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Przed dwoma laty zmarł we Wrocła-
wiu (6 I) i z honorami wojskowymi 
pochowany został na Cmentarzu Gra-
biszyńskim krośnieński rodak hm. 
por. Leszek Kalikst Krupski „Mści-
wój”, „Szczodry”. Z wykształcenia był 
prawnikiem, absolwentem Wydziału 
Prawa na Uniwersytecie Wrocław-
skim, a dzięki wybitnym zdolnościom 
organizatorskim także działaczem 
niepodległościowym, harcerskim, stu-
denckim i społecznym. Ponieważ losy 
życia w ogromnym stopniu związały go 
z miastem Kłobuck i jego okolicami (ob. 
woj. śląskie), podczas niedawnych ob-
chodów 95. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości (10 XI 2013) na-
dano mu pośmiertnie tytuł Honorowe-
go Obywatela Gminy Kłobuck. Zna-
mienne, że tytuł ten, będący najwyższą 
formą uznania za zasługi oraz wyrazem 
szczególnego podziękowania za pra-
cę i działalność dla dobra wspólnego, 
społeczność lokalna nadała po raz 
pierwszy po 1945 r. (przed wojną Ho-
norowymi Obywatelami Kłobucka byli 
marszałkowie – Józef Piłsudski, Edward 
Rydz-Śmigły oraz Kazimierz Kühn, 
starosta powiatu częstochowskiego od-
powiedzialny za budowę kolei śląskiej).
Sygnalne i pobieżne przypomnienie 
zasług krośnianina wskazuje na wyjąt-
kową aktywność L. Krupskiego, który 
podczas II wojny światowej był organi-
zatorem i komendantem Zgrupowania 
Szarych Szeregów na pow. Blachownia 
i organizacji „Niepodległość” na Obwód 
Kłobuck. Później pełnił również funk-
cje drużynowego 13. ZDH w Kłobucku, 
hufcowego hufca ZHP Wrocław Powiat 

i Wołów oraz wiceprzewodniczącego 
Komisji Likwidacyjnej Bratniej Pomocy 
Studentów. Był także współzałożycie-
lem Towarzystwa Przyjaciół Kłobucka, 
członkiem Zarządu Środowiska Żołnie-
rzy AK Okręgu Radomsko-Kieleckiego 
„Jodła”, współzałożycielem i przewod-
niczącym Oddziału Dolnośląskiego 
Stowarzyszenia Szarych Szeregów oraz 
Honorowym członkiem Stowarzyszenia 
Szarych Szeregów. Za wszechstronną 
i szeroko zakrojoną działalność odzna-
czono go Krzyżami: Kawalerskim OOP, 
Złotym Krzyżem Zasługi, Armii Krajo-
wej, Za Zasługi dla ZHP z Rozetą - Mie-
czami, 85-lecia Harcerstwa Ziemi Czę-
stochowskiej, Odznaką Weterana Walk 
o Niepodległość i in.
Na tle tej ogólnej charakterystyki nie 
sposób odnieść się i nie nawiązać do 

Leszek Krupski (1923-2012). 
Na śladach rodzinnych związków z Krosnem

Leszek	Krupski;	fot.	ze	zb.	rodziny
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rodzinnych korzeni L. Krupskiego, 
które dzięki jego matce mocno tkwią 
w Krośnie, gdzie przyszedł na świat 
8 kwietnia 1923 r. Podkreśla je miesz-
kająca we Wrocławiu córka inż. archi-
tekt Bożena Krupska, wspominając 
zwłaszcza	 tych,	 którzy	przekazali	Ojcu	
tradycje	 niepodległościowe	 i	 rodzinne	
oraz	system	zasad	moralnych	i	wartości	
etycznych	 kształtujących	 jego	 postawę	
na	całe	życie.	Największą	rolę	odegrała	
najbliższa	 i	dalsza	 rodzina	 oraz	 środo-
wisko,	w	jakim	wzrastał.	Najważniejszy-
mi	dla	niego	wychowawcami	byli	rodzi-
ce	–	Zygmunt,	faktyczny	dowódca	POW	
w	Kłobucku,	 sekretarz	 Zarządu	 Miej-
skiego	 w	Kłobucku	 przez	 cały	 okres	 II	
RP	i	Stanisława	z	Suchanów.	Matka,	ro-
dem	 z	Krosna	 w	ówczesnej	Małopolsce	
Wschodniej,	 była	 nauczycielką	 w	Kło-
bucku	 i	wychowawczynią	 młodzieży	
przez	 ponad	 58	 lat.	 Tradycje	 niepodle-
głościowe	 i	patriotyczne	 w	naszej	 ro-
dzinie	były	i	są	żywe.	Po	mieczu	Ojciec	
pochodził	z	zacnego	rodu	wielkopolskie-
go,	 którego	 synowie	 w	każdym	 pokole-
niu	 stawali	 w	potrzebie,	 broniąc	 bądź	
walcząc	 o	niepodległość	 Najjaśniejszej	
Rzeczypospolitej.	 Po	 znanym	 stryjecz-
nym	 trzykrotnym	 pradziadku,	 generale	
napoleońskim,	przyjął	na	bierzmowaniu	
i	w	konspiracji	 imię	 „Michał”.	 Młode-
mu	 Leszkowi	 za	 wzór	 stawiano	 pięciu	
stryjów,	 w	tym	 brata	 ojca	 Bogumiła	
i	Stanisława	 Brzózkę	 z	Kłobucka	 oraz	
trzech	 wujów	 z	Krosna:	 Władysława	
Kuczerę,	 Michała	 Półchłopka-Boraw-
skiego	 i	Kazimierza	 Sakiewicza,	 legio-
nistów	 i	 uczestników	 wojen	 roku	 1919	
o	Lwów	 i	kresy	 południowo-wschodnie	
oraz	1920	o	Niepodległą.
Zygmunt i Stanisława z Suchanów, ro-
dzice L. Krupskiego, zawarli związek 

małżeński w Krośnie (22 XI 1921). 
Wcześniej, w czerwcu 1916 r., w rodzin-
nym mieście matka ukończyła Semina-
rium Nauczycielskie Żeńskie, aby trzy 
lata później objąć posadę nauczycielki 
na Rybnej, w gm. Opatów pod Kłobu-
ckiem. 
Syn pisał o niej w swojej książce „Pod 
znakiem Orła Białego i harcerskiej lilij-
ki” (2008): 
Była	już	wtedy	osobą	przygotowaną	do	
samodzielnego	życia.	Władała	językiem	
niemieckim	 i	ruskim,	 a	także	 w	mniej-
szym	 stopniu	 czeskim,	 gdyż	 w	czasie	
ewakuacji	 przed	 frontem	 rosyjskim	 od	
listopada	1914	do	sierpnia	1915	przeby-
wała	 w	Pradze	 czeskiej,	 i	tam	 uzupeł-
niała	swą	wiedzę	dodatkowymi	kwalifi-
kacjami	 –	 na	 kursach	buchalteryjnych,	
maszynopisania,	 gotowania	 oraz	 kroju	
i	szycia.	Na	wsi	stała	się	cennym	nabyt-
kiem,	 wykonując	 wielorakie	 czynności	
od	 lekarza	 do	 miejscowego	 doradcy	
ludności.	Była	osobą	lubianą	i	uczynną.	
Do	Kłobucka	 dojeżdżała	 konno,	 wzbu-
dzając	 sensację.	 Po	 roku	 została	 prze-
niesiona	 na	 stałe	 do	 Szkoły	 Powszech-
nej	nr	2	w	Kłobucku.	Tam	uczyła	dzieci	
przedmiotów	ogólnych	oraz	śpiewu	i	ro-
bót	ręcznych.	Była	uzdolniona	manual-
nie	 i	muzycznie.	 Wykonywała	 różnego	
rodzaju	 robótki	 ręczne,	 wyszywając	
maszynowo	 i	ręcznie,	 haftując	 czy	 też	
szydełkując.	 Wnet	 zasłynęła	 w	mieście	
pięknymi	obrusami	i	rękawiczkami	dam-
skimi,	 robionym	 z	kordonka.	 Te	 umie-
jętności	 otwierały	 przed	 nią	 niejedne	
drzwi,	pomagając	przetrwać	powojenne	
trudności.	 Grała	 na	 skrzypcach	 i	śpie-
wała	 sopranem.	Dzięki	 temu	można	 ją	
było	 słyszeć	 na	 wielu	 solowych	 wystą-
pieniach	 kościelnych	 o	różnym	 charak-
terze.	 Płynęły	 wtedy	 z	chóru	 uroczyste	
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dźwięki:	„Veni	Creator”,	„Ave	Maria”,	
„Wy	 coście	 w	łzach”,	 „Na	 skrzydłach	
pieśni	 duszy	 czcią	 przejętej”.	W	czasie	
spotkań	 wakacyjnych	 w	Krośnie	 towa-
rzyszyła	nie	raz	występom	rodzeństwa:	
Emilii	 Kuczerowej	 (sopran)	 i	Rudolfa	
(baryton),	 przygrywając	 im	 na	 skrzyp-
cach	na	chórze	w	kościele	 farnym.	Wy-
stępowała	 także	 w	teatrze	 amatorskim,	
grając	w	sztukach:	„Krakowiacy	i	góra-
le”	w	pierwszej	połowie	1919	w	Krośnie,	
i	„Królowa	przedmieścia”	w	Kłobucku,	
w	sali	 Straży	Pożarnej.	Miała	 też	 zdol-
ności	 rysunkowe	 i	dysponowała	 pięk-
nym	 pismem	 kaligraficznym,	 którym	
przepisywała	 mężowi	 duplikaty	 ksiąg	
stanu	cywilnego	dla	wyznań	niechrześ-
cijańskich.	(…)	W	domu	swoim	dożywia-
ła	często	dzieci	biednych	rodziców.	Mia-
ła	 pogodne	 usposobienie,	 była	 otwarta	
na	 potrzeby	 innych	 ludzi.	 Potrafiła	 ich	
też	 zabawiać	 opowiadaniem	 kawałów	
i	przyśpiewek,	szczególnie	żydowskich.
Ponieważ L. Krupski uczęszczał do 
Szkoły Powszechnej nr 2 w Kłobucku 
(1929-1935), niebagatelną rolę w jego 
wychowaniu patriotycznym odegrali 
tamtejsi nauczyciele, bohaterzy wojny 
1920 r. - emerytowany wówczas Józef 
Kopyciak oraz wychowawca klasy, le-
gionista i kawaler Orderu Virtuti Mi-
litari kpt. Stanisław Kumorek, którego 
młodzi chłopcy z Kłobucka otaczali 
szacunkiem i podziwem. – Wtedy zro-
dziła	się	pasja	historyczna	Ojca,	konty-
nuowana	z	dużym	znawstwem	do	końca	
życia	 –	 dzieje	 wielonarodowej	 i	wielo-
kulturowej	Polski. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej, 
naukę kontynuował w Gimnazjum i Li-
ceum im. Mikołaja Kopernika w Kroś-
nie, gdzie w czerwcu 1939 r. uzyskał 
małą maturę. Chociaż w 1936 r. został 

członkiem 2. Drużyny Harcerskiej im. 
Zawiszy Czarnego, która wówczas dzia-
łała przy krośnieńskim gimnazjum, to 
związek chłopca z harcerstwem trwał 
nieprzerwanie od 1932 r., kiedy w Kło-
bucku wstąpił do 13. Zagłębiowskiej 
Drużyny Harcerskiej im. T. Kościuszki. 
– Odpowiedzialność,	 dyscyplinę,	 umie-
jętność	 radzenia	 sobie	 w	różnych	 wa-
runkach	 wpoiła	 mu	 podczas	 pobytu	
w	gimnazjum	 krośnieńskim	 babcia	
Waleria	Suchan,	 kobieta	 religijna	 i	 su-
rowych zasad. Pochodząc z miejscowej 
rodziny Klimków, była osobą szczegól-
nie bliską chłopcu, który pieszczotliwie 
mówił do niej „babusia”. Z pomocą syna 
Rudolfa wybudowała dom rodzinny 
przy ul. Walslebena 12, gdzie zamiesz-
kał będąc gimnazjalistą, ona też wpoiła 
mu szacunek dla każdej uczciwej pra-
cy (miejsce jej wiecznego spoczynku 
znajduje się w starej części Cmenta-
rza Komunalnego w Krośnie). To ona 
„dyktator	w	spódnicy” – dodaje Bożena 
Krupska – jak	 i	gimnazjum	 krośnień-
skie	miały	 ogromny	wpływ	 na	 ukształ-
towanie	 jego	 charakteru.	 Ze	 zdobytą	
tam	wiedzą	 szedł	 przez	 całe	 swe	 życie,	
doskonale	 znał	 łacinę	 i	historię	 staro-
żytnego	Rzymu,	a	silne	podstawy	języka	
niemieckiego	 pozwoliły	 mu	 przetrwać	
okupację	 w	roli	 tłumacza	 i	urzędnika	
w	niemieckim	urzędzie.	Do	końca	utrzy-
mywał	kontakty	ze	swoimi	koleżankami	
i	kolegami	gimnazjalnymi,	których	prze-
żył	 (Kazimierz	 Oleś	 i	Stanisław	 Beck),	
z	radością	 brał	 udział	w	zjazdach	 gim-
nazjalnych	w	latach	90. 
Leszka Krupskiego poznałem osobiście 
w Krośnie, blisko ćwierć wieku temu, 
podczas obchodów 90. rocznicy „Ko-
pernika”, a kontakt z nim – osobą za-
wsze miłą i uprzejmą, bardzo uczynną 
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i chętną do rozmowy – pogłębił się przy 
szeregu kolejnych spotkań (w Krośnie 
wraz z K. Olesiem był gościem w moim 
mieszkaniu). Z gronem uczniów d. 
Gimnazjum w Krośnie (Irena Chitroń, 
Stanisław Bek, Mieczysław Neumann, 
Kazimierz Oleś), którzy wzięli udział 
w jubileuszu 90-lecia Szkoły (21-23 IX 
1990), L. Krupski był współzałożycie-
lem [inicjatorem był K. Oleś] powsta-
nia nad Odrą Oddziału Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. M. in. 
dzięki niemu myśl ta zrodziła się podczas 
pierwszego spotkania w stolicy Dolnego 
Śląska (30 IV 1991), a świadectwem jest 
album Olgierda Czernera „Wrocław na 
dawnej rycinie”, który otrzymałem z de-
dykacją pięciu założycieli. W Oddziale, 
który oficjalnie powstał we Wrocławiu 
(19 II 1992), L. Krupski najpierw był 
sekretarzem, a następnie przez jedną 
kadencję zastępcą prezesa K. Olesia. 
Za aktywną działalność na rzecz zbli-
żenia i pogłębiania związków z Kros-
nem, miastem młodości, które zawsze 
było mu bliskie, Zarząd Główny nadał 
mu tytuł Honorowego Członka SMZK 
(25 IX 1999). W świetle impresji, którą 
odnotowała córka, jej ojciec przez całe 

swe życie pracował społecznie na rzecz 
drugiego człowieka, był wierny Polsce 
i cnotom harcerskim, a w życiu stoso-
wał łacińską maksymę: honeste	 vivere,	
alterum	non	laedere,	suum	cuique	tribu-
ere (żyć uczciwie, nikomu nie szkodzić, 
oddać każdemu, co mu się należy). 
Warto na koniec dodać, że w dorobku 
pisarskim L. Krupskiego, oprócz kil-
ku wydawnictw zwartych, znajduje się 
kilkadziesiąt artykułów historycznych, 
które zamieszczał w prasie wrocław-
skiej i czasopismach kombatanckich. 
Był też autorem szeregu wspomnień 
i not biograficznych poświęconych za-
służonym osobom. Jego największą 
pracą pozostaje książka „Pod znakiem 
Orła Białego i harcerskiej lilijki” - rzecz 
o wydarzeniach Częstochowy, Kłobu-
cka i okolic w latach 1914-1947 na tle 
walk wyzwoleńczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem historii kłobuckie-
go harcerstwa oraz udziału kłobuczan 
w walce o niepodległość podczas obu 
wojen wzbogacone o osobiste wspo-
mnienia i biogramy ponad 60. miejsco-
wych działaczy.

Andrzej Kosiek
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Film „Cyrla” jest opowieścią o zimowej 
wycieczce czwórki dzieci do Magurskie-
go Parku Narodowego. Pomimo trudnych 
warunków pogodowych oraz nieznajo-
mości terenu dzieci, bez wiedzy osób 
dorosłych i jakiejkolwiek opieki wcho-
dzą do karpackiej puszczy, gdzie błądząc 
szukają drogi wyjścia. Napotykają dwóch 
podejrzanie zachowujących się męż-
czyzn, którzy nakazują im pójść z nimi 
i przestrzegają, że jeśli tego nie zrobią 

zajmie się nimi tajemnicza Cyrla. Prze-
straszone dzieci idą za nieznajomymi. 
Chociaż jest to opowieść o fikcyjnych 
wydarzeniach, dotyka ważnych spo-
łecznie tematów, jak odpowiedzialność 
i bezpieczeństwo, wzajemne zaufanie, 
znajomość zasad zachowania w górach 
i w lesie oraz dbałość o czystość środo-
wiska. Zdjęcia zostały zrealizowane na 
terenie Magurskiego Parku Narodowe-
go. Łukasz Grudysz (członek Fotoklubu 

CYRLA w artKinie
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