
 

XI WRZEŚNIOWE KRESOWIANA 

Biała, wioska koło Chojnowa, której mieszkańcy w większości pochodzą z kresów 
wschodnich, gościła kilka tysięcy gości związanych rodzinnie i emocjonalnie z Kresami Wschodnimi 
II Rzeczpospolitej. Wśród licznie obecnych mieszkańców Białej, byli m.in. przedstawiciele 
parlamentu na czele z Dorotą Czudowską Senator RP, przedstawiciele samorządów i stowarzyszeń 
kresowych na czele z Jarosławem Humennym Starostą Powiatu Legnickiego, harcerki i harcerze 
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, poczty sztandarowe organizacji kresowych i Ochotniczej 
Straży Pożarnej.  Uczestników spotkania powitał Mieczysław Kasprzak Wójt Gminy Chojnów, 
podkreślając, że motywem przewodnim tegorocznych XI Wrześniowych Kresowian jest 150 rocznica 
Powstania Styczniowego i upamiętnienie Rzezi Wołyńskiej. Spotkanie zainaugurowała Msza Św. pod 
przewodnictwem ks. bp Marka Mendyka Biskupa Pomocniczego Diecezji Legnickiej  z udziałem: ks. 
Prałata Władysława Jóźkowa – kresowiaka związanego posługą duszpasterską ze stowarzyszeniami 
kresowymi i Sybirakami, ks. dr Mariusza Majewskiego Sekretarza Biskupa Majewskiego i ks. dr 
Mirosława Makowskiego Proboszcza Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w 
Chojnowie. Podczas Mszy Św. śpiewał chojnowski chór SKORANTA, a homilię wygłosił ks. dr 
Mariusz Majewski. Po Mszy Św. ks. bp Marek Mendyk poinformował zebranych o decyzji ks. bp 
Stefana Cichego Biskupa Legnickiego, który nadał tytuł kanonika ks. dr Krzysztofowi Bojce 
Proboszczowi Parafii Przemienia Pańskiego w Białej. Wielki nieobecny ks. dr Krzysztof Bojko 
pomysłodawca i animator spotkań kresowych w Białej aktualnie przebywa na leczeniu. Decyzja ks. bp 
Stefana Cichego została przyjęta gromkimi oklaskami. Następnie Krystyna Romaniak Prezes 
Bielskiego Stowarzyszenia Promocji Kultury podziękowała ks. bp Markowi Mendykowi Biskupowi 
Pomocniczemu Diecezji Legnickiej i księżom koncelebransom za przewodniczenie eucharystii, 
podziękowała wszystkim organizatorom i mecenasom spotkania, a w szczególności: ks. dr 
Krzysztofowi Bojce, mieszkańcom Białej, grupie kuchennej, grupie technicznej, młodzieży, 
harcerzom, Ochotniczej Straży Pożarnej, władzom samorządowym miasta i gminy Chojnów oraz 
powiatu legnickiego, instytucjom, przedsiębiorstwom i osobom prywatnym. W części konsumpcyjnej 
spotkania, uczestnicy mogli poznać smak potraw kuchni kresowej, a wśród nich takie jak knysze czy 
kołduny, przygotowanych przez mieszkańców Białej. Później tradycyjnie odbyły się spotkania, 
kiermasze, wystawy i występy artystyczne propagujące tradycję i kulturę kresów. Całością prezentacji 
artystycznych na scenie kierowała Barbara Jasińska. A na scenie wystąpili: Zespół „Auto-Band” 
Jerzego Bernasiewicza, Chór SKORANTA, orkiestra z Nowego Sącza z repertuarem pieśni 
patriotycznych z okresu Powstania Styczniowego i Odzyskania Niepodległości, zespoły 
JAWORZANIE, BUKOWINA, PODOLANKI, zespół kresowy z Uzbekistanu. Poprzez spektakl 
teatralny „Zemsta”  przypomniano twórczość Aleksandra Fredry, mieszkańca kresów, wybitnego 
przedstawiciela literatury epoki romantyzmu. Wspólne śpiewanie pieśni biesiadnych było ostatnim 
punktem tegorocznego spotkania. Uczestnicy XI Wrześniowych Kresowian podkreślali wielkie 
zaangażowanie i sprawność organizatorów, dziękowali za chwile spędzone w tak drogiej ich sercu 
tradycji i kulturze Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej. 
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