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Zdzisław Kuhl jest emerytowanym architektem i prezesem opolskiego oddziału Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
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Z tęsknoty za Kresami Zdzisław Kuhl maluje miejsca swojej młodości i pisze o nich wiersze. Jutro 
jeden z nich stanie się hymnem opolskich lwowiaków. Pierwsze wykonanie w kościele "na górce" w 
czasie mszy w intencji obrońców Lwowa 

"Wymarsz 19. pułku piechoty na wojnę we wrześniu 1939 r." - to zapis autentycznych wydarzeń, w 
których uczestniczył Zdzisław Kuhl. - Oglądałem ten wymarsz, bo przypadkiem znalazłem się w pobliżu 
Cytadeli. Do dziś słyszę to dudnienie o bruk butów podkutych gwoździami. To wspomnienie odbiło się na 
mojej psychice, nie dawało mi spokoju i 15 lat temu napisałem wiersz - opowiada pan Zdzisław. 

Ale bezdźwięczny zapis, który winien być marszem, też nie uciszył jego sumienia. Dlatego szukał 
kompozytora, który do słów dodałby melodię. Próbował przemyski bard lwowskiej piosenki, ale miast marsza 
wyszło mu - zdaniem pana Zdzisława - "nieudane tango". 

W końcu Irena Kalita z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 
zaproponowała, że namówi syna swej koleżanki, by nieodpłatnie skomponował muzykę. Synem koleżanki 
okazał się znany opolski kompozytor Przemysław Ślusarczyk, który spełnił marzenie Zdzisława Kuhla. 

Ale mimo że zapis nutowy jest już gotowy, autor wiersza nadal nie wie, jak zabrzmi jego utwór. - Bo 
cały dowcip polega na tym, że ja nie umiem czytać nut. Dlatego na samą myśl, jak ja to wykonanie w środę 
będę przeżywał, już czuję dreszcz na plecach - wyznaje. 

Dreszcz rodzi się również na myśl, że msza w kościele "na górce" o godz. 18 odprawiona w intencji 
obrońców Lwowa zostanie wzbogacona również o wiersze Kuhla, które będzie recytował Tadeusz Rudnicki, 
charyzmatyczny i pochodzący z Kresów aktor Teatru Lalki i Aktora. Śpiewać będzie Waldemar Wasylik, a 
akompaniować Czesław Sułkowski, również Kresowianin. 

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich kupi na ten wieczór kilkadziesiąt 
róż po to, by każdy, kto skończył 80 lat, mógł na pamiątkę tego uroczystego spotkania zabrać kwiat do 
domu. 

- Koledzy AK-owcy przyjdą w mundurach i ze sztandarami. Ja także będę musiał się wbić w mundur. 
To wszystko będzie trudne do przeżycia - wyznaje pan Zdzisław. 

Musiał wyjechać ze Lwowa 13 stycznia 1945 roku. Miał wówczas 17 lat. I do dziś, kiedy śni o tym 
mieście, nie chce się budzić. Bo we śnie rozpiera go szczęście, a po przebudzeniu tęsknota za Lwowem i za 
młodością. Na jawie zaczęła mu ona doskwierać szczególnie, kiedy przeszedł na emeryturę. Wtedy zaczął 
malować ukochane ulice, kościoły, place i pomniki. 
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Swoje obrazy pokazał po raz pierwszy na Politechnice Wrocławskiej w 45. rocznicę jej ukończenia. 
Potem mieli okazję oglądać je Polacy w Londynie. Jednak to nie płótna i wydane w tomikach sentymentalne 
wiersze dają mu największą satysfakcję. Zdzisław Kuhl jest bowiem inicjatorem uchwały Związku 
Kresowiaków, która przesądziła o odbudowie Cmentarza Orląt Lwowskich. - Wydobyliśmy ten zdewastowany 
cmentarz spod półtorametrowych gruzów. I to jest największa satysfakcja mego życia - kończy. 

Hymn lwowiaków 

Wymarsz 19-go pułku piechoty na wojnę we wrześniu 1939 roku

Pamiętam dzień ten, dzień słoneczny

Nie jak przed laty, dzień ponury

Znów z Cytadeli idą góry

Żołnierze idą....... na sen wieczny

---

W słońcu się pławił tamten wrzesień

Szli z Cytadeli na bój krwawy

Ulicą marsza grzmot się niesie

Los każe bronić im Warszawy

--- 

Karnymi szranki bataliony

Ruszają w drogę bez powrotu

Każdy karabin okwiecony

A serca biją im z ochotą

---

Idzie na wojnę dziewiętnastka 

Żegnana naszych serc modlitwą

Dudni ich krok ulicą miasta

A werbel walczy jak przed bitwą

---

Spłynęli z góry, milknie wrzawa

Z oddali słychać marsz kapeli

Cichną okrzyki, milkną brawa

Do Lwowa wrócić już nie mieli....

Zdzisław Kuhl
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