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Rodzina W¹trobów

Rodzina W¹trobów nale¿y do najstarszych rodów w Œwilczy. W Ÿród³ach
historycznych pojawia siê ju¿ w XVIII wieku. Krótkie studium genealogiczne po-
zwala dotrzeæ do piêciu pokoleñ W¹trobów: od prapradziadka Macieja (2. po³.
XVIII w.). po pokolenie kpt. Franciszka (prze³om XIX/XX w.). Rozleg³e gospodar-
stwo kmiece znajdowa³o siê w pó³nocnowschodniej niwie wsi. Ta czêœæ Œwilczy
nazywana by³a Dybkowem, a po jej odciêciu przez liniê kolejow¹ Karola Ludwika
(1858 r.), po prostu „Za kolej¹”. Wed³ug austriackich danych katastralnych z po³o-
wy XIX wieku pradziadek kapitana, równie¿ Franciszek posiada³ 28 mórg i 157
s¹¿ni ziemi. Przeliczaj¹c „dolnoaustriackie morgi” na dzisiejsze jednostki powierzchni
area³ Macieja W¹troby przekracza³ nieco 16 hektarów. Gospodarstwo by³o zapisa-
ne pod numerem konskrypcyjnym „78”. Jego obejœcie stanowi³a du¿a zabudowa
mieszkalno-gospodarcza: pod jednym dachem izba mieszkalna, obora ze stajni¹
i komor¹. Nieopodal domu sta³a obszerna stodo³a, gdzie sk³adano snopy zbo¿a
i zwo¿ono siano.

Dzieciñstwo i m³odoœæ

Przysz³y bohater Franciszek W¹troba urodzi³ siê 11 lutego 1893 roku.
By³ jednym z jedenaœciorga dzieci Kazimierza i Józefy z Wiszów. Rodzice wcze-
œnie rozeznali talent do nauki, upór i pracowitoœæ Franciszka i podjêli wa¿n¹

Dom i gospodarstwo rodziny W¹trobów oznaczone numerami „78” na katastralnym
planie Œwilczy (1849/1850).  Oprac. i rys. A. Szary
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decyzjê, aby za wszelk¹ cenê wykszta³æ go. Jak siê okaza³o, syn nie zawiód³
nadziei rodziców.

By³ zdolnym i pracowitym uczniem. Jak potwierdzaj¹ zachowane œwiadec-
twa, za osi¹gniêcia dydaktyczne i wychowawcze otrzymywa³ wysokie i najwy¿sze
noty: obyczaje – „chwalebne”, pilnoœæ – „wytrwa³a”, porz¹dek zewnêtrzny – „wzo-

Œwiadectwo Franciszka W¹troby ze Szko³y Ludowej w Œwilczy (1904 r.).
Ze zbiorów S. Trali
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rowy”. Wœród ocen z poszczególnych przedmiotów przewa¿a³y bardzo dobre nad
dobrymi. Franciszek W¹troba wraz z kolegami po s¹siedzku, Józefem Kokoszk¹
i Stanis³awem Czajkowskim byli prymusami i ulubieñcami kierownika œwileckiej
szko³y Franciszka Synowca. W 1905 roku, po ukoñczeniu 4 klasy szko³y ludowej,
trzej przyjaciele zdali egzaminy wstêpne i zostali przyjêci do c.k. Gimnazjum nr II
w Rzeszowie. Po wielu latach tak opisywa³ to wydarzenie p³k Józef Kokoszka:

Po ukoñczeniu klasy 4 w koñcu czerwca 1905 roku pojecha³o trzech ch³op-
ców ze Œwilczy do Rzeszowa, celem zdania egzaminu: Franek W¹troba i ja, syno-
wie ch³opscy oraz Staœ Czajkowski z rodziny kolejarskiej, która mieszka³a w budce
kolejowej miêdzy Œwilcza a Trzcian¹. Wszyscy trzej, otoczeni troskliw¹ opiek¹ œwil-
czañskiego dyrektora szko³y, pana Franciszka Synowca, egzamin zdaliœmy i zostali-
œmy przyjêci do klasy I A Gimnazjum nr II w Rzeszowie, przy ulicy Krakowskiej.
Radoœæ by³a wielka. Widzieliœmy jednak wielu ch³opców p³acz¹cych, na skutek tego
pierwszego niepowodzenia ¿yciowego, gdy¿ nie powiod³o siê im przy zdawce.

[J. Kokoszka, Wspomnienia z dawnych lat, Warszawa 2000, s. 7]

W Zwi¹zku Strzeleckim

Czas ich wspólnej nauki przypad³ na lata
1905-1913. W powietrzu czuæ by³o narastaj¹-
cy ogólnoeuropejski konflikt. Na terenie Gali-
cji powstawa³y organizacje paramilitarne i nie-
podleg³oœciowe. W 1910 roku z inicjatywy Jó-
zefa Pi³sudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego
we Lwowie za³o¿ony zosta³ Zwi¹zek Strzelec-
ki, a w Krakowie Towarzystwo „Strzelec”.

W kolejnych miesi¹cach i latach, jak
grzyby po deszczu, powstawa³y oddzia³y
„Strzelca” w galicyjskich miasteczkach
i wsiach. W roku 1912 utworzono Okrêg
III ZS w Rzeszowie. Lokalne sekcje strzeleckie
powsta³y wówczas w G³ogowie, Strzy¿owie,
Chmielniku, Boguchwale i Œwilczy. Powstanie
œwileckiej sekcji to oczywiœcie zas³uga trzech
przyjació³, ówczeœnie uczniów klasy VIIa rze-
szowskiego gimnazjum.

Franciszek W¹troba (poœrodku) z ko-
legami i nauczycielami II gimnazjum
w Rzeszowie.

Fot. w zbiorach S. Trali
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My wszyscy trzej œwilczanie: Franek W¹troba, Czajkowski i ja, nale¿¹cy do
Zwi¹zku Strzeleckiego w Rzeszowie zorganizowaliœmy i w Œwilczy sekcjê tej orga-
nizacji. Zwi¹zek Strzelecki w Galicji by³ zasadniczo organizacj¹ legaln¹, ale ponie-
wa¿ nosi³ zabarwienie socjalistyczne, przez wielu profesorów by³ niechêtnie wi-
dziany [w Œwilczy np. oprócz „Strzelca” dzia³a³y Dru¿yny Bartoszowe maj¹ce cha-
rakter endecki, przyp. A.Sz.].

W lokalu Zwi¹zku w Rzeszowie przy ówczesnej ulicy Podpromie by³o kil-
ka, mo¿e kilkanaœcie karabinów starego typu Werndla, d³ugich i ciê¿kich, które
s³u¿y³y do nauki o broni i chwytów. By³o nieco rynsztunku wojskowego i przyrz¹-
dów do nauki celowania. Musztrê æwiczono wieczorami w lokalu, gdzie by³o
ciasno, tote¿ gdy nasta³a cieplejsza pora wychodzono na b³onia wojskowe, gdzie
æwiczono musztrê, zwroty i marsze. Zwykle raz w tygodniu lub rzadziej. W lecie
w roku 1913, gdy byliœmy ju¿ po maturze nasz podokrêg rzeszowski Zwi¹zku
Strzeleckiego bra³ udzia³ w wielkich æwiczeniach w okolicach Jas³a, prowadzo-
nych przez Komendanta G³ównego Zwi¹zku Józefa Pi³sudskiego. W æwiczeniach
tych uczestniczy³o 8 œwilczaków.

[J. Kokoszka, Wspomnienia..., s. 15]

Zwyk³e æwiczenia rzeszowskiego „Strzelca” prowadzone by³y w lasach i na
polach pod G³ogowem, Soko³owem i Chmielnikiem. Odbywa³y siê w sobotnie po-
po³udnia i niedziele.
Szkolenie obejmowa-
³o: taktykê walki pie-
choty, terenoznaw-
stwo, marsz ubezpie-
czony, zwiad, sygnali-
zacjê i ³¹cznoœæ. In-
struktorami byli ofice-
rowie rzeszowskiego
garnizonu. Strzelenie
z karabinków pneu-
matycznych organizo-
wano w œwietlicy
„Strzelca”. Ostre strze-
lanie bojowe wykony-
wano na wojskowej
strzelnicy. Z kwestio-
nariusza osobowego
Franciszka W¹troby

Indeks wydzia³u prawa Cesarsko-Królewskiego Uniwersyte-
tu we Lwowie (1913 r.).           Ze zbiorów S. Trali
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dowiadujemy siê, ¿e w latach 1912-1913 ukoñczy³ on kurs podoficerski piechoty
zorganizowany przez Zwi¹zek Strzelecki.

Po z³o¿eniu egzaminu dojrza³oœci w czerwcu 1913 roku, Franciszek W¹tro-
ba zosta³ przyjêty na wydzia³ prawa Cesarsko Królewskiego Uniwersytetu we Lwo-
wie. W zachowanym do dnia dzisiejszego indeksie widniej¹ wpisy z pierwszych
sesji egzaminacyjnych. Wœród profesorów, u których zdawa³ egzaminy znajduj¹
siê takie nazwiska jak: Oswald Balzer (historia ustroju Polski), Przemys³aw D¹b-
kowski (historia systemów prawnych), Marceli Chlamtacz (prawo rzymskie), Er-
nest Till (prawo cywilne). Wysokie oceny (4-6) uzyskane w roku akademickim 1913/
1914 œwiadcz¹ o tym, ¿e równie¿ jako student dobrze przyk³ada³ siê do nauki.

I wojna œwiatowa

Zamach w Sarajewie w lecie 1914 r. (28 czerwca), podczas którego zosta³
zabity nastêpca austrowêgierskiego tronu, da³ ostateczny bodziec do rozpoczêcia

Walenty W¹troba (1891-1918), brat Fran-
ciszka, w mundurze austriackim podczas
I wojny œwiatowej.  Fot. w zbiorach S. Trali

Franciszek W¹troba w austriackim mun-
durze podczas I wojny œwiatowej.

Fot. w zbiorach S. Trali
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konfliktu zbrojnego w Europie. Miesi¹c póŸniej (28 lipca) wybuch³a wielka wojna,
która przesz³a do historii jako I wojna œwiatowa. Rozpocz¹³ siê wysi³ek militarny
europejskich mocarstw na niespotykan¹ dot¹d skalê. Do wielkiej polityki powróci-
³a te¿ sprawa polska. Przywódcy pañstw zaborczych wygrywali j¹ dla w³asnych
celów. Polscy dzia³acze niepodleg³oœciowi opowiedzieli siê, jedni po stronie en-
tenty (Roman Dmowski), a drudzy po stronie pañstw centralnych (Józef Pi³sudski).
Ju¿ w sierpniu 1914 roku na szlak bojowy wyruszy³a, maj¹ca strzelecki rodowód,
I Kompania Kadrowa, a w œlad za ni¹ Legiony brygadiera Józefa Pi³sudskiego.

1 sierpnia 1914 roku Franciszek W¹troba zosta³ zmobilizowany do armii
austriackiej. Walczy³ c.k. 43 Pu³ku Artylerii Polowej obrony krajowej. W lutym 1915
roku zosta³ ranny i leczy³ siê w szpitalu na terenie Czech. W przerwach pomiêdzy
rekonwalescencj¹ ukoñczy³ szko³ê oficersk¹ artylerii (1915-1916) i uzyska³ stopieñ
podporucznika. W kwietniu 1916 roku wróci³ na front. W swoim pu³ku pe³ni³ kolej-
no obowi¹zki: dowódcy plutonu, oficera wywiadowczego, adiutanta grupy miota-
czy min, pierwszego oficera dowództwa baterii. Jesieni¹ 1918 roku skierowano
go do szko³y strzelniczej artylerii. W czasie dzia³añ wojennych da³ wyraz dzielnoœci
i wojskowego talentu. Za ¿o³niersk¹ odwagê i zas³ugi wojenne ppor. Franciszek
W¹troba by³ trzykrotnie odznaczony w latach 1916-1917: Medalem za Odwagê
(Tapferkeitsmedaille), Wojskowym Medalem Zas³ugi (Militärverdienstmedaille
– Signum Laudis) oraz Krzy¿em Wojskowym Karola (Karl-Truppenkreuz).

Austriackie odznaczenia Franciszka W¹troby: Medal za Odwagê (Tapferkeitsmedaille),
Wojskowy Medal Zas³ugi (Militärverdienstmedaille – Signum Laudis) oraz Krzy¿ Woj-
skowy Karola (Karl-Truppenkreuz).

Fot. archiwum
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Nied³ugo przed zakoñczeniem wojny dobieg³a go smutna wiadomoœæ.
10 stycznia 1918 roku w zapasowym szpitalu wojskowym Przemyœlu zmar³ jego
starszy brat, ¿o³nierz piechot c.k., Walenty W¹troba.

W Pu³ku Piechoty Ziemi Rzeszowskiej

Po ustaniu dzia³añ wojennych w Europie i rozpadzie pañstwa Austrowê-
gierskiego, na prze³omie paŸdziernika i listopada 1918 r., porucznik Franciszek
W¹troba wróci³ do rodzinnej Œwilczy. Tu zasta³o go tworzenie niepodleg³ego Pañ-
stwa Polskiego i formowanie polskiej armii.

Do Wojska Polskiego zaci¹gn¹³ siê w pierwszych dniach listopada 1918 r.
Trafi³ do Pu³ku Piechoty Ziemi Rzeszowskiej (17 pp). Zosta³ zweryfikowany w stop-
niu porucznika ze starszeñstwem z 1 listopada 1918 roku. Od 3 listopada do
8 grudnia 1918 pe³ni³ obowi¹zki oficera werbunkowego przy 17 Pu³ku Piechoty.
PóŸniej, do po³owy stycznia 1919 r., jako dowódca kompanii szkoli³ i przygotowy-

4 kompania I batalionu Pu³ku Piechoty Ziemi Rzeszowskiej dowodzona przez por. Fran-
ciszka W¹trobê (siedzi w pierwszym rzêdzie, poœrodku). W czasie walk w Ma³opolsce
Wschodniej wiosn¹ 1919 r.

Fot. w zbiorach S. Trali
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wa³ m³odych ¿o³nierzy do s³u¿by liniowej. Ju¿ 15 stycznia jego 4 kompania wyru-
szy³a wraz z I batalionem 17 pp na front we Wschodniej Ma³opolsce.

Na froncie ukraiñskim 1919 r.

Od po³owy stycznia do sierpnia 1919 r. I batalion (pó³batalion) rzeszowskie-
go 17 pp uczestniczy³ w kampanii ukraiñskiej. Dowodzi³ nim por. Jan Kotowicz.
Batalion by³ niepe³ny.

Tworzy³y go dwie kompanie: 2 kompania pod dowództwem ppor. Józefa
Kokoszki i 4 kompania dowodzona przez por. Franciszka W¹trobê, któremu przy-
dzielono jako zastêpcê, ppor. W³adys³awa Wis³ockiego. Batalion wyruszy³ z Rze-
szowa w sile: 8 oficerów i 250 szeregowców. Potrzeby wojenne wymusza³y wysy-
³anie na front pojedynczych poddzia³ów pu³ku. Formacje te nie walczy³y w macie-

Oficerowie pó³batalionu Pu³ku Piechoty Ziemi Rzeszowskiej (17 pp), w czasie walk z Ukra-
iñcami wczesn¹ wiosn¹ 1919 (grupa kapitana Merka).

Fot. w zbiorach S. Trali
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rzystym pu³ku, lecz by³y przydzielane do ró¿nych grup bojowych. Pó³batalion do-
wodzony przez por. Kotowicza trafi³ na front nad œrodkowym Bugiem, w okolice
W³odzimierza Wo³yñskiego. Przydzielono go do grupy mjr. W³adys³awa Boñczy-
Uzdowskiego. Po nieudanej próbie odbicia W³odzimierza Wo³yñskiego, 2 i 4 kom-
pania zosta³y odes³ane do Zamoœcia. Od 30 stycznia obie rzeszowskie kompanie
prowadzi³y dzia³ania wojenne w grupie operacyjnej gen. Wac³awa Pazusia na linii
miasta Sokal. Operacja Sokalska zosta³a zaprzestana na skutek silnych mrozów
i zamieci œnie¿nych.

Od po³owy lutego 1919 r. kompanie dowodzone przez poruczników Fran-
ciszka W¹trobê i Józefa Kokoszkê wcielono w sk³ad grupy kpt. Juliusza Meraka,
która operowa³a na zachodnim brzegu Bugu w okolicach Do³hobyczowa. W for-
macji tej, oprócz pó³batalionu z Rzeszowa, walczy³ II batalion z 25 pp i dwie kom-
panie z 23 i 27 pp. Kapitan Merak mia³ pod komend¹ oko³o 900 ¿o³nierzy, 14 ckm-
ów i 2 dzia³a. Do koñca marca grupa Meraka nie podejmowa³a wiêkszych dzia³añ
militarnych. Rozpoczê³y siê one od kwietnia 1919 r. Z wiosn¹ równie¿ zaczyna³y
dawaæ siê we znaki choroby ¿o³nierzy, zw³aszcza tyfus brzuszny, które zredukowa-
³y o po³owê zdolnoœæ bojow¹ grupy. Te wczesnowiosenne utarczki i wypady prze-
ciwko sobie wojsk polskich i oddzia³ów ukraiñskich opisa³ we wspomnieniach ppor.
Józef Kokoszka:

Z nastaniem wiosny Ukraiñcy o¿ywili dzia³alnoœæ bojow¹. Nie tylko nie-
pokoili nasze placówki patrolami, ale wiêkszymi oddzia³ami urz¹dzali wypady
na miejscowoœci po³o¿one na zachód od Do³hobyczowa, obsadzone przez s³ab-
sze si³y polskie. Du¿o mówi³o siê o wypadzie Ukraiñców na miejscowoœæ, w któ-
rej stacjonowa³a nasza artyleria, a tak¿e o wypadzie na dowództwo naszej
4 kompanii w Oszczowie.

Dowódca kompanii porucznik Franek W¹troba kwaterowa³ w jednej izbie
z sier¿antem szefem kompanii i podoficerem zaopatrzeniowym. W œrodku nocy
us³yszeli strzelaninê, okrzyki i wielki rumor ko³o ich domu. Zerwany ze snu Fra-
nek, a ¿e by³ to ch³opak do „wypitki i do wybitki” chwyci³ za lufê le¿¹cego za-
wsze na stole karabinku, wypad³ z izby do sieni, w której ju¿ byli Ukraiñcy
i wywijaj¹c nim gwa³townie nad g³ow¹, przedar³ siê na pole. Obydwaj podofice-
rowie post¹pili w ten sam sposób.

Wszyscy trzej wyszli ca³o z tej opresji, ale by³y i ofiary. Zgin¹³ wartownik,
pe³ni¹cy s³u¿bê przy dowództwie kompanii oraz zosta³o rannych kilku ¿o³nierzy.
Pojmano rannego Ukraiñca, który zezna³, ¿e celem ich wypadu by³o wziêcie do
niewoli oficera i st¹d atak na dom, w którym mieszka³ oficer.

[J. Kokoszka, Wspomnienia..., s. 56]
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Potyczki z Ukraiñca-
mi znalaz³y równie¿ odbicie
w zachowanym liœcie, jaki
por. Franciszek W¹troba
pisa³ do rodziców z frontu
w dniu 5 kwietnia 1919 r.
Oto jego fragment:

Kochani Rodzice!
Poniewa¿ sam

przyjechaæ nie mogê wo-
bec tego przysy³am Wam
list przez jednego ¿o³nie-
rza. Tutaj powodzi mi siê
doœæ dobrze, ale lepiej by
siê zda³o. Teraz chcieli nas
Ukraiñcy zabraæ ze sob¹,
ale my siê im nie dali,
chocia¿ by³o ich 4 razy
tyle co nas, a nawet nas
otoczyli. Dzielnie my siê
spisali, bo my odpêdzili
wszystkich i sprawiliœmy
im lanie. Moja kompania
bardzo dzielnie siê spisa-
³a, bo nas by³o 35-ciu, a ich by³o ze 150-ciu, a i tak sprawiliœmy im têgie lanie.
Teraz siê ju¿ nie poka¿¹ u nas, bo maj¹ nas dosyæ na ca³y tydzieñ.

Posy³am Wam przez ¿o³nierza tytoniu funt. A za to dacie mi mas³a i jak¹œ
bu³eczkê upieczcie. A mo¿e i coœ kie³basy bêdziecie mieli, to i owszem. [...]

Ca³ujê Was drodzy rodzice, Marysiê, Zosiê, Jasia, Kasiê, Stefcie i Wiktusiê.
Acha! Dajcie zaraz Jasia do nauczyciela, niech on robi 5-ta klasê.
Ca³uje Was, Franek.

[List w zbiorach Stanis³awa Trali]

W maju ataki wojsk nieprzyjacielskich przybra³y na sile. Rankiem 8 maja
wzmocnione oddzia³y ukraiñskie uderzy³y na Oszczów, gdzie stacjonowa³a 4 kom-
pania por. W¹troby. Atak wsparty by³ ostrza³em artyleryjskim.

Kpt. Juliusz MerakPor. Jan Kotowicz

Por. Franciszek W¹troba Ppor. Józef Kokoszka
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Po kilkudniowej walce 4 kompania,
która ponios³a du¿e straty wycofa³a siê
w kierunku Do³hobyczowa. W gorszej sy-
tuacji by³a 2 kompania ppor. Kokoszki, któ-
ra na skutek naporu Ukraiñców zosta³a
odciêta od grupy kpt. Meraka. Patow¹
sytuacje uratowa³o nadejœcie posi³ków
5 Pu³ku Strzelców (z Armii gen. Hallera).
Do 10 maja uda³o siê odzyskaæ utracone
pozycje. W czasie walk 2 i 4 kompania po-
nios³y znaczne straty: kilkudziesiêciu za-
bitych, tyle samo wziêtych do niewoli
i rannych. Ranny zosta³ dowódca I bata-
lionu por. Jan Kotowicz. Jego obowi¹zki
przej¹³ por. Franciszek W¹troba. Kolejne
walki, os³abiony stratami bitewnymi pó³-
batalion, toczy³ jako komponent Grupy
„Bug” gen. Jana Romera. Dzia³ania mili-
tarne prowadzone by³y w kierunku po³u-
dniowowschodnim, posuwaj¹c siê w górê
rzeki Bug, przez miejscowoœci: Sokal, Ka-

mionka Strumi³owa, Busk. Po dotarciu do Buska rzeszowskie pododdzia³y zosta³y
skierowane na marszrutê wzd³u¿ linii kolejowej i szosy Brody-Lwów. Nieopodal
Brodów, w Radziwi³³owie, mocno wykrwawiona i wyczerpana walkami i pocho-
dami resztówka I batalionu zakoñczy³a kampaniê ukraiñsk¹ i zosta³a odes³ana przez
Rzeszów na Œl¹sk Cieszyñski (5-8 sierpnia 1919 r.). Tam, w Bielsku, Ustroniu i Sko-
czowie, dokona³a siê reorganizacja 17 Pu³ku Piechoty. Stany liczbowe 2 i 4 kompa-
nii po wycofaniu ich z frontu by³y bardzo ma³e, wynosi³y zaledwie po dwudziestu
kilku ¿o³nierzy! W aktach osobowych por. Franciszka W¹troby zachowa³a siê infor-
macja o dwóch pochwa³ach od kpt. Juliusza Meraka, za bohatersk¹ postawê
w czasie walk z Ukraiñcami nad Bugiem.

1 Pu³k Artylerii Górskiej

Porucznik Franciszek W¹troba mia³ artyleryjskie doœwiadczenie wyniesione
z I wojny œwiatowej nabyte podczas s³u¿by w armii austriackiej. W paŸdzierniku

Porucznik Franciszek W¹troba z narze-
czon¹.      Fot. w zbiorach S. Trali
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1919 r. zosta³ przeniesiony do 1 Pu³ku Artylerii Górskiej, który formowany by³
w Nowym S¹czu przez gen. Andrzeja Galicê. Por. Franciszek W¹troba zosta³ przy-
dzielony do 4 baterii dowodzonej przez kpt. Adama Zaj¹ca. Kapitan Zaj¹c tak cha-
rakteryzowa³ swego pierwszego oficera:

Bardzo dobry, punktualny i samodzielny. ¯¹danym wymogom pod wzglê-
dem charakteru, moralnoœci i kwalifikacji ¿o³nierskich i oficerskich odpowiada bar-
dzo dobrze. Nadaje siê na dowódcê pododdzia³u.

Nowy Trag, 15. XI.1919.
Zaj¹c kpt.

PóŸn¹ jesieni¹ 1919/1920 pozwolono oficerom wróciæ na zarzucone kierun-
ki studiów. W semestrze zimowym porucznik W¹troba ukoñczy³ z powodzeniem
szósty semestr studiów prawniczych na Uniwersytecie we Lwowie. Na prze³omie
marca i kwietnia wojskowi studenci zostali odwo³ani i œci¹gniêci do przydzia³o-
wych jednostek. Szykowa³a siê wielka ofensywa wojsk polskich na wschodzie prze-
ciwko bolszewikom.

Porucznik W¹troba wróci³ do swego nowego 1 Pu³ku Artylerii Górskiej. Pu³k
zosta³ podzielony na dwa dywizjony, które oddano, jako grupy wsparcia ogniowe-
go, dla poszczególnych dywizji piechoty. Drugi dywizjon: 3, 4 i 6 bateria w sierp-
niu 1920 r. wspiera³y oddzia³y 8 Dywizji Piechoty walcz¹ce w bitwie warszawskiej.
W zachowanym opisie czynów porucznika Franciszka W¹troby w czasie wojny
polsko-bolszewickiej 1920 i samej bitwy warszawskiej czytamy:

Jako pierwszy oficer bat. 4/1 p.a g. ju¿ w bitwach w obronie Warszawy
(odcinek Mi³osna, sierpieñ 1920) z nadzwyczajnym spokojem kieruj¹c ogniem bat.
swej z ca³¹ precyzyjnoœci¹. Zachowuj¹c stale zimn¹ krew móg³ zawsze utrzymaæ
na podniesionym poziomie nastrój m³odego ¿o³nierza, hartuj¹c jego nerwy i ucz¹c
pogardy dla pocisków artylerii nieprzyjacielskiej.

[Fotokopia dokumentu w zbiorach Krzysztofa Trali]

Uzbrojenie...

Podstawowym uzbrojeniem ka¿dej baterii 1 Pu³ku Artylerii Górskiej by³y cztery
haubice kal. 100 mm. Haubica górska wz. 16 posiada³a ³o¿e ko³owe. Stalowa lufa
u nasady zakoñczona by³a zamkiem klinowym.
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Stosowano w niej nabój sk³adany, ze zmiennym ³adunkiem miotaj¹cym (sto-
sowano cztery rodzaje ³adunków). Silny odrzut ³agodzi³ hydrauliczno-sprê¿ynowy
oporopowrotnik. Na krótkie dystanse dzia³o mog³o byæ holowane lub przetaczane
przez obs³ugê. W trasie by³o przewo¿one na dwuko³owych wózkach, ci¹gniêtych
przez dwa konie. Obs³ugê ka¿dego z dzia³ stanowi³o 6 artylerzystów.

Dzia³ania w Ma³opolsce Wschodniej

Polskie dzia³ania militarne
we Wschodniej Ma³opolsce od
sierpnia do pocz¹tku paŸdziernika
1920 r. przesz³y do historii jako
tzw. bitwa lwowska. Rozgrywa³y
siê na uboczu bardziej znanych ba-
talii: bitwy warszawskiej (sierpieñ
1920) i bitwy niemeñskiej (wrze-
sieñ 1920). Znaczenie militarne
wszystkich trzech wielkich staræ
z bolszewikami jest jednak nie do
przeceniania. Skuteczne wi¹zanie
walk¹ na po³udniowym froncie
znacznych si³ Armii Czerwonej mia-
³o decyduj¹cy wp³yw na dwukrot-
ne pobicie si³ bolszewickich dowo-

Górska haubica wz. 16. Cztery takie dzia³a stanowi³y wyposa¿anie 4 baterii 1 Pu³ku
Artylerii Górskiej.          Repr. Archiwum

„Poranek”. Tryptyk Jerzego Kossaka namalowa-
ny w 1929 r. pt. „Bój pod Dytiatynem”.

Fot. www.dytiatyn.pl
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dzonych przez Michai³a Tuchaczewskiego na przedpolach Warszawy i na rzek¹
Niemen.

Marsz na Dytiatyn

Po ciê¿kich, ale zwyciêskich bojach w bitwie warszawskiej (krwawe walki
pod Ossowem) artylerzyœci 7 baterii 8 Pu³ku Artylerii Polowej oraz 4 baterii 1 Pu³ku
Artylerii Górskiej zostali kolej¹ przewiezieni z Warszawy do Stanis³awowa. 13 wrze-
œnia 1920 r. eszelony z artylerzystami dotar³y na miejsce. Wraz z nimi przyby³
13 Pu³k Piechoty „Dzieci Krakowa” pod dowództwem kpt. szt. gen. Jana Gabrysia.
W kolejnych dniach zgrupowanie to podjê³o dzia³ania w ramach 8 Dywizji Piecho-
ty p³k. Stanis³awa Burhardt-Bukackiego.
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Rankiem 16 wrzeœnia 13 pp i wspieraj¹ce go pododdzia³y 7 baterii (7/8pap)
i 4 baterii (4/1pag) wraz z konnymi zwiadowcami zosta³y zgrupowane w Zagórzu
Konkolnickim. Dowodzona przez kpt. Jana Gabrysia grupa liczy³a oko³o 600 ¿o³-
nierzy (w tym 60 kawalerzystów). Wspierana by³a przez 6 dzia³ i 6 ckm-ów. Tak
sformowana i wyekwipowana kolumna ruszy³a w kierunku Rudnik, wype³niaj¹c
dzia³ania os³onowe wobec macierzystej 8 DP. Po kilkugodzinnym marszu 9 kompa-
nia 13 pp zajê³a wieœ Dytiatyn i góruj¹ce nad nim wzgórze 385. W okolicy znajdo-
wa³y siê nieliczne grupy bolszewickich maruderów, które w zasadzie z marszu
ucieka³y przed jednostkami polskimi. Po zajêciu stanowisk na wzgórzu 385 do-
wódca kompanii ppor. Leon Jêdrzejasz dostrzeg³ kolumnê wojsk bolszewickich,
z artyleri¹ i taborami, która maszerowa³a grobl¹ (wzd³u¿ potoku Bybe³ka) z Szum-
lan na Byb³o. W miêdzyczasie artyleria zajê³a stanowiska na wzgórzu, a 11 kom-
pania 13 pp dowodzona przez ppor. Jakuba Fasta okopa³a siê na wzniesieniu nie-
opodal Bokowa. Do przygotowuj¹cych siê do bitwy pododdzia³ów do³¹czy³ pluton
ckm-ów (zaj¹³ stanowisko przy kompanii ppor. Fasta) i kompania techniczna, która
ulokowa³a siê obok lasku na wschód od wsi Dytiatyn.

Bolszewicy

Po stronie przeciwnej stanê³a 8 Dywizja Konna „Czerwonych Kozaków” gen.
Witalija Markowicza Primakowa w sile 6 pu³ków (oko³o 2000 szabel). Mieli wspar-
cie 12 dzia³ i 50 ckm-ów. Wraz z nimi przyby³a 123 brygada strzelców i resztówki

„Bój pod Dytiatynem”. Tryptyk Jerzego Kossaka z 1929 r.
Fot. www.dytiatyn.pl
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366 Pu³ku Strzelców. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e stanowili si³ê przynajmniej 1000
bagnetów. W tej bitwie bolszewicy mieli kilkukrotn¹ przewagê nad Polakami.

Dytiatyn bitwa

Kapitan Gabryœ wyda³ rozkaz, aby ostrzelaæ nieprzyjacielsk¹ kolumnê. Ba-
teria artylerii górskiej niezw³ocznie otworzy³a ogieñ. Ostrza³ by³ precyzyjny. Po kil-
ku celnych salwach formacje rosyjskie przekszta³ci³y siê w bez³adne k³êbowisko
zniszczonego sprzêtu i uciekaj¹cych w panice, na pó³noc i po³udnie, ca³ych zastê-
pów czerwonoarmistów. Czêœæ bolszewików próbowa³a przebijaæ siê dalej na By-
b³o, wiêkszoœæ salwowa³a siê ucieczk¹ na Szumlany. W pierwszej fazie bitwy sto-
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sunkowo nieliczni ¿o³nierze dywizji „Czerwonych Kozaków” rozstawili w³asne dzia³a
i nawi¹zali walkê z polsk¹ artyleri¹ oraz piechot¹. W samo po³udnie si³y bolsze-
wickie ju¿ nieco okrzep³y. Rosyjska artyleria ostrzela³a gniazda polskich karabinów
maszynowych i artylerii. 7 bateria straci³a jedno z dwu dzia³. Jej obs³uga wzmocni-
³a redutê 9 kompanii. Nieustannie trwa³a wymiana artyleryjskiego ognia. Po ostrze-
laniu polskich pozycji Kozacy, raz za razem, przypuszczali zuchwa³e szar¿e. Atako-
wali jednoczeœnie z dwu flanek: od strony Szumlan i Chochoniowa. Polscy piechu-
rzy z 9 i 11 kompanii wyprowadzali odwetowe kontrnatarcia.

Kapitan Gabryœ obserwuj¹c przebieg bitwy i liczebnoœæ wojsk nieprzyjaciel-
skich zda³ sobie sprawê z tego, ¿e ma do czynienia z samodzieln¹ formacj¹ bolsze-
wick¹, która mia³a zadanie wesprzeæ lewe skrzyd³o sowieckie pod Bursztynem
albo uderzyæ na ty³y 8 Dywizji Piechoty p³k. Burhardt-Bukackiego, zmierzaj¹cej na
Podhajce. Powstrzymanie, choæby na pewien czas, konarmistów pod Dytiatynem
zwiêksza³o szanse powodzenia polskiej 8 Dywizji. Opór i ponoszone ofiary podko-
mendnych kpt. Jana Gabrysia zyskiwa³y coraz bardziej realny i strategiczny sens.

Dytiatyn – ostatnia faza

Po ostatniej odprawie sztabu 13 pp i wspomagaj¹cych go pododdzia³ów
(oko³o godz. 15.00) kapitan Gabryœ zarz¹dzi³ odwrót w kierunku wsi Hnilcze
i dalej, na Zawa³ów i Podhajce. Z taktycznego punktu widzenia taka marszruta

mog³a skutecznie wstrzymywaæ
poœcig nieprzyjaciela, a tym samym
dawa³a wiêksze mo¿liwoœci obro-
ny wycofuj¹cych siê wojsk polskich.
Odwrót rozpoczê³a kompania tech-
niczna, uzbrojona w dwa ciê¿kie ka-
rabiny maszynowe, osadzone na
wozach i gotowe do otwarcia
ognia. Za nimi pod¹¿y³y pu³kowe
tabory, amunicyjne wozy i dowódz-
two. W nastêpnej kolejnoœci stano-
wiska ogniowe mieli opuszczaæ ar-
tylerzyœci z 7 baterii i strzelcy z 11
kompanii. Odwrót mia³a zamykaæ
4 bateria górska i 9 kompania.

„Po biwie”. Tryptyk Jerzego Kossaka namalowa-
ny w 1929 r. pt. „Bój pod Dytiatynem”.

Fot. www.dytiatyn.pl
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Oko³o godziny 16-tej, gdy w reducie opartej o wzgórze 385 trwa³y przygo-
towania do odwrotu, kozacka kawaleria rozpoczê³a pi¹t¹ ju¿ szar¿ê, atakuj¹c lewe
skrzyd³o wojsk polskich. Tym razem obrona przed bolszewickim szturmem by³a
wyj¹tkowo zaciek³a. Lewe skrzyd³o zosta³o bowiem ods³oniête, przez wycofanie
siê kompanii technicznej. Bezpardonow¹ walkê przejêli piechurzy 9 kompanii ostrze-
liwuj¹cy wroga z dwóch pozosta³ych ckm-ów. Górscy artylerzyœci oddawali raz za
razem celne salwy z dwóch ocala³ych haubic. Dowódca 4 baterii, kpt. Adam Zaj¹c,
widz¹c dramatyczn¹ sytuacjê 9 kompanii, odes³a³ im do pomocy artylerzystów
– obs³ugê rozbitych dzia³ pod dowództwem ppor. W³adys³awa Œwiebockiego. Dzielni
kanonierzy rzucili siê w pe³nym impecie, z osadzonymi na karabinach bagnetami,
na bolszewików i pomogli odeprzeæ pi¹ty, przedostatni, szturm.

Po chwili umilk³y dzia³a, z których wystrzelono ostatnie zapasy pocisków.
Po zagotowaniu wody w ch³odnicach bezu¿yteczne sta³y siê tak¿e karabiny ma-
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szynowe. Kozakom nie trudno by³o siê zorientowaæ, ¿e ta kilkudziesiêcioosobo-
wa garstka polskich obroñców jest u kresu wytrzyma³oœci. Artyleria bolszewicka
wstrzyma³a ogieñ. Dokoñczenie krwawego dzie³a pozostawiono eskadronowi

„Czerwonych Kozaków”. Ruszy³o decy-
duj¹ce natarcie. Taczanki z karabinami
maszynowymi podje¿d¿a³y do polskich
pozycji i bezkarnie prowadzi³y ich
ostrza³. Grad pocisków zasypywa³ obro-
nê wzgórza 385. Jeden z kozackich ofi-
cerów krzycza³ do kapitana Zaj¹ca: Po-
liak, zdajsia! Nie ujdiosz! Kpt. Adam
Zaj¹c i por. Franciszek W¹troba chodzi-
li pomiêdzy swoimi ¿o³nierzami i za-
grzewali ich do œmiertelnej walki: Bro-
niæ siê do ostatniej kropli krwi! Nasze
skrwawienie ocali pu³k i pomo¿e zwy-
ciê¿yæ ca³ej 8 dywizji!”.

Bolszewicy z niedowierzaniem
przyjêli decyzjê Polaków o kontynuowa-
niu walki do koñca. Na kolejne wezwa-
nia do kapitulacji, ze strony obroñców
pad³y tylko suche, karabinowe strza³y.
Ostatni akt bitwy to walka wrêcz, na
kolby, bagnety, szable i rewolwery

– osobist¹ broñ oficerów. Nikt z bohaterskich obroñców wzgórza 385 nie uszed³
z ¿yciem. Zostali zasieczeni szablami i pok³uci bagnetami. Rannych i umieraj¹cych
dobijali bezlitoœnie czerwonoarmiœci. Ca³y wieczór i noc pastwili siê nad rannymi
i cia³ami poleg³ych.

Polskie Termopile

W ostatniej fazie bitwy, po wycofaniu siê czêœci polskich pododdzia³ów,
przewaga si³ rosyjskich w stosunku do obroñców wzgórza 385 by³a kilkudziesiê-
ciokrotna! Wzgórza broni³o oko³o 50-60 ¿o³nierzy z 4 baterii 1 pag oraz II plutonu
9 kompanii 13pp. W trwaj¹cym 6 godzin starciu z 200-osobowego batalionu 97
¿o³nierzy poleg³o, a 86 zosta³o rannych. Zginê³a ca³a obs³uga baterii – dowódca

Kapitan Franciszek W¹troba (1893-1920).
Fot. w zbiorach S. Trali
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kpt. Adam Zaj¹c, dwóch oficerów: por. W³adys³aw Œwiebodzki i por. Franciszek
W¹troba oraz oko³o 50 podoficerów i kanonierów. Na dowód uznania mêstwa
i poœwiêcenia przedstawiono 4 bateriê 1 Pu³ku Artylerii Górskiej, jako „bateriê
œmierci” do odznaczenia Krzy¿em Virtuti Militari.

Opis bohaterskich czynów porucznika (poœmiertnie kapitana) Franciszka
W¹troby, sporz¹dzony dla Kapitu³y Orderu Virtuti Militari g³osi:

Krzy¿ i legitymacja Virtu-
ti Militari, którymi po-
œmiertnie odznaczono Bo-
hatera „Polskich Termo-
pil”.

W zbiorach S. Trali
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Jemu te¿ zawdziêcza bat. 4/1 p. a. g. „bateria œmierci” swe wytrzymanie na
pozycji w bitwie pod Chochoniowem [Dytiatynem, przyp. A.Sz.] dnia 16/IX [...]
podczas akcji oswobodzenia Wschodniej Ma³opolski. Wci¹gniêty wówczas w wal-
kê z przewa¿aj¹cymi si³ami nieprzyjacielskimi. Otoczony zostaje na pozycji. Por.
W¹troba staje dzielnie jak zawsze dowódcy swemu kpt. Zaj¹cowi do pomocy, bij¹c
siê bohaterko i zagrzewaj¹c s³owem i przyk³adem ¿o³nierzy. £¹cznie z drugim ofi-
cerem baterii por. Œwiebockim idzie z tyralier¹ w³asnej obs³ugi, gdy piechota bol-
szewicka by³a ju¿ zbyt blisko, by u¿yæ dzia³ do ataku i odpiera go dwukrotnie uwal-
niaj¹c z zamkniêtego ko³a czêœæ swoich rannych. Gdy wreszcie po paru godzinach
zmagania kawaleria kozacka od ty³u zaszar¿owa³a pozycje baterii, zarêbuje prawie
ca³¹ obs³ugê tej¿e – ginie wraz z towarzyszami swymi, nie opuszczaj¹c do ostat-
niej chwili szczytnego stanowiska artylerzysty przy dzia³ach, a oficera-Polaka na
polu walki.

Dytiatyn. Miejsce rozbicia 4 baterii 1 Pu³ku Artylerii Górskiej – mogi³a „Polskich Spar-
tan”.

Fot. www.dytiatyn.pl
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Tryptyk Kossaka

W 1929 r. Jerzy Kossak namalowa³ tryptyk pt. „Bój
pod Dytiatynem”, który zdobi³ œcianê Departamentu Arty-
lerii Ministerstwa Spraw Wojskowych. W kolejnych latach
powsta³o jeszcze 3 dzie³a Jerzego Kossak i jedno Wojcie-
cha Kossaka poœwiêcone tematyce bitwy dytiatyñskiej, „Pol-
skich Termopil”. Wszystkie zaginê³y podczas II wojny œwia-
towej.

Testament Ojca
nad grobem Bohatera...

W zbiorach rodziny Stanis³awa Trali ze Œwilczy, sio-
strzeñca bohaterskiego Kapitana, zachowa³ siê list ojca
Kazimierza W¹troby. List by³ adresowany do Kapitu³y Or-
deru Virtuti Militari oraz Generalnego Inspektora Si³ Zbroj-
nych. U schy³ku swego ¿ycia (koniec lat 30. XX w.) Kazi-

Tablica na Grobie Nie-
znanego ¯o³nierza po-
œwiêcona dytiatyñskiej
bitwie.

Fot. www.dytiatyn.pl

Poœwiêcenie koœció³ka mogilnego w Dytiatynie (wrzesieñ 1930). Fot. www.dytiatyn.pl
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mierz W¹troba prosi³ o umo¿liwienie mu „pielgrzymki” do grobu syna w Dytiaty-
nie. Czytamy w nim:

„Ja, jako ojciec œp. syna Franciszka W¹troby jego dok³adnego ¿ycio-
rysu nie znam. Znam tylko jego lata dziecinne i m³odzieñcze, do wybuchu
wojny œwiatowej. Wieœci o synu œp. Franciszku w czasie wojny by³y mi nie-
znane, ¿y³em tylko w ci¹g³ym niepokoju o ¿ycie syna, gdy¿ charakter jego
by³ porywczy i nieustraszony. Gdy dowiedzia³em siê, ¿e wojna bolszewicka
skoñczona, wygl¹da³em z niepokojem i bij¹cym sercem powrotu ukochane-
go syna. Mija³ dzieñ za dniem, a tu syn nie powraca. Wtem dochodzi wieœæ,
jak piorun z jasnego nieba, ¿e syn zgin¹³ œmierci¹ bohatersk¹ 16 wrzeœnia
1920 w okolicach Chochoniów – Dytiatyn. Jak stwierdzaj¹ naoczni œwiad-
kowie, syna znaleŸli na pobojowisku, bez odzie¿y, z oczyma wypalonymi
zapa³kami i trzema wypalonymi gwiazdami na brzuchu.

Od tego czasu straci³em wszelka nadziejê i ochotê do ¿ycia, gdy¿
straci³em dziecko, w którym najwiêksza mia³em nadziejê. Lecz có¿ zrobiæ,
Bóg i Ojczyzna chcia³y jego ofiary, wiêc trudno siê sprzeciwiæ. Jestem ju¿
stary i si³y do ¿ycia mnie opuszczaj¹, ale najwiêkszym jeszcze moim ¿ycze-
niem jest, aby pojechaæ na mogi³ê syna bohatera i jego towarzyszy i sk³oniæ
star¹, sko³atan¹ g³owê nad prochami bojowników i wyszeptaæ s³owa:
<<Wieczne odpoczywanie...>>>.

Dlatego proszê o przychylne rozpatrzenie mojej proœby i udzieleni mi
jakiejœ pomocy.

Kazimierz W¹troba”

Lakoniczna i bezduszna odpowiedŸ Kapitu³y i Generalnego Inspektoratu:
„Zapomogi na wyjazd nie damy!”, przekreœli³a nadziejê starego ojca na po¿egna-
nie siê, tu na ziemi, z mogi³¹ syna. Nie dane by³o Kazimierzowi W¹trobie zobaczyæ
miejsca, gdzie przed kilkunastoma laty jego syn, kapitan Wojska Polskiego boha-
tersko broni³ Ojczyzny i poleg³.

W roku 2015, w 95. rocznicê bitwy pod Dytiatynem i bohaterskiej œmieci
„Leonidasa” ze Œwilczy, kpt. Franciszka W¹troby, stajemy przed historycznym wy-
zwaniem, godnego upamiêtnienia wielkiej postaci bohatera walk o niepodleg³oœæ
i granice Rzeczypospolitej, kawalera Orderu Virtuti Militari, oraz bitwy, która prze-
sz³a do historii jako „Polskie Termopile”. Bitwa ta by³a jedn¹ z piêtnastu najwa¿-
niejszych batalii, które da³y Polsce niepodleg³oœæ, a w 1925 roku jako pierwsze
upamiêtnione zosta³y na Grobie Nieznanego ¯o³nierza w Warszawie.
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Kazimierz W¹troba (1862-1940) – Ojciec
Bohatera.

Fot. w zbiorach S. Trali

Zaproszenie dla Kazimierza W¹troby na
uroczystoœæ ods³oniêcia tablicy pami¹tko-
wej poleg³ych ¿o³nierzy – uczniów i nauczy-
cieli rzeszowskiego II Gimnazjum.

Fot. w zbiorach S. Trali

Tablica z mogi³y polskich ¿o³nierzy pod
Dytiatynem (19.09.2015 r.).

Fot. A. Szary
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tiatynem (19 wrzeœnia 2015 r.). Wspólne zdjêcie z prof. Andrzejem Kunertem Sekreta-
rzem Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa oraz strzelcami ze Œwilczy i Lwowa.

Fot. Z. Lis
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Pieœñ o Czwartej Baterii
(pamiêci kpt. Franciszka W¹troby)

s³owa: Artur Szary
muzyka: Marcin Florczak

1.
Wrzeœniowy ranek krwawego s³oñca,
Nad Dytiatynem budzi siê dzieñ:
Czwarta Bateria w szyku stoj¹ca
Górsk¹ haubicê wyd³u¿a cieñ.
Hej ch³opcy! Razem stañmy do walki!
Ku niebu serca, na ramiê broñ!
W domu dziewczyny, siostry i matki...
Hej! bolszewika z Ojczyzny goñ!

Ref.
Powiedz OjczyŸnie, ¿e tu jesteœmy,
Na stra¿y Kresów, wolnoœci strzec
I z jednej piersi okrzyk niesiemy:
Polskê obroniæ lub w boju lec!

2.
Ju¿ pierwsze starcie! Szturmy odparte!
Celne wystrza³y armatnich salw.
Œciel¹ siê trupy. Leje wydarte,
Darñ rozszarpana... od³amków grad!
Gor¹ce dzia³a, dymi¹ce gard³a
Luf, które by³y u kresu si³.
Ostania gilza pod nogi spad³a
Ostatni nabój w karabin wbi³.

Ref.
Powiedz OjczyŸnie, ¿e tu jesteœmy...
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3.
Têtent rosn¹cy szar¿y kozackiej
Wra¿e zastêpy czubów i gwiazd
Czerwonych. Hordy rz¹dne krwi „lackiej”.
Ju¿ ich dosiêga sowiecki chwast!
Zdajties Poliaki! – krzyk konarmisty –
Zaraz zginiecie od naszych ciêæ!
Zwyk³a powinnoœæ artylerzysty:
Nie oddaæ wzgórza „trzy osiem piêæ”!

Ref.
Powiedz OjczyŸnie, ¿e tu jesteœmy...

4.
Rozkaz dowódcy: walczyæ do koñca!
Honor i dzia³a za cenê krwi!
Na polu chwa³y mê¿nie trwaj¹ca
Czwarta Bateria ze œmierci drwi.
Wieczór nastaje. Si³y uchodz¹.
Gaœnie reduta, ostatni zryw...
Kolba i bagnet w krwi wroga brodz¹.
Wszystkich przykrywa bitewny py³...

Ref.
Powiedz OjczyŸnie, ¿e tu jesteœmy...

5.
Wierni do koñca... S³awa i mêstwo!
Wtedy polegli, wstaj¹cy dziœ...
Orze³, biel, czerwieñ... w nich jest zwyciêstwo!
Tam, nad kurhanem, brzozowy krzy¿.
Nam wieczny p³omieñ i wieczna warta:
Saska arkada otula grób.
A dla potomnych historii karta...
Honor, Ojczyzna i w sercu Bóg!

Ref.
Powiedz OjczyŸnie, ¿e tu jesteœmy...
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Ojciec Bohatera
(pamiêci Kazimierza W¹troby)

s³owa: Artur Szary
muzyka: na melodiê „Rapsodu o Pu³kowniku Lisie-Kuli”

Nie wiem o czynach jego,
jak poszed³ z domu w bój.
Zna³em go porywczego...
Odwa¿ny by³ syn mój!
Ja w ci¹g³ych ¿y³em lêkach,
by z wojny wróci³ zdrów.
A teraz serce pêka
wœród wielkich o nim s³ów!

Mia³ medal, za odwagê...
i Krzy¿ Walecznych mia³
A dziœ mu Wódz Naczelny
Virtuti na grób da³!

Blask oczu wy³upili
i zdarli mundur zeñ.
Trzy gwiazdy wypalili...
Przes³ania oczy cieñ,
Bo wszystkie me zamiary
z³o¿y³em w dziecku tym.
Lecz Bóg chcia³ tej ofiary.
Potrzebny Polsce by³!

Mia³ medal, za odwagê...
i Krzy¿ Walecznych mia³
A dziœ mu Wódz Naczelny
Virtuti na grób da³!
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Ju¿ jedno mam pragnienie,
by nad mogi³¹ staæ
Pobo¿ne me westchnienie
synowi memu s³aæ.
By star¹ g³owê sk³oniæ
i z³o¿yæ na ten grób
I Boga mego prosiæ,
bym wnet do³¹czyæ móg³.

Mia³ medal, za odwagê...
i Krzy¿ Walecznych mia³
A dziœ mu Wódz Naczelny
Virtuti na grób da³!

Œwilcza, 7 marca 2015 r.
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1920. Dytiatyn

s³owa: A. Szary
muzyka: jak do piosenki „Dziœ do Ciebie przyjœæ nie mogê”

Tam gdzie nurty wielkiej rzeki,
Gdzie jest Dniestru modra toñ.
Zmru¿ ³agodnie swe powieki:
Hen na b³oniach bia³y koñ.
Na policzkach bladych rosa.
£zy nie zmyj¹ smutków rdzy.

Smêtny tu³acz – wiatr we w³osach,
Wczoraj studzi³ krople krwi. bis

Wczoraj by³ ich bój morderczy.
Œmieræ i chwa³a, ciemny grób...
W krwawym starciu uœcisk wieczny!
W czarnej ziemi zimny trup!
Cichy œwit i mg³y na ³¹kach,
Zasch³e stró¿ki krwi i ³ez...

Koñ bez jeŸdŸca z wolna st¹pa.
¯al samotnie trzeba nieœæ! bis

A dla Ciebie mi³oœæ, wiara...
Od dowódcy srebrny krzy¿.
O³tarz ziemi ich ofiarê
Ku OjczyŸnie wznosi wzwy¿.
Nie p³acz, szkoda piêknych oczu.
Krzy¿ Virtuti w d³oni z³ó¿.

Bicie serca w piersi poczuj
I uk³ucia krwawych ró¿. bis
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