KARTA PRACY nr II
Arystokracja i ziemiaństwo wobec sprawy polskiej w autonomicznej Galicji i jej wkład w budowę niepodległego państwa polskiego
Polecenie: Zapoznaj się uważnie z informacjami.
czących Polaków. W grudniu 1918 r. wstąpił
się do organizującego się Wojska Polskiego
i rozpoczął służbę w 3 pułku ułanów, a później
pełnił funkcję oficera łącznikowego w Budapeszcie, gdzie miał niemały wpływ na wywarcie nacisku na Czechów w kwestii zgody na
transport broni do Polski. Od lipca 1919 r.
pełnił służbę w Adiutanturze Generalnej Naczelnego Wodza jako osobisty adiutant Piłsudskiego. W 1919 r. przeprowadził w okolicach
Kowla armię atamana Petlury, ratując oddziały
ukraińskie przed zniszczenie ze strony wojsk
Denikina. W latach 1919-1920 na własną
prośbę został wysłany na front północno-

Hrabia Jerzy Potocki.
Służył w wojsku austriackim od 1911 r. Na
początku w 2 pułku ułanów ks. Schwarzenberga. Na froncie I wojny światowej jako zmotoryzowany ordynans. W listopadzie 1918 r.
wydostał się z ogarniętego walkami polskoukraińskimi Lwowa. W Jarosławiu przekazał

wschodni. Swój szlak bojowy zaczął w Augustowie, gdzie walczył z oddziałami litewskimi
oraz bolszewickimi aż do miejscowości Stołpce. Brał udział w szturmie na Lidę. Po odejściu
z WP przeszedł do służby w dyplomacji, gdzie
wypełniał różne misje zlecone przez Józefa
Piłsudskiego. Był m. in. Ambasadorem RP w
Rzymie, Ankarze i Waszyngtonie.

polskiemu wojsku informacje o sytuacji wal-
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O. Michał Czartoryski z Pełkiń ur. w Pełkiniach koło Jarosławia. Ukończył studia architektoniczne we Lwowie, w 1920 r. walczył w obronie Lwowa. Angażował się w działalność organizacji katolickich dla młodzieży. W 1927 r. wstąpił do zakonu dominikanów, złożył śluby
zakonne, ukończył studia teologiczne, przyjął święcenia kapłańskie. Od 1932 r. był wychowawcą młodzieży, głosił rekolekcje. W 1944 r. został skierowany do klasztoru na Służewie
w Warszawie. Po wybuchu powstania warszawskiego zgłosił się do III Zgrupowania AK
Konrad walczącego na Powiślu i został kapelanem powstańców. Opiekował się rannymi
w szpitalu, gdzie do ostatnich chwil swego życia pełnił posługę opiekuńczą i duszpasterską.
Nie skorzystał z możliwości ucieczki nie chcąc zostawić najciężej rannych. Zginął razem
z nimi rozstrzelany przez Niemców.

Polecenie:
Na podstawie prezentacji i materiałów z karty pracy odpowiedz na pytania:
1. Jaką postawą w walce wykazali się hrabia Jerzy Potocki i O. Michał Czartoryski? Odpowiedź uzasadnij przy pomocy argumentów.
2. W jaki sposób wykorzystał swoje doświadczenie zdobyte w Armii Austriackiej?
3. W jaki sposób hr. Jerzy Potocki służył sprawie polskiej w okresie pokoju?
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