
Oddaliśmy hołd Bohaterom Zadwórza 

 
                                                                                                                                                                                                                                                    

 

  

„ Czy gdybyśmy dzisiaj polskich uczniów zapytali, co to jest Zadwórze, 

 czy uzyskalibyśmy odpowiedź?  

Czy ta historia Zadwórza jest w polskich podręcznikach?  

Ten cmentarz pokazuje,  

że jeżeli jest naród, który za marzenie o niepodległości, o wolności 

                                                                                                                              potrafi 

pozostawić taki  las krzyży,           

                                                                                                            to jest to naród  

niepokonany…”     

 

              Jarosław Szarek, prezes  Instytutu Pamięci Narodowej   

(fragment przemówienia) 

 

               98 lat temu,  17 sierpnia 1920 roku,  330 młodych Lwowian pod  dowództwem  

kapitana Bolesława Zajączkowskiego stoczyło  pod Zadwórzem heroiczny bój  

z   pięciotysięcznym oddziałem bolszewickiej armii konnej Siemiona Budionnego. 318  

zginęło, ale ich bohaterski opór umożliwił przygotowanie  Lwowa do obrony i ostudził  

zapędy dowództwa sowieckiego. Bolszewicy  nie  zdobyli  Lwowa i zaczęli  niechlubnie 

wycofywać się z terenów Rzeczypospolitej…. 

   

                  W roku jubileuszowym obchodów  Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski, 

wśród wielu delegacji z leżajskich szkół i instytucji, na czele z organizatorami wyjazdu: 

Burmistrzem Miasta  Ireneuszem Stefańskim  oraz  Prezesem Towarzystwa Miłośników 

Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Eugeniuszem Matkowskim, również delegacja   

naszej szkoły  uczciła pamięć bohaterów bitwy pod Zadwórzem.  

           W imieniu   całej społeczności szkolnej, uczniowie: Bartosz Sadowy,   Kacper 

Potoczny,  Adrian Węglarz i Oskar Bzdoń wraz z  towarzyszącymi im nauczycielami: 

Małgorzatą Korczyńską i Wiesławem Narogiem, złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach 

bohaterskich Obrońców Lwowa oraz uczestników bitwy, która przeszła do historii pod nazwą 

„ Polskie Termopile”.   

                

*** 

               Dnia 18.08.2018 r. w sobotni  upalny poranek, przekroczyliśmy granicę polsko – 

ukraińską i udaliśmy się do Lwowa. Na Cmentarzu Orląt -  najbardziej polskim  miejscu 

Lwowa- wzięliśmy udział w   uroczystości patriotycznej przygotowanej przez  harcerzy, 

młodzież z Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie oraz ze 

Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Na zakończenie uroczystości,  

w  milczeniu zapaliliśmy znicze i złożyliśmy wiązankę biało – czerwonych  róż  pod 

pomnikiem  Obrońców Lwowa.  Po krótkim spacerze uliczkami miasta, udaliśmy się w dalszą 

drogę.  

               W godzinach popołudniowych byliśmy już na małej stacyjce  w  Zadwórzu. Tam, 

wspólnie z miejscową ludnością, a także rodakami przybyłymi z całej Polski, 

uczestniczyliśmy we  Mszy św. oraz złożyliśmy wieniec u stóp kurhanu, gdzie znajdują się 

groby poległych w bitwie. Podczas nabożeństwa, Zadwórzańskie Orlęta uczczono Apelem 

Poległych oraz salwą honorową.  Odczytano także  listy: Marszałka Sejmu Marka 

Kuchcińskiego i Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Ze względu na udział 



weteranów II wojny światowej, działaczy opozycji antykomunistycznej, przedstawicieli 

władz Polski i Ukrainy i Kompanii  Honorowej Wojska Polskiego uroczystości  miały  

charakter państwowy.  

 

Wśród uczestników rocznicowych obchodów znaleźli m. in.: poseł na Sejm RP Anna 

Czerwińska, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Weteranów, Kombatantów i Osób 

Represjonowanych, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan 

Kasprzyk, przedstawiciele Samorządu Województwa Podkarpackiego: Członek Zarządu Piotr 

Pilch oraz radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Stanisław Bartnik, ambasador 

Rzeczypospolitej na Ukrainie Jan Piekło, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław 

Szarek, Polacy ze Lwowa i innych miast Ukrainy, Zadwórzański Rajd Rowerowy oraz 

żołnierze 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki.   

       

          Uroczystości  zakończył wspólny posiłek,  którym  był  tradycyjny bigos, 

przygotowany m.in. przez panie pracujące w naszej szkolnej stołówce. Wszystkim   

smakował też przywieziony z Polski  chleb.  

            Późną nocą, pełni wzruszeń  i niespotykanych na co dzień emocji, powróciliśmy do 

Polski. 

                                                                          

 

                                                                                                             Małgorzata Korczyńska 


