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CZERWIEC 2013 R.
Wydanie specjalne

12

cz
u
a
k
t
e

m
u
a
n
sk
a
i
w
m
o
i
n
sto

u
i
g
e
ll
o
C

z
Ga

o
mG

http://pamiec.sandomierz.pl

http://pamiec.sandomierz.pl

Zbigniew Kabata ps. „Bobo” ur. 1924 r., wybitny
intelektualista, Kombatant, żołnierz Oddziału
„Jędrusie” i 2 pp. Leg. AK, redaktor podziemnego
pisma „Odwet”. Podpułkownik Wojska Polskiego.
Poeta. Badacz-odkrywca. Jeden z najwybitniejszych
współczesnych uczonych parazytologów. Mieszka
w Kanadzie.
Jego najsłynniejszy utwór to "Armia Krajowa" - napisany w 1964 r. w Aberdeen w Szkocji (muzykę
skomponował Tadeusz Kaczyński). Pieśń stała się
nieoficjalnym hymnem środowisk AK; jest wielokrotnie cytowana na tablicach upamiętniających działalność AK, w całości
znajduje się na Pomniku Armii Krajowej w Bazylice w Licheniu
· Odznaczony m.in.: Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, dwukrotnie
Krzyżem Walecznych, Medalem Wojska, trzykrotnie Krzyżem Armii
Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Złotym Medalem Za Zasługi dla
Obronności Kraju;
· Doktor honoris causa Akademii Rolniczej w Szczecinie;
· 28.10.1999 r. - uchwałą Rady Miasta Sandomierza - Honorowy Obywatel Sandomierza;
· 2012 r. - odznaczony Medalem Diamentowego Jubileuszu Królowej
Elżbiety II.
· 13.12.2012 r. - Kapituła I LO przyznała Zbigniewowi Kabacie Honorowy Tytuł Przyjaciela Collegium Gostomianum
29 lipca 2007 roku ppłk Zbigniew Kabata za swą pracę naukową otrzymał
najwyższe kanadyjskie odznaczenie państwowe Order of Canada Member
(C.M.).
Opracował: Tomasz Kowal, uczeń I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu

Na wiadomość o przygotowaniach do pierwszego programu artystycznego
zatytułowanego "Akowski testament - w obronie pamięci" prezentującego
twórczość poetycką, Profesor Zbigniew Kabata wysłał następujący list (30
marca 2010 r.):
Szanowny Panie Dyrektorze, Drodzy Młodzi Rodacy:

Otrzymałem dziś list zawiadamiający mnie o planowanym na 23 kwietnia
2010 r. spotkaniu, które ma być poświęcone recytacji moich wierszy. Jestem tym listem do głębi wzruszony. (...) Świadomość, że moje słowa staną się drogowskazem dla dorastającego pokolenia polskiej młodzieży jest
dla mnie ukoronowaniem całego życia. W jednym z mych wierszy wołałem:
Weźcie od nas pałeczkę sztafety.
Niech Was wiedzie ten sam Orzeł Biały
do tej samej od wieków już mety,
dla Jej dobra, dla Jej większej chwały.

Moi Kochani, należę do pokolenia kombatantów, ludzi, którzy byli gotowi
oddać swoje życie w ofierze dla dobra Kraju. Wszystko było dla nas proste. Dziś nie wymaga się od Was takiego poświęcenia, ale to nie umniejsza Waszego obowiązku. I dziś sprawy nie zawsze są proste. Wracając do
mych wierszy, podzielę się z Wami zwrotką jeszcze jednego:
Są granice, są flagi, polityczne ciało.
Ale myśl, kornik-drukarz po nocach mnie budzi;
Jak mi ciebie odnaleźć znowu w sercach ludzi,
Kraju, za który umrzeć tak łatwo bywało?

Bo często jest łatwiej umierać za sprawę niż dla niej żyć. Więc jeżeli moje
słowa pomogą Wam znaleźć drogę do służby Krajowi, będę uważał, że nie
żyłem na próżno. (...)
Serdecznie pozdrawiam Was wszystkich i proszę, pozdrówcie ode mnie
Sandomierz, kochane miasto, które uznało mnie za swego
.
Wasz stary wygnaniec Bobo od Jędrusia

Skład: Aleksander Paszkowski
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Wydawca: Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego
Collegium Gostomianum - Krzysztof Banaszkiewicz
(matura 2001). Warszawa 2011 r.

Jesteśmy grupą młodych ludzi, którzy w
2008 r. i 2009 r. rozpoczęli naukę w I Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu.
Chcąc oderwać się od szkolnej rutyny, rozpoczęliśmy pracę w zespole recytatorskim
prowadzonym przez Panią dr Danutę Paszkowską. Wielogodzinne próby, chwile zwątpienia i sukcesów sprawiły, że staliśmy się
przyjaciółmi. Wspólnie przygotowywaliśmy
wieczory poetyckie i programy okolicznościowe. Naszym największym wyzwaniem było spotkanie z poezją Pana Profesora Zbigniewa
Kabaty, kombatanta Armii Krajowej. Początkowo interpretacja wierszy sprawiała nam duże trudności, ponieważ Pan Profesor porusza
tematykę nam nieznaną. Wojna, śmierć, wybory moralne - to rzeczywistość, w której przyszło żyć młodym w czasie II wojny światowej.
My, dorastający w wolnej Polsce, nie rozumieliśmy skali poświęcenia walczących o niepodległość. Doświadczenia Profesora Kabaty to
żywa historia, jaką przekazał nam młodym w swojej poezji. Uświadamia ona, jak wiele zawdzięczamy naszym przodkom i jak cenną
wartością powinna być dla nas ojczyzna. Pan Kabata udzielił nam
lekcji patriotyzmu, a swoją postawą dał przykład wierności ideałom.
Jest dla nas wzorem do naśladowania. Kierując się jego słowami zawartymi w wierszu „Sztafeta”, chcemy przejąć pałeczkę sztafety i
świadomie brać udział w dziejach naszego kraju. Teraz już wiemy,
że jesteśmy ogniwem w łańcuchu historii i musimy brać pełną odpowiedzialność za los ojczyzny.
Pan Profesor Zbigniew Kabata to przyjaciel młodzieży. Do autorów
tego wstępu kieruje bardzo serdeczne listy, podpisując się jako Wujek Bobo. Bobo - tak brzmi wojenny pseudonim, Wujek - bo młodzież recytującą swoje wiersze w zespole recytatorskim I Liceum
Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum nazwał swoją sandomierską rodziną.
10

XIV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa
Kabaty odbędzie się w piątek, 7 czerwca w Szkole Podstawowej
imienia Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy.
„Konkurs jest organizowany od 14 lat, ma na celu integrowanie

szkół noszących imię Władysława Jasińskiego, uczenie patriotyzmu
i szacunku dla dokonań minionych pokoleń, oddanie hołdu bohaterom, którzy swoje życie poświęcili ojczyźnie oraz budzenie wrażliwości na piękno języka poetyckiego – informuje Teresa Majczak,
dyrektor szkoły w Koprzywnicy.
W konkursie biorą udział uczniowie ze szkół z Sulisławic, Smerdyny, Gawłuszowic, Połańca, Staszowa, Mielca i Koprzywnicy.
Wszystkie te placówki łączy fakt, że należą do Rodziny Szkół Jędrusiowych.
Rokrocznie uczestnicy i zaproszeni goście mogą wysłuchać ciekawych, nowatorskich deklamacji poezji Zbigniewa Kabaty, byłego
partyzanta oddziału „Jędrusie”, a zarazem autora hymnu koprzywnickiej podstawówki „Jędrusiów my spadkobiercy”. Gośćmi honorowymi konkursu są byli partyzanci z oddziału „Jędrusie”.
W tym roku po raz pierwszy zaprezentuje się polska młodzież z Białorusi”.
Echo Dnia, 6 czerwca 2013 r.

Młodzież Collegium Gostomianum, głęboko związana
z poezją Pana Zbigniewa Kabaty, zaprosiła do swojej szkoły
Organizatorów Konkursu oraz jego uczestników z Białorusi.
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Collegium Gostomianum 1602 r.

Wydawca: Absolwent I LO Collegium Gostomianum - Krzysztof Banaszkiewicz
(matura 2001). Warszawa 2012 r.
9 listopada br. w Bazylice Katedralnej teatr I
LO Collegium Gostomianum "Cegielnia" zaprezentował widowisko misteryjne na podstawie utworów Zbigniewa Kabaty, Honorowego Obywatela Sandomierza, "Partyzancka
Droga Krzyżowa". Na spotkanie przybyli
Kombatanci różnych ugrupowań, władze miasta i powiatu, uczniowie, nauczyciele i pracownicy I LO oraz mieszkańcy Sandomierza.
Proboszcz Katedry, ks. Zygmunt Gil, podziękował młodzieży za pielęgnowanie tradycji
patriotycznych, czego świadectwem było zaprezentowane widowisko. Wszyscy
zostali obdarowani tomikiem z wierszami prof. Zbigniewa Kabaty, do których
grafiki sporządził Pan Piotr Korzynek.
Wykonawcy: Milena Sygnet; Wiktor Stypa, Krzysztof Sobieszkoda; Marta
Smykla, Dominika Jóźwik, Mateusz Zięba; Karolina Musiał, Martyna Jakubiak, Karolina Strzelecka, Aleksandra Polek, Oskar Mazur, Norbert Szeląg,
Tomasz Krawczyk, Magdalena Płaneta; Ewelina Matruszczak, Marta Śledź,
Edyta Teter, Katarzyna Miśkiewicz, Zuzanna Chmielewska, Michał Wasilewski, Konrad Kwiecień;
Dominik
Strojewski, Dominik Wołczyński,
Kevin Plisner.
Oprawa muzyczna: Wojciech Kawa;
Reżyseria: Danuta
Paszkowska.
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Szanowny Panie Profesorze, pozwoli
Pan, że tę książkę zadedykuję Panu
oraz wszystkim "Jędrusiom"
i Żołnierzom Armii Krajowej
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Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu. Książka wydana
dzięki wsparciu Burmistrza Miasta Sandomierza. Sandomierz 2011 r.
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Portret prof. Kabaty dla Sandomierza— 10 sierpnia 2011 r.

Portret został uroczyście przekazany w sandomierskim Ratuszu Burmistrzowi miasta Jerzemu Borowskiemu. Wręczył go Stanisław
Woźniak, wiceprezes Koła AK w Toronto. Obraz został namalowany
dwa lata temu przez Wiesławę Gołębiewską. Przed przekazaniem
obrazu Stanisław Woźniak przeczytał list od Krzysztofa LubiczaSzydłowskiego, prezesa Koła AK w Toronto, w którym ten w ciepłych słowach przedstawił postać prof. Kabaty jako wiernego patrioty, wybitnego naukowca i uznanego poety.
W spotkaniu w Ratuszu uczestniczyli zaproszeni goście, w tym kombatanci, absolwenci i uczniowie Collegium Gostomianum, którzy
recytowali wiersze prof. Kabaty.

Od lewej siedzą: dr Maria Bęc - Prezes ŚZŻAK Koło Sandomierz; Stanisław Woźniak wiceprezes Koła AK w Toronto; Tadeusz Woźniak - kompozytor i wykonawca pieśni
"Pokolenie Kolumbów" (wiersz Zbigniewa Kabaty); Janusz Houfbaer - członek Zarządu
ŚZŻAK Koło Sandomierz; Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza; Jan Gałuszka "Mizerny" - żołnierz Oddziału "Jędrusie"; dr Danuta Paszkowska - autorka książki
"Ominąć strumień czasu"; mecenas Rajmund Aschenbrenner - były Prezes Zarządu
Okręgu ŚZŻAK w Tarnobrzegu; Krzysztof Zieliński - dyrektor I LO Collegium Gostomianum oraz uczniowie i absolwenci I LO Collegium Gostomianum
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