Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół CMJW
dr Iwona Konopnicka
oraz
Dyrektor
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
dr Violetta Rezler-Wasielewska
zapraszają na spotkanie

pt. Roman Horoszkiewicz.

Szkic do portretu

Rozmawiają:
Wiktor Krzewicki i prof. Krzysztof Rozpondek

Opole,
24 listopada 2022 r. (czwartek), godz. 17.00,
siedziba Muzeum przy ul. Minorytów 3

Szanowni Państwo!
Jest nam niezwykle miło zaprosić na listopadowe spotkanie
z cyklu „Twarze Opola”, w którym prezentujemy postacie ważne
dla Opola i naszego Muzeum. Tym razem bohaterem wydarzenia
będzie Roman Horoszkiewicz – żołnierz trzech wojen, powstaniec
śląski, jeniec obozów Wehrmachtu i zasłużony działacz kulturalny
na Śląsku Opolskim.
Roman Horoszkiewicz (1892–1962) urodził się w powiecie
czortkowskim (obecnie Ukraina). W 1910 r. rozpoczął studia z dziedziny heraldyki i historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Naukę przerwał wybuch I wojny światowej, gdyż już w 1914 r.
R. Horoszkiewicz dołączył do Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, gdzie dosłużył się stopnia porucznika. Kolejne lata jego
życia zdominowała także służba wojskowa. W 1918 r. ochotniczo
wstąpił do Wojska Polskiego, a rana odniesiona w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r., nie przeszkodziła mu wziąć udział rok później w trzecim powstaniu śląskim. W 1922 r. przeszedł do rezerwy
i we Lwowie powrócił do przerwanych studiów oraz swoich pasji.
Pracował jako muzealnik, nauczyciel historii i publicysta, angażując się społecznie.
Z naszym Muzeum szczególnie wiąże go okres II wojny światowej. W połowie września 1939 r., jako kapitan rezerwy w 20 Dywizji Piechoty, został ranny podczas obrony Warszawy. Ze szpitala
wojskowego w Pruszkowie trafił do niemieckiej niewoli, najpierw
do Oflagu XII A Hadamar, a następnie do Oflagu II D Gross Born,
którego jeńcem był aż 4 lutego 1945 r. Po wojnie mieszkał w Krakowie, Katowicach, a od 1946 r., już na stałe, w Opolu. Pracował
w Zarządzie Miejskim i Państwowym Ognisku Kultury Plastycznej, Muzeum Miejskim (aktualnie Muzeum Śląska Opolskiego)
oraz Wydziale Kultury i Sztuki Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej. W 1954 r. przeszedł na rentę, pozostając aktywnym
działaczem społecznym. 					
W 2003 r. nakładem Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
ukazała się książka Romana Kwaśniewskiego pt. Roman Horoszkiewicz – życie i dzieło. Podczas spotkania wrócimy do bohatera
tej publikacji, ukazując jego skomplikowane losy przez pryzmat
naukowych ustaleń, rodzinnych wspomnień i pamiątek.
Serdecznie zapraszamy!

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych jest instytucją kultury
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