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Gospodarczy

Kieruj¹c siê pragnieniem
rozwijania stosunków stra-
tegicznego partnerstwa i pog-
³êbiania wspó³pracy polsko-
ukraiñskiej, d¹¿¹c do wprowa-
dzenia wzajemnych u³atwieñ
przy przekraczaniu granicy
przez mieszkañców strefy
przygranicznej, Rz¹d Rzeczy-
pospolitej Polskiej i Gabinet
Ministrów Ukrainy w dniu 16
marca 2008 r., zawarli umowê
o zasadach ma³ego ruchu
granicznego. Strony, na po-
trzeby Umowy, przyjê³y na-
stêpuj¹ce definicje:
Ma³y ruch graniczny – regu-
larne przekraczanie wspólnej
granicy Pañstw Umawiaj¹-
cych siê Stron przez miesz-
kañców strefy przygranicznej
Pañstwa Umawiaj¹cej siê
strony w celu przebywania w
strefie przygranicznej Pañstwa
drugiej umawiaj¹cej siê
Strony ze wzglêdów spo³ecz-
nych, kulturalnych lub
rodzinnych oraz z uzasad-
nionych powodów ekono-
micznych, które wed³ug prze-
pisów wewnêtrznych Pañstwa
drugiej Umawiaj¹cej siê
Strony nie s¹ uznawane za
dzia³alnoœæ zarobkow¹, przez
okres nieprzekraczaj¹cy limi-
tów czasu, ustanowionych w
Umowie.
Strefa przygraniczna – obszar
jednostek podzia³u administ-
racyjnego Pañstw umawiaj¹-
cych siê stron, siêgaj¹cy nie
dalej ni¿ 30 km od wspólnej
granicy; jeœli czêœæ takiej jed-
nostki jest po³o¿ona nie w od-
leg³oœci pomiêdzy 30 a 50 km
od linii granicy, uznaje siê j¹
za czêœæ strefy przygranicznej.
Zezwolenia na przekroczenie
granicy w ramach ma³ego
ruchu granicznego – to do-
kument, uprawniaj¹cy posia-

dacza do wielokrotnego
przekraczania wspólnej gra-
nicy Pañstw umawiaj¹cych
siê Stron w ramach ma³ego
ruchu granicznego, na warun-
kach ustalonych w umowie.
Mieszkañcy strefy przygra-
nicznej – osoby posiadaj¹ce
udokumentowane miejsce
sta³ego zamieszkania w stre-
fie przygranicznej przez okres
nie krótszy ni¿ 3 lata.

Zgodnie z artyku³em nr 3
Umowy, mieszkañcy strefy
przygranicznej mog¹ przekra-
czaæ wspóln¹ granicê Polski
i Ukrainy, w ramach ma³ego
ruchu granicznego, jeœli spe³-
ni¹ okreœlone warunki: oka¿¹
wa¿ne zezwolenie; nie s¹ za-
rejestrowane jako osoby,
którym odmawia siê wjazdu
w Systemie Informacyjnym
Schengen (SIS); nie s¹ uwa-
¿ane za osoby stanowi¹ce
zagro¿enie dla porz¹dku pub-
licznego, bezpieczeñstwa
wewnêtrznego, zdrowia pub-
licznego lub stosunków
miêdzynarodowych umawia-
j¹cych siê stron. Zezwolenie
na przekraczanie granicy w
ramach ma³ego ruchu gra-
nicznego wydaje uprawniony
organ Rzeczypospolitej Polskiej,
którym jest konsul. Odpo-
wiednio: dla obywateli Ukrainy,
zamieszka³ych na terenie lwow-
skiego okrêgu konsularnego
- Konsul we Lwowie, natomiast
dla mieszkañców okrêgu
³uckiego - Konsul w £ucku.
Zezwolenie uprawnia jego
posiadacza do przekraczania
granicy do 60 dni ka¿dora-
zowo od dnia przekroczenia
granicy, ale nie wiêcej ni¿
³¹cznie 90 dni w okresie ka¿-
dych 6 miesiêcy, liczonych od
dnia pierwszego przekrocze-
nia granicy. Zezwolenie

OD 1 LIPCA BR. W CHODZI W ŻYCIE UMOWA
O MAŁYM RUCHU GRANICZNYM
Informacja Konsulatów Generalnych RP we Lwowie i w Łucku o zasadach,
obowiązujących w procedowaniu o uzyskanie pozwoleń na przekraczanie
granicy RP z Ukrainą w ramach umowy o małym ruchu granicznym
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MICHA£ BEREZOWSKI
specjalista stosunków
miêdzynarodowych
Przykarpackiego Instytutu
Prawa

Historia Ukrainy i Polski
jest nierozerwalnie powi¹zana.
W ci¹gu stuleci stosunki
miêdzy tymi dwoma wschod-
nioeuropejskimi krajami
uk³ada³y siê ró¿nie. W 1990
roku, wraz z odzyskaniem
przez Ukrainê niepodleg³oœci,
wspó³praca z zachodnim
s¹siadem wesz³a na nowy tor.
Polska, jako pierwsze wœród
innych pañstw œwiata, uzna³a
suwerennoœæ Ukrainy, a dziœ,
bêd¹c cz³onkiem UE i NATO,
aktywnie podtrzymuje i sprzy-
ja euroatlantyckim d¹¿eniom
naszego kraju. Oprócz wspó³-
pracy na ogólnopañstwowym
szczeblu rozwinê³a siê te¿
wspó³praca przygraniczna.
Na uwagê zas³uguj¹ tu sto-
sunki miêdzy uczelniami
wy¿szymi naszych krajów.
Szczególnie aktywny jest w tej
dziedzinie Przykarpacki In-
stytut  Prawa Lwowskiego
Pañstwowego Uniwersytetu
Spraw Wewnêtrznych, który
ju¿ od kilku lat wspó³pracuje
ze Szko³¹ Policji w Katowi-
cach w ramach wczeœniej
podpisanej umowy.

Interesuj¹c¹ w tej materii
jest realizacja wspólnego uk-
raiñsko-polskiego programu
miêdzy Instytutem a Szko³¹
Policji w Katowicach, którego
g³ównym celem jest zabezpie-
czenie porz¹dku publicznego
i bezpieczeñstwa spo³ecznego
podczas przeprowadzenia
fina³ów mistrzostw Europy w
pi³ce no¿nej. Realizacja prog-
ramu przebiega³a etapowo
i przewidywa³a przeprowa-
dzenie, tak na terytorium
Polski, jak i Ukrainy miêdzy-
narodowych konferencji i se-
minariów. Pierwszy etap
odby³ siê we wrzeœniu zesz-
³ego roku w Chorzowie, gdzie
oprócz gospodarzy i goœci
z Ukrainy, uczestniczyli przed-
stawiciele policji Niemiec,
Austrii i Szwajcarii. Ukraiñ-
ska delegacja sk³ada³a siê z
przedstawicieli uczelni, a tak¿e
pracowników dzia³u przygoto-
wania do Euro-2012, Depar-
tamentu Bezpieczeñstwa
Spo³ecznego MSW Ukrainy,
UMWS Ukrainy w obwodzie
Iwanofrankowskim, Linio-
wego Zarz¹du Spraw Wew-
nêtrznych Kolei Lwowskiej,
przedstawicieli Iwanofran-
kowskiej obwodowej administ-

racji pañstwowej i Iwanofran-
kowskiej Rady Miejskiej.

Chorzów, w którym odby-
wa³a siê konferencja, jest
sputnikiem Katowic – admi-
nistracyjnego centrum woje-
wództwa œl¹skiego. Jest to roz-
winiêty przemys³owy region,
w którym mieszka piêæ mi-
lionów mieszkañców. Pod
wzglêdem iloœci mieszkañców
województwo zajmuje drugie
miejsce w Polsce, a pod wzglê-
dem zajmowanej powierzchni
– a¿ czternaste. Uczestników
konferencji zakwaterowano w
hotelu w pobli¿u stadionu
„Œl¹sk”. Stadion jest obliczony
na ponad 47 tysiêcy widzów
i jest rezerwow¹ baz¹ dla
pi³karskich meczów Euro-2012.
Sama konferencja odbywa³a
siê w sali konferencyjnej sta-
dionu. Mo¿liwoœæ wystêpu
otrzymali przedstawiciele
zarz¹dów ochrony porz¹dku
prawnego, naukowcy, urzêdnicy
miejscowej administracji i
Zwi¹zku Pi³karskiego Polski,
psycholodzy. Kierownik katedry
Przykarpackiego Instytutu
Prawa, doktor habilitowany
prawa Pawe³ Fris, skupi³ siê
na aspektach kryminalnej
odpowiedzialnoœci za naru-
szenie prawa. Przedstawiciele
policji Niemiec, Austrii  i  Szwaj-
carii dzielili siê doœwiadczeniem
zabezpieczenia bezpieczeñ-
stwa podczas przeprowadze-
nia u nich œwiatowych i euro-
pejskich mistrzostw. W krajach
europejskich odpowiedzial-
noœæ za bezpieczeñstwo na
sportowych i innych masowych
imprezach ponosz¹ ich orga-
nizatorzy. Podczas meczów
na stadionach nie widaæ poli-
cji. Uwa¿a siê, ¿e jej obecnoœæ
mo¿e sprowokowaæ nadto
gor¹cych kibiców do agresyw-
nych zachowañ. Dlatego,
bezpieczeñstwa pilnuj¹ tak
zwani stewardzi, albo zostaje
wynajêta przez dyrekcjê spor-
towej areny prywatna och-
rona. I tylko wtedy, kiedy nie
mog¹ poradziæ sobie oni
z agresywnymi fanami, do
dzia³ania przystêpuj¹ policjanci.
Uczestnicy konferencji mieli
mo¿liwoœæ bezpoœrednio obser-
wowaæ pokazowe dzia³ania
policji.

Ukraiñska delegacja, licz¹ca
ponad 30 osób, mog³a zapoz-
naæ siê z normami europej-
skiego ustawodawstwa w
sprawie zabezpieczenia porz¹d-
ku publicznego podczas imp-
rez masowych, bezpoœrednio
przekonaæ siê o gotowoœci spor-
towych obiektów i postêpów
policji podczas zabezpiecza-
nia imprez masowych.

Drugi etap konferencji, w
ramach wy¿ej wspomnianego
ukraiñsko-polskiego progra-
mu, odbywa³ siê 18-19 lis-
topada 2008 roku w pañstwo-
wej rezydencji  „Syniogóra” .
Przykarpacki Instytut Prawa,
który by³ organizatorem tej
konferencji, goœci³ z Polski
cz³onków Komendy Policji
województwa œl¹skiego na
czele z genera³em Dariuszem
Billem, wyk³adowców Szko³y
Policji w Katowicach pod
kierunkiem jej naczelnika
Romana Stawickiego i Cent-
rum Szkolenia Policji w Le-
gionowie na czele z Arkadiu-
szem Brzozowskim. Po raz
pierwszy przyby³a  te¿ delega-
cja Szko³y Policji z Koszyc ze
S³owacji. Goœæmi i uczestni-
kami konferencji byli nau-
kowcy i praktycy z wy¿szych
uczelni MSW z Kijowa,
Doniecka, Dniepropietrow-
ska, Chersonu, Lwowa,
UMWS Ukrainy w iwanofran-
kowskim i  tarnopolskim woje-
wództwie.

Kierownik policji woje-
wództwa œl¹skiego genera³
Dariusz Bill podczas refe-
ratu powiedzia³, ¿e pracow-
nicy polskiej strony wielo-
krotnie wyje¿d¿ali do Niemiec,
Austrii i Szwajcarii, gdzie
odbywa³y siê pi³karskie
mistrzostwa, zdobywaj¹c
doœwiadczenie u kolegów.
Polski genera³ doda³, ¿e
uwzglêdniaj¹c praktyczne
doœwiadczenie, najwiêcej
problemów z pi³karskimi
pseudokibicami jest poza
stadionami, gdzie dochodzi
do staræ miêdzy kibicami.
Goœcie i uczestnicy konfe-
rencji mogli przekonaæ siê
o gotowoœci ukraiñskich
pododdzia³ów milicji spe-
cjalnej co do zabezpieczenia
porz¹dku na stadionach.

Pokaz bojowców „Berkuta” ,
„Sokola” , „Gryfona”  otrzyma³
przychylne oceny od specja-
listów z Polski i S³owacji.

Wyniki tej konferencji
trzeba doceniæ ze wzglêdu na
fakt, ¿e ukraiñscy naukowcy
i praktycy mieli mo¿liwoœæ
zapoznania siê z prac¹ swoich
zagranicznych kolegów,
porównaæ ustawodawstwo co
do zabezpieczenia porz¹dku
publicznego podczas maso-
wych imprez, przestudiowaæ
metodykê przygotowania
przysz³ych policjantów na
uczelniach wy¿szych innych
krajów. Efektem konferencji
by³o stworzenie w grudniu
zesz³ego roku wspólnej grupy
z naukowców Przykarpac-
kiego Instytutu Prawa  i  Szko³y
Policji w Katowicach, której
zadaniem bêdzie w ci¹gu
2009 roku przygotowanie
projektów  zreformowania  i  ze-
stawienia ukraiñskiego i pol-
skiego ustawodawstwa w
zakresie zabezpieczenia po-
rz¹dku publicznego na ma-
sowych impresach. Ten pro-
jekt ma dalekosiê¿ne plany,
poniewa¿ pozwoli nie tylko
zestawiæ ustawodawstwo obu
krajów, ale i uchwaliæ same
prawa, które odpowiadaj¹
normom Unii Europejskiej,
stanie siê to jeszcze jednym
krokiem naszego kraju na
drodze do eurointegracji.

Opracowuje siê obecnie
program dotycz¹cy mo¿liwej
wymiany kursantów i s³u-
chaczy naszych uczelni. W tym
roku planuje siê poszerzenie
miêdzynarodowej wspó³pracy
z policyjnymi uczelniami Pol-
ski, miêdzy naszym instytu-
tem a centrum szkolenia poli-
cji w Legionowie, a tak¿e Wy¿-
sz¹ Szko³¹ Bezpieczeñstwa
i Ochrony w Warszawie.

Skupiæ nale¿y równie¿
uwagê na aspekcie kultu-
ralno-poznawczym. Uczest-
nicy naszej delegacji mieli
mo¿liwoœæ poznania w Pol-
sce takich zabytków jak:
Wawel, Zamek Królewski
w Warszawie, klasztor na
Jasnej Górze w Czêstocho-
wie, pomnik mêczeñstwa w
Oœwiêcimiu.

Dla dope³nienia wspó³-
pracy dzia³ania dotycz¹  wy-
miany prasowej i naukowej,
organizuje siê kursy jêzyka
polskiego dla wyk³adowców
i kursantów, poznaje siê ele-
menty historii i tradycje
s¹siedniego kraju.

Podsumowuj¹c, nale¿y
zaznaczyæ, ¿e kierownictwo
uczelni z obu stron jest prze-
konane, ¿e póŸniejsza wspó³-
praca bêdzie sprzyja³a pod-
niesieniu poziomu fachowego
przygotowania pracowników
policji i umocnieniu dobro-
s¹siedzkich stosunków miê-
dzy naszymi krajami.

NA DRODZE DO EUROINTEGRACJI

Ukraiñska delegacja na stadionie w Chorzowie podczas
treningów grup specjalnych polskiej policji

takie mo¿e byæ wydane
mieszkañcom strefy przy-
granicznej, którzy posiadaj¹
wa¿ny dokument podró¿y,
uprawniaj¹cy do przekra-
czania granicy pañstwowej.
Prócz tego, mieszkaniec musi
okazaæ dokument zaœwiad-
czaj¹cy miejsce sta³ego za-
mieszkania w strefie przygra-
nicznej w okresie co najmniej
trzech lat, oraz uzasadniæ
powody czêstego przekracza-
nia granicy  w ramach ma³ego
ruchu granicznego. Pierwsze
zezwolenie wydawane jest
mieszkañcowi strefy przygra-
nicznej na okres wa¿noœci
dwóch lat, nie d³u¿szy jednak
ni¿ okres wa¿noœci doku-
mentu podró¿y. Natomiast
kolejne zezwolenia  zostan¹
wydane na okres wa¿noœci
piêciu lat, pod warunkiem, ¿e
osoba wnioskuj¹ca korzys-
ta³a z poprzedniego zezwolenia
zgodnie z postanowieniami
umowy. Koszt przyjêcia i roz-
patrzenia wniosku wynosi 20
euro. Z op³aty zwolnione s¹
osoby niepe³nosprawne, eme-
ryci i renciœci oraz dzieci do
ukoñczenia 18 roku ¿ycia. W
przypadku naruszenia zasad
ma³ego ruchu granicznego,
Strony przewiduj¹ zastoso-
wanie sankcji okreœlonych w
swoich przepisach wewnêtrz-
nych. W przypadku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia
zezwolenia, obowi¹zkiem
obywatela jest zg³osiæ o tym
organowi ochrony granicy
pañstwa, które wystawi³o
dokument. Mieszkañcy strefy
przygranicznej mog¹ przekra-
czaæ granicê przez przejœcia
graniczne przeznaczone
zarówno dla ma³ego ruchu
granicznego, jak i miêdzyna-
rodowego ruchu osobowego.
Organy ochrony granicy bêd¹
kontrolowaæ osoby przekra-
czaj¹ce granicê zgodnie ze
swoimi przepisami wewnêtrz-
nymi, przy czym nie bêd¹
stemplowaæ zezwoleñ oraz
dokumentów podró¿y przy
wjeŸdzie i wyjeŸdzie. Miesz-
kañcy strefy przygranicznej
podczas przekraczania wspól-
nej granicy Polski i Ukrainy
powinni posiadaæ dokument
potwierdzaj¹cy zawarcie
umowy ubezpieczenia zdro-
wotnego – polisê, certyfikat,
gwarantuj¹cy placówce opieki
medycznej pokrycie kosztów
leczenia. Taki dokument
powinien byæ wa¿ny przez
ca³y okres pobytu na teryto-
rium ale nie krócej ni¿ 14 dni.
Dokument powinien potwier-
dzaæ wysokoœæ gwarancyjnej
sumy ubezpieczenia w kwocie
co najmniej 20 000 euro.
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Zespó³ ds. Karty Polaka
Konsulatu Generalnego RP
w Lwowie pragnie poinformo-
waæ, ¿e nadal istnieje mo¿li-
woœæ sk³adania wniosków o
przyznanie Karty Polaka. Na
spotkanie z konsulem umó-
wiæ siê mo¿na codziennie
w godz. 09.00-16.00 dzwoni¹c
na lwowski numer tel.:
8032/2352160
b¹dŸ bezpoœrednio w siedzi-
bie Konsulatu na ul. Smi³y-

wych 5 we Lwowie. Wszelkie
informacje, dotycz¹ce Karty
Polaka, w tym warunki otrzy-
mania Karty Polaka, dostêpne
s¹ równie¿ na stronie inter-
netowej:
www.lwowkg.polemb.net.

Równoczeœnie przypominamy,
¿e druki wniosków, jak i ca³a
procedura przyznawania Karty
Polaka s¹ bezp³atne.

Nadal istnieje możliwość
składania wniosków
o przyznanie
KARTY POLAKA

KG

HALINA P£UGATOR

W pi¹tek, 19 czerwca, Pre-
zydent Polski Lech Kaczyñ-
ski, przebywaj¹c w Nowym
Sadzie (Serbia) omówi³ z
Prezydentem Ukrainy Wikto-
rem Juszczenk¹ kwestie
wspó³pracy dwustronnej. W
Biurze Prasowym Prezydenta
RP poinformowano, i¿ liderzy
dwu pañstw potwierdzili w
trakcie rozmów partnerstwo
strategiczne Polski i Ukrainy.

W trakcie spotkania za-
deklarowano kontynuacjê
wspó³pracy nad rozwojem
projektu korytarza ropoci¹gu
euroazjatyckiego w oparciu
o ropoci¹g „Odessa-Brody-
P³ock”. „Gazeta Wyborcza”
zaznaczy³a, ¿e budowa ropo-
ci¹gu „Brody-P³ock” mo¿e
zostaæ skreœlona z listy pro-

PROJEKT ZOSTANIE
WCIELONY W ŻYCIE

jektów priorytetowych, wspó³-
finansowanych ze œrodków
Unii Europejskiej. Powodem
jest zw³oka z jego przygoto-
waniem. Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego, które
wyznacza listê projektów,
wspó³finansowanych przez
UE w ramach programu „Inf-
rastruktura i œrodowisko”
w terminie do 2013 roku,
czeka na dokumentacjê projektu
„Odessa-Brody P³ock” – do 10
lipca.

Na razie Polska i Ukraina
uznaj¹ ten projekt za wa¿ny,
chodzi wszak¿e o dywersyfi-
kacjê noœników energii. Poza
tym, prezydenci krajów omó-
wili inne kwestie dwustronnej
wspó³pracy. Chodzi³o zw³aszcza
o umowê o ma³ym ruchu gra-
nicznym, która wejdzie w
¿ycie z dniem 1 lipca br.

Towarzystwo Mi³oœników
Lwowa i K.P.W. oddzia³ w
Zielonej Górze jest wspó³or-
ganizatorem drugiej edycji
PREZENTACJI KULTURY
POLAKÓW Z KRESÓW
WSCHODNICH i BUKOWINY.
Zapraszamy do udzia³u:
solistów, duety, instrumen-
talistów, zespo³y wokalne,
chóry, artystów sztuki plas-
tycznej literatów.

Zg³oszenia mo¿na sk³adaæ
na piœmie na adres:
Regionalne Centrum Ani-
macji Kultury 65-431
Zielona Góra
ul. H. Sienkiewicza 11
fax: 068 320 88 34

bli¿sze informacje mo¿na
uzyskaæ pod:
adr.rcak@man.zgora.pl
(www.rcak.pl)

ZAPROSZENIE DO PREZENTACJI KULTURY
POLAKÓW Z KRESÓW WSCHODNICH I BUKOWINY

SABINA ROKAJ tekst
ANASTASIJA PETRIW
zdjêcie

Sprawa stosunków polsko-
ukraiñskich, budowanie
wspó³czesnego dialogu
miêdzy dwoma pañstwami,
realia wspólnego biznesu,
bardzo nie³atwego w warun-
kach kryzysu, o którym
piszemy w naszej gazecie,
nie pozostaj¹ niezauwa-
¿one. Chodzi tu zarówno
o ró¿ne struktury pañstwowe,
jak i organizacje spo³eczne.
Te ostatnie chc¹ wspó³pra-
cowaæ z naszym pismem
nie tylko w dziedzinie wspie-
rania ró¿nych akcji, ale
tak¿e zapraszaj¹ przedsta-
wicieli redakcji, jako eksper-
tów, do udzia³u w „okr¹g³ych
sto³ach”. Niedawno w centrum
kulturalno-artystycznym
„Je” w Stanis³awowie odby³o
siê spotkanie „okr¹g³ego
sto³u” na temat: „Emigracja
zarobkowa Ukraiñców. Przy-
czyny. Skutki”. Przedstawi-
cielka redakcji „Kuriera
Galicyjskiego” – Halina P³u-
gator wystêpowa³a na tym
spotkaniu w roli eksperta.

„To bardzo nie³atwy temat
i mo¿na rzec, bol¹cy dla wielu
naszych rodzin, szczególnie
na Ukrainie Zachodniej, gdzie
niemal¿e w ka¿dej rodzinie
ktoœ przebywa za granic¹, –
opowiada Andrij Faramuha,
organizator „okr¹g³ego sto³u”.
Jest kierownikiem centrum
m³odzie¿owej organizacji spo-
³ecznej „Zwi¹zek m³odych
politologów Ukrainy”. - Zdecydo-
waliœmy, ¿e zbierzemy ekono-
mistów, socjologów, psychologów,
psychoterapeutów, dziennika-
rzy, aby omówiæ ten problem
i wyznaczyæ drogi dalszej
pracy z tymi, którzy ciê¿k¹
prac¹, czêsto za cenê w³asnego
zdrowia fizycznego i psychicz-
nego zarabiaj¹ pieni¹dze dla
rodziny a tak¿e, si³¹ rzeczy,
dobrobyt dla pañstwa”.

Wiele czasu podczas pot-
kania poœwiêcono kobietom,
które wyjecha³y do W³och.
Takich na Przykarpaciu s¹
tysi¹ce. Nie mo¿na by³o omi-
n¹æ Polski, w której obecnie
przebywaj¹ setki tysiêcy
Ukraiñców. „Od pó³torej roku
Ukraiñcy mog¹ uzyskiwaæ
wizê do pracy i wyje¿d¿aæ do
pracy w Polsce zupe³nie le-
galnie”, – opowiedzia³a kores-
pondentka „Kuriera Galicyj-
skiego”.

Sporym problemem pozo-
staje nadal nieuczciwoœæ firm
ukraiñskich, które poœrednicz¹
w znalezieniu pracy. Osoby,
które chc¹ poprawiæ swoj¹
sytuacjê materialn¹ w s¹sied-
nim kraju, powinny pamiêtaæ,
¿e firma poœrednicz¹ca nie
ma prawa pobieraæ pieniêdzy
od klientów za tê dzia³alnoœæ.
Je¿eli tak siê dzieje, to trzeba
uciekaæ przed oszustami,
gdzie pieprz roœnie. Na mocy
prawa takim firmom p³ac¹
pracodawcy.

Co prawda, zdarza siê, ¿e
wynajêci pracownicy zacho-
wuj¹ siê niew³aœciwie. Przykre
fakty œwiadcz¹ o tym, ¿e
Polacy czêsto ponosz¹ spore
straty materialne, kiedy p³ac¹
za pracownika, a ten nie
stawia siê do pracy albo staje
siê nielegalnym migrantem.
Najczêœciej Ukraiñcy i Ukra-
inki s¹ w Polsce zatrudniani
przy pracach sezonowych,

w budownictwie, przemyœle,
a tak¿e jako pomoce domowe
czy opiekunki do dzieci.

Polacy tak¿e czêsto opusz-
czaj¹ swoje domy i wyruszaj¹
„za chlebem” – na Zachód.
W dobie obecnego kryzysu
wielu z nich powróci³o do domu.
D³ugo w domu nie zagrzewaj¹
miejsca i wyje¿d¿aj¹ do Anglii,
krajów skandynawskich, do
USA. Owszem, s¹ równie¿
tacy, którzy pracuj¹ nielegal-
nie. Oczywiœcie, gdy porów-
namy ich sytuacjê do tej,
która panowa³a w latach
siedemdziesi¹tych, osiem-
dziesi¹tych czy dziewiêædzie-
si¹tych, ich los jest o wiele
³atwiejszy. Osoby, które toro-
wa³y œcie¿ki na Zachód,
przypominaj¹ sobie, jak na
przyk³ad w Szwecji Polacy,
którzy przyjechali „za chlebem”,
byli œledzeni z… helikopterów
i deportowani. Obecnie sytu-
acja nie jest najgorsza.

Los szukaj¹cych pracy za
granic¹, rozpad ma³¿eñstw i
rodzin, utrata zdrowia,
problemy – wszystko to
dotyczy ludzi decyduj¹cych
siê na ten nie³atwy kawa³ek
chleba niezale¿nie od ich
narodowoœci.

Jest te¿ aspekt pozytywny
– ludzie poznaj¹ warunki
¿ycia w innych krajach, na-
bieraj¹ doœwiadczeñ. Te pozy-
tywne czêsto przenosz¹ póŸniej
na swój rodzimy grunt.

O POLSKICH ZAROBKACH UKRAIŃCÓW
– „OKRĄGŁY STÓŁ”
Z UDZIAŁEM „KURIERA GALICYJSKIEGO”

Z okazji jubileuszu miłej Halince –
p. Halinie Ośmak dużo zdrowia,
szczęścia, radości, pozostawać zawsze
młodą duchem, jak zwykle być życzli�
wą i uczynna, pasjonować się nadal
literaturą, kinematografią i sztuką

życzą szkolne koleżanki,
koleżanki ze studiów

oraz przyjaciele z LUTW

KONSTANTY CZAWAGA
S¹ ju¿ dzwony na dzwon-

nicê koœcio³a p.w. Matki
Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy
na Zboiskach we Lwowie.
Podczas Pasterki poœwiêci³
je metropolita lwowski Mie-
czys³aw Mokrzycki. Prawie
ca³y „polski œwiat” pomaga
w budowie najwiêkszej po-
wojennej œwi¹tyni rzymsko-
katolickiej na terenie nowej
pó³nocnej dzielnicy miasta.

Cz³onek Dyrektoriatu Œwia-
towego Kongresu Kresowian
i Prezes Klubu Inteligencji
Katolickiej w Przemyœlu Sta-
nis³aw Szarzyñski poinformo-
wa³ „Kurier”, ¿e w maju na
proœbê Przewodnicz¹cego So-
lidarnoœci - Region Ziemia
Przemyska pana Andrzeja Bucz-
ka pilotowa³ pielgrzymkê do
Lwowa na Zboiska do ks. And-
rzeja Jagie³ki.

„To ju¿ by³a kolejna pomoc
dla koœco³a buduj¹cego siê na
Zboiskach - w zasadzie dla
spo³ecznoœci ukraiñskiej –
zaznaczy³ Stanis³aw Szarzyñski.

– Jest tam tylko garstka Pola-
ków. W sumie jest tam oko³o
350 wiernych obrz¹dku ³aciñ-
skiego. Budowa trwa ju¿ 10
lat. Na wykoñczenie robót
posadzkarskich przywieŸliœmy
50 worków kleju „Cekol”.
Wczeœniej byliœmy tu razem
z pielgrzymami, którzy uda-
wali siê do Huty Pieniackiej
na uroczystoœci 65. rocznicy
zag³ady tej wsi. Solidarnoœæ
regionu przemyskiego pomog³a
te¿ finansowo w pracach
budowlanych. W pielrzymcie
uczestniczyli oprócz delegatów
z Przemyœla  równie¿ delegaci
z Warszywy, z Gdañska, in-
nych miejscowoœci. Odby³a
siê Msza œw. dziêkczynna w
dolnej czêœci koœcio³a. Ks. And-
rzej Jagie³ko zapozna³ goœci
z histori¹ budowy œwi¹tyni,
podziêkowa³ za ten kolejny
dar. Obiecaliœmy, ¿e nie bêdzie
to dar ostatni. Po drodze na
Zboiska pokaza³em pielgrzy-

mom polskie koœcio³y. Uda³o
mi siê te¿ zorganizowaæ spot-
kanie z ks. dr. Micha³em Baj-
carem w Gródku Jagielloñ-
skim. Byliœmy te¿ w Operze
Lwowskiej”.

Stanis³aw Szarzyñski, któ-
remu bliski jest los Polaków
i kultury polskiej na by³ych
Kresach Rzeczy Pospolitej
zaprowadzi³ te¿ pielgrzymów
do Komarna, gdzie od wielu
lat wierni oczekuj¹ na zwrót
koœcio³a. Parafianie modl¹ siê
tam w kaplicy cmentarnej.

„Niebo p³aka³o za tym
polskim koœcio³em w Komarnie
– wspomina Stanis³aw Sza-
rzyñski. - Zobaczyliœmy te¿
koœció³ w Ch³opach, przeje¿-
d¿aliœmy te¿ obok ruin pa³acu
Lanckoroñskiej. Potem jesz-
cze pojechaliœmy do Lwowa,
gdzie zwiedziliœmy Cmentarz
Orl¹t. Z³o¿yliœmy tam kwiaty,
wieñce i zapaliliœmy znicze na
grobach”.

POMOC DLA BUDOWY KOŚCIOŁA
NA ZBOISKACH WE LWOWIE
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KRZYSZTOF SZYMAÑSKI
tekst i zdjêcia

Czy Lwów mo¿na nazwaæ
miastem europejskim? Czy-
telnik siê oburzy. Ale¿ tak,
powie i przytoczy masê argu-
mentów: po³o¿enie geogra-
ficzne, historia, Unesco,
Euro-2012 itd. Naturalnie!
Nikt tego dorobku naszego
miasta nie odrzuca. Ale dla-
czego Lwów nie wzoruje siê
na takich miastach, jak Wie-
deñ (a tak wiele te miasta
kiedyœ ³¹czy³o), Praga (gdzie
posz³a nasza kostka bazal-
towa z £yczakowskiej), czy
Berlin (Lwów „odgrywa³ jego
rolê” w kilku filmach). Za wzór
Lwów obra³ sobie Neapol. I tu
znów czytelnik siê oburzy. A
có¿ w tym z³ego – Neapol to –
Galeria Umberto, to Wezu-
wiusz, to œw. January i prze-
piêkna zatoka. Ale zapomnie-
liœmy te¿ o tym, ¿e pod koniec
ubieg³ego lata Neapol ton¹³
w œmieciach.

I tu, niestety, coraz czêœciej
Lwów przejmuje pa³eczkê od
tego miasta. Nie wiem, czy

nikogo to nie szokuje, ¿e na
g³ównych arteriach miasta –
ulicach Kniazia Romana (daw-
nej Batorego), S³owackiego
czy Fedorowa mamy widoczki,
jak na za³¹czonych obrazkach?

Je¿eli do tego dodamy
grzebi¹cych w odpadach bez-
domnych, to raczej nie
przynosi to chluby naszemu
miastu. Turyœci, których z
ka¿dym dniem przybywa,
wêdruj¹ po zakamarkach
lwowskiego centrum i ogl¹-
daj¹ te ma³o przyjemne
obrazki.

A gdyby tak nasze w³adze
miejskie, je¿eli nie mog¹
znaleŸæ dyskretnych miejsc
na kub³y, wróci³y do dawnych
metod zbierania odpadów.
Przyjrzyjmy siê kilku propo-
zycjom.

Przed wojn¹ ka¿da kamie-
nica mia³a swego dozorcê,
który dba³ o czystoœæ w ka-
mienicy – to od razu odpada,

bo rajcy miejscy nie znajd¹
pieniêdzy w swojej kasie na
wynajêcie tylu dozorców.

Po wojnie (gdy dozorcy wy-
jechali z miasta) wprowa-
dzono system bardziej ekono-
miczny – jeden dozorca, czyli
„dwirnyk” obs³ugiwa³ kilka
domów. Ju¿ nie dba³ o czystoœæ,
a obs³ugiwa³ i wyci¹ga³ kub³y
ze œmieciami przed dom, a
stamt¹d ju¿ je zabierano – tu
znowu wydatki na kub³y.
Odpada.

Gdy rozpad³y siê ci¹gane
co dnia kub³y, wprowadzono

system dzwonkowy. O wyzna-
czonej godzinie ulic¹ jecha³a
œmieciarka, dzwoni¹c. Na
dŸwiêk dzwonka wybiegali z
wiaderkami ludzie i wysypy-
wali œmiecie bezpoœrednio do
œmieciarki. Kto nie zd¹¿y³,
wyrzuca³ swoje œmiecie do
œmietnika miejskiego – system
dobry, nie wymagaj¹cy wydat-
ków na kub³y, ul¿y³ w pracy
dozorcom, a i mieszkañcom
umo¿liwia³ dodatkowe kon-
takty. Niektóre paniusie wy-
chodzi³y przed domy przed
godzin¹ „Œ”. Te spotkania to-
warzyskie wywo³ywa³y roz-
mowy, ploteczki i dyskusje na
ró¿ne tematy. Mia³o to te¿
funkcjê kulturaln¹. Po nied³u-
gim czasie za³oga auta-
œmieciarki instalowa³a najró¿-
niejsze urz¹dzenia graj¹ce.
Mo¿na by³o us³yszeæ i prze-
nikliwe dŸwiêki, i melodyjki,
a nawet fragmenty znanych
utworów muzyki klasycznej.

Dziœ jednak œmieciarce
trudno bêdzie siê przecisn¹æ
przez zapchane samocho-
dami uliczki starego Lwowa.

Wszystko to dzia³o siê w
czasach, gdy nie by³o wszech-
obecnych plastików. Teraz
ka¿dy pakuje odpady do
eleganckiej torebki (niektóre
nawet maj¹ uchwyty), a id¹c
do pracy wrzuca to do
pojemników. Gorzej, gdy taki
worek nie wytrzyma wagi
odpadów i pêknie na ulicy –
zawartoœæ pozostaje prze-
wa¿nie na chodniku. I jeszcze

jedna plaga plastikowych
kub³ów – podpalenia. Gdy
grzebi¹cym w nich ludziom
nie spodoba siê, ¿e nic cie-
kawego nie znaleŸli – podpa-
laj¹. Plastik p³onie i topi siê,
i mamy znów górê cuchn¹cych
podpalonych odpadków, wy-
mieszanych z roztopion¹
mas¹ kub³a.

Co wiêc robiæ? Zamiast
wspominaæ, czy nie lepiej by-
³oby naszym rajcom w czasie
licznych zagranicznych woja¿y
do miast partnerskich przyj-
rzeæ siê temu, jak wygl¹da
sytuacja z wywo¿eniem od-
padów?

Nie wszystko jednak w tej
kwestii jest takie z³e. Zakoñ-
czmy bardziej optymistyczne:
coœ ruszy³o – usuniêto kub³y
z placu Podkowy (przenie-
siono je na plac Mickiewicza)
i ulicy Ormiañskiej.

LWÓW EUROPEJSKI?

KG

AGNIESZKA RATNA tekst
ANDRIJ NIKO£AJCZUK
zdjêcia

Na Wo³yniu w dniach 12-
14 czerwca odby³ siê Miê-
dzynarodowy Festiwal Mi³oœ-
ników Motorów „ŒwiteŸ”.
Jego inicjatorzy – to cz³on-
kowie motofanklubu moto-
rowego „Winds”- „Wiatry”.
Poprzez tê akcjê motocykliœci
– czy jak ich tu nazywaj¹
z angielska „bajkery” (od
bikers), apeluj¹ o to, ¿eby ta
per³a przyrody nie zosta³a
zniszczona przez dzia³alnoœæ
kamienio³omu wapnia na
Bia³orusi. Udzia³ w festiwalu
wziêli przedstawiciele sied-
miu krajów: Ukrainy, Bia³o-
rusi, Polski, Wêgier, Niemiec,
Litwy i Rosji. Ogó³em – pó³
tysi¹ca osób.

Swit³ana Fedoniuk, rzecznik
prasowy „Wiatrów” opowie-

dzia³a naszej redakcji, ¿e obco-
krajowcy byli zaskoczeni dzie-
wicz¹ przyrod¹ i czystoœci¹
jeziora. Niestety, za kilka lat
ta per³a Wo³ynia mo¿e znikn¹æ
– wytwarzanie wapnia w ka-
mienio³omie na Bia³orusi spo-
woduje, ¿e ŒwiteŸ  i  wszystkie
inne jeziora sp³yn¹ do kamie-
nio³omu podziemnymi wodami,
zamieniaj¹c siê w zwyk³e
bagna. ¯eby nie dopuœciæ do
katastrofy, „bikerowie”, tak
jak i naukowcy, bij¹ na alarm.

Motocykliœci zadecydo-
wali, ¿e zwróc¹ uwagê na
zagro¿enia, istniej¹ce dla
Œwitezi oraz wszystkich in-
nych jezior w okolicy. Posta-
nowili, ¿e zorganizuj¹ wspólnie
z dziennikarzami wyjazd do
miejscowoœci ŒwiteŸ i Szack
– a¿ do jeziora £uki-Peremut.

„Wiêkszoœæ ludzi przyzwy-
czai³a siê do myœli, ¿e „bikero-
wie” bez celu dodaj¹ gazu,
szumi¹, ha³asuj¹, - komentuje
wyprawê Œwiatos³aw Pos³owski,
„lider ideologiczny” klubu
motorowego „Wiatry”. – My
zaœ chcemy pokazaæ, ¿e dzi-
siejszy mi³oœnik motorów – to

osoba, która siê zrealizowa³a
w spo³eczeñstwie, zajmuje w
nim pewne miejsce. „Bikero-
wie” – to z regu³y ludzie wolni
i niezale¿ni finansowo, rzeczy-
wiœcie kochaj¹cy przyrodê, bo
przyroda równie¿ nie lubi, gdy
jej siê szkodzi. W³aœnie wol-
noœæ ³¹czy nas z natur¹…
Nawet kilka tysiêcy motocykli
nie zrobi nic z³ego parkowi
w Szacku, zaœ jeden kamie-
nio³om mo¿e go zupe³nie
zniszczyæ”.

„Powinniœmy siê zastano-
wiæ nad tym, ¿e wydobycie
gliny na terenie Bia³orusi
bêdzie negatywnie wp³ywa³o
na jeziora – przez 50, 100,
mo¿e nawet 200 lat. Zmieni
to ¿ycie kilku pokoleñ, - do³¹-
cza do rozmowy Artur Jast-
rzêbski, „biker” z Polski. – My
wszyscy – Polska, Ukraina,
Bia³oruœ powinniœmy dzia³aæ
razem, aby zachowaæ stan

tych jezior, przecie¿ wszystkie
one le¿¹ na granicy trzech
krajów”.

...Przez dwa dni festiwalu
motorowego dla uczestników
i miejscowych mieszkañców
œpiewa³y polskie, ukraiñskie,
bia³oruskie i rosyjskie zespo³y
rockowe i folklorystyczne.
Publicznoœæ nie chcia³a puœciæ
ze sceny „Krematorium” – legen-
dy rosyjskiego rocka – i artyœci
œpiewali trzykrotnie. Festiwal
zakoñczy³ siê fajerwerkami
i kolejn¹ „dawk¹” sztormowych
wiatrów i deszczy. W³aœnie
deszcz oraz zupe³ny brak inf-
rastruktury w pensjonacie
„Jeziora Szackie” by³y jedy-
nymi wadami tego festiwalu
motorowego. „Przykro nam,
¿e dyrekcja i pracownicy pen-
sjonatu nie skorzystali z mo¿-
liwoœci, które otwiera³ przed
nimi miêdzynarodowy zjazd
„bikerów”. Aby spo¿yæ posi-
³ek, goœcie musieli jechaæ do
prywatnych restauracji w
Szacku”, - ze smutkiem pod-
sumowa³ Œwiatos³aw Pas-
³owski, przewodnicz¹cy Ko-
mitetu Organizacyjnego.

RATUJMY ŚWITEŹ!
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KONSTANTY CZAWAGA
tekst
STANIS£AW SZARZYÑSKI,
KONSTANTY CZAWAGA
zdjêcia

Z inicjatywy Œwiatowego
Kongresu Kresowian oraz
Rodzin Kresowych 12
czerwca w Przemyœlu i 13
czerwca w Rumnie k. Ko-
marna odby³y siê uroczys-
toœci upamiêtniaj¹ce 65
rocznice martyrologii Pola-
ków w Rumnie i na Kresach
Po³udniowo-Wschodnich II
RP.

Honorowy patronat tych
obchodów objêli abp Józef
Michalik, metropolita prze-
myski, Konsul Generalny RP
we Lwowie Grzegorz Opaliñ-
ski, Rada Ochrony Pamiêci
Walki i Mêczeñstwa, Prezydent
miasta Przemyœla Robert
Choma, starosta przemyski
Jan P¹czek.

„Obchody w Przemyœlu
rozpoczê³y siê modlitw¹ i z³o-
¿eniem kwiatów na cmen-
tarzu wojskowym przy pom-
niku pomordowanych na
Kresach II Rzeczypospolitej –
powiedzia³ dla „Kuriera”
Stanis³aw Szarzyñski, cz³onek
Dyrektoriatu Kongresu  i  prezes
KIKu w Przemyœlu. – Po
otwarciu oficialnym uroczys-
toœci w Muzeum Narodowym
Ziemi Przemyskiej odby³a siê
prezentacja filmu i zdjêæ z
uroczystoœci w Hucie Pieniac-
kiej (z udzia³em Prezydentów
Polski i Ukrainy w dniu 28
lutego 2009 roku). Pokazano
te¿ film „Skrawek piek³a na
Podolu”. Na terenie koœcio³a
pw. Œw. Trójcy klasztoru bene-
dyktynek przy Krzy¿u zosta³y
wmurowane urny z ziemi¹,
pobran¹ w Hucie Pieniackiej
oraz Ihrowicy, Berezowicy
Ma³ej, P³otyczy, Szlachciñ-
cach i £ozowej. By³a poezja
i pieœñ kresowa.”

Na obchody zosta³ zapro-
szony arcybiskup-senior Ig-
nacy Tokarczuk. Niestety, nie
przyjecha³ nikt z terenów
Ziemi Lwowskiej.

W sobotê, 13 czerwca, od
konsulatu RP we Lwowie au-
tokar z przedstawicielami
organizacji polskich wyruszy³
w kierunku Komarna. Dalej
trzeba by³o kilka razy spraw-
dzaæ, jak dojechaæ do Rumna,
poniewa¿ nikt z obecnych
lwowiaków tam nie by³. Oka-
zuje siê, ¿e w okresie sowiec-
kim nazwê tej wsi zmieniono
na Hrimne. Po wjezdzie do tej
miejscowoœci zwraca na sie-
bie uwagê wielki drogowskaz
do muzeum by³ego sztabu
Romana Shuchewicza, na-
czelnego dowódcy UPA, który
znajduje siê w niedawno
odnalezionym bunkrze pod
greckokatolickim domem
parafialnym. Obecnie, od
kilku lat do tego muzeum
przywo¿¹ zorganizowane
grupy dzieci, m³odzie¿y i do-
ros³ych. W ekspozycji tej
niema nawet ¿adnej wzmianki
o by³ych mieszkañcach–
Polakach oraz ich tragedii.
Wieœniacy nie za bardzo chc¹
mówiæ  na ten temat. Jednak

kilkunastu Ukraiñców przysz³o
na cmentarz, a¿eby przywitaæ
goœci, razem siê pomodliæ,
wspólnie uczciæ pamiêæ po-
mordowanych Polaków  i  zmar-
³ych mieszkañców Rumna.

Boczna droga dzieli dwa
cmentarze – polski i ukraiñski.
Pielgrzymi z Polski zauwa¿yli,
¿e nie ma ró¿nicy miêdzy
krzy¿ami i figurami na gro-
bach polskich i ukraiñskich.
S¹ wyrzeŸbione z jednego
gatunku kamienia, tej samej
formy, przez tych samych
rzeŸbia¿y ludowych - tylko
napisy s¹ w ró¿nych jêzy-
kach. Nawet nazwiska mo¿na
spotkaæ jednakowe.

niebezpieczeñstwo ratowali
i ukrywali Polaków - s¹siadów,
potem pomogli mu w uporz¹d-
kowaniu starego cmentarza
polskiego . Niestety, tym razem
na nabo¿eñstwo ¿a³obne nie
przyby³ nikt z zaproszonych
ksiê¿y z Koœcio³ów greckoka-
tolickiego i prawos³awnego
oraz w³adz miejscowych.

„Byliœmy tu mieszkañcami
i temu nikt nie zaprzeczy –
stwierdza ks. Tadeusz Pater.
- To przecie¿ historia, no taka
realna”. Wzywa³ do rozumie-
nia Chrystusowej mi³oœci.
Mówi¹c o pojednaniu polsko-
ukraiñskim na wysokich,
mo¿e nawet prezydenckich
szczeblach, ks. Pater zauwa¿y³:
„Jeœli tego pojednania nie bê-
dzie w nas, w konkretnych
ludziach, w tej miejscowoœci,
w tej rodzinie, w tej s¹siedniej,
w tym domu, to nie bêdzie to
¿adne pojednanie. To cz³owiek
dokonuje w sobie pojednania.
To musi nast¹piæ w sercu”.

Po Mszy œw. ks. Tadeusz
Pater wzywa³: „Wspomnijmy
tych naszych, naprawdê prze-
¿ywaj¹cych w tym czasie. To
by³ Antoœ Kaspszyszak, mia³
zaledwie dwa latka. Razem
z mam¹ oddali ¿ycie. By³a
Marysia Pañczyszyn, mia³a

piêæ latek. Odesz³a do Pana
w wielkim okrucieñstwie, w
wielkim cierpieniu, Jej siostra
Karolinka Pañczyszyn, 9 lat.
Oni tu blisko mieszkali, ko³o
koœcio³a. Równie¿ tak samo,
mo¿e jeszcze wiêcej cierpieli,
bo nawet nie uda³o siê zebraæ
cia³a, bo sp³one³y. Marysia
Wandycz, 9 lat. Jej brat Mi-
chaœ Wandycz, 11 lat. Tu ca³a
rodzina odda³a wtedy swoje
¿ycie – 6 osób. Wspominam
dzieci tylko, te, które nie mia³y
nawet 20 lat. Michaœ Pañczy-
szyn z drugiej rodziny Pañ-
czyszynowie – 11 lat. Zosta³
zastrzelony, o tyle ta œmieræ
by³a l¿ejsza, ale cia³a nie da³o
siê wydobyæ, bo sp³one³o.
Antoni Kawa³ko, 14 lat. Zos-
ta³ zamordowany. Karol Gerus
by³ zastrzelony. Antoni Panas,
16 lat. Tam, na pagórku za-
strzelony. Maria Pater, moja
kuzynka, 16 lat zastrzelona
gdzieœ na polu, w zbo¿u...”

BYLIŚMY TU MIESZKAŃCAMI
I TEMU NIKT NIE ZAPRZECZY

Obchody w Przemyœlu przy pomniku pomordowanych na Kresach II Rzeczypospolitej

Obchody w Rumnie

Mszy œw. z udzia³em du-
chowieñstwa rzymskokato-
lickiego z Polski i z Ukrainy
przewodniczy³ ks. Tadeusz
Pater z Przemyœla, który uro-
dzi³ siê w tej miejscowoœci,
mieszka³ z rodzin¹ i prze¿y³
tragiczn¹ noc z  2 na 3 czerwca
1944 r. Tej nocy i w dni na-
stêpne ukraiñscy nacjonaliœci
zamordowali 40 Polaków.
Staraniem tego kap³ana tu,
na wspólnej mogile stoi pomnik
– krzy¿, postawiony w 1994 r.
Ks. Pater wyrazi³ podziêko-
wanie tym miejscowym Uk-
raiñcom, którzy pozostali
prawdziwymi przyjació³mi
Polaków, bez wzglêdu na

Napis na wspólnej mogile
w Rumnie: Pamiêci
Polaków, mieszkañców
Rumna, którzy zginêli
ofiarn¹ œmierci¹ latem
1944 r. W piêædziesi¹t¹
rocznicê tych wydarzeñ
od pamiêtaj¹cych roda-
ków, wrzesieñ 1994 r.

Ks. Tadeusz Pater kolejny
raz zwraca³ siê do miesz-
kañców Rumna z proœb¹:
mo¿e ktoœ wie, mo¿e ktoœ
umie wskazaæ gdzie zako-
pano zw³oki 19-letniej Wero-
niki: „Nie bójcie siê, nie
lêkajcie siê. Tutaj nie ma
jakiegoœ odwetu. Ale gdyby
siê da³o chocia¿by symbo-
liczyny pogrzeb sprawiæ.
Mo¿e ktoœ ze starszych miesz-
kañców tutejszych pamiêta.
Gdyby tylko wskaza³. Mo¿na
by to zrobiæ. Drodzy, to jest
w³aœnie ten wymiar mi³oœci
ludzkiej cz³owieka”.

„Ojcze nasz” ka¿dy z obec-
nych odmawia³ w jê¿yku
ojczystym, po polsku i po
ukraiñsku. Apel pamiêci po-
mordowanych wywo³a³ ³zy
w oczach zgromadzonych
Polaków i Ukraiñców.

W imieniu rodzin by³ych
mieszkañców Rumna, pielg-
rzymów z Polski, z polskich
organizacji na Ukrainie i Kon-
sulatu Generalnego RP we
Lwowie z³o¿ono kwiaty i za-
palono znicze. W obchodach
w Rumnie uczestniczy³ Kon-
sul RP we Lwowie Jacek ̄ ur.

Abp-senior Ignacy Tokarczuk (w centrum)
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HALINA P£UGATOR
tekst i zdjêcie

Niedawno na Przykar-
paciu dobieg³a koñca kilku-
dniowa wizyta delegacji
m³odzie¿y z Opola.

Goœcie przybyli na Ziemiê
Stanis³awowsk¹ w ramach
projektu wymiany „Polska
bez uprzedzeñ”. „Jestem jed-
nym z autorów tego projektu,
– opowiada „Kurierowi Ga-
licyjskiemu” kierownik dele-
gacji Krzysztof Pawlak, nieg-
dyœ nauczyciel muzyki, a
obecnie – biznesmen. – Ju¿
od trzech lat zbieramy utalen-
towane dzieci z ró¿nych szkó³
Opolszczyzny i wieziemy je na
Ukrainê. Poznaj¹ tu swych
rówieœników, kulturê s¹sied-
niego kraju, wypoczywaj¹.
W tym roku na Przykarpacie
przyjecha³y dzieci z terenów
wiejskich. M³odzie¿ nie zawsze
ma mo¿liwoœæ odwiedzenia
innych krajów. Jest staranna
i roztropna, dobrze siê uczy,
jest aktywna w dzia³alnoœci
spo³ecznej, chce w przysz³oœci
zrobiæ wiele dla Polski i Uk-
rainy”.

Taka wymiana, jak twier-
dzi strona polska, jest bardzo
wa¿na dla m³odzie¿y. Obecnie
dzieci i m³odzie¿ – to uczniowie,
a za kilka lat mog¹ zostaæ
pos³ami na Sejm czy do Rady
Najwy¿szej Ukrainy, do Parla-
mentu Europejskiego. Mog¹
te¿ zostaæ biznesmenami i
dzia³aczami kultury, zaœ ich
przyjaŸñ z rówieœnikami z
Ukrainy pozostanie i bêdzie
fundamentem, na którym wy-
budowane zostanie nowe ko³o
historii wspólnoty europej-
skiej oraz stosunków polsko-
ukraiñskich.

„W realizacji projektu po-
maga Urz¹d Marsza³kowski w
Opolu, – kontynuuje nauczyciel

historii Dariusz W¹sik. –
Jakkolwiek ciê¿ko jest w cza-
sach kryzysu, jednak ani my,
ani nasze kierownictwo nie
chcemy koñczyæ projektu,
poniewa¿ dobre sprawy po-
winny trwaæ przez lata. Mamy
fundacjê charytatywn¹, która
gromadzi ludzi, maj¹cych
dobr¹ pracê i pensjê, a po-
œwiêcaj¹cych swój czas wolny
sprawie rozwoju przyjaŸni
ukraiñsko-polskiej. Poza
wymian¹ delegacji m³odzie¿y
i dzieci, fundacja wspiera
towarzystwa polskie na Ukra-
inie. W tym roku wolonta-
riusze zbierali wœród firm
œrodki, aby nasze dzieci mog³y
przyjechaæ na Ukrainê oraz
by spotkali siê z m³odzie¿¹
z Przykarpacia w Polsce”.

Wasyl H³adij, zastêpca
przewodnicz¹cego adminis-
tracji obwodowej, opowie-
dzia³, ¿e goœcie z Opola byli
na wycieczce po Stanis³a-
wowie, w teatrze muzyczno-
dramatycznym im. Iwana
Franki, gdzie obejrzeli spek-
takl „Swatanie na Goncza-
rówce”. Byli te¿ w Rohatyniu,

gdzie zwiedzili cerkiew pw.
Ducha Œwiêtego, cerkiew Prze-
najœwiêtszej Bogarodzicy,
muzeum pisarza Wasyla
Ugryna-Bezgrzesznego oraz
widzieli pomnik Roksolany.
Potem pojechali do Lwowa,
gdzie zwiedzali Lwowsk¹
Galeriê Sztuki, Muzeum Et-
nografii i Rzemios³a Artys-
tycznego, byli te¿ w Operze
Lwowskiej.

Interesuj¹ce dla dzieci
by³y odwiedziny Pustelni
Maniawskiej, pobyt w Ko³o-
myi, we wsi GwoŸdziec. Nieza-
pomniane wra¿enia wywo³a³o
spotkanie ze studentami
Instytutu Sztuki Stosowanej
i Dekoracyjnej w Kosowie
bêd¹cego fili¹ Lwowskiej
Akademii Sztuk Piêknych.
Goœcie byli w ¯abiem, Krzy-
worówni, Jaremczy, Worochcie
oraz zwiedzili zespó³ turys-
tyczny Bukowel. „Dzieci s¹
pe³ne wra¿eñ, - mówi pan
W¹sik, - teraz przez ca³y rok
bêd¹ opowiada³y o Ukrainie
i z radoœci¹ przyjm¹ niebawem
rówieœników ukraiñskich”.

LATO, PRZYJAŹŃ I GOŚCIE Z OPOLA

Krzysztof Pawlak i Dariusz W¹sik na spacerze ulicami
Stanis³awowa

KG

W po³owie maja na za-
proszenie w³adz Ko³omyi, w
ramach wymiany doœwiad-
czeñ samorz¹dowych, z wi-
zyt¹ na Ukrainie przebywali
przedstawiciele nyskich w³adz
samorz¹dowych oraz policji.

Wspó³praca ze wschodnim
partnerem siêga roku 2000r.
kiedy to Gmina Nysa podpi-
sa³a porozumienie partner-
skich zwi¹zków miêdzy
Ko³omyj¹ a Nys¹. W dniu 27
maja 2005 r. podczas œwiêta

miasta „Dni Nysy” w nyskim
Muzeum, na uroczystej sesji
Rady Miejskiej nast¹pi³o
podpisanie umowy partner-
skiej. Od 9 lat w naszym
mieœcie goœciliœmy delegacje
ko³omyjskich samorz¹dow-

ców i biznesmenów. Równie¿
delegacje nyskich w³adz sa-
morz¹dowych Nysy i przedsta-
wiciele biznesu przebywali z
wizytami w Ko³omyi.

Nyska delegacja zwiedzi³a
muzea: Narodowe Huculsz-

Kołomyja nie pomyja, ale partner Nysy
czyzny i Pokucia oraz Pi-
sanki.

W pamiêci goœci pozostanie
koncert w wykonaniu dzieci i
m³odzie¿y w scenerii Muzeum
Narodowego Huculszczyzny i
Pokucia. Brawurowo i zara-
zem z du¿¹ pieczo³owitoœci¹
ukraiñski zespó³ wykona³
m.in. polskie pieœni patrio-
tyczne. Po wykonaniu „Soko³ów”
i „Przybyli u³ani pod okienko”
d³ugo nie milk³y brawa.

Goœcie z Nysy odwiedzili
te¿ polsk¹ sobotni¹ szko³ê.
Delegacja zwiedzi³a tak¿e
malowniczo po³o¿ony kurort
narciarski – Bukowel, który
obecnie jest w rozbudowie.
Odwiedzili te¿ gospodarstwo
agroturystyczne. Najbardziej
zdziwi³ nyskich samorz¹dow-
ców fakt, i¿ w Ko³omyi na 50
radnych, prawie wszyscy s¹
przedsiêbiorcami, prowadz¹-
cymi w³asne firmy. Za naj-
wiêkszy problem uznali bu-
dowê dróg.

informacja w³asna – M.R.

KRYSTYNA ADAMSKA

Rokrocznie przy koñcu
maja ruszaj¹ na Lwów ma³e
grupki w mundurach.  Rajd
„Uœmiech Lwowa” upamiêt-
nia dzieñ  22 maja, kiedy
to w  1911 roku Andrzej Ma³-
kowski wyda³ pierwszy rozkaz
o za³o¿eniu dru¿yn skauto-
wych, a wiêc datê oficjalnych
narodzin harcerstwa. Nazwa
rajdu zosta³a zaczerpniêta
z piêknej ksi¹¿ki Kornela
Makuszyñskiego pod tym
samym tytu³em – niech
¿a³uje, kto jej nie czyta³!
Tematem tegorocznego rajdu
by³a ponadto postaæ Juliusza
S³owackiego  z okazji 200.
rocznicy urodzin naszego
wieszcza.

Wêdruj¹c po lwowskich
ulicach reprezentacje dru¿yn

Harcerstwa Polskiego na
Ukrainie poznawa³y postaæ
poety. Szuka³y zadañ, a po-
tem z zaszyfrowanych wiado-
moœci próbowa³y uk³adaæ
prawid³owe odpowiedzi.

Okazuje siê, ¿e chocia¿
poza ulic¹ S³owackiego i jego
popiersiem nie ma we Lwowie
niczego, co by³oby bezpoœred-
nio zwi¹zane ze S³owackim,
to bogactwo tego miasta i jego
urozmaicone tereny umo¿liwi³y
przybli¿enie harcerzom pos-
taci wieszcza.

Na jednym z punktów, z
kilku wierszy trzeba by³o
wybraæ ten, który napisa³
S³owacki. Na innym punkcie
– samemu napisaæ wiersz. No
i narysowaæ widoczek Lwowa,
maj¹c w pamiêci pejza¿ nocny
z saloniku S³owackich, ponoæ
autorstwa naszego wieszcza.
A jeszcze odnaleŸæ konkretne
informacje na tablicy harcer-
skiej w Katedrze i z³o¿yæ
kwiaty Temu, czyj wybór prze-
powiedzia³ S³owacki – naszemu
Papie¿owi. Jako, ¿e niedaleko
dworku S³owackich w Krze-
mieñcu, na ty³ach liceum by³
piêkny ogród botaniczny, w
którym Willibald Besser zeb-
ra³ najrzadsze okazy, trzeba
by³o i we Lwowie odnaleŸæ
rzadkie roœliny. A skoro wieszcz
fascynowa³ siê kultur¹ Wscho-
du – szukaliœmy we Lwowie
akcentów orientalnych. Za-
miast ukochanej przez poetê

Ikwy, trzeba by³o znaleŸæ
Ÿród³a rodzimej Pe³twi, a po-
tem wykonaæ zadania przy
gmachu uniwersyteckim. By³
na trasie i herb Leliwa, i wiele
figur Matki Boskiej, i bardzo
wymowna dekoracja fasady
dobrej lwowskiej szko³y –
Zak³adu Naukowego Zofii
Strza³kowskiej, niedawno
wyci¹gniêta spod warstw po-
wojennej farby i starannie
odnowiona.

Jak ka¿da impreza harcer-
ska, rajd zakoñczy³ siê w
obrzêdowym krêgu. Zmêczeni
ca³odzienn¹ gr¹ harcerze
mieli nadziejê, ¿e to ju¿ koniec
zdobywania punktów, ale
podczas spotkania kominko-
wego trzeba by³o ruszyæ g³ow¹
i przypomnieæ sobie ¿yciorys
S³owackiego, bo podczas quizu
mo¿na by³o zebraæ dodatkowe

punkty, pod warunkiem, ¿e
siê prawid³owo odpowie na
bardzo trudne pytania z ¿y-
ciorysu wieszcza. Okaza³o siê,
¿e zarówno ci, co ucz¹ siê w
polskich szko³ach, jak te¿ ci,
co nie maj¹ takiej mo¿liwoœci,
œwietnie sobie poradzili.

Pierwsze miejsce w rajdzie
zajêli harcerze z 2 Rudeckiej
Dru¿yny Harcerzy „Wicher”,
którzy, choæ nie znaj¹ miasta,
potrafili odnaleŸæ wszystkie
punkty i wykonaæ wszystkie
zadania. Na drugim miejscu
– druhowie 1 LMDH „Trop”,
oczywiœcie ze Lwowa, a na
trzecim – druhny ze Stryja,
z 1 SDH „Górska Rzeka”.

Zakoñczenie rajdu odby³o
siê przed fasad¹ Ossolineum.
Tu reprezentacje dru¿yn przed-
stawi³y swoje zadania przed-
rajdowe, które tym razem by³y
ukierunkowane na kszta³to-
wanie charakteru. Jedni po-
prawiali oceny w szkole, inni
– zrezygnowali na tydzieñ z
ogl¹dania telewizji, jeszcze
inni rozkleili na ulicach swego
rodzinnego miasta króciutkie
ulotki  z informacj¹ o jubile-
uszu wieszcza. Harcerze z Rów-
nego wykonali bardzo ciekawe
badanie naukowe na cmen-
tarzu rówieñskim i przesta-
wili nam zdjêcia najstarszego
pomnika z tego cmentarza.
Jeszcze tylko zdjêcie pami¹t-
kowe – i do zobaczenia na
obozach!

RAJD POLSKICH HARCERZY
ULICAMI LWOWA
ZE SŁOWACKIM W TLE
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AGNIESZKA RATNA

W dniach 15-21 czerwca
w £ucku i Uœci³ugu odbywa³
siê VI Miêdzynarodowy Fes-
tiwal Muzyczny „Strawiñski
i Ukraina”.

…Jeden z najwybitniejszych
przedstawicieli kultury mu-
zycznej XX wieku urodzi³ siê
w Rosji. Jednak, z ca³¹ pew-
noœci¹ stwierdziæ mo¿na, ¿e
Strawiñski nale¿y równie¿ do
Ukrainy. Od 1896 roku ka¿-
dego lata przyje¿d¿a³ do
Uœci³ugu na Wo³yniu, gdzie
rodzice kompozytora mieli
maj¹tek. Strawiñski nazywa³
go „rajskim zak¹tkiem”, po-
niewa¿ skomponowa³ tu 17
utworów muzycznych, spotka³
mi³oœæ swego ¿ycia i w 1906
roku o¿eni³ siê. Po raz ostatni
kompozytor by³ w Uœci³ugu
w roku 1914. Przyjazd unie-
mo¿liwi³a pierwsza wojna
œwiatowa.

Maj¹c w tamtym czasie
dwóch synów i dwie córki,
Strawiñski, jak troskliwy oj-
ciec, szuka³ dla swej rodziny
lepszego losu za granic¹.
Mieszka³ w Szwajcarii, Fran-
cji, tak¿e w USA, wiele kon-
certowa³. Oczywiœcie, nigdy
nie zapomina³ ziemi ojczystej,
która sta³a siê ko³ysk¹ jego
muzy. Niestety, wszystkie
próby wyjazdu na ziemiê
przodków koñczy³y siê niepo-
wodzeniem. Jego muzyka
przez ponad 50 lat by³a w

Zwi¹zku Sowieckim zabro-
niona. On sam by³ przedsta-
wiany, jako kapitalista, który
porzuci³ Rosjê i odmówi³
powrotu i pomocy w walce
z Niemcami hitlerowskimi. Na
wystêpach w Moskwie i Le-
ningradzie by³ tylko raz, nato-
miast nie pozwolono mu poje-
chaæ do Uœcui³ugu…

…Powróci³ tam dopiero
w 1994 roku, w br¹zie. W tam-
tym roku odby³ siê I Festiwal
Muzyczny „Strawiñski i Ukra-
ina”, w trakcie którego zosta³o
ods³oniête popiersie kompo-
zytora. W ramach imprezy,
w £ucku odby³a siê konferencja
naukowa, na której prawdo-
podobnie po raz pierwszy w
tym pañstwie mówiono o
powi¹zaniach Strawiñskiego
z kultur¹ ukraiñsk¹. Od
tamtej pory festiwal staje siê
coraz bardziej popularny.

Muzyka Strawiñskiego jest
w repertuarze znanych poza
granicami Ukrainy orkiestr
kameralnych i symfonicz-
nych. Festiwal ma ju¿ rangê
miêdzynarodow¹ – przyje¿d¿aj¹
zespo³y z Polski, S³owacji,
Wêgier.

„Obecnie festiwal jest na
takim poziomie, ¿e mo¿na go
nazywaæ „Strawiñski i kraje
przygraniczne” b¹dŸ „Stra-
wiñski i Europa”, - powiedzia³
na otwarciu Jerzy Stankiewicz,
przewodnicz¹cy Zwi¹zku
Kompozytorów Krakowa. –
Ka¿dego roku nabiera coraz
to wiêkszego rozmachu, od-
s³aniaj¹c przed nami nowe
nazwiska i postacie”.

W tym roku w ramach
festiwalu odby³y siê koncerty
muzyki organowej profesora
Akademii Muzycznej w Kra-
kowie Leszka Wernera. By³

koncert „Ukraina-Polska. Pa-
ralele fortepianowe” z udzia³em
artysty zas³u¿onego Ukrainy
Josefa Erminia. Znamiennym
wydarzeniem w ¿yciu kultu-
ralnym Wo³ynia sta³ siê wystêp
narodowej, zas³u¿onej kapeli
akademickiej „Dumka”, która
wykona³a utwór Strawiñ-
skiego „Weseleczko”.

„Jestem bardzo szczêœliwy,
¿e wystêpujê na ziemi wo³yñ-
skiej, gdzie Igor Strawiñski
stworzy³ tyle piêknych utwo-
rów, - powiedzia³ dyrygent na-
czelny kapeli, Artysta Ludowy
Ukrainy Igor B³a¿kow. – Bar-
dzo kocha³ Uœci³ug i do samej
œmierci go wspomina³. Mia³em
szczêcie – bêd¹c studentem
Konserwatorium w Kijowie
napisa³em do wielkiego kom-
pozytora list i otrzyma³em
odpowiedŸ. Razem by³o tych
listów jedenaœcie, przecho-
wujê je, jak najdro¿sz¹ relik-
wiê, obecnie opublikowa³em
je z komentarzami.  Dla mnie
Strawiñski pozostaje osob¹
numer jeden w moim repertu-
arze i w sercu”.

Nadmienimy tutaj, ¿e
w³aœnie korespondencja z
kompozytorem, bêd¹cym w
nie³asce, sta³a siê jednym
z powodów do przeœladowania
pana B³a¿kowa przez w³adzê
sowieck¹ i  jego emigracji do
Niemiec.

Walka w³adzy z artyst¹ –
oto temat, który jest naœwiet-
lany przez wybitnego re¿ysera

brytyjskiego Tonyego Palmera
w jego filmach o Strawiñskim.
Zna³ kompozytora osobiœcie.
W ramach festiwalu w teatrze
kukie³kowym £ucka odby³y
siê projekcje filmów Palmera
„Gdzieœ na granicy…” i „Œwia-
dectwo”.

„Wiedzia³em, ¿e muszê po-
kazaæ, i¿, nie zawa¿aj¹c na
liczne podró¿e i zmiany obywa-
telstwa, Strawiñski by³ i pozo-
staje wierny ziemi ojczystej, -
zaznaczy³ re¿yser.- Kto nie
zrozumie tego faktu, nigdy nie
zrozumie twórczoœci kompo-
zytora”.

Tony Palmer opowiada³,
¿e, gdy krêci³ film w Zwi¹zku
Sowieckim, Uœci³ug by³ jedy-
nym miejscem, do którego nie
pozwolono mu pojechaæ.
Przyzna³, ¿e gdy w ubieg³ym
roku zosta³ po raz pierwszy
zaproszony na festiwal i zwie-
dzi³ dworek-muzeum Stra-
wiñskiego, cieszy³ siê, jak
dziecko.

...Na zakoñczenie festiwa-
lu mieszkañcy £ucka mogli
pos³uchaæ koncertu laureata
Nagrody im. Strawiñskiego,
orkiestry kameralnej „Canta-
bile”, dzia³aj¹cej przy Filhar-
monii Obwodowej. Sale,
pêkaj¹ce w szwach, bez s³ów
œwiadczy³y o tym, ¿e muzyka
znanego na ca³ym œwiecie
kompozytora nareszcie wraca
na Wo³yñ, tak drogi jego
sercu.

W HOŁDZIE IGOROWI STRAWIŃSKIEMU

Od dawien-dawna rybo-
³ówstwo ³¹czy³o ludzi,
dawa³o im podstawy do
mi³ego spêdzania czasu i
ucieczki przed zgie³kiem
œwiata. Zawsze byli tacy,
którym odpowiada³o wspa-
nia³e towarzystwo, po³¹czone
z „cichym polowaniem” i po-
dziwianiem piêknych jezior-
nych krajobrazów. Natomiast
w dniach 13 i 14 czerwca
po raz pierwszy w historii,
najnowszej w zawodach z
³owienia ryb uczestniczyli
rybacy z Polski i Ukrainy.

Zawody te odby³y siê na
terenie Polski, w pobli¿u Za-
moœcia, w odleg³oœci mniej-
wiêcej 50 kilometrów od gra-
nicy polsko-ukraiñskiej. Na
zawody otwarte, do swych
polskich kolegów z Zamoœcia
przybyli cz³onkowie sekcji
rybo³ówstwa i ochrony œrodo-
wiska, która dzia³a od marca
br., a jej patronem jest œw.
Micha³ Archanio³.

Zawody odbywa³y siê w
dwu kategoriach. Najpierw
trzydziestu piêciu uczestni-
ków, wœród których by³o
czterech Ukraiñców i cztery
przedstawicielki p³ci piêknej,
³owi³o karpie. Najwiêcej ryb,
przez dwie godziny, na³owili
maj¹cy wiêksze doœwiad-
czenie koledzy z Polski. Nato-

miast w wyrzucaniu speaninga
z dobrym trafieniem by³ lep-
szy Ukrainiec Zenowij £uciw,
który godnie wspó³zawod-
niczy³ z Polakiem, aktualnym
mistrzem europejskim i w wy-
niku koñcowym osi¹gn¹³
czwart¹ lokatê.

Uczestników ukraiñskich
zaskoczy³y nie tylko same
zawody. Dla przyk³adu, na
jeziorze, gdzie ³owiono ryby,
jest wyodrêbnione specjalne
miejsce, aby ludzie mogli ³owiæ
nawet siedz¹c na wózku in-
walidzkim. Jezioro jest bardzo
dobrze oczyszczone, dooko³a
jest infrastruktura nie tylko
do ³owienia ryb, ale te¿ dla
wypoczynku. Jednym s³owem,
nastawienie Polaków mo¿e
s³u¿yæ za ca³kowity wzór.
Bardzo mi³o i cieszy, ¿e w tej
kwestii nasi polscy przyja-
ciele nam sprzyjaj¹.

28 kwietnia br. siedmiu
przedstawicieli Polskiego
Zwi¹zku Rybo³ówstwa by³o
w odwiedzinach u kolegów
ukraiñskich. Piêkno jeziora
Wy¿ymla, po³o¿onego blisko
60 km od Lwowa zauroczy³o
naszych zachodnich s¹siadów.
To oczywiste, przecie¿ tafla
wodna o powierzchni 187 ha
i o g³êbokoœci, siêgaj¹cej 17
metrów, nie mo¿e nie zachwy-
caæ prawdziwego rybackiego

serca. Obecnie jezioro to jest
w³asnoœci¹ prywatn¹, a jego
dzier¿awca jest bardzo zainte-
resowany wspó³prac¹ z ukra-
iñskimi i polskimi towarzyst-
wami rybackim. 27 czerwca
Polacy chc¹ przyjechaæ po-
nownie, ¿eby wybadaæ jezioro
za pomoc¹ echolotu oraz innych
przyrz¹dów. Poza tym, nasi
s¹siedzi chc¹ tu przyje¿d¿aæ
³owiæ ryby regularnie. Ich nie
odstrasza ani brak dobrej
jakoœci dróg podjazdowych,
ani ca³kowity brak koniecznej
infrastruktury. Jedyne, o co
prosz¹ koledzy z Polski – to
zapewnienie im bezpieczeñ-
stwa. Poza tym, Polacy chc¹

wspó³pracowaæ w³aœnie z sek-
cj¹ rybo³ówstwa i ochrony
œrodowiska, dzia³aj¹c¹ pod
patronatem œw. Micha³a Ar-
chanio³a, a nie z ukraiñskim
Towarzystwem Myœliwych i
Rybaków. To drugie, towa-
rzystwo istnieje tylko na pa-
pierze i nie prowadzi ¿adnej
konkretnej dzia³alnoœci.

Polacy proponuj¹ mnóstwo
kierunków przysz³ej wspó³-
pracy. To zawody rybaków z
obu krajów (uczestnicy nas-
zego Towarzystwa zostali ju¿
zaproszeni na 12 sierpnia do
Zamoœcia na du¿e zawody
miêdzynarodowe z rybo³ów-
stwa). To tak¿e wspólna praca

w kierunku zwiêkszania
liczby cz³onków wspólnoty
rybaków, a tak¿e anga¿owa-
nie do tego wiêkszej liczby
kobiet. To tak¿e mo¿liwoœæ
bezp³atnego wypoczynku i po-
prawy zdrowia dzieci ukraiñ-
skich w obozach, nale¿¹cych
do Polskiego Zwi¹zku Rybo-
³ówstwa. Natomiast jednym
z kierunków strategicznych
wspó³pracy zwi¹zków ukraiñ-
skiego i polskiego jest ochrona
œrodowiska. Koledzy z Polski
skar¿¹ siê na to, ¿e wiêksza
iloœæ ryby, wpuszczanej do
Bugu Zachodniego (rzeka ta
p³ynie na terenie Polski i Uk-
rainy) jest wy³awiana przez
ukraiñsk¹ stra¿ graniczn¹.
Koledzy z Polski prosz¹ o to,
a¿ebyœmy siê zwrócili ze sto-
sownym listem do Minister-
stwa Zasobów Wodnych Ukra-
iny z proœb¹ o pomoc w roz-
wi¹zaniu tego problemu w
imiê odnowienia populacji
ryby w tej malowniczej rzece.

Mamy cudowny przyk³ad
do naœladowania i wspania-
³ych przyjació³, którzy gotowi
s¹ nieœæ nam realn¹ pomoc
w rozwi¹zywaniu spraw,
dotycz¹cych organizacji zwi¹z-
ków rybackich. W tej sytuacji
wa¿ne  jest, aby koniecznoœci
tej wspó³pracy byli œwiadomi
tak¿e nasi urzêdnicy i przed-
stawiciele w³adz.

List od wędkarzy ŻADNA RYBKA NIE ŚPI, RYBACY TEŻ....

KG

KG
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HALINA P£UGATOR
tekst i zdjêcia

Na stromych brzegach
Dniestru, wœród pól, z dala
od innych wsi, w powiecie
T³umacz na Przykarpaciu
le¿¹ Mostyszcze. Wieœ ma³a,
schludna, jak z obrazka.
Kilkadziesi¹t chat, wymosz-
czona kamieniem droga,
autobus z centrum powiatu
doje¿d¿a kilka razy dziennie.
Mieszkaj¹ tu rodziny nie-
zwyk³e, które w ostatnim
czasie wabi¹ do siebie
dziennikarzy i niepokoj¹
spo³eczeñstwo. Wiele gazet
ukraiñskich i programów
telewizyjnych mówi o dziw-
nych i groŸnych miejscowych
sekciarzach, którzy z powo-
dów religijnych doprowa-
dzaj¹ do œmierci swoje
dzieci.

Powiadaj¹, ¿e zamroczeni
religijnie rodzice nie karmi¹
swych pociech, których w
ka¿dej rodzinie jest nie mniej,
ni¿ piêæ, nie lecz¹ ich, nie
obcuj¹ z ludŸmi, a jak zoba-
cz¹ przedstawiciela rady
wiejskiej, milicjanta czy leka-
rza, to ukrywaj¹ siê w wielkich
norach na brzegach Dniestru.
Mówi¹ te¿, ¿e brak im jakiej-
kolwiek cywilizacji, chodz¹
w ³achmanach, nie posy³aj¹
swoich dzieci do szko³y, a byæ
mo¿e tak¿e sk³adaj¹ je w
ofierze. Korespondent „Kuriera
Galicyjskiego” spróbowa³a
wybadaæ, jak naprawdê ¿yj¹
ci ludzie, którzy sposobem
bycia przypominaj¹ amery-
kañskich amiszy. Wyruszy-
³am do Mostyszcz.

Droga do odludków
Dotrzeæ do wsi nie jest

³atwo. Nale¿y ona do najbar-
dziej oddalonych w okolicy.
Nie ma tu nawet rady wiej-
skiej. W drodze wypytujê o
dziwnych sekciarzy. Zdania
mieszkañców s¹siednich wsi
s¹ podzielone. Jedni mówi¹,
¿e mieszkañcy Mostyszcz s¹,
jak wszyscy inni, tylko siê
ubieraj¹ dziwnie: kobiety w
jaskrawe bluzki i spódnice i
omal¿e od urodzenia zak³a-
daj¹ chustki, a panowie zawsze
maj¹ na g³owach du¿e kasz-
kiety.

Natomiast sekciarze nie
pij¹, nie pal¹, kobiety nie usu-
waj¹ ci¹¿y, dzieci nie k³óc¹ siê
z rodzicami. To wszystko
zas³uguje na szacunek. Inni
mieszkañcy wsi, wymachuj¹c
piêœciami, krzycz¹, ¿e dawno
trzeba ich st¹d przepêdziæ,
poniewa¿ siej¹ wœród ludzi
zamêt. Dochodzi do tego, ¿e
tzw. „poczciwi” obawiaj¹ siê
o swoje dzieci.

Jedziemy dalej. Po obu stro-
nach drogi, wy³o¿onej bia³ym

kamieniem, le¿¹ ma³e dzia-
³eczki. Roœnie tu pszenica,
ogórki, ziemniaki, buraki –
wszystko, w co bogata jest
ziemia ukraiñska. Przy jednej
z dzia³ek krz¹ta siê jakiœ
mê¿czyzna. Ma na g³owie
du¿y kaszkiet. Widaæ, ¿e jest
z sekty. Przedstawi³ siê jako
Piotr, nie chcia³ podaæ naz-
wiska. Powiedzia³, ¿e nie ma
¿adnej chêci na rozmowy z
dziennikarzami, tak samo,
jak wszyscy wspó³miesz-
kañcy wsi. „Ostatnimi czasy
o nas bardzo wiele nieprawdy
pisz¹, dlatego te¿ nie bêdzie
¿adnych rozmów”, – kwituje
mieszkaniec Mostyczcz, rzu-
caj¹c drapie¿ne spojrzenie
piwnych oczu.

Kilkaset metrów dalej spo-
tykamy m³od¹ rodzinê. I znów
– mê¿czyzna w kaszkiecie, a
¿ona – w jaskrawej zielonej
chustce, zwi¹zanej pod szyj¹,
spódnicy w kratkê i niebies-
kim swetrze (sekciarze lubi¹
jaskrawe kolory). Znów ludzie
siê odwracaj¹, ¿adnej rozmowy.
Po d³ugich namowach godz¹
siê na to, ¿eby powiedzieæ kilka
s³ów. Zdjêcia – kategorycznie
odpadaj¹. Ka¿da fotografia –
to pycha. Amisze robi¹ zdjêcie
raz w ¿yciu – do dowodu oso-
bistego. Oczywiœcie, mo¿na
siê sfotografowaæ potajemnie,
jednak na sumieniu bêdzie
„grzech”.

Sk¹d siê wziê³a
ta dziwna wiara

Za chwilê podchodzi jesz-
cze kilku wiernych. Wœród
nich – mê¿czyzna z ma³¹

AMISZE ZNAD DNIESTRU

Na ulicach zawsze jest wiele dzieci

Widok z podwórka wiernych

córeczk¹. Dziewczynka ma na
sobie bia³¹ chusteczkê, ale
w ¿adnym wypadku nie przy-
pomina zag³odzonej, czy zmê-
czonej. Ma zaró¿owione po-
liczki, jest weso³a i wygl¹da
na to, ¿e bardzo kocha swego
tatusia, bo mocno trzyma go
za rêkê i uœmiecha siê.

„Wierzymy w Boga ¿ywego,
staramy siê ¿yæ prosto, jak
Jezus Chrystus i przestrzegaæ
ka¿dego s³owa z Biblii, ponie-
wa¿ przez tê Ksiêgê przema-
wia do nas sam Bóg, – opowia-
daj¹ sekciarze, którzy trochê
z³agodnieli. – Nie mamy jednak
tradycyjnych obrazów ani ikon,
nie chodzimy do cerkwi, ani
do koœcio³a, zbieramy siê,
¿eby siê pomodliæ i siê nara-
dziæ, czy komuœ nie jest po-
trzebna pomoc. Wszystko
robimy wspólnie. Pomagamy
swym braciom i siostrom”.

Sk¹d i kiedy siê zjawi³a ich
dot¹d nigdzie nie zarejest-
rowana wspólnota, mieszkañcy
Mostyszcz nie wiedz¹. Mówi¹,
¿e tak jest u nich z dziada pra-
dziada. Wygl¹da na to, ¿e u
schy³ku XVIII lub na po-
cz¹tku XIX w. przywêdrowali
tu z Europy menonici lub
amisze. Ci ostatni wyznaj¹
naukê Jakuba Ammana,
menonity, który w XVII w.
opuœci³ sw¹ sektê i wybra³
drogê bardziej surow¹ i kon-
serwatywn¹. Amisze przyjmuj¹
chrzest w wieku dojrza³ym,
uwa¿aj¹, ¿e Koœció³ musi
funkcjonowaæ odrêbnie od
pañstwa. Poza tym, ¿yj¹ w
wielkich rodzinach patriar-
chalnych, nie nosz¹ broni

i nie korzystaj¹ z dóbr cywili-
zacyjnych.

Wiele osad amiszy jest w
USA. Przedstawiciele amiszy
amerykañskich niedawno
przyje¿d¿ali do Mostyszcz.
Zostali przyjêci goœcinnie,
jednak nie by³o rozmów o dal-
szej wspó³pracy.

Sekciarze z Mostyszcz nie
maj¹ kap³anów, pastorów czy
starszych. Mówi¹, ¿e do stycz-
nia ¿y³ wœród nich prorok
Iwan. To by³ wielki cz³owiek,
namaszczony Duchem Œwiê-
tym. Wszystko wiedzia³, ka¿-
demu pomaga³. Mieszkañcy
wsi s³uchali go, jak ojca.
Opowiada³ nawet o wydarze-
niach politycznych. Kiedy ¿y³,
nawet do szpitala nie chodzili.
Chorych przywo¿ono do niego.
Pomodli³ siê – i choroba mi-
ja³a, jak rêk¹ odj¹³. Przed
œmierci¹ prorok Iwan powie-
dzia³, ¿e jest ostatni i nie
bêdzie ju¿ takiego, jak on. Nie
wybieraj¹ wiêc we wsi sek-
ciarskiej starszego. Oczekuj¹
koñca œwiata, który ma na-
st¹piæ – wedle wyobra¿eñ
mieszkañców sekciarskiej
wsi – po œmierci ostatniego
proroka.

Prawa religijne sekty s¹
bardzo surowe. Jeden z naj-
wiêkszych zakazów dotyczy
krwi. W niej, twierdz¹ ci
wierni, jest dusza cz³owieka.
Dlatego te¿ mieszkañcy Mos-
tyszcz czêsto maj¹ problem
z lekarzami. Kiedy kobiety
rodz¹ i dostaj¹ krwotoku czy
dzieciom jest potrzebna

transfuzja krwi – za nic w
œwiecie siê na to nie zgodz¹,
tak¿e w przypadku zagro-
¿enia ¿ycia. Tylko siê modl¹
i oczekuj¹ cudu. Jeœli jednak
cz³owiek odchodzi do Boga –
znaczy, tak mia³o byæ. Bóg
da³, Bóg wzi¹³.

¯ycie bez cywilizacji
Dowiedzia³am siê te¿, ¿e,

czyni¹c zgodnie z Pismem
Œwiêtym, mieszkañcy Mos-
tyszcza odrzucaj¹ wszelkie
dobrodziejstwa cywilizacji.
Nie u¿ywaj¹ œwiat³a, gazu,
samochodów, telefonów. Do-
tar³szy do wsi, wchodzê do
pierwszego budynku. A przed
nim stoi… samochód. „Proszê
siê nie dziwiæ, opuœci³em
wspólnotê, mam samochód
i telefon i mogê robiæ, co mi
siê podoba”, – mówi Micha³,
który ma 29 lat. Zaprasza do
siebie. Na progu stoi jego
matka, na g³owie ma wielk¹
zielon¹ chustê, czyli nale¿y do
wspólnoty.

Pod³oga nie zosta³a niczym
wy³o¿ona, zamiast tego – czer-
wona glina z traczk¹, czyli
rozdrobnionym drewnem.
Micha³ mówi, ¿e ta „pod³oga”
jest smarowana kilka razy w
tygodniu, ¿eby by³o czysto.
Wszystkie okna, drzwi, meble
cz³onkowie wspólnoty wyko-
nuj¹ w³asnorêcznie, bez po-
mocy urz¹dzeñ mechanicz-
nych. Wyroby nie s¹ lakiero-
wane i farbowane. Œciany s¹
bielone jedynie wapnem. Brak
tu jakichkolwiek obrazów,

Życie bez cywilizacji

Wnêtrze domu sekciarzy
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jest tylko ma³e lusterko. Na
œrodku sufitu – haczyk, na
którym jest wieszana lampa
naftowa.

Na ³ó¿ku starannie wy³o-
¿ono poduszki. Na pó³kach,
zawieszonych na œcianach,
w równiutkich rzêdach le¿¹
ubrania. Kiedyœ wszystko
starali siê szyæ sami, jednak
cywilizacja szybko dociera
tak¿e do Mostyszcz. Obecnie
p³aszcze, swetry, spódnice i
spodnie s¹ najczêœciej kupo-
wane. Wielu wiernych znad
Dniestru uwa¿a, ¿e posiada-
nie mnóstwa ubrañ – to prze-
jaw przepychu. Ich rodzice
i dziadkowie mieli jedn¹ parê
butów na ca³¹ wielk¹ rodzinê,
ubrania siê nosi³o, dopóki nie
zniszcz¹ siê. Tylko wówczas
szyto nowe.

„grzech” Micha³. – Zapragn¹-
³em chodziæ na dyskoteki,
spotykaæ siê z dziewczynami,
uprawiaæ seks. Coœ takiego
jest u nas srodze zakazane.
Mam 29 lat, gdybym pozosta³
w sekcie, mia³bym ju¿ rodzinê
i z piêcioro dzieci. Natomiast
w tej sytuacji jestem wolnym
kozakiem. Zd¹¿ê jeszcze”.

Wierni z Mostyszcz zak³a-
daj¹ rodziny wczeœnie. Pobie-
raj¹ siê w wieku 16-20 lat,
tylko z cz³onkami sekty.
Bardzo rzadko do wspólnoty
przychodzi ¿ona „ze œwiata”.
Staje siê tak wówczas, kiedy
w zupe³noœci przyjmuje ona
sposób ¿ycia w sekcie. Zresz-
t¹, kobieta nie ma tu prawa
g³osu. Wybiera mê¿czyzna.
Przed œlubem m³odzi nawet
nie spotykaj¹ siê. Ch³opak,

i znaleŸæ sobie kogoœ poza
wsi¹.

Nie ma ¿adnego wesela,
bia³ej sukni, welonu i obr¹-
czek. Ma³¿eñstwo jest zawie-
rane w radzie wiejskiej. Tak
powstaj¹ nowe rodziny. Osoby,
które wczoraj ledwie siê zna³y,
rozpoczynaj¹ wspólne ¿ycie.
Godne podziwu jest to, ¿e ¿yj¹
ze sob¹ dobrze. Cierpliwoœæ
sprowadza mi³oœæ. Ciê¿ka
praca i dzieci uniemo¿liwiaj¹
k³ótnie, ciche dni. W rodzi-
nach mieszkañców Mostyszcz
dzieci nie brakuje. Ka¿dego
roku przychodzi na œwiat
dziecko, ogó³em co najmniej
piêcioro. „Statystyczna rodzina”
– to od oœmiorga do dwanaœ-
ciorga dzieci.

Oczywiœcie, nikt nie u¿ywa
œrodków antykoncepcyjnych,

³agodnego spojrzenia zado-
wolonego, sytego i zdrowego
dziecka.

Jeœli zaœ chodzi o szko³ê,
to dzieci chodz¹ tam, jednak
ucz¹ siê niechêtnie. Doroœli
uwa¿aj¹, ¿e najwa¿niejsze
jest, by umia³y czytaæ, pisaæ
i liczyæ, a ca³a inna m¹droœæ
im siê na nic nie przyda.
M³odzi cz³onkowie wspólnoty
nie kszta³c¹ siê dalej, nawet
w zawodówkach. Ich rodzice

Zas³oniæ pychê
Cz³onków sekty spoœród

innych wyró¿niaj¹ dziwne
ubrania. „Nasze kaszkiety i
chusty na g³owach kobiet –
to oznaka pokory, – opo-
wiada Bogdan, który ma ju¿
swoje lata. – Ka¿dy cz³owiek
„ze œwiata” robi jakieœ ucze-
sanie, kupuje ubrania, ¿eby
siê wyró¿niæ. Pyszni siê. My
zaœ ¿yjemy prosto, jak Chrys-
tus. Zakrywamy pychê w

Mostyszcze ukry³o siê za lasami, za górami, za stromymi Dniestru brzegami

Rodzina, dzieci
i… nieczystoœæ

Micha³ nie chce tak ¿yæ.
Takich jak on, którzy odeszli
ze wspólnoty i przyjêli wszyst-
kie dobrodziejstwa cywilizacji,
jest niewielu. Cz³onkowie
wspólnoty z nimi prawie nie
rozmawiaj¹. Matka m³odego
cz³owieka nie traci nadziei, ¿e
syn wróci.

„Nieczystoœæ mnie siê
uczepi³a, – wyznaje swój

Micha³, który odszed³ z sekty, chêtnie pokazuje
zimowe nakrycie g³owy wiernych

który dokona³ wyboru, idzie
do wspólnoty i mówi o swoim
zamiarze o¿enienia siê z t¹ czy
inn¹ dziewczyn¹. Wspólnota
przekazuje jej tê wiadomoœæ.
W przypadku uzyskania zgo-
dy odbywa siê œlub. Dziew-
czyna mo¿e odmówiæ, jednak
wówczas mo¿e na zawsze
zostaæ star¹ pann¹. Takich
we wsi te¿ nie brak. Nie maj¹
szans na wyjœcie za m¹¿.
Mog¹ jedynie wyst¹piæ z sekty

grzechem jest nawet myœleæ
o zabiegu przerywania ci¹¿y.
Trzeba przyj¹æ z wdziêcz-
noœci¹ tyle dzieci, ile Pan Bóg
da. Brakuje œrodków – wspól-
nota pomo¿e. Nikt nie pobiera
tu na dzieci zapomogi od pañ-
stwa. ¯adna matka nie chce
przyj¹æ odznaczenia „Matka-
bohaterka”. „Nie uczyni³yœmy
nic, aby by³a po nas pusta
s³awa, – mówi¹ zmieszane
matki wielodzietne. – Kobieta
po to zosta³a stworzona przez
Boga, by ród ludzki nie zagin¹³”.

Wiara – œwiat³em,
nauka - ba³wochwalstwem

Wspólnota ma ogromne
problemy z w³adzami lokal-
nymi z powodu tego, ¿e dzieci
niesystematycznie odwie-
dzaj¹ szko³ê. Mali cz³onkowie
wspólnoty, ledwie co stan¹wszy
na nogi, zaczynaj¹ pomagaæ
rodzicom w gospodarstwie.
Doroœli mówi¹, ¿e dzieci nie
s¹ do tego zmuszane. Mali
sami robi¹ to wszystko chêt-
nie, poniewa¿ darz¹ rodziców
szacunkiem i mi³oœci¹.

Ka¿de dziecko jest dla tych
rodzin upragnione. Matki nie
pozostawiaj¹ ich bez uwagi,
a ojcowie s¹ dumni z synów
i córek. Starsi tak dbaj¹ o
m³odszych, ¿e mo¿na pozazd-
roœciæ. Wszystkie zachowania
s¹ szczere. Nie mo¿na udaæ
mi³oœci dzieciêcej. Nikt za
¿adne pieni¹dze nie kupi

uwa¿aj¹, ¿e, gdyby œwiat nie
by³ taki z³y, okrutny i pe³en
pokus, to dzieci kszta³ci³yby
siê dalej, a tak niech ich dusze
i serca nie bêd¹ zaœmiecone.

Po ukoñczeniu dziewi¹tej
klasy ch³opcy jad¹ z rodzica-
mi i starszymi braæmi zara-
biaæ pieni¹dze. Bardzo dobrzy,
akuratni i uczciwi majstrowie
s¹ znani w Kijowie, Doniecku,
Lwowie, Odessie. Deputowani,
aktorzy, oligarchowie, wysocy
urzêdnicy zlecaj¹ im budowê
swoich dacz, uzdrowisk, z uf-
noœci¹ przekazuj¹ im w zarz¹-
dzanie pieni¹dze i maj¹tek.
Sekciarze z Mostyszcz nie okrad-
n¹ i nie sk³ami¹. Po ukoñczeniu
szko³y dziewczyny pracuj¹ w
domu, zajêæ jest doœæ. A po-
tem – zam¹¿pójœcie i codzien-
ne problemy, k³opoty. Dzieci
nie maj¹ wiêc ¿adnego wyboru
ani wiedzy o otaczaj¹cym
œwiecie, który jest dla nich
wrogi i z³y. S¹ jednak szczêœ-
liwi w tej niewiedzy.

Ch³opcy z Mostyszczan,
ujrzawszy aparat fotogra-
ficzny, odwracaj¹ siê

Tak ubieraj¹ siê dziewczyny z sekty

postaci w³osów i robimy siê
jednakowi wobec Boga oraz
braci i sióstr”.

Cz³onkowie wspólnoty je-
dz¹ proste i skromne potra-
wy. Spo¿ywaj¹ wszystko, co
zosta³o wyhodowane w ogro-
dzie. Kupuj¹ jedynie to, co
najbardziej konieczne. Chleb
piek¹ sami. Daj¹ sobie z tym
radê nawet mê¿czyŸni. Nie
rezygnuj¹ te¿ z miêsa. Na
ka¿dym podwórku – dwie-
trzy krowy, œwinie, króliki,
kury. Psów nie ma nigdzie.
Cz³onkowie wspólnoty uwa-
¿aj¹, ¿e te zwierzêta s¹ wcie-
leniem z³a. Wiêcej na ten
temat nie chc¹ rozmawiaæ.
Mówi¹, ¿e nie ma czego tu
strzec, bo i tak nikt nic nie
kradnie.

Tak niepostrze¿enie min¹³
dzieñ. By³y spokojne roz-
mowy, odwiedziny w kilku
domach, spotkania przy suto
zastawionym stole pe³nym
prostych i syc¹cych potraw.
Szczêœliwi w swej niewiedzy
s¹ ci ludzie, którzy nie umiej¹
³adnie i sk³adnie mówiæ, na-
tomiast s¹ serdeczni i otwarci,
odprowadzaj¹ a¿ do koñca
wsi. Nikt nie wie, komu jest
lepiej – tym prostym i z wygl¹-
du dziwnym ludziom, czy
nam, którzy przez ca³e ¿ycie
gonimy za pieniêdzmi, s³aw¹,
karier¹, szukamy mi³oœci,
pomagamy stan¹æ na nogi
dzieciom i… starzejemy siê
w samotnoœci.

KG
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Obchody pierwszej rocz-
nicy Towarzystwa Pomocy
Polakom „Wielkie Serce” w
Nowym Rozdole odby³y siê
1 maja br. Na uroczystoœæ
przybyli zaproszeni goœcie:
pielgrzymka z Kamienia Po-
morskiego, (byli parafianie
Brzozdowiec, ich dzieci  i  wnuki,
w sumie 96 osób) na czele z
ks. proboszczem Dariuszem
¯arkowskim oraz Jadwig¹
Abramowicz – organizatork¹
pielgrzymki. W wyprawie
uczestniczyli równie¿ Brzoz-
dowianie z innych stron Polski:
z Legnicy, z Wroc³awia, z Kra-
kowa, z ̄ agania, z Ko³obrzegu,
z Warszawy, z Tych. Przyby³
prezes Fundacji Pomocy
Szko³om Polskim na Wscho-
dzie im. Goniewicza z Lublina
Pan Józef Adamski wraz z
ma³¿onk¹, Krystyn¹, którzy
przywieŸli podarunki dla
dzieci i osobiœcie im wrêczyli.
Przybyli przedstawiciele Fun-

nauczyli tak wiele, a nastêp-
nie obdarowa³ naszych
uczniów s³odkimi prezen-
tami, które przywióz³ wraz z
ma³¿onk¹ Krystyn¹. Przema-
wia³a równie¿ przedstawiciel
Fundacji „Pomoc Polakom na
Wschodzie” z Warszawy Eliza
Dzwonkiewicz, ¿ycz¹c Towa-
rzystwu i szkole wielu osi¹g-
niêæ w krzewieniu kultury,
tradycji oraz jêzyka polskiego.

Ze strony goœci, którzy
przyjechali do nas,  przema-
wiali: proboszcz parafii Ka-
mienia Pomorskiego ks. Da-
riusz ¯arkowski, pani Jad-
wiga Abramowicz która w
trakcie przemowy wrêczy³a
piêkne prezenty dla naszej
polskiej szko³y w postaci no-
wego, kompletnego komputera
oraz mnóstwo wspania³ych
ksi¹¿ek, a tak¿e pomoc finan-
sow¹. Wszystkie te prezenty
zosta³y ufundowane ze zbió-
rek parafii z Kamienia Pomor-
skiego.

Pani Stanis³awa Garba-
liñska, poetka, która urodzi³a
siê w Brzozdowcach, a obec-
nie mieszka w Warszawie,
deklamowa³a piêkne wiersze
w³asnego autorstwa, napi-
sane z okazji rocznicy Towa-
rzystwa.

Przemawia³ tak¿e przed-
stawiciel Urzêdu Miejskiego
Nowego Rozdo³u pan W³o-

dzimierz Pawliw, dyrektor
szko³y œredniej nr 3 w No-
wym Rozdole, oraz deputo-
wany Rady Miejskiej, który
w swoim przemówieniu
pochwali³ i potwierdzi³
dobre stosunki integracyjne
ukraiñsko-polskie, wysoki
poziom nauczania w naszej
szkole polskiej, oraz powie-
dzia³, ¿e ¿yczy³by sobie tak
wysokiego poziomu w in-
nych szko³ach na terenie
miasta.

Po przemówieniach, nast¹-
pi³a czêœæ artystyczna, która
rozpoczê³a siê polonezem,
tañcem w wykonaniu uczniów
naszej szko³y pod kierow-
nictwem nauczycielki chore-
ografii Ireny Pawluk, nie

zabrak³o równie¿ krakowiaka
oraz wierszy. Ze wzglêdu na
to, ¿e rocznica naszego Towa-
rzystwa zbieg³a siê ze Dniem
Polonii i Polaków za Granic¹
oraz œwiêtem Flagi Rzeczy-

pospolitej Polskiej, a tak¿e
œwiêtem Konstytucji 3 Maja
wiersze mia³y treœci patrio-
tyczne, zwi¹zane z tymi œwiê-
tami.

Wyst¹pi³y tak¿e przed-
szkolaki pod kierownictwem
wychowawczyni Tatiany
Ratycz - z wierszami, pio-
senkami i tañcami. Œpiewa³
zespó³ „Solo”, sk³adaj¹cy siê
z siedmiu cz³onków Towa-
rzystwa (wszystkie panie z
wykszta³ceniem muzycznym
i wszystkie maj¹ Kartê Po-
laka). Na wstêpie wykonano
hymn Polonii, „Polskie kwiaty”,
potem inne polskie pieœni
patriotyczne. Na zakoñczenie
czêœci artystycznej wyst¹pi³
nowoutworzony, bo przed
dwoma tygodniami, zespó³
wokalno-instrumentalny pod
kierownictwem Aleksandry
Tatczyn i Stefana Pi³ata,
sk³adaj¹cy siê z uczniów
naszej szko³y którzy niema³o
pracy w³o¿yli aby przygo-
towaæ zespó³ do uroczystoœci,
jak siê okaza³o bisowali trzy
razy.

Po wystêpach goœcie zo-
stali zaproszeni na uroczysty
poczêstunek. Mogli zjeœæ
smaczne dania, przygoto-
wane przez utalentowane ku-
linarnie panie, cz³onkinie
naszego Towarzystwa. Podczas
„biesiady” mogliœmy bli¿ej siê
poznaæ i porozmawiaæ, ka¿dy
z goœci by³ mile zaskoczony
i szczêœliwy, ¿e powsta³a taka
organizacja i szko³a polska,
która zrzesza Polaków, odra-
dza, rozwija i podtrzymuje
inteligencjê polsk¹ na Kre-
sach. Pani prezes Miros³awa
Tomecka w koñcowym prze-
mówieniu, dziêkuj¹c za tak
wspania³e prezenty, zachêci³a
tak¿e wszystkich goœci, aby
odwiedzali nas jak najczêœciej
i czuli siê, jak u siebie w do-
mu, poniewa¿ drzwi naszego
Towarzystwa i naszej polskiej
szko³y, stoj¹ dla nich zawsze
otworem. Na zakoñczenie
zespó³ „Solo” odœpiewa³ „Sto
lat!” dla wszystkich uczest-
ników spotkania. W uroczys-
toœci bra³o udzia³ oko³o trzystu
goœci z Polski i z Ukrainy.

(nades³ano
z Nowego Rozdo³u)

Przegląd wydarzeń
PIERWSZA ROCZNICA TOWARZYSTWA
POMOCY POLAKOM „WIELKIE SERCE”

Pan Józef Adamski wrêcza prezenty

Uczestnicy uroczystoœci

dacji „Pomoc Polakom na
Wschodzie” z Warszawy. By³
równie¿ przyjaciel naszego
Towarzystwa i szko³y ojciec
Bruno Neumann z Droho-
bycza, który przywióz³ pre-
zenty w postaci ksi¹¿ek. Byli
tak¿e przedstawiciele Urzêdu
Miejskiego z Nowego Rozdo³u
oraz przedstawiciele prasy
lokalnej. Niestety, mimo za-
proszenia, nie odwiedzi³ nas
nikt z Konsulatu RP we Lwo-
wie dostaliœmy faks z ¿ycze-
niami od Konsula Generalnego
Grzegorza Opaliñskiego.

Na pocz¹tku uroczystoœci
zosta³y odœpiewane hymny
pañstwowe Polski i Ukrainy.
Nastêpnie przemówi³a prezes
Towarzystwa Miros³awa To-
mecka, witaj¹c serdecznie
wszystkich goœci oraz zwró-
ci³a siê do goœci z Kamienia
Pomorskiego, aby przyjêli
wyrazy szczerego wspó³czucia
w zwi¹zku z tragedi¹, jaka siê
wydarzy³a w Œwiêta Wielka-
nocne w ich mieœcie. Nastêp-
nie przemawia³ dyrektor na-
szej szko³y Wasyl Koziar,
który pokrótce opowiedzia³
o dzia³alnoœci i osi¹gniêciach
naszej polskiej szko³y. Jako
trzeci przemawia³ pan prezes
Józef Adamski, który wyrazi³
swój wielki podziw dla na-
szych uczniów i nauczycieli,
¿e w tak krótkim czasie

Cz³onkowie zarz¹du Fundacji „Pomoc Polakom na Wscho-
dzie” - Rafa³ Dziêcio³owski i Eliza Dzwonkiewicz
(w centrum)

Łatwo i wygodnie!Łatwo i wygodnie!

Przewóz osób we Lwowie i na Ukrainie
Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Przewóz osób we Lwowie i na Ukrainie
Jesteśmy do Państwa dyspozycji

KG
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MARIA BASZA
tekst i zdjêcia

Do szko³y nr 24 im. Marii
Konopnickiej we Lwowie
przyby³a pani Zofia Bielecka
– dyrektor gabinetu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego Rzeczypospolitej
Polskiej. Szko³a polska
otrzyma³a od Ministerstwa
zestaw p³yt DVD „Filmo-
teka szkolna”, a co najwa¿-
niejsze – dwie nauczycielki
z tej placówki edukacyjnej,
za nieocenione zas³ugi dla
kultury polskiej otrzyma³y
Nagrodê Specjaln¹ od Mi-
nistra Bogdana Zdrojew-
skiego. Gratulujemy paniom:
Bogumile Kunicy i Krysty-
nie Fedorowskiej. Obecn¹
uroczystoœæ zainicjowa³ ab-
solwent tutejszej szko³y
Jan Sabadasz – cz³onek za-
rz¹du Europejskiego Stowa-
rzyszenia Inicjatyw Spo-
³ecznych.

„To ogromny zaszczyt dla
mnie, ¿e mogê byæ tu, dzisiaj
we Lwowie razem z pañst-
wem. Jest to zaszczyt tym
wiêkszy, ¿e mogê reprezento-
waæ polskiego ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodo-
wego – pana Bogdana Zdro-
jewskiego. Dzia³alnoœæ Szko³y
Œredniej im. Marii Konopnic-
kiej we Lwowie jest bardzo
dobrze znana panu ministrowi”
– powiedzia³a pani Zofia
Bielecka.

Nastêpnie przedstawi-
cielka Ministerstwa RP
odczyta³a list, skierowany do
dyrektor szko³y nr 24 we
Lwowie £ucji Kowalskiej:
„Mam zaszczyt przekazaæ na
pani rêce zestaw p³yt DVD
z polskimi filmami, które
sk³adaj¹ siê na realizowany
pod moim patronatem prog-
ram Filmoteka szkolna,
który ma na celu nie tylko
pog³êbienie wiedzy o sztuce
filmowej i kulturze polskiej,
lecz tak¿e zainspirowanie
dzieci i m³odzie¿y do twór-
czego poznawania œwiata.”

„Filmoteka szkolna” zawiera
55 polskich filmów: fabular-
nych, dokumentalnych i ani-
mowanych, u³o¿onych w 26
cykli tematycznych. Opraco-
wali je teoretycy i eksperci
z najwa¿niejszych oœrodków
akademickich w Polsce.
„Mam nadziejê, ¿e dar ten

przyczyni siê do podtrzyma-
nia polskiej tradycji wœród
m³odzie¿y we Lwowie oraz
bêdzie sprzyjaæ jej twórczemu
rozwojowi. Korzystaj¹c z oka-
zji, pragnê podziêkowaæ pani
dyrektor i ca³emu gronu pe-
dagogicznemu za wielkie
zaanga¿owanie w upow-
szechnianie polskiej kultury
oraz ¿yczyæ dalszych sukcesów
i pomyœlnoœci” – napisa³ w
swoim piœmie minister Zdro-
jewski.

Dwie nauczycielki ze szko-
³y nr 24, z okazji jubileuszu
swoich urodzin, otrzyma³y od
Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego RP Na-
grody Specjalne. S¹ to panie:
Bogumi³a Kunica – nauczy-
cielka fizyki i Krystyna Fedo-
rowska – nauczycielka angiel-
skiego. Przedstawicielka

Ministerstwa RP odczyta³a
odpowiednie pismo: „Mam
prawdziw¹ satysfakcjê i przy-
jemnoœæ przyznaæ Pani... –
w uznaniu Pani nieocenionych
zas³ug dla kultury polskiej –
Nagrodê Specjaln¹. Proszê
przyj¹æ, w raz z serdecznymi
gratulacjami, s³owa gor¹cego
podziêkowania za Pani d³u-
goletni¹ dzia³alnoœæ kulturalno-
oœwiatow¹, prowadzon¹ we
Lwowie, a tak¿e ¿yczenia
wszelkiej pomyœlnoœci w
¿yciu osobistym”.

Konsul RP we Lwowie Mar-
cin Zieniewicz, obecny na tej
niecodziennej uroczystoœci,
z³o¿y³ nagrodzonym nauczy-
cielkom swoje gratulacje i ¿y-
czenia: „Jestem dumny z tego,
¿e nauczycielki szko³y nr 24
zosta³y wyró¿nione na takim
wysokim poziomie. Wszyst-

kiego najlepszego, równie¿
weso³ych, przyjemnych i ciep-
³ych wakacji”.

„Jako matka dzieci, które
Panie, uczy³yœcie chcê Wam
bardzo serdecznie podziêko-
waæ za to wszystko, co robicie
i co bêdziecie jeszcze robiæ w
przysz³oœci. Jesteœcie nauczy-
cielami, pedagogami z praw-
dziwego zdarzenia, z powo³a-
nia. Kocha Was m³odzie¿,
szanuj¹ Was koledzy, szanuj¹
Was rodzice i osoby, które s¹
zwi¹zane w mniejszym lub
w wiêkszym stopniu ze
szko³¹. Bardzo Wam dziêkujê”
– powiedzia³a wiceprezes
Federacji Organizacji Polskich
na Ukrainie Teresa Dutkiewicz.

Do uczestników uroczys-
toœci zwróci³a siê pani Bogu-
mi³a Kunica. Powiedzia³a
m.in.: „Jest mi bardzo przy-
jemnie, ¿e moja skromna
praca w szkole nr 24, w ci¹gu
ponad piêædziesiêciu lat zo-
sta³a zauwa¿ona i doceniona
na tak bardzo wysokim
szczeblu. Chcê serdecznie
podziêkowaæ kole¿ankom, z
którymi wspó³pracujê i dziêki
którym nieŸle siê czujê w
szkole. Chcê wyraziæ nadziejê,
¿e byæ mo¿e, bêdê jeszcze mile
widziana sporo czasu w Wa-
szym towarzystwie”.

„Chcê powiedzieæ, ¿e szko³a
ma kolejne œwiêto. Te dwie
nagrody, które pani dyrektor
(Zofia Bielecka) do nas

przywioz³a z serca Macierzy,
odbieram jako nagrody dla
ca³ej szko³y. Kiedy pracowa-
³yœmy, nie liczy³yœmy na
owoce, które bêd¹ i nie mog-
liœmy nawet ich przewidzieæ”
– powiedzia³a pani Krystyna
Fedorowska.

Dyrektor szko³y nr 24 £ucja
Kowalska wrêczy³a pani Zofii
Bieleckiej pami¹tkowy obraz,
przedstawiaj¹cy pejza¿ lwow-
ski. Uczestnicy uroczystoœci
zostali zaproszeni do „zwie-
dzania szko³y” poprzez
obejrzenie pokazu multime-
dialnego, przedstawiaj¹cego
poszczególne klasy, pracownie
oraz uroczystoœci szkolne.

Zapyta³am pani¹ Krystynê
Fedorowsk¹, jakie uczucia
wype³niaj¹ jej serce: „Wielka
satysfakcja, radoœæ i duma
z absolwentów szko³y”. Pani
Bogumi³a Kunica powiedzia³a
natomiast: „Wzruszona jestem
bezgranicznie! Nie oczekiwa-
³am tak wysokiej nagrody. Nie
myœla³am, ¿e Ministerstwo
w Warszawie zauwa¿y skromn¹
nauczycielkê w 24 szkole we
Lwowie”.

Gratulujemy nagrodzonym
nauczycielkom! ¯yczymy im
jeszcze wiele sukcesów w
pracy zawodowej i w ¿yciu
osobistym. Gratulujemy wyró¿-
nienia polskiej szkole im.
Marii Konopnickiej we Lwowie,
która tak owocnie przyczynia
siê do krzewienia polskoœci.

SZKOŁA POLSKA WE LWOWIE ZOSTAŁA WYRÓŻNIONA

Pani Zofia Bielecka przekazuje dyrektor szko³y nr 24 -
£ucji Kowalskiej zestaw p³yt DVD „Filmoteka szkolna”

Nagrodê Specjaln¹ otrzymuje Krystyna Fedorowska

Pani Bogumi³a Kunica: „Wzruszona jestem bezgranicz-
nie...”

Marek Gierczak

W niedzielê Zes³ania Du-
cha Œwiêtego, na polu przy
koœciele œw. Barbary ko³o
D¹brówki na Samborsz-
czyŸnie, zosta³a odprawiona
suma odpustowa, której prze-
wodniczy³ biskup Leon Ma³y
wspólnie z dziesiêcioma
ksiê¿mi. Na odpust przyby³y
t³umy pielgrzymów z Sambor-
szczyzny, Z³oczowa, Sasowa,
Nowego Jaryczowa. Przybyli
pielgrzymi ze Lwowa, którzy
dowiedzieli siê o odpuœcie z
og³oszenia w „Kurierze Gali-

cyjskim”. W odpuœcie uczest-
niczy³a trzydziestu szeœciu
osobowa grupa pielgrzymów
z Zamoœcia – rodzinnego
miasta proboszcza w Strza³-
kowicach ks. Leszka Pankow-
skiego. Przyby³a te¿ czterdzies-
toosobowa grupa parafian z
Malechowa ze swoim pro-
boszczem, rodakiem sambor-
skim ks. Marianem Skowyr¹.
Jak co roku przybyli strza³-
kowianie z Raciborza, Wa³b-
rzycha, Dzieæmorowic, Tychów.
Przygrywa³a orkiestra dêta

z Sambora. Pogoda by³a
piêkna, chocia¿ od kilku dni
pada³ deszcz i zapewne od-
straszy³ innych chêtnych
pielgrzymów.

Odpust na Barbarce odra-
dza swoje pierwotne tradycje.
Bez przesady, mo¿na ten
odpust nazwaæ najwiêkszym
polskim odpustem na Ukra-
inie. Co prawda, nie gromadzi
piêtnastotysiêcznych t³umów
wiernych, jak przed wojn¹,
ale jest co roku liczniejszy, a
codziennie do Barbarki przy-
chodzi po wodê ponad dwieœ-
cie osób.

PRAWDZIWY POLSKI ODPUST
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KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcia

Prawie w ka¿dej z piêciu
parafii rzymskokatolickich
mo¿na spotkaæ wiernych
o ró¿nym kolorze skóry.
Wspominam, jak podczas ka-
nonizacji w Rzymie œw. arcy-
biskupa Józefa Bilczewskiego
i ks. Zygmunta Gorazdow-
skiego starsza pani ze Lwowa
by³a zaskoczona, gdy zoba-
czy³a w procesji sporo bis-
kupów z Afryki, Azji i Ameryki
Po³udniowej.

„Czy oni s¹ te¿ w naszym
Koœciele?” – zapyta³a mnie.

„Tak, s¹”.
Po jakimœ czasie ostro¿nie

pyta:
„A czy oni rozmawiaj¹ po

polsku?”
„Mo¿e ktoœ i zna polski,

jednak generalnie – nie”.
„Jak to nie?! – krzyknê³a

zdenerwowana. – Przecie¿
oni s¹ w naszym Koœciele
katolickim...”

To, co dla niektórych na-
szych rodaków w Galicji, wedle
ich pojêcia i wiedzy o Koœciele
Powszechnym jeszcze wydaje
siê niemo¿liwe, w Charkowie
ju¿ jest rzecz¹ zwyk³¹.

Przy Katedrze mo¿na co-
dziennie spotkaæ Pitera, ¿ycz-
liwego Nigeryjczyka, który
pomaga koœcielnemu i rze-
telnie zajmuje siê sprz¹ta-
niem podwórka. Uczestniczy
we Mszy œw. po rosyjsku, po
ukraiñsku i po polsku. Od
razu mo¿na zauwa¿yæ, ¿e,
chocia¿ zawsze ubrany skrom-
nie, jest osob¹ inteligentn¹.
Okaza³o siê, ¿e posiada trzy
dyplomy ukoñczenia studiów
wy¿szych. Piter przyjecha³ do
Charkowa ponad 20 lat temu,
studiowa³ medycynê, pozna-
wa³ komputery oraz pedago-
gikê. Zamieszka³ w tym
mieœcie na sta³e. O¿eni³ siê
tutaj i ma 14-letniego syna.
Prowadzi³ w³asny biznes. Nie
chce powiedzieæ, dlaczego
zostawi³ ten interes. Mówi, ¿e
poszed³ za Bogiem... Opo-
wiada, ¿e w swojej ojczyŸnie,
w Nigerii, wyrós³ w rodzinie
pobo¿nej, chodzi³ tam do
szko³y katolickiej. Po otwar-
ciu koœcio³a w Charkowie od
razu przyszed³ do tej œwi¹tyni.
Natomiast ciê¿ko mu zrozu-

mieæ to, ¿e jego ¿ona, która
jest z Ukrainy, jest obojêtna
do wiary chrzeœcijañskiej.
Piter ze wszystkich si³ do-
k³ada starañ, a¿eby jego syn
uczêszcza³ na katechezê, by³
porz¹dnym chrzeœcijaninem.

M³ode parafianki chc¹ po-
kazaæ goœciom ze Lwowa naj-
starszy cmentarz w Charko-
wie. Po drodze ogl¹damy
pomniki z epoki totalita-
ryzmu, stoj¹ce w parkach
miasta. Niektóre skwery przy-
pominaj¹ cmentarze, urz¹dzone
dooko³a popiersi ró¿nych
dzia³aczy komunistycznych.
Natomiast na prawdziwym
cmentarzu rzadko mo¿na
zobaczyæ krzy¿e. Wiêcej jest
tam czerwonych gwiazd na
mogi³ach. Afrykañczyk Piter
pyta mnie, czy to prawda, ¿e
Ukraina mówi o sobie jako
pañstwie chrzeœcijañskim.
Jego ojczysta Nigeria sk³ada
siê z chrzeœcijan i muzu³-
manów. Chrzeœcijanie na
Czarnym L¹dzie stawiaj¹ na
grobach zmar³ych krzy¿e. Po-
bo¿ny Piter nie mo¿e zrozumieæ,
dlaczego na Rusi-Ukrainie,
po 1000 latach Chrztu tej zie-
mi generalnie, wykszta³cona
ludnoœæ tak unika krzy¿a.

Ksiê¿a ze Zgromadzenia
œw. Wincentego-a-Paulo, którzy

pochodz¹ z Zakarpacia, za-
praszaj¹ do ich parafii, po³o-
¿onej w dzielnicy Sa³tówka.
Wybudowano tam wielki, nowy
koœció³, dom parafialny  i cent-
rum socjalne. Proboszcz, ks.
Witali Nowak mówi, ¿e Mszê
œw. odprawiaj¹ tutaj po polsku
tylko raz w tygodniu, w ponie-
dzia³ek. Przychodzi garstka
Polaków. Po ukraiñsku jest
Msza œw. we wtorek i w nie-
dzielê. Wiêcej miejscowych
mieszkañców przychodzi na
nabo¿eñstwa w jêzyku rosyj-
skim. Dzisiaj jest niedziela.
Trafi³em na dwie liturgie w
jêzyku angielskim i na jedn¹
po francusku. Podczas ka¿dej
z nich koœció³ by³ wype³niony
przez obcokrajowców, prze-
wa¿nie z krajów afrykañskich.
W tej parafii jest ich najwiêcej.
Podczas jednej z tych liturgii
brzmia³o a¿ piêæ jêzyków.
Modlitwy wiernych by³y
czytane w ró¿nych jêzykach
ojczystych wiernych z Afryki
oraz Indii. Mo¿na by³o tak¿e
us³yszeæ pieœni i melodie
niezwyk³ych dla nas instru-
mentów muzycznych.

„Nasza parafia rzymskoka-
tolicka jest otwarta dla wszyst-
kich wiernych, niezale¿nie od
ich pochodzenia, narodowoœci,
czy jêzyka - powiedzia³ dla

„Kuriera” ks. Witali Nowak. –
W Charkowie jeszcze za cza-
sów sowieckich studiowa³o
wielu obcokrajowców, stu-
dentów z Afryki. Sporo tych
ludzi pozosta³o tu z ró¿nych
powodów. Jedni bali siê wra-
caæ do tych krajów, gdzie
toczy³a siê wojna, czy ze wzglê-
du na zmiany polityczne. Inni
za³o¿yli tutaj rodziny, znaleŸli
pracê. Maj¹ swoje mieszka-
nia, œci¹gaj¹ do siebie roda-
ków. Du¿o Afrykañczyków
obecnie zajmuje siê handlem
na rynku. S¹ te¿ studenci”.

Przysz³a niedawno grupa
studentów z Indii. Podczas
Mszy œw. proboszcz zauwa¿y³,
¿e oni zachowuj¹ siê inaczej.
Wyjaœni³, ¿e s¹ oni katoli-
kami, jednak nale¿¹ do innego
rytu - siro-ma³abarskiego.
Ksi¹dz zaproponowa³ zorgani-
zowanie Dnia Indii, zaprosi³
z Kijowa zakonnice, które
pochodz¹ z tego kraju. Tak
wszyscy w parafii zapoznali
siê z nowymi parafianami, ich
obrz¹dkiem. Mo¿e z czasem
uda siê sprowadziæ te¿
kap³ana, czy ktoœ z ksiê¿y
misjonarzy bêdzie s³u¿y³ w
tym obrz¹dku. Ks. Witali No-

wak, jak i jego wikary ks. Mi-
cha³ Ta³apkanycz s¹ birytu-
alistami. Wczeœniej na Zakar-
paciu odprawiali w dwóch
obrz¹dkach – ³aciñskim i bi-
zantyjskim, dla rzymsko-
katolików i grekokatolików.

Iloœæ Afrykañczyków w tej
wspólnocie ci¹gle wzrasta.
Oni  chêtnie uczestnicz¹ w
¿yciu parafialnym, w akcjach
charytatywnych, przygoto-
wuj¹ wystêpy muzyczne.
Niedawno by³ koncert dla
osób chorych i samotnych.
Wielu wiernych po raz pierw-
szy w swoim ¿yciu zobaczy³o
coœ takiego i dowiedzieli siê,
¿e wiara katolicka jest na
ca³ym œwiecie. Obcokrajowcy
tak¿e uczestnicz¹ w pielg-
rzymkach, spotkaniach m³o-
dzie¿y, innych wydarzeniach
w ¿yciu Koœcio³a katolickiego

na Ukrainie. Przedstawicieli
charkowskiej parafii œw.
Wincentego-a-Paulo mo¿na
by³o spotkaæ podczas papies-
kiej Mszy œw. w Kijowie w
czerwcu 2001 roku, gdy oni
gor¹co witali Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II. W zesz³ym
roku Afrykañczycy z Char-
kowa uczestniczyli w uro-
czystoœci beatyfikacji siostry
Marty Wieckiej we Lwowie
oraz we Mszy œw. dziêkczyn-
nej w Œniatyniu na Pokuciu,
gdzie po zakoñczeniu liturgii,
kolorowi goœcie z Charkowa
przedstawili swoje pieœni i
tañce.

By³ jeszcze taki wypadek,
zwi¹zany z wyjazdem na
Zakarpacie, gdzie Afrykañ-
czykom nie by³o do œmiechu.
Ksiê¿a misjonarze, pracuj¹cy
w Charkowie, zaprosili swoich
parafian na obchody Bo¿ego
Narodzenia na Zakarpaciu.
Bez problemów ca³y autokar
dojecha³ do granicy obwodu
lwowskiego i zakarpackiego,
gdzie milicja i stra¿ graniczna
zatrzyma³y go. Afrykañczycy
zostali uznani za nielegal-
nych imigrantów i od razu
znaleŸli siê za kratkami.

Korespondencja własna
Charków – wschodnia stolica Ukrainy (cz. II)

KOLOROWA PARAFIA
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Poniewa¿ by³ to okres œwi¹-
teczny i wolny od pracy tak¿e
w urzêdach pañstwowych,
trudno by³o coœ wyjaœniæ tym
gorliwym stró¿om porz¹dku.
Wreszcie kap³anom uda³o siê
udowodniæ, ¿e ich parafianie
s¹ niewinni i po nocy spêdzo-
nej w celi pielgrzymi zostali
wypuszczeni na wolnoœæ.

Msza œw. dla Afrykañczy-
ków trwa d³ugo, czasem na-
wet ponad dwie godziny. Tym-

czasem na du¿ej sali siostry
szarytki i kilka bia³ych ¿on
opiekuj¹ siê dzieæmi z rodzin
mieszanych. Tylko niektóre
miejscowe kobiety s¹ w koœ-
ciele, gdzie modl¹ siê razem z
mê¿ami. Reszta na dworze
pali papierosy i plotkuje.

„To tylko nasi mê¿owie s¹
pobo¿ni, no i mo¿e dzieciaki
te¿ bêd¹, one chodz¹ na ka-
techezê – odpowiada jedna
z kobiet i œmieje siê. – Mamy
inne wychowanie...”

Ks. Witali Nowak w naszej
rozmowie konstatuje, ¿e to
nie oni, zakonnicy Zgromadze-
nia œw. Wincentego-a-Paulo
s¹ teraz misjonarzami tutaj,
w Charkowie, a ich wierni
z dalekiej Afryki, których kie-
dyœ nawrócili na chrzeœcijañ-
stwo misjonarze z Europy.

„Obecnie to oni, Afrykañ-
czycy, przyprowadzaj¹ swoje
¿ony, Ukrainki i Rosjanki, po
raz pierwszy do œwi¹tyni

chrzeœcijañskiej, do tego
koœcio³a – mówi ks. Nowak. –
To oni na swój sposób kate-
chizuj¹ te kobiety: Je¿eli
chcesz ¿yæ ze mn¹, to mu-
simy wzi¹æ œlub. Zmuszaj¹
je, a¿eby ochrzciæ dziecko.
Jest to bardzo d³uga i wyma-
gaj¹ca cierpliwoœci praca
mê¿czyzn z Afryki. Czasem
ich druga po³owa dojrzewa do
œlubu koœcielnego przez 10-
15 lat. Cieszymy siê, ¿e takich

rodzin sakramentalnych ma-
my coraz wiêcej”.

Na podwórku koœcielnym
zauwa¿y³em du¿o samocho-
dów. To nie znaczy, ¿e ka¿dy
„czarny” jest w Charkowie
bogatym cz³owiekiem. To z
powodu bezpieczeñstwa, po-
niewa¿ na ulicach istnieje za-
gro¿enie napadów, powodo-
wanych rasizmem. Widzia³em
takie ulotki w metrze oraz w
centrum miasta.

„W brutalny sposób trak-
tuje nas milicja – narzekaj¹
Afrykañczycy. – Jesteœmy
bezbronni, nawet ci, którzy s¹
tu stale zameldowani, s¹ stu-
dentami. Koœció³ – to jedyne
bezpieczne miejsce, gdzie
mo¿emy siê spotkaæ raz w
tygodniu. Pomodliæ siê razem
i porozmawiaæ o ¿yciu, o
swoich problemach”.

W tej wielonarodowej pa-
rafii szarytki, wœród których
s¹ te¿ siostry z Polski, opie-
kuj¹ siê dzieæmi z rodzin
biednych i wielodzietnych.
Dzieci przychodz¹ tu po
szkole, mog¹ zjeœæ obiad,
odrobiæ lekcje.

„Ka¿dego roku przychodz¹
do nas ludzie doroœli, którzy
chc¹ znaleŸæ Boga przez nasz
Koœció³ katolicki – dodaje ks.
Witali Nowak. – Przygotowu-
jemy do chrztu ca³e rodziny.
Dlaczego zwrócili siê konkretnie
do nas? – Czêsto jest to efekt
zapoznania siê z lektur¹ o ¿yciu
katolików na Zachodzie”.

(cdn.)

KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcia

7 czerwca na boisku „Naf-
towyk” w Dolinie k. Iwano-
Frankiwska (d.Stanis³a-
wowa) wystartowa³a Pierwsza
Parafiada Archidiecezji
Lwowskiej. Rozpoczêcie
mistrzostw poprzedzi³a
Msza œw., której przewodni-
czy³ arcybiskup lwowski
Mieczys³aw Mokrzycki. W
koncelebrze byli te¿ ksiê¿a
Ukraiñskiego Koœcio³a Grec-
kokatolickiego, œpiewa³ chór
koœcielny i cerkiewny. W uro-
czystoœci brali udzia³ przed-
stawiciele w³adz miasta, a
tak¿e wierni obrz¹dku ³aciñ-
skiego i bizantyjskiego.

wieniem do otaczaj¹cego
œwiata, twórczego wobec
samego siebie i wobec innych
ludzi. Sport mo¿e mieæ
ogromne znaczenie, jeœli po-
maga w zdobywaniu tak
wa¿nych wartoœci, jak lojal-
noœæ, wytrwa³oœæ, przyjaŸñ,
wspólnota, wzajemna pomoc,
czy szlachetna rywalizacja.
Jeœli uda³oby siê Wam – obok
sportowych sukcesów – zdo-
byæ tak¿e i te piêkne cechy,
to by³oby to wspania³e zwy-
ciêstwo” – pokreœli³ hierarcha.
Wezwa³ uczestników Para-
fiady Archidiecezjalnej, aby
pokazali, ¿e s¹ zawodnikami
Chrystusa, ¿e tak¿e na boisku
potrafi¹ dawaæ o Nim dobre
œwiadectwo. - Poka¿cie, ¿e
jesteœcie tak¿e zawodnikami

Jezusa poza boiskiem, w ka¿dej
sytuacji – to znaczy, ¿e wszyst-
ko, cokolwiek dzia³acie s³owem
lub czynem, wszystko czy-
nicie w imiê Pana Jezusa –
apelowa³ hierarcha.

 „Przewidujemy, ¿e w tej
Parafiadzie weŸmie udzia³
oko³o 300 dzieci i m³odzie¿y
z 15-20 parafii – powiedzia³
w rozmowie z „Kurierem” ks.
Krzysztof Panasowiec, dyrek-
tor wydzia³u duszpasterstwa
dzieci i m³odzie¿y Archidie-
cezji Lwowskiej, a zarazem i
proboszcz w Dolinie. – Myœlê,
¿e to dopiero pocz¹tek i ka¿-
dego roku bêdzie ich coraz
wiêcej i wiêcej”.

Ksi¹dz Panasowiec doda³,
¿e równie¿ grekokatolicy wy-
razili chêæ wziêcia udzia³u w
Parafiadzie, na co organiza-
torzy zgodzili siê z wielk¹
chêci¹.

Podczas koncertu z udzia-
³em zespo³ów koœcielnych,
cerkiewnych i œwieckich œpie-
wa³ te¿ ks. Witold £ewyækyj
z Ukraiñskiego Koœcio³a Gre-
kokatolickiego. „Taka Parafiada
pomaga nam wszystkim lepiej
rozumieæ Boga przez zjedno-
czenie we wspólnej modlitwie,
pieœni, rywalizacji sportowców
– powiedzia³ ks. £ewyækyj. –
Warto zapo¿yczyæ to doœwiad-
czenie naszych wspó³braci
z Koœcio³a rzymskokatolic-
kiego, poniewa¿ m³odzie¿ jest
nasz¹ przysz³oœci¹ i trzeba
tym m³odym ludziom daæ
Pana. Uratowaæ ich od nega-
tywnych wp³ywów ulicy i œrod-
ków masowego przekazu”.

„Jest to pierwsza Parafiada
na Ukrainie i oczywiœcie bar-
dzo siê z tego cieszymy –
powiedzia³ dziennikarzowi
„Kuriera” Wo³odymyr Harazd,
przewodnicz¹cy miasta Do-
liny. – Jest to te¿ rezultat
skutków dobrej wspó³pracy
mêdzy Ukraiñcami i Pola-
kami, a tak¿e tolerancji reli-
ginej w naszym miasteczku
i powiecie. Dru¿yna parafii
rzymskokatolickiej z Doliny
zdobywa³a ju¿ nagrody na
Parafiadzie w Polsce. Spo-
dziewamy siê, ¿e dziêki tej
Parafiadzie Dolina bêdzie
jeszcze jednym miejscem
spotkañ, porozumienia i przy-
jaŸni m³odzie¿y naszych
bliskich sobie narodów”.

PIERWSZA PARAFIADA
NA UKRAINIE

Podczas Mszy œw.

Abp Mieczys³aw Mokrzycki z dzieæmi

W swoim kazaniu Metro-
polita Lwowski  przypomnia³,
¿e s³uga Bo¿y Jan Pawe³ II
dba³ o duchowoœæ sportowców.
– Dobrze, ¿e wspó³czesna
teoria wychowania fizycznego
pod¹¿a za papieskim naucza-
niem, ¿e szczególnie akcentuje
potrzebê uwra¿liwienia dzieci
i m³odzie¿y na wartoœci cia³a
i na wartoœci realizowane w
trakcie æwiczenia cia³a – za-
znaczy³ abp Mokrzycki.

Wskaza³, ¿e „wytrwa³oœæ
w treningu daje nie tylko
dobre rezultaty w jakiejœ
dyscyplinie, ale odnosi siê
równie¿ do ca³ego ¿ycia: uczy
ofiarnoœci, szacunku i odpo-
wiedzialnoœci; pomaga byæ
w ¿yciu cz³owiekiem odwa¿-
nym, z pozytywnym nasta-

Podczas koncertu
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 Na Politechnice Lwow-
skiej mia³a miejsce prezen-
tacja  ksi¹¿ki dra Grzegorza
Kuprianowicza „1938. Akcja
burzenia cerkwi prawos³aw-
nych na Che³mszczyŸnie i
Po³udniowym Podlasiu.”

W pierwszym tygodniu
kwietnia Miêdzynarodowy
Instytut Oœwiaty, Kultury i
£¹cznoœci z Diaspor¹ Uniwer-
sytetu Narodowego „Politech-
nika Lwowska” w ramach
swego projektu „Otwórzmy
dla Ukrainy diasporê ukra-
iñsk¹” zorganizowa³ doku-
mentaln¹ wystawê fotogra-
ficzn¹. Odby³a siê równie¿
prezentacja ksi¹¿ki dra Grze-
gorza Kuprianowicza „1938.
Akcja burzenia cerkwi pra-
wos³awnych na Che³mszczyŸ-
nie i Po³udniowym Podlasiu”,
która w zesz³ym roku zosta³a
wydana w Che³mie pod hono-
rowym patronatem Prezy-
denta RP Lecha Kaczyñskiego.

„Kurier” ju¿ pisa³ o tych
tragicznych wydarzeniach.
„Rzeczpospolita, bêd¹ca
ojczyzn¹ wielu narodów
i uznawana za pañstwo bez
stosów, w czasach okrutnych
walk religijnych i etnicznych
dawa³a przyk³ad, ¿e mo¿e
istnieæ miejsce, gdzie ró¿ne
wiary i kultury wspó³¿yj¹ ze
sob¹ zgodnie – zaznaczy³ we
wstêpie do prezentowanej
ksi¹¿ki polski prezydent. –
Jednak¿e w historii ka¿dego
narodu s¹ chwile dobre i z³e.
Patrz¹c z perspektywy XXI
wieku i ¿yj¹c w zgodzie z
nowoczesn¹ koncepcj¹ praw
jednostki i autonomicznych
spo³ecznoœci oraz pañstwa
prawa, dostrzegamy, ¿e w Pol-
sce mia³y miejsce wydarzenia
i zjawiska, z powodu których
musimy wyraziæ nasze ubo-
lewanie. Jednym z istotnych
faktów kszta³tuj¹cych nasz
pogl¹d na dzieje Polski jest
stosunek w³adz pañstwo-
wych II Rzeczypospolitej do
prawos³awia”.

Lech Kaczyñski publicznie
przyzna³, ¿e „dramatyczne wy-
darzenia roku 1938 na Che³-
mszczyŸnie i Podlasiu, gdzie
dosz³o do burzenia prawos³aw-
nych cerkwi, pokazuj¹, ¿e w
dzia³aniach w³adz ka¿dego
pañstwa podstawowe prawa i
wartoœci nie mog¹ byæ pomi-
jane czy ignorowane. W 1938
roku nie uszanowano natural-
nego azylu, jakim jest ka¿dy
Dom Bo¿y. Na terenach miesza-
nych wyznaniowo i etnicznie
zdarzy³y siê wypadki, które nig-
dy nie powinny siê zdarzyæ”.

Nic dziwnego, ¿e wystawa
i prezentacja ksi¹¿ki o tych
wydarzeniach zgromadzi³a
przede wszystkim lwowian,
pochodz¹cych z ziemi che³m-
skiej i podlaskiej oraz z okolic
Przemyœla, Lubaczowa, Sa-
noka… Przysz³o te¿ wielu
przedstawicieli inteligencji

ukraiñskiej, naukowców,
nieobojêtnych i zafascyno-
wanych stanem tego, co uk-
raiñskie na terenach za lini¹
Curzona. Przyby³ tak¿e wice-
wojewoda lwowski Igor Der¿ko.
Prawos³awny historyk z Polski
dr Grzegorz Kuprianowicz
przedstawi³ swoje badania,
dotycz¹ce tragicznych wyda-
rzeñ na ziemi rodzinnej jego
przodków w czasach miêdzy-
wojennych oraz opowiedzia³
o zesz³orocznych obchodach
70-lecia akcji burzenia cerkwi
na Che³mszczyŸnie i Po³ud-
niowym Podlasiu.

Wasyl S³obodian, kierow-
nik dzia³u Instytutu „Ukrpro-
jektrestawracja” i autor orygi-
nalnej ksi¹¿ki o cerkwiach na
owych ziemiach zauwa¿y³, ¿e
w czasach poprzedzaj¹cych
rozbiór I Rzeczpospolitej
cerkwie na tych terenach by³y
œwi¹tyniami greckokatolic-
kimi. Do tego mo¿emy dodaæ
i przypomnieæ, ¿e pierwszej
masakry katolików obrz¹dku
wschodniego na Podlasiu, w
Pratulinie i Drelowie doko-
na³o wojsko rosyjskie w stycz-
niu 1874 r. Car Aleksander II
podpisa³ program likwidacji
Koœcio³a unickiego, a¿eby w
praktyce doprowadziæ do
zerwania jednoœci ze Stolic¹
Apostolsk¹ i u³atwiæ rusyfika-
cjê. Ksiê¿y i wiernych,
sprzeciwiaj¹cych siê carskim
reformom zsy³ano na Sybir
b¹dŸ wiêziono. W 1996 r.
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II
beatyfikowa³ zamordowanych
13 mêczenników z Pratulina.

Opisany plan caratu za-
straszy³ tamtejsz¹ ludnoœæ.
Na Che³mszczyŸnie i Po³ud-
niowym Podlasiu powsta³y
cerkwie w stylu synodalnego
prawos³awia rosyjskiego. W
ich wnêtrzu brzmia³ jêzyk
zaborcy. Z czasem, miejscowy
lud jakoœ siê do tego przy-
zwyczai³. Natomiast czeœæ
Polaków patrzy³a na „cebulki”
cerkiewne, jak na symbole
i twierdze duchowe Imperium
Rosyjskiego, w g³¹b którego

w 1915 r. ewakuowa³a siê
wiêkszoœæ miejscowych pra-
wos³awnych i powróci³a do-
piero po 1918 r. Zamieszka³a
na tych ziemiach ludnoœæ
obrz¹dku wschodniego na
d³ugo pozosta³a obiektem
zakusów i manipulacji poli-
tycznych. Jako przyk³ad mo¿-
na tutaj wspomnieæ o nocie
protestu w obronie prawos-
³awnych na Che³mszczyŸnie,
któr¹ wystosowa³ do pol-
skiego rz¹du minister spraw
zagranicznych bolszewickiej
Rosji Cziczerin. A by³o to aku-
rat w tym czasie, gdy zosta³
uwiêziony przez bolszewików
prawos³awny rosyjski patriar-
cha Tichon. W czasach oku-
pacji niemieckiej na tych tere-
nach mia³a miejsce ukraini-
zacja, a po II wojnie œwiatowej
rz¹d komunistyczny popiera³
tam „bia³orutenizacjê”.

W wyst¹pieniach obecnych
na sali dzia³aczy nie zabrak³o
bolesnych s³ów i ubolewania
nad „losem Ukraiñskiej Cerk-
wi” na terenach Che³mszczyzny
i Po³udniowego Podlasia oraz
obecnie zamieszka³ych tam
Ukraiñców. Jeden z powojen-
nych przesiedleñców narze-
ka³, ¿e Polska czyni im ró¿ne
trudnoœci w sprawie odwie-
dzania ukraiñskich mogi³
i nawet wezwa³ do tego, by
pikietowaæ ambasadê polsk¹,
a¿eby „nie dawaæ im ¿yæ ani
w dzieñ, ani w nocy”. Wezwa-
nie to nie spotka³o siê jednak
z poparciem zebranych.

A¿eby wyjaœniæ niektóre
szczegó³y poruszonego te-
matu „Kurier” zwróci³ siê do
dra Grzegorza Kupriano-
wicza. Na pytanie, w jakim
jêzyku odprawiane s¹ nabo-
¿eñstwa w cerkwiach prawo-
s³awnych na Che³mszczyŸnie
i Po³udniowym Podlasiu,
pad³a odpowiedŸ: „Koœció³
Prawos³awny w Polsce jest
Koœcio³em wielonarodowoœ-
ciowym. Wœród wiernych s¹
przede wszystkim Ukraiñcy
i Bia³orusini, ale s¹ tak¿e
wierni innych narodowoœci:
Polacy, Rosjanie, Romowie,
Grecy… Na Che³mszczyŸnie
i Podlasiu, które wchodz¹
obecnie w sk³ad diecezji lu-
belsko-che³mskiej, wiêkszoœæ
wiernych stanowi¹ osoby
pochodzenia ukraiñskiego.
Nabo¿eñstwa w wiêkszoœci
œwi¹tyñ prawos³awnych w
Polsce s¹ odprawiane w
jêzyku cerkiewnos³owiañ-
skim – tradycyjnym jêzyku
liturgicznym Koœcio³a Pra-
wos³awnego.”

Dr Kuprianowicz zauwa¿y³,
¿e „Koœció³ Prawos³awny w
Polsce w ró¿nych miejscach
ma charakter narodowy, taki
jak jego wierni w danym miej-
scu. Na terenach pó³nocnych
Bia³ostocczyzny wiêkszoœæ
prawos³awnych stanowi¹
Bia³orusini, wiêc ma on cha-
rakter bia³oruski. Na innych
terenach, gdzie wiêkszoœæ
stanowi¹ Ukraiñcy, ma cha-
rakter ukraiñski. Tam, gdzie
s¹ Rosjanie, ma charakter
rosyjski. Czasem ma charak-
ter polski, bo w dzisiejszej
Polsce s¹ te¿ parafie, gdzie

nabo¿eñstwa odprawiane s¹
w jêzyku polskim. Tak jest
w Warszawie czy Wroc³awiu,
bo tam s¹ prawos³awni Po-
lacy”.

Na pytanie, dlaczego na
Che³mszczyŸnie i Podlasiu
obecnie wznoszone s¹ nowe
cerkwie prawos³awne w stylu
rosyjskim, prawie jak gdzieœ
pod Moskw¹, a nie w stylu
ukraiñskim, dr Kuprianowicz
powiedzia³: „Œwi¹tynie s¹
budowane w ró¿nych stylach.
Zale¿y to od wiernych, którzy
s¹ na danym terenie. Tutaj
mo¿na dyskutowaæ, gdzie jest
jaki styl. To jest kwestia dys-
kusyjna, zale¿y tak¿e od ar-
chitekta. Na przyk³ad, cerkiew
w Bi³goraju jest budowana
w stylu bardzo wspó³czesnym
i by³oby niezwykle trudno
zaszeregowaæ j¹ do którejœ z
kategorii narodowych”.

Zdaniem znanego poety
ukraiñskiego Romana £ub-
kiwskiego, ka¿de niszczenie
œwi¹tyni jest barbarzyñstwem.
Maj¹ce obecnie miejsce pod-
palanie drewnianych cerkwi
na Ziemi Lwowskiej te¿ jest
rodzajem takiego przestêp-
stwa. W czasach niepodleg³ej
Ukrainy na tym terenie sp³o-
nê³o nie mniej, ni¿ 20 zabyt-
kowych œwi¹tyñ i nikt za to
nie poniós³ odpowiedzial-
noœci, jak równie¿ ¿adna z
tych œwi¹tyñ nie zosta³a
odbudowana w charakterys-
tycznym dla niej stylu. Poeta
apelowa³ do wice-wojewody
i spo³ecznoœci, a¿eby koniec-
koñców po³o¿yæ kres podpa-
leniom ukraiñskich zabytków
sakralnych.

Po prezentacji ksi¹¿ki Grze-
gorza Kuprianowicza dys-
kusja przenios³a siê do œwiet-
licy Towarzystwa „Che³msz-
czyzna” na Rynku lwowskim.

Za tydzieñ, 14 kwietnia, w
Skolem wybuch³ po¿ar grec-
kokatolickiej cerkwi drewnia-
nej z XVI w. Tym razem stra¿
po¿arna z wielkim trudem
uratowa³a œwi¹tyniê przed
ca³kowitym zniszczeniem.
Zabrak³o jednak 28 ikon,
które sp³onê³y czy zniknê³y
wczeœniej, jak to czêsto bywa
podczas podobnych po¿arów.

PAMIĘTAĆ I WYBACZYĆ,
CZY PIKIETOWAĆ POLSKĄ AMBASADĘ?

Dr Grzegorz Kuprianowicz

Wydarzenia 1938 roku

Ka¿de niszczenie œwi¹tyni jest barba-
rzyñstwem. Maj¹ce obecnie miejsce
podpalanie drewnianych cerkwi na
Ziemi Lwowskiej te¿ jest rodzajem
takiego przestêpstwa. W czasach
niepodleg³ej Ukrainy na tym terenie
sp³onê³o nie mniej, ni¿ 20 zabytkowych
œwi¹tyñ i nikt za to nie poniós³ odpo-
wiedzialnoœci, jak równie¿ ¿adna z
tych œwi¹tyñ nie zosta³a odbudowana
w charakterystycznym dla niej stylu.
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JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjêcia

W Krakowie przedsta-
wiono czytelnikom niezwykle
ciekaw¹ ksi¹¿kê autorstwa
Tadeusza Dytki „Warto by³o”
o generale broni dr Mieczys-
³awie Bieñku.  Mo¿na te¿
œmia³o powiedzieæ, ¿e jest
to wspólna praca genera³a
i dziennikarza. Ksi¹¿ka jest
ciekawa chocia¿by z tego
powodu, ¿e genera³owie
wspó³czesnego Wojska Pol-
skiego wcale nie chwytaj¹ za
pióro i nie pisz¹ memuarów
i wspomnieñ.

Codzienne ¿ycie koszarowe
oraz niezwyk³e przygody ¿o³-
nierzy i oficerów s¹ ma³o
znane zwyk³emu czytelnikowi
i cywilowi. Nie s¹ te¿ popu-
larne wspomnienia dawnych
genera³ów PRL-u. Literatury
takiego gatunku nie widaæ na
pó³kach ksiêgarni polskich.
Ró¿ni siê to bardzo od ksiê-
garni ukraiñskich, w których
pe³no rosyjskiej literatury woj-
skowej o II wojnie œwiatowej.

Prezentowana ksi¹¿ka jest
warta uwagi z ró¿nych powo-
dów, a najwa¿niejszy z nich –
to niezwyk³a postaæ samego
pana genera³a. Mieczys³aw
Bieniek urodzi³ siê na Opol-
szczyŸnie, ale prawie ca³e jego
¿ycie zwi¹zane jest z Krako-
wem, do którego powraca
z ka¿dego kolejnego wyjazdu
lub misji. Genera³ jest absol-
wentem kilku renomowa-
nych uczelni wojskowych, jak
to: Wy¿szej Szko³y Oficerskiej
Wojsk Zmechanizowanych,
Akademii Sztabu General-
nego WP, Akademii Wycho-
wania Fizycznego i Królew-
skiego Studium Obronnego
w Londynie. T. Dytko pisze,
¿e „bez w¹tpienia nale¿y on
do grona najzdolniejszych
i najbardziej doœwiadczonych
polskich genera³ów. Jest po-
staci¹ niezwykle barwn¹, a
jego nietuzinkowa osobowoœæ
i cechy charakteru sprawiaj¹,
¿e doskonale adoptuje siê
w ka¿dym œrodowisku”. Ge-

nera³ ma teraz 57 lat, z nich
39 s³u¿y w Wojsku Polskim.

 Ma za sob¹ ponad 3 tys.
skoków ze spadochronem
i uprawia ten sport po dzieñ
dzisiejszy. Pod tym wzglêdem
jest jedynym na œwiecie gene-
ra³em, który wykona³ tyle
skoków. W swej bogatej ka-
rierze wojskowej dowodzi³ 6
brygad¹ desantowo-sztur-
mow¹, 25 Dywizj¹ Kawalerii
Powietrznej oraz kontyngen-
tem ONZ w Syrii i Saharze
Zachodniej. Wszed³ do historii
jako pierwszy polski genera³,
który w 1998 roku dowodzi³
jednostkami NATO w Boœni
i Hercegowinie, a od 2000
roku kierowa³ pionem szko-
lenia w Kwaterze G³ównej
NATO w Mons, w Belgii. PóŸ-
niej by³ zastêpc¹ dowódcy
Wielonarodowego 3 Korpusu
Si³ Szybkiego Reagowania
NATO w Istambule. W³aœnie
st¹d zosta³ powo³any na bar-
dzo odpowiedzialne stanowisko
– dowództwo Wielonarodowej
Dywizji Centrum-Po³udnie w
Iraku. Tam pod jego komend¹
znajdowali siê te¿ ¿o³nierze
ukraiñscy. Ta misja przynios³a
genera³owi prawdziwy rozg³os.
Otrzyma³ te¿ ogromne do-
œwiadczenie dowódcze.

Kiedy wróci³ do kraju w
roku 2004, otrzyma³ trzeci¹
gwiazdê generalsk¹ i stano-
wisko dowódcy 2 Korpusu
Zmechanizowanego w Krako-
wie. Nied³ugo jednak przeby-
wa³ w domu u boku ¿ony i
czwórki ju¿ doros³ych dzieci.
Na rozkaz Dowódcy Si³ Zbroj-
nych NATO, genera³a Johna
B. Graddocka w 2007 r. wy-
ruszy³ do Afganistanu, jako
doradca ministra obrony
tego¿ kraju. W Afganistanie
zaskoczy³ wielu sztabowców.
By³ niezwykle odwa¿ny,
czêsto nawet potrafi³ nara¿aæ
swoje ¿ycie. Dziennikarz T.
Dytko pisze: „Taka nonsza-
lancja przys³uguje raczej
porucznikowi czy kapitanowi,
który jest m³ody, nie do koñca
rozs¹dny i z m³odzieñcz¹
werw¹ chce zawojowaæ œwiat.

Nie by³o dla niego miejsc
na mapie Afganistanu, do
których nie chcia³by dotrzeæ
i gdzie nie dotar³. Nasi afgañscy
sojusznicy wielokrotnie ostrze-
gali go, ¿e w tym rejonie
dzia³aj¹ Talibowie i ¿e napady
na si³y miêdzynarodowe nie
s¹ tam czymœ odosobnionym.
Jednak, on nie da³ siê przeko-
naæ. Wskaza³ punkt na mapie.
Zak³ada³ kamizelkê, he³m, do
rêki bra³ broñ – jak zwyk³y
¿o³nierz”. Z Afganistanu pow-
róci³ ju¿ jak prawdziwa le-
genda. W sam raz dla napisa-
nia ksi¹¿ki. Ukaza³a siê w
Krakowskiej Agencji Rekla-
mowo-Wydawniczej „Dytko-
Media”. Ksi¹¿ka jest bogato
ilustrowana, starannie opra-

cowana graficznie. Pan genera³
osobiœcie prezentowa³ ksi¹¿kê.
Prawdziwy mê¿czyzna, „czer-
wony beret”, trzygwiazdkowy
genera³, komandos, sporto-
wiec etc., etc. Ksi¹¿ka nosi
tytu³ „Warto by³o”. Tak, warto
by³o tak zbudowaæ swoje
¿ycie, tak pos³u¿yæ OjczyŸnie.

Pan genera³ M. Bieniek
chêtnie powiedzia³ kilka
s³ów dla Czytelników „Ku-
riera Galicyjskiego” i przeka-
za³ dla nich serdeczne po-
zdrowienia:

- Dowodzi³em dywizj¹ wie-
lonarodow¹ w Iraku i mia³em
brygadê ukraiñsk¹ w sk³adzie
tej dywizji, by³o ich 2500, wiêc
uwa¿am, ¿e moje nazwisko
zna wielu Ukraiñców.

Ksi¹¿kê napisa³em o swoim
¿yciu ¿o³nierskim, wojsko-
wym. Mam za sob¹ 39 lat tego
¿ycia, wiêc mia³em o czym
pisaæ. Pisa³em o przyjaŸni, o
mi³oœci, o wojnie, o pokoju.
¯yjemy w czasach znakomi-
tych, historycznych, przesz-
liœmy z XX do XXI w. My, jako
Polacy, przeszliœmy z Uk³adu
Warszawskiego do NATO,
przeszliœmy transformacjê
ustrojow¹ z gospodarki socja-
listycznej do UE.

- Kiedy Pan wykona³
swój pierwszy skok ze
spadochronem?

- Jestem jedynym genera-
³em na œwiecie, który wykona³
ponad 3 tys. skoków i wci¹¿
je wykonuje. Skaka³em rów-
nie¿ z ukraiñsk¹ brygad¹
desantow¹. Pierwszy skok
wykona³em w 1969 roku.
Jest to rodzaj sportu, a dla
¿o³nierzy – sposób przenosze-
nia na pole walki.

Dla Ukrainy mam du¿o sym-
patii. Pozdrawiam wszystkich
obywateli Ukrainy i czytelni-
ków „Kuriera Galicyjskiego”.

Wspó³autor, redaktor i wy-
dawca tej ksi¹¿ki, Tadeusz
Dytko doda³:

- Jest to ksi¹¿ka, podzie-
lona na rozdzia³y tematyczne,
czyli o misji w Iraku, o misji
w Afganistanie, o innych mis-
jach, o pasjach sportowych,
spadochroniarskich. Jest to
najbardziej znany genera³
polski, który wykona³ ponad
3 tys. skoków ze spadochro-
nem, œwietny sportowiec,
obecnie radca ministra,  doktor
na Akademii Obrony Naro-
dowej – doktorat obroni³ dwa
lata temu. By³ pierwszym
polskim dowódc¹, który dowo-
dzi³ wojskami NATO w Boœni
i Hercegowinie w 1998 r., do-
wodzi³ drug¹ zmian¹ wojsk
w Iraku. W tej ksi¹¿ce zawar-
tych jest 39 lat jego s³u¿by –
od podchor¹¿ego do genera³a
broni. Jest instruktorem spa-
dochronowym wojsk desan-
towych armii brytyjskiej,
amerykañskiej, niemieckiej,
tureckiej, belgijskiej.

Polska legenda NATO

3000 SKOKÓW NA SPADOCHRONIE I TO NIE KONIEC

Genera³ Mieczys³aw Bieniek

JAN WLOBART

Za kilkanaœcie dni, w koñcu
czerwca wchodz¹ w ¿ycie
d³ugo oczekiwane przepisy
u³atwiaj¹ce przekraczanie gra-
nicy polsko-ukraiñskiej. Ze
wzglêdu na koniecznoœæ uzgad-
niania ich z Uni¹ Europejsk¹,
od momentu podpisania i uch-
walenia ich przez Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej min¹³ rok.
Nowe przepisy pozwalaj¹ na
przekraczanie granicy na
podstawie przepustek, wydawa-
nych przez Konsulaty RP na
Ukrainie w promieniu 30 km
od granicy. Szacuje siê, ¿e z
tego udogodnienia bêdzie

mog³o skorzystaæ oko³o 1,5
miliona obywateli ukraiñ-
skich, którzy bez wiz, których
koszt wynosi aktualnie 35
euro bêd¹ mogli wielokrotnie
przekraczaæ granicê. O fakcie
wejœcia przepisów  poinfor-
mowa³ w dniu 17 czerwca w
Kijowie minister spraw zagra-
nicznych RP Rados³aw Sikorski.

Po ostatnim konflikcie
gazowym, który mia³ miejsce
na pocz¹tku roku, Gazprom
zmieni³ zasady rozliczeñ
finansowych z Naftogazem.
Firma ukraiñska zmuszona
jest rozliczaæ siê z dostawc¹
w cyku miesiêcznym, pod
rygorem ponownego wstrzy-

mania dostaw w przypadku
braku zap³aty. W chwili obec-
nej podziemne zbiorniki gazu,
stanowi¹ce rezerwê i uzupe³-
nienie zwiêkszonych poborów
w zimie, s¹ puste. Na to na-
k³ada siê obecny kryzys
ekonomiczny i brak œrodków
finansowych na zakup gazu
celem uzupe³nienia zapasów.

Przez terytorium Ukrainy
dostarczana jest znaczna
iloœæ gazu tranzytem z prze-
znaczeniem dla pañstw Unii
Europejskiej, dlatego te¿ Rz¹d
Ukrainy chce wykorzystaæ ten
fakt i oczekuje kredytu z Eu-
ropejskiego Banku Odbudowy
i Rozwoju na zakup gazu,

niezbêdnego do odtworzenia
zapasów w podziemnych
zbiornikach.

Jak co roku, obywatele
Ukrainy wyjechali do pracy
na teren Unii Europejskiej.
Szacuje siê, ¿e do chwili obec-
nej wyjecha³o oko³o 3,5 mi-
liona ludzi, w tym do Rzeczy-
pospolitej Polskiej oko³o 900
tysiêcy. Najczêœciej podejmo-
wane s¹ prace w rolnictwie,
ogrodnictwie, us³ugach (sprz¹-
tanie obiektów), jak równie¿
w innych zawodach. Mniej
ni¿ zazwyczaj jest miejsc pra-
cy w budownictwie. Polskie
firmy w pierwszej kolejnoœci
korzystaj¹ z w³asnych pra-

cowników oraz powracaj¹cych
Polaków z zagranicy. Nie bez
znaczenia jest te¿ mniejsza
iloœæ nowopowstaj¹cych obiek-
tów mieszkalnych. Fakt ten
jest spowodowany mniejsz¹
akcj¹ kredytow¹ banków w
g³ównej mierze finansuj¹cych
do niedawna powstaj¹ce
obiekty. Najbli¿sze tygodnie
poka¿¹ w jakim stopniu zmieni
siê ch³onnoœæ polskiego rynku
pracy na pracowników z zag-
ranicy. Pojawi³y siê symptomy
poprawy koniunktury gospo-
darczej na œwiecie, wiêc mo¿na
mieæ nadziejê, ¿e rynek pracy
zwiêkszy mo¿liwoœci zatrudnie-
nia we wszystkich bran¿ach.

O RUCHU PRZYGRANICZNYM, GAZIE I SEZONOWEJ PRACY W UE
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SZYMON KAZIMIERSKI

W po³owie XIX wieku na
terenie miasta Przemyœl i
wokó³ tego miasta, w³adze
austriackie rozpoczê³y bu-
dowê ogromnej twierdzy,
maj¹cej zablokowaæ ewen-
tualne uderzenie wojsk
rosyjskich w kierunku na
Wêgry. Powsta³a Twierdza
Przemyœl. Trzecia, co do wiel-
koœci twierdza w Europie,
po belgijskiej Antwerpii
i francuskim Verdun.

Tu¿ przed wybuchem pierw-
szej wojny œwiatowej do-
wództwo Twierdzy Przemyœl
obj¹³ genera³ Herman Kus-
manek. Mia³ pod swoj¹
komend¹ za³ogê licz¹c¹
ponad 100 000 ¿o³nierzy.

Podczas pierwszej wojny
œwiatowej Rosjanie dwukrot-
nie oblegali twierdzê. Pierwsze
oblê¿enie rozpoczê³o siê 17
wrzeœnia 1914, a zakoñczy³o
siê rosyjsk¹ pora¿k¹ 10
paŸdziernika 1914. Podczas
nieudanych szturmów Rosja-
nie stracili oko³o 10 000 za-
bitych, zaœ Austriacy okupili
swoje zwyciêstwo kosztem
4 000 zabitych.

Skoro obopólna masakra
nie przynios³a niczego konk-
retnego, 5 listopada 1914
roku Rosjanie przyst¹pili do
drugiego oblê¿enia twierdzy.
Tym razem ju¿ nie atakowali.
Otoczyli Przemyœl i czekali.
Twierdza trwa³a w okr¹¿eniu
a¿ do marca 1915 roku.

Trzecia
„góralska prawda”

O tym, co podczas oblê-
¿enia dzia³o siê w Twierdzy
Przemyœl, istniej¹ ró¿ne relacje.
Jest z nimi tak, jak z góral-
skimi prawdami ksiêdza
Tischnera. Zacznijmy mo¿e
od trzeciej góralskiej prawdy.
Trzecia, szacowna góralska
prawda (nie powiem jaka, bo
mi tego pan Romer nie wy-
drukuje. „Gówno prawda” –
wydrukujê – Romer.) twierdzi,
¿e Austriakom zaczê³o brako-
waæ ¿ywnoœci. Rozpoczêto
racjonowanie coraz to mniej-
szych porcji jedzenia. ¯o³-
nierze chorowali. Mróz i nie-
do¿ywienie dziesi¹tkowa³y
chorych. Rozpoczê³y siê de-
zercje. Wybito i zjedzono
wszystkie konie. Niema³o.
10 000 sztuk!

I tak dalej. W tym samym
rzewnym i cierpiêtniczym
tonie. Wreszcie mo¿liwoœci
obroñców jakoby wyczerpa³y
siê i dowództwo twierdzy
wyda³o rozkaz zniszczenia
dzia³ i umocnieñ, by na ko-
niec poddaæ siê wrogowi.
Jako¿ faktycznie 22 marca
1915 roku wysadzono w po-
wietrze dzia³a forteczne, same

ZASYPANI

Plan Twierdzy Przemyœl. Jak wielk¹ by³a twierdza niech
œwiadczy fakt, ¿e obecnie jej wschodnia czêœæ znajduje
siê na terytorium Ukrainy

Fort XIII. WyraŸnie widaæ zarysy stropów, jakie usunêli robotnicy poszukuj¹cy stali

forty i mosty na Sanie, a 23
marca 1915 nast¹pi³a ofi-
cjalna kapitulacja twierdzy.

Przedstawi³em Pañstwu tê
relacjê, bo jest to relacja pow-
szechnie znana, przeznaczona
na u¿ytek informacji publicz-
nej. Prawda zaœ by³a ca³kiem
inna.

Spisek
Dzia³aj¹ce na terenie

twierdzy austriackie HK-
Stelle (Hauptkundschaftstelle.
Austriacki wywiad wojskowy.)
odkry³o spisek, zawi¹zany
przez grupê oficerów, maj¹cy
na celu aresztowanie dowódcy
twierdzy i poddanie jej Rosja-
nom. Mia³o to niby przerwaæ
bezsensown¹ bratobójcz¹
walkê i oszczêdziæ ¿ycie wielu
¿o³nierzy. Prawda, ¿e piêkna
idea? Szkoda, ¿e na podobny
pomys³ nie wpadli Rosjanie,
którzy przecie¿ nie byli tu
u siebie, tylko okupowali obcy
teren. Ca³a sprawa mia³a cha-
rakter rosyjskiej intrygi i do-
wódca twierdzy postanowi³
ubiec spiskowców. Twierdza
zosta³a zniszczona i w stanie
nienadaj¹cym siê do u¿ytku
oddana Rosjanom. Prawdziwe
powody kapitulacji twierdzy
zosta³y przez rz¹d austriacki

utajnione. Dlatego mo¿na
przeczytaæ, ¿e: „Zadziwiaj¹cy
jest tylko fakt, ¿e po poddaniu
twierdzy stwierdzono w wielu
magazynach aprowizacyj-
nych znaczne zapasy ¿yw-
noœci, które pozwoli³yby ob-
roñcom na kontynuowanie
walki”… - Ano, w³aœnie.

Zgruzowan¹ twierdzê prze-
jêli Rosjanie i korzystaj¹c z
mniej zniszczonych fortów
nawet bronili siê w niej na
pocz¹tku czerwca 1915 roku.
Po pierwszej wojnie œwiatowej
twierdzê przejê³o Wojsko Pol-
skie. Niektóre forty da³o siê,
choæby tylko czêœciowo, wy-
korzystaæ dla armii, ale wielka
iloœæ fortów, kompletnie zbu-
rzonych, powoli zarasta³a
krzakami.

Odkrycie
Rozwijaj¹cy siê po wojnie

polski przemys³ wielkim g³o-
sem wo³a³ o stal. Ka¿dy kawa-
³ek z³omu zacz¹³ nabieraæ
ceny i wa¿noœci. Wojsko,
w³aœciciel Twierdzy Przemyœl,
zgodzi³o siê na zatrudnienie
prywatnych firm budowla-
nych celem pozyskania z
gruzów fortyfikacji cennej
stali, któr¹ w postaci ¿elaz-
nych szyn zbrojeniowych,

Austriacy montowali jako
wzmocnienie murów i stro-
pów. Latem 1923 roku ekipy
robotników, posi³kuj¹c siê
³adunkami wybuchowymi,
rozpoczê³y demonta¿ znisz-
czonych niegdyœ austriackich
fortów. W zniszczonym forcie
XIII w Bolestraszycach, zwa-
nym przez Austriaków San
Rideau, usuwaj¹c gruz i prze-
bijaj¹c siê przez zachowane
stropy, ekipa demontowa³a
poszczególne piêtra fortu, a¿
po dwóch tygodniach dotar³a
do jego najni¿szej kondyg-
nacji, gdzie odkryto zamkniê-
te, ¿elazne drzwi, jak siê oka-
za³o nigdzie niezaznaczone na
zachowanych planach. Drzwi
nie mo¿na by³o otworzyæ ina-

czej, jak tylko zdejmuj¹c je
w ca³oœci z zawiasów. Po kilku
godzinach ciê¿kiej pracy,
¿elazne drzwi upad³y ods³a-
niaj¹c czarn¹ i smrodliw¹ cze-
luœæ, do której prowadzi³y
kamienne schody.

Jakoœ nikt nie kwapi³ siê
w ni¹ wchodziæ. Coœ pow-
strzymywa³o robotników
przed wejœciem na schody.
Majster przerwa³ niezrêczne
milczenie przypominaj¹c, ¿e
zaraz bêdzie podany obiad,
a wiêc, do podziemia zejdzie
siê po obiedzie. Ale wtedy
jeden z m³odych robotników
z latark¹ w rêku wszed³ na
schody i za chwilê znikn¹³
kolegom z oczu. Reszta sta³a
niezdecydowana na zewn¹trz.
Nagle z wnêtrza lochu doszed³

ich straszliwy wrzask. To
g³osem niepodobnym do
ludzkiego, pe³nym przera¿e-
nia, strasznie krzycza³ ich
kolega. Robotnicy pobiegli
w dó³ s¹dz¹c, ¿e ch³opak
wpad³ do jakiejœ pu³apki,
jakie zdarza³o siê, budowano
wtedy w takich starych fortach.

ZnaleŸli kolegê na cho-
dach. By³ ca³y, ale tak roztrzê-
siony, ¿e prawie nieprzytomny.
Nic nie mówi³, nie rozumia³,
co do niego mówiono, w rêku

trzyma³ st³uczon¹ latarkê.
Wy³ jak pies!

Wyniesiony na powierzch-
niê nada³ zachowywa³ siê jak
wariat. Jedyne s³owa, które
w pewnej chwili wykrzycza³
to: - „Jakie to straszne, jakie
to straszne”!

Minê³o ca³e pó³ godziny
zanim robotnicy zdobyli siê
na odwagê, by zejœæ do pod-
ziemia. To, co tam zobaczyli
mia³o ich przeœladowaæ do
koñca ¿ycia. Do podziemia
zszed³ majster z czterema
robotnikami. Schodzili po
schodach jeden za drugim,
w ka¿dej chwili gotowi do
udzielenia pomocy id¹cemu
z przodu.

Relacja
naocznych œwiadków

Najlepiej chyba zrobiê,
jeœli teraz zacytujê autora
doskonale orientuj¹cego siê
w sprawie tajemnicy fortu
XIII.

„Ch³odna mg³a gêstnia³a
z ka¿dym stopniem stromych
schodków, po których st¹pali
gêsiego z latarkami w rêkach.
Na dole ci¹gn¹³ siê d³ugi ko-
rytarz, z szeregiem drzwi po
obu stronach. Po ich otwar-
ciu stwierdzili, ¿e by³y to ma³e
celki, nisko sklepione, o po-
tê¿nych, betonowych œcianach.
Wia³o z nich pustk¹, w jednej

Genera³ Herman von
Kusmanek. Dowódca
twierdzy

Coœ powstrzymywa³o robotników przed
wejœciem do podziemia. Jeden z m³odych
robotników z latark¹ w rêku wszed³
na schody i za chwilê znikn¹³ kolegom
z oczu. Reszta sta³a niezdecydowana
na zewn¹trz. Nagle z wnêtrza lochu
doszed³ ich straszliwy wrzask. To g³o-
sem niepodobnym do ludzkiego, pe³nym
przera¿enia, strasznie krzycza³ ich
kolega.

 Osiem lat pod ziemią
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tylko le¿a³ zardzewia³y ko-
cio³ek i trochê zgni³ej s³omy.
Jakie by³o przeznaczenie tych
pomieszczeñ – wówczas jesz-
cze nie wiedziano. Korytarz
koñczy³ siê obszern¹ hal¹ ze
studni¹. St¹d wybiega³y dwa
korytarze, tworz¹c ³¹cznie
z poprzednim literê Y. Robot-
nicy przeszli do jednego z
nich. Tu rozk³ad by³ nieco
inny, a sale wiêksze, pe³ne
zwojów kolczastego drutu
i armatnich ³usek. Powietrze
by³o tu jeszcze ciê¿sze, pach-
nia³o zgnilizn¹ i amoniakiem.
Po obu stronach korytarza

podniós³ rêce do uszu, skrzy-
wi³ siê, zacz¹³ rytmicznie
chwiaæ siê w prawo i w lewo,
wydaj¹c przy tym chrapliwe
jêki. Przybyli robotnicy, do-
strzeg³szy upiora, z wrzaskiem
rzucili siê do panicznej
ucieczki: za ich przyk³adem
poszli pozostali. „Po wydo-
staniu siê z podziemi i nie-
jakim och³oniêciu po strasz-
nym prze¿yciu, majster uda³
siê do miasta chc¹c o doko-
nanym odkryciu zawiadomiæ
policjê.

Pod wieczór do fortu pod-
jecha³ samochód ciê¿arowy

ciche pojêkiwania. Zdawa³ siê
nie rozumieæ niczego, co do
niego mówiono. Przewieziony
do szpitala, umar³ tam jeszcze
tej samej nocy.

Policja wszczê³a œledztwo.
Przede wszystkim zarz¹dzono
dok³adne przeszukanie od-
krytych przez robotników
podziemi. W wyniku tej akcji
stwierdzono, ¿e odkryte przez
robotników wejœcie jest jedy-
nym, jakie prowadzi³o do
przeszukiwanych pomiesz-
czeñ. W jednej z zamkniêtych
izb podziemia znaleziono
ludzki szkielet. Znaleziono te¿
drewnian¹ skrzynkê, a w niej
nó¿, zapa³ki, o³ówek i zeszyt.
W zeszycie schowana by³a fo-
tografia m³odej kobiety, na
odwrotnej stronie której mo¿-
na by³o odczytaæ fragmenty
dedykacji pisanej po rosyj-
sku: ...strze¿e Bóg i moja
mi³oœæ... wszêdzie z Tob¹...
zawsze Twoja... 25/VII - 1914.

Prawdziwa tajemnica
fortu numer XIII

Sam zeszyt by³ w³aœciwie
ksi¹¿k¹ rozrachunkow¹ au-
striackiego podoficera zao-
patrzeniowego, pe³n¹ zapisów
magazynowych, na wolnych
kartkach której, ktoœ po ro-
syjsku zacz¹³ prowadziæ swoje
w³asne zapiski, pocz¹tkowo
bardzo starannym charakte-
rem pisma, które jednak w
miarê up³ywu czasu stawa³o
siê coraz bardziej rozchwiane,
a¿ wreszcie zupe³nie nieczy-
telne.

Pamiêtnik Rosjanina pi-
sany by³ o³ówkiem chemicz-
nym i dlatego, pod wp³ywem
wilgoci, panuj¹cej w zamk-
niêtym podziemiu pismo
rozmy³o siê, czasami komp-
letnie uniemo¿liwiaj¹c odczy-
tanie zawartej w nim treœci.

Uwa¿nie przestudiowano
wspomnienia wszêdzie tam,
gdzie by³o to mo¿liwe. Na ich
podstawie œledztwo policyjne
wykaza³o, ¿e znaleziony w
podziemiach cz³owiek by³
rosyjskim ¿o³nierzem, który

na nied³ugo przed kapitulacj¹
twierdzy, w marcu 1915 roku
trafi³ do austriackiej niewoli
i wraz ze swym towarzyszem
zosta³ zamkniêty w kazama-
tach fortu. W trakcie wysa-
dzania fortu przed kapitulacj¹,
uleg³ zawaleniu korytarz,
bêd¹cy jedynym wejœciem do
podziemi, w których przeby-
wali zapomniani Rosjanie.

Takie sformu³owania (i
s³usznie) nie podobaj¹ siê dzi-
siejszym badaczom tajemni-

czej sprawy „zapomnianych”
jakoby w podziemiu Rosjan.
Przede wszystkim, Austriacy
nigdy przedtem nie wiêzili
jeñców w g³êbi fortów pierw-
szej linii obrony twierdzy,
jakim by³ fort XIII. Czasami
sprowadzali ich na takie forty
do wykonania jakichœ konk-
retnych prac, ale pomiesz-
czenia dla jeñców znajdowa³y
siê gdzieœ indziej. Czemu wiêc
tym razem odst¹piono od
wojskowej rutyny, która gdzie,
jak gdzie, ale w armii au-
striackiej by³a przestrzegana
we wszystkim, niekiedy a¿ do

¿yjemy, uniemo¿liwiaj¹ mi
wszelk¹ rachubê czasu. Za-
notujê wiêc bieg wypadków w
ich kolejnoœci. Po tradycyj-
nym zbadaniu i obrabowaniu
nas, zostaliœmy umieszczeni
w ma³ej celce podziemnych
katakumb fortu”.

Wiêc mo¿e w dniu wybu-
chu pod³o¿onych pod fort
³adunków, wcale nie zapom-
niano o dwóch Rosjanach? -
By³aby to zemsta w sam raz
pasuj¹ca do metod dzia³ania
HK-Stelle.

Dziêki splotowi korzyst-
nych okolicznoœci, jeden z

Strop koszar XIII fortu. Widaæ wyloty luf haubic, strze-
laj¹cych spod betonowego stropu

by³o czworo drzwi. W pierw-
szej sali, najobszerniejszej ze
wszystkich, sta³ szereg stela¿y
z resztkami prowiantów, ca³¹
mas¹ puszek od konserw,
butli, skrzynek i worków ze
spleœnia³ymi sucharami.
Wszystko to, zmieszane razem
i cuchn¹ce, wala³o siê w
straszliwym nie³adzie, jakby
po pogromie. Wœród tych
rupieci ugania³y siê szczury
wielkoœci kotów. W drugim
pokoju znajdowa³y siê resztki
starego umundurowania i
poœcieli. Trzecie drzwi by³y
zamkniête. Po ich wy³ama-
niu, gdy we dwóch weszli do
wnêtrza sali, zaciekawieni, co
tu zastan¹, zdrêtwieli z prze-
ra¿enia. W krwawym blasku
latarni, na tle szarego betonu,
poœrodku beczek, skrzyñ i
œmieci, sta³a mara okropna,
upiorna, nagi koœciotrup, ob-
roœniêty mas¹ spl¹tanych si-
wych w³osów. Nie wiedz¹c,
z kim maj¹ do czynienia, ze
zjaw¹, ¿ywym cz³owiekiem
czy jakimœ potworem, nie
mogli z³apaæ tchu ani wy-
krztusiæ jednego s³owa.
Dopiero po chwili, gdy z na-
stêpnej sali nadeszli pozostali
robotnicy, krzycz¹c, ¿e zna-
leŸli w niej ludzki szkielet,
upiór na g³os ludzki drgn¹³,

z policjantami, sêdzi¹ œled-
czym oraz oddzia³kiem wojska
wraz z oficerem.Otoczono fort
posterunkami wartowników.

„Upiór”
Po chwili kilku policjan-

tów wynios³o na powierzchniê
niezwykle wychudzonego i

s³abego cz³owieka, którego
wygl¹d, a szczególnie jego
koszmarnie d³ugie, siwe w³osy
i zarost, upodabnia³y go do
upiora. Nieszczêœnik ten nie
otwiera³ oczu, dygota³ na ca-
³ym ciele i na ka¿de odezwanie
siê do niego, jêcza³ i z wyra-
zem cierpienia na twarzy
zatyka³ sobie uszy. Widaæ
by³o, ¿e jakikolwiek g³os lub
œwiat³o, sprawiaj¹ mu ból.
Biedak nie móg³ mówiæ, wy-
dawa³ z siebie tylko jakieœ

Chc¹c dostaæ siê do zasypanych Rosjan, trzeba by³o
uprz¹tn¹æ te gruzy

Gruzy fortu XIII

œmiesznoœci? Wiadomo, ¿e
obaj Rosjanie nie byli jedy-
nymi jeñcami rosyjskimi w
twierdzy, dlaczego wiêc tych
akurat jeñców trzymano
osobno? Czy wobec tego byli
oni jeñcami wojska austriac-
kiego, czy mo¿e jeñcami...
HK-Stelle?

Pamiêtnik Rosjanina nic
nie mówi o nim samym.
Spójrzmy, jak zaczyna siê
pamiêtnik. Jest tam tylko
stopieñ i nazwisko towarzysza
autora pamiêtnika oraz
dziwne sformu³owanie, ¿e do
niewoli dostali siê „najniespo-
dziewaniej”. Czy to ma zna-
czyæ, ¿e nie brali pod uwagê
takiej mo¿liwoœci? - Nie spo-
dziewali siê niewoli?? A czego
siê spodziewali?? Czy nie
mamy tutaj do czynienia z
wys³annikami rosyjskiego
dowództwa na rozmowy z
grup¹ buntowników, chc¹cych
poddaæ twierdzê Rosjanom?
Umówieni, szli sobie bez-
piecznie, a tu - chaps! HK-
Stelle!

Pamiêtnik zaczyna siê w
ten sposób:

„Nie wiem ju¿, ile dni up³y-
nê³o od tego nieszczêœliwego
ranka, kiedy najniespodzie-
waniej dostaliœmy siê do au-
striackiej niewoli - ja i sztabs-
kapitan Nowikow. Te dziwne
warunki, w których obecnie

Rosjan zdo³a³ przetrwaæ w
podziemiu przesz³o OSIEM
LAT!! Zosta³ nawet wydobyty
z podziemia.

Sprawa
wychodzi na jaw

Choæ lokalne w³adze Prze-
myœla stara³y siê o zachowa-
nie tajemnicy, sprawa jednak
wysz³a na jaw, przepoczwa-
rzona, co prawda w najroz-
maitsze, niesamowite wersje
jak ta, ¿e duchy zabitych na
forcie ¿o³nierzy, nocami,
broni¹ do niego dostêpu,
albo, ¿e z fortu wydobyto
proroka do tej pory poku-
tuj¹cego w podziemiach.

Treœæ pamiêtnika znale-
zionego w podziemiach fortu
XIII po raz pierwszy zosta³a
opublikowana w polskim mie-
siêczniku „Naoko³o Œwiata”
w roku 1926. Artyku³ w tym
miesiêczniku nosi³ tytu³ „Fort
XII”, a podpisa³a go Wanda
Kohutnicka. Znamienny jest
„b³¹d” w numeracji fortu (nie
XIII, a XII), na który od razu
ka¿dy zwróci uwagê.

W roku 1961 w gazecie
„¯ycie Przemyskie” ukaza³ siê
artyku³ pana P. A. Kruka, w
którym autor oœwiadcza, ¿e
publikacja z roku 1926 wysz³a
nie z pod pióra Wandy Kohut-
nickiej, a W³adys³awa Kohut-
nickiego, oficera Wojska

Gdy z nastêpnej sali nadeszli pozo-
stali robotnicy, krzycz¹c, ¿e znaleŸli
w niej ludzki szkielet, upiór na g³os
ludzki drgn¹³, podniós³ rêce do uszu,
skrzywi³ siê, zacz¹³ rytmicznie chwiaæ
siê w prawo i w lewo, wydaj¹c przy
tym chrapliwe jêki. Przybyli robotnicy,
dostrzeg³szy upiora, z wrzaskiem
rzucili siê do panicznej ucieczki.
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ZnaleŸliœmy zajêcie. Nowikow pije na
umór, a ja pracujê przy swoim zega-
rze. Zrobi³em go sam: ustawi³em na
beczce kocio³, nala³em doñ wody
i wydr¹¿y³em w dnie otworek, zacz¹-
³em rachowaæ w³asny puls, przyjmuj¹c
ka¿de 70 uderzeñ za minutê.
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Polskiego, dowódcy 2 Bat.
Panc. stacjonuj¹cego w ̄ ura-
wicy (tu¿ obok Bolestraszyc).
Skoro wiêc pan Kohutnicki
dopuœci³ siê takiego krêtactwa,
to nie mo¿na mieæ zaufania
i do treœci jego artyku³u.

Kohutnicki mia³ uzasadniaæ
u¿ycie pseudonimu brakiem
zgody jego dowódców na pub-
likowanie w prasie. Prawdo-
podobnie równie¿ „pomy³ka”
w numeracji fortu by³a ele-
mentem tego, naiwnego doœæ
kamufla¿u. Mog³o tak byæ, co
przecie¿ nie kwestionuje
prawdziwoœci pamiêtnika.
Sk¹d nagle dowódca plutonu
czo³gów, nigdy dot¹d, ani
nigdy póŸniej nieprzejawia-
j¹cy ¿adnych uzdolnieñ li-
terackich, by³by w stanie wy-
myœliæ taki utwór jak „Pamiêt-
nik Rosjanina”? Za chwilê
przeczytacie Pañstwo treœæ
pamiêtnika. Zobaczycie, ¿e
pan Kohutnicki co prawda
opublikowa³ to pod pseudo-
nimem, ale najpewniej nie by³
jego autorem, za którego zreszt¹
nigdy siê nie podawa³. Wielo-
kropki powtarzaj¹ce siê czêsto
w tekœcie, sygnalizuj¹ nieczy-
telne fragmenty pamiêtnika.

„Pamiêtnik Rosjanina”:
- Nie wiem ju¿, ile dni

up³ynê³o od tego nieszczêœ-
liwego ranka, kiedy najnie-
spodziewaniej dostaliœmy siê
do austriackiej niewoli - ja
i sztabskapitan Nowikow. Te
dziwne warunki, w których
obecnie ¿yjemy, uniemo¿li-
wiaj¹ mi wszelk¹ rachubê
czasu. Zanotujê wiêc bieg wy-
padków w ich kolejnoœci. Po
tradycyjnym zbadaniu i ob-
rabowaniu nas zostaliœmy
umieszczeni w ma³ej celce po-
dziemnych katakumb fortu.
Nie up³ynê³a doba prawdopo-
dobnie, bo dostaliœmy tylko
dwa razy jeœæ, gdy sta³o siê
coœ, czego dotychczas nie ro-
zumiem. Oto w pewnej chwili
rozleg³y siê straszliwe pioruny,
zatrzês³o siê i zatrzeszcza³o
ca³e nasze podziemie... Fort
widocznie rozpada³ siê. Rzu-
cony na ch³odny beton i pew-
ny ju¿ œmierci, nie ¿a³owa³em
¿ycia i ludzi, tylko... ziemia
jêknê³a jak wielkie zwierzê
i póŸniej przeci¹gle hucza³a.
Cierpi ból – a ludzie nie wie-
dz¹ - przemknê³a mi myœl,
szybka, ostra i jasna, jak
b³yskawica. Czu³em, ¿e to
ostrze potrafi wszystko prze-
nikn¹æ i dlatego myœl jest
prawdziwa. D³ugo jeszcze
rozlega³y siê grzmoty i dr¿enie
ziemi, ale ju¿ dalekie i obce.
Ws³uchuj¹c siê w te niesamo-
wite dŸwiêki, snuliœmy naj-
rozmaitsze domys³y, zaczynaj¹c
od ewentualnoœci wulkanicz-
nych wybuchów i trzêsienia
ziemi, a koñcz¹c na bombar-
dowaniu fortecy przez lotni-
ków Ententy. Byliœmy zgodni
co do tego, ¿e musia³o zajœæ
coœ powa¿nego, tym bardziej
¿e nikt do nas nie zagl¹da³
przez tyle czasu i nie docho-
dzi³y nas ¿adne odg³osy. Znê-
kani g³odem i pragnieniem,

wy³amaliœmy drzwi w naszej
celi, usi³uj¹c wydostaæ siê na
wolnoœæ lub przynajmniej
przypomnieæ o swoim istnie-
niu, ale na pró¿no... ¯elazne
drzwi nie ustêpowa³y, a wo-
³anie by³o bezskuteczne.
B³¹dz¹c po omacku w poszu-
kiwaniu innego wyjœcia,
natrafiliœmy w podziemiu na
studniê i doœæ bogate maga-
zyny: prowianty i mundury,
widocznie dla za³ogi fortu.
Oprócz rozmaitych wiktua³ów
w konserwach znaleŸliœmy
rum, tytoñ, œwiece i zapa³ki.
U¿ywamy tego po trochu,
obawiaj¹c siê austriackich
w³adz, ale trudno, same win-
ne, pozostawiwszy nas tu bez
¿adnej opieki. S¹dz¹c z zaros-
tu twarzy, musia³o up³yn¹æ
jeszcze ze dwa tygodnie. Ca³y
ten czas spêdziliœmy na naj-
rozmaitszych próbach wydo-
stania siê z wiêzienia. Nie-
stety, ani ¿elazne drzwi, ani
betonowe œciany nie uleg³y
naszym dziecinnym narzê-
dziom, zrobionym z blachy
i mosiê¿nych ³usek. Kaleczy-
liœmy tylko rêce, padaliœmy ze
zmêczenia, przeklinaliœmy w

najstraszliwszy sposób, p³a-
kaliœmy jak dzieci. Wreszcie
doszliœmy do wniosku, ¿e nie
wydostaniemy siê sami, lecz
musimy spokojnie czekaæ,
przecie¿ przypomn¹ sobie o
nas... ̄ yjemy tylko nadziej¹...
Opowiedzieliœmy sobie wszyst-
kie tajemnice swego ¿ycia,
rzeczywiste i urojone, skryty-
kowaliœmy wszystkie czytane
ksi¹¿ki i dzieje œwiata, graliœmy
w najrozmaitsze gry, urz¹dza-
liœmy przedstawienia teatralne,
polowaliœmy na szczury, wal-
cz¹c o rekord, wreszcie znie-
nawidziliœmy siê... Nie mamy
ani dnia, ani nocy... Jedno-
stajnoœæ wra¿eñ... wieczna
ciemnoœæ i cisza, md³y za-
pach, wilgotne œciany i kon-
serwy. Przygniataj¹cy bezw³ad
czasu... chwila i miesi¹c ni-
czym siê nie ró¿ni¹, zawieraj¹
jednakow¹ treœæ, pustka,
nicoœæ... ZnaleŸliœmy zajêcie.
Nowikow pije na umór, a ja
pracujê przy swoim zegarze.
Zrobi³em go sam: ustawi³em
na beczce kocio³, nala³em doñ
wody i wydr¹¿y³em w dnie
otworek, zacz¹³em rachowaæ
w³asny puls, przyjmuj¹c ka¿de
70 uderzeñ za minutê. W mia-
rê tego, jak obni¿a³ siê poziom
wody w kotle zaznacza³em na
œcianach kwadranse i godziny.
Kiedy wszystka woda wyciek³a,
obliczy³em kreski i przeko-
na³em siê, ¿e ca³a operacja
zajê³a mi jedn¹ i pó³ doby.
Odt¹d wci¹¿ czuwam nad
swoim zegarem, s³ucham
plusku kropelek, œledzê po-
ziom wody i przelewam j¹ z
beczki do kot³a: cieszê siê
myœl¹, ¿e dokonywam pracy,

choæ pozornie jednakowej, ale
ró¿nej w swojej tajemnej
treœci.

Wyla³em 90 beczek wody,
a Nowikow wypi³ wszystek
rum. TrzeŸwy i ponury cho-
dzi³ po korytarzu. Obliczy³
rozchód sucharów i bluzn¹³
cyniczn¹ prawdê, przed któr¹
broniliœmy siê prawie dwa
lata: w tym grobie nie ma ¿ad-
nej nadziei, czeka nas g³o-
dowa œmieræ, ob³êd... By³ bez
litoœci dla mnie, bo nie mia³
jej dla siebie: blach¹ poder¿-
n¹³ sobie gard³o i d³ugo rzêzi³,
miotaj¹c siê we w³asnej krwi.
Zamkn¹³em trupa w sali. Po-
zosta³em sam.

S³ucha³em, jak gra cisza
niby organy koœcielne... lata³y
jêzyki œwiat³a, a póŸniej...
blask, dzwony i chór. Nie spa-
³em, cisza dŸwiêczy, a ciemnoœæ
œwieci... 405 beczek. Œni³o mi
siê, ¿e by³em w swoich rodzin-
nych stronach, matka, siostra...
ciep³y s³oneczny dzieñ, za-
pach kwiatów... daleko hory-
zont nieba... tyle cudnych
barw i ona mówi³a, ¿e nie za-
pomnia³a i kocha. 530 beczek.
Znowu œni³em piêkne obrazy

œwiata, wolnoœci i ludzi. Nie
chcia³bym budziæ siê ze snu:
wola³bym pozostaæ zawsze w
szczêœliwym œwiecie z³udy,
ni¿ zgrzytaæ zêbami na jawie.
702 beczki... Przestawiam
porz¹dek œwiata, w obronie
¿ycia: sen jest moj¹ rzeczy-
wistoœci¹, a rzeczywistoœæ –
ciê¿kim snem. Nie znoszê go,
bo drêczy mnie, ale cia³o ma
swoje wymagania, zreszt¹ jem
i pijê bardzo ma³o... Zasypiam
natychmiast, kiedy tylko o tym
pomyœlê. 1001 beczka ciszy
i ciemnoœci da³y mi wiêcej, ni¿
mo¿e daæ ludziom tyle¿
arabskich nocy. To, co kiedyœ
uk³ada³o siê dowolnie w mi-
gawkowe obrazy podczas snu
i gor¹czki, widzê teraz plas-
tycznie, na jawie. Moja œwia-
doma wola tworzy nowe
kszta³ty, wœród których ob-
cujê. Niczym nie kala³em
teraz mojej grobowej ciszy i
ciemnoœci, nie przelewam wo-
dy w swoim zegarze, nie jem,
nie pijê i nie odczuwam ¿ad-
nego pragnienia. Jestem panem
przestrzeni i czasu: mknê w
przestworzach z gwiazdy na
gwiazdê, rozkazujê ¿ywio³om,
wch³aniam wszystkie dŸwiêki,
barwy i aromaty œwiata, zmie-
niam kszta³ty, ginê i rodzê siê.
Nie znam ¿adnych granic i za-
kazu, bo wszystko ulega mojej
woli, której jestem panem.
B³ogos³awiê mury mego gro-
bowca, bo w nich zaznajê
najwiêcej wolnoœci i ¿ycia.
Radoœæ rozsadza mi piersi,
pró¿no silê siê uj¹æ uczucie
w s³owa, które s¹ dalekim
echem. Ale ju¿ gaœnie moja
ostatnia œwieca”.

Opowiedzieliœmy sobie wszystkie
tajemnice swego ¿ycia,  skrytykowa-
liœmy wszystkie czytane ksi¹¿ki
i dzieje œwiata,  polowaliœmy na szczury,
wreszcie znienawidziliœmy siê...

KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcia

21 kwietnia grekokato-
licki arcybiskup lwowski
Igor WoŸniak konsekrowa³
pomieszczenia najstarszego
lwowskiego koœcio³a pw. œw.
Jana Chrzciciela, gdzie obec-
nie jest muzeum zabytków
dawnego Lwowa. Rzymsko-
katolicki Metropolita Lwowski
Mieczys³aw Mokrzycki nie
zosta³ nawet poinformo-
wany o tym fakcie.

Ksi¹¿ê Lew, syn Daniela
Halickiego, o¿eniony z kato-
liczk¹ Konstancj¹, córk¹
króla Wêgier, zbudowa³ we
Lwowie w 1260 r. dla swojej
ma³¿onki pierwszy ³aciñski
koœció³ pw. œw. Jana Chrzci-

ciela. Postawiony w okolicach
Starego Rynku, przez wiele lat
s³u¿y³ on oo. dominikanom,
przyby³ym tu do pracy mi-
syjnej. Œwi¹tynia by³a wie-
lokrotnie przebudowywana
i uzyska³a swój ostateczny
kszta³t w roku 1866, wed³ug
neoromañskiego projektu
Tadeusza Munnicha i Juliana
Zachariewicza, lwowskiego
architekta. Źród³a historyczne
podaj¹, ¿e w koœció³ku by³
cudowny obraz Czarnej Ma-
donny. Po II wojnie œwiatowej
w koœciele urz¹dzono maga-
zyn. Od pocz¹tku lat 90. XX
w. jest tam muzeum zabyt-
ków dawnego Lwowa – filia
Lwowskiej Galerii Sztuki.

Grekokatolicki ksi¹dz Ze-
nowij Charkawyj, który obec-

nie we lwowskiej dzielnicy –
na Zniesieniu – przebudo-
wuje przedwojenny koœció³
na cerkiew, przystosowa³ do
kultu Bo¿ego w obrz¹dku
wschodnim tak¿e dawny
koœció³ek œw. Jana Chrzci-
ciela. W³adyka WoŸniak w
swoim apelu do zebranych
wyrazi³ radoœæ z powodu, ¿e
„ta cerkiewka znów zmart-
wychwsta³a”, oraz zapewni³,
¿e „w tym pomieszczeniu
pozostanie muzeum, jednak
przede wszystkim bêdzie tam
miejsce modlitwy i oczysz-
czenia dusz ludzkich”. Ks.
Charkawy zapewni³, ¿e w koœ-
ciele œw. Jana Chrzciciela
bêd¹ sprawowane Msze œw.
raz w tygodniu, w ka¿d¹
niedzielê.

Jest to ju¿ drugi zabyt-
kowy koœció³ we Lwowie,
dos³ownie zdobyty przez gre-
kokatolików, bez poinformo-
wania o tym Lwowskiej Kurii
Metropolitalnej obrz¹dku
³aciñskiego. Ponad rok temu
Ukraiñski Koœció³ Greckoka-
tolicki otrzyma³ koœció³ œw.
Kazimierza, gdzie na pole-
cenie w³adyki Igora WoŸniaka
zosta³o urz¹dzone muzeum
sztuki cerkiewnej Archiepar-
chii (archidiecezji) Lwowskiej.
S¹ tam odprawiane nabo¿eñ-
stwa, w tym tak¿e ¿a³obne.
Mimo to, garstka grekokato-
lików nadal nie chce opuœciæ
s¹siedniego koœcio³a Matki
Boskiej Gromnicznej, a¿eby
zwróciæ go Koœcio³owi rzym-
skokatolickiemu.

GREKOKATOLICY ZDOBYLI
NAJSTARSZY
KOŚCIÓŁ LWOWSKI

Koœció³ pw. œw. Jana Chrzciciela
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100 LAT TEMU ZMARŁ KAZIMIERZ BADENI
Polityk nadziei

BEATA KOST

10 lipca 1909 roku do
Lwowa dotar³a depesza:
„Kazimierz hr. Badeni, by³y
Namiestnik Galicyi i by³y
Prezydent Ministrów, dok-
tor filozofii honoris causa
Wszechnicy lwowskiej, zmar³
nagle w Krasnem dnia 9
lipca 1909 roku”.

W tradycji polskiej prze-
trwa³y do pewnego momentu
powiedzonka „grzeczny jak
Badeni” i „rozs¹dny jak
Badeni”. Odzwierciedla³y one
cechy, które wi¹zano z Mar-
cinem Badenim - senatorem,
wojewod¹ i ministrem spra-
wiedliwoœci Królestwa Pol-
skiego. „Rodzinne” cechy nie-
obce by³y równie¿ Kazimie-
rzowi Badeniemu. Jego ród
wywodzi³ siê ponoæ z Buko-
winy – pierwsi przedstawi-
ciele rodziny otrzymali lwow-
skie prawo obywatelskie w
1659 roku, nobilitacjê uzy-
skali pod koniec XVII wieku,
przyznanie szlachectwa w ro-
ku 1768, pieczêtowali siê
herbem Boñcza. Wœród najbar-
dziej znanych Badenich by³
on - Kazimierz Feliks hrabia
Badeni – prawnik, polski poli-
tyk, namiestnik Galicji, mi-
nister spraw wewnêtrznych i
premier Austro-Wêgier.

Urodzi³ siê w Surochowie
ko³o Jaros³awia w 1846 roku,
dzieciñstwo i m³ode lata spê-
dzi³ w Krakowie, uczy³ siê w
szkole œw. Anny, studia skoñ-
czy³ na uczelni Jagielloñskiej.
Po uzyskaniu doktoratu z
prawa, Badeni rozpocz¹³ ka-
rierê urzêdnicz¹ w Krakowie.
Wkrótce przeniesiony zosta³
do Wiednia, do Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych. Wróci³
do Polski w 1871 roku, aby
obj¹æ posadê starosty powia-
towego w ¯ó³kwi. W tym
samym roku poœlubi³ we
Lwowie Mariê Mariannê
Apoloniê hr. Skrzyñsk¹, która
w posagu otrzyma³a spory
maj¹tek. Na œwiat przychodz¹
dzieci – syn Ludwik Józef
W³adys³aw i córka Wanda
Maria. Kazimierz jest m³ody,
zamo¿ny, uchodzi za zdol-
nego zarz¹dcê i szybko awan-
suje. Kolejno pe³ni funkcjê
starosty rzeszowskiego, radcy
Namiestnictwa w Krakowie
i delegata Namiestnictwa.
Dodatkiem do coraz wy¿szych
stanowisk by³ du¿y spadek po
Mierach, krewnych ze strony
matki. Maj¹tek z siedzib¹ w
Busku ko³o Lwowa stanie siê
gniazdem rodzinnym dla
Badenich. Rodzina przenosi
siê do Buska w 1886 roku,
kiedy Kazimierz odchodzi ze
s³u¿by pañstwowej.  Jego decy-
zja zaskoczy³a wielu wspó³-
pracowników i przyjació³ z
grona konserwatywnych
polityków z Julianem Duna-
jewskim na czele.

LWÓW
Po dwóch latach Kazimierz

Badeni pojawi³ siê we Lwowie
w nowej roli. Uroczyœcie wpro-

wadzono go do pa³acu „pod
kawkami” – Galicja wita³a
nowego Namiestnika. Emocje
we Lwowie by³y wielkie -
zaczyna³ siê nowy okres w
¿yciu kraju, ale te¿ i w ¿yciu
przysz³ego mê¿a stanu. Poli-
tycznie pozosta³ zwi¹zany z
obozem „Stañczyków”. Rz¹dzi³
sprawnie i energicznie, naj-
bardziej interesowa³y go spra-
wy gospodarki i edukacji.
Oceniany przez wszystkich
jako du¿y talent polityczny.
By³ cz³owiekiem otwartym
i wzbudza³ wiele sympatii, o ile
jego poprzednik Filip Zaleski
raczej unika³ przebywania
wœród poddanych, Badeni
nadrobi³ wszelkie zaleg³oœci w
tym wzglêdzie: lubi³ „bywaæ”
– „Badeniego widywano wszê-
dzie, wœród przyjació³, znajo-
mych, ¯ydów, publicznoœci
na wyœcigach, na obiadach
u George’a i na spacerowym
corso. Codziennie po po³udniu,
gdy ulic¹ Karola Ludwika
szed³ odwiedziæ matkê, rêce
wszystkich równie chêtnie,
jak spontanicznie podnosi³y
siê do uk³onu, któremu niez-
miennie odpowiada³” – pisa³
dziewiêtnastowieczny pamiêt-
nikarz.

Stara³ siê doprowadziæ do
porozumienia z Rusinami w
Sejmie Krajowym, kiedy roz-
poczê³y siê tarcia w stosun-
kach polsko-ukraiñskich na
terenie zaboru austriackiego.
Nie zra¿a³y go sprzeczne sta-
nowiska przywódców ukraiñ-
skich, wœród których wielu
czeka³o na to, ¿e Wiedeñ ust¹pi
przed aspiracjami ukraiñskimi
i ugodê narzuci, wielu nie
podoba³o siê to, ¿e Polacy
sami wychodz¹ z tak¹ ini-
cjatyw¹, wielu by³o po prostu
nieufnych. Pomimo ró¿no-
rodnych stanowisk Romañ-
czuka, Wachnianina, Ochry-
mowicza – z których ka¿dy
¿¹da³ czego innego, Badeni
doprowadzi³ jednak do podpi-
sania porozumienia z przywódc¹
narodowców ukraiñskich
Julianem Romañczukiem
(tzw. ugoda Bedeni-Romañ-

czuk). Ugoda nie przynios³a
spodziewanych efektów, uk-
raiñscy narodowcy nadal nie
chcieli zrezygnowaæ z opozy-
cji. Spe³ni³a jednak wa¿n¹
rolê w próbie porozumienia,
a Badeniemu zapewni³a siln¹
pozycjê polityczn¹.

W 1890 roku Kazimierz
Badeni wymusi³ na cesarzu
zgodê na sprowadzenie pro-
chów Adama Mickiewicza do
kraju. Sprawa okaza³a siê
doœæ trudna – chocia¿ Franci-
szek Józef na literaturze siê
nie zna³ i Mickiewicza nie
czyta³, otoczenie próbowa³o
go przekonaæ, ¿e poeta polski
musi byæ antyniemiecki. Ba-
deni interweniowa³ u cesarza
i zagrozi³ dymisj¹, gdyby
cesarz takiej zgody nie da³. W
1894 jako namiestnik bra³
aktywny udzia³ w przygoto-
waniach wielkiej Wystawy
Krajowej we Lwowie. Dba³
o rozwój polskiego szkolnict-
wa, reformowa³ system i wal-
czy³ z analfabetyzmem. Mia³
opiniê zdolnego administratora,
który równie zapobiegliwie
stara³ siê o rozwój gospodar-
czy kraju.

Opozycja zarzuca³a mu
rz¹dy „¿elaznej rêki”. Ostro
zwalcza³ demokratów, socja-
listów i akcjê chrzeœcijañsko-
spo³eczn¹ ks. Stoja³owskiego.
Zdecydowana postawa wobec
opozycji parlamentarnej w
Sejmie Krajowym przyczyni³a
siê do jego póŸniejszej kariery
w Wiedniu. Mia³ sporo popar-
cia w stolicy, gdzie uwa¿any
by³ za polityka przysz³oœci,
wi¹zano z Badenim wielkie
nadzieje, tym bardziej, ¿e
stosunki w pañstwie Habs-
burgów by³y coraz bardziej
skomplikowane.

Na pami¹tkê po swoim
urzêdowaniu pozostawi³ we
Lwowie tzw. „zakrêty Bade-
niego”. Lwowski tramwaj
jad¹c ulic¹ Rusk¹, skrêca w
Podwale i nastêpnie w ulicê
£yczakowsk¹. Pierwotna
trasa mia³a prowadziæ z ulicy
Ruskiej, prosto w górê ko³o
Namiestnictwa. Badeni nie

¿yczy³ sobie jednak, aby
tramwaj jecha³ pod oknami
jego urzêdu.

WIEDEÑ
Na jesieni 1895 roku spra-

wy Austrii po raz kolejny
z³o¿one zosta³y w polskie
rêce. Drugiego paŸdziernika
og³oszono w Wiedniu: Cesarz
Franciszek Józef powo³a³ rz¹d
z Kazimierzem Badenim na
czele. Agenor hr. Go³uchow-
ski zosta³ ministrem spraw
zagranicznych, Leon Biliñski
ministrem skarbu, Edward
Rittner ministrem do spraw
Galicji, sam Badeni obj¹³ te¿
tekê ministra spraw wew-
nêtrznych. By³ pierwszym
Polakiem na stanowisku pre-
miera Austrii, za sob¹ mia³
7 lat zarz¹dzania Galicj¹
i liczne walki polityczne.

Lwów ¿egna³ namiestnika
i wita³ premiera. Uroczystoœci
zgromadzi³y szlachtê herbow¹
i inteligencjê lwowsk¹ w stro-
jach narodowych. Uroczyœcie
z udzia³em chórów i poœród
przemówieñ na czeœæ Bade-
niego witano premiera Austro-
Wêgier.

Nowy premier by³ po-
trzebny Niemcom. W dusznej
i coraz bardziej chaotycznej
atmosferze Wiednia, gdzie
œciera³y siê wp³ywy i kompli-
kowa³y stosunki ró¿nych
narodów zamieszkuj¹cych
monarchiê pojawi³ siê „silny
cz³owiek ze Lwowa” z fantazj¹,
poczuciem humoru i rozma-
chem. By³ jak powiew œwie-
¿ego powietrza wœród kotur-
nowych i ostro¿nych polity-
ków, których panowanie
powoli odchodzi³o do lamusa.
Nawet ci, którzy nie lubili go
jako polityka, przyznawali, ¿e
jako cz³owiek wzbudza³
sympatiê otocznia.

Za³atwi³ wiele trudnych
spraw. Przeprowadzi³ reformê
ordynacji wyborczej w wy-
niku, której 3, 5 mln obywa-
teli monarchii otrzyma³o
prawo wyborcze, a72 pos³ów
wesz³o do Rady Pañstwa z
powszechnego g³osowania -
by³ to efekt nowej polityki
konserwatystów. Odnowi³
ugodê finansow¹ miêdzy
Austri¹ i Wêgrami. Popiera³
wszystkie inicjatywy, które
mog³y poprawiæ sytuacjê
gospodarcz¹ na terenie Ga-
licji. D¹¿y³ do równoupraw-
nienia narodów s³owiañskich
w pañstwie Habsburgów.
***

W 1897 roku w Wiedniu
nast¹pi³y wydarzenia, dalsz¹
konsekwencj¹ których by³
upadek rz¹du Kazimierza Ba-
deniego. 5 kwietnia 1897 ro-
ku Kazimierz Badeni wyda³
rozporz¹dzenie jêzykowe dla
Czech i Moraw. Zrówna³o ono
w prawach jêzyk niemiecki
i jêzyki miejscowe. Rozporz¹-
dzenie nak³ada³o te¿ obowi¹-
zek nauki miejscowego jêzyka
przez urzêdników niemiec-
kich w Czechach. W parla-
mencie rozpêta³a siê burza:
„wszechniemcy” widzieli w

tym atak na ustrój pañstwa,
oskar¿ycielskim mowom nie
by³o koñca. Atakowano
Badeniego za to, ¿e wprowa-
dzi³ prawa jêzykowe na
podstawie dekretu rz¹dowego,
choæ w parlamencie nie uzys-
ka³ wiêkszoœci. Do protestów
przy³¹czyli siê socjaliœci, w
parlamencie wzburzonych
pos³ów opozycji policja usu-
wa³a si³¹, co wywo³a³o za-
mieszki w Wiedniu.

Badeni nie zdo³a³ dopro-
wadziæ do porozumienia z
opozycj¹.

Ch³odny i deszczowy sier-
pieñ 1897 roku sta³ siê dla
Kazimierza Badeniego najgo-
rêtszym okresem w ca³ej ka-
rierze politycznej. W ferworze
walki i przepychanek poli-
tycznych córka Badeniego
Wanda bierze w Wiedniu œlub
z IV ordynatem opinogórskim
Adamem Krasiñskim – mimo
nacisków, oficjalne przemówie-
nie do m³odej pary wyg³oszone
zosta³o w jêzyku polskim.

Jesieni¹ premier sk³ada
na rêce cesarza Franciszka
Józefa tekê premiera z dymi-
sj¹ gabinetu. Cesarz przyj¹³
dymisjê i 28 listopada 1897
roku Kazimierz Badeni zakoñ-
czy³ urzêdowanie.

By³ to koniec wielkiej ka-
riery politycznej Kazimierza
Badeniego, zwieñczeniem
której by³o stanowisko pre-
miera rz¹du Austro-Wêgier.

BUSK
Kazimierz Badeni opuszcza

Wiedeñ i przez teren trzech
zaborów jedzie do swego ma-
j¹tku w Busku. Entuzjas-
tyczne okrzyki „Niech ¿yje
Badeni” wita³y go na dwor-
cach i na spotkaniach okolicz-
noœciowych, komitety powi-
talne organizowa³a m³odzie¿
akademicka.

Wkrótce do Buska zjecha³o
300 najwybitniejszych oby-
wateli galicyjskich z ksiêciem
Adamem Sapieh¹ na czele,
aby oddaæ ho³d Badeniemu.
Na fali popularnoœci polskie
miasta nadawa³y mu hono-
rowe obywatelstwa, a Uniwer-
sytet Lwowski godnoœæ
doktora honoris causa. By³
wówczas politykiem w pe³ni
si³, ale jego potencja³ nigdy
potem nie zosta³ wykorzys-
tany na miarê mo¿liwoœci.
Mimo m³odego wieku podsu-
mowywano jego dzia³alnoœæ,
jak gdyby by³ sêdziwym
cz³owiekiem. Na sta³e za-
mieszka³ w Busku, gospoda-
rowa³ w swoich maj¹tkach
z zami³owaniem i pasj¹. Z
wielkiej polityki pozosta³o mu
jedynie pos³owanie do Sejmu
Krajowego, gdzie zaj¹³ siê
sprawami bud¿etowymi.

9 lipca 1909 roku wraca³
w³aœnie z kuracji w Karlsba-
dzie, kiedy w poci¹gu z³apa³
go nag³y atak serca, by³ zal-
edwie kilka kilometrów od
domu, niedaleko stacji Krasne-
Busk.
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DMYTRO ANTONIUK
tekst i zdjêcia

Czêsto Po³tawa siê ko-
jarzy z ga³uszkami, jest tu
nawet pomnik ga³uszki (ma-
³ego piero¿ka – red.), dla
kogoœ jest to miasto „Eneidy”
Kotlarewskiego, wiêkszoœci
Po³tawa kojarzy siê, oczy-
wiœcie, z bitw¹ 1709 roku,
której trzechsetlecie obcho-
dzone bêdzie w dniu 27
czerwca.

Nie wiem, czy na Ukrainie
mo¿na gdziekolwiek znaleŸæ
poza Po³taw¹ jakiekolwiek
miasto, w którym absolutna
wiêkszoœæ pomników dotyczy
jednego wydarzenia. Niemal¿e
we wszystkich zak¹tkach
miasta i bezpoœrednio na polu
Bitwy Po³tawskiej stoj¹ dzie-
si¹tki pos¹gów, monumentów,
pami¹tkowych kamieni etc. –
i wszystko dotyczy wydarzeñ
sprzed 300 lat! Pewnego dnia
wsiad³em do poci¹gu i poje-
cha³em „inspektowaæ” te
wszystkie znacz¹ce miejsca.

Opalona
armata szwedzka

Poci¹g ekspresowy relacji
„Kijów-Charków” przybywa
tu w bardzo dogodnym czasie
– o godz. 10.17. Przed nami
ca³y dzieñ i bardzo dobrze
mo¿na zd¹¿yæ obejœæ ca³e cent-
rum miasta, a tak¿e koniecznie
odwiedziæ muzeum-rezerwat
„Pole bitwy po³tawskiej”, które
jest zamykane o godz. 17.00
Wsiadaæ do marszrutki-
busika od razu na dworcu nie
warto, poniewa¿ jakieœ 500
metrów od niego, na ulicy
Ziñkowskiej, w swego rodzaju
„studni”, powsta³ej dziêki
sowieckiej zabudowie oœmio-
piêtrowych bloków stoi najbli¿-
szy i najbardziej interesuj¹cy
pomnik bitwy pod Po³taw¹ –
kaplica, postawiona tu w
1914 roku z okazji dwustu-
lecia bitwy. Najbardziej
zaskakuje to, ¿e prawie nikt,
nawet sami mieszkañcy Po³-
tawy, nie wiedz¹ o istnieniu
tej budowli. Bardzo szkoda.
Na jej fasadzie zachowa³y siê
uszkodzone, ale dot¹d niesa-
mowicie piêkne malowid³a,
bardzo przypominaj¹ce prace
Miko³aja Rericha. Po obu
stronach drzwi dot¹d mo¿na
zobaczyæ tablice pami¹tkowe.
Na jednej z nich s¹ s³owa: „Ku
pamiêci bardzo dobrego spot-
kania w tym miejscu impera-
tora Miko³aja II z wybranymi
osobami z guberni po³taw-
skiej w dniu 26 czerwca 1909
roku”. Kaplica, na której s¹
tak „poddañcze” napisy, mia-
³aby, wedle logiki, zostaæ
wybudowana w moskiew-

skim stylu cerkiewnym. Ar-
chitekci nadali jej znacznie
bardziej interesuj¹cego wy-
gl¹du – zosta³a wybudowana
w ukraiñskim stylu moder-
nistycznym, co jest dodat-
kowym powodem, by j¹
zobaczyæ. Za ni¹ – skromny
krzy¿ z czarnego marmuru z
napisem: „Ku wieczystej pa-
miêci Kozaków, którzy zgi-
nêli za wolnoœæ Ukrainy na
polu bitwy po³tawskiej w
roku1709”. Wybiegaj¹c do
przodu, powiem, ¿e jest to
jeden z dwu pomników po³-
tawskich ku czci Kozaków-
patriotów…

Dopiero po tym, jak to
obejrzymy, mo¿na wsiadaæ do
trolejbusu albo busa i jechaæ
do centrum, a œciœlej - do placu
Okr¹g³ego (Kruhloji ploszczi).

Plac Okr¹g³y – to rzeczy-
wiste centrum Po³tawy. Od
tego placu na wszystkie strony
œwiata promieniœcie rozchodzi
siê osiem ulic, a na œrodku
stoi pierwszy w tym mieœcie
pomnik, postawiony z okazji
setnej rocznicy zwyciêstwa

Piotra I. Majestatyczny pomnik
chwa³y z poz³acanym or³em,
trzymaj¹cym w dziobie wie-
niec laurowy jest dzie³em
znanego rzeŸbiarza z Perers-
burga – Geanta Tomasa de
Tomona. W³aœnie on jest
autorem Kolumn Rastralnych
w Petersburgu, które zdobi¹
dziobnice spalonych statków
tureckich.

Zamiast nich mamy lufy
prawdziwych szwedzkich
mosiê¿nych armat, które
stercz¹ w obwodzie coko³u.
Nie zauwa¿y³em, ¿eby miesz-
kañcy Po³tawy darzyli ten
pomnik jakimœ szczególnym
pietyzmem. Co wiêcej, kiedy
jest ciep³o, m³odzie¿ obsiada
go ze wszystkich stron, pije
na schodach piwo lub gra na
gitarze. Niektóre dziewczyny,
kiedy jest s³onecznie, lubi¹
siê tu opalaæ. Obok jest coœ
w rodzaju placu tanecznego,
na którym ró¿ne figury wy-
chylaj¹ panie i panowie po 60.
Jednym s³owem, absolutnie
normalne zachowania
europejskie.

„Tu by³ Jasio”
Za g³ówn¹ z tych oœmiu

ulic, które promieniœcie
biegn¹ sprzed placu Okr¹g-
³ego, jest uwa¿ana PaŸdzier-
nikowa (̄ owtnewa), zamkniêta
dla samochodów. Tylko tu-
tejsze w³adze miejscowe wie-
dz¹, dlaczego do 2009 roku
przetrwa³a nazwa ulicy, odda-
j¹ca niejako ho³d przewrotowi
bolszewickiemu, wskutek
którego zginê³y tysi¹ce miesz-
kañców Po³tawy. Gdzieœ tak
na œrodku ulicy PaŸdzier-
nikowej, po lewej, jeœli bê-
dziemy szli od placu Okr¹g³ego,
zobaczymy jedn¹ z najstar-
szych cerkwi w mieœcie –
Spask¹. Mnie zaskoczy³o to,
¿e jest to, rzec mo¿na, cerkiew
w cerkwi: pierwotna drew-
niana œwi¹tynia, która sta³a

tu od koñca XVII wieku,
zosta³a obudowana ceg³¹.
Przypomina to s³ynn¹ zabawkê
rosyjsk¹ – matrioszkê, kiedy
z wiêkszej zabawki mo¿na
wydobywaæ coraz mniejsze
o takim samym kszta³cie.
Obok sta³ budynek zamo¿nego
Kozaka Magdenki, w którym
po batalii wypoczywa³ car
Piotr I. W tym miejscu w 1849
roku postawiono pomnik ze
z³o¿onej broni z br¹zu i napi-
sem: „Piotr I wypoczywa³ tu
po swoich bohaterskich czy-
nach 27 czerwca 1709 roku”.
Wypocz¹wszy po „bohater-
stwie” car uczestniczy³ w na-
bo¿eñstwie dziêkczynnym w
cerkwi spaskiej. Ten w³aœnie
fakt uratowa³ cerkiew przed
rozbiórk¹ z powodu jej stanu

Nasz przewodnik

BITWA POŁTAWSKA –
OBCHODZIMY, ALE NIE ŚWIĘTUJEMY

Jedna z sal muzeum „Pole bitwy po³tawskiej”

Rzeczy osobiste Karola XII

Obraz Jurija Repina „Piotr I przed bitw¹ po³tawsk¹”

awaryjnego. Kilkaset metrów
dalej od wspomnianego pom-
nika, zwi¹zanego z carem,
zosta³ postawiony pomnik
ukraiñski – krzy¿ z napisem:
„Ku czci poleg³ych Kozaków
ukraiñskich”. Poniewa¿ nig-
dzie siê nie uœciœla, o jakich
Kozaków chodzi, mo¿na przy-
puszczaæ, ¿e krzy¿ jest pomni-
kiem Kozaków zaporoskich
Kostka Gordijenki oraz ¿o³-
nierzy Iwana Skoropadskiego,
walcz¹cych po stronie Rosjan.

Czy stanie pomnik
Mazepy i Karola XII?

Ulica PaŸdziernikowa koñ-
czy siê placem Katedralnym
(Sobornym) i w³aœnie to
miejsce ma szansê na to, by
stan¹³ tu pierwszy – z praw-
dziwego zdarzenia – pomnik
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Iwana Mazepy. Na razie we
wsi Mazepiñce pod Kijowem
jest niewielkie popiersie, a w
Kijowie – kamieñ pami¹tkowy
na placu Chwa³y. Pomnik
hetmana ma stan¹æ obok
odbudowanej katedry uspeñ-
skiej. Najpierw mówiono o
tym, ¿e zostanie wzniesiony
na koszt miasta, jednak
niedawno radni g³osowali za
tym, ¿eby budowa pomnika
by³a finansowana wy³¹cznie
przez sponsorów. Myœlê, ¿e w

Po³tawy. Jest tu dom Iwana
Kotlarewskiego ze wspania-
³ym muzeum. Chocia¿ zosta³
odtworzony na podstawie
rysunku Tarasa Szewczenki,
meble i rzeczy osobiste s¹
autentyczne. Obok – nowa
i bardzo popularna atrakcja
– pomnik ga³uszki. Na ogrom-
nym drewnianym talerzu le¿¹
gigantycznych rozmiarów
ga³uszki z granitu, obok –
³y¿ka odpowiednich rozmiarów.
Rodzice z ma³ymi dzieæmi

wany nie tu, a 100 km od
Po³tawy, we wsi Swit³ohorske
w powiecie kobylackim. Tam
przez Dniepr przeszli ¿o³nie-
rze armii szwedzkiej, którzy
prze¿yli bitwê. Jeœli pomnik
rzeczywiœcie stanie tam, a nie
w mieœcie, w¹tpiê, czy aby
turyœci szwedzcy, na których
Po³tawa oczekuje w czerwcu,
zechc¹ jechaæ tak daleko, by
popatrzeæ na br¹zow¹ postaæ
swego króla…

ka¿dego roku w lipcu prze-
biega „Mazepa-fest” – kolejna
impreza, zwi¹zana z bitw¹.

Na polu bitwy
pod Po³taw¹

Pole, na którym rozstrzyga³y
siê losy Ukrainy, po³o¿one jest
w po³udniowej okolicy miasta.
Mo¿na tam dojechaæ autobu-
sem nr 5, jad¹cym z placu
Zygina, opodal centrum.
Trzeba wysi¹œæ na przystan-
ku „Szwedzka mogi³a”, od
której do muzeum jest tak

rosyjskiej z obeliskiem. Po
przeciwnej stronie drogi, za
ornym polem – jeszcze trzy
obeliski w miejscu redut ro-
syjskich. ̄ eby siê tam dostaæ,
przedziera³em siê przez
gêstwiny i trawy, które s¹ tak
do po³owy wzrostu ludzkiego.
Do czerwca pracownicy re-
zerwatu obiecuj¹ urz¹dzenie
wymoszczonych œcie¿ek,
prowadz¹cych do redut. Ogó-
³em takich obelisków na polu
bitwy po³tawskiej jest dzie-
siêæ, ale pozosta³e s¹ doœæ

Kaplica wybudowana z okazji 200 rocznicy bitwy pod
Po³taw¹

ten sposób urzêdnicy nie
chc¹ uznaæ zas³ug hetmana
i uszanowaæ go, a przecie¿
odda³ ¿ycie w walkach o nie-
podleg³oœæ Ukrainy. Mamy
nadziejê, ¿e œrodki siê znajd¹,
i 27 czerwca, w dniu rocznicy
bitwy pod Po³taw¹, stanie tu
pomnik. Na razie trwaj¹ prace
przy odbudowie wie¿y Podol-
skiej i starej twierdzy po³taw-
skiej, na któr¹ nacierali Szwe-
dzi. Jej otwarcie tak¿e jest
planowane na 27 czerwca.

Mo¿na stwierdziæ, ¿e Góra
Iwana jest miejscem skupienia
najwa¿niejszych pomników

Malowid³a na jednej
z fasad kaplicy

stoj¹ tu w kolejce, by posadziæ
na tym talerzu swoj¹ po-
ciechê i zrobiæ zdjêcie. Nie
zd¹¿ymy schowaæ aparatu po
zrobieniu zdjêcia ga³uszek,
jak trzeba bêdzie go ponownie
wyci¹gaæ. Za kilkadziesi¹t
metrów wchodzimy na naj-
lepszy taras widokowy w
mieœcie z tzw. Bia³¹ Altan¹.
Naszym oczom jawi siê cu-
downy widok (co prawda,
nieco zepsuty przez kilka
kominów jakiejœ fabryki) rzeki
Worsk³a, Podo³u po³tawskiego
i góry klasztornej z jarz¹cymi
siê w s³oñcu bia³ymi zabu-
dowaniami klasztoru pw.
Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiê-
tego. W³aœnie tu by³a kwatera
króla Karola XII, z której ob-
serwowa³ on oblê¿enie Po³tawy.
Jak g³osi legenda, pod œcia-
nami klasztoru monarcha
zosta³ postrzelony w nogê
przez Kozaka. To zdarzenie
bardzo istotnie wp³ynê³o na
przebieg bitwy. Obecnie ani
w klasztorze, ani obok niego
nie ma ¿adnych tablic czy
kamieni pami¹tkowych, które
by przypomina³y o tych wy-
darzeniach historycznych.
Jednak, s¹ dane o tym, ¿e
w³aœnie tu ma stan¹æ pomnik
króla szwedzkiego. Jeszcze
inne dane mówi¹ o tym, ¿e
Karol XII zostanie uhonoro-

Ostatni z najwa¿niejszych
pomników, poœwiêconych
bitwie pod Po³taw¹ stoi w
odleg³oœci 1 kilometra od Góry
Iwana, na s¹siednim pagórku,
gdzie sta³ kolejny bastion
twierdzy. To granitowa ko-
lumna ku czci komendanta
O³eksija Kelina z br¹zowym
lwem, którego ogon z bru-
natnego zamieni³ siê w z³o-
cisty. To dziêki nowej legen-
dzie tego miasta, wedle której
trzeba potrzeæ lwi ogon, aby
przysz³o szczêœcie. A propos,
w parku, który rozci¹ga siê za
„szczêœliwym” pomnikiem,

Pomnik Chwa³y na Placu
Okr¹g³ym

z kilometr drogi piechot¹. Nie
ma co siê spieszyæ – naprze-
ciw przystanku jest ciekawy
pomnik batalii – ta w³aœnie
szwedzka mogi³a. Œciœlej
mówi¹c – pomnik Szwedom,
postawiony przez Rosjan. Na
nim – wzruszaj¹cy napis,
dublowany w jêzyku szwedz-
kim: „Wieczna chwa³a dziel-
nym ¿o³nierzom szwedzkim,
poleg³ym w boju pod Po³taw¹
27 czerwca 1709 roku”. Jeœli
przejdziemy kilkaset metrów
w stronê miasta, to mo¿na
bêdzie zobaczyæ wspaniale
zachowan¹ redutê armii

Pomnik komendanta twierdzy po³tawskiej O. Kleina

daleko. Bez przewodnika i sa-
mochodu ciê¿ko jest do nich
dotrzeæ.

Kiedy wreszcie, po poszu-
kiwaniach redut i obelisków,
dotar³em do budynku muze-
um, by³em bardzo zaskoczony.
Myœla³em, ¿e zobaczê star¹,
sowieck¹ jeszcze wystawê, a
trafi³em na salê, urz¹dzon¹
nie gorzej, ni¿ w krajach
Zachodu. W 2005 r. wszystko
tu zosta³o ca³kowicie zreorga-
nizowane. Obecnie jest to
jedyne na Ukrainie muzeum,
bêd¹ce cz³onkiem organizacji
miêdzynarodowej Muzeów
Wojskowo-Historycznych
UNESCO i w³¹czone do
œwiatowej trasy turystycznej.
To ju¿ nie drobiazg! Do naj-
bardziej wartoœciowych przed-
miotów nale¿y szpada oso-
bista Karola XII i surdut
Piotra I. Niestety, nie ma
rzeczy osobistych Iwana Ma-
zepy, ale inne eksponaty w
zupe³noœci rekompensuj¹ ten
brak. Czego¿ s¹ warte orygi-
na³y bardzo s³ynnych obrazów
„Bitwa po³tawska” Pierra
Deni Martena (m³odszego),
portret paradny Piotra I, au-
torstwa Jeana Marka Nattiea
oraz „Piotr I przed bitw¹
po³tawsk¹” autorstwa Jurija
Repina.

Jednak, nie wszystkie ek-
spozycje s¹ poœwiêcone bata-
lii 1709 roku. Rezerwat nie
daremnie jest okreœlany jako
„Pole bitwy po³tawskiej”,
poniewa¿ w tym miejscu
niejednokrotnie, co najmniej
trzy razy, by³y rozstrzygane
losy Ukrainy i Europy Wschod-
niej. Po raz pierwszy w roku
1399 wojska litewsko-ukraiñ-
skie ksiêcia Olgierda zazna³y
tu pora¿ki z r¹k Tatarów; po
raz drugi w 1658 roku Kozacy
hetmana Iwana Wyhow-
skiego rozbili miejscowych

Pomnik w miejscu, w którym odpoczywa³ Piotr I
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Kozaków, dowodzonych
przez promoskiewskiego pu³-
kownika Martyna Puszkaria,
który odda³ tu ¿ycie. Najs³aw-
niejsza by³a, oczywiœcie,
bitwa pod Po³taw¹ w roku
1709, wskutek której Ukra-
ina przez ponad 200 lat by³a
pod w³adz¹ Rosji. Dodam
jeszcze, ¿e na tym polu w
roku 1944 mia³a miejsce
sowiecko-amerykañska ope-
racja „Frentik” – tutaj l¹do-

prawdopodobnie, wypowie-
dzia³ podczas walki: „Wiedzcie
o Piotrze to, ¿e nie jest mu
drogie jego ¿ycie, oby tylko
Rosja ¿y³a!” Prawdziwa bra-
wura! Przecie¿ wojska rosyj-
skie liczy³y 80 tys. ¿o³nierzy,
a wojska Karola XII i Mazepy
– ledwie 26 tys., podczas
bitwy bezpoœrednio Rosji nic
nie zagra¿a³o. Obok mogi³y –
cerkiew œw. Samsona, wznie-
siona w 1852 roku, a tak¿e

Dodam te¿, ¿e opodal os-
tatniego pomnika jest przy-
dro¿na knajpka „Przeprawa”,
w której mo¿na zakoñczyæ
zwiedzanie muzeum.

Informacje
turystyczne:

Muzeum-rezerwat jest
czynne codziennie, oprócz
poniedzia³ku, w godzinach
od 9.00 do 17. W pi¹tek –
do 16.00. Bilet wstêpu dla
dziecka – 3 hrn., dla osoby
doros³ej – 6 hrn., wycieczki
– 25 hrn.

Poci¹g ekspresowy relacji
Kijów-Charków kursuje dwa
razy dziennie. Poci¹g nr 164
wyje¿d¿a z Kijowa o 6.33, przy-
je¿d¿a do Po³tawy o 10.17.
Poci¹g nr 162 wyje¿d¿a z

wa³y amerykañskie bombowce,
które wylatywa³y st¹d, by
bombardowaæ obiekty nie-
mieckie w Pó³nocnych W³o-
szech.

Przed wejœciem do muzeum
jest jeszcze kilka pomników.
Na zwiedzaj¹cych oczekuje
pyszni¹ca siê postaæ br¹zo-
wego Piotra I. Pracownicy
muzeum próbowali zast¹piæ
rzeŸbê kompozycj¹, a¿eby na
szachownicy stali nie tylko
Piotr I, ale te¿ Mazepa i Karol
XII, ale wygl¹da na to, ¿e ten
plan pozostanie na papierze.
Naprzeciwko muzeum widaæ
bêd¹c¹ w³aœnie w remoncie
kaplicê Piotra i Paw³a, w któ-
rej jest mogi³a zbiorowa
¿o³nierzy rosyjskich. Na tym
pagórku jest krzy¿ z granitu
ze s³owami, które car Piotr I,

dom Paw³owskiego, w którym
w 1909 roku otwarto pierw-
sze muzeum bitwy pod Po³-
taw¹. Jego remont w³aœnie
dobiega koñca.

Pozostaje obejrzeæ kamieñ
pami¹tkowy w miejscu umoc-
nionego obozu rosyjskiego,
monument „Szwedom od ro-
daków” z napisem „Ku pamiêci
Szwedów, którzy polegli tu
w 1709 roku, postawiony
przez rodaków w 1909”, a tak¿e
obelisk w miejscu przejœcia
wojsk rosyjskich przez
Worsk³ê. Mog¹ jednak tego
dokonaæ jedynie turyœci, pod-
ró¿uj¹cy samochodami –
pomniki s¹ rozrzucone w znacz-
nej odleg³oœci od siebie. Poza
tym, aby je odnaleŸæ, trzeba
w muzeum kupiæ niewielk¹
mapê.

Spaska „cerkiew-matrioszka”

Klasztor Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego, w którym by³a
kwatera Karola XII

- mo¿liwe jest ods³oniê-
cie pomników Iwana Mazepy
i Karola XII;

- ods³oniêcie odbudowanej
wie¿y podolskiej twierdzy w
Po³tawie;

- prezentacja po odno-
wieniu ekspozycji sali „Pañ-
stwo kozackie” historyczno-
kulturalnego rezerwatu pañst-
wowego „Pole bitwy po³taw-
skiej”

- œwiêto jeŸdzieckie
-„Bitwa po³tawska ku-

charzy”
- œwiêto ga³uszki po³taw-

skiej
- konkurs sztuki kuchar-

skiej
- œwiêto piwa po³tawskiego
- otwarcie odnowionego

uk³adu redut okresu bitwy

Kijowa o 17.30, przyje¿d¿a
do Po³tawy o 21.08. War-
toœæ biletów w 1 klasie – 123
grywny, w 2 klasie – 77 gry-
wien.

Najciekawsze imprezy
z okazji 300-lecia bitwy

pod Po³taw¹:
- ods³oniêcie i poœwiêce-

nie Arki Pojednania;
- festiwal wojskowo-his-

toryczny „Po³tawa 2009” z
rekonstrukcj¹ walki. Udzia³
wezm¹ kluby wojskowo-
patriotyczne krajów, uczest-
nicz¹cych w Wojnie Pó³noc-
nej;

po³tawskiej oraz odtworze-
nie ówczesnych umocnieñ
bojowych – reduty ziemnej

- otwarcie wystawy ze
zbiorów muzeum artystycz-
nego „Skarbnica po³tawska”

Tego dnia, a tak¿e w
przeddzieñ, obok wszyst-
kich pomników, zwi¹za-
nych z bitw¹ pod Po³taw¹,
zostanie wystawiona warta
honorowa w strojach ¿o³-
nierzy rosyjskich i szwedz-
kich oraz Kozaków.

Pomnik „Szwedom od rodaków”

Pomnik Kozaków, poleg³ych o wolnoœæ Ukrainy w 1709
roku

KG

CHLEB
Masa i s³odycz
trzymaj¹ ciep³o
w d³ug¹ pó³nocn¹ zimê
Mo¿e dlatego
szwedzkie chleby
s¹ ciê¿kie i kleiste
s³odkawe
z posmakiem miodu
rosn¹ w ustach
i zalegaj¹ ¿o³¹dek
daj¹c uczucie sytoœci
s¹ wdêzne
jak trafnie o takim jadle
mawiali kiedyœ ch³opi
z okolic Biecza i Tuchowa
Tutejsza ciabata
i francuska bagietka
tak¿e utraci³y lekkoœæ
jest to obecnie
ociê¿a³a finezja
i „przy sobie” zwiewnoœæ
Wykwintny wiejski chleb
na zakwasie
z nut¹ smakow¹
gorzkiej pomarañczy
pieczony
na specjalne okazje
tak¿e jest treœciwy
kumuluje ciep³o i syci

W chlebie jest klimat
i duch miejsca
– dni s³oneczne
wiosenne i te z pe³ni lata
unosz¹ siê w nim
jak gondole
wype³nione zapachem pól
letni wiatr
wdmuchuje w chleb
powietrze
zaœ jesienna s³ota
drzemie
pod chlebow¹ skórk¹
i blisko jej
do zimowych snów
oziminy
które grawituj¹
we wnêtrzu chleba
przechowuj¹c w nim
pamiêæ ciê¿kich
rêcznych ¿aren
gdzie miêdzy
kamieniami
w du¿ej szczelinie
œciera siê ciemn¹ m¹kê
na razowiec

Od razowca
po bia³¹ kukie³kê
i s³odk¹ œwi¹teczn¹
struclê
Od bosses ragbrod
po hindusk¹
czy arabsk¹ pitê
pieczon¹ tutaj
przez licznych
emigrantów ze Wschodu
Chleb objawia
ducha narodu
ale coraz czêœciej
na sklepowych pó³kach
œwiata
znajdujesz w foliowych
workach ten sam
ci¹gn¹cy siê
gumowy gniot
tostowy specja³
globalnej wioski

Sztokholm, 2008

WIERSZE
MIRY KUŚ
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WRÓBLE
Opuœci³y nas wróble.
Wygl¹da na to,
¿e bezpowrotnie.

Do historii przesz³y
æwierkaj¹ce gromadki,
rozgrzebuj¹ce
koñskie ³ajno
na zasypanej œniegiem
wiejskiej drodze.

Tak¿e latem
w ga³êziach czereœni
panuje martwa cisza,
chocia¿ czerwieñ
owoców
obiecuje ucztê.

Gdzie siê podziali
nasi szarzy towarzysze,
pierzaste okruszki
rozhoworu,
zadziorni malcy,
nieustraszeni
bojownicy codziennoœci?

Czy przepêdzi³ je
g³ód na przednówku?
Czy strza³y z wiatrówek?

Strzelaj¹ korki
szampana,
a pusta twarz naszych
czasów
pod blichtrem dostatku
przera¿a
bardziej ni¿ obdarta
kapota
i dziurawy kapelusz
chudego jegomoœcia
stoj¹cego niegdyœ
na stra¿y ogrodów i pól.

Dostatnie czasy
obfituj¹ g³odem.

luty 2008
***

WIADOMOŒCI
Niebieski, czarny,
czerwony...
Ró¿ne kolory
„Dzienników”,
ale wszêdzie
- same z³e wieœci.
Otwieram zatem
dziennik o kolorze letniej,
porannej godziny;
b³êkitno-zielony,
s³oneczna mgie³ka
dostarcza go pod drzwi
o œwitaniu.
Ptaki æwierkaj¹
wstêpniak:
¯yjemy.
Wieœci ze strony
pierwszej:
¯yjemy.
Wieœci ze strony drugiej:
¯yjemy.
Wieœci J
z ka¿dej kolejnej strony -
te same;
drzewa,
zbo¿a, trawy depeszuj¹
od œwitu:
okrywamy siê zieleni¹,
rozkwitamy.
Wiadomoœæ codziennie
ta sama,
lecz stale zdumiewa –
treœæ,
styl, uroda.
A najbardziej zdumiewa
to,

¿e zdumiewa.
Jastrz¹b,
który
nad sercem ko³uje
zastyga kropk¹
w fermacie
nad porannym œpiewem
s³owika.
£omot kó³ niebieskich,
wyczuwany przez umys³,
okazuje siê s³odycz¹
harmonii.
£agodnie poruszaj¹ siê
zielone listki w ciep³ym
wietrze,rozœwietlone,
pod ¿ebrami.
Przez ich zieleñ
przeœwituje tkliwy amarant.
Aksamitne gwiazdy
floksów sp³ywaj¹ miêkko
z liliowego baldaszka
Kosmosu
wprost na dywan
grz¹dki.
Ciotka Molesta
w odpowiedzi na smêtne
listy
œle kwiaty.
***

S£UCH
Kiedy stajesz
nad brzegiem Styksu
i wyzbywasz siê
wszystkiego
co ziemskie
opuszcza ciê
jako ostatni
najwierniejszy ze zmys³ów
s³uch

mo¿e ktoœ
poprzez ciemnoœæ zawo³a
u¿yje zaklêcia
które nas pochwyci
ponad dnem przepaœci -
s³uch czuwa do ostatka

ale nie znamy
takich s³ów
które by zawróci³y z drogi
osobê blisk¹ i kochan¹
i chocia¿ serce w nas
siê s³ania
p³acz grzêŸnie w krtani
mowa
osuwa siê na kolana
u wrót œmierci milczy

najsilniejsze zaklêcia
niesie wzrok
i dotyk
zapach
jest jak potê¿ny magnes
dla biednego cia³a
lecz s³uch – dla niego
nie ma takich s³ów
co wstrzymaj¹ bieg czasu

mimo to czuwa nadal
w nieczu³ym
i œlepn¹cym ciele
nauka dzisiaj
umie to t³umaczyæ
lecz kto
na neurony rozpisze
tajemnicê
uchylonych drzwi
cia³a które rozbiera siê
z siebie
aby przebyæ Styks
pierwszego ³yku
wody z Lety

tajemnica ona od zawsze
nasze ucho wyœciela
inn¹ nieznan¹ cisz¹

IRENA MASALSKA
Tak nazywa siê obszerna

rozprawa, licz¹ca ponad 600
stron formatu A4, autorstwa
prof. dra hab. Stepana He³eja,
historyka, kierownika Ka-
tedry Historii Ukrainy i Poli-
tologii, prorektora tej uczelni.
Ksi¹¿ka zosta³a napisana z
okazji 190. rocznicy istnie-
nia Lwowskiej Akademii
Komercyjnej.

Rozprawa sk³ada siê z
szeœciu du¿ych rozdzia³ów.
Trzy pierwsze opowiadaj¹
o historii tej uczelni od lat
za³o¿enia do 1939 roku.

Dzisiejsza Akademia Ko-
mercyjna bierze pocz¹tek od
Szko³y Realnej, otwartej we
Lwowie w dniu 7 listopada
1817 r. w budynku M. Dar-
wowskiego. Z czasem owa
szko³a zosta³a przekszta³cona
w Cesarsko-Królewsk¹ Aka-
demiê Realno-Handlow¹. Na
pocz¹tku nauka trwa³a trzy
lata, studenci uczêszczali na
zajêcia od poniedzia³ku do
soboty. Wyk³adano nastêpuj¹ce
przedmioty: I rok: matematyka,
jêzyk francuski, rysunek, ry-
sunek kwiatów, ortografia,
arytmetyka, historia pow-
szechna, historia przyrodnicza,
geografia, jêzykoznawstwo
i styl, religia. II rok: arytme-
tyka, nauka o œrodowisku,
ortografia, styl niemiecki, jêzyk
francuski, jêzyk w³oski, ma-
tematyka, historia powszechna,
rysunek, rysunek kwiatów,
religia. III rok – ewidencja
ksiêgowoœci, arytmetyka, che-
mia, towaroznawstwo, ortogra-
fia, jêzyk  w³oski, jêzyk francuski,
matematyka, rysunek, teoria
komercji, geografia, styl urzê-
dowy, religia. Poziom edukacji,
jak stwierdza autor rozprawy,
by³ doœæ niski.

W roku 1844 utworzona
zosta³a nowa uczelnia – Ce-
sarsko-Królewska Akademia
Techniczna. Na jej czele sta-
n¹³ doktor filozofii Florian
Schindler, absolwent Instytutu
Politechnicznego w Wiedniu.
Wyk³adano przedmioty takie,
jak: matematyka, fizyka, bu-
downictwo, chemia, mechanika
i geometria wykreœlna, prawo
handlowe, wekslowe, celne i
monopolowe, geografia ogólna
i handlowa, ksiêgowoœæ,
nauka o handlu i towaro-
znawstwie, jêzyk niemiecki,
korespondencja handlowa,
rachunki kupieckie, religia,
jêzyk polski, jêzyk francuski,
jêzyk w³oski, rysunek odrêczny,
kaligrafia, æwiczenia z chemii,
æwiczenia z rysunku.

Sk³ad studentów by³ wie-
lonarodowoœciowy. W 1851 r.
na Akademii Technicznej
studiowa³o 220 osób, w tym
98 Polaków, 50 ¯ydów, 48
Niemców, 19 Rusinów, 4
Czechów, 2 Wêgrów. W roku
akademickim 1877/1878
uczelnia liczy³a 17 wyk³a-
dowców z tytu³em profesora,
9 – docenta, 11 asystentów,
adiunktów. Z czasem ta
uczelnia otrzyma³a nazwê
Szko³y Politechnicznej, która
stanowi³a podwaliny obecnej
Politechniki Lwowskiej. Na-
tomiast istnia³a potrzeba
powo³ania uczelni wy¿szej
o odrêbnym profilu handlo-
wym.

Na mocy porozumieñ rz¹-
du austriackiego z Galicyj-

skim Wydzia³em Krajowym
Lwowa oraz Izb¹ Przemys-
³owo-Handlow¹ w listopadzie
1899 r. zosta³a powo³ana
Wy¿sza Szko³a Handlowa.
Nauka w niej trwa³a cztery
lata. Plan kszta³cenia przewi-
dywa³ obowi¹zkow¹ naukê
jêzyka polskiego, jako wyk³a-
dowego, studenci uczyli siê
te¿ jêzyków niemieckiego i
francuskiego, rachunków ku-
pieckich, arytmetyki ogólnej
i politycznej. Wyk³adano
tak¿e: geometriê, korespon-
dencjê handlow¹, ksiêgo-
woœæ, naukê o handlu, prawo
wekslowe, prawo handlowe
i przemys³owe, ekonomiê
spo³eczn¹, geografiê handlow¹,
historiê, historiê przyrodnicz¹,
fizykê, chemiê i technologie
chemiczne, kaligrafiê, steno-
grafiê, religiê. W pracowniach
chemicznej i towaroznawczej
by³y prowadzone zajêcia
praktyczne.

Wy¿sza Szko³a Handlowa
by³a najpierw zlokalizowana
w budynku, gdzie obecnie
mieœci siê Teatr Dramatyczny
im. Marii Zañkowieckiej. PóŸ-
niej uczelnia zosta³a przenie-
siona na ul. Skarbkowsk¹
(obecnie ul. £esi Ukrainki).
Na czele sk³adu profesor-
skiego sta³ dyrektor gimnazjum
Antoni Paw³owski, pochodz¹cy
z Bukowiny. Wspólnie z nim
wyk³adali profesor Szko³y
Przemys³owej Kazimierz Bran-
kowski, profesor gimnazjum
akademickiego Hilary Ogo-
nowski, profesor Szko³y Realnej
i docent Uniwersytetu Jana
Kazimierza Eugeniusz Romer,
profesor Szko³y Realnej Idzi
Wernberger, docent Szko³y
Politechnicznej (Politechniki)
Roman Za³oziecki oraz Antoni
Pawêcki, starszy nauczyciel
szko³y szeœcioklasowej.

W roku 1902 Wy¿sza
Szko³a Handlowa we Lwowie
naby³a statusu Akademii
Handlowej. Oficjalnie uznano,
¿e jest podstawowym centrum
edukacji w Galicji z prawem
kszta³cenia wykwalifikowa-
nych specjalistów w dziedzinie
handlu. Wszystkie przedmioty
mia³y ukierunkowanie prak-
tyczne. Nawet przedmioty
ogólnokszta³c¹ce by³y wyk³a-
dane tak, ¿eby absolwenci
uzyskali pewne umiejêtnoœci
praktyczne, nawet ucz¹c siê
jêzyków. Wyk³adano naukê o
handlu, ekonomiê spo³eczn¹,
geografiê handlow¹, towaro-
znawstwo i technologie me-
chaniczne, prawo handlowe,
przemys³owe i wekslowe.
Studenci pobierali naukê
stenografii, pisania na ma-
szynie, kaligrafii, pracy z do-

kumentami, prowadzenia
biura. Wiêkszoœæ przedmiotów
wyk³adali profesorowie etatowi
i prywat-docenci.

Rok  akademicki 1918/1919
rozpoczêto w sposób zorgani-
zowany, a jednak w kraju
panowa³ niepokój. Od listo-
pada 1918 r. proces kszta³cenia
na uczelniach Lwowa zosta³
przerwany. Taki stan trwa³ do
1919 roku, zaœ rok akade-
micki 1920/1921 rozpocz¹³
siê po powrocie ¿o³nierzy z
wojny polsko-bolszewickiej.
W tym roku akademickim
studia rozpoczê³o ponad 165
studentów, z których 160
zadeklarowa³o, ¿e s¹ Polakami
(z nich 33 osoby poda³y, ¿e s¹
wyznania moj¿eszowego).
By³o te¿ dwu Ukraiñców, dwu
Niemców i jeden Anglik. Na
uczelni wyk³ada³o 11 profeso-
rów i jeden nauczyciel.

W 1922 r. Izba Handlowo-
Przemys³owa za³o¿y³a Akade-
miê Handlu Zagranicznego.
Jej zadaniem by³o przygoto-
wanie wykwalifikowanej
kadry, która mog³aby wyko-
nywaæ skomplikowane zadania
komercyjne jak za granic¹,
tak i w Polsce.

Jeœli mówiæ o okresie miê-
dzywojennym i profesorach
tej uczelni, to na uwagê za-
s³uguje sylwetka Henryka
Korowicza. Urodzi³ siê w 1889
roku. W roku 1927 zosta³
profesorem nadzwyczajnym,
w 1931 – zwyczajnym, w 1932
–rektorem Akademii Handlu
Zagranicznego. Pracowa³ na
tym stanowisku do 1939
roku. Wyk³ada³ ekonomiê
spo³eczn¹, politykê roln¹,
handlow¹, przemys³ow¹,
bankow¹ i finansow¹. Stara³
siê o pe³niê praw akademic-
kich dla Akademii Handlu
Zagranicznego. Dziêki jego
staraniom zosta³ wybudowany
nowy gmach uczelni. Nie
dopuœci³ wprowadzenia w
szkole „numerus clasus”. W
lipcu 1941 r. zosta³ areszto-
wany i rozstrzelany na Wzgó-
rzach Wuleckich. Rozstrzelano
tak¿e ówczesnego rektora tej
uczelni Stanis³awa Ruziewicza,
dr hab. nauk matematycznych.
W roku 2007 Rada Naukowa
Lwowskiej Akademii Komer-
cyjnej podjê³a uchwa³ê o
umieszczeniu portretów Hen-
ryka Korowicza i Stanis³awa
Ruziewicza na sali posiedzeñ
– obok portretów innych
rektorów - oraz o umieszcze-
niu odpowiedniej tablicy
pami¹tkowej.

W ksi¹¿ce s¹ tak¿e roz-
dzia³y czwarty i pi¹ty, opisuj¹ce
pracê Lwowskiego Instytutu
Handlowo-Ekonomicznego.
Tak¹ nazwê uczelnia mia³a w
okresie sowieckim. Ostatni,
szósty rozdzia³ ksi¹¿ki opo-
wiada o dziejach najnowszych
tej szko³y wy¿szej, ju¿ jako
Lwowskiej Akademii Komer-
cyjnej.

Praca zosta³a opatrzona
wieloma ilustracjami i prze-
bogat¹ bibliografi¹. Autor
pos³ugiwa³ siê wieloma Ÿród-
³ami archiwalnymi, a tak¿e
pracami historycznymi i in-
nymi wydaniami. Z pewnoœ-
ci¹, ksi¹¿ka ta zainteresuje
ka¿dego, kogo inspiruje his-
toria nauki, a tak¿e rozwój
uczelni o profilu handlowym.

Historia uczelni o wielu nazwach
„LWOWSKA AKADEMIA KOMERCYJNA.
RYS HISTORYCZNY”

KG
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prezes LTPSP

Towarzystwo Przyjació³
Sztuk Piêknych we Lwowie
aktywnie rozpoczê³o rok
2009. Na pocz¹tku maja
pojawi³a siê kolejna wystawa
artystów naszego Lwow-
skiego Towarzystwa. Tym
razem pojechaliœmy do
Polski na zaproszenie Oœ-
rodka Kultury i Sportu w
Myœlenicach, ko³o Krakowa.
Galeria Sztuki Wspó³czesnej
zorganizowa³a otwarcie na-
szej wystawy.

Na pocz¹tku warto powie-
dzieæ, ¿e wystawa zrobi³a ju¿
wiele kilometrów i zwiedzi³a
ró¿ne wspania³e miasta. Rok
temu otrzymaliœmy zapro-
szenie od naszych kolegów
z Litwy. Odby³a siê wystawa
lwowskich malarzy razem z
Towarzystwem Polskich Ar-
tystów w Wilnie. Kuratorem
tej wystawy by³ pan konsul
Zygmunt Grochowski. Wy-
stawa na Litwie zosta³a zro-
biona, jako podsumowanie
kilkuletniej wspó³pracy twór-
ców Ziemi Litewskiej i Ziemi
Lwowskiej. Œcis³e kontakty z
Litw¹ trwaj¹ do dziœ.

Z Wilna wystawa przyje-
cha³a do Grodna. Od wielu lat
istnieje bardzo dobra wspó³-
praca pomiêdzy artystami
polskiego pochodzenia na
Bia³orusi i artystami z Ukra-

iny, zw³aszcza ze Lwowa.
Organizowaliœmy kilka ple-
nerów malarskich w Grodnie
z udzia³em naszych artystów.
Z du¿¹ wystaw¹ przyje¿d¿ali
do Lwowa, na goœcinne pod-

dasze galerii „W³asna Strzecha”
artyœci z Bia³orusi. Tym razem
organizatorem wszystkich imp-
rez artystycznych by³ konsul,
zwi¹zany równie¿ ze Lwowem,
pan Marek Maluchnik.

STEFANIA £ABAZIEWICZ
tekst
HALINA MAKOWSKA
zdjêcia

Madonny lwowskie –
przybywajcie
Nam ku pomocy, tak,
jak kiedyœ…
Oddalcie od nas wszelkie
biedy,
Miejcie w opiece swoje
dzieci,
Wci¹¿ tu³aj¹ce siê
po œwiecie.

Jerzy Michotek

W tym roku, w ostatnim
dniu maja obchodziliœmy
Zielone Œwi¹tki. By³ to rów-
nie¿ ostatni dzieñ nabo-
¿eñstw do Matki Boskiej. W
naszym koœciele – œw. Marii
Magdaleny we Lwowie nie
pozwolono w godzinach wie-
czornych odprawiaæ nabo-
¿eñstw, poniewa¿ pierw-
szeñstwo przed parafi¹ ma
Sala Organowa, która mieœci
siê w³aœnie, w naszym koœ-
ciele. Sala Organowa – nie
jest to prawdziwa sala orga-
now¹. Jest to raczej pomiesz-
czenie, które owa instytucja
kulturalna wynajmujê innym
organizacjom do celów, nie
maj¹cych nic wspólnego z
muzyk¹ organow¹.

Postanowiliœmy wiêc, w
ostatni dzieñ maja zorgani-
zowaæ wystawê plastyczn¹,
aby w ten sposób oddaæ czeœæ
i ho³d Matce Boskiej – Œlicznej
GwieŸdzie miasta Lwowa. Na
tê ekspozycjê z³o¿y³y siê prace
cz³onków grupy plastycznej
„Wrzos”, któr¹ prowadzi prof.
Akademii Sztuk Piêknych we
Lwowie Irena Strilciw.

Dziêki wyobraŸni i umie-
jêtnoœciom naszej kole¿anki

– Haliny Makowskiej, sala
Lwowskiego Towarzystwa
Przyjació³ Sztuk Piêknych
zosta³a piêknie udekorowana
bukietami kwiatów polnych i
ogrodowych. W tej niezwykle
uroczej scenerii zosta³y umiesz-

czone obrazy: Madonny £ycza-
kowskiej, Matki Boskiej Œnie¿-
nej, Matki Boskiej Ostro-
bramskiej, Matki Boskiej
£askawej, Madonny z Dzie-
ci¹tkiem, Matki Boskiej
Bolesnej, Matki Boskiej Mu-

rzyñskiej i wiele innych. Nie
zabrak³o tak¿e obrazów, uka-
zuj¹cych koœcio³y lwowskie
pw. Najœwiêtszej Maryi Panny.

Wystawa zosta³a otwarta
przez red. naczeln¹ pisma
„Lwowskie spotkania” Bo¿enê
Rafalsk¹. Ks. W³odzimierz
Kuœnierz – proboszcz koœcio³a
Marii Magdaleny we Lwowie
zosta³ mile zaskoczony tak¹
iloœci¹ eksponatów, wysoko

„LWOWSKIE SPOTKANIA” POD KRAKOWEM

Mine³o pare miesiêcy i wy-
stawa zagoœci³a w Krakow-
skim Domu Polonii. Stowa-
rzyszenie „Wspólnota Polska”
chêtnie zaprasza nas do swo-
jej galerii. W ci¹gu siedmiu lat
wspó³pracy zorganizowano
wiele wystaw zbiorowych oraz
indywidualnych cz³onków
naszego towarzystwa. Pani
doktor Krystyna Ronikier
zawsze mile przyjmuje ar-
tystów, a na ka¿dej wystawie
s¹ wspania³e katalogi, druko-
wane dziêki wsparciu Konsu-
latu Generalnego RP we Lwo-
wie oraz „Wspólnoty Polskiej”
w Krakowie.

W³aœnie w maju b.r. w
Myœlenicach odby³o siê ko-
lejne otwarcie wystawy „Lwow-
skich spotkañ”. Towarzystwo
przedstawi³o 84 dzie³a malar-
skie oraz prace graficzne. Ze

Lwowa na uroczyste otwarcie
przyjechali: prezes LTPSP,
wyk³adowca ASP Mieczys³aw
Ma³awski, profesor ASP we
Lwowie Bogdan Pikulicki,
znani artyœci - Roman Opa-
liñski i Bogdan Rorzak. Byli
tak¿e przedstawiciele w³adz
miejskich, artyœci z Oœrodka
Kultury, fotograficy, poeci,
dziennikarze oraz mi³oœnicy
sztuki. Roman Opaliñski,
cz³onek naszego towarzystwa,
wspó³pracuje z artystycznym
œrodowiskiem w Myœlenicach
od oœmiu lat. Wystawa  Lwow-
skiego Towarzystwa Przyjació³
Sztuk Piêknych – to pocz¹tek
nowej, aktywnej twórczej
wspó³pracy pomiêdzy Lwo-
wem a Myœlenicami.

Chcia³bym serdecznie
podziêkowaæ Konsulatowi
Generalnemu RP we Lwowie,
Fundacji Pomoc Polakom na
Wschodzie za wsparcie i pomoc.
Zawsze z artystami jest Fede-
racja Organizacji Polskich na
Ukrainie.

Wystawy towarzystwa,
które odbywaj¹ siê w Polsce
dla Polaków ze Lwowa s¹
bardzo wa¿ne. Spotykamy siê
z naszymi rodakami, przyja-
ció³mi, kolegami. Mimo tego
¿e na codzieñ przebywamy
poza krajem ojczystym, za
poœrednictwem sztuki ³¹czymy
siê z kultur¹ polsk¹.

Plastycy lwowscy. (Pierwszy od lewej)  Mieczys³aw
Ma³awski

KG

MATKA BOSKA W OBRAZACH PLASTYKÓW „WRZOSU”

Podczas otwarcia wystawy

oceni³ wysi³ek artystów-ama-
torów, ich umiejêtnoœci i serce
w³o¿one w pracê nad powsta-
niem ka¿dego obrazu. Nastêp-
nie wszystkie obrazy zosta³y
poœwiêcone. Prywatnie przyby³
na otwarcie wystawy konsul
RP we Lwowie Jan Romejko-
Hurko, który tak¿e wysoko
oceni³ prezentowane prace.

Prof. Irena Strilciw oœwiad-
czy³a, ¿e to sami cz³onkowie
grupy plastycznej „Wrzos”

zainicjowali ten pokaz i sami
przygotowali odpowiednie
obrazy. Starosta grupy Maria
Grzegocka podziêkowa³a zwie-
dzaj¹cym za przybycie.

Wystawa udana, wszyscy
zadowoleni. Serce jest pe³ne
radoœci, ¿e Polacy wszêdzie
Maryi pieœñ œpiewaj¹. To
w³aœnie jest znakiem to¿sa-
moœci, nieodjemn¹ czêœci¹
prawdziwej polskoœci.
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Zachodni wiatr
nawiewa fale w stronê
portu,
morze w s³oñcu,
lekkie jak jedwab,
lœni bakczysarajskim
brokatem.

Jestem,
patrzê w dal i nie ma
we mnie nic,
co mog³oby znaczyæ,
wszystko przeze mnie
przep³ywa, przep³ywa.
Teraz szum skrzyde³
gawrona, który nad g³ow¹
przelecia³.

Otwieram oczy - jestem,
to dziewczyna w blu d¿ins,
boso przemierza
betonowe p³yty nabrze¿a,
dzieli siê swoim ciep³em.
Oddech morza nape³nia j¹
czarnomorskim niebem.

Nie szukam s³ów,
same przychodz¹ i odchodz¹,
jak spaceruj¹cy deptakiem.
Ani przygarniam,
ani odrzucam, patrzê.
Stadko wróbli, szybuje nad
wysychaj¹c¹ ka³u¿¹,
poprzedniej nocy spad³ deszcz.
Wiatr bawi siê w³osami
dziewczyny w ¿ó³tych butach.
Ten sam wiatr przynosi
myœl o Tobie
i ju¿ nie wiem, co lœni
w s³oñcu, morze czy serce?

Jestem,
ktoœ w czapce z napisem
I love you
przystaje i uœmiecha siê.
Moje serce zamiera – mo¿e
to wiadomoœæ od Ciebie,
od dawna na ni¹ czekam.

Jestem,
teraz to kobieta
w d³ugim p³aszczu,
z chust¹ na g³owie,
stoi na brzegu zamyœlona,
obok inna, w bikini,
smaruje obfite cia³o olejkiem,
piersi, jak dwa dojrza³e
melony odpoczywaj¹
na jej brzuchu.

Jestem, tam,
zobaczy³am siebie na
bulwarze, w czerwonej bluzce,
z bia³¹ torebk¹,
jednak w grupie
indyjskich turystów
zniknê³am sobie z oczu.

Jestem,
w bramie ch³opcy
licz¹ pieni¹dze na wino –
wystarczy na dwa.
Lœni w s³oñcu kopu³a cerkwi.
Dziewczyna z podrapan¹,
opuchniêt¹ twarz¹
ci¹gnie za sob¹ skrzypi¹cy
wózek, a w nim ca³y œwiat,
za du¿e wojskowe buty
szuraj¹ po trotuarze -
d³ugo tu sz³a.
Jej odbicie w oknach
wystawowych magazynów
Pabia, Hugo Boss i Carry.

Przechodnie rozstêpuj¹ siê
wokó³ niej,
a ona uœmiecha siê
do wszystkich,
którzy mijaj¹c j¹,
przyspieszaj¹ kroku.

Przez chwilê dr¿y ziemia,
na trawniku wygrzewa siê w¹¿.
Z terkotem niesiony wiatrem
leci papierowy kubek
po coca coli,
Gor¹ce popo³udnie dyszy.
W drodze na pla¿ê
wita wszystkich
rozpadaj¹cy siê dom,
bez dachu, bez drzwi,
ka¿dy mo¿e tu wejœæ
i byæ goœciem.
Przez otwory okienne
przeœwituje niebo,
rzeŸbione szczeble werandy
bez³adnie zwisaj¹,
do œciany,
pozbawionej tynku
tuli siê zielone pn¹cze.

W zat³oczonych
trolejbusach,
w marszrutkach,
zmêczone upa³em twarze,
na ulicy, na targu,
zewsz¹d
wszechogarniaj¹ca smuta
i tylko na bulwarze
stukot wysokich obcasów
piêknych Ukrainek,
w poz³acanych paskach,
lœni¹cych
cekinami bluzkach

odbijaj¹ siê promienienie
piek¹cego s³oñca.

Tu i tam bezszelestnie
przemknie kot,
tu i tam
powieje wiatr,
rozsiewaj¹c zapach
szmaragdowych fal morza.

Nadchodzi wieczór.

Zewsz¹d rozmowy,
nawo³ywania,
z kafejek p³yn¹
rosyjskie romance,
wiatr ch³odzi spalone
s³oñcem ramiona,
go³êbie szybuj¹ nad placem,
kloszard szuka miejsca
na odpoczynek.
Rozpoczyna siê
wieczorne wêdkowanie.

Wygl¹dam œladów
Twojej obecnoœci,
dostrzegam je tam,
na niebie, ob³ok przybra³
Twój kszta³t,
tak, wiem, tak widzi serce.

Ktoœ z ulg¹ na twarzy
zamyka za sob¹ drzwi budki
toi toi,
w oddali krzyk samotnej
rybitwy,
zbli¿a siê zmrok.
Szum fal uderzaj¹cych
o betonowy brzeg
sk³ada litery

Twojego imienia,
s³yszê: jesteœ – jestem. Jest.

Kola, idi siuda –
wo³a kobieta
w bledn¹cej aureoli dnia,
po³udniowy horyzont
ró¿owieje,
morze szepcze – Jest.
Rozgl¹dam siê, szukam,
gdzie?
S³oñce oœwietla ju¿ tylko
szczyt najwy¿szej góry.
Wrzucam do morza,
nagrzany ciep³em d³oni
kamyk,
póŸn¹ jesieni¹
sztormem wróci na brzeg.

Spokojnej noczi, dobrej
noczi gospodar –
zaœpiewa³ bard,
jêknê³a jego gitara,
motorówka zag³uszy³a
kolejne s³owa,
fale uderzaj¹ o nabrze¿e,
gawrony zlatuj¹ stadem
do gniazd.
Budda, Jezus i Mahomet
zeszli siê w jedno miejsce,
by pos³uchaæ gry
na bandurze.
Ch³ód wdziera siê
pod letnie sukienki i bluzki.
Pudelek w dresie œlizga siê
na granitowych p³ytach.

Nadchodzi noc,
cienie cyprysów
szpalerem wracaj¹
sk¹d rankiem wysz³y.
Moje serce bije szybciej
przy schodach,
które prowadz¹ do morza,
tak, wiem,
tysi¹c kilometrów st¹d
twarz,
której wszêdzie wygl¹dam,
przegl¹da siê w fili¿ance
zielonej herbaty.

On jest,
w myœlach
przesiewam s³owa,
mo¿e znajdê jedno, które
przywo³a ciszê serca,
i wtedy w Ja³cie,
jakkolwiek, znajdê Ciebie.

Jest noc, otwiera siê,
by przygarn¹æ zakochanych,
ksiê¿yc nie dziwi siê
swojemu odbiciu,
na rogu, przy hotelu
dostrzeg³am kontur
Twojej sylwetki,
wiem, to nie by³eœ Ty,
tylko moje pragnienie,
by zobaczyæ.
W sercu serca tak wiele,
umieram dla siebie,
rodzê siê dla nocy.

W ciemnoœci po pla¿y b³¹dzê,
tu te¿ nie odnajdujê
œladów Twoich stóp,
tylko kamienie, kamienie,
które jakby twardsze, ciê¿sze.

Teraz,
u brzegu Czarnego Morza
rozebrana z wszystkiego
nieustannie zstêpujê w g³¹b
siebie samej.

Ja³ta, maj 2008

Poezja Liliany Abraham Zubińskiej

MIŁOŚĆ W JAŁCIE
z cyklu Listy

Ja³ta

Wybrze¿e Morza Czarnego

LILIANA ABRAHAM

ZUBIÑSKA
pisze poezjê, prozê, zajmuje
siê krytyk¹ literack¹. Publi-
kowa³a miêdzy innymi: Akant,
Akcent, Arkusz, Dedal, Dziœ,
Fraza, Ikar, Metafora, Mimoza,
Sycyna, Œwiêtokrzyski Kwar-
talnik Literacki, Twórczoœæ,
na Litwie „Nasz Czas”, „Rzecz-
Pospolita Kulturalna”- Londyn.

Publikacje ksi¹¿kowe:
„Z klamk¹ w d³oni” - Z³otów-
1985,
„Mech jest zielony”- Pi³a 1997,
„G³ogi i wrzosy” - Bydgoszcz
1998,
„Wtajemniczenie” - Kielce 2007,
„Cisza wie” - Koszalin 2008. 

W latach 1998-1999 cz³o-
nek redakcji ogólnopolskiego
miesiêcznika „Akant”.

Nagrody prozatorskie –
wybór –  I Nagroda w kon-
kursie im. Stefana ¯erom-
skiego za zbiór opowiadañ pt.
„Wtajemniczenie”.

W latach 1999-2001 koor-
dynator konkursu literackiego
dla dzieci z polskich szkó³
Litwy £otwy i Estonii.

Laureatka wielu konkur-
sów literackich, cz³onek ZLP.

zubilila@wp.pl

Morze
Czarne
W dŸwiêkach,
obrazach,
zapachach
napiera piêkno
pozbawiaj¹c wszystkiego
czym by³am,
co zna³am.
Teraz
jest szum morza,
jest jego szmaragd,
jest aromat kwitn¹cego bzu
i glicynii,
i tylko siebie
nigdzie nie znajdujê.

Œwiat³o s³oñca
œlizga siê na falach,
niebo przygl¹da siê sobie.

Ja³ta, maj 2008
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REKLAMA KOMERCYJNA
Ogłoszenia niekomercyjne,
po uzgodnieniu z redakcją, mogą
być drukowane nieodpłatnie

ВНУТРIШНI СТОРІНКИ
STRONY WEWNĘTRZNE

ВНУТРIШНI СТОРІНКИ
STRONY WEWNĘTRZNE

OСTAHHЯ  СТОРІНКA
STRONA OSTATNIA

ПЕРША СТОРІНКА
PIERWSZA STRONA

1 см2................ 8,5 грн.

повноколірний
pełny kolor

 1 cm 2.............. 8,5 grn.
1 см2................ 6 грн.

повноколірний
pełny kolor

 1 cm 2.............. 6 grn.
1 см2................ 4,5 грн.

чорно�білі
czarno�białe

 1 cm 2.............. 4,5 grn.
1 см2................ 7,5 грн.

повноколірний
pełny kolor

 1 cm 2.............. 7,5 grn.

Na zlecenie naszych klientów umieszczamy
również ogłoszenia w prasie ukraińskiej

KONSULAT GENERALNY

RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ WE LWOWIE

Wydzia³ Wizowy:
ul. Smi³ywych 5, 79044 Lwów,

tel.: (032) 235-30-22, fax: (032)235-30-18,
e-mail: konsulat@mail.lviv.ua

Wydzia³ Wizowy i Paszportowy:
ul. Iwana Franki 110, 79011 Lwów,

tel.: (032) 297-08-61, 2970862, (032) 297-08-63,
faks: (032) 276-09-74,

e-mail: konsulat@mail.lviv.ua

Wydzia³ Karty Polaka,
ul. Smi³ywych 5, 79044 Lwów,

tel.: (032) 235-21-60, (032) 235-21-61,
(032) 235-21-70, faks: (032) 235-21-77,

e-mail: konsulat3@mail.lviv.ua

Wydzia³ Polonijny:
ul. Kociubiñskiego 11 A,

tel.: (032) 260-10-00, fax: (032) 260-29-38,
e-mail: konsulat2@mail.lviv.ua.

Dni przyjêæ: poniedzia³ek, wtorek, czwartek,
pi¹tek, godz. 10.00-14.00,

W celu u³atwienia kontaktu prosimy
o uprzednie umawianie siê na wizytê

drog¹ telefoniczn¹

Wydzia³ Opieki Prawnej i Konsularnej:
ul. Kociubiñskiego 11 A,

tel.: (032) 260-10-00, fax: (032) 260-29-38,
e-mail: konsulat2@mail.lviv.ua

Dni przyjêæ: poniedzia³ek, wtorek (zapomogi),
czwartek, pi¹tek, godz. 10.00 - 14.00.
W celu u³atwienia kontaktu prosimy
o uprzednie umawianie siê na wizytê

drog¹ telefoniczn¹

Wydzia³ Obywatelski, Repatriacji
i Ochrony Miejsc Pamiêci Narodowej:

ul. Kociubiñskiego 11 A,
tel.: (032) 260-10-00, fax: (032) 260-29-38,

e-mail: konsulat2@mail.lviv.ua
Dni przyjêæ: poniedzia³ek, czwartek, pi¹tek,

godz. 10.00-14.00.
W celu u³atwienia kontaktu prosimy
o uprzednie umawianie siê na wizytê

drog¹ telefoniczn¹
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HUMOR
ŻYDÓW
GALICYJSKICH
Wed³ug Horacego Safrina

Poznañski mia³ nieszczêœcie
zamówiæ u g³oœnego w latach
miêdzywojennych ³ódzkiego
malarza-nowatora repre-
zentacyjny obraz, przedsta-
wiaj¹cy przejœcie ̄ ydów przez
Morze Czerwone. Artysta przez
d³ugie tygodnie nie daje znaku
¿ycia, wreszcie, przynaglony
przez fabrykanta, zjawia siê
z kolosalnym p³ótniskiem,
pokrytym od góry do do³u
samym kolorem czerwonym.

- Co to ma byæ? – pyta zdzi-
wiony bankier.

- Morze Czerwone.
- A gdzie s¹ wojskowi Fara-

ona?
- Utonêli.
- No, a gdzie s¹, u licha,

¯ydzi?
- Ju¿ przeszli.

***
Lichwiarz Pines poucza

swego syna:
- Powiedz no, Icuniu, co

byœ zrobi³ znalaz³szy na ulicy
dziesiêæ z³otych?

- Schowa³bym do kieszeni.
- Nie, tak siê nie postêpuje,

synu! Jeœli znajdziesz dzie-
siêæ z³otych, to zaniesiesz je
na policjê. Tam ciebie poch-
wal¹, dadz¹ jednego z³otego
jako znaleŸne i powiedz¹: „Icek
Pines to porz¹dny cz³owiek”.

- Dobrze, tate.
- A powiedz mi, synu, co

ty byœ zrobi³ znalaz³szy dzie-
siêæ tysiêcy dolarów?

- Zaniós³bym je na policjê,
tam by mnie pochwalili, dali
tysi¹c dolarów jako zna-
leŸne...

- Nigdy w œwiecie – prze-
rywa mu ojciec. – Jeœli znaj-
dziesz tak¹ sumê pieniêdzy,
schowaj je do kieszeni!

- Tate – protestuje syn –
to oni przecie¿ nie powiedz¹:
„Icek Pines to porz¹dny
cz³owiek”.

- Oj, g³upi! Jak masz w
kieszeni dziesiêæ tysiêcy
dolarów, to ty potrzebujesz
byæ porz¹dnym cz³owiekiem?...

POSZUKUJEMY
KREWNYCH

Szanowna Redakcjo!
Matka mojej ¿ony, Adela

Wi¹cek (nazwisko panieñskie),
córka Ludwika, urodzona w
1936 roku, poszukuje swoich
kuzynów i kuzynek oraz ich
dzieci.

Ojciec, Ludwik Wi¹cek
syn Antoniego, urodzony w
1901 r. oraz matka, Eugenia

Wi¹cek (z domu Sobkowicz)
córka Marcina, urodzona w
1904 roku,  mieszkali w Bu-
czaczu na Ziemi Tarnopolskiej.

Pan Ludwik Wi¹cek mia³
trzech braci – Jasia, W³adka
i Filka oraz dwie siostry –
Ró¿ê i Korneliê.

W 1941 r., z powodu prze-
œladowañ ze strony nacjona-
listów ukraiñskich, rodzina
by³a zmuszona uciekaæ z Bu-
czacza. Bracia i siostry pana
Ludwika zd¹¿yli wyjechaæ do
Polski, ale on sam, z powodu
choroby, nie da³ rady tego
zrobiæ i z piêciorgiem ma³ych
dzieci zamieszka³ wraz z ¿on¹
we wsi Piotrów powiatu T³u-
macz na Ziemi Stanis³awow-
skiej. W¹tpiê, czy ¿yje jeszcze
ktokolwiek rodzeñstwa pana
Ludwika, ale mieli dzieci, któ-
rzy s¹ kuzynami i kuzynkami
pani Adeli Wi¹cek.

Wiem, ¿e Jaœ mieszka³ w
G³ogówce. Filek mia³ syna
i córkê, ale zmar³ m³odo. W
dniu jego pogrzebu urodzi³o
mu siê dziecko. Kornelia (s¹
dane, ¿e mieszka³a w Warsza-
wie), mia³a córkê i syna. Ich
imiona nie s¹ znane. Wiado-
mo tylko, ¿e syn by³ na wyso-
kim stanowisku – albo by³

wojskowym w randze pu³-
kownika, albo pracowa³ w
ambasadzie.

Rózia mieszka³a w Szcze-
cinie.

W³adek mia³ syna Edka
(kuzyna Adeli Wi¹cek), a ten
mia³ córkê Krystynê i syna
Romka. Krystyna mia³a dwie
córki – Jolantê i Annê. Wiem,

¿e rodziny mieszkaj¹ w Prud-
niku i Krapkowicach. Brak
dok³adnych danych o ich
miejscu zamieszkania. Wiem,
¿e Wojdy³o Krystyna i Zdzis-
³aw mieszkali kiedyœ w Prud-
niku w woj. opolskim przy ul.
Szkolnej 12, m.10. Wiem, ¿e
kiedyœ mieli numer telefonu:
+48774364241, który, niestety,
ju¿ nale¿y do kogoœ innego.
W Krapkowicach mieszkali
Roman, Edward i Jola Wi¹cek
(telefony nie s¹ mi znane). Na
za³¹czonych zdjêciach jest
przedstawiona rodzina Edwarda.
Fotografia jest datowana na
lata 90. ubieg³ego wieku.

Igor i £esia So³owej

P.S. Chcielibyœmy odna-
leŸæ wszystkich krewnych
i cz³onków ich rodzin (czy
kogoœ z nich) oraz nawi¹zaæ
z nimi kontakt telefoniczny
i mailowy.
Telefony kontaktowe
na Ukrainie:
- komórkowe
+380503388070,
+380506703337
stacjonarny
+380342771855
email:
Solovey.I@googlemail.com
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Czas warszawski
07.00 - 07.59   SAT
09.00 - 09.59   SAT
12.30 - 12.59 mkHz
31.769445  41.187285 SAT
17.30 - 18.29 mkHz
48.856140  SAT
23.00 - 23.59 mkHz
49.586050 31.059660 SAT
00.00 - 00.59  SAT
SAT - program Polskiego
Radia dla Zagranicy
rozpowszechniany jest
w systemie DVB przez
satelitê HOT BIRD, pozycja
orbitalna 13ºE,
czêstotliwoœæ odbiorcza
10,892 Ghz, polaryzacja
pozioma (H) FEC,
SR 27500, Audio PID 119.
Audycje Polskiego Radia
dla Zagranicy emitowane
s¹ przez platformê cyfrow¹
Cyfra+
Ukraina - Lwów – Radio
Niezale¿nist UKF 106,7
MHz - Winnica - Radio TAK
103,7 FM - Chmielnicki -
Radio Podilla Center 104,6
FM- Równe - Radio Kraj
68,2 FM- ¯ytomierz –
Radio ¯ytomyrska Chwyla
71,1 FM
i 103,4 FM - Dibrowica -
Radio Melodia 105,3 FM

POLSKIE
RADIO
PRZEZ
SATELITĘ

JAK SŁUCHAĆ
POLSKICH AUDYCJI
NA UKRAINIE

AUDYCJE
O POLAKACH
NA UKRAINIE
W RADIU OPOLE
Kliknij: http://
www.radio.opole.pl/
moduly/akcje/ukraina/
Do poprawnego
odtworzenia audycji
polecamy program
WinAmp. Do pobrania
ze  strony
www.winamp.com
Klikaj¹c na http://
www.radio.opole.pl/
moduly/akcje/ukraina/
mo¿na pos³uchaæ
o osobach, zwi¹zanych
ze Stanis³awowem.
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Stale współpracują:
Irena Masalska, Szymon Kazi�
mierski, Piotr Janczarek,
Tadeusz Olszański, Tadeusz
Kurlus, Jacek Borzęcki, Renata
Klęczańska, Maciej Dęboróg�
Bylczyński, Wojciech Krysiński,
Aleksander Szumański,
Włodzimierz Osadczy, Taras Pro�
chaśko, Eugeniusz Tuzow�
Lubański, Natalia Kostyk, Olga
Ciwkacz, Wojciech Grzelak,
Zbigniew Lewiński, Eugeniusz
Niemiec, Mikołaj Oniszczuk,
Barbara Stasiak, Katarzyna Łoza,
Krzysztof Szymański, Dmytro
Antoniuk, Tadeusz Zubiński,
Elżbieta Lewak, Eustachy Bie�
lecki i inni.

Drukujemy również teksty au�
torów, z którymi się nie zga�
dzamy!

Pismo wspierane przez Senat RP
za pośrednictwem Fundacji Po�
moc Polakom na Wschodzie.
Za treść reklam, ogłoszeń  i oświad�
czeń redakcja nie ponosi odpo�
wiedzialności, nie zamówionych
rękopisów nie zwraca i pozostawia
sobie prawo do skrótów.

ТзОВ Видавничий Дім «Молода
Галичина»
Indeks na prenumeratę 98780
Індекс передплати 98780
Газета виходить 2 рази  на  місяць

Lwowska Fala jest nadawana od godz. 8.15 czasu pol-
skiego. W porze emisji mo¿na tak¿e s³uchaæ Lwowskiej Fali
na stronie internetowej Polskiego Radia Katowice:
www.prk.pl, a wszystkie archiwalne nagrania – bêd¹, jak
dot¹d dostêpne na stronie internetowej Œwiatowego Kongresu
Kresowian: www.kresowianie.com

Audycja Radia „Rzeszów” o polskim dziedzictwie
kulturowym i o Rodakach na Ukrainie
Od marca ub. roku Polskie Radio „Rzeszów” emituje now¹
audycjê „Kresowe Dziedzictwo”, która zajmuje siê g³ównie
stanem polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie oraz
losem zamieszka³ych tu Rodaków. Aby jej pos³uchaæ  kliknij:
www.radio.rzeszow.pl,  nastêpnie - spoœród wielu ikonek,
widniej¹cych na dole strony - kliknij na „Kresowe Dziedzictwo”
i na jedn¹ z czterech ostatnio wyemitowanych audycji. Do
ich wys³uchania serdecznie zaprasza autor - Jacek Borzêcki
i Polskie Radio „Rzeszów”.

Radio Lublin na 103,2 i 99,6 MHz s³ychaæ bardzo dobrze
a¿ po Lwów (we Lwowie ju¿ nie).
Polskie Radio Warszawa I - na falach d³ugich 225 kHz

Polskie Radio Lwów
Zachêcamy te¿ wszystkich do s³uchania Polskiego Radia
Lwów (ze Lwowa) w ka¿d¹ sobotê od godz. 8.00 do godz.
12.00 (czasu polskiego) oraz w niedzielê od godz. 18.15 do
20.15 na fali: http://www.radio-n.com/eng/OnAir/
onair.htm. W eterze program jest nadawany na fali 106,7
FM (Radio „Neza³e¿nist”) i jest dobrze s³yszalny w promieniu
100 km od Lwowa.
Radio Polonia (godz. 18.30 – czasu miejscowego)
- Lwów – Radio Niezale¿nist UKF 106,7 MH
- Winnica – Radio TAK 103,7 FM
- Chmielnicki – Radio Podilla Center 104,6 FM
- Równe - Radio Kraj 68,2 FM
- ¯ytomierz – Radio ¯ytomyrœka Chwyla 71,1 FM i 103,4 FM
Radio Maryja: Che³m 102,8; Hrubieszów 95,8;
Lubaczów 102,3; Przemyœl 105,1; Ustrzyki Dolne 94,5
W³odawa 104,5; Rzeszów UKF 104, 5

PYTANIA
DO KONSULA RP
WE LWOWIE

ANDRZEJ NOWOGRODZKI
Kijów

Coraz czêœciej s³uchamy
radia w pracy, czy te¿ w domu
przy komputerze. W tym wy-
padku, zamiast ³apaæ ledwo
co dochodz¹ce na Ukrainê
polskie rozg³oœnie przez zwyk³y
odbiornik radiowy, mo¿emy
skorzystaæ z mo¿liwoœci s³u-
chania radia przez Internet.
Oczywiœcie, jeœli nasz kompu-
ter jest do niego pod³¹czony
i nasz dostawca nie rozlicza
nas za ka¿dy kilobajt przes³a-
nych danych, czyli za – tak
zwany – „trafik”.

Poni¿ej przedstawiam krótki
wykaz najpopularniejszych
polskich rozg³oœni, które s¹
obecne w Internecie.

Polskie Radio
Na stronie Polskiego Radia

mo¿emy s³uchaæ poszczegól-
nych jego rozg³oœni (Jedynka,
Trójka) na ¿ywo:
http://polskieradio.pl/
sluchaj/
albo wybranych audycji
http://polskieradio.pl/
podcasting/
 Na tej ostatniej znajdziemy
na przyk³ad wypowiedzi poli-
tyków z porannych Sygna³ów
Dnia w Jedynce, czy te¿ repor-
ta¿e, a nawet starych poczci-
wych Matysiaków. Z kolei na
stronie
http://www.polskieradio.pl/
zagranica/ua/
znajdziemy informacje po
ukraiñsku – czêœæ tak¿e do
ods³uchania.

RMF FM
Na g³ównej stronie krakow-

skiej rozg³oœni –

www.rmf.fm
jest po prawej stronie archi-
wum audycji. Z kolei, wciska-
j¹c trochê wy¿ej przycisk
„Pos³uchaj RMF FM”, bêdzie-
my mogli pos³uchaæ stacji na
¿ywo. Warto odwiedziæ tak¿e
inn¹ stronê tego radia:
www.miastomuzyki.pl

Tam znajdziemy co najm-
niej kilkadziesi¹t interneto-
wych „stacji”, które nadaj¹
w³aœciwie ka¿dy rodzaj mu-
zyki. Warto zwróciæ uwagê na
RMF Polski Rock, RMF Polskie
Przeboje czy RMF PRL.

Radio Zet
Warszawska rozg³oœnia

ma trochê mniej rozbudowan¹
stronê internetow¹. Na
http://www.radiozet.pl/
Sluchaj/Default.aspx
mo¿emy pos³uchaæ aktualnie
nadawanych audycji. Z kolei
na g³ównej stronie znajdziemy
zapisy wywiadów Moniki Olej-
nik z politykami. Nagrania nie
tylko audio, ale te¿ wideo.

Radio Maryja
Katolicki g³os w Twoim do-

mu mo¿e brzmieæ tak¿e z kom-
putera. Wystarczy wpisaæ
www.radiomaryja.pl
i po lewej stronie znajdziemy
zak³adkê „S³uchaj”. Wczeœniej
trzeba zainstalowaæ Real Pla-
yer – mo¿na go œci¹gn¹æ na
stronie www.real.com.

To tylko niektóre najpopu-
larniejsze stacje radiowe, któ-
rych mo¿emy s³uchaæ przez
Internet. Inne znajdziemy na
przyk³ad na stronach
www.radiostacje.com
i www.nadaje.com

RADIO PRZEZ INTERNET

KGKGKGKGKG

Polak zamieszka³y pod Warszaw¹, uczciwy, wykszta³cony,
przystojny pozna i zaprosi do Polski kobietê w wieku
28-36 lat, minimum œrednie wykszta³cenie, mówi¹c¹ w
miarê dobrze po polsku, bardzo ³adn¹, zgrabn¹ do 170cm,
w celu sta³ego zwi¹zku, w tym równie¿ ma³¿eñstwa.
Odpowiedzi, mile widziane zdjêcie, proszê kierowaæ
na pocztê mailow¹: r.swiderski@o2.pl.

OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE

Szanowni Czytelnicy! Je¿eli
macie jakieœ pytania pod
adresem Konsulatu General-
nego RP we Lwowie, prosimy
je przekazywaæ (najlepiej w
formie pisemnej) do naszej
redakcji. Odpowiedzi uzyska-
cie Pañstwo na ³amach na-
szego pisma.
Adres e-mail:
kuriergalicyjski@wp.pl
Adresy pocztowe:
w Stanisławowie:
вул. Івасюка 60,
м. Івано�Франківськ 76002
we Lwowie: вул. Дудаєва,
12/9  м. Львів 79005

POLSKIE GRUPY PRZEDSZKOLNE
WE LWOWIE

przyjmują dzieci pochodzenia polskiego
w wieku 3 – 5 lat

Grupa przedszkolna „S³onecznik”  przy przedszkolu
nr 48, ul. Metrologiczna 14, tel.: 237-14-54
wychowawczynie:
p. Jola Szymañska, tel. dom.: 237-47-56
p. Luda Wysocka, tel. dom.: 238-26-35

Grupa przedszkolna „Dzwoneczki” przy przedszkolu
nr 181, ul. Kawa³eridze 13, (Sichów) tel.: 222-26-92
wychowawczynie:
p. Ola Kowalska, tel. dom.: 222-61-73
p. Halina Grygorczuk, tel. dom.: 221-87-03

Grupa przedszkolna „Miglanc” przy przedszkolu nr 131
ul. Antonowicza 109 a, tel.: 238-47-09
Wychowawczyni: p. Luba Lewak

Grupa przedszkolna „S³oneczko” przy przedszkolu nr 131
ul. Antonowicza 109 a, tel.: 238-47-09
wychowawczyni: p. Olga Krankowska
tel. dom.: 237-90-23

Iloœæ miejsc w grupach przedszkolnych jest ograniczona.
Dla wyznaczenia kolejnoœci przyjêcia dzieci do wy¿ej wymie-
nionych  grup, prosimy o sk³adanie podañ u prezesa TKPZL.
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Kantorowe kursy walut na Ukrainie
23.06.2009, Lwów

 KUPNO UAH                        SPRZEDAŻ UAH
       7,63 1USD       7,67
     10,58 1EUR     10,63
       2,32 1PLN       2,37
     12,20 1GBP     12,50
       2,38                             10 RUR       2,44

KURIER GALICYJSKI

można kupić
Na terenie całej Ukrainy można kupić nasze pismo
w kioskach „Ukrpoczty” (w wypadku jego braku
żądajcie od sprzedawców i powiadamiajcie re�
dakcję!)
Ponadto: w kioskach „Wysoki Zamek” we Lwowie,
Drohobyczu, Truskawcu, Borysławiu, Samborze,
Starym Samborze, Turce i Stebnyku;
w kioskach „Interpres” we Lwowie;
w Katedrze Lwowskiej, w kościele św. Antoniego,
a także przy kościele w Żółkwi i Krzemieńcu;
w Iwano�Frankiwsku (d. Stanisławowie)
w „Sklepie Zaliznym” – Rynek 7;
pismo jest też dostępne w hotelu „Dniestr” we Lwowie
oraz w Instytucie Polskim w Kijowie

oraz:
www.kresy24.pl
www.pogranicze.eu
www.kresy.najlepsze.net
www.stanislawow.net
www.kresy.cc.pl/lwow
www.kresy.webpark.pl
www.kresy�krakow.com.pl
www.kresy�
wschodnie.webpak.pl
www.kresy.co.uk stanislawow.pl
www.kresy.cc.pl/lwow
www.kresy2000.pl
www.fotojonny.republika. pl
www.lwow.com.pl
www.poznajukraine.com
www.duszki.pl

CIEKAWE STRONY
INTERNETOWE O KRESACH
www.kresy.pl

KORZYSTAJ Z USŁUG POLSKICH
PRZEWODNIKÓW ZE LWOWA!

Proponujemy usługi turystyczne, oprowadzanie
po Lwowie  i Kresach w języku polskim

tel.: 0�38067 747 73 29, 0�38067 675 06 62,
0�380504304511

Fachowe oprowadzanie po Lwowie, pilotowanie
grup turystycznych po Kresach, tel.: 0�0380679447843

KURIER galicyjski
Można zaprenumerować

 na poczcie!!!

KOD PRENUMERATY
УКРПОШТА  98780

Cena prenumeraty
pocztowej w roku 2009
3 miesiące � 11,08 hrywien
6 miesięcy – 22,14 hrywien
12 miesięcy – 44,28 hrywien

Organizacje i instytucje mogą też zamawiać
prenumeratę bezpośrednio w naszej redakcji:
osobiście, telefonicznie, listownie lub drogą
mailową (kuriergalicyjski@wp.pl)

PRENUMERATA
W POLSCE
Możliwa jest prenumerata redakcyjna
do Polski i innych krajów.
W sprawie prenumeraty gazety do Polski,
prosimy o kontakt pod naszym adresem
e�mail: kuriergalicyjski@wp.pl  lub
listownie, telefonicznie, faxem na numery
i adresy podane w stopce redakcyjnej.

Ponadto
przeczytać i zaprenumerować, a także kupić
„Kurier Galicyjski” można:
w Warszawie
w Słowiańskiej Księgarni Wysyłkowej „Slavica”
przy ul. Gagarina 15
tel. +48(022) 851 39 66   (kod pocztowy 00�753)
oraz
w Krakowie w Księgarni „Nestor” przy ulicy
Kanoniczej 13
tel. +48(012) 421 92 94 (kod pocztowy 31�002)

WOJCIECH KRYSIÑSKI
tekst
SEBASTIAN KONDRAT
zdjêcia

Jak co roku na wiosnê,
razem z przyjació³mi wybra-
liœmy siê na Bukowinê i jak
zawsze, do Pojany Mikuli na
Klin, czyli do jej dolnej czêœci.
Przyjechaliœmy w niedzielê.
Miejscowi przywitali nas py-
taniem, czy przypadkiem nie
przywieŸliœmy ze sob¹ deszczu,
bo jest strasznie sucho i zie-
leñ taka jakaœ jesienna... Nam
pomys³ wypoczynku w zamk-
niêciu, w izbach goœcinnych
domów siê nie podoba³, ale
rolnicy i hodowcy czekali
deszczu, jak zbawienia. Do-
czekali siê w czwartek na
wieczór. Potem pada³o co
dnia. Temperatura spad³a
i chmury opad³y poni¿ej 1000 m
n.p.m. Zrobi³a siê typowa
deszczowa pogoda w górach
– zimno, mokro i brak s³oñca...
Có¿ robiæ, spacery i wycieczki
po górach odpad³y, wiêc wto-
piliœmy siê w ¿ycie wsi...
Wizyty, rozmowy – czasami
d³ugie i zajmuj¹ce, przepla-
tane prostymi wiejskimi po-
si³kami. Mama³yga, jajka,
œwie¿y owczy ser ze styny,
m³ode bia³e wino z regionu
Cotnari, afinata, koks (palinka
z gruszek), œpiewanki...

Na to wszystko spada wia-
domoœæ, ¿e do Pojany w so-
botê 30 maja przyjedzie z wizyt¹
duszpastersk¹ nuncjusz apos-
tolski w Polsce abp Józef Ko-
walczyk. Mieliœmy wprawdzie
ju¿ rano wracaæ, ale powo-
dowani ciekawoœci¹ zosta-
liœmy. Dzieñ wsta³ chmurny,
wietrzny i ch³odny. Spako-
waliœmy manatki do samo-
chodu i podjechaliœmy 5 km
w górê wsi do koœcio³a na
mszê. Mszê w jêzyku polskim
odprawi³, bêd¹cy w goœcinie,
proboszcz z Permu na Uralu
ks. Piotr Zimnoch, asystowa³
mu proboszcz pojañski ks.
Gabriel Bucur. W koœciele
zebra³a siê praktycznie ca³a
wieœ. Dziadkowie i babcie z
wnukami (rodzice w pracy w
Europie Zachodniej zbieraj¹
szparagi i kapszuny). Razem
oko³o 200 osób. Wiele osób
przysz³o wystrojonych galowo
w barwne stroje ludowe górali
bukowiñskich.

Msza siê skoñczy³a. Za
chwilê mia³ przyjechaæ abp
Kowalczyk. Ksiê¿a pojechali
w dó³ wsi, do buduj¹cego siê
nowego koœcio³a (ok. 3 km)
pw. Mi³osierdzia Bo¿ego,
gdzie miano przywitaæ goœcia,

a nastêpnie w asyœcie ban-
derii konnej przyprowadziæ
do koœcio³a farnego pw. Naj-
œwiêtszego Serca Pana Jezusa.
Ksi¹dz biskup siê spóŸnia.
Czekamy i marzniemy. Patrzê
na m³odzie¿ doœæ lekko ubran¹
i wystrojon¹, która powoli
zaczyna chowaæ siê przed
wiatrem do koœcio³a. Starsi
pogrupowali siê. Ch³opy przed
plebani¹, a kobiety w koœ-
ciele. Jedni gwarz¹ o pogodzie
i robocie, bo to trzeba ziem-

nioki ruszaæ, drugie œpiewaj¹
nabo¿ne pieœni, dzieciaki siê
nudz¹ i zaczynaj¹ dokazywaæ.
Mija pó³ godziny... Mija
godzina...

Wreszcie s¹. W oddali na
drodze, id¹cej przez wiejsk¹
t³okê widaæ grupê konno-
samochodow¹. D³ugo oczeki-
wany goœæ wreszcie przyby³.
Samochody podje¿d¿aj¹ pod
koœció³. Wysiadaj¹ abp Józef
Kowalczyk i zwierzchnik koœ-
cio³a katolickiego w Rumunii
abp P. Ghergel, którzy witaj¹
siê z parafianami i szybko
wchodz¹ do koœcio³a. Obaj bis-
kupi krótko przemawiaj¹ w

ojczystych jêzykach (miêdzy
sob¹ rozmawiaj¹ po w³osku)
przypominaj¹c wizytê Ojca Œwiê-
tego Jana Paw³a II w Rumunii,
wierni œpiewaj¹ Maryjo Królowo
Polski. Towarzysz¹cy im ks.
dziekan Stefan Babiasz nie
zabiera g³osu. Potem biskup
Kowalczyk poczêstowa³ dzieci
s³odyczami i z³o¿y³ donacjê w
wysokoœci 500 USD na bu-
dowê nowego koœcio³a. Miesz-
kaniec Pojany £ukasz Juraszek
zaprosi³ biskupa do spêdzenia
wakacji na Bukowinie (w Poja-
nia Mikuli jest diecezjalny
dom wypoczynkowy dla ksiê¿y)
oraz sprezentowa³ mu prze-
wodnik i mapê.

Hierarchowie wyszli z koœ-
cio³a. Teraz jest czas na wy-
konanie pami¹tkowych zdjêæ.
Po czym mikulanie ruszyli do
swoich zagród, gdzie oczekuj¹
ich nie dojone krowy, których
porykiwania rozlegaj¹ siê po
ca³ej wsi. Ksiê¿a poszli na
obiad na plebaniê. A my do
samochodu i do domu, do
Polski. Jeden z nas dzieñ póŸ-
niej dalej..., a¿ na Ural...

Hej na Bukowinie,
hej w samej Pojanie

KG


