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MINISTROWIE RZĄDU RP – SCHETYNA,
SIKORSKI I DRZEWIECKI WE LWOWIE
Gdyby to zależało od Polski, to wizy dla Ukraińców do strefy Schengen nigdy by nie
były wprowadzone – powiedział Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych
RP na konferencji prasowej w pałacu Potockich we Lwowie.
Konferencja poœwiêcona
by³a wchodz¹cemu realnie
w ¿ycie Ma³emu Ruchowi
Granicznemu (MRG). Uroczyœcie wrêczono pierwsze
karty, uprawniaj¹ce do bezwizowego przekraczania
granicy mieszkañcom strefy
przygranicznej objêtej zasadami MRG.
Ze strony polskiej w konferencji udzia³ wziêli: Grzegorz Schetyna – wicepremier, minister spraw wewnêtrznych i administracji,
Rados³aw Sikorski – minister
spraw zagranicznych oraz
Miros³aw Drzewiecki – minister sportu – jacy przybyli
do Lwowa upalnym rankiem
22 lipca. W konferencji uczestniczy³ równie¿ Grzegorz
Opaliñski – konsul generalny RP we Lwowie.
Ukrainê reprezentowa³
Iwan Wasiunyk – wicepremier
i pe³nomocnik ukraiñskiego
rz¹du do spraw EURO 2012.
Obecni byli równie¿ przedstawiciele w³adz wojewódzkich i miejskich Lwowa
z merem Andrijem Sadowym.
Na konferencji (patrz
relacja na stronie 4 i 5 KG)
podkreœlono, ¿e porozumienie o ma³ym ruchu granicz-
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nym to nastêpny krok na
drodze „cywilizowania” granicy pomiêdzy Ukrain¹ a
UE. Oczywiœcie najlepiej by
by³o, ¿eby granicê tê mo¿na
by przekraczaæ swobodnie,
bez wiz. Wiele tu zale¿y od
samej Ukrainy.
Wizyta polskich ministrów
mia³a te¿ i inne aspekty. Minister Drzewiecki zapozna³
siê z miejscem i planami

NASI PARTNERZY MEDIALNI

boiska reaktywowanego
polskiego klubu sportowego
„Pogoñ – Lwów”, jakie ma
byæ sfinansowane z pieniêdzy polskiego rz¹du.
Przed konferencj¹ ministrom uda³o siê, ku rozpaczy
ochrony, „uciec” na chwilê
na miasto.
Po zakoñczeniu konferencji delegacje uda³y siê na
Cmentarz £yczakowski, gdzie

z³o¿ono wieñce na Cmentarzu Orl¹t Lwowskich oraz
Ukraiñskiej Armii Galicyjskiej.
A wicepremier Grzegorz
Schetyna z rozrzewnieniem
spogl¹da³ po drodze na dom
przy ul. £yczakowskiej 4,
gdzie kiedyœ mieszka³a jego
rodzina.
Marcin Romer
tekst i zdjêcie

Bogward
SZYMON KAZIMIERSKI
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Przegląd wydarzeń
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Prof. Leszek Kołakowski nie żyje ZMARŁ ZBIGNIEW
By³ najznakomitszym
polskim filozofem. Zmar³
w szpitalu w Oxfordzie w
wieku 82 lat.
Prof. Ko³akowski, urodzony
w 1927 roku filozof zajmowa³
siê g³ównie histori¹ filozofii,
histori¹ idei politycznych oraz
filozofi¹ religii. By³ eseist¹,
publicyst¹ i prozaikiem. By³
cz³onkiem Polskiej Partii Robotniczej, póŸniej Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pracowa³ w nies³awnym
Instytucie Kszta³cenia Kadr
Naukowych przy KC PZPR.
PóŸniej jednak srodze rozczarowa³ siê ideami socjalistycznymi i marksizmem.
W 1965, wraz z Mari¹ Ossowsk¹ i Tadeuszem Kotarbiñskim, sporz¹dzi³ opiniê
w sprawie pojêcia wiadomoœci,
wykorzystan¹ póŸniej przez
obronê w procesie Kuronia
i Modzelewskiego, oskar¿onych
o „rozpowszechnianie fa³szywych wiadomoœci” w Liœcie
otwartym do Partii.
Leszek Ko³akowski wyemigrowa³ z Polski do Anglii
w 1970 roku po wydarzeniach
marca 1968 roku, gdy zosta³
usuniêty z Uniwersytetu Warszawskiego, za popieranie
strajkuj¹cych studentów.
Wyk³ada³ na Uniwersytecie
Oxfordzkim, a tak¿e w Berkeley i Yale w Stanach Zjednoczonych.
Na emigracji zaj¹³ siê myœl¹
chrzeœcijañsk¹. Jego s³ynny
esej „Tezy o nadziei i beznadziejnoœci”, opublikowany w
paryskiej „Kulturze” w 1971,
stworzy³ intelektualny fundament dla strategii opozycji
antykomunistycznej. By³
inspiracj¹ dla powstania
Komitetu Obrony Robotników
i Uniwersytetu Lataj¹cego.
Przypisuje mu siê m.in.
pomys³ stworzenia w PRL
wolnych zwi¹zków zawodowych. Wspó³pracowa³ z Polskim Porozumieniem Niepodleg³oœciowym w kraju. W latach
1977-1980 by³ oficjalnym
przedstawicielem KOR-u za
granic¹ i odpowiada³ za kon-

ZAPASIEWICZ

takty miêdzy œrodowiskiem
KOR-u i emigracj¹.
Ksi¹¿ki Ko³akowskiego
przez wiele lat ukazywa³y siê
w Polsce w nielegalnym obiegu. Szczególnie znany by³ esej
„Kap³an i B³azen”, zawieraj¹cy analizê postawy inteligencji wobec w³adzy. Pierwszym
tekstem Ko³akowskiego skonfiskowanym przez cenzurê,
a zarazem pierwszym, który
zacz¹³ funkcjonowaæ poza
oficjalnym obiegiem, by³ napisany w 1956 roku manifest
„Czym jest socjalizm”.
Wspó³pracowa³ z parysk¹
„Kultur¹”. Wyk³ada³ na wielu
zagranicznych uniwersytetach m.in. na Yale University,
Berkeley University, University
of Chicago. Na sta³e zwi¹zany
by³ z Oxfordem.
By³ cz³onkiem Polskiej
Akademii Nauk, Fundacji im.
Stefana Batorego i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wyda³
m.in. ksi¹¿ki: „Œwiatopogl¹d
i ¿ycie codzienne” (1957), „Jed-

nostka i nieskoñczonoœæ”
(o Spinozie, 1958), „13 bajek
z królestwa Lailonii” (1963),
„Klucz niebieski albo opowieœci
buduj¹ce z historii œwiêtej
zebrane” (1964), „Rozmowy
z diab³em” (1965), „Œwiadomoœæ religijna i wiêŸ koœcielna” (1965), „Kultura i
fetysze” (1967), „Obecnoœæ
mitu” (1972), „G³ówne nurty
marksizmu” (1976-78), „Czy
diabe³ mo¿e byæ zbawiony
i 27 innych kazañ” (1982),
„Jeœli Boga nie ma...” (1987),
„Pochwa³a niekonsekwencji.
Pisma rozproszone z lat 19551968" (1989), „Bóg nam nic
nie jest d³u¿ny” (1994), „Bergson” (1997), „Moje s³uszne
pogl¹dy na wszystko” (2000),
„Miniwyk³ady o maksisprawach” (2003), „O co nas pytaj¹ wielcy filozofowie” (2004),
„Wœród znajomych. O ró¿nych
ludziach m¹drych, zacnych,
interesuj¹cych...” (2004).

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie tragicznego losu
Polaków na Kresach Wschodnich
W lipcu 2009 roku mija
kolejna - 66. rocznica rozpoczêcia przez Organizacjê
Ukraiñskich Nacjonalistów
i Ukraiñsk¹ Powstañcz¹
Armiê na Kresach II Rzeczypospolitej tzw. antypolskiej
akcji – masowych mordów
o charakterze czystki etnicznej i znamionach ludobójczych. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej sk³ada ho³d
pomordowanym Rodakom
i obywatelom polskim innych
narodowoœci oraz cz³onkom

Armii Krajowej, Samoobrony
Kresowej i Batalionów Ch³opskich, którzy podjêli dramatyczn¹ walkê w obronie
polskiej ludnoœci cywilnej
i przywo³uje bolesn¹ pamiêæ
o ukraiñskich cywilnych
ofiarach.
Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej wyra¿a szczególne
uznanie i wdziêcznoœæ tym
Ukraiñcom, którzy czêsto
z nara¿aniem w³asnego ¿ycia
pomagali i ratowali swych
polskich s¹siadów.

Tragedia Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej winna byæ przywrócona pamiêci historycznej
wspó³czesnych pokoleñ.
Jest to zadanie dla wszystkich w³adz publicznych w imiê
lepszej przysz³oœci i porozumienia narodów naszej
czêœci Europy, w tym szczególnie Polaków i Ukraiñców.
MARSZA£EK SEJMU
/-/ Bronis³aw Komorowski

Wybitny aktor i re¿yser.
Za dwa miesi¹ce skoñczy³by
75 lat. Przyczyn¹ œmierci
by³a choroba nowotworowa.
Zapasiewicz mawia³, ¿e
aktorstwo to przede wszystkim sprawa wyobraŸni, bo
w ka¿dym cz³owieku istniej¹
potencjalne zal¹¿ki niemal
wszystkich stanów psychicznych i emocjonalnych. „Ka¿dy
z nas mo¿e znaleŸæ siê w sytuacji, w której owe emocje
bêd¹ mog³y, a nawet bêd¹ musia³y siê ujawniæ” – t³umaczy³.
To aktorskie motto sprawia³o, ¿e ³atwiej nam by³o
zrozumieæ, gdy Zapasiewicz
z jednakowym kunsztem
wciela³ siê w role królów i pijaków, ksiê¿y i grzeszników,
idealistów i cyników. Do historii przeszed³ dziêki znakomitym kreacjom, m. in. w „Ziemi
obiecanej”, „Ocaleniu”, „Lalce”,
„Pannach z Wilka”, „Bez znieczulenia”, „Matce Królów” i „Krótkim filmie o zabijaniu”.
Na prze³omie lat 70. i 80.
sta³ siê jednym z najwa¿niejszych aktorów w polskim
kinie. Jak podkreœlali krytycy,
w tamtym czasie nazwisko
Zapasiewicza nadawa³o rangê
filmom.
Na ekranie debiutowa³
w 1963 roku, w filmie „Wiano”
Jana £omnickiego. Siedem

lat wczeœniej po raz pierwszy
wyst¹pi³ w teatrze, z którym
zwi¹za³ du¿¹ czêœæ swojego
¿ycia.
Gra³ na deskach teatrów:
Klasycznego, Wspó³czesnego,
Dramatycznego (w latach
1987-1990 by³ jego dyrektorem), Powszechnego, Polskiego
i krakowskiego Teatru STU.
Dwukrotnie zdobywa³ Nagrodê
im. Aleksandra Zelwerowicza
przyznawan¹ przez redakcjê
miesiêcznika „Teatr”. To jednak zaledwie ma³a czêœæ
wyró¿nieñ i laurów, jakie zdoby³ przez ca³¹ karierê. Ta rozpoczê³a siê od przekwalifikowania z niedosz³ego chemika.
Po dwóch latach studiów na
Politechnice Warszawskiej,
poszed³ w œlady swoich krewnych: aktora Jana Kreczmara,
re¿ysera teatralnego Jerzego
Kreczmara i zda³ egzamin do
sto³ecznej PWST. PóŸniej,
przez wiele lat, zasiada³ we
w³adzach tej uczelni. Od 1987
roku by³ jej profesorem.
Oprócz grania, Zapasiewicz
próbowa³ te¿ re¿yserki. Dla
Teatru TV zrealizowa³ m.in.
„Pana Cogito” i „Powrót Pana
Cogito”, inspirowane twórczoœci¹ Zbigniewa Herberta.
Zapasiewicz by³ zreszt¹ wybitnym interpretatorem jego
liryki.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 lipca 2009 r.
upamiętniająca ofiary zbrodni
dokonanych w latach 19371939
na Polakach zamieszkałych w ZSRR
Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej oddaje czeœæ pamiêci
150 tysiêcy Polaków, zamordowanych przez NKWD w latach 1937-1939 w ramach
tzw. operacji polskiej w czasie „Wielkiego Terroru”.
Sejm wyra¿a wdziêcznoœæ
dzia³aczom rosyjskiego stowarzyszenia „Memoria³” oraz

tym historykom rosyjskim
i ukraiñskim, którzy podtrzymuj¹ pamiêæ o ludobójstwie, dokonanym na naszych
niewinnych rodakach.
MARSZA£EK SEJMU
/-/ Bronis³aw
Komorowski
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„19391945 – OKRUCHY PAMIĘCI.
WSPOMNIENIA, LUDZIE, MIEJSCA, PAMIĄTKI”
Lwów, 23 lipca 2009 roku
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej
we Lwowie
Szanowni Pañstwo,
Wzorem 2008 r. chcia³bym zaprosiæ Polaków, zamieszkuj¹cych teren Lwowskiego Okrêgu Konsularnego, w tym zarówno
tych starszych, jak i m³odszych, do udzia³u w konkursie
literackim, który w tym roku nosi szczególny tytu³ „19391945 – okruchy pamiêci. Wspomnienia, ludzie, miejsca,
pami¹tki”.
Zaproponowana przez nas tematyka zwi¹zana jest z 70.
rocznic¹ wybuchu II wojny œwiatowej. Wydarzenia, które na
zawsze zmieni³o los ogromnej czêœci naszego narodu. W sposób
szczególnie ciê¿ki zawierucha wojenna doœwiadczy³a rodziny
polskie, zamieszkuj¹ce tereny, na których spotka³y siê dwa
totalitaryzmy: faszystowski i sowiecki.
Niestety, mamy coraz mniej okazji do rozmów z bezpoœrednimi œwiadkami wydarzeñ II wojny œwiatowej, nasza pamiêæ
jest coraz bardziej zawodna, a przecie¿ w prawie ka¿dej
polskiej rodzinie przechowywane s¹ bardzo ciekawe, niekiedy
tragiczne i wzruszaj¹ce historie z tamtych ciê¿kich lat. W³aœnie
chêæ ocalenie od zapomnienia tych niepowtarzalnych przekazów
by³a jedn¹ z g³ównych przyczyn, dla których zdecydowaliœmy
siê na og³oszenie tego konkursu.
Nie ukrywam, ¿e bardzo liczê na udzia³ w naszym przegl¹dzie
literackim zarówno samych œwiadków wydarzeñ, jak i ich
dzieci, wnuków, czy prawnuków, którzy interesuj¹ siê histori¹
swojej rodziny, czy te¿ histori¹ miejsca, w którym mieszkaj¹,
b¹dŸ chc¹ przelaæ na papier swoje przemyœlenia o wydarzeniach II wojny œwiatowej w dowolnej formie literackiej.
Z wyrazami szacunku
Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej
we Lwowie
Grzegorz Opaliñski
Radca-Minister

Regulamin Przeglądu Małych Form Literackich
1. G³ównym organizatorem przegl¹du (konkursu)
jest Konsulat Generalny RP
we Lwowie.
2. Konkurs jest zwi¹zany
z obchodami 70. rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej.
3. Konkurs przeznaczony
jest dla mieszkañców Lwowskiego Okrêgu Konsularnego
(obwody: lwowski, iwano-frankowski, tarnopolski, chmielnicki,
czerniowiecki, zakarpacki).
4. Organizatorzy ustanowili
dwie kategorie wiekowe dla
uczestników:
- kategoria m³odzie¿owa
(do 16 roku ¿ycia),
- kategoria doros³a i starsza (od 16 lat).
5. Tematyka prac musi
byæ œciœle zwi¹zana z okresem
II wojny œwiatowej.
- W kategorii m³odzie¿owej
temat brzmi: „Historia II wojny
œwiatowej wokó³ mnie.
Ludzie, miejsca, pami¹tki”,
- W kategorii doros³ej
temat brzmi: „II wojna œwiatowa 1939-1945”,
6. Forma prac jest dowolna:
mog¹ to byæ wspomnienia
samych œwiadków wydarzeñ,
wywiady osób m³odszych ze
œwiadkami wydarzeñ, eseje,
opowiadania, wiersze, felietony
i inne.
7. Prace nadsy³ane na przegl¹d musz¹ byæ pracami w³asnymi, niepublikowanymi i nienagradzanymi wczeœniej.
8. Warunkiem uczestnictwa
w konkursie jest dostarczenie:

- 1 egzemplarza ca³oœci
pracy o objêtoœci nieprzekraczaj¹cej 15 stron A4,
- Krótkiej informacji o
autorze (imiê, nazwisko,
data urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy).
9. Osoby maj¹ce tak¹
mo¿liwoœæ prosimy o napisanie swoich prac na komputerze, mo¿na przes³aæ je na
adres mailowy, b¹dŸ wydrukowaæ, do³¹czyæ wersjê elektroniczn¹ i wys³aæ poczt¹, lub
te¿ dostarczyæ bezpoœrednio
do Konsulatu.
Osoby niemaj¹ce takiej
mo¿liwoœci mog¹ napisaæ
swoje prace odrêcznie (prosimy o zwracanie uwagi na
czytelnoœæ pisma).
10. W przegl¹dzie wezm¹
udzia³ tylko prace napisane
w jêzyku polskim.
11. Wyboru zwyciêskich
prac dokona powo³ane przez
nas jury.
12. Przes³anie pracy do
udzia³u w konkursie oznacza,
¿e autor zgadza siê na publikacjê jej treœci pod swoim
nazwiskiem. Je¿eli autor, z jakiœ powodów, nie ¿yczy sobie
publikowania pracy pod swoim nazwiskiem, prosimy o wyraŸne podkreœlenie tej informacji na oddzielnym arkuszu papieru.
13. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do korekty
jêzykowej prac, przed ich ewentualn¹ publikacj¹.

15. Prace nie bêd¹ odsy³ane poczt¹ do uczestników.
16. Organizator zastrzega
sobie prawo do wykorzystania powy¿szych prac w celach promocyjnych, publikacji
historycznych itp. bez uiszczenia honorarium, ka¿dorazowo jednak z podaniem danych autora /chyba, ¿e autor
nie ¿yczy sobie ujawniania
to¿samoœci, patrz. p. 12/.
17. Termin nadsy³ania prac
mija 30 wrzeœnia 2009 r.
Organizatorzy zapewniaj¹
atrakcyjne nagrody odpowiednio do kategorii wiekowej
zwyciêzców.
18. Rozwi¹zanie konkursu
nast¹pi w pierwszych dniach
paŸdziernika 2009, osoby
nominowane do nagród w
konkursie poinformujemy
osobiœcie.
18. Prace prosimy dostarczyæ
w dowolny sposób (poczta,
e-mail, dostarczenie osobiœcie)
do Konsulatu Generalnego RP:
adres: ul. Iwana Franki 110,
79011 Lwów,
e-mail:
konsulat2@mail.lviv.ua
(Генеральне Консульство РП:
вул. Івана Франка 110, 79011
Львів) z dopiskiem Konkurs
„1939-1945 – okruchy pamiêci. Wspomnienia, ludzie,
miejsca, pami¹tki”.
14. Ewentualne koszty
dostarczenia prac do Konsulatu (np. przesy³ka pocztowa)
ponosi uczestnik konkursu.

ODPUST WE LWOWSKIM KOŚCIELE ŚW. MARII MAGDALENY
KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcia
22 lipca Mszê œw. odpustow¹
w nieoddanym koœciele œw.
Marii Magdaleny we Lwowie
sprawowa³ arcybiskup Mieczys³aw Mokrzycki, który
te¿ przewodniczy³ procesji
Eucharystycznej ulicami
miasta, dooko³a tej œwi¹tyni.
Metropolita lwowski w
swojej homilii zwróci³ uwagê
wiernych na codzienn¹ modlitwê. Po zakoñczeniu Mszy
œw. poinformowa³ o staraniach, które s¹ czynione w
sprawie zwrotu koœcio³a œw.
Marii Magdaleny wspólnocie
parafialnej. Obecnie w tej
œwi¹tyni znajduje siê Sala
Muzyki Organowej.
„Mia³em kilka razy spotkanie z prezydentem Ukrainy,
trzy razy ju¿ – powiedzia³ arcybiskup Mokrzycki. – Ci¹gle
mówi³em mu o naszych problemach, o problemie koœcio³a
œw. Marii Magdaleny. Mia³em
tak¿e spotkanie z prezydentem Rzeczypospolitej Polski.
Z okazji wrêczenia mi paliusza, by³em w Rzymie.
Spotka³em siê z Ojcem Œwiê-

tym, a tak¿e z sekretarzem
Stanu kardyna³em Bertone.
Wszystkim jeszcze raz przypomina³em o tym naszym
problemie. Wszyscy obiecywali pomoc w tej sprawie.
Mam tak¿e osobisty kontakt
z pos³ami do Parlamentu
Europejskiego, obiecali, ¿e
nam pomog¹ w tym, przy
pertraktacjach z Ukrain¹.
Ufajmy i módlmy siê. Miejmy
nadziejê. Maria Magdalena
by³a pierwsz¹ zwiastunk¹
Chrystusa Zmartwychwsta³ego. Myœlê, ¿e równie¿
kiedyœ i tê nowinê nam obwieœci. Nie jest to ³atwa sprawa” – zauwa¿y³ ks. arcybiskup Mokrzycki. Wspomnia³
te¿, ¿e miesi¹c temu premier
Ukrainy Julia Tymoszenko
podpisa³a deklaracjê o przekazaniu Koœcio³owi rzymskokatolickiemu kaplicy seminaryjnej, która mieœci siê obok
jeszcze nieoddanego koœcio³a
Matki Boskiej Gromnicznej
we Lwowie. Urzêdnicy w³adz
wojewódzkich powinni przekazaæ tê kaplicê Koœcio³owi.
„Tamte sprawy zale¿a³y od
w³adz pañstwowych – zaznaczy³ arcybiskup Mokrzycki. –

Sprawa koœcio³a œw. Marii
Magdaleny zale¿y od w³adz
lokalnych. Mo¿e jest to trochê
trudniej, ale nigdy nie traæmy
nadziei. Ufamy, ¿e z pomoc¹
Bo¿¹, dziêki waszym nieustannym modlitwom, naszym,
moim ten radosny dzieñ dla
nas kiedyœ nast¹pi”.
Proboszcz lwowskiej parafii œw. Marii Magdaleny ks.
W³odzimierz Kuœnierz powiedzia³ dziennikarzowi „Kuriera”: „Byliœmy œwiadkami
piêknej uroczystoœci, której
przewodniczy³ JE ks. arcybiskup Mokrzycki w koœciele
dotychczas jeszcze nieoddanym naszej wspólnocie. Du¿o
ludzi z ró¿nych parafii, sporo
ksiê¿y, gorliwa modlitwa,
procesja dooko³a koœcio³a i te
modlitwy w intencji oddania.
Modlitwy, które parafianie
codziennie wznosz¹ do Pana
Boga i ¿yj¹ t¹ nadziej¹, ¿e
kiedyœ ten koœció³ wróci do
w³aœcicieli, do Koœcio³a. ¯e
sala nie bêdzie miejscem,
gdzie odbywaj¹ siê jakieœ akcje
– nie zawsze koncertowe lub
nawet polityczne, tylko bêdzie
to miejsce modlitwy do Pana
Boga. ¯yjemy t¹ nadziej¹”.
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Relacja z konferencji prasowej w Pałacu Potockich we Lwowie (22 sierpnia 2009 roku)
opracowa³ MARCIN ROMER
zdjêcia MARIA BASZA
Grzegorz Schetyna –
wicepremier rz¹du RP,
minister spraw wewnêtrznych i administracji:
„Kilka dni temu spotkaliœmy siê w Kijowie z wicepremierem Ukrainy Iwanem
Wasiunykiem. Spotkanie
dotyczy³o naszej wspó³pracy
w przygotowaniach do Euro
2012. Wtedy powiedzieliœmy
sobie, ¿e musimy siê szybko
zobaczyæ we Lwowie i omówiæ
temat naszej wspó³pracy, ale
tak¿e innych spraw. T¹ spraw¹ tak wa¿n¹ i symboliczn¹

jest w³aœnie ma³y ruch
graniczny. Polska jest w Unii
Europejskiej i jest te¿ czêœci¹
strefy Schengen. Jest te¿ krajem, który bardzo dba o dobre
relacje z Ukrain¹ i chce pokazaæ, ¿e jest dobrym przyjacielem Ukrainy. Ma³y ruch
graniczny jest potrzebny
dlatego, ¿eby wspó³praca
miêdzy s¹siadami po obu
stronach granicy dobrze
wygl¹da³a. To by³o wielkie
wyzwanie i rzeczywiœcie rozmowy i praca nad wdro¿eniem i podpisaniem umowy
bardzo d³ugo trwa³a. Chcê
podziêkowaæ Ministrowi
Spraw Zagranicznych dobrej
wspó³pracy ze stron¹ ukraiñsk¹, wszystkim ministrom
naszego rz¹du, którzy anga¿owali siê w negocjacje.
Umowa obowi¹zuje, a dzisiejszy dzieñ jest symboliczny
– wrêczamy pierwsze zezwolenia. Niech to bêdzie potwierdzeniem, ¿e nawet trudne
rzeczy mo¿emy razem pokonywaæ”.
Iwan Wasyniuk - wicepremier rz¹du Ukrainy:
„Bardzo siê cieszê, ¿e
intensywne kontakty miêdzy
rz¹dami obu pañstw ostatnio
coraz mocniej siê rozwijaj¹.
Jak mówi³ mój kolega, kilka
tygodni temu mieliœmy
spotkanie pod przewodnictwem premierów z okazji
przygotowania Ukrainy i Polski do Euro 2012. Dla obydwu stron jest to projekt unikatowy, który bêdzie wytycza³
strategiê dzia³añ na nastêpne

Podczas konferencji prasowej
dziesi¹tki lat. Dzisiaj zosta³
zrobiony ma³y, ale bardzo
wa¿ny krok w realizacji i intensyfikacji naszej wspó³pracy. W istocie, praktycznie
otwieraj¹ siê drzwi do realizacji umowy gabinetu
ministrów Ukrainy i rz¹du
Rzeczypospolitej Polskiej o
ma³ym ruchu granicznym.
Jak mówi³ poeta i prorok
Adam Mickiewicz w swoich
wyk³adach w Pary¿u: „Kto
nie myœli o interesach

Ukrainy ze strony krajów –
cz³onków UE. Dzisiaj robi¹c
ten pierwszy krok, mamy
wszystkie podstawy ku temu,
aby wzi¹æ na siebie zobowi¹zanie uczyniæ to dla dobra
narodów naszych obu krajów, dla dobra ca³ej Europy.
Myœlê, ¿e musimy wzi¹æ na
siebie to zobowi¹zanie, zrobiæ
ten krok do 2012 roku. To
bêdzie niepowtarzalne przedsiêwziêcie dla œcierania siê
kulturalnych, spo³ecznych

Minister Spraw Zagranicznych Rados³aw Sikorski
wrêczy³ pierwsze zezwolenia na przekraczanie granicy
w ramach ma³ego ruchu granicznego. Otrzyma³o je
siedem osób.
roku temu by³a umow¹ z
Ukrain¹ o u³atwieniu ruchu
osobowego, dziêki któremu
kilkanaœcie kategorii obywateli Ukrainy zosta³o zwolnionych z op³at za polskie
wizy narodowe. Pierwsza
umowa, któr¹ zainicjowa³em
jako minister Spraw Zagranicznych, to by³a w³aœnie
umowa o ma³ym ruchu gra-

Sk³adanie wieñców na Cmentarzu Orl¹t Lwowskich
innego narodu, ten nie jest
przyjacielem swego narodu.”
Jestem przekonany, ¿e te
kroki, które teraz robimy,
które niew¹tpliwie przedstawiaj¹ interesy ludzi, tak z
jednej, jak i z drugiej strony
granicy. Myœlê, ¿e ten krok
trudno przeceniæ. Euro 2012
stawia przed nami o wiele
bardziej ambitne zadania.
Takim ambitnym zadaniem
uwa¿am nasz krok do
wprowadzenia
re¿ymu
bezwizowego dla obywateli

i
faktycznych
granic
pomiêdzy wschodni¹ i zachodni¹ czêœci¹ Europy.
Chcê ¿yczyæ nam wszystkim
w tej nielekkiej drodze natchnienia, wytrwa³oœci i wzajemnego zrozumienia. Myœlê,
¿e osi¹gniemy nasz cel”.
Rados³aw Sikorski minister spraw zagranicznych R P:
„Pierwsza umowa, jak¹
podpisa³em, jako minister
Spraw Zagranicznych pó³tora

nicznym z Ukrain¹. Dlatego
tak wielk¹ satysfakcjê sprawia mi to, ¿e dziêki dobrej
wspó³pracy z Ukrain¹ i z naszym Ministerstwem Spraw
Wewnêtrznych mo¿emy
dzisiaj wrêczyæ karty, uprawniaj¹ce do ma³ego ruchu
granicznego. Chcia³bym
zapewniæ pana Wicepremiera
Ukrainy i ukraiñsk¹ opiniê
publiczn¹, ¿e gdyby to
zale¿a³o od Polski, to wizy
dla Ukraiñców do strefy
Schengen nigdy by nie by³y

wprowadzone. Nieustannie
nalegamy na Komisjê Europejsk¹, na naszych partnerów, aby zrealizowaæ cel Partnerstwa Wschodniego, jakim
jest pe³na legalizacja ruchu
osobowego miêdzy krajami
partnerstwa a Uni¹ Europejsk¹. Jeszcze nie wszystkich
przekonaliœmy, ale chcia³bym
zapewniæ pana premiera, ¿e
Polska nie ustanie w wysi³kach, a¿ tego celu partnerstwa
wschodniego nie osi¹gnie”.
Niektóre
pytania dziennikarzy
Dlaczego wdro¿enie
umowy o MRG trwa³o tak
d³ugo?
Rados³aw Sikorski: To
jest bardzo wa¿na umowa
i dlatego podlega³a ratyfikacji.
Wczeœniej staraliœmy siê iœæ
na rêkê stronie ukraiñskiej.
Chcieliœmy jak najszerszy pas
terytorium obu naszych
krajów obj¹æ dobrodziejstwem ma³ego ruchu granicznego. Woleliœmy osi¹gn¹æ 50
km, niestety Komisja Europejska zezwoli³a nam zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi regulacjami, na 30 km. To te¿ o parê
miesiêcy opóŸni³o sprawê, ale
wszystko siê dobrze koñczy.
Mamy bardzo profesjonalne
dokumenty, wygodne w u¿yciu, ratyfikowan¹ dobr¹
umowê. Wydaje mi siê, ¿e to
jest moment na satysfakcjê,
a nie na narzekanie. Pragnê
podkreœliæ, ¿e Ukraina jest
pierwszym nie unijnym
s¹siadem Polski, który zaczyna korzystaæ z dobrodziejstw tego systemu. Ani
Bia³oruœ, ani Rosja jeszcze
tego systemu nie maj¹.
- Czy ma³y ruch graniczny nie bêdzie sprzyja³
przemytowi?
Rados³aw Sikorski: System ten ma s³u¿yæ zbli¿eniu
miêdzy przygranicznymi,
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zagranicznymi mieszkañcami, a nie jakimœ nielegalnym praktykom. Posiadanie
karty ma³ego ruchu granicznego nie zwalnia z ¿adnych
obowi¹zków, ani nie tworzy
nowych praw, jeœli chodzi
o iloœci towarów, które mo¿na
przewoziæ. Apelowa³ bym do
wszystkich po obu stronach
granicy, aby przestrzegaæ
regulacji. Gdyby te karty by³y
u¿ywane nie w tym celu, w
którym zostaj¹ przyznane,
podwa¿y³o by to sens tej
regulacji.
- Dlaczego s¹ tak wielkie
kolejki
pod
polskim
konsulatem we Lwowie ?
Rados³aw Sikorski:
Chcia³bym uzmys³owiæ pañstwu, ¿e polskie konsulaty
wydaj¹ wiêcej wiz obywatelom Ukrainy, zarówno
narodowych, jak i schengeñskich ni¿ wszystkie inne
konsulaty Unii Europejskiej
razem wziête. Radz¹c sobie
z kryzysem, Ministerstwo
Spraw Zagranicznych Polski
zamknê³o 20 ambasad i konsulatów na œwiecie. Natomiast tu, na Ukrainie w kryzysowym roku otwieramy
dwa nowe konsulaty w Winnicy i Sewastopolu.
- Czy jest wed³ug Pana
szansa za³o¿enia Instytutu
Kultury Polskiej we Lwowie
- w mieœcie, tak œciœle zwi¹zanym z kultur¹ i z myœl¹
polsk¹?
Rados³aw Sikorski: Z
tego co wiem, Konsulat Generalny aktywnie wspiera
wspó³pracê kulturaln¹ miêdzy naszymi krajami, tak¿e
na poziomie regionalnym,
wiêc nie wiem, czy jest taka
potrzeba. O ile mi wiadomo
we Lwowie polscy artyœci
bywaj¹ bardzo czêsto.
- Ile obywateli Ukrainy
zg³osi³o chêæ otrzymania
karty ma³ego ruchu granicznego?
Grzegorz Opaliñski:
Przyjêliœmy oko³o 1300
wniosków od obywateli Ukrainy, zwi¹zanych z otrzymaniem karty MRG, natomiast w chwili obecnej
przygotowano oko³o 300
gotowych kart.
Rados³aw Sikorski: W ca³ej strefie ma³ego ruchu granicznego zamieszkuje oko³o
840 tysiêcy mieszkañców,
³¹cznie w £uckim okrêgu
konsularnym, jak i w okrêgu
konsularnym we Lwowie.
Szacujemy, ¿e do koñca roku
mo¿emy wydaæ oko³o 50
tysiêcy kart ma³ego ruchu
granicznego w Konsulacie
Lwowskim. Natomiast nie
chcia³ bym siê wypowiadaæ
odnoœnie liczby wniosków
MRG, które bêd¹ przyjête w
Konsulacie £uckim. Proszê
zwróciæ uwagê na fakt i¿ karty
wydaj¹ dwa polskie konsulaty: Konsulat Generalny
w £ucku i Konsulat Generalny we Lwowie.

DOTRZYMUJEMY DANEGO SŁOWA
Z RADOS£AWEM SIKORSKIM – Ministrem Spraw
Zagranicznych RP
rozmawia³ we Lwowie
MARCIN ROMER
- Panie Ministrze, dzisiejsza Pana wizyta we Lwowie
poœwiêcona by³a sprawom
Ma³ego Ruchu Granicznego.
Chcia³bym jednak zapytaæ
o polsk¹ politykê wschodni¹ w kontekœcie Partnerstwa Wschodniego, a szczególnie objêcia tym programem Ukrainy. Jak Pan to
widzi, ocenia, jakie s¹ w
stosunku do tego plany?
- Umowa o ma³ym ruchu
granicznym, która wesz³a
w ¿ycie 1 lipca jest czêœci¹
naszej polityki wschodniej.
Obejmuj¹c urz¹d Ministra
Spraw Zagranicznych nie
mia³em nawet szkicu takiej
umowy. Musieliœmy wszystko
zacz¹æ od nowa. Pierwsze
porozumienie, jakie zawar³em,
to by³o o u³atwieniach wizowych pomiêdzy Polsk¹ a Ukrain¹, na podstawie którego
kilkanaœcie kategorii obywateli Ukrainy uzyska³o prawo
do darmowych narodowych
wiz do Polski. Od tego czasu
sprawy wizowe sta³y siê jednym z filarów polskoszwedzkiego programu
Partnerstwo Wschodnie.
Wiêc mam nadziejê, ¿e to
pokazuje panu, ¿e wtedy gdy
inni mówi¹ o polityce wschodniej, o zbli¿eniu miêdzy

s¹siednimi narodami, my to
po prostu, realizujemy.
- Oprócz spraw wizowych, Partnerstwo Wschodnie bêdzie wype³nione te¿
innymi treœciami.
- Bêdzie wype³nione, jeœli
strona ukraiñska tego zechce.
Przebywaj¹c w zesz³ym miesi¹cu w Kijowie razem z ministrem Spraw Zagranicznych Niemiec – Frankiem
Walterem Steinmeierem,
przekaza³em w imieniu prezydencji Unii Europejskiej,
czyli rz¹du Szwecji dokument
z list¹ sugestii, ale te¿ i warunków, jakie Ukraina musi
spe³niæ, ¿eby jeszcze w tym
roku podpisaæ umowê stowarzyszeniow¹ z Uni¹ Europejsk¹. Teraz od Ukrainy

zale¿y, czy bêdzie mia³a na
tyle spójnoœci wewnêtrznej,
na tyle zdolnoœci do uchwalania ustaw w Parlamencie,
aby te warunki wype³niæ.
- Jak Pan widzi udzia³
œrodowisk polskich w tworzeniu propolskiego lobby
na Ukrainie? Czy ocenia
Pan, ¿e jest taka mo¿liwoœæ?
- To siê dzieje. Sam fakt
naszej rozmowy i pana funkcjonowania pokazuje, ¿e
przywi¹zanie do polskoœci
jest ¿ywe na Ukrainie, a
szczególnie we Lwowie. Wydaje mi siê, ¿e wejœcie Ukrainy do Unii europejskiej
bêdzie najwiêkszym u³atwieniem dla Polaków w utrzymywaniu zwi¹zków z Ojczyzn¹,

bo granice stan¹ siê w du¿ej
mierze umowne.
- Jeszcze pytanie dotycz¹ce powo³ania Konsulatu
RP w Stanis³awowie. Znane
s¹ powody, dla którego go
nie ma, natomiast wywo³a³o
to du¿e rozczarowania
miejscowych œrodowisk
polskich i nie tylko polskich. Czy tê sprawê mo¿na
ju¿ traktowaæ jak upad³¹,
czy s¹ jakieœ szanse?
- Rozwa¿a³em tworzenie
Konsulatu tak¿e w Stanis³awowie lub w Tarnopolu, ale
niestety, kryzys, który nas
dopad³ nie umo¿liwia a¿ tak
ambitnego planu. Ukraina
jest jedynym pañstwem na
œwiecie w którym zamiast
likwidowaæ konsulaty, tworzymy nowe. Polska ju¿ ma
najgêstsz¹ sieæ konsulatów
na Ukrainie ze wszystkich
pañstw Unii Europejskiej.
Wydajemy wiêcej wiz ni¿ inne
pañstwa europejskie razem
wziête, a do tego jeszcze
tworzymy jeszcze dwa nowe
konsulaty. Mam nadziejê, ¿e
to jest najlepszy dowód – jak
powa¿nie traktujemy Ukrainê,
ale te¿ Polaków na Ukrainie.
Bo na przyk³ad konsulat
w Winnicy bêdzie konsulatem
polonijnym. Bardzo mnie
ujê³o przyjêcie takiej licznej
rzeszy Polaków w Winnicy,
gdy by³em tam kilka miesiêcy
temu. Danego s³owa dotrzymujemy mimo kryzysu.

MINISTERSTWO KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP
WSPIERA REMONT KURII LWOWSKIEJ
KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcia
Trwa remont rezydencji
metropolitów lwowskich
obrz¹dku ³aciñskiego.
Budynek zwrócony Archidiecezji Lwowskiej w 2004
roku, po 60 latach eksploatacji przez Pañstwowy
Instytut, znajduje siê w stanie katastrofalnym i wymaga natychmiastowego
remontu generalnego.
„Po przeprowadzeniu
wszelkich badañ nad tym
historycznym budynkiem
przyst¹piliœmy do realizacji
projektu, który zosta³y
wykonany przez firmê w
Polsce – powiedzia³ „Kurierowi” arcybiskup Mieczys³aw
Mokrzycki.
–
Pragnê
podziêkowaæ Ministerstwu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce za pomoc w
zabezpieczeniu fundamentów
i ich odwodnieniu. Te prace
zosta³y zakoñczone w czerw-

cu tego roku. Fundamenty
by³y bardzo uszkodzone ze
wzglêdu na szeroki kana³
wodny, który przebiega od
Wysokiego Zamku w³aœnie
pod kuri¹. By³ zawalony,
przez to spowodowa³ osuniecie siê niektórych œcian
i liczne pêkniêcia”.
Dziêki wsparciu finansowemu zosta³y pod koniec
czerwca ukoñczone prace,

zwi¹zane z odwodnieniem
i zabezpieczeniem fundamentów. Mury i fundamenty
bêd¹ teraz suche. Zosta³y
zainstalowane dwa specjalistyczne aparaty magnetyczne
chroni¹ce budynek przed
wilgoci¹. Nadzorowa³ prace
pan. dr Ryszard Jurkiewicz.
„Zabezpieczenie tych fundamentów jest bardzo wa¿ne,
dlatego ¿e w podpiwni-

czeniach znajdowa³y siê
kiedyœ archiwa kurialne –
zaznaczy³ arcybiskup Mokrzycki. – Te pomieszczenia
wróc¹ do pierwotnego przeznaczenia. Fundamenty s¹
doœæ g³êbokie, na 4,5 metra
g³êbokoœci, gruboœæ do
pó³tora metra. Tutaj by³y
wykonane bardzo precyzyjne
i dok³adne prace. Ca³y budynek kurii metropolitalnej ma
powierzchniê 3,5 tyœ. metrów
kwadratowych. Jest bardzo
zniszczony. Takie prace, je¿eli
bêd¹ fundusze s¹ zaplanowane na 3-4 lata. Koszty,
projekty remontów, restauracji wynosz¹ oko³o 5 milionów
euro. Za ka¿dy gest, za ka¿dy
dar serca jesteœmy bardzo
wdziêczni, a w sposób szczególny Ministerstwu Kultury i
Dziedzictwa Narodowego,
które pragnie pomóc w odrestaurowaniu tego historycznego zabytku z XVIII
wieku”.
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JAK WZMOCNIĆ WSPÓŁPRACĘ
GOSPODARCZĄ Z UKRAINĄ?
MIKO£AJ ONISZCZUK
Wspó³praca gospodarcza
z Ukrain¹ jest przedmiotem
sta³ej uwagi polskiego rz¹du,
resortów gospodarczych oraz
licznego grona producentów,
eksporterów i inwestorów. W
dobie obecnego kryzysu
gospodarczego – w szczególnoœci. I w³aœnie, potwierdzi³y
to rozmowy w czasie III posiedzenia Polsko-Ukraiñskiej
Komisji Miêdzyrz¹dowej ds.
Wspó³pracy Gospodarczej,
jakie odby³y siê 19 czerwca
br. w Kijowie. Posiedzeniu
przewodniczyli wicepremierzy
rz¹dów obu krajów – Waldemar Pawlak i Hryhorij Hmyria. Szkoda tylko, ¿e w naszych mediach na ten temat
– ani mru mru. Nikomu nic
siê nie sta³o, wiêc o czym tu
informowaæ...?
A warto by by³o, bo dokonano rzeczowej, miejscami
krytycznej oceny wspó³pracy
nie tylko ogólnej, ale i w
poszczególnych sektorach,
dziedzinach i bran¿ach, a
nawet na szczeblu niektórych
firm i przedsiêbiorstw, gdzie
wystêpuj¹ trudnoœci czy
nieprawid³owoœci. Rozmowy
mia³y wiêc charakter roboczy,
a nie protokolarno-kurtuazyjny, w których dominowa³y propozycje i wnioski, jak
usprawniæ wzajemn¹ wspó³pracê, wzmocniæ jej kreatywn¹ tkankê, os³abion¹ przejœciowo kryzysem. G³ówn¹
uwagê poœwiêcono wspó³pracy
handlowej i inwestycyjnej, a
na tym tle – wspó³pracy w
sektorze paliwowo-energetycznym, rolnym, w dziedzinie transportu i wspó³pracy
finansowo-bankowej. W
ca³oœciowej ocenie obecnego
stanu wspó³pracy przewija³y
siê oceny pozytywne z
zaniepokojeniem wynikami
ostatnich miesiêcy. Te pozytywne, to rekordowy poziom
obrotów handlowych za ca³y
rok 2008, siêgaj¹cy 8,7 mld
USD (w roku 2007 by³ to

AGNIESZKA RATNA
tekst i zdjêcie
Niedawno w Lublinie
odby³o siê II Forum Gospodarcze Polska-Ukraina
„Wspó³praca regionów –
nowe wyzwania”. Udzia³
wziê³a delegacja oficjalna
Ziemi Wo³yñskiej na czele
z zastêpc¹ przewodnicz¹cego obwodowej administracji pañstwowej Wasylem Bajcymem. Wœród
cz³onków delegacji byli
tak¿e przedstawiciele administracji obwodowej,
organów samorz¹dowych,
kierownictwo Wo³yñskiej
Izby Przemys³owo-Handlowej, a tak¿e przedsta-

poziom 7,2 mld USD). Polski
eksport na Ukrainê wynosi³
6,4 mld USD i wzrós³ o 17%
w stosunku do roku 2007, a
import z Ukrainy - 2,3 mld
USD, przy wzroœcie o 38%.
Ale ju¿ od IV kwarta³u ub.
roku sytuacja ulegaæ zaczê³a
radykalnej zmianie na gorsze.
Polski eksport w IV kwartale
ub. roku w porównaniu do
analogicznego okresu 2007
roku spad³ o 33,2%, a w
okresie I kwarta³u br. o 55%.
Import z Ukrainy te¿ spad³ o
ponad 58%. To ju¿ nie tylko
negatyw, a powód do niepokoju i podjêcia dzia³añ
hamuj¹cych b¹dŸ stopuj¹cych tendencje spadkowe.
Mo¿e mniej odczuwalne
skutki kryzysu na Ukrainie,
ale równie¿ wyst¹pi³y w
zakresie wspó³pracy inwestycyjnej. Przejawem tego jest
fakt, ¿e o ile w 2007 roku
polskie inwestycje na Ukrainie wzros³y o 300 mln USD,
to ju¿ w roku 2008 tylko
o oko³o 25 mln USD. Polskie
inwestycje na Ukrainie –
wed³ug stanu na 1 stycznia
br. wynosi³y 694,7 mln USD,
a ju¿ w I kwartale br. by³y
nawet ni¿sze o oko³o 10 mln
USD. Z udzia³em 1,9- procentowym w globalnych inwestycjach zagranicznych na
Ukrainie zajmujemy odleg³e,
bo 13 miejsce. A tak blisko
by³o ju¿ kwoty 1 mld USD
w roku ubieg³ym. To jeszcze
nie dramat, ale powód do
powa¿nego zastanowienia
siê, co robiæ dalej, bo jest to
ju¿ wyzwanie.
Obie strony – polska i ukraiñska zgodne by³y co do
przyczyn, tkwi¹cych czy
wynikaj¹cych z kryzysu œwiatowego. Ale to nie mo¿e byæ
jedynym usprawiedliwieniem
czy uzasadnieniem. Tutaj
delegacja polska zg³osi³a
sporo postulatów pod
adresem strony ukraiñskiej w
sprawie mo¿liwych do
poprawy warunków wspó³pracy z Polsk¹. Strona ukraiñska mia³a ich mniej, i to
znacznie. Postulaty czy nawet

proœby strony polskiej dotyczy³y m.in. zniesienia dodatkowej stawki celnej w wysokoœci 13% na dostawy samochodów i urz¹dzeñ ch³odniczych, bo to jest niezgodne z
przepisami WTO, zniesienia
ograniczeñ w zakresie importu towarów do przerobu
uszlachetniaj¹cego czy zniesienia zakazu zakupu
towarów zagranicznych za
œrodki pañstwowe. Jak bumerang, wraca sprawa zwrotu
zaleg³ych podatków VAT
polskim inwestorom. A to
dotyczy wielu inwestorów, w
tym m.in. takich, jak Barlinek
Invest i Barlinek Ukraina,
Cersanit Invest, ZTB Ukraina,
Can-Pack Ukraina, Fakro
Orbita, Bella Centr czy PiastBox Ukraina. Wrêczono
zreszt¹ informacjê w tej
sprawie stronie ukraiñskiej.
Podniesiono, po raz kolejny,
sprawê zaleg³oœci w zap³acie
za eksport miêsa z tytu³u
kontraktu, zawartego w
imieniu Pañstwowego Komitetu Ukrainy ds. Pañstwowych Rezerw Materia³owych
na rzecz firmy Moœcibrody
i £meat – £uków. Zwrócono
uwagê na kwestionowanie
deklarowanej wartoœci celnej
przy wwozie towarów na
Ukrainê. By³y wiêc i pretensje, i ró¿nice zdañ. W bardzo
wielu kwestiach by³a te¿
zgodnoœæ obu stron lub
consensus. Dotyczy to chocia¿by potrzeby usprawnienia
funkcjonowania granicy w
celu przyspieszenia odpraw
celnych po obu stronach czy
rekomendacji, by resorty
gospodarcze obu krajów
prowadzi³y sta³y monitoring
spraw, dotycz¹cych problemów przedsiêbiorstw polskich
i ukraiñskich. W celu zmniejszenia ró¿nic w statystykach
– do koñca 2009 r. organy
administracji celnej i statystycznej przeprowadz¹ odpowiednie analizy metodologii i
sposobów obliczeñ.
Wa¿nym blokiem tematycznym by³y sprawy wspó³pracy w sektorze rolnym.

Tutaj zarysowa³a siê wspólna
wola pog³êbienia wspó³pracy,
ze wskazaniem na co najmniej piêæ jej obszarów. A dotycz¹ one przede wszystkim:
* upowszechnienia polskich doœwiadczeñ w reformowaniu gospodarki rolnej,
funkcjonowaniu i organizacji
systemu doradczych s³u¿b
rolniczych oraz w zakresie
regulacji i organizacji rynku
rolnego;
* wymiany doœwiadczeñ w
zakresie technologii upraw
roœlinnych i w hodowli;
* wspó³pracy w rozwoju
energetyki odnawialnej (produkcja biopaliw i wykorzystania biomasy);
* wymiany specjalistów ds.
rolnych i organizacji sta¿ów
oraz
* wymiany informacji o
wystawach i targach rolniczych.
Uzgodniono œcis³¹ wspó³pracê s³u¿b weterynaryjnych.
Zgodnie z ustaleniami w
czasie spotkania polskoukraiñskiej grupy roboczej
ds. weterynarii, które odby³o
siê 17 czerwca br., uzgodniono mo¿liwoœci eksportu
z Polski – œwiñ rzeŸnych i do
tuczu z gospodarstw ujêtych
w odpowiednim wykazie.
Gospodarstwa te bêd¹ dwa
razy do roku kontrolowane
przez Pañstwow¹ S³u¿bê
Medycyny Weterynaryjnej
Ukrainy. Ponadto - w II po³owie wrzeœnia br. przeprowadzone zostanie szkolenie w
Polsce pañstwowych inspektorów weterynaryjnych Ukrainy, na nasz koszt. A zgodnie
z rekomendacjami Komisji
Miêdzyrz¹dowej – do 10 lipca
br. maj¹ byæ uzgodnione
warunki polskiego eksportu
na Ukrainê - œwiñ hodowlanych, wieprzowych os³onek
naturalnych, przeznaczonych
do konsumpcji przez ludzi,
produktów jajecznych oraz
produktów z³o¿onych, zawieraj¹cych komponenty pochodzenia zwierzêcego. Komisja
zarekomendowa³a aktywizacjê dialogu dotycz¹cego

Forum gospodarcze w Lublinie
wiciele z ponad 40 przedsiêbiorstw Wo³ynia.
Zastêpca gubernatora
Wo³ynia poinformowa³, ¿e w
ramach pracy forum zosta³y
omówione aktualne problemy wzajemnej wspó³pracy
gospodarczej i transgranicznej, zw³aszcza sprawy
rozbudowania infrastruktury granicznej, ma³ego
ruchu granicznego, prawa
celnego, wykorzystania
europejskich funduszy
pomocowych.
Wasyl Bajcym zaznaczy³
te¿, ¿e odby³y siê sesje tematyczne, poœwiêcone aktualnym sprawom rozwoju

przemys³u rolniczego, oszczêdzania energii, odnawialnym
Ÿród³om energii oraz procesom innowacyjnym w gospodarstwie. Odby³y siê te¿
spotkania ukraiñsko-polskich
kó³ biznesowych oraz kie-

rowników sekretariatów
jednostek narodowych zjednoczenia trans granicznego
„Euroregion Bug”. Opracowane przez nich zosta³y
kwestie, dotycz¹ce wspólnych
projektów, których realizacja

dopuszczenia na rynek
ukraiñski byd³a ¿ywego oraz
miêsa wo³owego bez koœci.
Na tle tych i innych spraw
merytorycznych, które wymaga³yby oddzielnego omówienia – by³y te¿ tematy
bardziej ogólne, acz istotne.
To przede wszystkim podkreœlenie stymuluj¹cej roli we
wspó³dzia³aniu obu krajów –
prac, zwi¹zanych z organizacj¹ Euro-2012 w pi³ce no¿nej,
w tym w dziedzinie transportu czy infrastruktury
hotelowej. Konsekwentnie
podkreœlono wsparcie Polski
dla europejskiej orientacji
polityki Ukrainy, w tym dla
porozumienia miêdzy UE
i Ukrain¹ o utworzeniu Strefy
Wolnego Handlu. To dobry
krok w kierunku szerszego
w³¹czenia Ukrainy w nurt
handlu œwiatowego. A obok
tego – zasadnie i po raz bodaj
pierwszy, podkreœlona zosta³a w zapisie protokolarnym
aktywna rola Polsko-Ukraiñskiej Izby Gospodarczej w
dzia³aniach na rzecz rozwoju
dwustronnych stosunków
gospodarczych, czego najœwie¿szym przyk³adem by³o
kwietniowe Forum Biznesowe w Œwinoujœciu. Sympatycznym akcentem, wieñcz¹cym
kijowskie spotkanie by³o
zaproszenie strony ukraiñskiej
do udzia³u w XIX Forum
Ekonomicznym, które odbêdzie siê w dniach 9 – 12
wrzeœnia br. w Krynicy. A ze
swej strony dodam, ¿e bardzo
aktywnym orêdownikiem
i promotorem polsko-ukraiñskiej wspó³pracy gospodarczej jest Stowarzyszenie
Eksporterów Polskich. Przyk³adem tego by³a chocia¿by
Konferencja Eksporterów w
dniu 10 czerwca w Warszawie
oraz zapisy w dokumentach
programowych, w tym w
Strategii proeksportowego
rozwoju polskiej gospodarki
do 2015 roku, gdzie Ukraina
zajmuje poczesne, bo priorytetowe miejsce wœród partnerów gospodarczych Polski.

jest mo¿liwa w ramach
Programu Wspó³pracy Przygranicznej
„Polska
–
Bia³oruœ - Ukraina” na lata
2007-2013.
W trakcie pobytu w Polsce Wasyl Bajcym odwiedzi³
nowe pomieszczenia Konsulatu Generalnego Ukrainy w
Lublinie. Wspólnie z O³eksandrem Mocykiem, Ambasadorem Nadzwyczajnym
i Pe³nomocnym Ukrainy w
Polsce, Genowef¹ Tokarsk¹,
wojewod¹ lubelskim, marsza³kiem
województwa
lubelskiego Krzysztofem
Grabczukiem, genera³em
lejtnantem resortu zachodniego Pañstwowej S³u¿by
Granicznej Ukrainy Arturem
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KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcia
9 lipca, w dniu liturgicznego wspomnienia œw. Jana
z Dukli, w by³ym koœciele
ojców bernardynów pw. œw.
Andrzeja we Lwowie uroczyœcie obchodzono œwiêto
patrona miasta. Mszy œw.
przewodniczy³ biskup charkowsko-zaporoski Marian
Buczek a homiliê wyg³osi³
metropolita lwowski Mieczys³aw Mokrzycki.
Abp Mokrzycki powita³
licznie zgromadzonych wiernych ze Lwowa, ojców
bernardynów oraz pielgrzymów z Dukli. „Ziemia na
której stoimy jest przesi¹kniêta i nabrzmia³a œwiêtoœci¹
Jana z Dukli. Ten œwiêty
zakonnik ziemiê lwowsk¹ nie
tylko rozs³awi³ ale przede
wszystkim uœwiêci³. Jesteœmy
spadkobiercami tego uœwiêcenia. Tutaj odczuwamy
wszyscy, w tajemniczy sposób owe bogactwo chwa³y
Jezusa Chrystusa, objawiaj¹cej siê w Jego œwiêtych.
Wyda³a bowiem ta ziemia
wielu autentycznych œwiadków
Chrystusa, ludzi, którzy w
pe³ni zawierzyli Panu Bogu
i poœwiêcili swoje ¿ycie dla
g³oszenia Ewangelii” –
zaznaczy³ w homilii metropolita lwowski.
Przypomnia³, ¿e patron
Lwowa by³ s³ynnym kaznodziej¹. „IdŸmy œladami œw.
Jana z Dukli, naœladujmy go
i wpatrujmy siê w jego ¿ycie.
Naœladujmy jego czyny, aby
œwiat widzia³ nasze dobre
uczynki i chwali³ Boga, który
jest w niebie. Niech ta wiara,
jak¹ œw. Jan z Dukli zasia³ w
sercach waszych praojców
rozroœnie siê w drzewo œwiêtoœci i niech przyniesie owoc
obfity” – wezwa³ abp Mokrzycki.
Przed II wojn¹ œwiatow¹ w
koœciele ojców bernardynów
znajdowa³y siê relikwie œw.
Jana z Dukli. Po wojnie
zosta³y wywiezione do Polski
i obecnie s¹ w klasztorze bernardynów w Dukli. W czasach sowieckich w koœciele

Gorbenk¹ pan Bajcym omówi³ sprawê organizacji Europejskich Dni Dobrego
S¹siedztwa w Kreczowie/
Nowowo³yñsku – Kry³owie.
Osi¹gniêto porozumienie
odnoœnie wizji lokalnej w
koñcu czerwca na miejscu
organizacji imprezy.
W ramach II Forum Gospodarczego Polska-Ukraina
„Wspó³praca regionów –
nowe wyzwania” odby³y siê
Miêdzynarodowe Targi Turystyczne, Sportu i Rekreacji
„Ekopolis lubelski – moim
zachwytem”. Na wystawie
zaprezentowane zosta³y
regiony partnerskie województwa lubelskiego, najró¿niejsze atrakcje turys-

OBCHODY ŚWIĘTA ŚW. JANA
Z DUKLI – PATRONA MIASTA LWOWA
przewodniczy³ grupie pielgrzymów z Dukli i okolicy
zwi¹zanych z klasztorem
ojców bernardynów.
Wœród pielgrzymów byli
przedstawiciele Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich,
Towarzystwa œw. Jana z Dukli.
„Przyje¿d¿amy tu, aby dziêkowaæ œw. Janowi za opiekê,
szczególnie teraz, gdy okolice
Dukli nawiedzi³a powódŸ.
Niektórzy utracili dobytek
ca³ego ¿ycia. PowódŸ ominê³a
jednak sam¹ Duklê. Ponadto,
w tym roku metropolita
przemyski abp Józef Michalik
wyda³ dekret, który prawnie
reguluje status naszego
sanktuarium. Oprócz tego,
zamierza staraæ siê o to, aby
œw. Jan z Dukli by³ ponownie
patronem Polski. Œwiêty
zosta³ nim og³oszony w 1739 r.

znajdowa³y siê zbiory muzealne. W³adze niepodleg³ej
Ukrainy przekaza³y œwi¹tyniê
bazylianom, którzy udostêpniaj¹ j¹ katolikom obrz¹dku
³aciñskiego do odprawienia
Mszy œw. w œwiêto œw. Jana z
Dukli. W uroczystoœci wziêli
udzia³ tak¿e grekokatolicy.
„Uwa¿amy œw. Jana z
Dukli za swego patrona i prosimy o wstawiennictwo dla
naszej m³odej prowincji
zakonnej na Ukrainie” –

powiedzia³ dla „Kuriera”
o. Dobros³aw Kopysteryñski,
prze³o¿ony prowincji œw. Micha³a Archanio³a zakonu
Braci Mniejszych na Ukrainie. Staramy siê ze swej strony,
jako jego wspó³bracia szerzyæ
kult tego œwiêtego, szczególnie w tych miejscach, gdzie
pracujemy. Mamy jeden koœció³
p.w. œw. Jana z Dukli w ¯ytomierzu, który zosta³ wybudowany na jego czeœæ w roku,
w którym odby³a siê

tyczne, firmy oraz gospodarstwa agroturystyczne.
Prezentacjê tras turystycznych Wo³ynia, zabytków
historii i kultury zapewni³y
resort kultury i turystyki
administracji obwodowej,
organizacja spo³eczna „Klub
turystyki ekologicznej” oraz
ZSA „Turystyka Wo³ynia”.
„Akcja ta jest, w pierwszej
kolejnoœci, szerok¹ prezentacj¹ mo¿liwoœci turystycznych oraz ró¿norodnoœci
kulturowej Wo³ynia i Lubelszczyzny. Chodzi zw³aszcza
o œcie¿ki rowerowe, zabytki
historii, kultury, natury,
kuchni narodowej”, – zaznaczy³ Wasyl Bajcym.

Organizacja Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie w przyjêtej ostatnio
rezolucji obci¹¿y³a odpowiedzialnoœci¹ za rozpoczêcie II Wojny Œwiatowej
hitlerowskie Niemcy i ZSRR.
Obraduj¹cy w Wilnie
przedstawiciele krajów cz³onkowskich tej organizacji
postanowili og³osiæ 23
sierpnia dniem ofiar stalinizmu i nazizmu. Tego dnia
w 1939 roku zosta³ podpisany
pakt Ribbentrop - Mo³otow,
w którym Niemcy i Zwi¹zek
Radziecki zobowi¹za³y siê
do nie podejmowania wobec
siebie agresywnych dzia³añ
i w tajnym protokole podzieli³y miêdzy siebie Polskê
i kraje Nadba³tyckie. Rezolucja OBWE obci¹¿aj¹ca win¹

KG

beatyfikacja œw. Jana z
Dukli”.
Natomiast o. Krystian
Olszewski, kustosz sanktuarium œw. Jana z Dukli przypomnia³, ¿e od 1999, co roku,
przyje¿d¿a z relikwiami
œwiêtego na Ukrainê. Obecnie

Dlatego mamy moralny
obowi¹zek przyje¿d¿ania na
uroczystoœci z Dukli do
Lwowa. Klasztor lwowskich
bernardynów zawsze promowa³
kult œw. Jana na jego rodzimej ziemi” – powiedzia³ o.
Olszewski.

REZOLUCJA OBWE
za wybuch wojny hitlerowskie Niemcy i Rosjê sowieck¹
zosta³a przyjêta przy sprzeciwie Moskwy. Rosjanie
twierdzili, ¿e OBWE fa³szuje
historiê i umniejsza rolê
narodów radzieckich w zwyciêstwie nad faszystami.
Autorzy rezolucji podkreœlili, ¿e Hitler i Stalin s¹ w jednakowym stopniu odpowiedzialni za holokaust i inne
przestêpstwa przeciwko
ludzkoœci. Jednoczeœnie
wezwano Rosjê aby przesta³a
upiêkszaæ historiê i zdecydowanie odciê³a siê od wys³awiania radzieckiej przesz³oœci.
19 maja prezydent Dimitrij
Miedwiediew powo³a³ spe-

cjaln¹ komisjê, która bêdzie
zajmowa³a siê przypadkami
fa³szowania historii. Kreml
uwa¿a, ¿e w wielu krajach
Europy, w tym w Polsce umniejsza siê zas³ugi Zwi¹zku
Radzieckiego w walce z faszyzmem i obra¿a pamiêæ
bohaterów tamtych dni.
Litewskie i bia³oruskie
media informuj¹c o treœci
przyjêtej wczoraj rezolucji
OBWE przypominaj¹, ¿e
w kilka dni po podpisaniu
paktu Ribbentrop-Mo³otow 1 wrzeœnia 1939 roku hitlerowskie Niemcy napad³y
na Polskê, a 17 wrzeœnia uczyni³a to samo Armia Czerwona.
IAR/Kresy.pl
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Matki Boskiej Szkaplerznej

Pielgrzymka pokoju
BOŁSZOWCE
i pojednania w Bołszowcach WRÓCIŁY DO ŻYCIA
Prawie dwa lata temu, w jednym z pierwszych
numerów „Kuriera Galicyjskiego” zamieœciliœmy artyku³ o pocz¹tkach odbudowy bo³szowieckiego sanktuarium i klasztoru pod tytu³em:
„Bo³szowce wracaj¹ do ¿ycia”. Teraz nale¿y
o tym pisaæ w czasie przesz³ym dokonanym.
Choæ roboty jeszcze huk, sanktuarium ¿yje.
Klasztor bêd¹cy wci¹¿ placem budowy ju¿
przyjmuje pielgrzymów i goœci. Na Matki Boskiej
Szkaplerznej, jak kiedyœ przed wojn¹, zewsz¹d
schodz¹ siê pielgrzymi. Odbudowê wspiera
Senat RP i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z Polski. To najlepiej wydane pieni¹dze z Polski na Ukrainie. Tu wszyscy s¹
zgodni. Z tym, ¿e ten niezwyk³y projekt trzeba
kontynuowaæ te¿. Kontynuowaæ znaczy równie¿
finansowaæ. Uwierz polski podatniku – zrobi³eœ doskona³y interes. Na pokolenia.
Marcin Romer

HALINA P£UGATOR
tekst i zdjêcia
Ponad tysi¹c pielgrzymów z Ukrainy i Polski
modli³o siê do Najœwiêtszej
Marii Panny, przebywaj¹c
w niewielkiej wsi Bo³szowce
w powiecie Halicz na Przykarpaciu. Odby³a siê tam
„Pielgrzymka pokoju i pojednania”. Na tym m³odzie¿owym spotkaniu religijnym
byli tak¿e korespondenci
„Kuriera Galicyjskiego”.
W drodze z Halicza do
Bo³szowiec spotykamy dziesi¹tki samochodów z rejestracj¹ ukraiñsk¹ i polsk¹. Niektórzy goœcie z Polski pytaj¹
miejscowych o drogê do koœcio³a. Mieszkañcy rozumiej¹
po polsku, z radoœci¹ odpowiadaj¹ i prosz¹ o modlitwy
podczas pielgrzymki.
W Bo³szowcach œwiêto jest
widoczne z daleka. Z koœcio³a
p³ynie ¿wawa muzyka i pieœni. Tak wspó³czeœni m³odzi
wierni, zakonnicy i zakonnice
chwal¹ Pana. Mieszkañcy wsi
nie upatruj¹ w tym ju¿ nic
dziwnego. Natomiast dla
goœci, którzy po raz pierwszy
s³ysz¹ ¿wawe melodie i widz¹
tañce w œwi¹tyni, taka forma
modlitwy jest prawdziwym
zaskoczeniem.
„Jestem prawos³awny, –
mówi 53-letni mieszkaniec
Tarnopola Petro Korczyniec.
– U nas w cerkwi wszystkie
œpiewy s¹ powa¿ne i czegoœ
podobnego nie ma. Ale Bóg
jest jeden dla wszystkich,
cieszê siê wiêc, ¿e m³odzie¿
nawet w taki sposób lgnie do
Koœcio³a i œwi¹tyni, nie schodzi na manowce. Wierzê, ¿e
w przysz³oœci m³odzi, którzy
s¹ tu obecni, bêd¹ dobrymi
ludŸmi, rodzicami, a ktoœ, byæ
mo¿e, wybierze drogê do
kap³añstwa czy zakonu.
Takich ludzi strze¿e Pan,
dlatego nie wabi¹ ich wódka,
narkotyki, rozpusta”.
Wokó³ koœcio³a rozstawiono dziesi¹tki namiotów.
Tu mieszkaj¹ pielgrzymi. Do
Bo³szowiec przyjecha³a m³o-

rok powsta³ zespó³ klasztorny, osobno wybudowano
pomieszczenia kuchenne,
kabiny prysznicowe i toalety.
Mo¿na tu bêdzie przyjmowaæ
pielgrzymów, gdy¿ wszystko
odpowiada standardom europejskim. W przysz³oœci, jak

senackiej Komisji d.s. Emigracji i Polaków za Granic¹
senator £ukasz Abgarowicz,
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Maciej P³a¿yñski, Arcybiskup Metropolita
Lwowski obrz¹dku ³aciñskiego
Mieczys³aw Mokrzycki, Konsul

mówi o. Grzegorz, przy koœciele w Bo³szowcach bêdzie
potê¿ny duchowy oœrodek
m³odzie¿owy z bibliotek¹,
salami wyk³adowymi do
nauki jêzyków obcych, ma³ym
muzeum klasztoru i koœcio³a.
Na uroczystoœci maryjne,
do Bo³szowiec przybyli: zastêpca przewodnicz¹cego

Generalny RP we Lwowie
Grzegorz Opaliñski, dziesi¹tki
kap³anów, zakonników i zakonnic z Ukrainy i Polski.
Mi³¹ niespodziank¹ podczas pielgrzymki by³o og³oszenie, ¿e w Bo³szowcach
oficjalnie rozpoczyna pracê
M³odzie¿owe Centrum Pokoju
i Pojednania.

Ks. abp Mieczys³aw Mokrzycki
dzie¿ z parafii rzymskokatolickich i grekokatolickich
Lwowa, Tarnopola, Winnicy,
Kremenczuka, Boryspola,
Krakowa, Turki i Ko³omyi.
Warszawy. Niektórzy pokonali
pieszo drogê 120-150 kilometrów i to w 30 stopniowym
upale! S³ychaæ ró¿ne jêzyki –
ukraiñski, polski, rosyjski,
angielski. T³umacz nie jest
potrzebny, wszyscy siê rozumiej¹.
„By³o nie³atwo, ale mieliœmy cel – wspólne odnowienie
koœcio³a, wspólne modlitwy
w œwi¹tyni, w której kiedyœ
by³ cudowny obraz Najœwiêtszej
Marii Panny, spotkania z
przyjació³mi”, – opowiadaj¹
pielgrzymi z Jaworowa na
Ziemi Lwowskiej. W ten sposób m³odzie¿ pokaza³a wszystkim nie najlepiej nastawionym
na pojednanie i pokój z Polakami Ukraiñcom, wœród
których, o zgrozo, zdarzaj¹ siê
tak¿e kap³ani, ¿e dobroæ,

pogodne uœmiechy, brak uprzedzeñ, umiejêtnoœæ przebaczania i pragnienie budowania wspólnej przysz³oœci pokonaj¹ wszystko.
Nad odnowieniem koœcio³a
w Bo³szowcach ka¿dego roku
pracuj¹ ludzie z Polski i Ukrainy. Nigdy nie ma mowy o
jakichkolwiek rozbie¿noœciach czy konfliktach etnicznych. Ludzi ³¹czy wspólna
sprawa – jak najszybsze
odbudowanie koœcio³a. Ju¿
zrobiono nadzwyczaj wiele
dziêki wsparciu Senatu RP,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP,
miejscowej spo³ecznoœci polskiej. Nie do przecenienia s¹
dzia³ania podejmowane przez
pani¹ Wies³awê Holik, historyka i znan¹ dzia³aczkê
spo³eczn¹ z Gliwic, a tak¿e
ojca Grzegorza Cymba³y.
W miejscu, gdzie do niedawna sta³y resztki zrujnowanego klasztoru, w nieca³y

w Bołszowcach
KONSTANTY CZAWAGA
tekst
MARCIN ROMER,
KONSTANTY CZAWAGA
zdjêcia
13-22 lipca m³odzie¿ katolicka z ca³ej Ukrainy oraz
z Polski uczestniczy³a
w VIII Pielgrzymce Pokoju
i Pojednania do Matki
Bo¿ej w Bolszowcach ko³o
Halicza oraz w Dniach
M³odzie¿y.
O. Jaros³aw Kruk, który
szed³ z pielgrzymami ze
Lwowa powiedzia³ dziennikarzowi „Kuriera”, ¿e w ich grupie
by³o 190 osób, z ró¿nych
miejscowoœci. Wœród pielgrzymów byli te¿ wierni obrz¹dku greckokatolickiego.
Ze Lwowa do Bo³szowców jest
110 km. Inne grupy sz³y z
Tarnopola, Iwano-Frankowska
(d. Stanis³awowa), Ko³omyi,
Zab³otowa, Turki.
„Prowadzê ju¿ pi¹ty rok
grupê pielgrzymkow¹. Przez
szeœæ dni pokonujemy 186
kilometrów – mówi ks. Tadeusz £¹cki, proboszcz w Turce,
ma³ym miasteczku na BojkowszczyŸnie w Karpatach. –
Nasza grupa liczy³a prawie 50
osób. Grupa sz³a przez bardzo
górzyste tereny, ale dziêki
temu ta pielgrzymka to w zasadzie rekolekcje w drodze.
Idziemy w ciszy, nie warcz¹
samochody. O niektórych
szczegó³ach z tej górskiej
trasy opowiedzia³a s. Halina
ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi:
„Tak, to ju¿ jest pi¹ta pielgrzymka z Turki do Bo³szowców. Jak by³o w czasie
pielgrzymki? – Wspaniale.
Ciep³o, s³onecznie, mi³a atmosfera. Miejscowa ludnoœæ
odbiera pielgrzymów bardzo
pozytywnie. Spotykaliœmy siê
z naprawdê wspania³ym
przyjêciem ze strony grekokatolików. Witaj¹ nas, nawet
pojedyncze rodziny przyjmuj¹
ponad 60 osób do jednego
domu i daj¹ obiad, z przystawkami, z pierwszym daniem, drugim, jeszcze ze
s³odyczami. Spotykaj¹ nas
z kwiatami, wierszami, w
strojach ludowych wychodz¹
nam na spotkania i wynosz¹
nam ró¿ne produkty, dary
pola, mleko, pieni¹dze. Typowa ukraiñska goœcinnoœæ.
W Borys³awiu by³ moment,
kiedy doros³y mê¿czyzna
wyci¹ga rêkê i daje pieni¹¿ki
ksiêdzu przewodnikowi.
Ksi¹dz przewodnik siê pyta,
o imiê i w jakiej intencji, a ten
tylko rêk¹ pokazuje na
pielgrzymkê, macha i ze ³zami
w oczach po prostu odwraca
siê. Co roku mieszkañcy miejscowoœci przez jakie idziemy
czekaj¹ i mówi¹: Nasi pielgrzymi id¹. Czekaliœmy na
was. Zawsze do³¹czaj¹ siê
nowi ludzie do naszej grupy.
W tym roku z Antonówki,
parafii grekokatolickiej, gdzie
nocujemy do³¹czy³o siê do nas
14 osób razem z „jimoœci¹”
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BOŁSZOWIECKIE IMPRESJE
Kolpinga wyje¿d¿a do Niemiec, do ró¿nych pañstw
europejskich, aby odbywaæ
sta¿e wolontariackie. Staramy
siê na tyle, na ile mo¿emy
pomóc ludziom, do których
jedziemy. Tutaj na Ukrainie
m³odzie¿ mówi równie¿ po
polsku, a jeœli nie mówi, to
rozumie bardzo dobrze. Bardzo
szybko zawi¹za³y siê znajomoœci, przyjaŸnie, natomiast
my ksiê¿a bardzo dobrze
wspó³pracujemy i staramy siê
rozwijaæ dzie³o Bo¿e”.
Mszê œw. dla pielgrzymów,
licznie zgromadzonych w koœ-

(ma³¿onk¹ proboszcza). Do³¹czaj¹ siê w ci¹gu ca³ej trasy
i bez przerwy powtarzaj¹ w
ka¿dej wiosce: My na was
czekaliœmy”.
„Tutaj znalaz³em siê poprzez franciszkanów, którzy
zaprosili naszych wolontariuszy do pomocy w organizacji tego odpustu i ca³ej pielgrzymki, która tutaj siê odby³a
– powiedzia³ „Kurierowi” ks.
Miros³aw Niewiedzia³, wiceprezes Dzie³a Kolpinga w Polsce. – Franciszkanie bardzo

mi³o i ¿yczliwie nas tutaj przyjêli. M³odzie¿ z Polski mia³a
mo¿liwoœæ zobaczenia w jaki
sposób ¿yj¹ ludzie na Ukrainie, jaka jest religijnoœæ tych
ludzi. Staramy siê pomóc na
tyle, na ile mo¿emy. Ja jestem
z Krakowa. M³odzie¿ równie¿
pochodzi z diecezji krakowskiej. Tutaj przyjecha³o 10
osób. M³odzie¿ jest skupiona
wokó³ M³odego Kolpinga czyli
dzie³a wolontariatu na rzecz
ludzi w Polsce, na Ukrainie.
Równie¿ m³odzie¿ z M³odego

ciele przed kopi¹ cudownego
obrazu Matki Bo¿ej, odprawi³
19 lipca metropolita lwowski
abp Mieczys³aw Mokrzycki.
„W jubileuszowym roku
800. lecia za³o¿enia zakonu
franciszkanów, 600. rocznicê
œmierci b³. Jakuba Strzemiê
spotykamy siê w sanktuarium Matki Bo¿ej Szkaplerznej w Bo³szowcach by wzywaj¹c Jej wstawiennictwa,
modliæ siê o pokój, pojednanie, zrozumienie, wzajemne
poszanowanie i œwiêtoœæ dla

ka¿dego z nas” – powiedzia³
przed rozpoczêciem liturgii
o. Grzegorz Cymba³a OFMConv,
delegat prowincja³a Krakowskiej prowincji oo. franciszkanów na Ukrainie.
„Wy m³odzi, bardzo czêsto
znajdujecie siê na rozdro¿u,
nie wiedz¹c, któr¹ drogê
wybraæ, dok¹d iœæ. Tyle jest
dróg b³êdnych, tyle ³atwych
propozycji, tyle niejasnoœci –
powiedzia³ hierarcha w homilii. – Nie zapominajcie w
takich momentach, ¿e Chrystus ze sw¹ Ewangeli¹, ze
swoim przyk³adem, ze swymi
przykazaniami, jest zawsze
jedyn¹, najpewniejsz¹ drog¹,
która doprowadza do pe³nego
i trwa³ego szczêœcia.”
Œwiat wspó³czesny jest
wielkim terenem misyjnym,
równie¿ Ukraina, nie wy³¹czaj¹c naszej ziemi lwowskiej
– zauwa¿y³ abp Mokrzycki. –
Wszêdzie dzisiaj proces obojêtnoœci religijnej stanowi
wielkie wyzwanie dla orêdzia
ewangelicznego. Œwiat wspó³czesny potrzebuje wielu
aposto³ów, zw³aszcza m³odych
i odwa¿nych. Do was m³odzi,
w których i obecny Ojciec
Œwiêty widzi „stró¿ów poranka”
zwiastuj¹cych brzask trzeciego tysi¹clecia, nale¿y w
sposób szczególny zadanie
dawania dzisiaj œwiadectwa
wierze i obowi¹zek g³oszenia
Ewangelii Chrystusa, zadanie
budowania nowej cywilizacji,
która by³aby cywilizacj¹ mi³oœci, sprawiedliwoœci i pokoju – podkreœli³ lwowski
metropolita.
Przed II wojn¹ œwiatow¹ w
koœciele karmelitów trzewiczkowych w Bo³szowcach znajdowa³ siê cudowny obraz
Matki Bo¿ej, który w ci¹gu
trzech wieków by³ tam czczony
przez katolików dwóch obrz¹dków. Zosta³ znaleziony
w wodach Dniestru przez
Marcina Kazanowskiego,
kasztelana halickiego (póŸniej
wojewody podolskiego i hetmana polnego koronnego),
który w poœcigu za Tatarami
przeprawia³ siê promem przez
rzekê.
Kronika klasztorna zanotowa³a liczne ³aski i cuda za
wstawiennictwem Matki
Bo¿ej w obrazie bo³szowieckim. Po ich udokumentowaniu lwowski arcybiskup
Wac³aw Sierakowski uzna³
obraz za cudowny. W 1777 r.
obraz zosta³ ukoronowany
koronami, poœwiêconymi przez
papie¿a Klemensa XIII. Po
1945 r. obraz wywieziono do
powojennej Polski. Obecnie
znajduje siê w koœciele œw.
Katarzyny w Gdañsku.
Za czasów sowieckich zespó³ koœcielny w Bo³szowcach
popada³ w ruinê. Po odrodzeniu wspólnoty rzymskokatolickiej zaczêli przyje¿d¿aæ
franciszkanie razem z m³odzie¿¹ ze Lwowa. Rozpoczêli
oni odbudowê sanktuarium.
O. Grzegorz Cymba³a
OFMConv powiedzia³, ¿e
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odbudowa sanktuarium
Matki Bo¿ej w Bo³szowcach
sta³a siê mo¿liwa wy³¹cznie
dziêki pomocy z Polski.
Obecnie trwa remont koœcio³a
i odnowienie budynku klasztoru. Zaznaczy³, ¿e dobrze
uk³ada siê wspó³praca z dyrekcj¹ ukraiñskiego pañstwowego kompleksu zabytków
„Stary Halicz”, na terenie którego jest po³o¿one sanktuarium.
Rozpoczêto równie¿ pielgrzymki
do Bo³szowiec ze Lwowa,
Iwano-Frankiwska, Ko³omyi,

Tarnopola i Turki, miasteczka
w Karpatach, po³o¿onego ko³o
granicy z Polsk¹.
„Co roku mamy pielgrzymkê ludzi m³odych do Matki
Bo¿ej w Bo³szowcach – powiedzia³ dla „Kuriera” arcybiskup
Mieczys³aw Mokrzycki. –
Przychodz¹ oni z wielkim entuzjazmem, z wielk¹ radoœci¹,
rozœpiewani i rozmodleni.
Jest to dla nich wielkie spotkanie duchowe, po którym
ubogaceni wracaj¹ do swoich
codziennych zajêæ, do codziennego ¿ycia”.
Prezes Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” Maciej
P³a¿yñski podkreœli³, ¿e
wspieranie odbudowy sanktuarium maryjnego w Bo³szowcach to najlepsze przedsiêwziêcie polskiego Senatu
na ca³ej Ukrainie. „To jest
cudny kawa³ek pogranicza
polsko-ukraiñskiego, pogranicza kulturowego – zaznaczy³ P³a¿yñski. – Odbudowanie tego sanktuarium z jednej
strony pokazuje, jak wielka
jest si³a Koœcio³a, jak wielka
jest si³a Pana. Ale wydaje mi
siê, ¿e ten koœció³ powstaje
te¿ na chwa³ê tych wszystkich, którzy tutaj mieszkaj¹.
Mo¿na powiedzieæ te¿, ¿e
powstaje na koœciach mêczenników i powstaje po to, ¿eby
nast¹pi³o pojednanie, bo
misj¹ tego koœcio³a jest
pojednanie. Dla mnie jest to
zwyciêstwo Maryi, która jest
czczona i po polskiej, i po
ukraiñskiej stronie granicy” –
wskaza³ by³y marsza³ek
Sejmu.
„Jestem szczêœliwy, ¿e
jestem tutaj z wami – zaznaczy³ senator £ukasz Abgarowicz. – W Polsce obchodzimy
20.lecie odrodzonej nowej
demokratycznej Polski. 20 lat
temu by³o pierwsze posiedzenie Senatu wybranego w
wolnych demokratycznych
wyborach. D³uga by³a nasza

ta droga do tej wolnoœci i tego
lepszego œwiata, który budujemy i wydaje mi siê, ¿e
z perspektywy Ukrainy
Polska jest szczêœliwym
krajem. Rzeczywiœcie zmienia
siê z dnia na dzieñ. Ale chcê
powiedzieæ, ¿e tego wszystkiego by nie by³o, gdyby nie
by³o naszego Koœcio³a. Gdyby
nie by³o wielkich Ojców Koœcio³a, gdyby nie by³o Prymasa
Tysi¹clecia kardyna³a Wyszyñskiego, Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II, a nade wszystko

zawierzenia Maryi narodowi
polskiemu i g³êbokiej wiary.
G³êboko w to wierzê dlatego,
bo to pozwoli³o nam zbudowaæ moralnoœæ i dojœæ do
czegoœ nies³ychanie wa¿nego
– do „Solidarnoœci”, tak jak j¹
pojmowa³ i naucza³ Jan Pawe³
II. Je¿eli wy tutaj przychodzicie, to pod¹¿acie t¹ drog¹.
Ja po prostu wierzê, ¿e ten
œwiat bêdzie te¿ siê zmieniaæ,
¿e pójdziecie w œlad za nami.
Zbudujecie szczêœliw¹ Ukrainê, ¿e zbudujemy razem
zgodê”.

Konsul generalny RP we
Lwowie Grzegorz Opaliñski w
swoim s³owie do zgromadzonej m³odzie¿y zauwa¿y³:
„To miejsce bez was by³o by
tylko pustymi murami. To
nasze wspólne zwyciêstwo,
zwyciêstwo, które pokazuje,
¿e mo¿na razem dokonaæ
rzeczy, które zostan¹ na pokolenia i jednoczeœnie odrodz¹ drogê do wolnoœci. Droga
do wolnoœci by³a w Polsce
bardzo ciê¿k¹ drog¹. Ukraiñska droga do wolnoœci jest
drog¹ bardzo specyficzn¹, na

której mo¿ecie skorzystaæ z
naszych doœwiadczeñ. Doœwiadczeñ tych ludzi, którzy
w Polsce zbudowali wolnoœæ,
którzy t¹ wolnoœæ teraz kultywuj¹ i którzy s³u¿¹ ca³emu
spo³eczeñstwu w taki sposób,
aby ka¿dy z nas móg³ poczuæ
siê wolnym cz³owiekiem”.
Polski dyplomata jeszcze raz
podkreœli³: „To miejsce, gdyby
nie wasza obecnoœæ, gdyby
nie wasza modlitwa by³oby
tylko murami. A to dziêki
wam ma taki kszta³t, a przede
wszystkim tak¹ wspania³¹
atmosferê”. „Myœlimy przede
wszystkim, aby w spotykaj¹cym siê tu m³odym pokoleniu wzbudzaæ pragnienie
dobra, pokoju, pojednania,
czegoœ, co naprawdê buduje,
naprawdê jest twardym
fundamentem ludzkiej jednoœci, poszanowania, szacunku, mi³oœci, a w konsekwencji tak¿e œwiêtoœci –
powiedzia³ o. Jaros³aw Zachariasz OFMConv, prowincja³
krakowskiej prowincji franciszkanów”.

Wiersze
ks. Jana
Twardowskiego
List do Matki Boskiej
W pierwszych s³owach
donoszê nic siê nie zmieni³o
¿ó³ta pliszka siê cieszy
swoim czarnym dziobem
³osoœ wraca do rzeki w
której siê urodzi³
mrówki siê oblizuj¹
jak na nie przysta³o
sarna leczy siê œlazem
wiêc mniej pokas³uje
las tak rzeczywisty
¿e zdaje siê zjaw¹
pszczo³a nie zna Szopena
ale jest muzyk¹
œmieræ jak zwykle
niziutko uk³ada na ziemi
œwiêtym mo¿na tu zostaæ
nawet na podwórku
rzucaj¹c kurom ziarno
staroœwieck¹ mod¹
znów najpiêkniejszy
w Polsce jest lipiec nad wod¹
a piêkno jest najbli¿ej gdy
czas siê oddala
¿adna ryba nie traci
nawet jednej ³uski
sroka z w¹skim ogonem
powtarza dowcipy
rzeczy maj¹ w³asn¹
po umar³ych pamiêæ
wiêc pamiêta m¹ matkê
czajniczek rozbity
dla s³owika w czerwcu
ka¿da noc za ma³a
poniewa¿ wierzy w mi³oœæ
nie boi siê cia³a
œpiewa ¿e serce ca³e
a ju¿ nieœmiertelne
bocian dalej podnosi
tylko lew¹ nogê
piszê list bo Ciê przecie¿
zobaczyæ nie mogê
myœlê jednak ¿e chyba
czasem Ciebie s³yszê
bo sk¹d siê nagle bierze
ten szept kiedy zasnê
***
Rozmowa z Matk¹ Bo¿¹
Czy lubisz podbia³ ¿ó³ty
lipce z ko¿lakami
konwalie w k³¹czach
stulone pod ziemi¹
lubczyk co mi³oœæ
przywraca a czêœciej
nadziejê
ksiê¿yc chodz¹cy
za nami jak cielê
ceremonialny
lecz bez rêkawiczek
poziomki te najni¿sze
kminek najpodlejszy
i lato pó³niebieskie
gdy kwitn¹ ostró¿ki
co przyjd¹ jak leniwa
m¹droœæ od niechcenia
¿o³êdzie co siê d³u¿¹
w paŸdzierniku
zwyk³y chleb co wie
zawsze ile bólu w hostii
kota niewiernego ale
z zasadami
bo najpierw myje praw¹
nogê przedni¹
Ale ty Matko nie myœlisz
Ÿle o nas
zawsze tych co siê potkn¹
gotowa obroniæ
miêdzy prawd¹
a szczêœciem naj³atwiej
nos rozbiæ
pragniesz spraw
ostatecznych wybierasz
najbli¿sze
i szukasz pewnie jednej
mrówki w lesie
tak bardzo spracowanej
jakby mia³a umrzeæ
najzabawniej
jak cz³owiek
wœród wszystkich osobno

Rozmowy „Kuriera”
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Maciej Płażyński i Łukasz Abgarowicz w Bołszowcach

DWUGŁOS O POLSKIEJ POLITYCE WSCHODNIEJ,
POLAKACH NA UKRAINIE ORAZ „POLSKIM GETCIE”
Rozmowa z MACIEJEM
P£A¯YÑSKIM – prezesem
Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska”, pos³em na Sejm,
b. senatorem i Marsza³kiem
Sejmu RP III kadencji
rozmawia³ MARCIN ROMER
- Panie Marsza³ku, mija
prawie rok od czasu, kiedy
zosta³ Pan szefem „Wspólnoty Polskiej”. Jak Pan
ocenia ten czas?
- Kontynuacja i zmiany.
Misja pozostaje ta sama,
spora czêœæ wspó³pracowników
ta sama. Tak to jest w realizacji takiej misji, która nie
koñczy siê na jednej kadencji,
tylko ma dziesi¹tki lat przed
sob¹. Jak przychodzi nowy
szef, to chce zrobiæ zmiany.
Chcia³bym, ¿eby „Wspólnota”
by³a bardziej aktywna, ¿eby
bardziej energicznie dzia³a³a,
¿eby bardziej konsekwentnie
rozlicza³a siê z tych pieniêdzy,
które wydaje na swoich wspó³pracowników za granic¹.
S¹dzê, ¿e z tym bywa³o ró¿nie.
Chcia³bym, ¿eby Stowarzyszenie „Wspólnota Polaka ”
by³o t¹ wspólnot¹, która
realizuje tê sam¹ misjê, ale
skuteczniej ni¿ do tej pory.
Wydaje mi siê, ¿e trzeba siê
bardziej przebijaæ do opinii
publicznej w Polsce z problemami Polaków za granic¹. Ta
opinia kszta³tuje polityków
polskich. Oni s¹ podatni na
g³osy opinii publicznej, na
g³osy swoich wyborców. Im
wiêcej bêdziemy w Polsce
mówili o problemach Polaków
we Lwowie, to tym lepiej te¿
dla tych Polaków, którzy we
Lwowie mieszkaj¹.
- Jak Pan ocenia polsk¹
politykê wschodni¹?
- Chcia³bym ¿ebyœmy byli
bardziej konsekwentni. Wydaje mi siê, ¿e politykê pañstwa powinno cechowaæ to, ¿e
jest d³ugofalowa. Nie powinna siê zmieniaæ, co do sposobu jej prowadzenia, w zale¿noœci od kadencji, czy od
zmiany rz¹du. Jeœli mówimy
o powa¿niejszych oczekiwaniach do polityki wschodniej
Polski, to mówimy o tym, czy
przez te 20 lat osi¹gnêliœmy
to, co chcieliœmy, czy nie.
Wydaje mi siê, ¿e osi¹gnêliœmy za ma³o. Trzeba by³o
w sposób bardziej zdecydowany i konsekwentny wspó³pracowaæ z naszymi sojusznikami, ale stawiaæ te¿ im
wymagania. Nie koñczyæ na
przyjmowaniu ich obietnic,
tylko zaczynaæ nastêpne
rozmowy od sprawdzenia,
jak obietnice zosta³y zrealizowane. Mam poczucie, ¿e
nie ma tu równomiernoœci.
Polska zapewnia ró¿ne pañstwa z tej czêœci Europy, o strategicznym partnerstwie, a z
kolei nie egzekwuje czasami
drobnych gestów na swoj¹
korzyœæ.

- Jak ocenia Pan realizacjê polskiej polityki historycznej?
- Mam du¿y niedosyt. S¹
rzeczy nie zwi¹zane z pieniêdzmi, których uparcie siê
nie robi. Tak jest chocia¿by
w sprawie oddawania niektórych polskich koœcio³ów,
gdzie wieloletnie zabiegi nie
zawsze s¹ do dziœ skuteczne.
Od prawie dwudziestu lat
Ukraina jest przecie¿ wolnym
i niezale¿nym pañstwem.
Upamiêtnienie zamordowanych Polaków te¿ nie mo¿e
budziæ poczucia sukcesu. To,
co jest norm¹ cywilizacyjn¹,
co jest oczywistoœci¹ w wolnych krajach, ci¹gle nie do
koñca tu dzia³a. Historia bywa
tragiczna, ale nikt nie przeszkadza w oddaniu ho³du
zamordowanym. Tu nie ma
na to miejsca. To s¹ rzeczy
z perspektywy polskiej
bardzo wa¿ne. Trudno mówiæ
o pe³nym pojednaniu, jeœli siê
o pewnych rzeczach nie tylko
nie mówi, ale wrêcz, wymazuje
siê je z pamiêci. Nie mo¿na
wymazaæ tego, co siê dzia³o
na Kresach Wschodnich, na
Zachodniej Ukrainie w latach
43 – 45. Nie mo¿na wymazaæ
tego – w jakiej sytuacji by³
Koœció³ katolicki. To s¹ pewne
gesty, ale bardzo wa¿ne gesty.
One buduj¹ ca³okszta³t stosunków prawdziwych. To
probierz - czy mówimy faktycznie o pojednaniu, czy mówimy o faktycznej sympatii,
czy tylko sk³adamy polityczne
obietnice, a w rzeczywistoœci
dzieje siê inaczej.
- Czy nie uwa¿a Pan, ¿e
trzeba by bardziej aktywnie
kszta³towaæ i stymulowaæ
dzia³ania podejmowane przez
ró¿ne organizacje i instytucje z Polski na Ukrainie?
- Trzeba to robiæ bardziej
konsekwentnie i bardziej aktywnie. Ta aktywnoœæ dotyczy
równie¿ œrodowisk polskich.
S¹dzê, ¿e wbrew, przekonaniu jakie jest w Polsce – œrodowiska polskie we Lwowie
nie s¹ zbyt aktywne, s¹ za
ma³o aktywne. Ta polska
spo³ecznoœæ jest spo³ecznoœci¹, patrz¹c¹ bardziej na
wyjazdy do Polski, ni¿ na
budowanie polskoœci we
Lwowie i na tej czêœci Ukrainy.
To widaæ po wspó³pracy z ró¿nymi organizacjami. Te organizacje nie potrafi¹ siê
rozbudowywaæ, widaæ tam
ma³o m³odych ludzi. Ich rozbicie te¿ jest niczym nie uzasadnione. Mamy kilkaset

organizacji, z którymi wspó³pracujemy na Ukrainie, a wolelibyœmy wspó³pracowaæ z
kilkoma silnymi organizacjami, których cele nie s¹ zwi¹zane, tylko z tym, ¿e jest prezes,
zarz¹d, i najbli¿sze otoczenie,
tylko które faktycznie prowadz¹ jak¹œ dzia³alnoœæ
spo³eczn¹ na rzecz polskiej
grupy. Ten z³y stan na Ukrainie, trwa od kilkunastu
lat i nie jest ³atwo go zmieniæ,
ale na pewno nie mo¿na
powiedzieæ, ¿e jest stanem
z którego mo¿na by byæ zadowolonym.
- S¹ œrodowiska na Ukrainie - nie polskie, ale bliskie
wizji polskiej, europejskiej.
W mojej ocenie s¹ one bardzo s³abo wspierane przez
Polskê. Wizjê Polski, tu na
Ukrainie, tworz¹ równie¿
ukraiñskie elity i ukraiñska
inteligencja. Myœlê, ¿e dzia³ania podejmowane na tym
polu s¹ za s³abe.
- S¹dzê, ¿e promocja Polski,
umiejêtnoœæ wp³ywania na
obraz Polski w elicie ukraiñskiej jest s³aby i nieskuteczny.
Robimy to bardzo powierzchownie. Byæ mo¿e wydajemy
na to te¿ za ma³e œrodki.
S¹dzê, ¿e Polska powinna
mieæ silniejsze oœrodki takich
promocji kulturalnych i we
Lwowie, i w Kijowie, jako stolicy. Bez inwestowania trudno
mówiæ o wiêkszej promocji
kraju. Zgadzam siê, ¿e to s¹
niedostatki. Nasza obecnoœæ
nie mo¿e byæ zwi¹zan¹ tylko
ze œrodowiskiem polskim, ale
ze œrodowiskiem znacznie
szerszym, czyli buduj¹cym
¿yczliwoœæ do Polski w ukraiñskich krêgach opiniotwórczych. M³oda inteligencja jest
do tego najlepiej predysponowana. Dlatego w³aœnie, ¿e
jest m³oda, nie ma obci¹¿eñ
z czasów sowieckich i jest bardziej otwarta na œwiat. Czêsto
te¿ zna nasz kraj. W zwi¹zku
z tym, racj¹ jest, ¿e by³oby
dobrze gdybyœmy potrafili byæ
bardziej aktywni i wychodziæ
w ich stronê. To jest praca
trudna, ale mo¿liwa.
- Trzeba by wyjœæ z tak
zwanego – polskiego getta
i tworzyæ œrodowisko przyjazne Polsce
- To prawda, tym bardziej,
¿e to getto obejmuje ma³¹
czêœæ polskiego œrodowiska,
czy ludzi o polskich korzeniach. Ono jest zbyt zamkniête
w w¹skim krêgu dzia³aczy,
którzy dziêki temu znaleŸli te¿
sposób na ¿ycie. Czasami s¹
to wartoœciowi i uczciwi ludzie,
czasami ludzie, którzy przyzwyczaili siê do takiej dzia³alnoœci, ale jakby na nasze oczekiwania i na potrzeby szerszych
efektów to jest za ma³o. Musz¹ te œrodowiska siê otwieraæ,
musz¹ przyci¹gaæ ludzi. Inaczej nie osi¹gnie siê celu, jaki
przed nimi stawiamy.

WypowiedŸ £UKASZA ABGAROWICZA, senatora RP,
wiceprzewodnicz¹cego
senackiej Komisji ds. Emigracji i £¹cznoœci z Polakami
za Granic¹
- Jaki jest Pana pogl¹d na
problemy przedstawione
przez przedmówcê – pana
Marsza³ka Macieja P³a¿yñskiego?
- Podzielam wszystkie pogl¹dy pana Marsza³ka. Z ca³¹
pewnoœci¹ te organizacje i towarzystwa polskie, które s¹ w
¿aden sposób nie pracowa³y
i nie pracuj¹ na budowê zwartych œrodowisk Polaków.
Zamykaj¹ siê w³aœnie w takim
getcie.
W wielu miejscowoœciach
w okolicach Bo³szowiec mieszkaj¹ Polacy, do których, obecna
tu z nami pani Wies³awa
Holik dociera³a z pomoc¹ popowodziow¹. Mamy miejsca,
gdzie s¹ Polacy zupe³nie nie
zorganizowani, nie ma ¿adnej
próby budowania struktur,
integrowania tych struktur,
ani te¿ podejmowania czy te¿
wspó³dzia³ania z nami w rzeczy bardzo wa¿nej, mianowicie
w pracy formacyjnej w stosunku do m³odzie¿y, budowania dumy z polskoœci. W
zwi¹zku z tym, m³ode pokolenie bêdzie odchodziæ, bêdzie
siê powolnie wynaradawiaæ,
chyba, ¿e bêdzie uciekaæ do
Polski. Ale czêsto sytuacja jest
taka, ¿e nie ma ono przywi¹zania ani do ma³ej Ojczyzny,
ani wiedzy o tej du¿ej OjczyŸnie. Je¿eli nawet jest zainteresowanie wyjazdem, to czêsto
jest to zainteresowanie czysto
utylitarne. Bardzo wiele mamy
do zmiany w formach dzia³ania.
Je¿eli idzie o promocjê Polski,
to po pierwsze – politycy
powinni kategorycznie stawiaæ
pewne rzeczy. To tak, jak
Turcja nie mo¿e mieæ drogi do
Europy, dopóki nie przyzna
siê do rzezi w stosunku do
Ormian i nie pojedna siê z Ormianami. Ktoœ chowaj¹cy
tak¹ tajemnicê i k³ami¹cy
w takiej sprawie jest po prostu
niebezpieczny dla s¹siadów.
Tak samo Ukraiñcy musz¹
siê przyznaæ do tego, powiedzieæ przepraszam. Nie mog¹
ludzi, którzy rzeczywiœcie s¹
ludobójcami czciæ na pomnikach. To jest po prostu niemo¿liwe. Bez za³atwienia tego,
prawdziwego pojednania nie
ma. To jest jedna z kluczowych rzeczy i to powinno byæ
przez Polskê kategorycznie
stawiane.
Przy ca³ej otwartoœci do
tego narodu, dla przyjaŸni,
chêci wsparcia ich w drodze
do eurointegracji, do zachodniej cywilizacji. To jest pierwsza sprawa.
Druga, to – zgadzam siê
absolutnie, ¿e ta promocja
i budowa zwi¹zków powinna
siê odbywaæ poprzez m³od¹
inteligencjê. S¹ takie inicjatywy,
s¹ takie pomys³y, które na
razie „kr¹¿¹”.
Jest ju¿ chêæ po stronie
ukraiñskiej; na przyk³ad,
zbudowania wspólnej polskoukraiñskiej uczelni w Krzemieñcu, w dawnym Liceum

Wo³yñskim. Po obchodach
dwustulecia tego liceum s¹
œwietne relacje i œwietne nastroje ze strony w³adz, konkretnie ze strony rektora. Nam
by siê marzy³o, ¿eby tam by³
wydzia³ prawny, czy prawnoeuropeistyczny, który by
uczy³ prawa ukraiñskiego
oraz zarazem poruszania siê
po prawie europejskim, po
Europie. W ten sposób tworzy³o by siê kadry sympatyzuj¹ce z nami, z Europ¹,
budowane i rosn¹ce w pojednaniu. Bêd¹ to ludzie bardzo
przydatni zarówno Ukrainie
jak i Polsce.
Nie jest to bezpoœredni
obszar oddzia³ywania Senatu.
Sprawy o jakich mówi³em to
obowi¹zek pañstwa polskiego
i spo³eczeñstwa polskiego.
Senat ma obowi¹zek
wspieraæ Polaków.
Moim zdaniem, s¹ to nastêpuj¹ce sprawy:
- po pierwsze – pomoc
socjalna dla biednych i s³abych, szczególnie starszych
ludzi. To jest nasz obowi¹zek
i nie mo¿emy ich zostawiæ
zupe³nie bez pomocy;
- po drugie - to jest m³odzie¿, w któr¹ trzeba inwestowaæ, robiæ pracê formacyjn¹,
wspieraæ w budowaniu karier. To jest obszar do dzia³ania dla Senatu. Tutaj rzeczywiœcie pope³niamy wiele
b³êdów. Wydajemy œrodki w
sposób nienadzwyczajny na
takie powtarzaj¹ce siê jase³ka, które nie maj¹ nic
wspólnego z patriotyzmem.
To siê odbêbnia, coœ tam robi.
Potem we Lwowie kabanosy
siê polewa spirytusem i podpala… Ta joj ta JóŸku… To
nie ma nic wspólnego z celami, które stawia przed sob¹
Senat.
Za to z celami tymi wiele
wspólnego ma to, co siê tutaj
dzieje w Bo³szowcach. Je¿eli
przychodz¹ pielgrzymki m³odzie¿y z odleg³oœci ponad 100
km, tu siê spotykaj¹, tutaj
wychowuj¹ siê w kulcie maryjnym, tutaj siê mówi o Polsce, mówi siê coraz wiêcej po
polsku. To jest to w³aœnie to
o co chodzi. Tu siê buduje ta
duma i przywi¹zanie do Ojczyzny, jak równie¿ do religii.
A jest to tutaj bardzo ze sob¹
zwi¹zane. Pomoc w odbudowie bo³szowieckiego sanktuarium i klasztoru, gdzie franciszkanie tworz¹ M³odzie¿owe
Centrum Pokoju i Pojednania
to bardzo dobrze wydane pieni¹dze przez Senat RP. Na
pewno najlepiej na Ukrainie.
To jest dok³adnie to, o co nam
chodzi.
Tu jest misja realizowana
w stosunku do m³odzie¿y,
idzie praca formacyjna, tu siê
tworz¹ patrioci.
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Idą pielgrzymki

Berdyczowska Madonna – Orędowniczka Ukrainy
JERZY SOKALSKI
tekst i zdjêcia
Na przedpolach Berdyczowa widaæ kolumny
ludzi. Tysi¹ce pielgrzymów
z ró¿nych zak¹tków Ukrainy, Rosji, Bia³orusi i innych krajów poœpieszaj¹
pok³oniæ siê Niepokalanej
Dziewicy Marii pod cudownym obrazem Matki Bo¿ej
Berdyczowskiej z Sanktuarium karmelitów bosych.
Sk³adaj¹c dziêkczynienia
i prosz¹c o ³askê pielgrzymi
wierz¹, ¿e ich proœby zostan¹ wys³uchane.
Berdyczowska Madonna
s³ynna cudami jeszcze od
czasów, kiedy w 1642 roku
fundator klasztoru Janusz
Tyszkiewicz przekaza³ obraz
karmelitom bosym. Niestety
podczas okupacji hitlerowskiej ikona zniknê³a, dlatego
w 1991 r malarka i konserwatorka z Krakowa -pani Bo¿ena
Mucha-Sowiñska namalowa³a now¹, która te¿
ws³awi³a siê cudami. W 1997
roku obraz ten zosta³ poœwiêcony w Krakowie przez
Papie¿a Jana Paw³a II, a 19
lipca 1997 roku w Berdyczowie odby³a siê uroczysta
koronacja.
W ci¹gu kilku wieków (za
wyjatkiem czasów komunistycznych) na odpustowe
swiêto Matki Boskiej Szkaplerznej Berdyczów - jako
Maryjna stolica ukraiñskich
rzymokatolików - przyci¹ga
dziesi¹tki tysiêcy wiernych. W
tym roku najm³odszy pielgrzym o imieniu Timofiej (mia³
3 miesi¹ce), przyby³ do Berdyczowa na wózku z którym
szli jego rodzice z Chmielnickiego. Najstarsza p¹tniczka
skoñczy³a 82 lata. W³aœnie
z Chmielnickiego przysz³a
najwiêksza grupa – 420 osób.
Przez piêæ dni z pieœniami
i modlitwami pod upalnym
s³oñcem Podola szli oni do
Berdyczowskiej Madonny.
„Niesamowite prze¿ycie,
czuliœmy siê jako jedna
rodzina. W drodze sz³o z nami
20 mnichów-kapucynów, co
pozwoli³o ka¿demu p¹tnikowi
pog³êbiæ swoj¹ wiarê, rozpoznaæ powo³anie”, - mówi
lekarka Oksana.
Oto krótka geografia
miast, sk¹d przybyli pielgrzymi: ¯ytomierz, Odessa, Lwów,
Szepietówka, Po³onne, Bia³a
Cerkiew, Humañ, Czerniowce,
Fastiw, Ru¿yn, Koziatyñ,
Kamieniec-Podolski, Kijów.
Przybyli te¿ pielgrzymi z innych krajów: z Bia³orusi
(Miñsk), Rosji (Moskwa),
W³och, Francji, Austrii, Niemiec, Szwecji, Polski, a nawet
Kamerunu i Angoli.
Po raz pierwszy Berdyczów
wita³ pielgrzymkê rowerow¹.

razem z nuncjuszem apostolskim Iwanem Jurkiewiczem,
biskupem kijowo-¿ytomierskim Janem Purwiñskim, bp
Stanis³awem Szyrokoradiukiem i in. Wœród honorowych goœci wymieniæ
nale¿y ambasadora Francji
na Ukrainie Jacques Faure,
ambasadora Austrii JozefaMarkusa Wuketiæa, zastêpcê
ambasadora Niemiec Suzannê Schutz, konsula Polski
Lecha Leszka, przedstawicieli
konsulatu Polski w Kijowie
Jana Zdanowskiego i Emiliê
S³omkê, konsula generalnego
Polski na Bia³orusi Kszysztofa Œwiderka. W³aœnie pan
konsul Œwiderek przywióz³ do
Berdyczowa trzy chóry: „Polonez Spo³em”, „Cantus Cordis” i parafialny „G³os Duszy”,
których piêkny œpiew zacza-

18 rowerzystów przyjecha³o
z Charkowa, przy czym pokonali 751km i 260 metrów
trasy w ci¹gu 36 godzin i 22
minut (nie licz¹c czasu na
odpoczynki) ze œredni¹ prêdkoœci¹ 18,1 km/godz. Ka¿dy
rowerzysta, oprócz odpowiedniego sprzêtu, posiada³ gwizdek i flagê, dziêki temu ich
by³o s³ychaæ i widaæ z daleka.
Wœród „dwuko³owych” pielgrzymów poznaliœmy siê z Polakami, którzy teraz mieszkaj¹ w Charkowie – mama
i syn - Ma³gorzata i Fryderyk.
Kierownik rowerowej pielgrzymki o.Genadiusz Biliñski
z nowogradzko-wo³yñskiego
koœcio³a, który zorganizowa³
tê grupê, z radoœci¹ opowiada: „Duch œwiêty nas tu prowadzi³, pragnêliœmy po³¹czyæ
Wschód i Zachód Ukrainy. A
jeszcze ludzie nam dziêkowali
za deszcz, ktory pada³, kiedy

przybywaliœmy do tej albo
innej miejscowoœci, zmêczonej upa³em.” ¯artowa³ ojciec
Genadiusz.
Wartym uwagi jest fakt, ¿e
akurat 20 lat temu, po
upadku re¿imu komunistycznego, wierni pod przewodem legendarnych berdyczowskich kap³anów, urodzonych na £otwie, Bernarda
i Ambro¿ego Mickiewiczów
zaczêli starania o oddanie
klasztoru. Po 17 miesi¹cach
modlitw na ulicy i manifestacjach, które zbiera³y t³umy
ludzi, uda³o sie uzyskaæ
górny i dolny koœció³. O tych
niezapomnianych wydarzeniach pisa³em jeszcze w
1991 roku.
…Œwiêto Matki Boskiej
Szkaple¿nej zaczyna siê
wieczorem w sobotê, kiedy to
witamy pielgrzymów na placu
pod klasztorem, gdzie odbywa

siê Msza œwiêta. W tym roku
przewodniczy³ jej biskup
Sztokholmu Anders Arborelius, który podkreœli³: „Maria
zawsze nas wysluchuje, a czy
potrafimy to samo zrobiæ my?
Czy pragniemy us³yszeæ i wykonaæ wolê Bo¿¹? Ka¿dy z
nas potrzebuje Mamy. Niech
Matka Niebieska - Królowa
Karmelu dopomaga œwiatu
uk³oniæ siê Jezusowi, broni
nas przed niesprawiedliwoœci¹”.
W niedziele, 19 lipca
2009r., na centralnej mszy
odpustowej zgromadzi³o siê
ponad 10 tys. wiernych. Z
dolnego koœcio³a na plac pod
klasztorem wyruszy³a procesja na czele z Cudownym
Obrazem Matki Boskiej Berdyczowskiej. Przewodniczy³
mszy gubernator Watykanu
kardyna³ Giovanni Lajolo

rowa³ wiernych podczas
nocnych czuwañ.
Kardyna³ Giovanni Lajolo
w czasie kazania powiedzia³:
„Symbolicznie, ¿e w tej klasztornej budowli mieœci³o siê
kiedyœ muzeum ateizmu,
wyœwietlano filmy o fa³szu
religii.
Nie zniszczy³o to jednak
kultu Marii, poniewa¿ Berdyczowska ikona jest kopi¹
obrazu Matki Bo¿ej Œnie¿nej
(Salus Populi Romani) z Bazyliki Santa Maria Maggiore
w Rzymie, która jest Orêdowniczk¹ i Zbawicielk¹ Rzymu.
Tak i Berdyczowska Maria
jest Orêdowniczk¹ Ukrainy.
Niech Maria bêdzie zawsze z
wami, wskrzesza m³odoœæ
ducha, trzyma mocno ka¿dego z nas. IdŸmy naprzód
z Jezusem i Maryj¹!”

KG

Powstanie Warszawskie
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BORGWARD
SZYMON KAZIMIERSKI
Najtrudniejszym zadaniem, jakie ju¿ od chwili jej
powstania stanê³o przed
Armi¹ Krajow¹, by³o wyszkolenie wojskowe poszczególnych, nastêpuj¹cych po
sobie roczników poborowych,
pozbawionych mo¿liwoœci
takiego szkolenia z powodu
okupacji kraju. Armia Krajowa musia³a prowadziæ
takie szkolenia w warunkach g³êbokiej konspiracji,
co niezwykle utrudnia³o i
tak nie³atwe zadanie, jakim
by³o wychowanie ¿o³nierzy
pocz¹tkowo tylko dla konspiracji, ale w przysz³oœci, po
wyzwoleniu, maj¹cych staæ
siê zaczynem powstaj¹cej
armii narodowej.
Szkolenia by³y zaplanowane bardzo szeroko. Od
szkolenia ¿o³nierzy piechoty
po szkolenie ¿o³nierzy artylerii, wojsk pancernych, czy
wojsk powietrzno-desantowych. Si³¹ rzeczy szkolenia
specjalistyczne mia³y charakter typowo teoretyczny,
oparty o wyk³ady prowadzone
przez oficerów armii przedwojennej, w najlepszym wypadku
o t³umaczone na jêzyk polski
niemieckie materia³y szkoleniowe lub niemieckie instrukcje obs³ugi poszczególnych
broni.
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nie zadowala³y do koñca ani
szkolonych, ani szkol¹cych,
jednak niczego innego ponad
to, nie da³o siê zrobiæ. W ka¿dym innym przypadku mog³o
dojœæ do dekonspiracji i masowych aresztowañ. Jeœli siê
jednak ktoœ bardzo przyk³ada³ do nauki, nawet w takich
warunkach zdobywa³ niema³¹ wiedzê. Gdy komuœ na
nauce specjalnie nie zale¿a³o,
móg³ j¹ ukoñczyæ ciemny, jak
tabaka w rogu.

œmieræ, zaœ z drugiej strony
zapasy broni i amunicji, zgromadzone przez dowództwo
nie gwarantowa³y Powstaniu
powodzenia. Ca³e t³umy powstañców bez broni wyczekiwa³o
na jej przydzia³ ju¿ nawet bez
nadziei na to, ¿e zostan¹
kiedykolwiek uzbrojeni przez
dowództwo. Wœród powstañców
rozpoczê³y siê kradzie¿e broni
i wyposa¿enia wojskowego.
Kradziono sobie w³aœciwie
wszystko. Broñ, amunicjê,

Borkward zdobyty przez Anglików. Mina znajduje siê na pojeŸdzie. Zosta³a ona
oznaczona bia³ym kwadratem. Na wierzchniej stronie miny widaæ klapê przyciœniêt¹
dodatkowo ceg³ami i gruzem, aby nikomu nie przysz³o do g³owy tej klapy podnosiæ.
Borkward otoczony jest bia³ym pasem ostrzegawczym, a angielski ¿o³nierz jest chyba
wartownikiem pilnuj¹cym, by nikt do Borkwarda nie podchodzi³
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Wœród powstañców
by³y kradzie¿e
broni i wyposa¿enia wojskowego.
Kradziono sobie
w³aœciwie
wszystko – broñ,
amunicjê,
poszczególne
naboje, elementy
umundurowania.

Powstawa³y wiêc, trochê
na wyrost, pododdzia³y artylerzystów, czo³gistów, czy
spadochroniarzy. Wszyscy
¿o³nierze tych pododdzia³ów
zdawali sobie sprawê z faktu,
¿e pierwsz¹ broñ ciê¿k¹
i pierwsze prawdziwe szkolenie
w swojej specjalnoœci otrzymaj¹ nie pierwej, ni¿ w wolnej
Polsce, ale mo¿na powiedzieæ,
¿e to przekonanie by³o niezachwiane. Nie wszyscy ¿o³nierze podziemia posiadali
w sobie tyle autoironii, co
¿o³nierze harcerskiego batalionu spadochronowego, dla
kpiny nazywaj¹cy swój batalion „Parasolem”, jako ¿e tylko
takim „spadochronem” mogli
na razie dysponowaæ. Tak
prowadzone szkolenia mo¿e

zwykli byli robiæ po skoku na
spadochronie, czyli prowadzeniem walki jako oddzia³y
piechoty. Gorzej mieli artylerzyœci bez artylerii i czo³giœci
bez czo³gów.
Chocia¿ ju¿ 2 sierpnia na
warszawskiej Woli, powstañczy batalion „Zoœka” zdoby³
na Niemcach dwa czo³gi typu
„Pantera”, to jednak nikt nie
prosi³ naszych czo³gistów
o przejêcie zdobyczy, tylko z
¿o³nierzy „Zoœki” utworzono
szybko pluton pancerny,
szkolony b³yskawicznie przez
niemieckie za³ogi obu czo³gów.
„Wspó³praca” polsko-nie-

Pomnik, na którym oprócz daty 13 sierpnia 1944
i okreœlenia tego miejsca jako uœwiêconego krwi¹, nie
ma ani s³owa prawdy
Stan posiadania Armii
Krajowej
Wybuch Powstania Warszawskiego ujawni³ nie tylko
zakonspirowanych dotychczas ¿o³nierzy AK, ale odkry³
te¿ tragiczny wrêcz, stan posiadania Armii Krajowej.
Nast¹pi³o odtajnienie magazynów, a w nich katastrofalny, rozpaczliwy brak ka¿dego rodzaju broni. Dla powstañców to by³ SZOK!! Tego
nie spodziewa³ siê nikt! Co
wiêcej, wielu powstañców
poczu³o siê zamkniêtych w
pu³apce. Z jednej strony ju¿
siê zdekonspirowali i ze
strony Niemców grozi³a im

granaty rêczne, poszczególne
naboje, he³my, pasy, buty,
elementy umundurowania.
Nie mo¿na by³o tego na sekundê spuœciæ z oka, bo natychmiast ginê³o. W nocy
powstañcy siê nie rozbierali.
Le¿eli na swoich granatach
rêcznych tul¹c do cia³a trzymany obur¹cz u góry i splecionymi nogami u do³u karabin, czy pistolet maszynowy.
Powstaniec bez broni stawa³
siê niczym. Wszyscy o tym
wiedzieli i wszyscy pilnowali
swej broni jak oka w g³owie.
Spadochroniarze z „Parasola” nie frustrowali siê zbytnio,
zajêci tym, co komandosi

po³ama³ ca³¹ skrzyniê biegów,
unieruchamiaj¹c tym samym
czo³g, ju¿ na amen, zaœ próba
wykorzystania dzia³a czo³gowego doprowadzi³a podobno
do strza³u prosto w powstañczy samochód dostawczy. Po
raz kolejny okaza³o siê, ¿e nie
wystarczy byæ „warszawskim
cwaniakiem”, a do jakiegoœ
sensownego dzia³ania bardziej potrzebna jest, chocia¿by
tylko elementarna wiedza. Po
paru dniach Niemcy zlitowali
siê wreszcie nad tym biednym
czo³giem i wysadzili go w powietrze przy pomocy „Goliata”.
„Goliat” to by³a samobie¿na
mina na g¹sienicach, napêdzana w³asnym silnikiem
spalinowym, sterowana za
pomoc¹ kabla elektrycznego
przez kogoœ ukrytego w doœæ
du¿ej odleg³oœci od pe³zn¹cego „Goliata”. Sposób obs³ugi tej miny podobny by³ do
sposobu obs³ugi niektórych
zabawek mechanicznych,
jakimi siê teraz bawi¹ nasze
dzieci.
„Goliat” mia³ zasiêg nawet
do pó³tora kilometra, a wióz³
na sobie od 75 do100 kilogramów dynamitu. Podprowadzano go do przeszkody,
któr¹ chciano wysadziæ w powietrze i detonowano ³adunek
wybuchowy. Si³a wybuchu
by³a potê¿na. Nie by³o domu
w Warszawie, który by siê
opar³ eksplozji „Goliata”.
Pomimo licznych zalet,
„Goliat” posiada³ te¿ powa¿ne
wady. Przede wszystkim by³
bardzo drogi w wykonaniu.
Podczas wybuchu „Goliat”
rozpada³ siê na kawa³ki i ulega³ zniszczeniu jego drogi

Prowadzony przez kierowcê Borkward
podje¿d¿a³ do przeszkody, któr¹ mia³
wysadziæ w powietrze i odczepia³
minê, która zsuwa³a siê po pochylni
na ziemiê. Nastêpnie kierowca oddala³
siê od miny na wstecznym biegu, a gdy
znalaz³ siê ju¿ w odleg³oœci bezpiecznej,
uruchamia³ z kabiny Borkwarda
radiowe urz¹dzenie, detonuj¹ce
³adunek. Nastêpowa³o du¿e BUM!!!!

miecka, aczkolwiek odbywa³a
siê pod groŸb¹ u¿ycia broni
maszynowej, da³a rewelacyjne wyniki i ju¿ wkrótce
obie „Pantery”, w polskich rêkach tym razem, zaczê³y
„zadawaæ bobu” swoim niedawnym kamratom z Wehrmachtu.
Mina na g¹sienicach
„Goliat”
W Œródmieœciu powstañcy
zdobyli Hetzera. Hetzer, bardzo podobny do czo³gu, nie
by³ jednak czo³giem, a samobie¿nym, pancernym dzia³em
szturmowym. Mówi siê jeszcze
o jednym, zdobytym na
Niemcach czo³gu, tym razem
w dzielnicy Ochota.
Tam do czo³gu dorwa³ siê
jakiœ napalony „ch³opaczek”
i chc¹c sobie nim pojeŸdziæ,

silnik, uk³ad jezdny i elektryczny. „Goliata” trzeba by³o
prowadziæ do celu po d³ugiej
drodze, na której nikn¹³ czasami z oczu prowadz¹cemu
minê ¿o³nierzowi. To w³aœnie
wykorzystywali Polacy, przecinaj¹c wtedy kabel „Goliata”,
a tym samym unieruchamiaj¹c go i pozbawiaj¹c go
mo¿liwoœci eksplozji. Powstañcze warsztaty saperskie
umia³y bezpiecznie rozmontowywaæ „Goliaty” i wydobywaæ z nich materia³ wybuchowy potrzebny do produkcji powstañczych granatów
rêcznych.
Borkward – rozwiniêta
wersja „Goliata”
Jako rozwiniêt¹ wersjê
„Goliata” Niemcy wyprodukowali Sprengstoffträger
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Borkward IV, opancerzon¹
g¹sienicówkê, zdoln¹ przewoziæ
minê o ciê¿arze 500 kilogramów, umieszczon¹ na specjalnie do tego celu przeznaczonej pochylni, znajduj¹cej
siê w czo³owej czêœci pojazdu.
Borkwarda prowadzi³
tylko jeden ¿o³nierz kierowca,
os³oniêty od ognia broni rêcznej przeciwnika p³ytami

Za³o¿ona na Borkwarda
mina, przypominaj¹ca stalow¹ skrzyniê o kszta³cie œciêtego ostros³upa, nie bardzo
rzuca³a siê w oczy i dopiero
jej wyczepienie i osuniêcie na
ziemiê powodowa³o, ¿e nagle
zwraca³a na siebie uwagê. Na
jej górnej powierzchni widaæ
by³o dziwn¹ klapê, która kry³a
pod sob¹ mechanizm zapalnika

j¹ce od strony placu ulice
Podwale i Œwiêtojañsk¹. Za
chwilê na placu pojawi³a siê
tankietka - nie tankietka,
ma³a g¹sienicówka, która
pêdzi³a w kierunku solidnej
barykady na ulicy Podwale.
Powstañcy obrzucili j¹ butelkami zapalaj¹cymi i p³on¹cy
pojazd wbi³ siê w powstañcz¹
barykadê. Natychmiast po

Szybko i ³atwo, pos³uguj¹c
siê piaskiem, ugaszono g¹sienicówkê. Pobie¿nie zbadano
pojazd. Naprawdê by³ dziwny.
Nie posiada³ ¿adnego uzbrojenia. Wewn¹trz kabiny znajdowa³o siê jakieœ urz¹dzenie
radiowe. W jakim celu taki pojazd szar¿owa³ na barykadê?
Dowódca obrony barykady,
ca³kiem poprawnie z wojsko-

Pantera zdobyta na Woli
Hetzer zdobyty w Œródmieœciu

Borkward w³aœnie opuœci³ minê, która zsunê³a siê po
pochylni
pancernymi tworz¹cymi wokó³
jego g³owy coœ na kszta³t ma³ej wie¿y czo³gowej. Ow¹
wie¿yczkê mo¿na by³o dowolnie montowaæ i rozmontowywaæ.
Prowadzony przez kierowcê
Borkward podje¿d¿a³ do
przeszkody, któr¹ mia³ wysadziæ w powietrze (najczêœciej
by³a to barykada) i odczepia³
minê,
która zsuwa³a siê po
12

Powstanie trwa³o
ju¿ prawie dwa
tygodnie, gdy do
Warszawy skierowano Batalion
Pancerny,
wyposa¿ony
w Borkwardy.

natychmiastowego i wystarczy³o lekko uchyliæ klapê,
¿eby spowodowaæ wybuch
monstrualnej miny. Zapamiêtajcie Pañstwo. Pó³ tony
trotylu!!
Minê uzbraja³o jej od³¹czenie od pojazdu. Mina zainstalowana na pojeŸdzie musia³a
posiadaæ jakieœ zabezpieczenia, aby wykluczyæ jej
samoistny wybuch przed
nosem kierowcy. Kto zdecydowa³by siê prowadziæ pojazd
bez takich zabezpieczeñ?
Borkward posiada³ silnik
benzynowy i tankowano go
z regu³y tylko w iloœci odpowiedniej na pokonanie dystansu do po³o¿enia miny
i powrotu. Borkward w czasie
akcji bynajmniej nie mia³
zbiornika wype³nionego
benzyn¹.

pochylni na ziemiê. Nastêpnie
kierowca oddala³ siê od miny
na wstecznym biegu, a gdy
znalaz³ siê ju¿ w odleg³oœci
bezpiecznej, uruchamia³ z
kabiny Borkwarda radiowe
urz¹dzenie detonuj¹ce ³adunek. Zasiêg urz¹dzenia
radiowego ukf oceniano na
jakieœ dwa kilometry. Nastêpowa³o du¿e BUM!!!!, jako
¿e pó³ tony prasowanego
trotylu powoduje wybuch
potworny.

Nasi zdobyli czo³g!!!
Powstanie trwa³o ju¿
prawie dwa tygodnie, gdy do
Warszawy skierowano Panzerabteilung 302, Batalion Pancerny wyposa¿ony w Borkwardy.
13 wrzeœnia o godzinie 8
rano z ulicy Krakowskie Przedmieœcie wyjecha³y na Plac
Zamkowy dwa niemieckie
czo³gi Panzer IV i ostrzela³y
polskie barykady, zamyka-
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¯o³nierze angielscy ogl¹daj¹ porzucone przez Niemców
„Goliaty”
tym silnik w pojeŸdzie zatrzyma³ siê, z boku otworzy³a
siê niewidoczna do tej pory
klapa i wyskoczy³ z niej niemiecki ¿o³nierz uciekaj¹c w
stronê swoich stanowisk co
si³ w nogach. Wszystko odby³o siê w takim tempie, a widok dziwnego pojazdu tak
zaskoczy³ powstañców, ¿e za
Niemcem nikt chyba nawet
nie strzela³.
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wego punktu widzenia, z³o¿y³
o incydencie meldunek dowódcy swojego batalionu kapitanowi „Gustawowi” (prawdziwe nazwisko kapitan Ludwik
Gawrych). „Gustaw” i jego
zastêpca „W³odek” (prawdziwe
nazwisko kapitan W³odzimierz Stetkiewicz) rozkazali
zwin¹æ obronê na barykadzie
i przesun¹æ j¹ poza barykadê
do chwili, a¿ batalionowy

Najpiêkniejsza z piêknych siad³a na
œrodku pó³tonowej miny, reszta
rozmieœci³a siê na ró¿nych elementach
Borgwarda, ktoœ wydoby³ bia³oczerwon¹ chor¹giewkê i towarzystwo
pojecha³o uliczkami Starego Miasta
wzbudzaj¹c wszêdzie sensacjê
i euforiê. Okrzyk – Nasi zdobyli czo³g!!!
Czo³g!!! – lecia³ przez Stare Miasto.
Ludzie rzucali robotê, wychodzili
z domów... Zgraja krzycz¹cych dzieciaków bieg³a za wolno jad¹cym „czo³giem”.
Ka¿dy chcia³ znaleŸæ siê w jego
pobli¿u, dotkn¹æ go w³asn¹ rêk¹.
A „czo³g”, jak gdyby bez konkretnego
celu, toczy³ siê przez Stare Miasto,
raz po tej, raz po tamtej uliczce.

pirotechnik nie rozpozna
tajemniczego pojazdu. Do
tego czasu nikt nie ma prawa
zbli¿aæ siê do tankietki.
Nastêpnie kapitan „Gustaw”
wezwa³ „Wiktora”, batalionowego pirotechnika (prawdziwe
nazwisko Witold Piasecki)
i poleci³ mu zbadanie dziwnego
i wzbudzaj¹cego jakieœ z³e
podejrzenia pojazdu, który
utkn¹³ na barykadzie. Mia³o
siê to odbyæ dopiero wieczorem, po zapadniêciu ciemnoœci.
Oko³o godziny pi¹tej po
po³udniu do ¿o³nierzy, pilnuj¹cych opuszczonego Borgwarda podesz³o kilku powstañców w czarnych beretach
przedwojennych wojsk pancernych. Powiedzieli, ¿e przychodz¹ z polecenia Dowództwa
Obrony Starego Miasta, aby
przej¹æ zdobyty „czo³g”. Tak
to w jednej chwili g¹sienicowy
stawiacz min Borgward
awansowa³ do rangi czo³gu.
„Czo³giœci” zastosowali
w stosunku do wartowników
typowy warszawski „pic na
wodê”, czyli k³amstwo, ale
poparte odpowiednim wygl¹dem i swobodnym zachowaniem oszustów, które skutecznie mydli³o oczy ofiarom
takiego zachowania.
Tak naprawdê, nie wiadomo sk¹d wziêli siê „czo³giœci”. Podejrzane s¹ dwa
zgrupowania powstañcze:
Dywizjon Artylerii Zmotoryzowanej „M³ot” i Kompania
Motorowa „Orlêta”. To nie s¹
moje podejrzenia. Ja powtarzam tylko te, ju¿ istniej¹ce.
To stamt¹d jakoby mieli
pochodziæ ¿o³nierze, chc¹cy
po prostu „podwêdziæ” czo³g
frajerom z barykady, którzy
nie widzieli, co z czo³giem
nale¿y robiæ.
„Czo³giœci” oczywiœcie
wiedzieli, co robiæ, bo byli
„czo³gistami”, a w dodatku
byli warszawskimi cwaniakami, którzy zawsze sobie
poradz¹ i którym zawsze
wszystko musi siê udaæ. Takie
przekonanie jest powszechne
wœród ludzi uwa¿aj¹cych siê
za warszawskich cwaniaków.
Nasi „czo³giœci” nie byli
oczywiœcie wys³annikami Dowództwa, ani nie mieli
stamt¹d jakiegokolwiek
dokumentu.
¯o³nierze „Gustawa”, w tym
przypadku frajerzy, nie doœæ,
¿e pozwolili zabraæ Borgwarda, to jeszcze pomagali
„czo³gistom” rozkopaæ barykadê i przeprowadziæ Borgwarda na teren Starego Miasta.
Tam ju¿ chyba oczekiwano
takiego zdarzenia, bo natychmiast znalaz³o siê wokó³
„czo³gu” jaszcze kilku „czo³gistów” i kilka piêknych
dziewczyn. Najpiêkniejsza
z piêknych siad³a na œrodku
pó³tonowej miny, reszta rozmieœci³a siê na ró¿nych
elementach Borgwarda, ktoœ
wydoby³ bia³o-czerwon¹ chor¹giewkê i towarzystwo pojecha³o uliczkami Starego
Miasta wzbudzaj¹c wszêdzie
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sensacjê i euforiê. Okrzyk –
Nasi zdobyli czo³g!!! Czo³g!!! –
lecia³ przez Stare Miasto.
Ludzie rzucali robotê, wychodzili z domów, wychodzili
z piwnic, t³um gêstnia³ z
ka¿d¹ chwil¹. Ogromna
zgraja krzycz¹cych dzieciaków bieg³a za wolno jad¹cym
„czo³giem”. Ka¿dy chcia³
znaleŸæ siê w jego pobli¿u,
dotkn¹æ go w³asn¹ rêk¹.
A „czo³g”, jak gdyby bez

którzy zaczêli nerwowo naciskaæ to i owo znajduj¹ce siê
w kabinie, ale pojazdu wci¹¿
nie mo¿na by³o uruchomiæ.
Tymczasem t³um wokó³ „czo³gu” narasta³. Ludzie, nie
mog¹c ju¿ zmieœciæ siê
na ulicy, oblepili t³umnie
wszystkie okoliczne balkony.
Nagle kierowca Borkwarda
szamoc¹cy siê w kabinie
pojazdu, musia³ zwolniæ
blokadê miny, bo ludzie

To zdjêcie odpowiada na pytanie, czy mo¿na by³o
pomyliæ czo³g z Borkwardem. Borkward, nota bene nie
za³adowany, bo widaæ na nim pust¹ pochylniê, stoi
obok czo³gu „Pantera”
konkretnego celu, toczy³ siê
przez Stare Miasto, raz po tej,
raz po tamtej uliczce.
T³um rozentuzjazmowanych ludzi blokowa³ mu drogê.
„Czo³giœci”, którzy od nadmiaru pochwa³ i krzykliwie
wyra¿anego podziwu nabrali
wielkiej pychy i pewnoœci
siebie, grozili ludziom tarasuj¹cym drogê, ¿e rzuc¹ w
nich granatem!
(Nie zmyœlam. Wiem, ¿e to,
co piszê w g³owie siê nie mieœci,
ale s¹ na to relacje œwiadków.
Tym cwaniaczkom ju¿ zupe³nie odbi³o i naprawdê grozili warszawiakom granatem.)
Wybuch Borgwarda
Wreszcie, nie wiadomo
czemu, „czo³g” stan¹³ (zapewne wypali³ ca³¹ benzynê,
której Niemcy nigdy nie leli do
baku zbyt wiele). Zaskoczy³o
to naszych „pancerniaków”,
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zaczêli do niego krzyczeæ, ¿e
mu z przodu opad³a jakaœ
skrzynia. M¹drala wyszed³ z
kabiny i poszed³ na przód pojazdu. Oparta o ziemiê, przed
pojazdem le¿a³a dziwna skrzynia, zamkniêta stalow¹ klap¹...
Œwiadek, który prze¿y³
wydarzenie, nie móg³ dopchaæ
siê nie tylko na balkon, ale
nawet do drzwi balkonowych.
Stan¹³ wiêc w g³êbi mieszkania na przysuniêtym do
œciany krzeœle, Wtedy, ponad
g³owami stoj¹cych przed nim,
widzia³ wszystko doœæ dobrze.
Opowiada³ potem, ¿e widzia³,
jak z pojazdu wysiada kierowca.
Jak kierowca nachyla siê nad
¿elazn¹ skrzyni¹. Jak wyci¹ga
rêkê, by podnieœæ klapê...
B³ysk oœlepi³ oczy, ale wybuchu prawie nie us³ysza³. Wuuch...
i straci³ przytomnoœæ.
Sta³o siê to, co siê stanie,
gdy pó³ tony trotylu wybu-

Ulica, zdemolowana, jak po ciê¿kim
nalocie, zawalona by³a trupami,
czêœciami cia³ i nieokreœlonymi
och³apami ludzkiego miêsa. Wybuch
pourywa³ wszystkie balkony i pozabija³ ludzi tam stoj¹cych. Ocala³e œciany
domów, do wysokoœci piêtra obryzgane
by³y na czerwono ludzk¹ krwi¹.

chnie w samym œrodku zgromadzonego t³umu. „Pancerniacy”, ich wspania³e dziewczyny, jak i wszyscy, którzy
oblepiali „czo³g”, wyparowali
bez œladu. Ulica, zdemolowana, jak po ciê¿kim nalocie,
zawalona by³a trupami, czêœciami cia³ i nieokreœlonymi
och³apami ludzkiego miêsa.
Wybuch pourywa³ wszystkie
balkony i pozabija³ ludzi tam
stoj¹cych. Ocala³e œciany
domów, do wysokoœci piêtra
obryzgane by³y na czerwono
ludzk¹ krwi¹. Eksplozja
nast¹pi³a w pobli¿u kwatery
Batalionu „Gustaw”, zabijaj¹c na miejscu 67 przebywaj¹cych wtedy na kwaterze
¿o³nierzy. Ranny zosta³ sam
genera³ Bór-Komorowski,
dowódca Armii Krajowej,
maj¹cy w pobli¿u swoj¹
kwaterê. Po kilku dniach,
smród rozk³adaj¹cych siê
ludzkich szcz¹tków zatyka³
oddech. Utworzono specjalne
ekipy poszukiwaczy, którzy
znajdowali ludzkie trupy,
g³owy, koñczyny i wnêtrznoœci nawet na dachach
s¹siednich domów.
Masakra, jaka wtedy
nast¹pi³a, by³a szokuj¹c¹
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mogli go sobie wprowadziæ na
Stare Miasto. Taka wersja
wydarzeñ obowi¹zuje w³aœciwie
do dziœ, pomimo tego, ¿e ju¿
naprawdê bardzo dok³adnie
wiadomo, jak przebiega³y
wypadki w dniu 13 sierpnia
1944 roku od rana do godziny
18.07, czyli do czasu wybuchu miny.
Borkward nie by³ czo³giem, a nazwanie go pu³apk¹
mia³oby podobny wydŸwiêk,

Tyle zosta³o z Borkwarda. Stalowa skorupa pojazdu
le¿a³a odrzucona si³¹ eksplozji o kilkadziesi¹t metrów
od miejsca wybuchu

Straszliwa masakra, spowodowana
przez kilku durniów?? – Nie! Tego
warszawiacy nie mogliby wytrzymaæ!
Po mieœcie posz³a wiadomoœæ, ¿e to
Niemcy podstêpnie wype³nili czo³g
materia³ami wybuchowymi i celowo
podrzucili go powstañcom, by ci mogli
go sobie wprowadziæ na Stare Miasto.

makabr¹ nawet w kontekœcie
straszliwych warunków Powstania Warszawskiego. Spowodowana by³a kompletnym
brakiem rozs¹dku i skrajn¹
nieodpowiedzialnoœci¹ kilku
zaledwie cwaniaczków, chc¹cych chyba zaimponowaæ
swoim dziewczynom.
Kto spowodowa³
wybuch Borgwarda?
Straszliwa masakra, spowodowana przez kilku durniów?? – Nie! Tego warszawiacy
nie mogliby wytrzymaæ!
Po mieœcie posz³a wiadomoœæ, ¿e to Niemcy podstêpnie
wype³nili czo³g materia³ami
wybuchowymi i celowo podrzucili go powstañcom, by ci

tym nie wiemy, wiêc nie
zmyœlajmy sobie sytuacji, w
której Borkward mia³ staæ siê
niemieckim koniem trojañskim. Niemcom zale¿a³o
przede wszystkim na wysadzeniu w powietrze wa¿nej
dla nich barykady, a nie
jakichœ dzieciaków na ulicy
Kiliñskiego. Mimo pojawienia
siê na barykadzie tego
dziwnego pojazdu nie by³oby
¿adnej masakry, gdyby po-

jak nazywanie pu³apk¹
kontaktu elektrycznego, do
którego ktoœ ma³o rozgarniêty
wsadzi³ palce.
Niemiecki kierowca, gdy
zobaczy³ p³omienie, ogarniaj¹ce jego pojazd, w dodatku
œwiadomy tego, co przewozi,
spanikowa³ i uciek³ nie wyczepiaj¹c miny. Niewyczepiona mina by³a niewra¿liwa
na radiowe sygna³y do eksplozji. Niemcy nie mogli wiêc,
jej eksplodowaæ. Mogli strzelaæ do miny, ale nie wiadomo,
czy akurat pojazd sta³ tak, ¿e
mina od strony Niemców by³a
widoczna? Mo¿e te¿, chc¹c
oszczêdziæ Borkwarda, Niemcy
planowali zabraæ go z barykady pod os³on¹ nocy? Nic o

stêpowano w myœl rozkazów
kapitana „Gustawa”. Ale paru
niedo³êgom zachcia³o siê
czo³gu. Oblicza siê, ¿e w
wyniku eksplozji miny, œmieræ
ponios³o przynajmniej 300
osób.
Obecnie na ulicy Kiliñskiego 3 stoi niewielki pomnik w postaci stylizowanego
odcisku g¹sienicy czo³gowej.
Odcisk wykonany jest z br¹zu
i mo¿na na nim przeczytaæ:
„Miejsce uœwiêcone krwi¹
500 powstañców i mieszkañców Starówki poleg³ych
13.08.1944 od eksplozji czo³gu z podstêpnie za³o¿onym
przez wroga materia³em wybuchowym”.
Pomnik powsta³ chyba
jeszcze w latach piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku i nosi
wszelkie cechy pomników
socjalistycznych, w³¹cznie ze
zwalaniem wszystkiego na
Niemców i prawie dwukrotnie
powiêkszon¹ liczb¹ zabitych.
Ju¿ od dawna wiadomo, ¿e to
wszystko nieprawda, ale
pomnik stoi sobie w najlepsze. Nie chcemy znaæ
prawdy. Wolimy, ¿eby siê
nam podoba³o.

MARYJNA PIELGRZYMKA KARD. GIOVANNI LAJOLO NA UKRAINĘ
KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcie
18 lipca porann¹ Mszê œw.
w Archikatedrze Lwowskiej
sprawowa³ kard. Giovanni
Lajolo, przewodnicz¹cy Gubernatoratu Pañstwa Watykañskiego. Metropolita, bliski
wspó³pracownik Ojca Œwiêtego Benedykta XVI. Przedtem
by³ ministrem Spraw Zagranicznych Watykanu. Metropolita lwowski arcybiskup
Mieczys³aw
Mokrzycki,
witaj¹c dostojnego goœcia
powiedzia³, ¿e na wspóln¹
modlitwê przyszli do Katedry

przedstawiciele wszystkich
stanów Koœcio³a lwowskiego:
dzieci, rodziny i wierni starszego pokolenia, którzy tutaj
przetrwali trudne czasy komunizmu oraz przekazali
swoj¹ wiarê swoim dzieciom
i wnukom. Podczas homilii
ks. kardyna³ Lajolo powiedzia³, ¿e przyjecha³ na Ukrainê, aby uczestniczyæ w
odpuœcie Matki Bo¿ej Berdyczowskiej, zwiedziæ Zarwanicê, gdzie odbywa siê pielgrzymka grekokatolików,
a tak¿e we Lwowie pomodliæ
siê przed obrazem Matki Bos-

Kard. Giovanni Lajolo (w centrum) we Lwowie

kiej £askawej. „Dlatego jestem
tutaj z wami. Modlê siê przed
Matk¹ Bosk¹, której Ojciec
Œwiêty Jan Pawe³ II ofiarowa³
z³ot¹ ró¿ê”. Kardyna³ Lajolo
podkreœli³, ¿e ta jego pielgrzymka na Ukrainê ma charakter Maryjny. Mówi³ o potrzebie dawania jasnego
œwiadectwa wiary.
Kardyna³ Lajolo zwiedzi³
te¿ budynek lwowskiej kurii
metropolitalnej, gdzie obecnie
trwa remont. Watykañskiemu
purpuratowi towarzyszy³
nuncjusz apostolski na Ukrainie abp Ivan Jurkoviè.

16
24 lipca14 sierpnia 2009 * Kurier Galicyjski

Życie na Kresach

Z NICIEJĄ W TRUSKAWCU

KATARZYNA £OZA
tekst i zdjêcia
Stanis³aw S³awomir Nicieja da³ siê poznaæ jako
ten, który pó³ ¿ycia spêdzi³
z umar³ymi, przemierzaj¹c
dniami, tygodniami i miesi¹cami œcie¿ki Cmentarza
£yczakowskiego, brn¹c wœród
chaszczy, przepisuj¹c stare
epitafia, aby uchroniæ je
przed zapomnieniem. Efektem tych wêdrówek by³a
pierwsza ksi¹¿ka o Lwowie
wydana w powojennej Polsce, ksi¹¿ka, która przerwa³a
d³ugoletnie tabu: „Cmentarz
£yczakowski we Lwowie”,
wydana w 1988 roku. Dla
licznych jeszcze wtedy lwowiaków, rozsianych po ca³ej
Polsce i œwiecie, a tak¿e dla
zainteresowanych histori¹
tego polskiego niegdyœ miasta
by³a to prawdziwa gratka.
Publikacja rozesz³a siê w

niejako obszernym komentarzem do filmu, ukaza³a siê
w 2006 roku.
Trudno uwierzyæ, ale ten
wêdrowiec, historyk, pasjonat
Kresów, je¿d¿¹cy po nich od
30 lat, przemierzywszy setki
kilometrów po drogach i bezdro¿ach Wo³ynia, Podola,
Pokucia, Bukowiny, dopiero
w 2008 roku po raz pierwszy
zawita³ do Drohobycza, Borys³awia i Truskawca. To musia³a byæ mi³oœæ od pierwszego
wejrzenia, i to obustronna, bo
Nicieja w nieod³¹cznym bia³ym kapeluszu przypomina
jako ¿ywo przedwojennego
przemys³owca, który przyjecha³
zaczerpn¹æ s³ynnej „Naftusi”
z truskawieckiego zdroju.
Wynikiem tej fascynacji by³a
kolejna ksi¹¿ka, „Kresowe
Trójmiasto”, a wkrótce powstanie film dokumentalny
o przedwojennym Truskawcu.
Mia³am przyjemnoœæ poznaæ
autora podczas zdjêæ w Truskawcu, w czerwcu tego roku.
Przyjechaliœmy do Truskawca po po³udniu. Miasto
tonê³o w strugach deszczu.
OdnaleŸliœmy ekipê filmow¹
i po uzgodnieniu planów na

mierz Wierzynski, Andrzej
Chciuk i Iwan Franko; artyœci:
Artur Grottger, bracia Gottliebowie; Stanis³aw Szczepanowski, zwany „królem polskiej nafty”, którego biografia
mog³aby pos³u¿yæ za scenariusz wieloodcinkowego filmu…
oraz wielu, wielu innych, bo
Nicieja prowadzi opowieœæ
œcie¿k¹, która zawsze jest dla
czytelnika najciekawsza;
przez ludzkie losy i koleje
¿ycia.
Swoj¹ opowieœæ o Truskawcu – literack¹ i filmow¹ –
autor zaczyna s³owami: „Dba-

Stanis³aw Nicieja

Pami¹tkowe szklanki zdrojowe z cienkim dziubkiem
do poci¹gania „¿yciodajnej
wody”

Wasyl £oza - m¹¿ Kasi (od lewej), Stanis³aw Nicieja,
Katarzyna £oza, Henryk Janas
ogromnym nak³adzie æwieræ
miliona egzemplarzy.
Po tej publikacji pojawi³y
siê nastêpne – „Cmentarz Obroñców Lwowa” (1990), „£yczaków – dzielnica za Styksem”
(1998), „Tam gdzie lwowskie
œpi¹ Orlêta” (2002), „Cmentarz £yczakowski w fotografii”
(2002). Powsta³ tak¿e serial
dokumentalny, poœwiêcony
cmentarzowi.
W kolejnych latach Nicieja rozszerzy³ swoje kresowe
zainteresowania badawcze.
We wstêpie do kolejnej
ksi¹¿ki pisze: „W latach
2004-2005 z ekip¹ Telewizji
Polskiej (…) krêciliœmy
dziesiêcioodcinkowy film
dokumentalny Twierdze
kresowe Rzeczpospolitej.
Dziêki terenowemu samochodowi, który mieliœmy do
dyspozycji, przemierzyliœmy
setki kilometrów i niezmierzone obszary dawnych ziem
Rzeczpospolitej, zamkniête
w trójk¹cie miast ¯ó³kiewKamieniec Podolski-Krzemieniec”. Ksi¹¿ka, bêd¹ca

wieczór poszliœmy szukaæ
noclegu. Wybór pad³ na jeden
z niedawno wyremontowanych przedwojennych pensjonatów, obecnie hotel
„Stary Wiedeñ”. Na pierwszy
rzut oka wszystko wygl¹da³o
porz¹dnie, jednak po bli¿szym przyjrzeniu siê mo¿na
by³o mieæ pewne obiekcje co
do jakoœci remontu. I œniadania, rodem, jak z radzieckiej
sto³ówki (ry¿ na mleku,
makaron, udko kurczaka),
podawano w suterenie.
Wieczorem poszliœmy na
wspólny spacer po Truskawcu.
Ekipa filmowa sk³ada³a siê
z czterech osób – prof. Nicieji,
jego ¿ony, operatora i dŸwiêkowca. Pani Halina Nicieja
pe³ni³a tego wieczoru rolê naszego przewodnika po kurorcie, a zna³a na pamiêæ nazwy
wszystkich przedwojennych
will, jakby to ona napisa³a
ksi¹¿kê. Wieczorem siedliœmy
w jednej z truskawieckich
restauracji na kolacji, podczas której profesor opowiada³ nam opisane w ksi¹¿ce

Nicieja z ¿on¹ Halin¹
historie. By³y one tym ciekawsze, ¿e w odpowiednim
miejscu dramatycznie zawiesza³ g³os… i patrz¹c po
wyczekuj¹cych twarzach
s³uchaczy dopiero po chwili
zdradza³ zaskakuj¹ce lub
dramatyczne zakoñczenie.
A by³o co opowiadaæ… oddajmy na chwilê g³os samemu autorowi:
„Drohobycz, Borys³aw,
Tustanowice i przecinaj¹ca tê
dolinê Tyœmienica to – galicyjskie Klondike, miejsce
osza³amiaj¹cych karier europejskich selfmademanów,
pomazañców i wybrañców
losu, doœwiadczaj¹cych szczêœcia i nieszczêœcia „ziemi obiecanej” w pierwszym na œwiecie
zag³êbiu naftowym, którego
ojcem by³ Ignacy £ukasiewicz. (…) W Drohobyczu i Borys³awiu ludzie ciê¿ko harowali i nierzadko wyniszczali
siê w walce konkurencyjnej,

w atmosferze tamtejszej gor¹czki bogacenia siê. Szczêœliwcy, galicyjscy szejkowie,
bardziej przebiegli i pomys³owi, zbijali tam niewyobra¿alne fortuny, budowali
pyszne wille i kamienice,
jeŸdzili najdro¿szymi samochodami, nosili najwytworniejsze stroje, a odpoczywali
oraz leczyli sko³atane serca
i nerwy – s¹cz¹c ¿yciodajn¹
s³ynn¹ wodê mineraln¹ o zapachu zgni³ych jaj i niezachêcaj¹cej nazwie „Naftusia”
– w Truskawcu”.
Bohaterami ksi¹¿ki s¹
Kazimierz Pelczar – œwiatowej
s³awy onkolog, który cudem
prze¿y³ katastrofê lotnicz¹, a
zgin¹³ w czasie wojny z r¹k
hitlerowców; Ida Meszaros,
która udowodni³a, ¿e mi³oœæ
zwyciê¿a wszystkie przeciwnoœci losu; Rajmund Jarosz
– w³aœciciel Truskawca; ludzie
pióra: Bruno Schulz, Kazi-

³oœæ o zdrowie jest cech¹ ludzi
m¹drych. Zdrowie bowiem
nie ma ceny”. Koñczy zaœ
smutno, nostalgicznie. „Jecha³em do Truskawca, aby
skonfrontowaæ to, co znam
z literatury i zebranej ikonografii z dniem dzisiejszym. (…)
Trafi³em na betonow¹, ha³aœliw¹ d¿unglê. S³awny deptak zalano betonem i asfaltem, a w³aœciwie smo³ówk¹.
Wzniesiono przy nim koszmarn¹ pijalniê „Naftusi” z
dziesi¹tkami stanowisk do
pobierania wody z automatycznymi miernikami, które
dawkuj¹ porcje”.
Nastêpny dzieñ spêdziliœmy na deptaku, zalanym
smo³ówk¹ i w koszmarnej
pijalni „Naftusi”. Zrobiliœmy
sobie pami¹tkowe zdjêcia
z profesorem. Kupiliœmy
pami¹tkow¹ szklankê zdrojow¹ z cienkim dziubkiem do
poci¹gania „¿yciodajnej wody”
i napisem „Truskawiec”. Na
deptaku kuracjusze, jak ¿ywcem wyci¹gniêci z radzieckich
filmów, spaceruj¹ w rytm
hitów A³³y Pugaczowej. Nad
parkiem zdrojowym góruj¹
gmaszyska radzieckich sanatoriów: Rubin, Krzyszta³owy
Pa³ac, Dnipro-Beskid, Per³a
Podkarpacia… W czasach
radzieckich jeŸdzi³ specjalny
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poci¹g Leningrad-MoskwaTruskawiec, dowo¿¹cy kuracjuszy z najodleglejszych
zak¹tków ZSRR. Rocznie
przewija³o siê przez kurort ok.
400 tys. kuracjuszy.
O powojennym Truskawcu
mog³aby powstaæ, nie mniej
ciekawa, druga czêœæ ksi¹¿ki.
Zaczyna³aby siê ona cytatem
z almanachu „Wilna Droho-

wszystkie zak³ady medyczne
w obwodzie. Jednak inne
dokumenty, z którymi mo¿na
zapoznaæ siê, jak i z tym wy¿ej
cytowanym, w muzeum truskawieckim, pokazuj¹ rzeczywistoœæ nieco inn¹.
W 1948 r. Komitet Wykonawczy Rady Obwodowej
pisze sprawozdanie z odbudowy Truskawca po zniszcze-

byczczyna” z 1945 r.: „Polska
szlachta nie dba³a o lud,
zdrowie ludzkie. Pomoc medyczn¹ mo¿na by³o otrzymaæ
jedynie za wysok¹ op³at¹.
Setki tysiêcy starych i chorych, kobiet i dzieci kona³o
w brudnych bar³ogach. Chorzy
byli pozostawieni na pastwê
losu. Doprowadzi³o to do
masowego rozprzestrzeniania
siê chorób i wymierania
mieszkañców ziemi drohobyckiej”.
Dalej autor artyku³u, kierownik obwodowego wydzia³u
zdrowia, M. Soko³owski – jak
czytamy w nag³ówku – opi-

niach wojennych; dowiadujemy siê z niego, ¿e w czerwcu
tego¿ roku dzia³a 11 sanatoriów na 2600 ³ó¿ek, a do
1950 r. ma dzia³aæ ich 18 na
4000 ³ó¿ek. Komitet skar¿y
siê tak¿e, ¿e na terytorium
kurortu dzia³aj¹ organizacje
nie maj¹ce nic wspólnego
z dzia³alnoœci¹ sanatoryjn¹,
ko³choz , a tak¿e ¿yj¹ ludzie,
którzy hoduj¹ krowy, œwinie
i kury, zanieczyszczaj¹ce teren
uzdrowiska i naruszaj¹ce
wszelkie normy sanitarne.
W tym samym czasie Komitet wzi¹³ siê za usuniecie
ostatnich „pami¹tek bur¿u-

Muzeum historyczno-krajoznawcze w Truskawcu
suje, jak „s³oñce szczêœcia
i radoœci uœmiechnê³o siê do
ludzi we wrzeœniu 1939 r.
Armia Czerwona przynios¹
wolnoœæ. W wyposa¿onych
szpitalach i ambulatoriach
wykwalifikowani lekarze
udzielali bezp³atnej pomocy
medycznej mieszkañcom,
leczyli chorych, przywracali
wzrok niewidomym. Chorzy
stawali do szeregów socjalistycznego budownictwa”.
PóŸniej nastêpuje dramatyczny fragment, opisuj¹cy
zniszczenia dokonane przez
„podkuty but niemieckiego
niszczyciela” i „oszala³ych
z nienawiœci hitlerowskich
szakali”, które oceniono na 15
mln karbowañców. Jednak
wed³ug s³ów autora, ju¿ w rok
po wojnie odbudowano

azyjnej Polski” – z ok. 300
przedwojennych will i pensjonatów do dnia dzisiejszego
ocala³o ok. 10%. Na ich
miejscu stanê³y sanatoria na
setki i tysi¹ce ³ó¿ek. Zmieniono tak¿e nazwy ulic –
Jarosza na Szewczenki; Mickiewicza na Stalina; £azienna
na Czerownoarmijska; Deptak
na Lenina, i tak dalej.
Warto pamiêtaæ, ¿e to
tak¿e historia, choæ niektórzy
jeszcze pamiêtaj¹ te czasy a¿
za dobrze. Póki jednak nie
powsta³a ksi¹¿ka o powojennym Truskawcu, zapraszam do lektury „Kresowego
Trójmiasta”, dziêki któremu
mo¿emy siê przenieœæ w
atmosferê prawdziwie europejskiego, przedwojennego
kurortu.

NA ZAWSZE RAZEM –
CZYLI MOJA DROGA DO ŚLUBU
…Prawie dwa lata temu
w Internecie spotkali siê
Irena ze Lwowa i Zbigniew
z Sieradza. Ich znajomoœæ
mo¿na by nazwaæ dzie³em
przypadku, a jednak na
pewno by³a spraw¹ Bo¿¹,
bo, na zdrowy rozum, by³a
niemo¿liwa jeœli nie do
realizacji, to do rozwoju.
Z pewnoœci¹, Szanowny
Czytelniku, odebra³eœ ten
wstêp, jak coœ z bajki. Historia, któr¹ opiszê, jest w stu
procentach moja, a raczej nasza – Ireny Masalskiej i Zbigniewa Kuleszy. Oczywiœcie,
bêdzie w niej wiêcej w¹tków,
dotycz¹cych mnie, Ireny.
Tak wiêc, nasza ze Zbyszkiem, znajomoœæ zosta³a zawarta na pewnym portalu
internetowym w dniu 8
wrzeœnia 2007 roku. Jest to
œwiêto Narodzenia Najœwiêtszej Marii Panny, a wiêc naszej znajomoœci niejako patronuje Matka Bo¿a. Dodam
tu te¿, ¿e po raz pierwszy ujrza³am Zbyszka w Internecie
w dniu 26 czerwca, kiedy
przypada wspomnienie naszego wielkiego lwowskiego
kap³ana, œw. Zygmunta Gorazdowskiego. Jego te¿ oboje
mo¿emy uznaæ za naszego
patrona i niejako „swata”.
Znajomoœæ rozpoczê³a siê
od wys³ania pierwszego listu.
Sta³o siê tak, ¿e to ja napisa³am pierwsza, a Zbyszek mi
odpisa³. Po dwumiesiêcznej
korespondencji postanowiliœmy siê spotkaæ. Wiedzia³am, ¿e Zbyszek mieszka
w Sieradzu. Jest to mi³e, spokojne, urocze i pe³ne zieleni
niedu¿e miasto w województwie ³ódzkim. Kiedyœ dawno,
bêd¹c studentk¹, przyjecha³am do Sieradza wraz ze
swymi znajomymi. Nie przypuszcza³am wówczas, ¿e to
miasto stanie siê moim miejscem na ziemi…
Na pierwsze spotkanie jecha³am baaaardzo d³ugo.
Nasze miasta dzieli ponad
szeœæset kilometrów, a jeœli
weŸmiemy pod uwagê, ¿e w
listopadzie 2007 r. na granicy
by³ strajk celników, to moja
podró¿ do obecnego mê¿a
trwa³a 14 godzin! Tego pierwszego spotkania nie da siê zapomnieæ…
Nie bêdê, Szanowny Czytelniku, mêczy³a Ciê ckliw¹
opowiastk¹ mi³osn¹, któr¹
mo¿na spotkaæ w wielu pismach kobiecych. Zwrócê
uwagê na pewne fakty. Otó¿,
jeŸdzi³am do Zbyszka raz w
miesi¹cu, autobusami relacji
Lwów-£ódŸ. Nie zawsze jednak udawa³o siê jechaæ tym
autobusem. Bywa³y dni, ¿e
nie wyrusza³ w trasê. Autobus nie pojedzie do Polski,
jeœli bêdzie mniej, ni¿ piêciu
pasa¿erów z wykupionymi
biletami. Tak by³o kilkakrotnie i wówczas musia³am jechaæ najpierw do Warszawy,
potem – do £odzi, a stamt¹d
– do Sieradza. Zdarza³o siê, ¿e
jecha³am tak samo z Sieradza
do Lwowa. Takie „ko³a” pod-

ró¿nicze nie zniechêci³y mnie,
a wrêcz zahartowa³y. Tym
wiêksza by³a nasza radoœæ
z ka¿dego spotkania… Niektórzy mog¹ siê zdziwiæ, dlaczego podró¿owa³am ja, a nie
obecny m¹¿. Powiem krótko
– nie by³o innej rady. Wiem
natomiast, ¿e Zbyszek bardzo
docenia³ i docenia to, jak
wielkie trudy podró¿y znoszê.
Wiemy oboje – bez tych spotkañ nasza znajomoœæ nie
mia³a szansy rozwoju. Oczywiœcie, dziêki Internetowi,
by³a codzienna korespondencja (napisaliœmy do siebie
prawie 1,5 tysi¹ca listów!),
tak¿e telefony. Dobrodziejstwa cywilizacji u³atwiaj¹
zakochanym ¿ycie – to fakt
niezaprzeczalny.
18 kwietnia 2008 roku
zarêczyliœmy siê. Czas narzeczeñstwa by³ piêkny, ale te¿
trudny. By³y choroby (nawet
trafi³am do szpitala), k³opoty,
a tak¿e niechêæ innych wobec
naszego zwi¹zku. Prze¿yliœmy
to, przetrwaliœmy razem. Przekonaliœmy siê, ¿e prawdziwej
Mi³oœci du¿a odleg³oœæ zniszczyæ nie mo¿e. Wiemy te¿, ¿e,
o ile walczyæ o Mi³oœæ bêdziemy
oboje, nic jej nie straszne.
Wreszcie podjêliœmy decyzjê o œlubie. Wybraliœmy datê
25 czerwca. To rocznica œmierci mojej Babci i prawie ¿e –
rocznica naszego pierwszego
„zobaczenia siê” w Internecie.
Pojecha³am do Narzeczonego
miesi¹c wczeœniej i – wierzcie
mi – dobrze zrobi³am!
Najpierw musia³am uzyskaæ
potwierdzenie zameldowania.
To jednak nic w porównaniu
do uzyskania dokumentu,
stwierdzaj¹cego brak przeszkód do zawarcia ma³¿eñstwa.
We Lwowie takowy dokument
wydaje nie USC, tylko…Biuro
Notarialne lub notariusz prywatny. Wystawiony dokument
ma formê oœwiadczenia.
Jednak tu, w Polsce, tego za
ma³o! Nale¿y siê udaæ do Ambasady lub Konsulatu Ukrainy, w³aœciwego dla miejsca
zamieszkania przysz³ego
wspó³ma³¿onka, by uzyskaæ
równie¿ tam odpowiedni
dokument, stwierdzaj¹cy, ¿e
osoba nie przebywa w zwi¹zku ma³¿eñskim, zawartym na

Ukrainie b¹dŸ w innym kraju.
Jeœli chodzi o brak przeszkód
do zawarcia ma³¿eñstwa,
Urz¹d Stanu Cywilnego w
Polsce, uwzglêdnia tylko dokumenty, wydane przez ukraiñskie placówki dyplomatyczne! Oczywiœcie, oœwiadczenie,
z³o¿one przed notariuszem,
nale¿y tam zabraæ.
Udaliœmy siê do ksiêdza,
by móg³ spisaæ protokó³
przedœlubny. W naszej sytuacji
by³o odwrotnie, ni¿ zazwyczaj
– najpierw og³oszono zapowiedzi, a potem spisano protokó³. Rozmowy z ksiêdzem
wspominamy bardzo mi³o.
Wreszcie nadszed³ ten d³ugo
oczekiwany NASZ DZIEÑ.
By³o piêknie, wznioœle i uroczyœcie, ksi¹dz nawet wspomina³ w swoim kazaniu o Lwowie, œlubach Jana Kazimierza
i Matce Bo¿ej £askawej, co mnie
ogromnie wzruszy³o. Msza œw.
zaœ zosta³a odprawiona w
intencji mojej œp. Babci, w pi¹t¹
rocznicê Jej œmierci…
S³owa „Biorê Ciebie za ¿onê/
mê¿a…” zapamiêtamy na zawsze… D³ugo, bardzo d³ugo
szliœmy do tego dnia, a droga
nasza nie by³a ³atwa i g³adka.
Tym bardziej cenimy sobie
teraz ten skarb, jakim jest
nasza mi³oœæ i nasze ma³¿eñstwo. Wierzymy, ¿e bêdzie
trwa³o a¿ do œmierci, jak sobie
œlubowaliœmy.
Dziêkujemy wszystkim,
którzy okazywali nam wsparcie.
Oczywiœcie, nie zapomnê
o Lwowie, bo jak¿e inaczej?
Tam pozosta³ rodzinny dom,
tam pracowa³am kilkanaœcie
lat, jest tam cz¹stka mego serca.
Z „Kurierem Galicyjskim” nie
tracê kontaktu, kontynuujemy
wspó³pracê, co prawda, ju¿
„z oddali”. Jednak tu, w Sieradzu, budujê teraz nowe
¿ycie. Ufam, ¿e bêdzie piêkne
i szczêœliwe.
Z serdecznymi
pozdrowieniami dla
Zespo³u Redakcyjnego
i Czytelników
Irena Kulesza (z domu
Masalska)
A my ¿yczymy Wam, Ireno
i Zbyszku – Szczêœcia, Szczêœcia, Szczêœcia!
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OD UZALEŻNIEŃ MOŻNA SIĘ UWOLNIĆ
MARIA BASZA
tekst i zdjêcia
Na pocz¹tku czerwca we
Lwowie zorganizowano seminarium dla dziennikarzy
o problematyce uzale¿nieñ,
które prowadzi³ publicysta
„Gazety Wyborczej”, re¿yserdokumentalista Marcin Wojciechowski. Razem z nim
przyjecha³ tak¿e Marek Ostrowski, który aktywnie
uczestniczy³ w prelekcjach
i dyskusjach. Seminarium
zosta³o zorganizowane z okazji obchodów 20-lecia Wspólnoty Anonimowych Alkoholików na Ukrainie (19-21
czerwca).
Marcin Wojciechowski
powiedzia³ o sobie: „Poza
swoj¹ dzia³alnoœci¹ zawodow¹ zajmujê siê tematyk¹
uzale¿nieñ, przede wszystkim
– alkoholizmu i leczenia alkoholizmu. Staram siê t³umaczyæ moim kolegom-dziennikarzom czym s¹ uzale¿nienia,
jak nale¿y pisaæ o uzale¿nieniach, jak siê odbywa leczenie
uzale¿nieñ i po to przyjechaliœmy tutaj, do Lwowa”.
Pan Marcin podkreœli³, ¿e
problem uzale¿nieñ, przede
wszystkim uzale¿nieñ od
alkoholu jest na tyle wa¿ny
dla spo³eczeñstwa polskiego,
ukraiñskiego, rosyjskiego,
bia³oruskiego, ¿e warto o tym
mówiæ, warto t³umaczyæ – co
to jest uzale¿nienie. Nale¿y
t³umaczyæ, ¿e wbrew obiegowym opiniom – uzale¿nienie
nie jest przekleñstwem, nie
jest jak¹œ straszn¹ win¹, ale
jest przede wszystkim chorob¹. Jest to choroba dosyæ
ciê¿ka, która bywa równie¿
œmiertelna, choroba, która
jest chroniczna, choroba,
która jest postêpuj¹ca. Jednak alkoholizm jest chorob¹,
któr¹ mo¿na leczyæ, nawet
stosunkowo prostymi metodami.
„Ja sam jestem osob¹,
która jest uzale¿niona od
alkoholu, chocia¿ nie pijê od
trzech lat. To, co mówiê – jest
dzieleniem siê w³asnym doœwiadczeniem. Dozna³em w
swoim ¿yciu tego, ¿e w
pewnym momencie alkohol
by³ tak¹ si³¹, która by³a
silniejsza ode mnie. Wydawa³o mi siê, ¿e ciê¿ko mi bêdzie sobie z tym poradziæ, ale
dziêki pomocy ró¿nych osób
i instytucji uda³o mi siê” –
zaznaczy³ publicysta.
Telewizja Polsk¹, zrobi³a
cykl 12 programów o uzale¿nieniach: „Zale¿ni – niezale¿ni”.
Uczestnicy seminarium mieli
mo¿liwoœæ obejrzenia filmów
dokumentalnych, przywiezionych przez goœci z Warszawy.
Marek Ostrowski, który
przyjecha³ do Lwowa razem z
Marcinem Wojciechowskim
powiedzia³, ¿e nie mo¿na
przedstawiaæ w mediach alkoholika, jako cz³owieka

Tekst jej w znacznej mierze
napisany przez Billa W. ukazywa³ sposób dziêki, któremu
zachowywa³o trwa³¹ trzeŸwoœæ
pierwszych 100 uczestników
AA. W ksi¹¿ce tej przedstawiono równie¿ historie osobiste pierwszych zdrowiej¹cych t¹ metod¹ alkoholików.
Na Ukrainie jest w tej
chwili 50 grup AA, w Polsce –
w samej Warszawie takich
grup jest 200, w ca³ej Polsce
– oko³o 2000. S¹ to setki
tysiêcy osób w skali Polski,
którzy w ten sposób trzeŸwiej¹. Osoby te maj¹ odpowiedni
program zmiany osobowoœci,
zmieniaj¹ swoje ¿ycie.
Marcin Wojciechowski
podkreœli³, ¿e alkoholik mo¿e
tylko wówczas wygraæ z alkoholem, gdy og³osi bezsilnoœæ: „Moja bezsilnoœæ staje
siê Ÿród³em mojej si³y, bo
wtedy nie siêgam po pierwszy
kieliszek, nie próbujê z alkoholem walczyæ”. Dopóki
sam alkoholik nie zechce

Marcin Wojciechowski

z³ego. Marcin Wojciechowski
zaznaczy³, i¿ alkoholizm jest
najbardziej „demokratyczn¹”
chorob¹, podobnie, jak inne
uzale¿nienia. Alkoholikiem
mo¿e byæ nie tylko cz³owiek
prosty, niewykszta³cony,
alkoholikiem mo¿e byæ profesor, biznesmen, ksi¹dz.
Ka¿dy alkoholik czuje w duszy pustkê, beznadziejê, brak
zrozumienia. Siêga po alkohol, bo uwa¿a, ¿e to jest jego
lekarstwo. Taki cz³owiek
uwa¿a, ¿e jak siê napije, to
mu bêdzie lepiej.
Ka¿dy alkoholik jest w
stanie uwolniæ siê od uzale¿nienia, ka¿dy mo¿e tê chorobê zatrzymaæ na dowolnym
etapie. Jednym ze sposobów
wyjœcia z uzale¿nienie jest
pomoc, któr¹ mo¿na znaleŸæ
we Wspólnocie Anonimowych
Alkoholików. Wspólnota AA
(Anonimowych Alkoholików)
zosta³a wymyœlona w Stanach Zjednoczonych w 1935
roku przez dwóch alkoholików, którzy przez ca³e ¿ycie
borykali siê z problemem
alkoholowym. Byli to: Bill
W. (William Griffith Wilson
1895-1971) i dr Bob (Robert
Halbrook Smith 1879-1950).
Bill W. makler gie³dowy z

Nowego Jorku, spotka³ w
1935 roku, w Akron (Ohio –
USA), dr Boba, chirurga z
tego miasta. Obaj byli wówczas uznawani za alkoholików w beznadziejnym stanie
(dr Bob nie by³ ju¿ nawet w
stanie operowaæ). Obaj te¿
próbowali ró¿nych kuracji,
przebywali kilkakrotnie w
szpitalach – bez jakichkolwiek efektów. Bill i Bob odbyli
ze sob¹ kilka rozmów, mówi¹c zasadniczo tylko o swoim piciu, i ze zdziwieniem
stwierdzili, ¿e te rozmowy
pomagaj¹ im zachowaæ abstynencjê.
Wkrótce odkryli tak¿e, ¿e
mog¹ poszukaæ innych alkoholików i niezale¿nie, czy
przynosi to efekt u podopiecznych czy nie, szczera
rozmowa z nimi pozwala im
samym zachowywaæ trzeŸwoœæ.
Gdy grono niepij¹cych dziêki
odkryciu Billa i Boba powiêkszy³o siê do kilkudziesiêciu
osób postanowili spisaæ swe
prze¿ycia, by w ten sposób
udostêpniæ je wiêkszej liczbie
alkoholików. W 1939 r. wydana zosta³a podstawowa
ksi¹¿ka Wspólnoty AA –
„Anonimowi Alkoholicy”, której
tytu³ da³ nazwê Wspólnocie.

spróbowaæ ¿yæ inaczej, nie ma
szans, ¿eby zacz¹³ siê leczyæ.
Jest takie pojêcie, które siê
nazywa „twarda mi³oœæ”,
które mo¿e pomóc osobie
uzale¿nionej nabraæ motywacji do leczenia. Marcin Wojciechowski pos³u¿y³ siê
przyk³adem, ukazuj¹cym zachowanie ¿ony, wówczas gdy
jej pijany m¹¿ wraca do
domu. ¯ona pomaga mu siê
umyæ rozebraæ, po³o¿y go
spaæ. Gdy nastêpnego dnia
rano m¹¿ siê budzi, ¿ona
mówi mu o jego wczorajszym
stanie, on nic nie pamiêta
i myœli, ¿e ¿ona sobie to
wszystko wymyœli³a. Uwa¿a,
¿e to s¹ bzdury, gdy¿ on le¿y
w ³ó¿ku, w czystej poœcieli,
itd. ¯ona, myœl¹c, ¿e pomaga
mê¿owi, tak naprawdê – utrudnia mu skonfrontowanie siê
ze skutkami jego picia.
„Twarda mi³oœæ’ – to jest coœ
takiego, co nie potêpia, nie
odrzuca tego cz³owieka, ale
pozwoli mu poznaæ te negatywne skutki picia.
¯eby sk³oniæ cz³owieka
uzale¿nionego do leczenia,
trzeba pokazaæ negatywne
skutki alkoholizmu. Cz³owiek
z powodu swego alkoholizmu
ponosi jakieœ straty – ma-

terialne, moralne, mo¿e zostaæ pobity, okradziony, mo¿e
straciæ pracê etc. Nale¿y
spokojnie alkoholikowi o tym
mówiæ. Mo¿na np. zrobiæ
listê, w której wyszczególniæ,
co osoba uzale¿niona straci³a
przez alkohol, co jej odebra³
alkohol. Jest to jeden ze
sposobów, ¿eby cz³owiek
zacz¹³ siê konfrontowaæ z
rzeczywistoœci¹. Tu te¿ jest
element tej „twardej mi³oœci”.
Drugim sposobem, który
zazwyczaj bywa skuteczny,
jest próba doprowadzenia do
rozmowy z innym alkoholikiem, ale niepij¹cym od kilku
lat. Ta osoba jest w stanie
przekonaæ osobê uzale¿nion¹, ¿e warto siê zmieniæ. Te
osoby nawi¹zuj¹ ze sob¹
³atwy kontakt. Na tym polega
fenomen anonimowych alkoholików, ¿e jeden drugiemu
niesie pomoc.
Alkoholizm jest ogromnym nieszczêœciem cz³owieka
uzale¿nionego, jest równie¿
tragedi¹ dla jego bliskich, dla
ca³ej rodziny. Alkoholizm
koñczy siê zazwyczaj wiêzieniem, ob³êdem przedwczesn¹
œmierci¹. Przyznanie siê do
uzale¿nienia jest warunkiem
do zwyciêstwa. Pomocn¹ d³oñ
cz³owiekowi uzale¿nionemu
od alkoholizmu mo¿e podaæ
Wspólnota Anonimowych
Alkoholików.

Gdzie spotykają
się Wspólnoty
Anonimowych
Alkoholików
we Lwowie
Osobom zainteresowanym
podajemy namiary, gdzie
mo¿na uzyskaæ szczegó³ow¹ informacjê:
tel. we Lwowie:
80677883534,
adresy we Lwowie, gdzie
spotykaj¹ siê Wspólnoty
Anonimowych Alkoholików:
ul. Symonenka 5, (cerkiew
W³odzimierza i Olgi) –
poniedzia³ek, godz. 18-30,
ten sam adres – œroda,
godz. 18-30, pi¹tek –
godz. 18-30
ul. £yczakowska 49 a,
koœció³ œw. Antoniego –
czwartek, godz. 18-30
ul. Symonenka 5, (cerkiew
W³odzimierza i Olgi) –
pi¹tek, godz. 18-30
pr. Czerwonej Kaliny 70,
(Sichów, cerkiew NMP) –
pi¹tek, godz. 18-30
pl. Soborny 3, (dawny
koœció³ Bernardynów –
biblioteka) – sobota,
godz. 18-30
ul. Wynnyczenki 3 –
niedziela, godz. 15
ul. Kropiwnickiego 1
(Prywokzalna, dawny
koœció³ œw. El¿biety) –
niedziela, godz. 15

Impresje lwowskie
JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjêcia
Tym razem do „salonu
Pani Bo¿eny” zawita³ urodzony we Lwowie krakowski
poeta Aleksander Szumañski.
Na spotkanie z lwowskimi
mi³oœnikami poezji polskiej,
pan Aleksander przygotowa³,
„potê¿n¹ porcjê utworów
poetyckich, ¿yczliwie przyjmowanych przez s³uchaczy
Radia Chicago i Radia Lwów”.
Swój wystêp Aleksander
Szumañski podzieli³ na dwie
czêœci. W pierwszej – wiersze
historyczne, nawi¹zuj¹ce do
znanych przedwojennych
lwowskich batiarskich i harcerskich piosenek. Wiersze
te, to bardzo wa¿ne dla poety
wspomnienia historyczne.
Pierwszy z nich o Orlêtach
Lwowskich, pod tytu³em:
„Oni trójkami do nieba szli”.
Poeta okreœli³ w tym wierszu
swój nastrój i tematykê ca³ego
cyklu. Jak zaznaczy³ sam
autor, niektóre z tych wierszy
powsta³y pod wra¿eniem
jakiegoœ wydarzenia i zosta³y
napisane w ci¹gu paru minut. Inspirowane by³y na
przyk³ad, przez atmosferê
Festiwali Piosenki Lwowskiej,
w których poeta od lat bra³
czynny udzia³. W wierszu
„Têsknota” brzmi¹ równie¿
osobiste, ciê¿kie prze¿ycia z
czasów II wojny œwiatowej,
kiedy zawali³ siê ca³y œwiat,
w którym dorasta³ ma³y Olek.
¯ycie ludzkie sta³o siê nagle
takie tanie, ¿e cz³owieka traktowano, jak „ludzki z³om”, a dooko³a by³a „rozpacz – rozpaczy, a w œrodku my”. To
wiersz o utraconym Lwowie,
o lwowskich prze¿yciach
z czasów wojny, który poeta
napisa³ w ci¹gu 15-20 minut
na „kolanie” w studiu Radia
Lwów. Smutnie brzmi sentencja tego wiersza, w którym
ka¿dy lwowiak têskni do
swojego ukochanego miasta,
lecz nie ka¿dy ma szansê
powrotu do Lwowa. Nasz poeta tak¹ szansê ma i z przyjemnoœci¹ z niej korzysta.
Aleksander Szumañski –
to cz³owiek zrównowa¿ony,
spokojny, nieco powolny, bez
nerwowego poœpiechu, charakterystycznego dla niektórych poetów. G³os g³êboki,
spokojny, uœmiech bardzo
¿yczliwy, nawet trochê nieœmia³y. Wszystko to przy
bezpoœrednim kontakcie
zjednuje s³uchaczy.
W Towarzystwie Przyjació³
Sztuk Piêknych poeta przyjmowany by³ bardzo serdecznie. Brawa grzmia³y po przeczytaniu ka¿dego wiersza. Pan
Aleksander ¿artowa³ przedstawiaj¹c swoje wiersze,
wykazuj¹c ³agodny humor,
jak choæby ten: „nie publikujê
wierszy, które nie podobaj¹
siê mojej ¿onie”, lub „zakocha³em siê w tej kobiecie z
pozwoleniem mojej ¿ony”.
Po przerwie pan Szumañski czyta³ wiersze liryczne o
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Z POZWOLENIA SWOJEJ ŻONY
POETA ALEKSANDER SZUMAŃSKI
ZNÓW ZAWITAŁ DO LWOWA

Poeta i jego muza

Zas³uchane lwowianki
mi³oœci. Tak dla napisania
wierszy, jak i dla ich publicznego przedstawienia,
poeta potrzebowa³ obecnoœci
muzy. Tego wieczoru pojawi³y
siê nawet dwie, oczywiœcie „z
pozwolenia ¿ony pana poety”.
Pan Szumañski opowiada³
te¿, ¿e niektóre z tych wierszy
czyta³ podczas autorskich
wystêpów w Ameryce. Bywa³y
i niespodzianki. W Los Angeles polskojêzyczne gazety
umieœci³y og³oszenia o wieczorze poetyckim Aleksandra
Szumañskiego i obok o takim
samym spotkaniu z Czes³awem Mi³oszem. „Do Mi³osza
nikt nie przyszed³, a do mnie
by³a kolejka” – za¿artowa³.
Dalej mówi³ ju¿ ca³kiem powa¿nie: „Pomimo ca³ej swojej
wielkoœci, Mi³osz by³ bardziej
Litwinem ni¿ Polakiem. Nobel
dla niego by³ spraw¹ raczej
polityczn¹ ni¿ literack¹”. Ci¹g
dalszy wyst¹pienia poety, to
znów ¿artobliwe wiersze o mi³oœci, w których autor œmieje
siê sam z siebie, lecz za tym
œmiechem kryje siê smutek
i prawdziwe uczucia.
W swoich wierszach autor
te¿ wyraŸnie ho³duje – zrozu-

mia³ym przez aluzjê, s³owom
tradycyjnym, nie wymyœlaj¹c
nowych. Chce byæ oryginalny
nie w formie wierszy, a w ich
treœci. W jego poezji mo¿na
spotkaæ prawdziwe rodzynki,
jak to „nies³ychanie niebanalne œniadanie”. Poeta prezentowa³ równie¿ wiersze o
mi³oœci do Ojczyzny, do Lwowa
(„Lwów te¿ jest moj¹ mi³oœci¹!”). Ich wymowa jest spokojna, bez patosu, z nutk¹
smutku, z elementem filozoficznym, dlatego jego poezja
jest niezwykle prawdziwa
i chwyta s³uchaczy za serce.
Takim by³ wiersz pt.: „Ballada o dziewczynie, której nie
by³o”.
Dla czytelników naszej
gazety, Pan Aleksander opowiada³ o swoim ¿yciu, o losach swojej rodziny, o swoich
prze¿yciach duchowych
(„pisanie wierszy – to wielki
wysi³ek i prze¿ycie duchowe!”)
- Urodzi³em siê w 1931
roku (jestem jeszcze ca³kiem
m³odym cz³owiekiem) we
Lwowie, na Zamarstynowie,
przy ul. Zamarstynowskiej
45. Nasza kamienica by³a
jednopiêtrowa. W suterenie

znajdowa³a siê knajpa moich
dziadków.
Ojciec
by³
lekarzem. Po jakimœ czasie
przeprowadziliœmy siê na
Legionów, vis – a – vis Teatru
Wielkiego, póŸniej – na Jagielloñsk¹ 4. Mieszkaliœmy tam
do aresztowania ojca, którego
gestapowcy zabrali w 1941 r.
i zamordowali. Wówczas
przeprowadziliœmy siê z mam¹ do Przemyœla i poszliœmy
do getta. Brawurowo uciek³em stamt¹d w bia³y dzieñ
i od 1942 roku zamieszka³em
w Krakowie. Prze¿y³em tam
wojnê, a pod koniec lat 40.
studiowa³em na Politechnice
Krakowskiej, na wydziale
budownictwa l¹dowego. Pracowa³em w swoim zawodzie
wiele lat, ale zawsze we mnie
tkwi³a poezja. Mój debiut
poetycki mia³ miejsce we
Lwowie w 1941 roku. Mia³em
wtedy 10 lat. Napisa³em wiersz
o stachanowcach: „Maszeruj¹
stachanowcy”, który opublikowa³a miejscowa radziecka
gazeta. W Krakowie, moich,
ju¿ znacznie dojrzalszych,
wierszy nie publikowano – nie
by³em bowiem cz³onkiem
Zwi¹zku Literatów Polskich.
Dopiero po 1989 roku sytuacja siê zmieni³a. Zacz¹³em
publikowaæ swoje wiersze w
Polsce, a póŸniej i w polskiej
prasie w Stanach Zjednoczonych, g³ównie w chicagowskim „Kurierze Codziennym”,
gdzie na moj¹ twórczoœæ
zwróci³ uwagê redaktor naczelny Marek Bober. Wyda³em
ju¿ 16 zbiorów poetyckich.
Do Lwowa przyje¿d¿am
ka¿dego roku i spêdzam tu od
tygodnia do dwóch tygodni.
Ka¿dy pobyt ³¹czê z moimi
spotkaniami autorskimi w
salonie Pani Rafalskiej. Spotkaliœmy siê z Pani¹ Bo¿en¹
w Radiu Lwów i zakocha³em
siê w niej na ca³e ¿ycie (oczywiœcie, z pozwolenia mojej
¿ony). Jestem te¿ sta³ym
korespondentem „Spotkañ
Lwowskich” i „Kuriera Galicyjskiego”. Redaktora naczel-

nego „Kuriera” pozna³em
dziêki Pani Rafalskiej. Przekazujê pozdrowienia wszystkim czytelnikom „Kuriera
Galicyjskiego”.
Wieczór poetycki pana
Aleksandra Szumañskiego
min¹³ w atmosferze pogodnej,
a nawet sentymentalnej.
Obecna gospodyni spotkania,
Pani Bo¿ena Rafalska przypomnia³a, ¿e nie tak dawno
mia³y miejsce tak¿e inne
imprezy: wieczór romansów
Wertyñskiego, wystawa bardzo
nastrojowych fotografii autorstwa Oleksego Iutina, Danuty
Grzeszczuk i m³odych artystek
Anny Jaworskiej i Weroniki
Kordolewskiej. Niestety, na
takie spotkania przychodzi
ma³o ludzi. Trudno powiedzieæ, czy nasi Polacy s¹ a¿
tak zajêci, czy s¹ po prostu
obojêtni? Mo¿e powodem
takiego stanu rzeczy, jest brak
elementarnej reklamy, og³oszeñ, informacji?

Na szczycie
Kopca
Unii Lubelskiej
Na szczycie kopca
Nikt mnie nie wita
Tylko bia³o-czerwona
Kirem spowita
I inne twarze
Rozpacz¹ obce
Lecz polska ziemia
I polskie kopce
I polski pejza¿
U progu stóp
I inna mowa
Ciernisty g³óg
Tu by³y grudnie
Tu by³y maje
Wolnoœci orlej
Bystre ruczaje
Tu by³a strzecha
Czeremchy pola
I zapach Wilna
I œpiew Podola
Tu by³a Polska
U stoku Lwów
Jak w tej piosence
Co chcesz to mów

Dzieweczka
Sz³a dzieweczka z³otolica
Nad ni¹ siê pochyla³
wrzesieñ,
Mia³a lica z krasnolica
I wetkan¹ w kord swój
jesieñ.
Na nic tu frazeologia,
Gdy siê perl¹ s³owa piêkne,
Mo¿e bêdzie demagogi¹,
Gdy przed dziewczem
tym uklêknê.
Powiem wówczas –
piêkna damo,
Balast lat obci¹¿y³ duszê,
Czy nie bêdzie wiêc to samo,
Gdy ci wyznam to, co muszê.
Tyœ m³odoœci jest królow¹
A jam stary z siw¹ g³ow¹,
Gdym m³odoœci dzier¿y³
god³o
Ciebie jeszcze byæ nie mog³o.
Aleksander Szumañski
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Przegląd wydarzeń

„PIEŚNI OPOLA” SMAKOŁYKI,
TRADYCJE I „CZYNCZAK”
HALINA P£UGATOR
tekst i zdjêcia
Niedawno w miasteczku
Rohatyn na Przykarpaciu
odby³ siê odrodzony festiwal
twórczoœci ludowej „Pieœni
Opola”. Oczywiœcie, nie
chodzi o miasto Opole w
Polsce, tylko o tereny etnograficzne. Przedstawiciele
w³adz miejscowych zaprosili swych przyjació³ z polskiego miasta siostrzanego
Chrzanowice. Wspólnie z
gazdami Opola i delegacj¹
z Chrzanowa œwiêtowa³a
korespondent Kuriera Galicyjskiego.
Kraina z czasów
pras³owiañskich
Jesteœmy w mieœcie, gdzie
urodzi³a siê Nastia Lisowska
– Roksolana Hurrem, ma³¿onka su³tana tureckiego
Sulejmana. W œwiecie, gdzie
kobiety maj¹ ma³o miejsca,
sta³a siê ona nie tylko ¿on¹
wodza Imperium Osmañskiego, ale tak¿e wspó³rz¹dzi³a pañstwem.
Obudzi³y nas dŸwiêki orkiestry. Na placu przy pomniku
s³awnej rodaczki zgromadzi³y
siê setki ludzi. Gra³y barwami
haftowane bluzki i koszule,
cieszy³y siê drugim ¿yciem
wyci¹gniête ze skrzyñ kolorowe babcine spódnice, p³ócienne spodnie i kapelusze.
Zdawa³o siê, ¿e nigdy nie zanika³y pieœni, które maj¹
kilkaset lat. ¯y³y w pamiêci
ludowej, a teraz, jak ptaki,
wylatuj¹ w niebo.
„Pieœni Opola. Dawna kraina opolska. Kraina pracowitych ludzi i rodz¹cej ziemi.
Niezbadana dotychczas, ale
przez to ciekawa, - opowiada
Nadija Synyszyn, naczelnik
rejonowego Wydzia³u Kultury. – S³owo „Opole” siêga
korzeniami dawnych czasów
pras³owiañskich. Byæ mo¿e
dlatego maj¹ te swoje tereny
etnograficzne Polska, Bia³oruœ i Rosja. Naukowcy zbadali,
¿e nazw¹ „Opole” okreœlano
ziemie, gdzie ³¹czy³y siê las
i pola, maj¹ce dobrze rodz¹c¹
ziemiê.”
Obecnie te tereny etnograficzne Ziemi Tarnopolskiej, Lwowskiej i Stanis³awowskiej obfituj¹ w talenty,
tradycje i cechy niepowtarzalne. ¯eby to wszystko nie
zginê³o w g³êbi stuleci,
dopóki jeszcze ¿yj¹ ci, którzy
strzeg¹ m¹droœci i tradycji
przodków, w 1995 roku po
raz pierwszy zapocz¹tkowano festiwal „Pieœni Opola”.
Impreza odbywa³a siê w 1998
i 2002 roku w Rohatynie
i Bursztynie. Potem z ró¿nych
powodów festiwal umilk³ a¿

God³o festiwalu

Œpiewaj¹ opolanki

Opole ukraiñskie wita
pachn¹cym korowajem
ru. Pan Bóg zaœ da³ ka¿d¹
potrawê i napój na po¿ywienie cz³owiekowi. Mo¿na
zachorowaæ, spo¿ywaj¹c w
nadmiarze nawet najlepsze
i najbardziej korzystne potrawy i smako³yki. Nasi przodkowie szanowali doœwiadczenie
minionych lat i tradycji, wiêc
i zdrowi byli, strzegli siê grzechu i ród trwa³”.
Delegacja z Chrzanowic
na osiem lat. Oto teraz w ramach Dnia Rohatyna zabrzmia³y „Pieœni Opola”.
Na opolskich
podwórkach
„Taka impreza, to rzecz
oczywista, przecie¿ swoje
festiwale maj¹ Huculi i Bojkowie, a my, mieszkañcy
krainy Opole, nie jesteœmy
gorsi”, - kontynuuje pani
Synyszyn, pokazuj¹c improwizowane podwórko gazdów
opolskich. Nozdrza ³askocz¹
zapachy dawnych potraw,
brzmi¹ prastare pieœni. – Czemuœ by³o tak, ¿e swoj¹ sztukê
prezentowali tylko w ramach
pewnych œwi¹t, a czegoœ oryginalnego jednak nie by³o”.
Na festiwal przyby³o 37
zespo³ów artystycznych z Ziemi Tarnopolskiej, Lwowskiej
i Stanis³awowskiej. Swoje
dzie³a prezentowali mistrzowie sztuki ludowej. A jak¿e s¹
bogate, goœcinne i weso³e
podwórka wsi powiatu Rohatyn! Podawana tu jest i maczanka z makiem, i sa³amacha z kapusty, setki rodzajów
s³odyczy, kotlety, owiniête w

Przyjació³ z Rohatynia wita mer miasta Chrzanowice
Manfred Abrahamczyk
liœcie winogronowe, kwas z
kminem, a tak¿e „czynczak”,
50% napój alkoholowy.
Wszystko by siê zjad³o i wypi³o, szkoda, ¿e nie mo¿na od
razu.
Ka¿dej potrawie towarzysz¹ swoje przymówki, przyœpiewki, wszak gotowane by³y

z mi³oœci¹. Ka¿da potrawa –
to magia kulinarna gospodyñ
Opola. „Nawet do samogonu
oddzielne przymówki by³y,
przecie¿ nie by³ pêdzony na
z³o, - opowiada, ocieraj¹c w¹sy,
stary gazda ze wsi Pidwynia.
– To teraz tylko wódka niesie
z³o, poniewa¿ pij¹ bez umia-

Pieœñ z Chrzanowic
leci do Opola na Ukrainie
Na s³awne œwiêto zostali
zaproszeni przyjaciele z polskiego miasta Chrzanowice,
po³¹czonego z Rohatyniem
dziesiêcioma latami przyjaŸni
i wspó³pracy. Mer miasta,
Wo³odymyr Sztohryn, opowiada, ¿e partnerzy zagraniczni bardzo siê zainteresowali ich nazw¹ etnograficzn¹.
Jest coœ wspólnego miêdzy
Opolem Rohatyñskim i polskim, Strzelcami Opolskimi,
Opolem Lubelskim, Rad³uwiem Opolskim. Na razie to
tajemnica wieków, która
wskazuje na wspólne korzenie. Od tego przyjaŸñ staje siê
jeszcze mocniejsza.
„Wspó³pracujemy z Rohatyniem od 10 lat, - mówi mer
miasta Chrzanowice Manfred
Abrahamczyk. W tym czasie
zrobiono wiele, dokonano
wielokrotnej wymiany pracowników organów samorz¹du lokalnego, m³odzie¿y,
dzieci, zespo³ów artystycznych, dru¿yn sportowych z
pi³ki no¿nej i tenisa, a tak¿e
s³u¿by po¿arniczej. Wa¿nym
aspektem jest wspieranie
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kulturalnych
przez Polskê miejscowego
Caritas. To dla nas sprawa
szczególna, poniewa¿ w³¹czy³
siê w to Koœció³. Spodziewamy siê, ¿e w przysz³oœci
nasza wspó³praca bêdzie jeszcze bardziej owocna i mocna”.
Podpisana 10 lat temu
ukraiñsko-polska umowa
o wspó³pracy wiele znaczy
dla mieszkañców Rohatyna,
przede wszystkim – dla dzieci. Zdaniem pana Sztohryna, przebywaj¹c w Chrzanowicach, mieszka³y w tamtejszych rodzinach, zaprzyjaŸni³y siê z m³odzie¿¹ i maj¹
teraz w Polsce bliskie sobie
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osoby. Tego nie da siê ju¿
zabraæ. Jakakolwiek by³aby sytuacja w tych krajach,
w Europie, przyjaŸñ pozostanie.
Mieszkañcy Rohatyna
opowiadaj¹, ¿e koledzy z Polski przyje¿d¿aj¹ na Opole
ukraiñskie co najmniej dwa
razy do roku. Ukraiñcy na
Dniach Kuchni Morawskiej
zaskakuj¹ goœci i mieszkañców miejscowymi potrawami.
Niejedna polska i czeska gospodyni czêstuje teraz rodzinê
i goœci smacznymi potrawami, wywodz¹cymi siê z
Opola na Ukrainie.

KSIĄŻE NASTROJU –
MIECZYSŁAW ŚWIĘCICKI
WE LWOWIE
MARCIN ROMER tekst
MARIA BASZA zdjêcia
Miejsce akcji: „Salon Pani
Bo¿eny” ul. Rylejewa 9 (d.
Badenich) we Lwowie;
Czas akcji: ciep³y czerwcowy wieczór;
w roli g³ównej: Mieczys³aw
Œwiêcicki – bard, legenda
krakowskiej Piwnicy pod Baranami (urodzony w Sokalu);
w pozosta³ych: Pawe³ B¹kowski – akompaniament
Bo¿ena Rafalska – prawdziwa muza spotkania;
Aleksander Szumañski –
krakowski poeta ze Lwowa,

Mieczys³aw Œwiêcicki, Bo¿ena Rafalska – prawdziwa
muza spotkania, Pawe³ B¹kowski – akompaniament

Pierogi moje… z ¿artami i pieœniami lepszy smak maj¹,
duszê uzdrawiaj¹

POLSKI CHÓR SURSUM CORDA
Z KAMIEŃCA PODOLSKIEGO
W OPOLU

Rozbawiona publicznoœæ lwowska
jaki zjawi³ siê tu dziêki pozwoleniu swojej ¿ony;
zjawy: duch Aleksandra
Wertyñskiego, który unosi³
siê nad wype³nion¹ szczelnie
przez publicznoœæ sal¹;
g³ówny bohater spotkania: NIEPOWTARZALNY

NASTRÓJ, MUZYKA I POEZJA;
opis: nie da siê tego oddaæ
s³owami, trzeba tam by³o byæ.
Mieczys³aw Œwiêcicki wpad³
do Lwowa dos³ownie na chwilê,
w zupe³nie innych sprawach.
Znalaz³ jednak czas na spot-

kanie z publicznoœci¹ lwowsk¹. Gdy odje¿d¿a³ z pod
budynku, na poddaszu, gdzie
mia³ miejsce jego wystêp,
wci¹¿ brzmia³y echa romansów Wertyñskiego: „Gdzie s¹
te dni”, „O pieœni mnie prosisz”, „Madame Irene”.

KOLARSKI RAJD STARSZYCH
OPOLAN NA KRESY –
815 KILOMETRÓW W NOGACH
KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcie
PRZEMYS£AW HARUPA
Polski chór Sursum Corda
z Kamieñca Podolskiego pod
przewodnictwem Stanis³awa
Nagórniaka dzia³a przy tamtejszej Katedrze od wielu lat.
Wystêpowa³ w wielu miejscowoœciach na Ukrainie i w
Polsce. Podczas majowych
wystêpów w Polsce zawita³ te¿
do Opola na zaproszenie
Opolskiego Oddzia³u Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Chór, ciep³o powitany przez
ks. proboszcza infu³ata Edmunda Podzielnego, zaprezentowa³ swoje umiejêtnoœci
wokalne przed opolsk¹ publicznoœci¹ w auli Zespo³u Szkó³
Mechanicznych oraz w Katedrze, wykonuj¹c pieœni religijne i patriotyczne.

CMYK

Interesuj¹cym dodatkiem
do koncertu by³a przygotowana przez goœci z Kamieñca
multimedialna prezentacja
historii Podola, która nierozerwalnie splata siê ze wspania³¹ histori¹ Rzeczypospolitej. Teksty o historii Podola odczyta³ aktor Teatru im.
Jana Kochanowskiego i zarazem wiceprezes Opolskiej
„Wspólnoty” Andrzej Mikosza. Rozœpiewani chórzyœci
z Katedry przenieœli siê do
bursy Zespo³u Szkó³ Mechanicznych – swojego miejsca
zakwaterowania, gdzie ju¿ w
mniej oficjalnej atmosferze
przy biesiadnym stole nast¹pi³ ci¹g dalszy popisów wokalnych, do których przy³¹czyli
siê gospodarze z Opola.

KG

Podczas uroczystoœci
otwarcia Parafiady w Dolinie pozna³em czterech starszych cyklistów z Opola. Okaza³o siê, ¿e s¹ czytelnikami
„Kuriera”.
„Urodzi³em siê w £ucku w
1936 roku – powiedzia³ Zbigniew Myœliñski. – Ojciec w
Ko³kach siê urodzi³, mama w
£ucku. WywieŸli nas Sowieci
do Opola. Jest nas tam du¿o
– z tych terenów. No i tak po
60 latach po raz pierwszy
przyjecha³em do £ucka tam,
gdzie siê urodzi³em, mieszka³em. Du¿o siê zmieni³o.
Szko³a stoi. No i by³em zachwycony, tak mnie to wci¹gnê³o, ¿e teraz po raz pi¹ty
przyjecha³em, ¿eby to jeszcze
raz zobaczyæ. Ja jeŸdzi³em
sam te czetery lata, a moji
przyjaciele dopiero perwszy
raz. Tak¿e s¹ zachwyceni t¹
ziemi¹, dobroci¹ i goœcinnoœci¹ ludzi. Przyjechaliœmy do

Nieprzewidziane spotkanie z arcybiskupem lwowskim
Mieczys³awem Mokrzyckim
Zamoœcia poci¹giem. Dalej na
rowerach po trasie: ZamoœæHrubieszów-W³odzimierz Wo³yñski-£uck-Dubno-Krzemieniec-Tarnopol-CzortkówStanis³awów i do Doliny. Tak
¿e jedziemy ju¿ dziewi¹ty

dzieñ. Przejechaliœmy 815
kilometrów. Przepiêkne tereny,
ziemia przepiêkna. Moi
koledzy s¹ zachwyceni, zauroczeni. Jak im opowiada³em,
to w¹tpili, czy rzeczywiœcie
tak jest”.
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ALEKSANDER WERTYŃSKI:
KTÓRYŚ MÓJ PRADZIAD Z PEWNOŚCIĄ BYŁ POLAKIEM
ALEKSANDER NIEWIÑSKI
130. rocznica urodzin Kazimierza Malewicza (18781935) up³ynê³a, w ubieg³ym
roku niestety w kulturalnym
zaciszu Ukrainy, na terenie
której urodzi³ siê ten wielki,
o œwiatowej s³awie artystamalarz. Prawdê mówi¹c, w lutym 2008 r., kiedy to przypada³a rocznica jego urodzin,
komentator wiadomoœci
jednego z czo³owych programów TV Ukrainy („Inter”, lub
„1+1”, – nie pamiêtam dok³adnie) wspomnia³ artystê w
sposób swoisty – bez wskazania na Ÿród³o informacji
stwierdzi³, ¿e Polacy uwa¿aj¹
Kazimierza Malewicza za
Polaka, Rosjanie – za rosyjskiego artystê-malarza, a on
sam jakoby nazywa³ siebie
Ukraiñcem. Komentarz taki
na pewno nie zmieni³ orientacji œwiatopogl¹dowej przeciêtnych obywateli by³ego
ZSRS, dla wiêkszoœci których
– g³ównym Ÿród³em informacji
pozostaj¹ nadal wiadomoœci
telewizyjne.
Oczywistym jest fakt, ¿e
dla ludzi dobrze wykszta³conych w wy¿szych uczelniach Zwi¹zku Sowieckiego,
lecz zepchniêtych na margines spo³eczny przez gwa³towny jego rozpad, bli¿szymi
pozostaj¹ postacie twórców,
mistrzów sztuki, ani¿eli
wiadomoœci o wysokich cenach ich dzie³, og³aszane
przez nowoupieczonych
milionerów. Przecie¿, nie
wszyscy obywatele by³ego
ZSRS nale¿eli ideowo do materialistów. Wiadomo, ¿e dla
pog³êbionej wiedzy o sztuce
malarskiej, poza dobrym
wykszta³ceniem, niezbêdnym
jest czas i uwa¿ne spojrzenie
– elementy tak bardzo potrzebne tak¿e przy s³uchaniu
muzyki klasycznej, dla jej
prawid³owego zrozumienia.
Sztuka, do której niew¹tpliwie nale¿¹ obrazy Malewicza,
jest czymœ ponadnarodowym,
tym niemniej jej twórcami s¹
ludzie o ró¿nych narodowoœciach, co w pewnym stopniu
odbija siê w ich twórczoœci.
Ka¿dy cz³owiek, który kiedykolwiek zapozna³ siê z kultur¹ polsk¹, mo¿e zauwa¿yæ
w twórczoœci Kazimierza
Malewicza nie tylko osobliwoœci jego abstrakcjonistycznego, w³asnego stylu –
suprematyzm, lecz równie¿
dostrzega w czêœci jego obrazów polskie motywy narodowe, na co wp³ynê³o z pewnoœci¹ jego wychowanie
rodzinne. Natomiast „Encyklopedyczny S³ownik sowiecki” (1986 r.) w notatce na
str. 751, zalicza³ Malewicza
do artystów-malarzy… sowieckich.
Oczywiœcie, narodowoœæ
by³a i pozostanie zawsze
kwesti¹ wyboru ka¿dego
cz³owieka. Mentalnoœæ cz³owieka wspó³czesnego po-

artysta du¿o wspomina³ w
ksi¹¿ce autobiograficznej
„Æwieræ wieku bez ojczyzny”
(Kijów, Muzyczna Ukraina,
1989 r.), gdzie m.in. wyraŸnie
wskaza³ na swoje polskie
korzenie, pisz¹c o Polsce
(str. 56): „Do tego kraju zawsze
mia³em jak¹œ sympatiê. Byæ
mo¿e dlatego, ¿e w moich
¿y³ach p³ynie jakaœ czêœæ krwi
polskiej. Ludzi z takim nazwiskiem, jak moje w Rosji nie
spotyka³em, ale w Polsce zdarza³o siê ono rzadziej lub
czêœciej. Co prawda, tam wymawia³o siê je trochê inaczej.
Polacy mówi¹: „pan Wiertyñski” albo „pan Wierciñski”.
Jest to kwestia wymowy.
Któryœ mój pradziad z pewnoœci¹ by³ Polakiem”.
W zwi¹zku z powy¿szym,
zaciekawi³a mnie ogólna
historia polskiego, szlacheckiego rodu Wertyñskich na
Ukrainie. W tym czasie posiada³em wiadomoœci o losie
ostatniego w³aœciciela miejscowoœci sk¹d pochodzê,
po³o¿onej we wschodniej,
zazbruczañskiej czêœci pogranicza Wo³ynia i Podola, która
to posiad³oœæ po pierwszym
rozbiorze Rzeczypospolitej,
znalaz³a siê w zaborze rosyj-

Aleksander Wertyñski

Drzewo rodowe Wierciñskich
dobna jest pod tym wzglêdem
do mentalnoœci cz³owieka z
pocz¹tku wieku XX. Pewna
pani z polskiego grona
intelektualistów lwowskich,
chyba o nieco zmienionym
œwiatopogl¹dzie, by³a zdziwiona moim zainteresowaniem ¿yciorysem Aleksandra Wertyñskiego (18891957), którego wspomniany
ju¿ sowiecki „S³ownik Encyklopedyczny” (str. 212) wymienia³ jako rosyjskiego,
sowieckiego artystê estradowego od… 1915 r. Owszem,
Aleksander Wertyñski pozostanie w historii pionierem
rosyjskiej pieœni estradowej,
ale jeszcze sprzed okresu
sowieckiego.
Warto dodaæ, ¿e podczas
swoich wystêpów estradowych Aleksander Wertyñski

œpiewa³ w g³ównej mierze dla
bia³ogwardzistów, którzy
walczyli przeciwko rebelii
sowieckiej. Jego wystêpy
zagrzewa³y ich do walki. W
póŸniejszym okresie, na wygnaniu, Wertyñski ws³awi³ siê
niepowtarzaln¹ manier¹
wykonywania rosyjskiego
romansu. O swojej æwieræwiekowej tu³aczce po œwiecie
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skim. Chodzi o Ma³y £azuczyn, wspomniany w Archiwum S³awuckim (t. 1), jako
darowizna ksiêcia Witolda
s³udze swemu Paw³owi (w
lipcu 1420 r.). Ostatnim
w³aœcicielem Ma³ego £azuczyna by³ Józef Wierciñski,
pochodz¹cy z Wierciñskich,
herbu Rawicz z przydomkiem
Snopek. Rodzina ta przesied-

„Do tego kraju zawsze mia³em jak¹œ
sympatiê. Byæ mo¿e dlatego, ¿e w
moich ¿y³ach p³ynie jakaœ czêœæ krwi
polskiej. Ludzi z takim nazwiskiem,
jak moje w Rosji nie spotyka³em, ale
w Polsce zdarza³o siê ono rzadziej lub
czêœciej. Któryœ mój pradziad z
pewnoœci¹ by³ Polakiem”.

li³a siê na Wo³yñ z radomskiego
w drugiej po³owie XVIII w. W
jednej z ksi¹¿ek historycznych, wydanej w 1910 r. przez
miejscowego krajoznawcê
Jana Marka Gi¿yckiego napisano o tym szlachetnym cz³owieku tak: „…Pan Józef by³
dusz¹ ca³ego towarzystwa i nie
bez nauki; wymownie o tym
œwiadcz¹ pozosta³e listy p. Józefa, jest w nich i werwa
poetyczna, ¿ycie, i wyraŸne
œlady dobrej znajomoœci ³aciny… Nast¹pi³o powstanie
(1830r. - aut.), pan Józef z
dwoma synami, jeszcze m³odzieniaszkami, z Ludwikiem
i Bertoldem, siad³ na koñ
i pod¹¿y³ na pole walki… Ju¿
w lipcu 1831 r. na³o¿ono
areszt na maj¹tek p. Józefa.
Synowie emigrowali nastêpnie za granicê, ojciec ich
zes³any w 1835 r. do Wiatki,
potem internowany w Po³tawie i Czernichowie, powróci³
zapewne po roku 1840,
ogo³ocony ze wszystkiego, bez
funduszów i œrodków do
¿ycia”. Za³¹czony do mego
tekstu rysunek drzewa
rodowego, byæ mo¿e, pomo¿e
wspó³czesnym historykom
ustaliæ zwi¹zek tej rodziny z
Aleksandrem Wertyñskim,
wielkim artyst¹ estradowym.
Aleksandra Wertyñskiego,
nawet jeœli próbowaæ nazwaæ
go Polakiem z pochodzenia,
na pewno mo¿na nazwaæ
ksiêciem estrady i romansu
rosyjskiego.
Twórcami kultury rosyjskiej, oprócz Wertyñskiego,
byli równie¿ ludzie innych
narodowoœci, podobnie jak
on – szczerze mi³uj¹cy Rosjê
i naród rosyjski i byæ mo¿e,
¿e poszukuj¹cy ci¹gle
odwzajemnionej mi³oœci.
Mi³oœæ z ró¿nych powodów
nie zawsze bywa odwzajemnion¹, lecz nie dotyczy to
osób o wysokiej kulturze.
Œwiadectwem tego, niech
bêdzie wiersz jednego z najwybitniejszych poetów rosyjskich – Siergieja Jesienina „Polska” napisany w 1915
roku, w którym po³¹czy³y siê
w¹tki: odrodzenie Polski z
dobr¹ znajomoœci¹ polskiej
historii i zrozumieniem odwiecznego pragnienia Polaków
ku wolnoœci. Rok 2010 bêdzie
rokiem jubileuszowym dla
tego poety, którego œwiadectwem ¿ycia by³y dwie najwa¿niejsze dla wszystkich ludzi
rzeczy: mi³oœæ i wolnoœæ. Dlatego na przewidywanych
jubileuszowych uroczystoœciach, poza Rosjanami na
pewno nie zabraknie osób
innych narodowoœci. Trawestuj¹c znane rzymskie przys³owie mo¿na powiedzieæ: dzia³a
milcz¹, gdy muzy przemawiaj¹.
Trudno okreœliæ zawi³e pochodzenia tego poety, lecz jego
nazwisko brzmi raczej po polsku. Autorem wy¿ej podanego
wiersza jest Sergiusz Jesienin
(1895-1925). Kto wie…?
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JUBILEUSZ MUZEUM WOŁYŃSKIEGO

16 czerwca Muzeum
Krajoznawcze na Wo³yniu
obchodzi³o 80 rocznicê
swego powstania. Za³o¿yli je
Polacy. Dziœ prowadz¹ Ukraiñcy. Muzeum jest nadal
miejscem wspó³pracy naukowców obydwu narodów.
Wspó³pracy prawdziwej, nie
malowanej.
Trochê historii
Muzeum ³uckie zosta³o
otwarte dziêki staraniom
Towarzystwa Krajoznawczego
i Opieki nad Zabytkami Przesz³oœci, które zosta³o za³o¿one
w £ucku w 1927 roku. Nale¿eli doñ przedstawiciele postêpowej inteligencji polskiej:
dzia³acz spo³eczny, historyk
i pedagog Jakub Hofman,
lekarz Adam Wojnicz, historyk sztuki i konserwator
Zbigniew Rewski, archeolog
Jan Fitzke, paleontolog Kazimierz Przemyski, historyk
i bibliotekarz Julian Niecz,
etnograf i muzeolog Aleksander Prusiewicz. On w³aœnie
zosta³ dyrektorem nowopowsta³ego muzeum.
O tym znacz¹cym dla
województwa wydarzeniu informowa³a gazeta „Przegl¹d
wo³yñski”: „Muzeum wo³yñskie ma za zadanie nie tylko
gromadzenie najró¿niejszych
pami¹tek, ale tak¿e krzewienie wiedzy o tych zabytkach kultury i sztuki oraz
mi³oœci do nich. Ma badaæ
teren Wo³ynia, jego przyrodê,
zabytki historii, etnografii etc.
Powinno krzewiæ informacje
o Wo³yniu poprzez najró¿niejsze wystawy.” W archiwum
tego zak³adu zachowa³a siê
rêkopiœmienna „Ksiêga pami¹tkowa muzeum wo³yñskiego”, na stronie tytu³owej
zaznaczono: „Zosta³o za³o¿one
16 czerwca 1929 r.”, a ni¿ej:
„Dnia 28 czerwca o godzinie
6 po po³udniu odby³o siê
poœwiêcenie muzeum”, na tej
samej stronie – w³asnorêczny
podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Moœcickiego, który w³aœnie wówczas
przebywa³ z wizyt¹ oficjaln¹
na Wo³yniu.
Pierwsz¹ ekspozycjê urz¹dzono w wynajêtym pomieszczeniu przy ulicy Jagielloñskiej, 91. W 1933 roku muzeum uzyska³o na warunkach dzier¿awy cztery pokoje
przy ul. Sienkiewicza, 31. W
planach Towarzystwa by³o
wybudowanie dla tego zak³adu odrêbnego pomieszczenia.
W 1935 r. Muzeum zosta³o
podporz¹dkowane Wo³yñskiemu Towarzystwu Przyjació³ Nauk. W tamtym czasie
zajmowa³o wiod¹ce miejsce w
systemie instytucji naukowych i kulturalno-edukacyjnych Polski. Dane archiwalne
g³osz¹, ¿e na pocz¹tku w muzeum by³o blisko 5 tys.
eksponatów, a w 1935 roku
w czterech dzia³ach – przyrody, przesz³oœci prahistorycznej, sztuki, etnografii –
niemal¿e 9 tysiêcy. Wœród
nich rzeczy prawdziwie rzadkie,

rarytasy. Wielu dobroczyñców przekazywa³o do muzeum ró¿ne znaleziska,
materia³y z w³asnych kolekcji. Wed³ug stanu na dzieñ 1
stycznia 1938 roku ze
zbiorów prywatnych do muzeum przekazano 864 przedmioty. M.in.: „Album rysunków Józefa Kraszewskiego”,
wydany w 1861 roku w Warszawie, komplet litografii
wiedeñskiego malarza Henryka Perriera. Przebywa³ na
Wo³yniu w drugiej po³owie
XIX w. Przekazano tak¿e wiele
innych rzeczy.
W celu prowadzenia
wszechstronnych badañ nad
Wo³yniem Towarzystwo
Przyjació³ Nauk nawi¹za³o
stosunki z instytucjami badawczymi: Polsk¹ Akademi¹
Nauk, Towarzystwem Archeologicznym w Krakowie,
Towarzystwem Naukowym
we Lwowie. Po jakimœ czasie,
dziêki osi¹gniêciom w dziedzinie krajoznawstwa, Muzeum
Wo³yñskie zosta³o cz³onkiem
Towarzystwa Muzeów Polskich. Badaczom udostêpniono kartotekê materia³ów z
archeologii i etnografii
Wo³ynia, bibliotekê krajoznawcz¹, niewielk¹ pracowniê techniczn¹ konserwacji
zabytków. Ze zbiorów muzeum korzystali wybitni historycy polscy: Kazimierz
Moszyñski, Roman Jakimo-

wicz, Eugeniusz Frankowski,
Tadeusz Sulimirski. Aleksandra Karpiñska, badaczka
z Poznania, zapoznawszy siê
ze zbiorami muzeum, w jednym z numerów „Ziemi Wo³yñskiej” z 1938 r. pisa³a tak:
„Muzeum to, podniesione do
charakteru zak³adu naukowego w pe³nym tego s³owa
znaczeniu, jest znane z fachowego personelu, œwiadomego swych zadañ”.
…W burzliwych dniach
wrzeœnia 1939 roku, kiedy
wraz z przyjœciem Sowietów
dzia³alnoœæ administracji
polskiej zosta³a wstrzymana,
niepowtarzalne dzie³a historyczne i artystyczne pozostawa³y w murach muzeum
wo³yñskiego. Mija³y dni i miesi¹ce trwania w zawieszeniu,
a muzeum nadal ¿y³o w³asnym ¿yciem. 8 maja 1940 r.
zosta³a opublikowana uchwa³a Rady Komisarzy Ludowych Ukraiñskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
„O organizacji muzeów i bibliotek pañstwowych w obwodach zachodnich Ukrainy”. W
oparciu o ten dokument
muzeum w £ucku zosta³o
przekszta³cone w Wo³yñskie
Obwodowe Pañstwowe Muzeum Historyczno-Krajoznawcze.
Dzieñ dzisiejszy
W latach 50. ubieg³ego
wieku muzeum zosta³o przemianowane na obwodowe
krajoznawcze. Od roku 1985
dzia³a nowa, znacznie powiêkszona ekspozycja (32
sale o powierzchni 2056 m2)
w zrekonstruowanym dwupiêtrowym gmachu przy ul.
Chopina, 20. Obecnie zak³ad
ten ma filiê: Muzeum £esi
Ukrainki we wsi Ko³odia¿ne
w powiecie Kowel oraz dzia³y
„Muzeum ikony wo³yñskiej”,
„Muzeum artystyczne” w
£ucku oraz Muzeum Pami¹tkowe W. Lipiñskiego we wsi
Zaturce powiat £okaczyn.
Zbiory licz¹ ponad 135 tys.
przedmiotów zbiorów podsta-

wowych i 125 tys. naukowopomocniczych. Zawieraj¹ m.in.:
Kaczyñski gotycki skarb srebrny
z IV i V wieku n.e., kolekcjê
kafli z XVII-XIX w., kolekcjê
archeologiczn¹, numizmatyczn¹ i etnograficzn¹, cudowny
obraz Matki Boskiej Che³mskiej z XI-XII w. oraz wiele
innych. Ekspozycja muzeum
obwodowego ma trzy dzia³y:
przyrody, historii dawnej oraz
historii najnowszej. Bibliotek
muzeum liczy 23 tys. tomów.
Naukowcy z Wo³yñskiego
Muzeum Krajoznawczego
prowadz¹ pracê naukowobadawcz¹ i poszukiwawcz¹,
której efektem s¹ liczne ekspozycje stacjonarne i ruchome, imprezy o charakterze
naukowo-edukacyjnym, wydania naukowe, publikacje
krajoznawcze w periodykach
oraz wydawnictwach naukowych.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e Obwodowe Muzeum Krajoznawcze prowadzi owocn¹ wspó³pracê z muzeami Polski. „W
koñcu lat 70. ubieg³ego wieku
nawi¹zaliœmy œcis³¹ wspó³pracê z Muzeum na Majdanku
w Lublinie, - mówi Eugenia
Kowalczuk, zastêpca dyrektora Wo³yñskiego Muzeum
Krajoznawczego do spraw
naukowych.- Tworzyliœmy
wystawy polsko-ukraiñskie,
prowadziliœmy pracê badawcz¹, dziêki czemu odszukaliœmy na Wo³yniu by³ych

wiêŸniów majdanka. Wspomniane muzeum ma naprawdê
wspania³e warunki do przechowywania eksponatów,
wobec tego, wyje¿d¿aj¹c do
Polski, korzystaliœmy z doœwiadczenia kolegów”.
Pani Kowalczuk twierdzi
te¿, ¿e w ostatnich dziesiêciu
latach ma miejsce œcis³a
wspó³praca muzealników
Wo³ynia i Zamoœcia. Œwiadectwem temu s¹ cztery
wydania „Zamojsko-Wo³yñskich Zeszytów Muzealnych”,
wspólne wyprawy. Poza tym,
ma miejsce wspó³praca z
kolegami z Che³ma.
Goœcie z Polski wziêli
udzia³ w konferencji jubileuszowej. Do £ucka przyjechali muzealnicy z Zamoœcia
i Che³ma. By³ S³awomir Leski,
syn by³ego archeologa muzeum Zygmunta Leskiego,
Marek Niecz, syn Juliana
Niecza, jednego z by³ych
dyrektorów, Andrzej Gaczo³,
siostrzeniec Jana Fitzkego,
kustosza muzeum. Ten ostatni prezentowa³ na konferencji sw¹ ksi¹¿kê o zwi¹zkach £ucka i Krakowa na
pocz¹tku XX wieku.
„Przyjechaliœmy z ¿on¹ do
£ucka po raz trzeci, - mówi³.
– Mi³o mi, ¿e na Wo³yniu jest
pielêgnowana pamiêæ o moim
krewnym. Gdy przyjechaliœmy po raz pierwszy, byliœmy na prezentacji ksi¹¿ki
o spuœciŸnie archeologicznej
Jana Fitzkego. Teraz przyjechaliœmy z rodzin¹, zabieraj¹c ze sob¹ syna Juliana
Niecza. Ma zamiar odnaleŸæ
w £ucku dom, w którym
mieszka³ jako dziecko. W
naszych planach s¹ odwiedziny muzeum w Maniewiczach, chcemy zobaczyæ
Czartorysk, byæ na cmentarzu oficerów polskich w
Kostiuchowce”.
Symboliczne jest, ¿e uroczystoœci z okazji obchodów
rocznicowych rozpoczêto od
ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej archeologa Jana
Fitzkego. Zosta³a umieszczona na dawnym gmachu
muzeum przy obecnej ulicy
Bogdana Chmielnickiego, 12.
Pomys³ ten wcieli³a w ¿ycie
filia wo³yñska „Ochronnej
s³u¿by archeologicznej Ukrainy” Instytutu Archeologii
Narodowej Akademii Nauk
Ukrainy. W ramach obchodów zorganizowano wystawê:
„Studia z Krymu. £esia Ukrainka i Agatange³ Krymski:
owiani Wschodem” z Muzeum Historyczno-Literackiego
w Ja³cie. Muzeum Artystyczne
£ucka zorganizowa³o akcjê
„Noc w muzeum”.
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Wierz¹cy chrzeœcijanin,
choæby z lektury katechizmu
wie, ¿e nasz Stwórca od zawsze do cz³owieka przemawia³
i nadal przemawia za poœrednictwem Jego dzie³, przez
proroków starszych braci w
wierze oraz przede wszystkim
przez swego Syna, który staj¹c siê cz³owiekiem przekaza³
nam pe³niê S³owa Bo¿ego
(zwanego Objawieniem),
które zosta³o spisane w Piœmie Œwiêtym i przekazane –
w tzw. Tradycji – Aposto³om
i ich nastêpcom („Kto was
s³ucha, mnie s³ucha”- £k
10,16). Natomiast nie znam
przypadku, aby ktokolwiek
otrzyma³ od Pana Boga list.
Katolicki pisarz w³oski Og
Mandino* przewidzia³ tak¹
sytuacjê i tak wyobra¿a sobie
list Pana Boga do cz³owieka,
znêkanego ¿yciem i pora¿kami, którego skrót polecam
uwadze Czytelnika. Myœlê, ¿e
ka¿dy znajdzie w nim coœ,
co go osobiœcie mo¿e dotyczyæ. Oto skrócony tekst tego
listu:
„S³yszê Twój p³acz. Miesza
siê ze œwiat³em gwiazd i trafia
do mego serca po promieniu
s³oñca. Bola³em nad wo³aniem zaj¹ca, schwytanego we
wnyki, wróbla wyrzuconego
z gniazda przez matkê, dziecka bezradnie bij¹cego rêkami
w wodê sadzawki i Syna,
umieraj¹cego na Krzy¿u.
Wiedz, ¿e Ciebie te¿ s³yszê.
Przychodzê ukoiæ Twój smutek, albowiem znam jego
przyczynê.
P³aczesz nad dzieciêcymi
marzeniami, które ulecia³y z
biegiem lat.
P³aczesz nad utracon¹
godnoœci¹, któr¹ zabi³y Twoje
pora¿ki.
P³aczesz nad niewykorzystanymi zdolnoœciami, które
przehandlowa³eœ za bezpieczn¹ egzystencjê.
P³aczesz nad utrat¹ w³asnej to¿samoœci, zdeptanej
przez t³um.
P³aczesz nad zmarnowanym talentem, któremu siê
sprzeniewierzy³eœ.
Nie p³acz wiêcej. Jestem
z Tob¹. Dzisiaj, jak Jezus przy
grobie £azarza, rozkazujê Ci
wstaæ i oto wychodzisz z jaskini zatracenia, by rozpocz¹æ
nowe ¿ycie. Obdziel goœci.
Nalej wina. Narodzi³eœ siê
ponownie. Pozwól, ¿e podzielê
siê z Tob¹ tajemnic¹, któr¹
powierzy³em Ci w momencie
narodzin i o której zapomnia³eœ:
JESTEŒ MOIM NAJWIÊKSZYM CUDEM ŒWIATA!
JESTEŒ NAJWIÊKSZYM
CUDEM ŒWIATA!
Nie uwierzy³eœ mi, a w ci¹gu minionych lat nie zdarzy³o
siê nic, co pozbawi³o by Ciê
Twojej niewiary. Ilu pos³a³em
proroków, mêdrców, artystów, naukowców, filozofów z
wieœci¹ o Twojej boskoœci, o
Twoich niezmierzonych mo¿-

Wakacyjne impresje

CUD ŚWIATA

Góra Synaj – miejsce zawarcia przymierza z Bogiem –
(z albumu Adama Bujaka „Znak Przymierza” – Kraków, 2000)

zmiêkczy i oczyœci Twoje
serce.
Czy Twój umys³ jest s³aby?
Nie! Twój mózg jest najbardziej z³o¿on¹ struktur¹ we
Wszechœwiecie. W tym pó³torakilogramowym narz¹dzie
mieœci siê trzynaœcie miliardów komórek nerwowych,
ponad dwa razy wiêcej, ni¿
ludzi na ziemi. Abyœ móg³
zapamiêtaæ ka¿de wra¿enie,
ka¿dy dŸwiêk, smak, zapach,
ruch, jakich doœwiadczy³eœ
od dnia swoich narodzin,
umieœci³em w komórkach
mózgu ponad miliard bilionów cz¹steczek bia³ka.
Zapisane s¹ w nich wszystkie
wydarzenia Twojego ¿ycia,
które czekaj¹ tylko, byœ je
sobie przypomnia³. Aby umo¿liwiæ mózgowi kontrolê nad
cia³em wyposa¿y³em go w
cztery miliony receptorów
bólowych, piêæset tysiêcy
receptorów dotyku i ponad
dwieœcie tysiêcy receptorów
ciep³a. ¯aden skarbiec z³ota
nie jest lepiej strze¿ony od
Ciebie. ¯aden ze staro¿ytnych
cudów œwiata nie jest wiêkszy

Fresk Rafaela „Moj¿esz przed krzakiem gorej¹cym” (z albumu „Biblia w malarstwie”
– wyd. Penta-Warszawa, 1990)
liwoœciach i o tajnikach
osi¹gniêæ! Jak ich potraktowa³eœ? Nie uwierzy³eœ nikomu.
Szed³eœ potykaj¹c siê,
przera¿ony i zagubiony w
mrokach bezradnoœci i ¿alu
nad sob¹, a¿ wpad³eœ w
piek³o, które sam stworzy³eœ.
Szuka³eœ koz³a ofiarnego,
którego móg³byœ winiæ za
pora¿kê. Jak¿e szybko go
znalaz³eœ! Obwini³eœ mnie!
Krzycza³eœ, ¿e Twoje u³omnoœci, miernota, niesprzyjaj¹ce warunki, pora¿ki – by³y
wol¹ Boga! Myli³eœ siê!
Sporz¹dŸmy wykaz. Umieœci³em sto milionów receptorów w Twoich oczach, abyœ
móg³ radowaæ siê piêknem
zaklêtym w liœciu, w p³atku
œniegu, urod¹ sadzawki, or³a,
dziecka, chmury, gwiazdy,
ró¿y, têczy i... czarem mi³osnego spojrzenia. Dwadzieœcia
cztery tysi¹ce maleñkich
rzêsek, jakie wbudowa³em
w ka¿de z Twoich uszu przenosz¹ drgania dŸwiêków,
odpowiadaj¹c na szum wiatru
w drzewach, fal przyp³ywu
rozbijaj¹cych siê o ska³y,

majestat operowego œpiewu,
œmiech bawi¹cych siê dzieci
i na s³owa... kocham Ciê.
Potrafisz mówiæ, czego nie
potrafi¹ ¿adne inne z moich
stworzeñ. Twoje s³owa mog¹
uspokoiæ rozgniewanych,
podnieœæ na duchu przygnêbionych, pobudziæ do dzia³ania zniechêconych, pocieszyæ nieszczêœliwych, ogrzaæ
samotnych, pochwaliæ prawych, dodaæ odwagi pokonanym, pouczyæ nie wiedz¹cych i mo¿esz powiedzieæ...
kocham ciê.
Czy jesteœ niekochany i sam
nie kochasz? Aby otrzymaæ
mi³oœæ musisz j¹ dawaæ, nie
licz¹c na odwzajemnienie.
Kochanie po to, ¿eby uzyskaæ
spe³nienie, zadowolenie, lub
by siê pyszniæ tym, ¿e kochasz – nie jest mi³oœci¹.
Mi³oœæ jest darem, za który
nie ¿¹da siê niczego w zamian. Wiesz teraz, ¿e niesamolubna mi³oœæ jest sama
w sobie nagrod¹. I nawet jeœli
mi³oœæ pozostanie nieodwzajemniona, nie jest utracona,
albowiem powróci do Ciebie,

od Ciebie. Jesteœ moim najdoskonalszym dzie³em. Energia
atomów, tkwi¹ca w Tobie
wystarczy, by zniszczyæ najwiêksze miasta œwiata i...
odbudowaæ je.
Masz tak wiele. Twoje dary
przepe³niaj¹ kielich. Ale nie
pamiêta³eœ o nich.
Poœród 70 miliardów ludzi,
którzy chodzili i chodz¹ po tej
planecie od zarania dziejów,
nigdy nie by³o na niej nikogo
dok³adnie takiego samego,
jak Ty. Nigdy, a¿ po kres
wszelkiego istnienia nie bêdzie nikogo takiego, jak Ty.
Nie wiedzia³eœ o swojej niepowtarzalnoœci, nie docenia³eœ jej. A przecie¿ jesteœ jedyny
na œwiecie.
Po³¹czy³em jedn¹ komórkê
Twojej matki z jedn¹ wybran¹
spoœród czterystu mln komórek Twego ojca. Rozporz¹dzaj¹c ponadto wielu mo¿liwymi kombinacjami, zawartych w nich genów, mog³em
stworzyæ trzysta bilionów
istot ludzkich, ka¿d¹ inn¹.
A kogo stworzy³em? Ciebie!
Jedynego w swoim rodzaju.

Przyjmij radê. Nie ukrywaj ju¿
d³u¿ej swojej cudownoœci pod
korcem, wynieœ j¹ na œwiat³o.
Poka¿ œwiatu. Nie chodŸ
œladami innych, nie naœladuj
mowy Twoich przywódców,
ani nie trudŸ siê, jak ludzie
mierni. Nigdy nie rób czegoœ
tak, jak inni. Nie naœladuj.
Sk¹d bowiem wiesz, ¿e nie
pójdziesz za z³ym przyk³adem? Nikogo zatem nie
naœladuj. B¹dŸ sob¹. Spoœród
wielu zasad osi¹gania powodzenia przekazywanych ustnie
b¹dŸ w pismach jedna tylko
nie zawiod³a: „A kto by Ciê
przymusza³, ¿ebyœ szed³ z nim
jedn¹ milê, idŸ z nim i dwie”.
Jedyny i pewny sposób
osi¹gniêcia sukcesu, to s³u¿yæ wiêcej i lepiej ni¿ siê od
Ciebie oczekuje, niezale¿nie
od wykonywanej pracy. Zwyczaj ten stosowali od zarania
dziejów wszyscy, którym siê
powiod³o. Dlatego powiadam
Ci, najpewniej ska¿esz siê na
przeciêtnoœæ, pracuj¹c tylko
tyle za ile Ci p³ac¹. Jeœli Twoja
praca jest warta wiêcej ni¿
srebro, które otrzymujesz,
albowiem w ¿yciu obowi¹zuje
prawo wahad³a i jeœli Twój
trud nie zostanie wynagrodzony dzisiaj, wahad³o cofnie
siê jutro, zwracaj¹c Ci wszystko
dziesiêciokrotnie. Nie martw
siê, jeœli s³u¿ysz niewdziêcznemu panu. S³u¿ mu lepiej.
A zamiast niego niech ja bêdê
Twoim d³u¿nikiem, wtedy
bowiem poznasz, ¿e ka¿da
chwila dodatkowej s³u¿by,
ka¿dy dodatkowy wysi³ek
bêd¹ wynagrodzone. Nie
mo¿esz domagaæ siê sukcesu,
mo¿esz nañ tylko zas³u¿yæ!
To, co zdobywasz z najwiêkszym trudem, najd³u¿ej zachowujesz; podobnie ten, kto
zapracowa³ na fortunê,
bardziej o ni¹ dba, ni¿ jego
spadkobiercy.
B¹dŸ dumny! Nie jesteœ
chwilowym kaprysem beztroskiego stwórcy, eksperymentuj¹cego w laboratorium
¿ycia. Stworzy³em Ciê celowo.
Potrzebujesz mnie i ja potrzebujê Ciebie.
Nigdy nie utraci³em wiary
w Ciebie, od chwili, gdy
wyprowadzi³em Ciê z oceanu
i pozostawi³em bezradnego
na piasku. Wed³ug Twojej
miary, sta³o siê to ponad 500
milionów lat temu. Oko³o 30
tysiêcy lat temu nada³em Ci
formê doskona³¹. Potem ju¿
przez wszystkie lata nie
czyni³em ¿adnych ulepszeñ.
Jak bowiem mo¿na ulepszyæ
cud?
Da³em Ci Ziemiê i uczyni³em jej panem. Nastêpnie,
aby umo¿liwiæ Ci rozwiniêcie
w pe³ni Twoich mo¿liwoœci,
po³o¿y³em raz jeszcze rêkê na
Tobie i obdarzy³em Ciê mocami, jakich nie zna ¿adne
inne stworzenie we Wszechœwiecie po dziœ dzieñ.
Da³em Ci moc myœlenia
Da³em Ci moc mi³oœci
Da³em Ci moc woli
Da³em Ci moc œmiania siê

25
Kurier Galicyjski * 24 lipca14 sierpnia 2009
Da³em Ci moc wyobraŸni
Da³em Ci moc tworzenia
Da³em Ci moc planowania
Da³em Ci moc mowy
Da³em Ci moc modlitwy.
Stworzy³em dzie³o doskona³e, najwiêkszy cud. Kogoœ,
kto potrafi rz¹dziæ swym
przeznaczeniem bez mojej
interwencji. Da³em Ci bowiem
jeszcze jedn¹ moc, moc tak
wielk¹, ¿e nie posiadaj¹ jej
nawet moi anio³owie. Da³em
Ci wolnoœæ wyboru.
Daj¹c Ci ten dar, wynios³em Ciê ponad anio³y. Anio³owie bowiem nie maj¹
wolnoœci wyboru grzechu.
Da³em Ci absolutn¹ w³adzê
nad Twoim losem. Pozwoli³em, abyœ sam kszta³towa³
siebie zgodnie z w³asn¹ woln¹
wol¹. Có¿ uczyni³eœ z t¹
potê¿n¹ moc¹? Spójrz na
siebie. Pomyœl, jakich wyborów dokona³eœ w ¿yciu i przypomnij sobie te gorzkie chwile,
kiedy chêtnie pad³byœ na
kolana, prosz¹c o mo¿liwoœæ
wybrania raz jeszcze. Lecz co
minê³o, to minê³o... A teraz
znasz ju¿ prawo szczêœcia
i powodzenia. U¿ywaj m¹drze
swej w³asnej woli.
Wybieraj mi³oœæ, nie nienawiœæ
Wybieraj œmiech, nie p³acz
Wybieraj tworzenie, nie niszczenie
Wybieraj wytrwa³oœæ, nie rezygnacjê
Wybieraj pochwa³ê, nie obmowê
Wybieraj uleczanie, nie zadawanie ran
Wybieraj dawanie, nie kradzie¿
Wybieraj modlitwê, nie przeklinanie
Wybieraj dzia³anie, nie gnuœnoœæ
Wybieraj rozwój, nie gnicie
Wybieraj ¿ycie, nie œmieræ.
Teraz wiesz, ¿e Twoje nieszczêœcia nie spotka³y Ciê z
mojej woli, albowiem w Tobie
jest wszelka moc: nagroma-

dzone uczynki i myœli, które
zawiod³y Ciê na ludzkie œmietnisko, to by³ Twój wybór, a nie
mój.
Jesteœ zdolny do wielkich
cudów. Twoje mo¿liwoœci s¹
nieograniczone. Które jeszcze
spoœród moich stworzeñ opanowa³o ogieñ? Które jeszcze
pokona³o grawitacjê, przebi³o
niebiosa, zwyciê¿a choroby,
plagi i suszê? Nigdy wiêcej nie
pomniejszaj siebie. Nigdy
wiêcej nie nastawiaj siê na
zadowalanie okruszynami ze
sto³u ¿ycia. Nigdy wiêcej od
dzisiaj nie ukrywaj swoich
talentów. Przychodzi pora
emerytury i cz³owiek patrzy
wstecz na przebyt¹ krainê.
Hula po niej zimny wicher:
wszystko w ¿yciu jakoœ mu
umknê³o i nic nie pozosta³o.
Ciesz siê ka¿dym dniem,
dzisiaj... i jutro. Narodzi³eœ siê
ponownie... lecz tak samo, jak
poprzednio mo¿esz wybraæ
pora¿kê i rozpacz, albo powodzenie i szczêœcie. Wybór
nale¿y do Ciebie. Wy³¹cznie
do Ciebie. Ja mogê siê tylko
przygl¹daæ, tak jak przedtem
– z dum¹ lub smutkiem. Zapamiêtaj wiêc cztery prawa
szczêœcia i powodzenia:
- Licz swoje dary
- G³oœ swoj¹ cudownoœæ
- PrzejdŸ nastêpn¹ milê
- U¿ywaj m¹drze mocy swojej
wolnej woli
I zapamiêtaj jeszcze jedno,
które dope³ni te cztery:
- rób wszystko z mi³oœci¹ –
mi³oœci¹ do siebie
- mi³oœci¹ do ludzi
- mi³oœci¹ do Mnie.
Wyci¹gnij rêkê, uchwyæ
Moj¹ d³oñ i wyprostuj siê.
Pozwól, bym przeci¹³ ca³un,
który Ciê krêpowa³. JESTEŒ
NAJWIÊKSZYM CUDEM
ŒWIATA!”
*Og Mandino: „Najwiêkszy
Cud Œwiata”, wyd. Medium,
1995, str. 131 – 151

O ŁASKĘ POGODNEGO
PRZEŻYWANIA STAROŚCI
MODLITWA ŚW. TOMASZA Z AKWINU
Panie, Ty wiesz lepiej ani¿eli ja sam, ¿e siê starzejê i pewnego dnia bêdê stary. Zachowaj mnie od zgubnego nawyku
mniemania, ¿e muszê coœ powiedzieæ na ka¿dy temat i przy
ka¿dej okazji. Odbierz mi chêæ prostowania ka¿demu jego
œcie¿ek. Uczyñ mnie powa¿nym, lecz nie ponurym, czynnym,
lecz nie narzucaj¹cym siê. Szkoda mi nie spo¿ytkowaæ
zasobów m¹droœci, jakie posiadam, ale Ty, Panie, wiesz, ¿e
chcia³bym zachowaæ do koñca paru przyjació³. Wyzwól mój
umys³ od niekoñcz¹cego siê brniêcia w szczegó³y, daj mi
skrzyd³a, bym w lot przechodzi³ do rzeczy.
Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagañ i cierpieñ w miarê, jak ich przybywa, a chêæ wyliczania ich staje
siê, z up³ywem lat, coraz wiêksza. Nie proszê o ³askê rozkoszowania siê opowiadaniami o cudzych cierpieniach, ale daj
mi cierpliwoœæ wys³uchania ich. Nie œmiem Ciê prosiæ o lepsz¹
pamiêæ, ale proszê Ciê o wiêksz¹ pokorê i mniej niezachwian¹
pewnoœæ, gdy moje wspomnienia wydaj¹ siê sprzeczne z cudzymi. U¿ycz mi chwalebnego poczucia, ¿e czasem mogê siê
myliæ. Zachowaj mnie mi³ym dla ludzi, choæ z niektórymi z nich
doprawdy trudno wytrzymaæ. Nie chcê uchodziæ za œwiêtego,
ale zgryŸliwi starcy to jedno ze szczytowych osi¹gniêæ szatana.
Daj mi zdolnoœæ dostrzegania dobrych rzeczy w nieoczekiwanych miejscach i niespodziewanych zalet w ludziach.
Daj mi, Panie, ³askê mówienia im o tym. Amen.

CENTRUM TURYSTYCZNE
„DON BOSCO”
ZAPRASZA DO ODESSY

Dlaczego warto
przyjechaæ do Odessy?
Miano stolicy turystycznej
Ukrainy jak najbardziej pasuje do Odessy. Ka¿dego roku
do tego piêknego miasta
przyje¿d¿a blisko 100 tys.
turystów zagranicznych.
Goœci wabi¹ Bulwar Nadmorski i Schody Potiomkina,
Dworzec Morski, ³adnie urz¹dzone pla¿e, cerkwie i koœcio³y, synagogi i meczety,
wspania³a architektura starówki, a tak¿e nowych osiedli.
To jedno z najwiêkszych miast
Ukrainy, po³o¿one na wybrze¿u pó³nocno-zachodnim
Morza Czarnego. Odessa jest
znana tak¿e jako olbrzymi
port morski i handlowy, ze
wspania³¹ zatok¹. Jest ona
nazywana „Oknem po³udniowym Ukrainy na Europê”.
To miasto jest wzglêdnie
„m³ode”, bo zosta³o za³o¿one
przez carycê Rosji Katarzynê
II w roku 1794. £¹czy ono dziœ
ludzi ponad 130 narodowoœci,
ró¿nych religii i wyznañ.
Odessa jest znacz¹cym
centrum kulturalnym, miejscem ró¿nych festiwali, zawodów sportowych, a tak¿e
sympozjów, seminariów,
konferencji naukowych.
Miasto ma siedem teatrów,
wœród nich per³ê architektury
– Teatr Opery i Baletu, drug¹
po Operze Wiedeñskiej, a
przed Oper¹ Lwowsk¹. Jest
tu Dom Klownów, Filharmonia, s¹ muzea, cyrk, zoo, delfinarium, Aquapark, 2 oceanaria. Na Ziemi Odeskiej s¹
92 obiekty o charakterze rezerwatu przyrodniczego, a

tak¿e dwa zabytki przyrody o
znaczeniu ogólnoukraiñskim: Katakumby odeskie
oraz Jar Michaj³owski.
Odessa – to du¿y wêze³
transportowy, punkt centralny,
sk¹d mo¿na z tak¹ sam¹
dogodnoœci¹ dotrzeæ do ró¿nych miejsc rekreacyjnych.
12 godzin podró¿y poci¹giem
– i jesteœcie Pañstwo w Symferopolu, Kijowie, Lwowie.
3 godziny drogi do Kiszyniowa,
stolicy Mo³dawii, tyle samo
czasu zajmie lot samolotem
do Stambu³u. Infrastruktura
miejska jest dobrze rozwiniêta.
0,3% ludnoœci Odessy
stanowi¹ Polacy-katolicy. S¹
tu zabytki kultury polskiej:
ulica Polska, przechodz¹ca
w Zjazd Polski, pomnik
Adama Mickiewicza i tablica
pami¹tkowa na domu przy ul.
Derybasowskiej, gdzie poeta
mieszka³, koœció³ œw. Piotra,
Katedra, cmentarz polski. Pochowany jest na nim m.in. ks.
Tadeusz Hoppe – salezjanin.
Dlaczego w Odessie
warto siê zatrzymaæ
w Centrum Turystycznym
„Don Bosco”?
Odessa – to du¿e centrum
turystyczne, z rozwiniêt¹ infrastruktur¹ hotelarsk¹ i restauracyjn¹, na ka¿dy gust
i kieszeñ. Miejscem bardzo
przytulnym, dostosowanym
do wypoczynku wraz z dzieæmi
jest Centrum Turystyczne
„Don Bosco”, po³o¿one w
miejscu zacisznym, spokojnym, ton¹cym w zieleni. Jest
tu parking strze¿ony, plac
zabaw dla dzieci na terenie

centrum; pokoje 2, 3, 4-osobowe, istnieje mo¿liwoœæ zamówienia wy¿ywienia. Do
dyspozycji goœci jest sala
konferencyjna, a tak¿e kaplica do modlitwy, spowiedzi
i odprawiania Mszy œw., organizacji dni skupienia etc.
Dogodne po³o¿enie Centrum
Turystycznego umo¿liwia
dotarcie w 15-30 minut do
pla¿y, dworca kolejowego,
lotniska, dworca autobusowego, dworca morskiego,
s³ynnych centrów handlowych: „Rynek-7 km”, „Przywóz”,
„Atena”, „Europa”, „Ogrody
Zwyciêstwa” i in. To wszystko
³¹cznie z dostêpnymi cenami
sprzyja dobremu wypoczynkowi i stwarza wspania³y
nastrój.
Odwiedzaj¹c Odessê, zanurz¹ siê Pañstwo w niepowtarzalny, szczególny œwiat. Na
d³ugo zapamiêtacie to miasto
i jego mieszkañców. Przekonacie siê, ¿e Odessa nie przez
przypadek jest nazywana
„Per³¹ Morza Czarnego”.
Ks. Andrzej Baczyñski sdb
Bardziej dok³adne
informacje o Centrum
Turystycznym „Don
Bosco” znajdziecie
Pañstwo na naszej stronie
internetowej:
www.odessadonbosko.
Kontakt:
ul. Malinowskiego, 35a,
65074 Odessa
Ukraina
tel.\fax: +38 (0482) 37 49 22
e-mail: donbosko@mail.ru
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HUMOR
ŻYDÓW
GALICYJSKICH
WG HORACEGO SAFRINA
Miêdzy komiwoja¿erami.
- Wiesz, ten Josel Goldwasser o¿eni³ siê z wdow¹.
- Ja bym nigdy nie chcia³
zostaæ drugim mê¿em wdowy.
- A ja przeciwnie. Ja wolê
byæ drugim mê¿em wdowy ni¿
pierwszym...
***
Wyj¹tkowo ciep³y dzieñ
majowy.
Aron i Jakub agenci handlowi, a zarazem s¹siedzi,
wracaj¹ z d³u¿szej podró¿y
handlowej. Drogê z dworca
kolejowego do domu odbywaj¹ piechot¹. Aron jest w
lekkim prochowcu, Jakub
dŸwiga na ramieniu ciê¿k¹
jesionkê i poci siê jak bóbr.
Po kilku minutach Jakub
zwraca siê do kolegi:
- Wiesz, Aron, chcia³em ciê
prosiæ o przys³ugê. Po¿ycz mi
piêædziesi¹t z³otych.
- Nie bardzo mi siê chce.
Ostatnio nie kwapi³eœ siê
zbytnio z oddaniem d³ugu...
- W takim razie po¿ycz mi
pod zastaw tej prawie nowej
jesionki.
- Chêtnie.
Aron wrêczy³ koledze zielony banknot i wzi¹³ ciê¿ki
p³aszcz na ramiê. Gdy znaleŸli
siê obok domu, Jakub powiada:
- Wiesz co, Aron, namyœli³em siê! Zwracam ci piêædziesi¹t z³otych i oddaj mi
jesionkê.
***
Kupiec zwraca siê do komiwoja¿era:
- Mam sprzedaæ wiêksz¹
partiê towaru. Czy zna pan
Szlomkê Ledera?
- Czy ja go znam? To
cz³owiek zdolny do wszystkiego, z jednym tylko ma³ym
wyj¹tkiem...
- Mianowicie?
- On jest zupe³nie niezdolny do oddawania d³ugów.

LISTY DO REDAKCJI
15 – 18 maja w Ko³omyi
przebywa³a delegacja z Nysy
na czele z wiceburmistrzem
Feliksem Kamienikiem. Zawiadomieni byliœmy, ¿e w
sobotê na 10 godz. grupa z
Nysy ma zaplanowane. zwiedzanie muzeum Pisanki.

³zami na oczach razem œpiewaliœmy pieœni o Ko³omyi, a
na zakoñczenie:
Tam szum Prutu
Czeremoszu hucu³om
przegrywa,
a ochocza Ko³omyjka
do tañca porywa…

Wydzia³ Wizowy:
ul. Smi³ywych 5, 79044 Lwów,
tel.: (032) 235-30-22, fax: (032)235-30-18,
e-mail: konsulat@mail.lviv.ua

S³onecznym sobotnim
rankiem uczniowie Polskiej
Sobotniej Szko³y im. Stanis³awa Vincenza, z bukietami
kwiatów przyszli z pani¹
prezes Towarzystwa Kultury
Polskiej „Pokucie” Stanis³aw¹
Ko³usenko do muzeum ¿eby
powitaæ goœci z Nysy i serdecznie podziêkowaæ Jolancie
Barskiej za wspania³e, wspólne œwiêtowanie w zesz³ym
roku w Nysie 90. rocznicy
Niepodleg³oœci Polski, które
pozosta³o w pamiêci dzieci. Ze

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

Po zwiedzaniu muzeum
Pisanki oraz Muzeum Huculszczyzny goœcie przyszli na
spotkanie z cz³onkami TKP
„Pokucie”, gdzie w ciep³ej,
rodzinnej atmosferze omówili
potrzeby szko³y i Towarzystwa.
Potem wspólnie zwiedzaliœmy
Kosowo i Werchowynê. Nastêpnego dnia odby³a siê
podró¿ do Jaremczy. Rano,
18 maja goœcie wrócili do
Nysy.
Stanis³awa Ko³usenko
prezes TKP „Pokucie”

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

DZIĘKUJEMY
ZA ZAPROSZENIE DO POLSKI
W Olsztynie, w dniach
23-26 czerwca odby³o siê
spotkanie integracyjne polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Litwy, Bia³orusi, Ukrainy, Mo³dawii i z
Polski. Odby³y siê spotkania
integracyjne, seminaria na
temat wspó³pracy w tworzeniu nowych polskich
Uniwersytetów Trzeciego
Wieku poza granicami Polski. Dla uczestników zjazdu
zorganizowano wycieczkê po
Ziemi Warmiñskiej.
Wszystkim sponsorom,
organizatorom i wspó³organizatorom sk³adamy podziêkowanie za wspania³¹ organizacjê. Szczególnie serdecznie
dziêkujemy prezydentowi
miasta Olsztyna p. dr Piot-

REKLAMA KOMERCYJNA
ПЕРША СТОРІНКА
PIERWSZA STRONA

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

ВНУТРIШНI СТОРІНКИ
STRONY WEWNĘTRZNE

1 см2................ 6 грн.
1 cm 2.............. 6 grn.
повноколірний
pełny kolor

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

rowi Grzymowiczowi i prorektorowi Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. Tadeuszowi Rabie za przyjêcie nas
– s³uchaczy UTW zza Wschodniej granicy, za zapoznanie
nas z miastem i UWM.
Serdecznie dziêkujemy prof.
dr hab. Stanis³awowi Achremczukowi za wspania³y
wyk³ad na temat „Poczet biskupów warmiñskich”. Za
organizacjê spotkañ integracyjnych sk³adamy wyrazy
niezmiernej wdziêcznoœci
p. in¿. Czes³awowi Wojniszowi
oraz jego ma³¿once p. Krystynie Kowalskiej.
Z wyrazami szacunku
s³uchacze UTW
we Lwowie

Na zlecenie naszych klientów umieszczamy
również ogłoszenia w prasie ukraińskiej

повноколірний
pełny kolor

KONSULAT GENERALNY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ WE LWOWIE

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

Ogłoszenia niekomercyjne,
po uzgodnieniu z redakcją, mogą
być drukowane nieodpłatnie
ВНУТРIШНI СТОРІНКИ
STRONY WEWNĘTRZNE

1 см2................ 4,5 грн.
1 cm 2.............. 4,5 grn.
чорно білі
czarnobiałe

OСTAHHЯ СТОРІНКA
STRONA OSTATNIA

1 см2................ 7,5 грн.
1 cm 2.............. 7,5 grn.
повноколірний
pełny kolor

27
Kurier Galicyjski * 24 lipca14 sierpnia 2009

RADIO PRZEZ INTERNET POLSKIE
ANDRZEJ NOWOGRODZKI
Kijów
Coraz czêœciej s³uchamy
radia w pracy, czy te¿ w domu
przy komputerze. W tym wypadku, zamiast ³apaæ ledwo
co dochodz¹ce na Ukrainê
polskie rozg³oœnie przez zwyk³y
odbiornik radiowy, mo¿emy
skorzystaæ z mo¿liwoœci s³uchania radia przez Internet.
Oczywiœcie, jeœli nasz komputer jest do niego pod³¹czony
i nasz dostawca nie rozlicza
nas za ka¿dy kilobajt przes³anych 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 poszczególnych jego rozg³oœni (Jedynka,
Trójka) na ¿ywo:
http://polskieradio.pl/
sluchaj/
albo wybranych audycji
http://polskieradio.pl/
podcasting/
Na tej ostatniej znajdziemy
na przyk³ad wypowiedzi polityków z porannych Sygna³ów
Dnia w Jedynce, czy te¿ reporta¿e, a nawet starych poczciwych 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 krakowskiej rozg³oœni –

www.rmf.fm
jest po prawej stronie archiwum audycji. Z kolei, wciskaj¹c trochê wy¿ej przycisk
„Pos³uchaj RMF FM”, bêdziemy mogli pos³uchaæ stacji na
¿ywo. Warto odwiedziæ tak¿e
inn¹ stronê tego radia:
www.miastomuzyki.pl
Tam znajdziemy co najmniej kilkadziesi¹t internetowych „stacji”, które nadaj¹
w³aœciwie ka¿dy rodzaj muzyki. 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 Olejnik z politykami. Nagrania nie
tylko audio, ale te¿ wideo.
Radio Maryja
Katolicki g³os w Twoim domu mo¿e brzmieæ tak¿e z komputera. Wystarczy wpisaæ
www.radiomaryja.pl
i po lewej stronie znajdziemy
zak³adkê „S³uchaj”. Wczeœniej
trzeba zainstalowaæ Real Player – mo¿na go œci¹gn¹æ na
stronie www.real.com.
To tylko niektóre najpopularniejsze stacje radiowe, których mo¿emy s³uchaæ przez
Internet. Inne znajdziemy na
przyk³ad na stronach
www.radiostacje.com
i www.nadaje.com
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KONCERT MUZYKI
ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
Bazylika Metropolitalna
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
Plac Katedralny 1

Niedziela, 9 sierpnia 2009 r.
g. 14.00
Koncert muzyki organowej i kameralnej
Katarzyna Kalisz (Warszawa) – organy
Joanna Majewska (Gdańsk) – flet
Michał Piekarski – prowadzenie koncertu
W programie:
Bach, Bergamo, Mozart, Quantz
Wstęp wolny
Czas trwania ok. 1 godziny
Koncert pod patronatem Konsulatu
Generalnego RP we Lwowie

RADIO
PRZEZ
SATELITĘ
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

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.

PYTANIA
DO KONSULA RP
WE LWOWIE
Szanowni Czytelnicy! Je¿eli
macie jakieœ pytania pod
adresem Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, prosimy
je przekazywaæ (najlepiej w
formie pisemnej) do naszej
redakcji. Odpowiedzi uzyskacie Pañstwo na ³amach naszego 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

JAK SŁUCHAĆ
POLSKICH AUDYCJI
NA UKRAINIE
Lwowska Fala jest nadawana od godz. 8.15 czasu polskiego. 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
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dział fotoreportażu oraz dział
grafiki komputerowej:
Maria Basza mariabasza@wp.pl
dział kulturalno – historyczny:
Jurij Smirnow
dział reportażu i informacji
regionalnej: Konstanty Czawaga
konstantyczawaga@wp.pl
i Halina Pługator
Stale współpracują:
Irena Kulesza, 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
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NOC NA ŁUCKIM ZAMKU

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

AGNIESZKA RATNA tekst
O£ENA PIANYCH zdjêcie
Widowisko artystyczne,
trwaj¹ce od godziny 21 do 5,
zgromadzi³o ponad 3 tysi¹ce widzów.
„Ch³opcy, z jakiej jesteœcie
sekty? – pó³ ¿artem, pó³ serio
dopytywali siê miejscowi
stró¿e prawa dwóch m³odych
ch³opaków, ubranych a la
Ku-Klux-Klan. M³odziki mieli
na sobie czarne stroje z zaostrzonymi kapturami. – Mówicie, ¿e jesteœcie z Klubu
Rekonstrukcji Historycznej?
Prosimy okazaæ dokumenty!”
Kiedy siê wyjaœni³o, ¿e to
„swoi”, ch³opców puszczono.
Setki widzów, chc¹cych trafiæ
do zamku, musia³y staæ w d³ugiej kolejce. Widowisko artystyczne, które w tym roku odby³o
siê po raz trzeci, cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹ wœród mieszkañców £ucka i jego goœci.
„Czynimy wszystko, aby
nasze jaskrawe miasto o cechach europejskich i wysokim
potencjale twórczym pojawi³o
siê na mapie turystycznej
Ukrainy, - mówi kierownik
projektu Tetiana Hnatiw. Obecnie ta idea budzi zainteresowanie za granic¹, przyjecha³o do nas wielu goœci
z innych miast. Oczekujemy
publicznoœci, która interesuje
siê histori¹, kultur¹”.
…Nad zamkiem ³uckim
w noc na 29 czerwca rzeczywiœcie unosi³ siê duch œredniowiecza. Brzêcza³a broñ – to
æwiczyli ch³opcy z ³uckich
klubów rekonstrukcji historycznej, a ich dziewczyny we

CIEKAWE STRONY
INTERNETOWE O KRESACH
www.kresy.pl
oraz:
www.kresy24.pl
www.pogranicze.eu
www.kresy.najlepsze.net
www.stanislawow.net
www.kresy.cc.pl/lwow
www.kresy.webpark.pl
www.kresykrakow.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

w³asnorêcznie uszytych d³ugich sukniach zaprasza³y
wszystkich chêtnych do tañca.
W miasteczku mistrzów
grzmia³y m³oty kowalskie,
wirowa³ jarmark, rzemieœlnicy jeden przez drugiego
proponowali swój kram. By³y
to wyroby z ³yka, s³omy,
ceramika. Smacznie pachnia³o
sma¿one miêso, kawa i jeszcze coœ tam, czego nie da siê
okreœliæ. Publicznoœæ sta³a
w d³ugich kolejkach, by spróbowaæ potraw, przyrz¹dzonych wed³ug dawnych
receptur. Przy murach zamku
spacerowali zakochani, a
mi³oœników mocnych wra¿eñ
ci¹gnê³o do podziemi, gdzie,
jak powiadaj¹, snuj¹ siê
widma…
W roku 2007 spraw¹ priorytetow¹ by³ film ukraiñski,
w roku nastêpnym – piosenka autorska i poezja œpiewana. „Noc na zamku w
£ucku-2009” zosta³a zorganizowana z okazji 580. rocznicy
zjazdu monarchów europejskich, a najwa¿niejszym akcentem imprezy by³ teatr
ukraiñski, prezentowany przez
ró¿ne gatunki.
Symboliczne by³o to, ¿e
akcjê rozpoczêli aktorzy
Wo³yñskiego Obwodowego
Teatru Muzyczno-Dramatycznego, prezentuj¹c spektakl
„Zjazd monarchów”. Po
spektaklu s³udzy Melpomeny
w strojach g³ów koronowanych zlali siê z t³umem
publicznoœci. Show kontynuowali aktorzy teatru tañca
dawnego „Joicedance” z Kijowa,
prezentuj¹c tañce szlacheckie

z XVII wieku. Zespó³ folklorystyczny „Run”, równie¿ z Kijowa, prezentowa³ publicznoœci
muzykê narodów pochodzenia
celtyckiego. Wspaniale show
ogniowe z efektami pirotechnicznymi zademonstrowa³
teatr ognia „W obliczu nocy”.
Zespó³ „Horeja kozacka” wykona³ dumy epickie („pieœni
zaporoskie”). Dziêki kolekcji
„Pieœñ lasu”, autorstwa ³uckiej projektantki mody Anny
Diduch publicznoœæ przenios³a
siê do œwiata postaci dramatu
feerycznego £esi Ukrainki.
Przez ca³¹ noc publicznoœæ
mog³a siê fotografowaæ w towarzystwie aktorów teatru „o¿ywionej rzeŸby” z Eupatorii.
…Po pó³nocy zamek ledwie
móg³ zmieœciæ wszystkich
chêtnych. „Uda³o siê”, - mówili zarówno widzowie, jak
i wykonawcy.
„Na Ukrainie ma³o jest tak
niecodziennych i niespodziewanych rozwi¹zañ, jeœli chodzi
o koncerty”, - mówi znany
œpiewak Œwiatos³aw Wakarczuk (jego wystêp koñczy³
show). Z regu³y imprezy
organizowane s¹ standardowo i wed³ug schematu. Tu
zaœ wszystko jest niezwyk³e –
i zamek, i wystêpy noc¹.
Koncepcja jest bardzo interesuj¹ca”.
„Nigdy jeszcze nie spêdza³am Dnia M³odzie¿y tak wspaniale!” – stwierdza Nadzieja
Stelmach, studentka Konserwatorium Lwowskiego. Zobaczy³am tyle nowego, mam tyle
nowych wiadomoœci! Wszystko
by³o bardzo jaskrawe i ciekawe!”

Korzystaj z usług
polskich przewodników ze Lwowa!
Fachowe oprowadzanie po Lwowie, pilotowanie
grup turystycznych po Kresach
tel.: 00380679447843
Proponujemy usługi turystyczne, oprowadzanie
po Lwowie i Kresach w języku polskim
tel.: 038067 747 73 29, 038067 675 06 62

Kantorowe kursy walut na Ukrainie
23.07.2009, Lwów
KUPNO UAH
7,86
11,12
2,55
12,63
2,44

SPRZEDAŻ UAH
1USD
1EUR
1PLN
1GBP
10 RUR

7,95
11,25
2,65
12,90
2,47

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 email: 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 00753)
w Domu Spotkań z Historią
ul. Karowa 20
tel. +48 (022) 826 51 95 (kod pocztowy 00324)
oraz
w Krakowie w Księgarni „Nestor” przy ulicy
Kanoniczej 13
tel. +48 (012) 421 92 94 (kod pocztowy 31002)
Przewóz osób we
we Lwowie
Lwowie ii na
na Ukrainie
Ukrainie
Jesteśmy do Państwa
dyspozycji
Państwa dyspozycji
Łatwo i wygodnie!

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 IwanoFrankiwsku (d. Stanisławowie)
w „Sklepie Zaliznym” – Rynek 7;
pismo jest też dostępne w hotelu „Dniestr” we Lwowie
oraz w Instytucie Polskim w Kijowie

