RODZINNA DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

Nazywam się Antonina Kazaniecka, mam 9 lat i jestem uczennicą klasy trzeciej
Szkoły Podstawowej imienia Królowej Jadwigi w Sierczy. Zainteresowana przez mojego tatę
konkursem na Spacerownik Rodzinny zabrałam się do
działania. Czas krótki, ale zapał do realizacji ciekawych
projektów mieliśmy zawsze. W mroźny zimowy wieczór
ogrzewając się przy kominku wróciliśmy do lektury książki
pt. „Honor Oficera” autorstwa mojego dziadzia.
Wspominając dawne dzieje i bohaterskie czyny członków
naszej rodziny postanowiliśmy zaplanować spacer śladami
przodków po Krakowie, a do pomocy zaangażować babcię
i dziadzia, którzy te historie odtwarzają od długich lat.

W ślad za naszym planem udaliśmy się do dziadków na odszukanie śladów bohaterów
wśród rodziny. Podczas spotkania zobaczyliśmy mnóstwo starych zdjęć i wysłuchaliśmy
pięknych historii, które dziadziu obiecał nam opowiedzieć szczegółowo podczas spaceru po
pięknym Krakowie, odwiedzając miejsca z nimi związane. Poznaliśmy wstępnie postacie
które będziemy poznawać w czasie naszej wspólnej wycieczki.

Antoni Gelles, żołnierz II Brygady Legionów
Piłsudskiego, po wojnie kończy studia i uczy
w seminarium nauczycielskim. Rozstrzelany
przez Niemców w lesie koło Wejherowa

Józef Gelles, żołnierz II Brygady Legionów
Piłsudskiego, po wojnie leczy się w Krakowie
i poznaje Marię Włodarz, z którą bierze ślub.

Juliusz Szuro (z kapeluszem w ręku) na najwyższym szczycie Bośni –Bjelasnicy
2067 m n.p.m, wstąpił na ochotnika do Legionów, walczył w Karpatach, został
ciężko ranny w bitwie pod Kirlibabą, zmarł w 1918 r.

Czterej bracia Hrebendowie od lewej Michał, Staszek, Janek i Władek

Nadszedł najwyższy czas żeby wybrać się w teren. Realizując naszą pasję do
odkrywania ciekawych miejsc. Naszym przewodnikiem zostaje Ziuk, czyli Józef Piłsudski.
Zaczynamy na dworcu głównym w Krakowie. Tutaj przyjechaliśmy pociągiem tak jak
kiedyś przed laty mój prapradziadziu
Józef
Gelles ze swoim bratem
Antonim. Przyjechali ze Śniatynia.
Dziadziu przytoczył w tym miejscu
historię że obydwaj bracia dowodzili
grupą harcerzy, która to w Kołomyi
zdobyła magazyn broni i ze zebranym
łupem udała się do Krakowa. Tutaj też
pracowała jako kasjerka podczas
I Wojny Światowej Maria Włodarz
poślubiona przez Józefa Gellesa, a jej
córką była moja prababcia Danuta
Szuro.

Na dworcu znajdujemy też pierwsze tablice
upamiętniając Józefa Piłsudskiego.

Odnaleźć się w Krakowie nie będzie
nam łatwo, przyda się na pewno mapa.

Udajemy się dalej w kierunku ulicy
Szpitalnej, gdzie mieści się kamienica, której
właścicielami
byli
Hrebendowie.
W kamienicy pod numerem 20 mieszkali
bohaterowie naszej historii. Dziadziu Janek
opowiada nam dzieje Staszka Hrebendy
opisane we wcześniej wspomnianej książce
jego autorstwa.

Staszek był oficerem w wojsku
austriackim,
służył
na
froncie
włoskim, podczas walk z Ukraińcami
i Bolszewikami o granice naszego
państwa. Dowodził artylerią jako
dowódca
pociągu
pancernego
„Śmiały” w walkach między innymi
o Przemyśl i
Lwów. Został
odznaczony Signum Laudis, Krzyżem
Walecznych i Orderem Virtuti Militari,
zamordowany w Katyniu.
Staszek Hrebenda na tle pociągu pancernego „Śmiały”

Staszek miał trzech braci, Władka, który
ukończył szkołę artylerii we Wiedniu
i został dowódcą pociągu pancernego
„Kozak”, Janka, który podobnie jak Staszek
służył na froncie włoskim. Janek Hrebenda
walczył o granice Polski z Czechami, został
ciężko ranny. Życie mu uratował jego
ordynans i zarazem przyjaciel. Zawiózł go
na furmance do szpitala wojskowego, gdzie
nasz bohater trafił pod fachową opiekę.
Po wojnie został sędzią, aresztowany w 1939 Rodzina Hrebendów na balkonie kamienicy przy
roku, zginął w Oświęcimiu. W obozie poznaje
ulicy Szpitalnej 20
rotmistrza Witolda Pileckiego i ratuje mu
życie, o czym Pilecki wspomina w swoich raportach.
Najstarszy z braci Michał był młodym
i zdolnym naukowcem. Niestety zginął
na Wołyniu i został pochowany na polu
walki. Rodzina dostała tylko obrazek
skromnego grobu, niestety nie udało się
po wojnie go odnaleźć. Została tylko
klepsydra z gazety, gdzie napisano,
że „wraz ze śmiercią Michała Hrebendy
polska nauka poniosła ogromną stratę”.
Udało nam się zrobić zdjęcie
na balkonie tej kamienicy, chociaż
po ponad stu latach wygląda inaczej

Dalej zmierzamy w stronę Małego Rynku
i ulicy Siennej, gdzie mieściło się dawniej
gimnazjum im. Św. Jacka. Uczyli się tutaj
wszyscy bracia Hrebendowie. Historia tej
nauki jest burzliwa i pokazuje jak ważna dla
chłopców była rodzina. Staszek musiał
powtarzać klasę. Rodzice podjęli decyzję
o zmianie szkoły na gimnazjum im. Jana III
Sobieskiego, a pozostali bracia na znak
solidarności przenieśli się wraz z nim.

Dalej odwiedzamy kościół Mariacki
i św. Barbary, w którym odbywały się
prawie wszystkie uroczystości rodzinne,
takie jak śluby czy chrzty.

Docieramy na róg Floriańskiej i Rynku
Głównego,
gdzie
mieścił
się
Bank
Gospodarstwa Krajowego. W banku tym
pracował
Władek
Hrebenda
i
mój
prapradziadziu Jan Szuro.

Przechodzimy przez Rynek i widzimy piękne
kamienne lwy, które strzegą wejścia do Wieży
Ratuszowej. Na budynku tym znajduje się
tablica upamiętniająca rozbrojenie garnizonu
austriackiego przez polskich żołnierzy w dniu
31 października 1918 roku.

Idziemy na ulicę Jagiellońską, pod
numerem 9 znajdujemy tablicę
upamiętniającą
utworzenie
Komitetu Pomocy Walczącym za
Ojczyznę,
pomagającemu
legionistom Piłsudskiego.

Kierujemy się śladami Ziuka pod piękny
i okazały budynek Collegium Novum,
w którym studiowali Jan i Aleksander
Szuro, oraz Jan i Michał Hrebenda, który
po studiach został asystentem profesora
Olszewskiego.
Przed
Uniwersytetem
Jagiellońskim stoi niezwykły pomnik
przyrody nazwany „Drzewem Wolności”
zasadzony 3 maja 1919 roku dla
upamiętnienia odzyskania przez Polskę
niepodległości.

Zmierzamy dalej ulicą Piłsudskiego w kierunku
krakowskich Błoń, mijamy kolejne tablice
i pomniki upamiętniające wydarzenia historyczne
z udziałem Naczelnika Państwa Polskiego.

Próbujemy poczuć się jak legioniści patrząc
oddanym wzrokiem na Marszałka.

Docieramy pod budynki
i
teren
Towarzystwa
Gimnastycznego
Sokół.
Wiele
pokoleń
naszej
rodziny uczęszczało tu na
zajęcia.

Dochodzimy do bardzo ruchliwej jezdni. Dziadziu nam powiedział że w czasach I Wojny
Światowej wyglądało to zupełnie inaczej. Droga była bita, nie asfaltowa, środkiem zamiast
pasa zieleni biegły tory kolejki wąskotorowej. Poruszały się raz na jakiś czas samochody bądź
furmanki, a nie to co teraz.

Nieopodal stąd przy alei Krasińskiego
28 mieszkała w tamtych czasach rodzina
Szuro, a wśród nich czterech braci Julek,
Jaś, Aleksander i Eustachy Szuro.

Postać Julka opisaliśmy pod jego zdjęciem. Eustachy
Szuro w 1914 roku wybrał się do Francji na Kongres
Esperantystów, tam zastaje go wojna. Wstępuje do
Legii Cudzoziemskiej. Walczy przede wszystkim w
Afryce. Jak powstała armia generała Hallera, bierze
udział między innymi w odzyskaniu przez naszą
Ojczyznę dostępu do morza. Potem walczy jeszcze
w wojnie z bolszewikami i umiera w 1926 roku.
Aleksander Szuro podczas wybuchu I Wojny
Światowej znajduje się w Warszawie, gdzie szuka
wydawców dla swojej twórczości. Internowany
przez Rosjan, na ochotnika idzie pracować do
szpitala Czerwonego Krzyża. W czasie Rewolucji
Październikowej ucieka do Polski i w wojnie
z bolszewikami dowodzi szpitalem polowym.
Po wojnie pracuje jako lekarz w Warszawie
i zakłada teatr w Łucku, gdzie mieszkał kilka lat.
Wydaje kilka książek i tomików wierszy.
Zdjęcie rodziny Szuro

Od lewej Aleksander, Jan i Eustachy Szuro

Wracamy na Błonia i po kilku krokach
docieramy na ulicę Oleandry, gdzie mieści się
Dom Józefa Piłsudskiego. 3 sierpnia 1914 roku
z tego miejsca wyruszyła pierwsza kompania
kadrowa w bój o Polskę.

To tutaj z zapasami broni
z Dworca Głównego przybył
zastęp strzelców ze Śniatyna pod
dowództwem braci Antoniego
i Józefa Gelles, nazywanego
Ziutkiem, którzy oddali się pod
komendę Józefa Piłsudskiego.
Marszałek chcąc wynagrodzić
śmiałość
zuchów
awansuje
z miejsca Antoniego na stopień
kaprala.

Tutaj również na ochotnika zgłosił się Julek
Szuro, by walczyć o niepodległość naszego
kraju. Cała trójka trafiła do II Brygady
Legionów, nie wiedzieli wówczas, że losy ich
rodzin się połączą. Ciekawi nas, czy się
przyjaźnili, niestety tego się już nie dowiemy.

Nasz spacer dobiegł końca. Zmarznięci i zmęczeni udajemy się do domu na ciepłą herbatkę,
przy której zaplanujemy z dziadziem, gdzie możemy pójść następnym razem i jakie
ciekawostki nam może jeszcze zdradzić.

Wszystkie zdjęcia użyte w fotorelacji są naszego autorstwa,
a stare zdjęcia pochodzą z rodzinnego archiwum.

