ZAPROSZENIE
Szanowni Państwo,
Z obowiązku dbania o pamięć historyczną polskiego Śląska
oraz rodzinną najbliższych, której nie zdejmie z nas nikt z żyjących, biorąc
na swe barki cały ciężar organizacyjno-finansowy, w imieniu rodzin
ŚLĄSKICH KSIĄŻĄT PIASTOWSKICH mam zaszczyt zaprosić
na uroczyste obchody:
• Dni Księstwa Kozielskiego
• Ogólnopolskiego Święto Dnia Kadeta „Szlakiem ORLĄT
OPOLSKICH - KADETÓW poległych i walczących o polskość Ziemi
Opolskiej podczas Powstań Śląskich”
• Upamiętniające 100 rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego.
Święto DNIA KADETA, ustanowione przez Marszałka Józefa Piłsudskiego
na dzień 21 maja, obchodzimy corocznie w najbliższą sobotę - niedzielę
tej daty, upamiętniającej śmierć najmłodszego z poległych kadetów,
szesnastoletniego Karola Hieronima Chodkiewicza 1904 - 1921 r.
Jest to jedyne święto, jakie w wielowiekowej historii państwowości
polskiej zrodziła Ziemia Opolska. Dzisiaj, to na nas spoczywa obowiązek
dbania o jego pamięć, dlatego w imieniu RODZINY CHODKIEWICZÓW
oraz rodzin poległych w Powstaniach Śląskich Kadetów, wzywamy
wszystkich, którym bliski sercu jest POLSKI ŚLĄSK OPOLSKI do udziału
w naszych uroczystościach
Powyższe Uroczystości odbędą się w dniach 22-23 maja 2021 r.

Plan Uroczystości
Termin:
Cel:

Miejsce realizacji:

22 - 23 maja 2021 r.
promocja historii miasta Koźle oraz regionu książęcego, pokazanie jego piękna
i bogactwa spuścizny historyczno-kulturowej, danie poczucia dumy oraz integracja
mieszkańców miasta – księstwa
Księstwo Kozielskie wraz z jego stolicą Koźlem

Harmonogram Uroczystości na dzień 22 maja 2021 r. (sobota)
Lp. Przedsięwzięcie
1. Uroczysta Msza Święta otwierająca tegoroczne
obchody Dni Księstwa Kozielskiego w intencji Śląskich
Książąt Piastowskich. Inauguracja obchodów
Ogólnokrajowego Święta Dnia Kadeta „Szlakiem Orląt
Opolskich- Kadetów poległych i walczących o
polskość Ziemi Opolskiej podczas Powstań Śląskich”
połączonych z uczczeniem 100 rocznicy wybuchu III
Powstania Śląskiego
2. Wykład „Nasi Książęta Kozielscy” oraz „Powstania
Śląskie a Polska Piastowska”
3.

4.

Apel Pamięci w 100 rocznicę wybuchu III Powstania
Śląskiego, obchodzony w ramach tegorocznych
obchodów Dni Księstwa Kozielskiego oraz
Ogólnokrajowego Święta Dnia Kadeta.
Udział pocztów sztandarowych, mowy
okolicznościowe, składanie kwiatów, zapalanie zniczy
Rejs statkiem „SILESIA” przez „Kozielską Krainę Rzek”
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, przyjmujemy
tylko indywidualne zgłoszenia

Miejsce
Koźle, Kościół p. w.
św. Zygmunta i św. Jadwigi
ul. Złotnicza 12.

Czas
12.00 – 13.00

Koźle, Muzeum Ziemi
Kozielskiej
ul. J.I. Kraszewskiego 5A
Koźle, Park nad Odrą
(Muszla), Pomnik
Bojowników o Wyzwolenie
Śląska

13.00 – 14.15

Koźle, Wyspa, Przystań
Jacht Klubu „Szkwał”

15.00 – 17.00

14.30 – 15.00

Harmonogram Uroczystości na dzień 23 maja 2021 r. (niedziela)
Lp. Przedsięwzięcie
1. Msza koncelebrowana „Odnowy Przymierza”
w intencji poległych Kadetów, zamawiana
przez naszą rodzinę od dnia tragicznej śmierci
(21 maja 1921 r.) Kadeta Karola Hieronima
Chodkiewicza. Upamiętniająca przymierze zrodzone
podczas wspólnych walk Kadetów, najmłodszych
żołnierzy II RP oraz Armii Powstańczej z niemieckimi
jednostkami wojsk Freikorps Oberland w czasie
wyzwalania i obrony Śląska Opolskiego
2. Apel Poległych przy niechcianym Pomniku Kadetów.
Mając na uwadze znaczenie tego miasta i jego
nierozerwalnych związków z Kadetami,
przypomnijmy tu poległego nieopodal na zboczach
Góry św. Anny, 21 maja 2021 r., Kadeta Karola

Miejsce
Gogolin,
Kościół p.w. Najświętszego
Serca Pana Jezusa,
ul. Strzelecka 30

Czas
8.00 – 9.00

Gogolin,
ul. Szkolna /Żeromskiego

9.30 – 10.00

3.

4.

Hieronima Chodkiewicza, złożonego do grobowca
rodzinnego w gogolińskiej, żelaznej trumnie.
Zapraszając, będziemy po raz kolejny prosić
mieszkańców, władze miasta, powiatu,
województwa, kraju o znalezienie drogi prowadzącej
do porozumienia w sprawie dokończenia
gogolińskiego Pomnika Kadetów. W uroczystościach
udział weźmie młodzież, ich dzisiejsi rówieśnicy, tak,
by swą obecnością dać świadectwo determinacji
konieczności rozwiązania BOLESNEGO problemu
niemożności dokończenia budowy pomnika, miejsca
pamięci poległych za polski Śląsk Opolski Kadetów,
wstrzymanej w 1990r. decyzją radnych „mniejszości
niemieckiej” miasta i gminy Gogolin. Do tego czasu
na Opolszczyźnie postawiono pół tysiąca pomników i
krzyży niemieckich i nikt ze strony polskiej nie
zaprotestował
„Manifestacja Polskości” upamiętniająca zdobycie
miasta przez powstańców na bagnety.
Udział pocztów sztandarowych, mowy
okolicznościowe, składanie kwiatów
Biesiada patriotyczna. Zakończenie uroczystości

Leśnica, Rynek Główny

10.30 – 11.00

Leśnica, Restauracja „ Na
Szlaku”,
ul. Góry św. Anny 8a

11.30 – 13.30

Powstania Śląskie a Polska Piastowska
Dlaczego łączymy w jednym czasie Dni Księstwa Kozielskiego
z obchodami Ogólnopolskiego Święta Dnia Kadeta, organizowanymi
na terenie Śląska Opolskiego przez Fundację Orląt Opolskich
Mieczysława Zygmunta Kuleszyńskiego?
Świętując stulecia rocznic kolejnych Powstań Śląskich, tego swoistego
fenomenu w dziejach polskości, jakże niepełny będzie ich obraz bez
ukazania tła historyczno–kulturowego całego regionu śląskiego,
na przestrzeni ostatnich 10 wieków. Omawiając je, należy odpowiedzieć
na pytanie, DLACZEGO śląscy robotnicy i prości chłopi w okresie
1919 - 1920 – 1921 samorzutnie chwytają za broń, powołują 60 tysięczną
armię i z narażeniem życia walczą z Niemcami o polskość ziemi śląskiej?
A przypomnijmy, byli pod ich panowaniem przez 200 lat,
gdzie z prusko- niemiecką bezwzględnością stosowano wobec nich
haniebną, brutalną politykę wynaradawiania /kulturkampfu/, tłumiącą
wszelkie przejawy polskości. ODPOWIEDŹ… był to odruch samoobrony,
przelała się czara goryczy, mieli dość nieludzkich, niemieckich rządów,
chcieli być znowu w Polsce, wypowiadając się wcześniej na ten temat
w śląskim referendum.
Zagadnieniem fundamentalnym jest odpowiedz na kolejne pytanie, co
ukształtowało ich postawę propolską? ODPOWIEDŹ… ich korzenie
genetyczne, językowe, religijne, kulturowe tkwiły w pamięci
pokoleniowej tych rdzennych mieszkańców śląska w Polsce Piastowskiej,
sprawującej tu rządy od X do XIV wieku. Od XIV- XX w. dzielnica ta była
już poza granicami państwa polskiego. To waśnie ten okres, władzy
Śląskich Książąt Piastowskich z ludzką twarzą, wrył się w ich pamięć
zbiorową, decydując w dużej mierze o dokonanym wyborze,

to była ich motywacja. Dlatego dzisiaj, reprezentując najbliższą żyjącą
rodzinę rodów Śląskich Książąt Piastowskich, mamy pełne prawo być
dumni i czuć wielką satysfakcję z oceny, jaką nam wystawili Powstańcy
Śląscy, prawowici mieszkańcy TEJ ZIEMI. Dlatego dziś z wdzięczności oraz
obowiązku dbania o pamięć najbliższych, zajmujemy się organizacją
wydarzeń takich jak prelekcje, wykłady, odczyty, prezentacje
wydawnictw, wystawy, pokazy, czy też uroczystości, promujące
spuściznę tamtego okresu, wyrażaną m. in. w obchodach Dni Księstwa
Kozielskiego, pokazujących dorobek okresu Polski Piastowskiej, czy też
święta Dnia Kadeta, dokumentującego wkład powstańców - Kadetów
oraz Naszej rodziny w walkę o polskość tego regionu podczas Powstań
Śląskich.
Z obowiązku dbania o pamięć najbliższych, którego nie zdejmie z nas nikt
z żyjących, w imieniu rodziny Śląskich Książąt Piastowskich oraz rodu
Chodkiewiczów organizator obchodów - Mieczysław Zygmunt
Kuleszyński.

FUNDACJA ORLĄT OPOLSKICH
MIECZYSŁAWA ZYGMUNTA KULESZYŃSKIEGO

HERB JAGIELLONÓW

HERB CHODKIEWICZÓW

HERB KSIĄŻĄT OPOLSKICH

Szanowni Państwo,
Z obowiązku dbania o pamięć historyczną POLSKIEGO ŚLĄSKA
oraz RODZINNĄ NAJBLIŻSZYCH, chcąc ocalić od zapomnienia
oraz przybliżyć mieszkańcom Naszego miasta i regionu historię Książąt
Kozielskich, Powstań Śląskich oraz zwycięstwa Chocimskiego w imieniu
rodzin ŚLĄSKICH KSIĄŻĄT PIASTOWSKICH, RODU CHODKIEWICZÓW,
fundacja Mieczysława Zygmunta Kuleszyńskiego, przedstawiciela
najbliższej żyjącej ich rodziny od lat organizuje obchody Dni Księstwa
Kozielskiego, Święta Dnia Kadeta oraz Dziękczynienia Viktorii
Chocimskiej wydając cyklicznie Przewodnik Informator „Koźle Historia i
Legendy”.

ORLĘTA OPOLSKIE
Dla przypomnienia: nazwa ta wzięła się stąd, gdyż taką mamy tradycję
nazywania niepełnoletniej młodzieży walczącej i ginącej za Polskę u jej
zarania w latach 1918-1921 XX w. Stąd m.in. ORLĘTA Grodzieńskie,
Wileńskie, Lwowskie, Złoczowskie, Śląskie oraz NASZE OPOLSKIE.
To Karola Chodkiewicza jako pierwszego z siedmiu niepełnoletnich
poległych Kadetów na Ziemi Opolskiej, przedwojenny pisarz lat
dwudziestych zeszłego wieku, Ludwik Łakomy nazwał „ORLĘCIEM’’
w swojej książce pod tytułem „Orlę z Hetmańskiego Gniazda”… poległy
na Ziemi Opolskiej Kadet Karol Chodkiewicz. Wydanej w okresie
międzywojennym przez Wojskowy Instytut Naukowo Oświatowy
Ministerstwa Spraw Wojskowych II R P. Pamiętać jednak należy, iż jego
koledzy, Kadeci II RP. polegli również tu na ZIEMI OPOLSKIEJ i zasługują
w równej mierze na tę jakże zaszczytną nazwę. Wszyscy oni walczyli
ramię w ramię o POLSKOŚĆ ŚLĄSKA OPOLSKIEGO i ich śmierć na polu
walki jest równa sobie rangą. Nigdy nie zapomnimy, patriotyczny zryw
kilkunastoletnich chłopców, uczniów szkół kadeckich Lwowa i Modlina,
by walczyć bronią w ręku o POLSKOŚĆ NASZEJ OPOLSKIEJ ZIEMI był jedną
z najpiękniejszych, zwycięskich kart w historii narodowych powstań.
Pamiętajmy, to oni, jako pierwsi w 1921 r. po wiekach rozłąki z macierzą,
przynieśli tu na OPOLSZCZYZNĘ w swoich sercach tę wymarzoną,
wytęsknioną i ukochaną Polskę.

ODEZWA DO MIESZKAŃCÓW NASZEGO MIASTA I REGIONU
Jako przedstawiciel najbliższej żyjącej rodziny Śląskich Książąt
Piastowskich, zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli z apelem
o poparcie Naszych wieloletnich starań uhonorowania Kozielskich
Książąt Piastowskich, ojców założycieli Naszego miasta w nazwach ulic,
placów, obiektów, pomników czy też tablicach pamiątkowych. Ich brak
jest doprawdy zdumiewający. Jesteśmy jedynym miastem nie tylko
w Polsce, ale i Europie, które w ten chociażby nawet symboliczny sposób
nie zadbało aż do tej pory, w żadnej formie o swoje historyczne
wielowiekowe korzenie. Zapytacie Państwo, czym sobie Nasi Książęta
na takie wyróżnienie zasłużyli. Odpowiedz brzmi: z własnego majątku
wydzielili tereny pod budowę Naszego miasta, wyznaczyli bieg
dzisiejszych, placów, ulic, z których PRZECIEŻ CODZIENNIE wszyscy
korzystamy. Z własnych środków pobudowali warownię- zamek, kościół,
ratusz, mury obronne i co najważniejsze wydźwignęli Nasze miasto
do rangi STOLICY UDZIELNEGO KSIĘSTWA. Czy to doprawdy mało?
Jak 1 000 letnie drzewa porośnięte mchem, tak nasze stare rody pokryte
są patyną historii, przekazów i legend…
Mieczysław Zygmunt Kuleszyński prawnuk hr. Karola i Faustyny
Chodkiewiczów, rodziców Kadeta hr. Karola Hieronima Chodkiewicza
poległego tragicznie 21 maja 1921 r. na zboczach Góry św. Anny podczas
III Powstania Śląskiego, przedstawiciel najbliższej rodziny Śląskich
Książąt Piastowskich.

OD AUTORA
Od dziesięcioleci organizując uroczystości dokumentowane w kolejnych wydaniach
Przewodnika – Informatora „Koźle Historia i Legendy” Fundacja ORLĄT OPOLSKICH pomimo
wielokrotnych starań, nigdy nie otrzymała żadnej dotacji ze środków publicznych czy
samorządowych. Odpowiedzialność organizacyjna i finansowa spoczywa od lat na barkach
jednej osoby, dlatego będę wdzięczny za wsparcie działań fundacji, poprzez wpłaty na poniżej
zamieszczone konto, za co z góry darczyńcom serdecznie dziękujemy.
Fundacja ORLĄT OPOLSKICH Mieczysława Kuleszyńskiego
47- 200 K- Koźle ul. Ks. J. Poniatowskiego 1-3/9, tel. 785237276 ; e-mail:
orle.opolskie@wp.pl
NIP 7492090738
KRS 0000487728
Konto 98 8882 1032 2001 0029 7543 0001
I tak na naszych oczach zapisywana jest historia miasta i regionu opolskiego. Będziemy o niej
mówić i przypominać podczas corocznie organizowanych uroczystości, czy też innych,
publicznych wystąpień oraz pisać w wydawanych w związku z obchodami publikacjach.
W imieniu Naszej najbliższej rodziny: Śląskich Książąt Piastowskich, Rodu Chodkiewiczów oraz
Rodu Jagiellonów serdecznie dziękuję wszystkim za ich udział w ubiegłorocznych obchodach
Dni Księstwa Kozielskiego, Ogólnopolskich Obchodach Święta Dnia Kadeta „Szlakiem ORLĄT
OPOLSKICH - KADETÓW poległych i walczących o polskość Ziemi Opolskiej podczas Powstań
Śląskich” oraz krakowskich Krajowych Obchodach Dziękczynienia Viktorii Chocimskiej.
Motywem moich działań od samego początku był i jest OBOWIĄZEK dbania o pamięć
historyczną POLSKIEGO ŚLĄSKA PIASTOWSKIEGO oraz RODZINNĄ NAJBLIŻSZYCH, którego nie
zdejmie ze mnie nikt z żyjących. Dlatego biorąc na swe barki cały ciężar organizacyjnofinansowy wszystkich inicjatyw i uroczystości ponosiłem i ponosić będę z pełną świadomością
brzemię ich konsekwencji.
W imieniu rodziny Śląskich Książąt Piastowskich oraz Rodu Chodkiewiczów zaprasza Prezes
Fundacji Orląt Opolskich - Mieczysław Zygmunt Kuleszyński

