównania z ziemią
W ubiegłym roku 80 tysięcyzłotych
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pod
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70.,
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i Piłsudskiego, widzac w nich
przekazał na kontynuację robót Spona
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przypadkowo
nieugiętości Polaków w walce o nie- pik Herzog
leceny Komitet Odnowy Zabytków
rodzinnej uroczystości z nowym dyrekpodległość. Planówtych nie zdołano
Krakowa. W obecnym sezonie Komitet
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Miejski
Park
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Wielkie efekty
Radę Miasta, która wsumie zasiliła już
cusprawa
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z symbolizujących los polskiego żolniebudzet renowacji Mogiły Mogil kwotą
Przemianyprzełomu lat 80. i 90
porozumie„tajnego
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750 tysięcyzłotych. Wiele prac porządożywiły nadzieje zarządu komitetu na
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no, ale wkrótce potem
kowych (np. trzykrotne wciągu roku
pozyskanie
poważnych
funduszy,
które
li
wycinanie
drzewi
krzewówze
zbowładze przystąpiły do zakrojonej na
koszenie trawyna zboczachkopca) fiumożliwityby
rozpoczęcie
zakrojonego
czy
i
podnóża
kopca,
a
leśne
służby
szeroką skalę likwidacji kopca Pilsud»
nansuje niezwykle życzliwy dzielu odna ogromną skalę remontu północnedyr.
Skotnickiego
wywoziły
je
z
Sowińnarodoczęści
tej
u
Chorzy na Polskę
symbol
jako
skiego
budowy Mogiły Mogił dyr. Skotnicki.
wschodniej strony kopca.
ca.
Komunistyczne
władze
czuwały
jedpraci
komuniś
której
od
Inicjatorem usypania kopca był wej historii,
Dokonania i widoczny zapał członnak
nad
tym,
co
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Piłsudczycy kłócą się w rocznicę
oróżnieni członkowie Związku
Legionistów Polskichi środowiska należące do Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych osobnoświętowały wczeraj w Krakowie uroczystość 82. rocznicy wyruszenia Pierwszej Kompanii
Kadrowej z Oleandrow.
Konflikt sięga lat 80. kiedy to wśród
krakowskich piłsudczyków nastąpił
rozłam. Krystian Waksmundzki uważał, że tylko on właściwie reprezentuje idee Marszałka, Reaktywował
Związek Legionistów Polskich, którego jest obecnie komendantem.
Przypomnijmy, że w Warszawie toczy się przeciw niemu proces o przywłaszczenie wypożyczonych z jasnogórskiegomuzeum pamiątek po marszalku Edwardzie Rydzu-Smiglym
Naapel zorganizowany przez Związek Legionistów Polskich wraz

z mszą w kościele 00. Reformatów
przybyła kompania honorowa Wojska Polskiego, Związek Strzelecki
„Strzelec" i żołnierze Piłsudskiego,
Skonfliktowane z komendantem
Waksmundzkim środowiska należą
ce do Porozumienia Organi
Kombatanckich i Niepodległościowych zaczęły obchody nabożeństwem
w katedrze wawelskiej, by potemzłożyć kwiaty w krypcie pod Wieżą
Srebmych Dzwonów.
W uroczystościach na Wawelu
uczestniczył m.in. krakowski wojewoda Jacek Majchrowski. - Ten konflikt
nie przydaje chwały naszemumiastu powiedział wojewoda. - Jedna z pierwszych decyzji. jakie podj
munalizacja Domu Legionisty, o który toczysię spór.
Dus
Szczególy komtktu wokól legionowego
Svicta w .Garecie w Krakowie"

vjątkowego pecha młał miesz.
kanlec Lodz! Wlodzimierz BaJak, który przybył wczoraj na uroczystości 82. rocznicy wymarszu żołnierzy Pilsudskiego. Chclał obejrzeć
zbiory Domu Legionisty - by sprawdzić, czy nie ma wśród nich doku.
mentów związanych z jego rodziną,
Niestety, przeszkodziło mu w tym
podobieństwo do Jerzego Buków:
sklegó, przewodniczącego Porozumienia Organizacji Kombatanckich
1 NlepodlegtoSclowych. Nie pomog
ta nawet policja.
O początkach konfliktu. którego ofiarą stał się Włodzimierz Baja, nie chce
mówić ani komendant Związku Legionistów Polskich Krystian Waksmundzki, int Jerzy Bukowski
- Tego nazwiska nie wymawia się
w tym miejscu - mówi o Bukowskim
Waksmuńdzki, siedząc w Domu Legionisty pod przedwojenną mapą Polski
Dokonfiktu potrzeba dwóch stron,a tam
tych ludzi nie można uznać za stronę.
|
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Zobierze i strzelcy podczas defilady w rocznicę wymarszu „Kadrówki"
-Jestem filozofem, a tu trzeba psychiatry- twierdzi JerzyBukowski. Waksmundzki zabronił wejścia do Domu Legionistów Tadeuszowi Topolniekiemu - legioniście i uczestnikowi woj.
rpria 1996

ny z bolszewikami, boten chciał na zebraniu postawić sprawę wykluczenia
Waksmundzkiego
Komendant Związku Legionistów
Polskich sam siebie każe nazywać Na-

czelnym Komendantem, Wielkim Kanclerzem Virtuti Civil i Wielkim MistrzemKapituły Orderu Honoru. Przed
sądem toczy się rozprawa przeciwko
Waksmundzkiemu o przywłaszczenie
buławy i szabli marszalka SmiglegoRydza
Zgodnie z niechlubną tradycją wezoraj przy drzwiach Domu Legionisty stata straż i do środka wpuszczano tylko
wybranych. Podobnemu do Jerzego Bukowskiego Włodzimierzowi Bajakowi
nie udało się tam przedostać.
~ Pokazywalem nawet dowód osobisty - mówi Włodzimierz Bajak. - Próbowałem wejść z policjantem, ale nie
dało to żadnych rezultatów.
-Nie możemy nikogo wpuszczać, bo
muzeum wysprzątano na przyjazd ległonistów- tłumaczył komendant.
Zrezygnowany Włodzimierz Bajak
zrobił zatem parę zdjęć podczas apełu
poległych i udał się na uroczystości
w Katedrze Wawelskiej. Tutaj nikomu
nie przeszkadzał jego wygląd.
Wojciech DVS

DGig/ego byli legioniści uwiarygodniają Aleksandra K wasn/ewsk/ego7
Komuniści odegrali haniebną
Na drodze hańby
| i zdradzi ską rolę w historii Pol.
ski Wsierpniu 1920 roku czeka
li na wkroczenie Armii Czerwo- na kampania prezydencka. Fakt cji i wartości, a przede wszystkim
nej do Warszawy. Potem zawsze ten niestety nie przeszkadza nie- za to, że przez latarobili wszystko,
wiernie służyli Moskwie, wypeł: którym ludziom kultury i nauki, aby wymazać : historii i zafalszoagenturalną misję. Tak a także przedstawicielomróżnych
czyn zbrojny Legionówi zabyło także podczas II wojnyświa- zwi ow i organizacji. aby odwie- sług ich komendantaJózefa Piłsudtowej i w zniewolonej po 1944 r dzać Pałac Namiestnikowski
Infirmpe densIr ammegitim
przez Sowiety Polsce, kiedy to inOstatnio po przedstawicielach nienawiścią. Jako syn legionisty,
spirowali i wspierali funkcjone- ZHP, jak podała PAP i „Gazeta oficera zawodowego wojska II
wanie terroru i bezprawia spod Wyborcza", na prezydenck
wychowonyna
znaku NKWD, UB i rzw władzy ny przybyli przedstawiciele...
tradycjach legionowych wyrażam
ludowej. Odpowiedzialni są za ku LegionistówPolskich. Trudno sprzeciwi oburzenie wobecdziaśmierć, katorgę, więzienia i depor- uwierzyć, żelegioni
łalności pseudolegionistówi uzurtacje dziesiątków tysięcy naszych sudskiego mogli zdobyć się na tak patorów ich tradycji, wykorzysturodaków, wtym wielu żołnierzy haniebny, służalczy i podły czyn. j
h Związek Legionistów PolLegionów Polskich
A jednak stałosię faktem!
dla własnych korzyści i
Spadkobiercą towarzyszy partyjCzyżby zameldowali sie u prezy- ambiclinie mafgepetinic wepolnych z KPP, PPR i PZPRjest pre- denta, aby zło mu wyrazysza- nego z idealami i wartościami,
zydent Aleksander Kwaśniew
cunku i uznania za postawę i role. którymSłużyli i w imię których
młodzieżowy działacz komuni- jaką, odegrali jego partyjni towa- wale
i pracowali dla Polski
styczny, a potem funkcjonariusz rzysze wdziejach Polski, za ich Józef Piłsudski i jego żołnierze.
PZPR, ewidentny oszust i klam- stosunek do niepodległości naszeANDRZEJ WERNIC
ca, co wykazała m.in. ubiegłorocz= go kraju oraz legionowych tradyв
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W rocznicę I Kadrowej

stemfilozofem, a tu trzeba psychiatry".
Na tegorocznych rocznicowych ob-

Wymarsz

w

cieniu

konfliktu

chodach cieniem położyła się decyzja
o rezygnacji z planów postawienia

82 lata temu, 6 sierpnia 1914 roku,

stoi Krystian Waksmundzki, podający

pod Wawelem pomnika Józefa Piłsud-

z krakowskich Oleandrôw wymasze-

się za Naczelnego Komendanta Legio-

skiego, który obiecała sfinansować

rowała z Galicji do Królestwa Polskiego 1 Kompania Kadrowa żołnierzyJ6zefa Piłsudskiego
XXXI Marsz szlakiem 1 Kompanii
Kadrowej wyruszył we wtorek z Kra:

nistôw, Wielkiego Kanclerza Virtuti Civili i wielkiego Mistrza Kapituły Orderu Honoru, choć urodził się dopiero
wczasie II wojny, a honor musi weryfi-

kowa, przez Michałowice w kierunku

kować w coraz ło nowych procesach
sądowych (ostatni o kradzież buławy

Kielc, gdzie uczestnicy dotrą - jak

i szabli Marszałka Śmigtego-Rydza)

przed laty - 12 sierpnia.

Od lat, do

Na czele Porozumienia stoi również

Kielc maszerują głównie najbardziej
aktywni członkowie ugrupowań tzw.

młody, jak na legionistę, i równie krew

„patriotycznej

prawicy"

i

ki w wyrażaniu poglądów, dr Jerzy Bukowski.

młodzi

„Strzelcy" z. KPN. Od lat ich wymar-

Konflikt obu „energicznych patrio-

szowi towarzyszą podziały.

tów" kładzie się cieniem nad upa-

Tuż przed wymarszem osobno uroczystości w kościołach, na

miętnieniem chlubnej rocznicy. Wak-

Wawelu

smundzki, podczas poniedziałkowych obchodów nie wpuścił do do-

i w Domu Legionistów przy Olean
drach zorganizowały:

Związek Legio-

mu Legionistów jednego z gości, tyl-

nistow Polskich oraz Porozumienie Or-

ko dlatego, że był podobny do Bu-

ganizacji Kombatanckich i Niepodle-

kowskiego.

głościowych. Na czele tego pierwszego

smundzkim

Ten

ostatni

%
u

Кефели

o

Wak-

powiedział prasie „Je&

~
will

1336

Polonia z USA. Do krakowskiego prezydenta, Józefa Lassoty, dotarł list od

Ja‘nusm C, dyrektora Instytutu Józefa
Piłsudskiego w Nowym Jorku, w którym informuje on, że odstępuje od finansowania pomnika, gdyż autor projektu, Andrzej Pityński (twórca m.in
Pomnika Katyńskiego w Nowym Jorkuj odebrał z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego wysokie odznaczenie
Mimotych ocen, władze państwowe
godnie uczciły rocznicę. Wojewoda krakowski, Jacek Majchrowski pojawił się
przy obeli u w Michałowicach.
a przedstawiciel Aleksandra Kwaśniewskiego odznaczył dwóch autentycznych legionistów Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
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ąca życie
Zbieractwo - pasja ułatwiaj

Kolekcjoner,

kly

człowiek

zmartych. Zwłoki ludzi, którzy mogli stać się wampirami, należało położyć twarzą
do ziemi, ze związanymi nogami i rękoma oraz kolkiem
wbitym w serce lub w głowę.
O tym, że dawniej całkiem na
serio traktowano wampiry,
świadczą często znajdowane
szkielety z wbitymi kolkami i
związanymi kończynami.
Nie tylko Dracula
Wiara w istoty żywiące się
ina
wspom
ludzką przetrwała nafanes
krwią
Arysto
Już
o Empurach, przedziwnych wet do początków tego stule-

domo który - ojciec czy syn miał zmienić się po śmierci w
wampira. Najbardziej prawdopodobna wydaje się więc
wersja, że Vlad Dracul i Vlad
Tepes, to jedna i ta sama osoba - wampir, który dzięki diażyje
sztuczkom
belskim
wiecznie, by nadal gnębić Bogu ducha winnych ludzi.

Tęsy, wojewody TadeuszaPiekarza i prezydenta Krakowa
Dracula był po naszej stronie
Józefa Lassoty.
Pan Zdzisław szczególnie
szczyci się zbiorem swoich
plastikowych znaczków poświęconych „Solidarności".
abeł
rpacki di
Ma ich ponad 550 i jest to Ka
pewnie największy usystematyzowany zbiór w Polsce.
Innym wielkim kolekcjoBram Stoker kazał żyć bra- istotach, które uwodzą męż- cia. Bohdan Baranowski w
ów i
nerskim tematem Ruszela biemu Draculi nie opodal By- czyzn. Kochają się z nimi tak książce „W kręgu upior
są orty. Ma ich ponad 250. strzycy w starym,
długo, aż ci są bliscy śmierci z wilkołaków" przytacza
końcu Em- rie, która wydarzyła się w
Najwięcej sentymentu ma nym wysoko w górach za- wycieńczenia. W
jednak do orla z mosiężnej mezysku. Pisarz nieprzypad- pury zabijają, wypijając krew 1914 roku. W okolicach Brzełych
blachy, z obciętą koroną, po- kowo wybral akurat Transyl- swoich kochanków. Wierze zin pochowano poleg
chodzącego z żołnierskiej wanię.
nia słowiańskie znają wiele żołnierzy niemieckich. Ро
„Zauważyłem też wyjątko- „gatunków" istot, które żywią kilkunastu dniach nakazano
czapki. To orzeł I Pułku Legionowego. Podczas rewizji wo ostre, białe zęby. Wysta- Się krwią swoich ofiar. Prasło- ekshumację zwłok i przeniew mieszkaniu znanego kra- waly one spod warg niezwy- wianie drżeli więc między in- sienie ich na inny cmentar:
kowskiego szopkarza Gun- kle czerwonych, jak na mei- nymi przed wapicrzami, Wykonujący to niewdzięczne
upiorami, czy wąpijami.
funkcjonariusz czyznę w tym wieku.."
zadanie chłopi spostrzegli,
kiewicza,
(Bram Stoker„Dracula") które z tych stworzeń żyty że jeden trup wygląda „doś
Urzędu Bezpieczeństwa zn
tego orzelka. Ze zł
obciął mu koronę i wyrzucił
przez okno. Nigdy jej nie odnaleziono.
Inny orzeł wykonany został
z luski artyleryjskiej przez
plutonowego
Łabędzkiego
pod Monte Cassino. Drugi taki orzeł znajduje się na Jasnej
Górze. Inny powód do chwały
to orzeł ze sztandaru wojskowego z czasów powstania
styczniowego. Drzewce i płat
są w zagranicznym muzeum.
Mam dużo różnych
ortów, o wszystkich można
długo opowiadać - mówi
pan Zdzisław. - Wśród nich
jest pięć różnych odmian
orzelkówpiastowskich I Armii Wojska Polskiego: -A
choćby ten niepozorny orzelek
metalowy,
noszony
przez formację ROMO. W
lekejoner. - Robię
stawy. Czasem są to tylko w- stanie wojennym była taka
dokówki poświęcone komen- organizacja, gdzie w służbie
dantowi, czasem guziki mun- milicyjnej można było oddurowe, orzelki, pamiątki le- pracować wojsko. Kiedyś
gionowe, zdjęcia. Mam na pod halą targową, na glelprzykład pokaźny zbiór do- dzie staroci, omal nie obekumentów z ostatniej ziem- rwalem pałką od patrolu
skiej drogi Komendanta, z sy- ROMO za tego orzetka. Spopania kopca jego imienia. strzeglem bowiem na czapMam też własne zdjęcie, kil- kach tych chłopców nie znakuletniego chłopca przy tacz- ny mi wzór ora. Zbyt intenwśród ludzi, stroniąc jedynie świeżo" i w dodatku jest barkach, którymi ojciec woził sywnie im się przyglądałem,
od dziennego światła. Inne dzo spuchnięty, co uważano
co
ich
zirytowało.
Wytłumaziemię na Sowiniec. Mam
Ojciec i syn
czyhały na nieszczęśników w za wynik opicia się ludzką
Przeszło pięcset lat temu leénych ostepach.
krwią. Wieśniacy, sądząc, że
obszarami Transylwanii, czyz wampiDo hrabiego Draculi naj- mają do czynienia
li Siedmiogrodu, rządził Wład
kodliuniesz
go
chcieli
rem,
Diabeł (Vlad Dracul), a pó bardziej podobny był wapij wić przez wbicie mu wspoOdludek
i
milezek,
spedzajaźniej jego syn Wład Palownik
Niestety,
w lochach, grobow- mnianego kolka.
(Vlad Tepes). Już przydomki cy dnie
proceegli
zapobi
rze
żołnie
obu panów mówią same za cach lub piwnicach, rzucał durze i upiór miał jakoby
i powoofiarę
swoją
na
czar
siebie. Ojciec stynał z okru:
trochę przez kilka lat grasować po
cieństwa, ale syn rychło przy: li, noc po nocy, upijał
okolicy.
jej krwi. Poddany takiej proEmil jego legendę.
cedurze
nieszczęśnik,
ostaNast prodziadowie umieli
Wład Palownik, zanim zgibiony, w końcu umierał. bezbłędnie typować kandydazamordowany
nał podstępnie
chudy, wyso- tów na upiora. Wampirem
przez swoich własnych boja- Przygarbiony,
nowo narodzo.
rów, zdążył zgładzić przynaj- ki i blady wąpij musiał mogło zostać
rze- ne dziecko, u którego widać
mniej 100 tys. ludzi, Kazał ich strzec się tylko jednej
Każda dziew- już było zęby lub ich wyraźne
éwiartowad, wieszać, ścinać, czy: miłości.
pokochała, zalążki. Na pewno upiorem
go
która
czyna,
żywcem palić na stosie. Szczeprędzej
czy
później
musiała zostawał każdy samobójca.
gólnie cenił jednak jedenspoięty grób
sób odbierania życia - wbija- umrzeć. Zakochany wąpij, Natomiast zapadn
świadczył, że jego
bnie
widząc
śmierć
swojej
lubej,
niechy
nie na pal.
ł właśnie na
Kroniki przechowaly do także rozstawał sie ze wia: lokator wyszed
tem. Co ciekawe, staroslo- polowanie.
dnia
dzisiejszego
interesującą
„„Dziś już nie boimy sie wamic, zwiqzana wiańskie podania mówią, że
!
miniaturowe taczuszki i to- ezylem jednak, o co chodzi,
dwóch z czterech najgro- pirów. Chodzimy po nocach
W
wnika.
go
się
mi
nazy- bez obaw. Snujemy się ciem
patki, jakie na pamiątkę sy- po targach udało
wwdego polskiego źniejszych wampirów
roi
pania kopca można było ku- zdobyć.
wało
się
Wład
i
Drak.
nymi korytarzami. Ale na
Zdzisław Ruszel należy do króla Władysława Warneñpić. Zupełnie przypadkiem,
„Dostrzegłem,
jak
palce
u
jeczyka,
idącego
na
spotkanie
z
cmentarz nie radzimy w nocy
dzięki dr. Jerzemu Виком Krakowskiego Klubu Kolek: zastępami tureckimi, wspo- go rak i nóg czepiają się chro- chodzić.
skiemu z Komitetu Opieki cjonerów. Wraz z kolegami magali wojownicy przystani powatych kamieni. Dracula
Raz pewien mężczyzna (binad Kopcem Marszałka Józe- pomaga w ratowaniu mogił przez hospodara wołoskiego,
poruszał się niezwykle szybko, storia autentyczna) założył
żołnierskich
na
cmentarzu
fa Piłsudskiego, zdobyłem do
niejakiego... Włada Diabła. Je- przypominając jaszezura pel- się z kolegami, że pójdzie w
mojej księgi pamiątkowej Rakowickim, organizuje giel- li więc Bram Stoker miał ra- znacego po murze..."
środku nocy na cmentarz. I
podpisy córek Komendanta, dy i targi kolekcjonerskie. Na cję, to naszego władcę moglo
Bram Stoker , Dracula" poszedł. Traf chciał, że zaczespotkaniach
z
dziećmi
i
młoktóre prywatnie odwiedziły
pil sig połą płaszcza o gałąż.
spotkać coś znacznie gorszeWampir wiecznie żywy
Wawel. Zresztą, w tej księdze dzieżą zachęca do zbieractwa, go niż śmierć w boju.
Zmarł na zawał serca na miejdo
rozwijania
historycznej
mam różne wpisy: generała
Najlepszym sposobem na seu. Czego się przestraszył?
Podania ludowe z czasem
świadomościi
troski
o
naroBorutySpiechowicza, prezypomieszały ze sobą obie po- wampira była profilaktyka,
Michał URBAN
denta Ryszarda Kaczorów. dowe pamiątki.
stacie i dziś dokładnie nie wia- czyli dokładne chowanie
Marion
SATAtA
skiego, prezydenta Lecha Wa-

Zdzisława Ruszela, krakowskiego kolekcjonera, znają
rawszyscy w mieście. W przeciwieństwie do większościzbie
ej luczy narodowych pamiątek, on stara się, by jak najwięc
mi
dzi obejrzało jego zbiory. Najchętniej pokazuje je dziecio
izował
młodzieży. W ciągu 40 lat kolekcjonowania zorgan
prawie 300 wystaw swoich zbiorów.

Krakowianin z urodzenia, uczeń szkoły Jana Kantego
przy ul. Smoleńsk,
zbierac.
twem zainteresował się w czasie pracy w Okręgowych Warsztatach
Samochodowych
przy ul. Hetmańskiej. Tam w
jego ręce wpadły plakietki z
rajdów motocyklowych, patriotycznych. Pierwsza, prostokątna, nosi napis: 20 VIII
36 - VI Patrolowy Rajd Motocyklowy Szlakiem Marszałka
-1500 km. Krakow - Radom
- Warszawa - Biatystok Grodno - Wilno. Druga upamiętnia VIII Rajd MotocyklowySzlakiem Marszałka Pił
sudskiego - 2800 km 13-20
VIII 38.
- Naprawiałem starego „Iublina" - wspomina Zdzisław
Ruszel.
Wtedy przyszli dwaj
koledzy i zaproponowali wymianę jednej z plakietek na
flaszkę wódki. Poszedłem
obejrzeć. Na desce rozdziel
czej samochodu przymocowana byla pierwsza z opisanych plakietek. Bez wahania
dałem za nią flaszkę. Po paru
dniach znów preywialo tych
dwóch. Oferowali kolejną plakietkę, Ta miała jeszcze znaczek „Legii. Nabyłem ją za 2
butelki i tak zaczęła się pasja
zbieractwa.
Zdzisław Ruszel twierdzi,
że zbieranie bez pokazywania
zgromadzonych skarbów, to
połowa przyjemności. Dlatego chętnie pokazuje swoje
zbiory. Odwiedza szkoły, Domy Pogodnej Jesieni, domy
kultury, jednostki wojskowe.
Ma wspaniałe widokówki.
Szczególnie ceni sobie tematy: Kraków, Kresy, Lwów,
święta, Piłsudski, Sobieski,
Kościuszko, Napoleon, kobieta i dziecko.
- W ostatnich latach modny jest Piłsudski - mówi ko-

W 1912 roku zmart w nedzy mało znany irlandzki
dziennikarz Brom Stoker.
Dziś już nikt by 0 nim nie pamigtal, gdyby nie krotkie opowiadanie, jakie napisał. Drocula, bo takie imię nosit bohoter utworu Stokera, na stałe
wszedł do kultury masowej
Europy, a być może i świata.
Nakręcono o nim ponad 160
filmów i napisano dziesiątki,
jeśli nie setki artykułów.

Gazeta.Krakowska...

Urodziłem sig 20.07.1930 roku. W 1945 roku podjąłem pracę zawodową w Okręgowych Warsztatach Samochodowych i w tym jednym zakładzie pracy przepracowatem 45 lat aż do emerytury w 1990 roku. W okresie pracy zawodowej przeszedlem
od stanowiska mechanika pojazdów samochodowych do mistrza w dziale napraw
samochodowych. W ciągu tych 45 lat wykształciłem dziesiątki uczniów.
Od 1956 roku związałem się z kulturą. Zainteresowałem się kolekcjonerstwem. Zaczalem od zbierania pocztówek, by z czasem poszerzyć swe zainteresowania o szereg innych tematów, ktore pozwoliły mi być użytecznym społecznie. W moich zbiorach zaczęły się pojawiać coraz to nowe obszary zainteresowań: "Tadeusz Kościusz
ko", "Józef Piłsudski", "Odznaki patriotyczne", "Ory", pocztówki w tematach: "Stary
Kraków", "Dziecko", "Kobieta", świąteczne.
Rok 1977 przyniósł nową jakość w moim życiorysie kolekcjonerskim. Stałem się
członkiem założycielem Krakowskiego Klubu Kolekcjonerów i natychmiast przystąpi»
tem do działalności na terenie miasta i województwa krakowskiego. Swoje zbiory
zacząłem pokazywać na licznych wystawach, m.in. w domach dziecka (ponad 100
prezentacji), w szkołach i wyższych uczelniach, w domach spokojnej starości, w koś
ciołach i klasztorach, w dużych domach kultury i małych świetlicach, zakładach pracyi jednostach wojskowych, w bibliotekach narodowych i osiedlowych, w muzeach i
urzędach administracji państwowej, w miastach i najodleglejszych gminach i wsiach.
Na dziś mogę się doliczyć blisko 300 udokumentowanych wystaw wpisami do ksiąg
pamiątkowych, dyplomami, podziękowaniami i in.
Drugą sferą mojej działalności jest bezpośrednie i osobiste uczestnictwo w ratowaniu zabytków i propagowaniu tradycji kulturalnych. Tu wspomnę tylko:
- dziesiątki godzin przepracowanych przy rekonstrukcji grobów żołnierskich

na

Cmentarzy Rakowickim,
- udział w kwestach na rzecz ratowania zabytkowych grobowców na tym Cmentarzu
od początku podjęcia tej akcji,
- współorganizowanie aukcji, z których dochód przeznaczany był na odnowę zabytków,
- udział w akcji odnowy pomników na Plantach,
- udział w akcjach budoiwy pomników: Stanisława Wyspiańskiego, Żołnierzy Września, Armii Kraków, Lotników i in.
Byłem współorganizatorem i uczestnikiem dużych imprez kulturalnych w Krakowie i
w miastach województwa krakowskiego, w tym kilkakrotnie w "Dniach Krakowa",
"Lecie Artystycznym w Krakowie", "Dniach Podgórze", "Dniach Skawiny", w imprezach w Myślenicach, Proszowicach i innych miastach.
Za ten wkład pracy społecznej dla kultury uhonorowany zostałem: Odznaką "Zasłużony Działacz Kultury", Złotą Odznaką "Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa",
jestem laureatem "Pawiego Pióra" za wypełnienie regulaminu wycieczek po Krakowie i Opiekunem Miejsc Pamięci Narodowej.
Kraków, 28.11.1995 г.
Zdzisław Ruszel
t
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zani są do wyrobienia książeczkilekarskiej (za "ekspresowe" wyniki
badań - w ciągu dwóch dni - trzeba
zapłacić 50 zł!). Od dwóch do czterech tygodni trwa tzw."okres próbny,
w czasie którego płaci się 1,50 zł 1,70 zł za godzinę, późnneJZzI 2,20 d
zł. Plus napiwki.
Obecnie istnieje zapolncbowanie na kelnerki do ogródków,tyle że
jest to praca tylko w okresie letnim.
Jeżeli chodzi o barmanów, nie ma
. znaczenia, czy zgłaszają się chłopcy,
czy dziewczyny. Choć dziewcząt
jest mnie}. ,
Echo 260, 35 Vion

nieLAT temu przy Towarzystwie Mi- je Sejm RP, Niestety, coraz częściej
łośników Historii i Zabytków Krakowa znani sprawcy dewastują sam kurhan, a
także jego otoczenie. Od wielu lat dzi
powstał Komitet Opieki nad Kopeem J6łacze Komitetu postulują częstsze patrole
zefa Piłsudskiego, Ówczesny stan Mogipolicji i Straży Miejskiej. Jak do tej pory
ty Mogił był tragiczny: stożek porastal
- bezskuteczn
(ik)
gęsty las krzewów, zasadzonych przez
komunistów po Il wojnie światowej w
пошив сна тии
celu zaslonigcia wrogiego symbolu niepodległości Polski. Kopiec nazywał się
wówczas oficjalnie "punktem widokowym na Sowińcu". Dzięki odwadze дуrektora Miejskiego Parku i Ogrodu Zoologicznego dra Józefa Skotnickiego a
także ofiamości wielu działaczy, nocami,
ciehcem wycinano drzewa i prowadzono
roboty ziemne. W pracy na Kopcu pomagali ludzie z calego kraju. Dziś Kopiec.
prezentuje się tak, jak wyglądał po usypaniu, przed II wojną światową, Pomimo
to Komitet działa nadal, organizując pairiotycane uroczystości i doglądając stanu mogily. Patronat nad Kopcem sprawu«

Бес
OD NIEDZIELI do wtorku w koległacie akademickiej św. Anny odbywają
się "Dni kandydatówna studia". O godz.
19.30 ks. Jacek Stryczek, archidiccezjalny duszpasterz akademicki odprawiać będzie mszę św., następnie studenci
poszczególnych kierunkówinformować
będą zainteresowanych, jak zdać egzamin wstępny. Będzie także możliwość
zapisania się na studenckie obozy wake=
<
cyjne
Щ! )

ti: f
F FG
LSGRR
-

%

ADRES R

>=

[ЁЁ
F- sportowy:
-À Cw ron &
r
PREYIM

*~

IÇRAKOV'A

it

02

TORe wt
pasze GATSTA To

Wokół stowarzyszenia pod nazwą
"Związek Legionistów Polskich" nazosty ostatnio nieporozumienia, będące jak się wydaje - wynikiem braku informacji, bydź celowej dezinformacji. Idą
one tok daleko, że pozwalają kwestionowaćciągłośćformalno-prawną Związku, zarejestrowanego (reaktywowanego?) w Krakowie
600.
Tai »teresowanietąorganizacją (nie-

wać go w Polsce i uznać krajowe stowa« czywa - w wawelskich podziemiach rzyszeniepod ąnszwą za kontynustora trumna Komendanta. Ta druga sprawa
przedwojennego ZLP? Podobny problem skończła się dość szyko powodzeniem,
dotyczył wieluinnychorganizacjiorodo- ponieważ decyzja leżała przede wszyst:
wodziesprzed 1938 r. np. Związkutar: „kim w rękach władz kościelnych.

(erstwa Polskiego,
z
*. Do. wybuchu 11 wajny światowej:
prezesemOkręgu Krakowskiego ZLP
był dr. Stanisław Korczyński, żolnierz5
pp. Leg. w czasie 1 wojny, Formalnie
nikt go z tego stonowiska nie odwolal at
stety; głównie z powodu afer wywoly«" do jego émierei w grudniu 1974, niepiawanych działalnością obecnego "XIII
Komendanta Naczelnego" 55-letniego
Krystiona Waksmundzkiego) usprae
wiedliwia chłodne prześledzenie praw.
nogo aspektu jej istnienia
Ostatnim prezesem Związku Legionistów Polskich przed wybuchem 11
wojny światowej ył pk Juliusz Ulrych,
który znalazł się na Uchodźstwie i tam
nadalspcawowatowa funkcję Współprae
cowalo z nim pwnżne grono członków
Związku wtym najwyższy stopniem tebroni Kazimierz Sosnkowski najШанк wspdpeacownik Jézefm Pileadskiego w Legionach. Trudno dzis jedno
znacznie orzec,czy doZ1.P mnleżał wów.
czas premier i Naczelny Wódz general
broni Wisi
orki
akcji prezesa sig.
dy nikomu nie przekszywał, piastując
ją do swejśmierci w 1950 r. Po nimpre
sesure przejł plk Jon Lachowies, tol
nierz3 pp Leg., i
y 11811004
r. generatembrygady.„Mukadencji

КЭП

stowal on też żadnejinnej funkcji w
Związku. TowlaśniedcKorczyński ratowalwewrześniu 1999. przed Niemcami
majątek ZLP Muzeum Józefa Pólsudskiegoz siedziby Krakowskiego Okręgu
Związku Domu im.Jórefa
~Olenndry przenosznego-wwszunkach
działalności konspiracyjnej - do swego
prywatnego domu. W czasie okupucji
aktywność stowarzyszenia zostałazna
tnxalnych przyczyń sparaliżowana
Po tzw. "wyzwoleniu" w 1945 r. aytuncja zaostrzyłasięjeszcze bardziej. 0
śle dla Niemców Legioniścibyli potrzegani jako ich dawni sprzymierzeńcy z
okresu I wojny światowej, o tyle dla
obejmujących władzę komunistów funkcjonowali wyłącznie jako Smiertelni
wrogowie Rosji lut1914-1918, przede
wszystkimz roku 1920. Joż w 1940 r.
Sowieci dali upust swej nienawiści do
polskich oficerówmordującichw Katyniu oraz winnych miejscach
Kiedynowe władze ogłosiły w 1946
z.odnowieniercjestracjiprzedwajesnych
stowarzyszeń, Związek Legionistów
Polskichnie mógl skorzystać tejokauji
beznazażeniaswychezłonkównaśmierć
lub więzienie. Nie było zresztą w Kraju
jegostatutowych,legalnychwiadzMimo
обед sis icznprzestalidzieł са.
Już w 1956 r. plk Józef Herzog - zaraz
po wyjściu ze slinowskiego więzienia upomniałsię u władzo konserwację Kopra Józefa Piłsudskiegona krakowskim

wmn.:we,gu.
ięsiedzika
Związku) postanowiono - decyzją żyjących na Uchodźstwie zonköw ZLP i.
POW - wybierać kolejnychprezesów i
zarząd na okresy 2-letnie: Prozesami
byli m.in. general Antoni Brochwice=
Lewiński por. art. int. Ferdynand Pesiecznik, przedwojenny kadet.
Czy wobse formalnego istnienia i
alności ZLP poza przedwojennego wystroju krypcie pod
Srebrnych Dzwonów, gdzie spou było renktywo
p

W bliżej nieokreślonym czasie powstałanieformalna,konspiracyjne grupa
"Oleandry", skupiająca członków ZLP,
na której czele stał początkowo dr S.
Korczyński, następnie Jan Dębosz, a
ogromną rolę odgrywał właśnie plk 3.
Herzog. Jej członkowie zbierali się w
klasztorze 00. Dominikanów z okaji
rocznicowych nabożeństw zaduszemar=
sralka Piłsudskiego, a w "oplatku legionowymbrał regularnie udział kar.
dynal Karol Wojtyła, wspierający mornnie zarówno kultywowanie tradycji
legionowejjakistaraniaoodnowę Kopca
Pilsukdsiego- polskiej MogiłyMogil W
tych latach nie odbył się żaden zjazd
orzanizacji, ani też nie przeprowadzono
wytorów.
W 1981 r. powstał Obywnielski
Komitet Opieki nad Kopcem Józefa
Piłsudskiego przy Towarzystwie Miłoś:
ników Historii i Zaliytków Krakowa, do
którego weszli - pod przewodnictwem
plk. Herzoga - Legioniści. W wyniku
spowodowanego postawą przewodnie
czącego Komitetu Krystina Waksmundzkiego rozłamu w Komitecie w
1987 r., Legioniści postanowili odbudować swój Związek i odbyli pier
walne zebranie na bazie Okręgu K
kowskiego.Prezesemcalgo-nadalnieformalnego Związku Legionistów Pol:
hichwy brano majora Stanislawusta»
wniska, zolnierza 5 pp. Leg. Protokół
zebrania zgodnie z wymogami prawa
przestano władzom, domogajączię ofe
jalnego reaktywowania ZLP. W odpowiedzi otrzymano nakaz natychmias
towego zaprzestania działalności
Wobec zmieniającej się sytuacji
politycznej ta decyzja została w wyniku
licznych odwołań cofnięta przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (ND.
192111990r. Pozwolito
zarejestrować
ow Pol:

skich w krakowskim Sqdeie W.. dd
kim, co stało sięjednak w ope
ou
stawęostowarzyszeniach, nier
"id
jacącmośliwości prawnegostw
ciagłościdzialaniaorganizacj
linie
uzyskała ona potwierdzenia r. trac
w 1947r.,oczym bylamowawy Niemniej Sąd Wojewódzki w K owie
wspomniał w swej decyzji orej. acjio
kontynuacji ptzez "nowy" ZLP dycji
przedwojenne organitati o t. . ame)
nazwie.Stalosietopodstawa d lominowanych przez K. Waksmur iekgo
władz Zwiąsku do roszczeń u. 'qtkowych.
Potrzącnarejestracjęz 199! zdzie
siejszej perspektywy trzeba ze
że należało się wówczas zwróci: 'o обcjalnychwładziegalnicoformn przedezydująceznaczeniedla potwierdzenia
prawnej sto
szenia i pon
zwalotoby podwożyć ol: okupu:
delepalizacje N
przyczynidcowych
i uchodźczych onpanizecji o tej +s <)
nazwie
Wartojeszczewsporanietokur
nym dokumencie, aks
się
często X. Waksmundzki. Kosi on nowe
"Testament Legionistów
d: >
wany jest na 19111997 ro podp: o
go 8 Legionistów, obecnychnawa! m
zebraniu w maju 1997 z. w klasztorze
00. Kapucynów w Krakowie. Wtym
czasie w Polsce żylojeszcze około 20-30
Legionistöw,awigeta senkt niemis
In uni prawa, ani upoważnień do podej
mowania decyzji w imieniu całe śro
dowiska. Prawdopodo e stars pan
wie nie wnlkali w tre p Mleionego
imdopodpisudoku ные nieznie
ufając (jak wiele inny h. osób tire
później stopniowo zmieniały «danie
swemu "opiekunowi"- C Waks unde
kiemu. Wdokumencie znaku
zdania
"Zuwagina
posiadane pełnomocnietrwa i uprawnie
niaideowe, forma
ne dot
opieki nad Symboli
oś
Rzeczypospolitej nad Krypta, w której
spoczywają doczesne szczątki naszego
Komendanta i nad Kopeem J. Pit
skiego na
- w porozumieniu z
Roding Sp. Marszałka i naszymi Kole:
gami w Kraju i na Obczyźnie, przeka
litmy w 1982 r. personalnie w трее
Kiystiana Waksmundzkiego. Upow
my równocześnie p
zo -w przypadkuzaistnieni
kiej koniczności, ply unul to su

is-14 is¢
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eclowe lub koniczne - do rozszerzenia
niniejszych pełnomocnictw naosobę lub
osoby z grona członków ZLP"
Nie odpowiada prawdzie przekaze»
nie jakichkolwiek pełnomocnictw przez
kogokolwiek z Legionistów K. Waks.
mundziemu w 1982 r.W tym czasie funkcję przewodniczącego nieformalnej
grupy "Oleandry" pełnił Józef Herzog i
nikomu żadnych pełnomocnictw nie us
dzielaNie jest też prawdą oby owych
ośmiu Legionistów
się
wiejsprawie z Kolegomiw Kraju lubna
Obczyźnie (przeciwnie, istnieje wiele
listów, apeli prótb Legionistów z calej
Polski do ich krakowskich kolegów, sby
przestali narażoćna szwank dobre mię
organizacji i przejrzeli na oczy w ocenie
postaci i działalności K.
kiego). Klamstwem jest także porozu:
miewaniesięz Rodzin Marszałka, dyż
obie Jego Córki żyją nigdy takich kontaktów nie potwierdzi.
"Testament"nie ma i nie może mieć
jakiegokolwiek znaczenia prawnego,
formalnego, czy choëby moralnego,
zwłaszcza że od 1990 r. działalność
Związku Legionistów Polskich prowadzona jest już legalnie i bezeelowejest
tajne przekazywanie komukolwiek pet
czy uprawnień
Wszystko, co dzieje się w ZLP od
kilko lat, napawa głębokątruskaliczne
o
łościowe, w których sprawy aferolnej
działalności "XII Komendanta Naceelsi powszedniznane i wywołują
uczacie wstydu, że Козина Waks:
mundzki ulokował się właśnie w Krakowio,revcainecies na wieleorganizac
piłsudczykowskichw
a podszykłemZLP,toprzywłaszczenie
qtek balawy
po morse
Polski Edwardzio Rydru-Smiglym na
szkodę jasnogórskiego Skad
negowklasstorse O0. Paul ów. Dolo»
dzenie prokuratorskiewtejsprawietra
od listopada 1993 r.
Trudno przewidzieć dalsze losy
Związku Legionistów Polskich, zwłaszcza po śmie - prawa wieku są nie
ubługane - ostatniego autentyczneco
zolnierza Legionów Polskich Józefa
Piłsudskiego, Czy zostanie on wówczas
rozwiązany, czy też będziekontymuował
działalność podobną do tej, za jaką krytykowangjest. „bm—Iv
Komendont Na«nennttt

100

«
wydaje się, by prezydent
al do wiadomości oświadczex sprawie niekonstymcyjności
ia parlamentu i terminu
a budżetu. „Niech pra7 nie opowiadają głupot: Ten
nie jest ostarecznie przyjęty
ć jeszcze odrzucony.
1 taką posta
możli
wość" - powie:
i
olejny,
wszystkie działania,
ó że
Re
ato
zpodejmie, mieścić
się będą w
‹
nos
$$$/{', 'ÄI3)Ü|( r h

ronu
u nagrań zrealizowanych na
jej zamówienić
- Rzeczą bardzo ważnądlapolskie
j kultury jest
powodzenie tego eksperymentu
- powiedział W
lendziak i podkreślił, że - jego zda
niem -- telewi.
zia powinna nie tylko zarabiać
pieniądze, ale row.
nej przyczyniać się dotrwania i
rozwoju kultury

an grecnicunie przez telewizj
ę na nagrania
orkiestry 7 mld starych złotych.
Umowa zobowiązuje „radiówkę"
do nagrania
w 1995 r. czterech symfonic
znych koncerton
telewizyjnych, których koszta
będą w całości
pokryte przez TVP S.A. oraz
dozrealizowania
Komendant pod kon
trolą
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Tat
powiedzieWałem.
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pre-
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Specjaln
a komisj
a powołana przez Wydzia; ł Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkie o zako
ńczyła kontrolę w
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Krakws owiek , za dzia
K
talność którego
: g odpowiada Związek
Le
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:
stów
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Polskich
z komendantem naczelny
ym m Krys
Krys tianem Waksmundzkim,
Muzeum Czynu Niepodległo- nia. Z wstę
|Koiowego w sierpniu ubiegłego kie uzys pnych informacji, ja.
kaliśmy wynika, że w
roku
ać po: trakeie kontroli stwierdz
twierdzajacy wyporow
ono szę.
życz
enie i reg nieprawidłowości narus
wi Pawlakowi, który przypozają.
niniebuławy marszal- cych

1, że są konstytucyjne proce, które umożliwiają zmianę
1. Domagał się też od prezyi Jasnej deklaracji, ze prezyzaakceptuje premiera i miniwyłonionych przez Sejm
Marconzata Ika
z
{rakowie
ow miliardy

, totku"

zakładach Dużego Lotka z

ka Polski Edwarda Rydz igłego z klasztony naJasneja-Śm
Górze,
przez Mieczysława Zukiewic
za,
Gwezesnego przewodniczącego
наду Familijnej Rodziny Marszałka. Buława miała uświetnić
uroczystości patriotyczne. Od
tej
pory ślad po niej zaginął, sprawą
się prokuratura.
Szczegółowy protokół z kon-

przepisy muzealne,
e
placówka, ze względu naktór
za.
twierdzenie statutu przez mini.
stra kulturyi sztuki, zobowiąz
jest przestrzegać. Do ksiąg ana
inwentarzowych wpisane zostały
jedynie zabytki znajdujące się w
salach ekspozycyjny Tajemnicą pozostaje co ukrych.
wają maga
zyny, gdyż nie natrafiono m
den dokument czy Spis, który za-

+ + *

.
Nie
ma takż. e tzw ksiąg: ruchu
muzealnego i innych kartotek in$ . ›
wentarzowych
; W zasadzie , nie
wiadomo jakie
zbiory posiada
muzeumi jak nimi
n
dysponuje.
Kontrolę próbowano przeproWadzić już wcześniej, ale mimo
Powiadomienia z
WYprzedzeniem ani komendam

Krystian Waksmundzki,
dyrektor Zofia Korczyńska, ani
nie
byli uchwytni, gdyż właśnie
wówczas pilne sprawy weywaly
ich do Warszawy
Wkrótce przedstawimy szczegółowe wyniki kontroli i zalec
enia pokontrolne, ale już wiado.
mo, że ani w gablotach ani w
stępnych spisach na buławę do.
nie
natrafiono

roli jest wtrakcie opracowywa- wierałby takie
wyszczególnienie,
Co trzeci Polak będzie miał
telefon. W 2000 roku...

właścicielka zakładów sy.

›wych, której przez mies

kiwal nac
Totaliza
dy
e:torбе Spor
по toüben 7 1 „Lg zo szybko
PPW orate ”î… jemy!
E ie Cent
(ECE)
z
7
ili dla dwóch zt
rzowscy policjanci ujeli
tów
piątkowegozabójstwa
jiej, staruszki. Okazali się
Naj chłopcy w wieku 15 i
którzy przyznali się zarzu.
› czynu. Zabili kobietę z
rabunku. Z mieszkania
Zabójcy zabrali 20 tys. sta|. Zamordowana znala jedchłopców.
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Miałoby 28-30 osób i dzięki tem
*
kowym miejscu w tabeli europejsu znajdziemy się na środ. (ока - “%"'‚’5°]'(4^8^0“ +

kiej.-,
Bank Światowy ma
i
przekazać 30 mln dolaró
ją z ok.
nami(nAwanaju,
w na telefonizację wei,:
w Kra gmi-skilem w

Dzięki pomocygmin wos
Nich pięciu latach przybyłotat.
ok.
180 tys. telefonów, ale zaniedba
на cade! 3ą duże. W Krakow.skiem do 102 central podigezonych jest ok. 210 tys. abonenmy!; gona wsi zaledwie 20
. W br. przybędzie dalszych 7
Choć województwo ma najwyższą okręgu - Telekomunikacja Polska SĄ z siedzibą w
Krakowie obejmuje sześć województw - ilość telefonów na
stu mieszkańców, to działają tu
jeszcze 62 centrale recane, @
sporo gmin jest odciętych od
świata, Według dyrekcji okrę
go-

wej TP SA nowe centrale m.in.
w Skale, Koniuszy, Gdowie
Skawinie dą... niedługo. Kie,
dy? - dokładnie nie wiadomo.
Wiadomo natomiast, że z zaplanowany ch na tegoroczne inwestycje 763 miliardów sta.
rych zł 370 mld trafi do
wództwa krakowskiego.woje
Ale
nowych нне tycji nie będzie,
poza realizacją kontra
ktu Al
catelem, Kontrakt jest już zopóźniony о 13 miesięcy, ponieważ
zagraniczny kontrańent dostarczyl nam
trzy główne centrale
dopiero w listopadzie ubr. Za.
montowano je już w Niepolomi-
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:s:Jes
zcze na
korbkę
nego w kolekturze nr 2/18
ul. Pachońskiego 6 wygrał
W ub.r. było w kraju ponad pięć milionów Szcz
1106 mln766 tys. starych
ęśliwych cach i Zabierzowie, pozostałe
posiadaczy telefonów, z cze
ch.
go
na
wsi
jedy
nie
674,
5 tys. będą sukc nie instalowane,
kowskim gi czom wtoto- Na stu mieszkańców przypada tam 4,61 tele
fonu, w mia- dlugo trwaesyw
sprzyja wy tkowe szczę- 'SlĘChkaĘzŚdozy progra
bowiem ich odbiór
m „minimum pr'zlzz-Y-vęitlęści” les
Aus
a pas.
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5:13:28"? Tprgäﬂl
jest ona zbyt
› nikła, a Tel munikacja ma na wspólneko
e fimamsowanie inwestycji 200
mld zł. Gminy nie kwapią się
jednak do ponoszenia ko.
sztów, gdyż trudno wytlumaczyć mieszkańcom, dlaczego
założenie telefonu w mieście
kosztuje 2,5 min starych zł, a
na wsi trzeba się składać po 9
min. Wójtowie uważają też,
że w umowie mają zagwaran=
towane jedynie obowiązki,
trudno więc w takim pr
padku mówić o partnerstwie z
Telekomunikacją Polską SA,
(Ece)
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