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Nasz rodowód
Rok 1018

Z głębi dziejów, z krain mrocznych,
Puszcz odwiecznych, pól i stepów,
Nasz rodowód, nasz początek
Hen, od Piasta, Kraka, Lecha…

Takie są początkowe wersy najpiękniejszej pieśni III Rzeczpospolitej, do napisania której natchnęła Jana Pietrzaka rzeczywistość
PRL (1976 r.) Rzeczywiście, naszego pochodzenia musimy upatrywać w głębokiej głębi dziejów, gdyż nadal wszystko w tej sprawie spowite
jest gęstą mgłą tajemnicy. Wiemy jednak, że Polacy to potomkowie wielkiej rodziny słowiańskiej, która w końcowym okresie istnienia Cesarstwa Rzymskiego dość gwałtownie objawiła się ówczesnemu światu. Co robiliśmy wcześniej i skąd przyszliśmy zanim eksplozja demograficzna popchnęła nas na zachód, ciągle pozostaje w sferze domysłów. Kiedy się jednak pojawiliśmy, to z coraz większą siłą zaczęliśmy
odciskać piętno na ogromnych połaciach Europy. Proces ten trwa po dzień dzisiejszy, a obchody 100. Odzyskania Niepodległości Państwa
Polskiego stają się okazją do przypomnienia najważniejszych wydarzeń z naszej historii.
Chcąc je przedstawić w możliwie zwięzłej formie, posłużono się
cze dalej na wschód i dopiero zbierali się, gdzieś z Centralnej Azji, tej
propozycją Romualda Kmiecika (październikowy numer tygodnika „Do
kolebki obecnych mieszkańców Europy, do swojej wędrówki na zachód,
Rzeczy”), by na naszą historię spojrzeć z perspektywy lat 1018 i 1918.
jakby szukając swego miejsca przeznaczenia. Co robili wcześniej, kiedy
Daty są nawet dosyć podobne, ale autor chciał zwrócić uwagę na to,
się wyodrębnili spośród innych ludów indoeuropejskich nadal nie wiaiż pomimo upływu 900 lat nadal chodziło o to samo. Nadal musieliśmy
domo. W każdym bądź razie na terenach Europy Wschodniej między
walczyć o naszą suwerenność, nadal nikt nam jej nie ofiarował i wiele
końcem IV a początkiem VII wieku po Chrystusie dochodzi do zaniku
musiało być poświęceń, by po jej zdobyciu móc ją utrzymać. Przy tej
bogatych form zabytków archeologicznych, pozostawionych m.in. przez
okazji Romuald Kmiecik postawił też tezę, że „nic nie osłabia państwa
wspomnianych Wenedów. W to miejsce pojawiają się materialne ślady
bardziej niż słabość władzy centralnej”, a jak spojrzymy na głównych
znacznie prymitywniejszej kultury charakterystyczne dla wczesnych Słorozgrywających (Chrobry i Piłsudski) z roku 1018 i 1918, to uświadomiwian. Wystarczy powiedzieć, że ich niezdobiona ceramika była jeszcze
ręcznie lepiona z gliny, choć ci, co byli na tych terenach przed nimi znali
my sobie, że oni już wtedy realizowali cele będące w całości w zgodzie
już koło garncarskie.
z tą tezą. Warto więc pójść jej tropem, by zauważyć, że silna władza
przynosiła i przynosi nam wiele korzyści, bo biorąc pod uwagę nasze
Na przełomie VI i VII wieku coś się musiało wydarzyć, gdyż
położenie geopolityczne, które przez 900 lat nie uległo zmianie, nie
doszło wtedy do wyraźnego przyspieszenia ekspansji Słowian na
mamy w tej sprawie alternatywy. Gdy sprawy biegły inaczej, mieliśmy
południe i zachód Europy. W roku 517 Słowianie przekroczyli Dunaj,
kłopoty. Stało się więc to naszym być albo nie być, a przeciwstawna
tę granicę między cywilizacją śródziemnomorską a Barbarią i zajęli
teza, że im mniej państwa, tym lepiej prowadziła do zguby.
obszar obecnej Serbii, Albanii, Macedonii i północnej Grecji. Kroniki
frankijskie (dot. państwa Franków, założonego przez plemiona gerWróćmy jednak do naszego rodowodu, o którym wiemy tyle, ile
inni o nas napisali. I tak od I wieku przed Chrystusem starożytni pimańskie) odnotowały obecność Słowian u swych wschodnich granic
w roku 631. Obecność zorganizowanych społeczności germańskich
sarze, np. Ptolemeusz, wspominają, że na terenie Europy Środkowej
zatrzymała ekspansję Słowian na zachód. Granica biegła mniej więi Wschodniej zamieszkuje lud zwany Wenetami lub Wenedami, ale to
prawdopodobnie nie oni byli Prasłowianami. Ci raczej mieszkali jeszciąg dalszy na str. 2
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cej wzdłuż Łaby aż do Bałtyku w rejonie obecnych Kilonii i Hamburga,
czyli w przybliżeniu obejmowany był obszar byłej NRD.
Na terenie obecnej Polski, zablokowani w swym pochodzie Słowianie, zajmowali stopniowo stałe siedziby podzielone na kilkanaście
plemion, z których dwa odniosły spory sukces organizacyjny, tj. Polanie i Wiślanie. Członkowie tych plemion założyli w IX wieku po Chrystusie pierwsze organizacje państwowe. Wiślanie niepokojeni przez
Czechów z państwa Wielkomorawskiego nie zdążyli jednak wystarczająco okrzepnąć, by oprzeć się wrogowi także ze strony Wielkopolski,
gdzie Polanie szczęśliwie niemający jeszcze bezpośredniej styczności
z państwem Franków, zaczęli poszerzać swoje wpływy także w kierunku Małopolski.
Działo się to za czasów bezpośrednich przodków Mieszka I,
a więc w trakcie rządów Siemomysła (ojciec), Lestka (dziadka) i Siemowita (pradziadka - domniemany syn Piasta i Rzepichy), których coraz częściej uznaje się za postaci rzeczywiste, dające podwaliny pod
przyszłe sukcesy pierwszych Piastów historycznych.
iedy przyszedł czas rządów Mieszka I (ok. roku 960) miał
on już państwo scalone z licznych plemion słowiańskich zamieszkujących nie tylko Wielkopolskę, ale także Kujawy, Mazowsze,
Ziemię Sandomierską, Śląsk, wschodnią część Pomorza, a przed swą
śmiercią w roku 992 władał też Małopolską z Krakowem włącznie.
Państwo, którym zarządzał nie było jeszcze Polską, lecz Księstwem
Gnieźnieńskim, znajdującym się już pod wpływem Cesarstwa Niemieckiego.
Mieszko I, choć nie był królem (koronę uzyskiwało się za zgodą papieża), lecz księciem rządzącym wyłącznie prawem silniejszego
(w ten sposób np. w Czechach powstała dynastia Przemyślidów, a na
Rusi Rurykowiczów), miał dużo szczęścia i głowę na karku. Udało mu
się bowiem tanio wejść do grona cywilizowanych władców europejskich poprzez przyjęcie chrztu. W cenę wchodziło wprawdzie małżeństwo z Dobrawą (Dąbrówką), która – jak na tamte czasy – nie była
już młoda, ale wkupienie się przez Mieszka odbyło się właściwie bez
warunków wstępnych, bo nawet chrzest odbył się później. Dla ścisłości
należy dodać, że poważnym impulsem skłaniającym Mieszka I do tego
małżeństwa były stałe kłopoty z Wieletami działającymi z Pomorza
i zza Odry. Pomoc militarna ze strony teścia warta była wtedy każdych
pieniędzy, a przy tym małżeństwo z Dobrawą okazało się całkiem udane. Następnie zręcznie postępował z Cesarstwem Niemieckim, a jak
była okazja, to dawał im łupnia, czego przykładem może być bitwa
pod Cedynią (972 r.). Miał też niezłego nosa co do zdobyczy terytorialnych. Zdobywał bowiem te ziemie, które po tysiącu lat nadal należą
do Polski, a więc nie tracił energii na zwykłe wyprawy łupieskie, choć
i to czynił niejako przy okazji „regulacji” stosunków ze Słowianami Zachodnimi (Wieletami).
W końcu posiadał także zalety, których trudno się nauczyć, bowiem miał cechy wodzowskie odziedziczone po ojcu i dziadach.
en splot zalet i sprzyjających okoliczności
oraz
wspomniane
małżeństwo zaowocowały
poczęciem
jednego z najznamienitszych naszych
władców – Bolesława
słusznie nazwanego
później
Chrobrym
(ze starosłowiańskiego - dzielny, śmiały).
Władca ten co najmniej
dorównywał
talentami wodzowskimi swemu ojcu, ale
miał też cechę często współwystępującą z przywództwem,
a mianowicie był bezwzględny, a nawet okBolesław Chrobry
Źródło: wikipedia.org rutny wobec wrogów
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zewnętrznych, ale i własnych poddanych, zwłaszcza gdy niezbyt przykładnie wypełniali przykazania nowej wiary.
Dla usprawiedliwienia trzeba jednak powiedzieć, że mógł nie
mieć na to osobistego wpływu, gdyż prawdopodobnie nie tylko imię
odziedziczył po swoim dziadku, ojcu Dobrawy, którego jego współplemieńcy nie bez powodu nazwali Bolesławem Srogim albo Okrutnym.
Było jak było, ale Polacy bez wątpienia zapamiętali go jako dzielnego
i śmiałego, czyli po prostu Chrobrego.
Rządy Bolesława Chrobrego to prawie bez wyjątku pasmo sukcesów, tak militarnych, jak i politycznych. Wystarczy wspomnieć Zjazd
Gnieźnieński z udziałem Ottona III z roku 1000 (wtedy na denarze pojawił się napis „Princes Polonie” - książę Polski), poprzedzony misją
św. Wojciecha do pogańskich Prusów. Obydwa wydarzenia podniosły
prestiż słowiańskiego władcy tak wysoko, że za zgodą papieża Jana
XIX został koronowany 17 czerwca w roku 1025. Stał się pierwszym
naszym królem i to nie malowanym. Całym swoim życiem zasłużył na
tę godność walcząc zajadle o suwerenność i nie odpuszczając ani następcom Ottona III, tj. Henrykowi II i Konradowi II (cesarze Świętego
Cesarstwa Rzymskiego), ani Włodzimierzowi Wielkiemu i Jarosławowi
Mądremu na Rusi Kijowskiej.
W odróżnieniu od swego ojca, zdobycze terytorialne Bolesława
Chrobrego nie zawsze miały jednak tak trwały charakter, czego przykładem mogą być Łużyce, Słowacja czy Morawy. Niemniej, jego boje
o Czechy i Łużyce prowadzone z przerwami od 1002 r., zakończone
pokojem w Budziszynie w 1018 r., pozwoliły uniezależnić się od Cesarstwa, przez co państwo gnieźnieńskie Mieszka I stało się po koronacji
Bolesława Regnum Poloniae, czyli Królestwem Polskim.
o co stało się w roku 1018 powtórzyło się po 900 latach w roku
1918. Co prawda w szczegółach nie ma licznych analogii, ale
co do zasady znowu uzyskaliśmy suwerenność od supremacji ościennych potęg i tak jak za czasów Chrobrego utrwaliliśmy swoje położenie na mapie Europy. Tak jak koronacja Bolesława Chrobrego, jako
symbol pełnej niepodległości, przyszła dosyć niespodziewanie i można powiedzieć, że w ostatniej chwili, bo zaledwie na dwa miesiące
przed jego śmiercią, tak odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli i wyniszczającej ludność I wojnie światowej także przyszło niespodziewanie i wbrew dotychczasowym doświadczeniom. Z drugiej strony
wiemy przecież, że samo to się tylko grzmi i błyska, więc przyjrzyjmy
się, co się złożyło na te sprzyjające okoliczności i kto z Polaków umiał
je jak Chrobry wykorzystać i był jak on dzielny i śmiały.
Porównania te to także istotny przyczynek do dyskusji o roli jednostki w historii. Trzeba przyznać, że w kluczowych momentach mieliśmy szczęście do nietuzinkowych postaci. One nadawały ton, to ich
głos się liczył, gdy podejmowane były najważniejsze decyzje. Osoby
te nie działały jednak w próżni, otoczone były zdolnymi wykonawcami. Siłą rzeczy więcej wiemy o czasach nam bliższych, więc da nam
to okazję do zaprezentowania także i tych, którzy mieli swój udział
w utrwalaniu zdobytej suwerenności.
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Rok 1918
Na moment cofnijmy się w czasie o 100 lat. Konkretnie do roku
1815, kiedy na Kongresie Wiedeńskim Rosja, Prusy, Austria, Anglia
i Francja ustaliły nowy porządek w Europie po zakończeniu wojen
napoleońskich. Polska, jak wiadomo, w kwestii odrodzenia państwowości wiązała wielkie nadzieje z Napoleonem, ale na Kongresie Wiedeńskim mocarstwa europejskie ostatecznie je przekreśliły. Także
nie kiwnęły nawet palcem w obronie Polaków w trakcie powstania
listopadowego i styczniowego. Miało być jak było.
Polacy znając te uwarunkowania, szansy na niepodległość upatrywali w zniszczeniu ustaleń Kongresu Wiedeńskiego, a to mogłoby
mieć miejsce tylko wówczas, gdyby zbieżne dotąd interesy mocarstw
rozbiorowych przestały je łączyć. Myśleli o tym zarówno Dmowski,
jak i Piłsudski, ale walka ze sobą zaborców i równoczesna ich przegrana miały chyba prawdopodobieństwo mniejsze niż główna wygrana w Toto Lotka (szansa 1:14. 000. 000). A jednak to się zdarzyło.
Polacy w poszczególnych zaborach wyczuli, że nadchodzi
moment dziejowy. Zaczęli brać sprawy w swoje ręce wypełniając
pustkę po władzach zaborczych. Po zakończeniu I wojny światowej
podstawowe sprawy były przedmiotem obrad państw sojuszniczych
(Anglia, Francja, USA), w wyniku których 28 czerwca 1919 r. podpi-
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sano Traktat Wersalski. Polskę reprezentowali tam Roman Dmowski
i Ignacy Paderewski. Do uzgodnień doszło jednak dopiero w połowie roku 1919, gdy tymczasem wspomniana wyżej pustka zaistniała
już wcześniej. Na terenie byłego Królestwa Polskiego, okupowanego
ciągle przez Niemców i Austriaków, za ich zgodą (liczyli na przyciągnięcie Polaków do walki z Rosją) powołano Radę Regencyjną w celu
administrowania tymi terenami. Jeszcze przed zakończeniem I wojny
światowej (11 listopada 1918 r.) w dniu 7 października 1918 Rada
Regencyjna zapowiedziała niepodległość Polski w oparciu o postulat
prezydenta USA Woodrowa Wilsona w sprawie powołania niepodległej Polski.
Jak się jednak okazuje, łatwiej zgłosić dobry postulat niż go zrealizować przy braku zgody na to, jak ma wyglądać ta przyszła Polska.
I tym razem szczęście nas nie opuściło. Tym, który wiedział, jak skutecznie stworzyć Polskę okazał się Józef Piłsudski, który wczesnym
rankiem 10 listopada 1918 r. przyjechał do Warszawy po zwolnieniu
z internowania w Magdeburgu. Na terenie byłego Królestwa Polskiego (zabór rosyjski) i w Galicji (zabór austriacki) był on dobrze znany
najpierw jako bojowiec PPS, a potem jako twórca Legionów walczących przeciwko Rosji po stronie państw centralnych (Niemcy i Austro-Węgry). Jednocześnie wiedziano, że nie miał zamiaru być bezwolnym narzędziem tych państw, co skutkowało jego uwięzieniem.
Znając te okoliczności i widząc entuzjazm mieszkańców z powrotu
Komendanta do Warszawy, Rada Regencyjna następnego dnia (11
listopada) powierzyła Piłsudskiemu dowództwo nad Polskimi Siłami
Zbrojnymi, ustanawiając go Tymczasowym Naczelnikiem Państwa.
I tak to się zaczęło.
ózef Piłsudski
był człowiekiem
czynu. Z tego powodu
nie akceptował współ-pracy z ludowcami lub
endecją
(Narodowa
Demokracja), a ponieważ program czynnej
walki z caratem wpisany
był tylko w działalność
PPS, więc działał w niej
aktywnie jako szef Organizacji Bojowej. Pod
jego dowództwem zorganizowano ok. 600 zamachów na przedstawicieli władz carskich oraz
ponad 500 napadów na
banki, pociągi pocztowe
i urzędy.
Zdobywał w ten
sposób osobiste doświadczenie wykorzystaJózef Piłsudski
Źródło: wikipedia.org ne później w tworzeniu
Legionów oraz regularnych oddziałów wojskowych, choć w sprawach dotyczących wojskowości był samoukiem.
11 listopada 1918 r. Józef Piłsudski został nie tylko dowódcą sił
zbrojnych, ale i Naczelnikiem Państwa. Pięć dni później wysyłając
depesze poinformował rządy państw europejskich i USA o powstaniu
niepodległego państwa polskiego na terenie wszystkich ziem Polski
przedrozbiorowej. Po kolejnych dwóch dniach powołał pierwszy rząd
premiera Jędrzeja Moraczewskiego.
W depeszy, o której mowa wyżej, Piłsudski zawarł główny punkt
swego programu. Chciał mianowicie stworzyć państwo silne, o dużym potencjale militarnym, by móc przeciwstawić się przyszłym wrogom Polski, tj. Niemcom i Rosji. Warto tu dodać, że w odróżnieniu od
Dmowskiego, za głównego wroga Polski uznawał Rosję i dlatego cały
wysiłek wojskowy kierował na wschód. Uważał przy tym, że w czasach powszechnego chaosu granice Polski wyznaczy stopa polskiego żołnierza. Podobnie zachowywali się Ukraińcy walcząc o Ukrainę
Zachodnią i Czesi w walce o Śląsk Cieszyński, zaś na zachodzie, na
terenie zaboru pruskiego w niezależnym zrywie powstańczym walczono o polskość Wielkopolski. W tę sprawę ani w dostęp Polski do
morza Piłsudski nie mógł się już angażować z braku sił i środków
oraz uwarunkowań politycznych. Zostawił to Dmowskiemu i jego Ko-

J

NR 11/2018

3

mitetowi Narodowemu Polski do ustaleń w trakcie rokowań pokojowych w Paryżu.
iosną 1919 r. Polska rozpoczęła kontruderzenie na froncie
litewsko-białoruskim przeciwko Armii Czerwonej w celu
wyparcia Rosjan z terenów byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Wielka ofensywa bolszewicka odrzuciła jednak wojska polskie na tyle
daleko, że latem 1920 r. zbliżyli się do Warszawy (sierpień). To był
szok, gdyż armii Tuchaczewskiego można było przeciwstawić dwukrotnie mniejsze siły. W tym ekstremalnie trudnym położeniu doszło
do zajęcia Zaolzia przez Czechosłowację, czemu nie było się kim
przeciwstawić.
Szczęście i tym razem nas nie opuściło. Dzięki złamaniu szyfrów bolszewickich Piłsudski, z udziałem generała Rozwadowskiego,
opracował kontruderzenie znad Wieprza całkowicie dezorganizując
atak sowiecki. Bolszewicy wycofywali się w popłochu, ponosząc
ogromne straty. Do ponowienia uderzenia nie mieli już siły.
Do traktatu pokojowego regulującego przyszłe relacje polsko-bolszewickie doszło 18 marca 1921 r. w Rydze.
Gdy tylko zakończyło się III Powstanie Śląskie (5 lipca 1921 r.)
granice II Rzeczpospolitej zostały ostatecznie ustalone aż do roku
1938, kiedy to wojsko polskie odebrało Czechosłowacji Zaolzie, zamieszkałe głównie przez Polaków.
Józef Piłsudski chciał Polski przedrozbiorowej, co w historiografii sowieckiej, a później także i w polskiej, przedstawiano jako przejaw
ekspansjonistycznej polityki sanacji. Trzeba temu stanowczo zaprzeczyć, gdyż Polska wracała tylko po swoje, ponieważ tereny te nigdy
do Rosji nie należały, Mało tego, Piłsudski realizując swoją koncepcję federacyjną dążył do ustanowienia niepodległej Litwy i Ukrainy,
by odgrodzić się od Rosji. Problemem była Białoruś, gdzie z uwagi
na brak elementów państwotwórczych ziemie te miały być inkorporowane do Polski.
Koncepcji federacyjnej usilnie przeciwstawiała się prawica.
W Sejmie głównymi oponentami tego rozwiązania byli wtedy posłowie Narodowej Demokracji, której przewodził Roman Dmowski,
zdeklarowany przeciwnik Piłsudskiego. Dmowski reprezentował bowiem pogląd, iż głównym wrogiem Polski są Niemcy i dlatego szukał porozumienia z Rosją zauroczony ideą panslawistyczną, właśnie
przez Rosję carską propagowaną. W późniejszym okresie uważał,
że Polska wielonarodowa sama w sobie stanowi zagrożenie dla jej
bytu państwowego. Stąd dążenia Piłsudskiego do zajmowania ziem
przedrozbiorowych na wschodzie, gdzie Polacy często stanowili
mniejszość, a zajęte przez nich tereny w wielu przypadkach miały charakter wysp wśród Białorusinów i Ukraińców, uznawane były
przez niego jako dalece szkodliwe.
Dmowski i jego otoczenie zakładali, że na terenie tworzonego
państwa polskiego element polski musi mieć przewagę ilościową,
tj. stanowić przynajmniej 65% ludności i dlatego nie można posuwać
się zanadto na wschód. Znalazło to także wyraz w zachowaniu negocjatorów kierowanych w takcie rozmów pokojowych w Rydze przez
endeka Władysława Grabskiego. Zgodzili się oni mianowicie na
ustępstwa terytorialne przekraczające oczekiwania strony rosyjskiej.
W efekcie np. w rejonie Mińska ostateczna granica II Rzeczpospolitej
biegła ok. 150 km na zachód od linii wcześniej akceptowanej przez
Dmowskiego i aż o 370 km na zachód od planowanej granicy przez
Piłsudskiego. Rezultatem i tak było państwo wielonarodowe - 3,9 mln
Ukraińców (15%), 2,0 mln Żydów (8%) i 1,0 mln Białorusinów (4%),
a Rosja bolszewicka niebezpiecznie przybliżyła się do Warszawy.
o zawarciu pokoju w Rydze nastąpił okres tylko względnego
spokoju, gdyż na granicy z Rosją bolszewicką ciągle dochodziło do dywersji, co zmusiło do powołania we wrześniu 1924 r. Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP), jako wyspecjalizowanej formacji
wojskowej służącej uszczelnieniu granic, przeciwdziałaniu infiltracji
ideologii komunistycznej, ale także prowadzeniu akcji oświatowo-kulturalnej i ochrony zdrowia wśród mniejszości narodowych pogranicza.
Na pozostałym obszarze Polski rozpoczęto natychmiast scalanie ziem trzech zaborów oraz organizowanie państwa we wszystkich jego aspektach. Ponieważ czas wojowników mijał, w proces
formowania społeczeństwa polskiego włączały się entuzjastycznie
nastawione szerokie rzesze ludności. Jakby przeczuwano, że okres
niepodległości jest krótki (19 lat) i należy się spieszyć w budowaniu
fundamentów Odrodzonej.
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Nasz rodowód

oniżej naszkicowane zostaną biogramy Józefa Piłsudskiego, niektórych jego bliskich współpracowników lub oponentów oraz przedstawicieli różnych profesji przyczyniających się do
odbudowy Polski lub zaznaczenie jej obecności na arenie światowej:
Józef Piłsudski (1867 – 1935)- syn powstania styczniowego,
w 1887 r. zesłany na 5 lat na Syberię, członek PPS, kieruje jej Organizacją Bojową, organizuje Związek Strzelecki, z członkami którego
jako I Kompania Kadrowa 6 sierpnia 1914 r. wkracza do Kongresówki, organizuje Legiony Polskie, zostaje Naczelnikiem Państwa,
współautor wygranej bitwy warszawskiej 1920 roku, organizator
przewrotu majowego z roku 1926, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych.
Roman Dmowski – (1864 – 1939) – współzałożyciel Narodowej Demokracji, przewodniczący Komitetu Narodowego Polski i delegat na konferencję pokojową w Wersalu, zabiegał o przywrócenie
Polsce Górnego Śląska, Pomorza z Gdańskiem, Warmii i Mazur,
przyłączenie Litwy, części Białorusi i Ukrainy, poseł na Sejm, przeciwnik Piłsudskiego, zwolennik państwa narodowego.
Ignacy Daszyński (1866 – 1936) – współzałożyciel PPS, przyczynił się do powstania Legionów Polskich, wicepremier Rządu
Obrony Narodowej (1920 – 1921), poseł na Sejm (1919 – 1935), wicemarszałek i marszałek Sejmu, pod koniec działalności politycznej
stopniowo odsuwał się od Piłsudskiego.
Kazimierz Sosnkowski (1885 – 1969) – generał, członek Organizacji Bojowej PPS, szef sztabu I Brygady Legionów Polskich,
internowany z Piłsudskim w Magdeburgu, minister spraw wojskowych (1920 – 1924), dowódca Frontu Południowego w Kampanii
Wrześniowej, wicepremier rządu na uchodźstwie (1939 – 1941), Naczelny Wódz (1943 – 1944).
Władysław Grabski (1874 – 1938) – ekonomista, związany
z Narodową Demokracją, minister skarbu (1919 – 1920 i 1923 – 1925),
przewodniczący delegacji polskiej na rokowania pokojowe z Rosją
w Rydze (1921), premier (1920 i 1923 – 1925), przeprowadził reformę walutową wprowadzając złotego, rektor SGGW (1926 – 1928).
Eugeniusz Kwiatkowski (1888 – 1974) – inż. chemik, członek Legionów Polskich, minister przemysłu i handlu (1926 – 1930),
współbudowniczy portu w Gdyni i magistrali kolejowej Katowice-Gdynia, dyrektor Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie
(1923 – 1926) i Mościcach (1930 – 1935), wicepremier i minister skarbu (1935 – 1939), poseł na Sejm (1938 – 1939), współtwórca Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP), pełnomocnik rządu ds.
odbudowy Wybrzeża i Trójmiasta, poseł na Sejm Ustawodawczy
(1947 – 1952).
Ignacy Mościcki (1867 – 1946) – inż. chemik, wynalazca (produkcja kwasu azotowego z azotu zawartego w powietrzu), profesor
politechniki we Lwowie (1912 – 1922), prezydent RP (1926 – 1939),
od 1939 r. na emigracji.
Ignacy Paderewski (1860 – 1941) – jeden z najwybitniejszych
pianistów świata, reprezentował w USA Komitet Narodowy Polski,
sygnatariusz Traktatu Wersalskiego, premier i minister spraw zagranicznych (1919), delegat Polski przy Lidze Narodów (1920 – 1921).
Wincenty Witos (1874 – 1945) – przywódca ruchu ludowego,
współzałożyciel Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast” (1914),
poseł na Sejm II RP (1919 – 1933), trzykrotny premier, po przewrocie majowym przeciwnik Piłsudskiego, więzień twierdzy brzeskiej,
w 1945 r. odmówił współpracy z Krajową Radą Narodową.
Wojciech Korfanty (1873 – 1939) – działacz śląski, przywódca II i III Powstania Śląskiego, Komisarz Plebiscytowy na Górnym
Śląsku, poseł na Sejm (1919 – 1930), wicepremier (1922), przeciwnik
Piłsudskiego, więzień twierdzy brzeskiej, od 1934 na emigracji.
Władysław Sikorski (1881 – 1943) – generał, skonfliktowany
z Piłsudskim w kwestii formowania Legionów Polskich, w czasie
wojny polsko-bolszewickiej dowodził Grupą Polesie, szef Sztabu
Generalnego (1921 – 1922), premier i minister spraw wewnętrznych (1922 – 1923), demonstrował bierną postawę w trakcie przewrotu majowego, premier i minister spraw wojskowych rządu RP
na uchodźstwie (1939 – 1943), zwolennik przedwojennej granicy
wschodniej, zginął w katastrofie lotniczej w Gibraltarze.
Tadeusz Rozwadowski (1866 – 1928) – generał, absolwent
elitarnej Wyższej Szkoły Wojennej w Wiedniu, szef Sztabu Gene-

ralnego WP (1918 – 1920), współautor wygranej bitwy warszawskiej
1920 r., w trakcie przewrotu majowego dowodził wojskami rządowymi, przez co do końca był w konflikcie z Piłsudskim.
Jan Kowalewski (1892 – 1965) – inżynier chemik, podpułkownik WP, genialny kryptolog, szef Sekcji Szyfrów Oddziału II Sztabu
Generalnego, w sierpniu 1919 r. w ciągu jednej nocy złamał szyfr
bolszewicki i dzięki temu przyczynił się do zwycięstwa w bitwie warszawskiej 1920 r., złamał także szyfry litewskie, ukraińskie i niemieckie. Kawaler Orderu Virtuti Militari, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, zmarł w Londynie.
Marian Rejewski (1905 – 1980), Jerzy Różycki (1909 – 1942),
Henryk Zygalski (1908 – 1978) – matematycy z Poznania, jako
pierwsi na świecie złamali niemiecki szyfr Enigmy pod koniec roku
1932, skrócili II wojnę światową o 2 – 3 lata, ratując mnóstwo istnień
ludzkich. W roku 2000 odznaczeni pośmiertnie Krzyżami Wielkimi
Orderu Odrodzenia Polski. Po wojnie M. Rejewski wrócił do Polski,
ujawniając swój udział w złamaniu Enigmy dopiero w roku 1967,
Jerzy Różycki zginął w katastrofie morskiej, a Henryk Zygalski pozostał w Anglii, gdzie uczył matematyki w prowincjonalnej szkole.
Jan Kiepura (1902 – 1966) – członek Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnik I Powstania Śląskiego, światowej sławy tenor,
znany w Polsce jako „chłopak z Sosnowca”, od 1926 r. wykonawca
arii operowych na całym świecie.
Halina Konopacka (1900 – 1989) – lekkoatletka, zdobywczyni
27 tytułów mistrzyni Polski w kilku konkurencjach (oszczep, kula,
dysk, skok wzwyż i dal), rozsławiła Polskę na Olimpiadzie w Amsterdamie (1928), zdobywając pierwszy złoty medal dla Polski (rzut
dyskiem – 39,62 m), a w plebiscycie dziennikarzy uznana została
za Miss Igrzysk w Amsterdamie, we wrześniu 1939 r. kierowała jedną z ciężarówek wywożących złoto Banku Polskiego na Zachód,
zmarła w USA, a jej prochy spoczęły na Cmentarzu Bródnowskim
w Warszawie.
Maria Skłodowska-Curie (1867 – 1934) – fizyczka i chemiczka, jedyna kobieta, która dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla (fizyka 1903, chemia 1911), inicjatorka utworzenia w Warszawie Instytutu Radowego (dziś Centrum Onkologii jej imienia). Zmarła na
złośliwą anemię i chorobę popromienną, jej notatki po dziś dzień są
niebezpiecznie napromieniowane. Pochowana w Panteonie w Paryżu.
Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916) – pisarz, napisał m.in. Trylogię, Krzyżaków, Quo vadis, W pustyni i w puszczy, w 1905 r. otrzymał literacką Nagrodę Nobla za całokształt twórczości. W trakcie
przemówienia po odebraniu nagrody powiedział m.in. tak o Polsce:
„Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysięcznych dowodów, że żyje.
Głoszoną ją podbitą, a oto mamy dowód, że umie zwyciężać”. Sarkofag z jego prochami znajduje się w krypcie bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
Władysław Reymont (1867 – 1929) – pisarz, przedstawiciel
realizmu w okresie Młodej Polski, za powieść Chłopi otrzymał literacką Nagrodę Nobla (1924), był członkiem Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, od 1925 r. członek PSL „Piast”. Serce Władysława Reymonta wmurowane jest w ścianę bazyliki Świętego Krzyża
w Warszawie.
rzedstawione tu biogramy dotyczą nielicznej, z uwagi na
szczupłość miejsca, ale wybitnej grupy Polaków, którzy
odnosząc osobisty sukces w różnych dziedzinach, przyczynili się
do sukcesu II Rzeczpospolitej. Swoje talenty przekuwali na nasze
wspólne dobro, przez co staliśmy się ich wiecznymi dłużnikami.
Musimy sobie jednak zdawać sprawę, że na sukces całej Polski
złożyły się także sukcesy wszystkich jej obywateli i to głównie bezimiennych. Tak działo się przez omawiany okres całego tysiąclecia,
ale tylko na jego początek i koniec zwrócono tu uwagę Czytelnika.
Gdy będziemy o ich czynach pamiętać, uzyskamy prawo do
tego, by uznawać siebie za tych, co są tak z Chrobrego, jak i z Piłsudskiego, traktowanych tu oczywiście jako symbole wszystkich,
którzy będąc naszymi przodkami dali nam Polskę, która istnieje także „kiedy my żyjemy”.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”
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Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości
11 listopada 2018 r. w niedzielę mieszkańcy Jarot mogli świętować tę wyjątkową uroczystość, nad którą patronat objął Prezydent Olsztyna, w Szkole Podstawowej nr 34. Występujące zespoły śpiewały patriotyczne pieśni.
Tego dnia o godz. 10.00 w pobliskim kościele pw. Błogosławionej
Franciszki Siedliskiej odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny. Właściwa

uroczystość rozpoczęła się w szkole o godz. 15. 00. Tak jak co roku, zgromadzeni zebrali się przed szkołą i patrzyli jak poczet sztandarowy wywiesza polską flagę. Następnie wszyscy zaśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Gdy ponownie zasiedli w holu szkoły, głos zabrali Lucyna Jaczewska, przewodnicząca
samorządowej Rady Osiedla „Jaroty” oraz Jerzy Krasowski, przewodniczący
spółdzielczej Rady Osiedla „Jaroty”. Powitali zgromadzonych i przedstawili gości honorowych, wśród których byli m.in. Halina Zaborowska-Boruch, Halina
Ciunel i ksiądz proboszcz parafii Błogosławionej Franciszki Siedliskiej Romuald Zapadka, który wygłosił przemowę z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Przybliżył nam sytuacje – geopolityczną i społeczną,
które miały miejsce ponad 100 lat temu w naszym regionie, gdy na mapach
nie było jeszcze państwa polskiego. Na zakończenie powiedział, że Polska
powstała, bo każdy Polak tego chciał. Chciał, aby Ojczyzna była niepodległa.

Krótką przemowę wygłosiła także wiceprezydent Halina Zaborowska-Boruch, która życzyła zgromadzonym radosnego świętowania tego dnia.
Przyszedł czas na występy artystyczne. W tym roku zaprezentowano pięć
zespołów. Był chór dziecięcy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia,
który zaśpiewał „Piechotę”, „Pałacyk Michla” i „Pierwszą kadrową”. Następnie wystąpiły dzieci z SP 34, należące do grupy wokalnej „Decybele”. One
z kolei zaprezentowały takie utwory, jak: „Taki kraj”, „W listopadzie” oraz „Ojczyzno ma”. Później na scenę wyszedł chór zrzeszony przy kościele pw.
Bogurodzicy Dziewicy Matki Kościoła, który zaśpiewał „Pierwszą Brygadę”,
„Przybyli ułani” oraz „Białe róże”. Jako przedostatnie wystąpiły panie ze Środowiskowego Domu Samopomocy „Dedal”, które wykonały utwory pt. „Jesz-

cze jeden mazur dzisiaj”, „Jak to na wojence ładnie” oraz
„Ułan na widecie”. Na końcu na scenę wyszli harcerze
z Hufca ZHP „Rodło”, którzy zaśpiewali „Miejcie nadzieję”,
„Rotę” i „Niepodległość”.
Wszystkie zespoły dostały w nagrodę upominki od
organizatorów. Uroczystość zorganizowały samorządowa
oraz spółdzielcza Rada Osiedla „Jaroty”, a także dyrekcja
SP 34. Na obchodach pojawiło się wiele osób – głównie
mieszkańców południowych osiedli. Zgromadzeni bawili
się bardzo dobrze, a sama uroczystość odbyła się w radosnej i spokojnej atmosferze.
Cezary Kapłon
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Dzień Seniora
W Klubie Kultury „Na Górce” z okazji Dnia Seniora odbyło się uroczyste spotkanie, zorganizowane przez Osiedlowy Dom Kultury i spółdzielczą Radę Osiedla „Nagórki”, podczas którego życzenia seniorom złożył Roman Szostek, przewodniczący Rady Osiedla.

Z tej okazji Teresa Biała, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury Rady Nadzorczej, zaprezentowała „potrawy jesienne”. Gościem spotkania
była Halina Mikulska, przewodnicząca Rady Osiedla „Pieczewo”. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Rady Osiedla „Nagórki”.
Seniorzy byli wzruszeni i bardzo zadowoleni ze spotkania. 
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”
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Ogłoszenia mieszkaniowe
Kupię mieszkanie do 36 m² – może być zadłużone. Tel. 664 813 060.
Kupię mieszkanie o pow. 45 – 50m², na parterze, I bądź II piętrze, na Nagórkach, Jarotach lub w pobliżu Dworca PKP. Tel. 695 319 013.
Sprzedam M-2 o pow. 32,30 m² przy ul. Żołnierskiej, na X piętrze lub zamienię na większe 2-pokojowe. Tel. 89 612 64 54.
Osoby starające się o zamianę mieszkania mogą umieścić bezpłatne ogłoszenie w naszym miesięczniku. Zgłoszenia pisemne
przyjmuje sekretariat SM „Jaroty”, ul. Wańkowicza 9. Ogłoszenia zamieszczamy również na naszej stronie internetowej: www.smjaroty.pl
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JESIENNIE czy ZIMOWO oby bezpiecznie
Październik nas rozpieścił, ziściły się marzenia o przysłowiowej złotej
polskiej jesieni i piękne było również babie lato, ale na tym koniec, teraz
będzie jesiennie, a może i zimowo – taka to już kolej rzeczy!
Rozmarzyliśmy się październikowym ciepełkiem, ale coś za coś, nie
było grzybów, natomiast w ogródkach i na działkach sypnęło urodzajem,
czy to znak, że będzie ostra zima i trzeba robić zapasy – zobaczymy?
Czas już było przywyknąć do zmienności pogody i wszelkich jej anomalii, tak więc bądźmy przygotowani na wszelkie jej oblicza: deszcze, czasem ze śniegiem, wiatry i ostatnio też wichury, zimno, słotnie i szaro, ale
to nic, jeśli będziemy pamiętać o bezpieczeństwie.
W naszych osiedlach mieszkamy w blokach, nowszych czy starszych,
ale w większości już po termomodernizacji, gdzie czujemy się zwykle bezpiecznie, nawet podczas słotnej jesieni czy mroźnej i śnieżnej zimy. Przypominam jednak ponownie, aby tak było zawsze, musimy zadbać o dobry stan
instalacji domowych, które są intensywnie eksploatowane jesienią i zimą.
Sprawy zasilania energią elektryczną, ogrzewanie i gaz, a także
wszelkie sprawy nazwijmy je prozaicznie hydrauliczne – musimy pamiętać, jak i do kogo szybko się zwrócić w przypadku ich awarii.
Ponownie również przypominam – pamiętajmy o mieszkających w naszym sąsiedztwie osobach starszych, chorych lub niepełnosprawnych, dla
których trudne warunki zimowe mogą stanowić prawdziwe zagrożenie,
współdziałajmy też z sąsiadami, oni pomogą nam, tak jak my im, gdy zajdzie taka konieczność – to nasze przewidywanie i zapewnienie bezpieczeństwa w tym trudnym jesienno-zimowym okresie.
W tych jakże trudnych i zmiennych warunkach atmosferycznych przebywanie poza domem wymaga szczególnej ostrożności i rozwagi. Mróz,
porywisty wiatr, to w naszej strefie klimatycznej jesienią i zimą raczej reguła niż wyjątek. Od naszego rozsądku, dobrego przygotowania i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach zależy, czy zimowa, a czasem i jesienna aura nie zaskoczy nas niebezpieczeństwem. Na co trzeba
zwrócić szczególną uwagę:
– na temperaturę powietrza – faktyczną i odczuwalną oraz na wilgotność i wiatr – te dwa czynniki powodują, że marzniemy na dworze
znacznie bardziej niż na to wskazuje termometr. Im bardziej wilgotno
i wietrznie – tym zimniej. Świadomość tego, jak i dostosowywanie ubioru
do realnych warunków, wykonywanych zadań i czasu przebywania poza
domem pozwoli nam uniknąć odmrożeń czy wychłodzenia ciała zagrażającego zdrowiu i życiu;
– na oblodzone chodniki, jezdnie i ścieżki, śliski lód ukryty pod cienką warstwą śniegu może być przyczyną poważnych obrażeń, złamań
i urazów, włącznie ze wstrząsieniem mózgu. Podobnie oblodzone mogą
być schody i poręcze, wejścia do klatek schodowych, sklepów itp. – przewidujmy zagrożenia i uważajmy, pomagajmy sobie w sytuacjach trudnych;
– na tworzące się w okresach odwilży, czy po obfitych opadach śniegu i przy zmiennej temperaturze sople lodu oraz nawisy zamarzniętego
śniegu na dachach – mogą one być zagrożeniem dla pieszych przechodzących pod budynkami.
Jesień i zima bywa piękna, bywa i kapryśna, ale zawsze niesie ze
sobą różne zagrożenia, a życie biegnie swoim torem, trzeba iść czy jechać
samochodem lub autobusem: bądź to do pracy, czy zawieźć dzieci do
szkoły lub przedszkola, a czasem korzystając z dobrej pogody wybrać się

DYŻURY

na spacer, są amatorzy wędkarstwa podlodowego, a dzieci chcą się bawić
na ślizgawkach czy biegać po śniegu. W każdej z tych sytuacji bywają
zagrożenia, ale trzeba je po prostu przewidywać i żyć normalnie.
Jeszcze mamy listopad, w polskiej pogodzie to przedostatni miesiąc
roku, który przez Polaków uważany jest za najgorszy, największe brzydactwa porównywane są do nocy listopadowych, a czy zasłużenie? Niestety
tak, z kilku powodów.
Listopad to miesiąc zwykle zdecydowanie „brzydszy” niż wszystkie
poprzednie. O tej porze roku w Polsce jest ciemno, zimno, często również
pada. Ale czy każdy listopad musi być brzydki i ponury? Niekoniecznie,
przecież może być też nawet przy chłodach pogodnie i ładnie, zwłaszcza że listopad sąsiaduje z meteorologiczną zimą, która rozpoczyna się
1 grudnia, stąd też listopad potrafi przynieść nie tylko przymrozki i nieśmiałe opady śniegu, jak to zwykle bywa, ale także zupełnie syberyjską
pogodę.
I tak dochodzimy do grudnia – to ostatni dwunasty miesiąc w roku,
zaś nazwa grudzień pochodzi od słowa gruda, które znaczy między innymi
– zamarznięta ziemia i jednoznacznie kojarzy się nam z zimą, a bywa, że
grudzień to ulubiony miesiąc wielu ludzi, bo to czas oczekiwania na wiele
dni świątecznych.
Pierwsi świętowanie rozpoczynają górnicy. W dniu świętej Barbary,
patronki górników, odbywają się obchody w kościołach, parady z orkiestrą, apele oraz rozmaite imprezy artystyczne i jubileuszowe. Po Barbórce
Mikołajki, a Mikołaj kojarzy nam się ze starszym panem z białą brodą,
ubranym w czerwone spodnie i czerwony kubrak, przemieszczającym się
na saniach ciągniętych przez renifery. W Mikołajki dajemy sobie drobne
upominki i zaczynają się przygotowania do najważniejszych świąt – Bożego Narodzenia.
I tutaj przejdę do prozaicznego przypomnienia o zagrożeniach przedświątecznych – zakupy, podczas których pamiętajmy o złodziejaszkach
i naciągaczach wykorzystujących zamieszanie i swoiste rozkojarzenie
kupujących, różni pseudohandlarze i pośrednicy, którzy nachodzą nas
w mieszkaniach, nękają telefonami i mailami – bądźmy ostrożni i przewidujmy wszelkie zagrożenia! A jak mowa o świętach, to poza przewidywaniem zagrożeń związanych z ich przygotowaniem, kolejna sprawa
warta przypomnienia: często wyjeżdżamy na krócej czy dłużej, a to do
rodziny, a ostatnio na modne wczasy świąteczne zostawiając mieszkanie
bez nadzoru, a są „specjaliści”, którzy potrafią to namierzyć i wykorzystać
– w tym okresie nasila się procedura włamań, kradzieży itp. Bądźmy na to
wyczuleni, wystarczy pomoc sąsiedzka – zapalanie światła w pozostawionym mieszkaniu i „przychylne oko sąsiada” na to, co dzieje się na klatce
schodowej – to gwarancja bezpieczeństwa.
Choć ostatnio zimy bywały łagodne, to jednak pamiętajmy, że grudzień
to już „nie przelewki”, bywa zimno i bardzo zimo, bądźmy współgospodarzami naszych bloków mieszkalnych, zwracajmy uwagę na niedomknięte
okna czy otwarte drzwi wejściowe klatek schodowych, za utraty ciepła płacimy wszyscy razem. Czy będzie bardziej czy mniej zimowo – ten czas
niesie wiele uciążliwości i zagrożeń. Przewidywanie, zabezpieczanie
i wzajemna pomoc w obliczu tych zagrożeń – to nasz ludzki obowiązek i przywilej. Cdn.
Starszy inspektor OC Marek Krysiewicz

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodnicząca Rady Nadzorczej – Bogumiła Gadziała.
Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (za wyjątkiem świąt)
w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9, w godz. 15. 00–17. 00.
Najbliższy dyżur: 17 grudnia 2018 roku – pełni Barbara Dmochowska-Dyżlą

ZARZĄDU
Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolanta Piechocka i wiceprezes
ds. technicznych inż. Piotr Wałecki przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy poniedziałek (oprócz świąt) w godz. 14. 00–17. 00
w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9.
Gazeta bezpłatna Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, 10- 684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 00; Rada Programowa: Danuta Jamiołkowska, Tamara Jesionowska, Zbigniew Karpiński, Andrzej Rzempołuch; Redaktor naczelny: Małgorzata Gieczewska, tel. 663 743 083,
e-mail: sm.jaroty@wp.pl. Skład, przygotowalnia offsetowa i druk: Studio Poligrafii Komputerowej „SQL” s.c., 10 - 684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 24,
tel./fax 89 542 87 66, 542 03 39.Redakcja nie publikuje i nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie dokonywanie skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach. Nakład 1000 egz.
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Edward Mróz

Ceniony olsztyński pediatra i anatomopatolog, organizator służby zdrowia na Śląsku i w województwie olsztyńskim po II wojnie światowej. Urodził się 9 grudnia 1898 r. w Maniowie, pow. Dąbrowa Tarnowska, woj. krakowskie.
Po ukończeniu
Gimnazjum Klasycznego im. Jana Długosza w Nowym Sączu
w 1917 roku zapisał się
na Wydział Lekarski
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Wstąpił do Batalionu
Akademickiego i wziął
udział w walkach toczonych na Pomorzu
w 1918 roku. Walczył także na froncie
wschodnim w wojnie
polsko-bolszewickiej
z 1920 roku, w stopniu
podchorążego-lekarza
13 dywizjonu artylerii.
Dyplom lekarza wszechnauk uzyskał w 1925 roku; w następnych latach pracował jako pierwszy asystent w Klinice Pediatrycznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach trzydziestych był lekarzem
naczelnym w ubezpieczalniach społecznych w Złoczowie we Lwowskiem, w Tarnowie i Chrzanowie. Po II wojnie światowej najpierw organizował służbę zdrowia na Dolnym Śląsku; w 1949 roku otrzymał
nominację na dyrektora Wojewódzkiej Centralnej Poradni Ochrony
Macierzyństwa i Zdrowia Dziecka w Olsztynie.
W 1950 roku przyjechał do Olsztyna, gdzie powierzono mu ponadto funkcję kierownika działu lecznictwa w DOKP. Zmarł w Olsztynie 21 grudnia 1988 r.
Całą swoją wiedzę lekarską i niezwykły talent organizacyjny
poświęcił chorym dzieciom: uruchomił zespół poradni dziecięcych
przy ul. Mickiewicza 1 w Olsztynie i oddziały dziecięce w szpitalach
powiatowych w Giżycku, Mrągowie, Szczytnie, Ostródzie, Bartoszycach i Lidzbarku Warmińskim. Jego nowatorskim pomysłem było
wprowadzenie podziału na poradnie dziecka chorego oraz poradnie dziecka zdrowego. Wiele czasu poświęcił na pracę w szeroko
rozumianej ochronie zdrowia, był inicjatorem i pierwszym przewodniczącym olsztyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrów
i Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, a przede wszystkim był wspaniałym człowiekiem i znakomitym lekarzem pediatrą, którego pomysłom olsztyńska służba zdrowia wiele zawdzięcza.
Danuta Jamiołkowska
Przy pisaniu biogramu doktora Edwarda Mroza korzystałam z pracy innego olsztyńskiego lekarza, Zenobiusza M. Bednarskiego,
pt. „Lekarze Warmii i Mazur 1945 – 1995. Słownik biograficzny”, Olsztyn 1997.
Zdjęcie z artykułu Andrzeja Skrobackiego „Prawdy doktora Mroza”, „Warmia i Mazury” 1989 r., nr 3, s. 11, w zbiorach OBN.

Poradnia Rodzinna Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Sukurs”
z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Kopernika 45, IV piętro

udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej terapeutycznej, mediacyjnej i prawnej
dotyczącej przemocy w rodzinie uzależnień od alkoholu i narkotyków
oraz innych trudnych problemów rodzinnych
W celu umówienia się ze specjalistą należy dzwonić pod numer telefonu 600 067 780.
Stowarzyszenie działa od 1987 r., pracują w nim doświadczeni i kompetentni specjaliści.

