KURIER GALICYJSKI skończył dwa lata

KURIER
galicyjski

NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE

14 – 28 sierpnia
2009
nr 15 (91)

DWUTYGODNIK

WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ,HALICKOPOKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA

Wrocław i Lwów
zbudują pomnik
zamordowanych
polskich
profesorów
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Obojętność
gubi zabytki
na Ukrainie
DMYTRO ANTONIUK
 s. 8

NIE ODDAMY PUTINOWI LWOWA
- skandowali polscy studenci pod ambasad¹ rosyjsk¹
w Warszawie w dniach
pomarañczowej rewolucji.
By³em w tamtych dniach
œwiadkiem, jak pod Oper¹
Lwowsk¹ grupa studentów
z Lublina œpiewa³a wraz ze
zgromadzonym t³umem
„Szcze nie wmer³a Ukraina...”.
Rewolucje odchodz¹. Bywa, ¿e przed tym, na po¿egnanie, po¿r¹ kogoœ ze swego
potomstwa.
Lato, upa³y – choæ ranki
bywaj¹ ju¿ zimne. Od tego
wtorkowego, wszystkie media
na Ukrainie mówi¹ tylko
o jednym. List Miedwiediewa
do Juszczenki wywo³a³ szok.
O rowerzystach ma³o kto
pamiêta. Politolodzy og³aszaj¹
swoje scenariusze. G³ówni
politycy s¹ oszczêdni w s³owach. To z³y znak – pisze w
swoim oœwiadczeniu, przys³anym nam, w³aœnie przez
s³u¿bê prasow¹ Lwowa, mer
Andrij Sadowyj i proponuje
szykowaæ siê na ciê¿k¹ zimê.
No i co Kozaku, Lachu i
Moskalu? Kto, z kim, dok¹d
i na czyim rowerze pojedzie?
MARCIN ROMER

Kryjówka
TADEUSZ OLSZAŃSKI
 s. 12

Spowiedź
Polaka
zza Uralu
WOJCIECH GRZELAK
 s. 18

P.S.
A „Kurier Galicyjski”
skoñczy³ w³aœnie 2 lata samodzielnego istnienia. Jaki
koñ jest ka¿dy widzi. Ocena
nale¿y do naszych czytelników. To oni zdecydowali,
¿e nak³ad nasz stale roœnie,
a czytelników i wspó³pracowników przybywa po obu
stronach granicy.
Rezerwy „wzrostu” s¹
jeszcze spore, choæ ju¿

dziœ jesteœmy najwiêksz¹,
wydawan¹ w jêzyku polskim,
gazet¹ na Ukrainie.
Przepraszamy czytelników, wspó³pracowników
i naszych korespondentów,
¿e nie zawsze jesteœmy
w stanie opublikowaæ przesy³ane nam materia³y wtedy,
kiedy by sobie tego ¿yczyli.
Nie mo¿emy te¿ skorzystaæ
ze wszystkich przesy³anych
nam zaproszeñ. Wierzcie –

staramy siê. Jesteœmy bardzo
ma³ym zespo³em i mamy
do dyspozycji tylko 32
strony co dwa tygodnie.
W zasadzie dochodzimy
do momentu, ¿e moglibyœmy przekszta³ciæ nasze
pismo w tygodnik. Co jest
do tego potrzebne? To samo,
co Napoleonowi do prowadzenia wojny.
A papier coraz dro¿szy…

W numerze dodatek specjalny – Kurier Gospodarczy
Na s. 1317 – dodatek specjalny – Nadwórna dawniej i dziś

NASI PARTNERZY MEDIALNI

Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie

Warszawskie
dzieci
SZYMON KAZIMIERSKI
 s. 20
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SPOTKANIE ABPA
MIECZYSŁAWA MOKRZYCKIEGO
Z PREMIER JULIĄ TYMOSZENKO
KONSTANTY CZAWAGA tekst
zdjêcie s³u¿ba prasowa
premiera Ukrainy
29 lipca w Kijowie odby³o
siê oficjalne spotkanie pani
premier Ukrainy Julii Tymoszenko i arcybiskupa Mieczys³awa Mokrzyckiego,
przewodnicz¹cego Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy.
„Na moj¹ proœbê zosta³em
przyjêty przez pani¹ premier
Juliê Tymoszenko w Kijowie
– powiedzia³ „Kurierowi” abp
Mokrzycki. – Spotkanie odby³o siê w atmosferze bardzo
przyjemnej. Przedstawi³em
pani premier sytuacjê naszego Koœcio³a, rolê naszego
Koœcio³a na Ukrainie. Podziêkowa³em jej za przekazanie,
za zwrot nam kaplicy seminaryjnej we Lwowie, bo w³aœnie
dziêki niej i Radzie Ministrów
ta kaplica zosta³a nam zwrócona. Celem mojej wizyty by³a
proœba, a¿eby przed³u¿yæ
wizy, które otrzymali nasi
kap³ani i siostry zakonne
pochodz¹cy z Polski i z innych krajów na pobyt na Ukrainie, ze 180 dni na 360.
Dotychczas kap³ani mogli
przebywaæ tu tylko 180 dni, i
w lipcu musieliby opuœciæ
Ukrainê. Pani premier zapew-

ni³a mnie, ¿e za tydzieñ na
nastêpnym posiedzeniu Rady
Ministrów ta sprawa zostanie
pozytywnie rozwi¹zana. Przekaza³em równie¿ pani premier
podziêkowania od Ojca Œwiêtego Benedykta XVI, u którego
by³em 29 czerwca z okazji
wrêczenia mi paliusza, w³aœnie
za ten gest przekazania nam
kaplicy seminaryjnej oraz jego
b³ogos³awieñstwo. ¯yczy³em
jej udanych wyborów i jeœli
zostanie prezydentem Ukrainy
z pewnoœci¹ bêdzie mog³a
udaæ siê tak¿e do Watykanu
w odwiedziny papie¿a”.
W spotkaniu uczestniczyli
minister-sekretarz Rady Minis-

trów Petro Krupko, przewodnicz¹cy Komitetu Pañstwowego
Ukrainy ds. Narodowoœci i Religii Jurij Reszetnikow i deputowany do ukraiñskiego parlamentu Wo³odymyr Py³ypenko.
Pani Premier dotrzyma³a
danego s³owa. Po tygodniu na
kolejnym posiedzeniu Rady
Ministrów sprawa ta zosta³a
za³atwiona pozytywnie. Wizy
dla kap³anów i sióstr zakonnych przed³u¿ono do 360 dni.
Poinformowa³o o tym 7 sierpnia biuro prasowe Pañstwowego Komitetu ds. Wyznañ
i Mniejszoœci Narodowych.
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Osiem lat przyjaźni i współpracy
HALINA P£UGATOR
tekst i zdjêcie
S³owa zawarte w tytule
naszego tekstu dotycz¹
przykarpackiej Jaremczy
i polskiego Namys³owa. „Z bólem w sercu wspominamy,
jak w tym czasie w ubieg³ym
roku by³a tu powódŸ, która
spowodowa³a tyle nieszczêœæ,
- opowiada „Kurierowi Galicyjskiemu” burmistrz Namys³owa Krzysztof Kuchciñski.
– Jednoczeœnie, zachwycam
siê tymi ludŸmi, którzy
potrafili w tak krótkim czasie
nie tylko odbudowaæ to
wszystko, co zosta³o zniszczone przez ¿ywio³, ale uczyniæ swoje miasteczko znacznie lepszym. Cieszê siê, ¿e
równie¿ nasza gmina do³¹czy³a
do pomocy mieszkañcom
Jaremczy i przyzna³a œrodki”.
PrzyjaŸñ huculsko-polska
owocuje. W Jaremczy stale
wypoczywa m³odzie¿ z Polski
– uczniowie i harcerze. W tym
roku, jak mówi pan Kuchciñski, na Ukrainê przyjechali
uczniowie, maj¹cy najlepsze
wyniki w nauce. Wyprawa na
Huculszczyznê – to swego
rodzaju upominek w³adz
Namys³owa dla nich.
Od trzech lat przyje¿d¿aj¹
na Przykarpacie tak¿e osoby
starsze. Dla nich – to powrót
do lat dzieciñstwa i m³odoœci

Widziane z Polski

GOSPODARKA UKRAINY –
STAN OBECNY
JAN WLOBART
Kryzys finansowy, który
nastêpnie przerodzi³ siê w
kryzys gospodarczy, szczególnie dotyka kraje, w których nie dosz³o do zmian
strukturalnych i systemowych, gdzie dalej jest ona
sterowana centralnie. Brak
jest mechanizmów rynkowych popytu i poda¿y. Gospodarka oparta jest na eksporcie surowców i towarów
nisko przetworzonych. Niski
udzia³ us³ug w przychodach
pañstwa oraz rozbudowana
szara strefa szacowana na
oko³o 37% powoduje, ¿e Ukraina sta³a siê szczególnie
podatna na fale ogarniaj¹cego kryzysu.
Obecne dzia³ania rz¹du
przypomina gaszenie po¿aru
w wielu miejscach, w efekcie
czego nie mo¿e byæ ono wszêdzie skuteczne. Niestety
wczeœniejsze zaniechania
pozwalaj¹ tylko na doraŸne
dzia³ania, bez d³ugoterminowej strategii.
Rz¹d ukraiñski, celem
uzyskania œrodków do bud¿etu
stara siê przyspieszyæ prywatyzacjê, poprzez sprzeda¿
niektórych sk³adników maj¹tku narodowego, co w chwili
obecnej jest doœæ trudne ze
wzglêdu na ma³e zainteresowanie potencjalnych nabywców i nie tylko. Przyk³adem
takich dzia³añ jest ponowna
próba sprzeda¿y firmy „Odesskij Priportowyj Zawod”, 15
zak³adów energetycznych,
obiektów wojskowych, niewykorzystanych przez wojsko,
zak³adu remontu statków w
Kerczu oraz wielu innych.
Inne Ÿród³a finansowania
bud¿etu – to podwy¿ka akcyzy
na papierosy, alkohol oraz

podwy¿ka ce³ importowych,
choæ w tym wypadku ze
wzglêdu na wst¹pienie Ukrainy do Œwiatowej Organizacji
Handlu (WTO), mo¿liwoœci
podwy¿ek s¹ ograniczone.
Rz¹d stara siê stabilizowaæ
finanse i walutê narodow¹
poprzez po¿yczki z Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Œwiatowego,
które zosta³y przyznane
Ukrainie. Wyp³ata ich nastêpuje w transzach i ka¿da z
nich jest kontrolowana, czy
pieni¹dze zosta³y wykorzystane zgodnie ze z³o¿onym
wnioskiem kredytowym.
Wczeœniejsze doœwiadczenia
instytucji finansowych,
udzielaj¹cych kredytu Ukrainie nie by³y najlepsze.
Rz¹d stara siê podnieœæ
swoj¹ wiarygodnoœæ w oczach
firm. Przyk³adem mo¿e byæ
chocia¿by zmniejszanie kwoty
nale¿noœci z tytu³u podatku
VAT, w wyniku czego kwota
nale¿nego zwrotu dla firm
zmala³a o kilkaset milionów
hrywien. Niestety, tak trudn¹
sytuacjê pog³êbia g³êboki
kryzys elit w³adzy i permanentny konflikt pomiêdzy
prezydentem a premierem
Ukrainy, który pog³êbia jeszcze termin zbli¿aj¹cych siê
wyborów prezydenckich w
styczniu 2010.
Najbli¿sze kilka miesiêcy
zdecyduj¹ na d³ugie lata czy
gospodarka, sterowana przez
elity polityczne kraju podŸwignie siê z kryzysu. Polska,
bêd¹c s¹siadem Ukrainy jest
¿ywotnie zainteresowana
pozytywnymi przemianami
i rozwojem gospodarczym
Ukrainy i g³êboko jej tego
¿yczy, maj¹c nadzieje na
przezwyciê¿enie kryzysu.
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UKRAINA PRZEKAŻE
DOKUMENTY
WS. LISTY KATYŃSKIEJ
Delegacja z Namys³owa na Przykarpaciu
ojców, aczkolwiek wielu
polskich goœci Jaremczy
pochodzi z dzisiejszej Ukrainy.
Matka pana burmistrza
Namys³owa urodzi³a siê w Komarnikach na Ziemi Lwowskiej.
W planach w³adz Namys³owa jest urz¹dzenie w okolicach Jaremczy oœrodka turystycznego „Namys³ów - Jaremcza”,
w którym wspólnie wypoczywa³yby dzieci z obu miast.
Takie centrum mog³oby siê
staæ pierwszym na Przykarpaciu oœrodkiem kultury
ukraiñsko-polskiej, o którym
tak wiele siê mówi. Niestety, niewiele siê w tym kierunku robi.
Natomiast goœcie maj¹
wiele planów. Z Myko³¹ Pa-

lijczukiem, kierownikiem
administracji obwodowej
Ziemi Stanis³awowskiej i by³ym merem Jaremczy, burmistrz Namys³owa omówi³
plany wspólnych konferencji chirurgów ukraiñskopolsko-amerykañskich,
które odbêd¹ siê na jesieni
w ramach miêdzynarodowego projektu. S¹ tak¿e
projekty biznesowe. Razem
z delegacj¹ na Ukrainê
przyjecha³ Sylwester Maryniak, który jest w³aœcicielem
jednej z najwiêkszych masarni w województwie opolskim, do którego nale¿y
Namys³ów.

KG

S³u¿ba Bezpieczeñstwa
Ukrainy ma zamiar przekazaæ
we wrzeœniu stronie polskiej
dokumenty, dotycz¹ce ukraiñskiej listy katyñskiej. Chodzi
o spis ponad 3 tysiêcy osób
zabitych na pocz¹tku II wojny
œwiatowej na terenie radzieckiej
Ukrainy.
Serhij Kokin, zajmuj¹cy
siê w SBU materia³ami archiwalnymi, powiedzia³ Polskiemu
Radiu, ¿e od pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych SBU wraz
z polskimi MSWiA oraz IPN
staraj¹ siê dotrzeæ do materia³ów spraw, dotycz¹cych
osób, które znalaz³y siê na
ukraiñskiej liœcie katyñskiej.
Jak siê okazuje, czêœæ z nich
zosta³a zniszczona. Potwier-

dzaj¹ to w³aœnie dokumenty,
które we wrzeœniu, w formie
elektronicznej, zostan¹ przekazane stronie polskiej.
Kokin powiedzia³, ¿e czêœæ
dokumentów zosta³a zniszczona, poniewa¿ w³adze
radzieckie chcia³y zataiæ swój
udzia³ w zbrodni katyñskiej.
Ich ujawnienie mog³o zaszkodziæ prowadzonej oficjalnie
polityce przyjaŸni miêdzy
Moskw¹ a Warszaw¹.
Na ukraiñskiej liœcie katyñskiej znajduje siê 3435 nazwisk. Zabici spoczywaj¹ –
miêdzy innymi w podkijowskiej Bykowni oraz w Piatichatkach pod Charkowem.
www.kresy.pl

3
Kurier Galicyjski * 14 – 28 sierpnia 2009

NOWE ŻYCIE
W STANISŁAWOWSKĄ FILHARMONIĘ
TCHNĄ POLSCY SPECJALIŚCI

KRÓTKA WĘDRÓWKA
ŚLADAMI LWOWSKICH ŻYDÓW
KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcia
„Nie chcia³bym zrobiæ
wywiadu z ostatnim ¯ydem
we Lwowie” – to tytu³ referatu, który napisa³em dziesiêæ lat temu. ¯y³o jeszcze
wtedy w tym mieœcie kilku
autentycznych przedwojennych mieszkañców miasta
wyznania moj¿eszowego.
Reszta, wcale niema³e
skupisko ¿ydowskie to ludnoœæ nap³ywowa, przewa¿nie
zza Zbrucza. Nazywaj¹ siebie
– jewrejami i rozmawiaj¹ na
co dzieñ pomiêdzy sob¹ po
rosyjsku. W okresie niepodleg³ej Ukrainy odzyskali
synagogê, za³o¿yli sporo

ró¿nych towarzystw i organizacji, zespo³y muzyczne
i taneczne a intelektualne
grono inteligencji zrzeszone
w „Chased-Arje” stworzy³o
niewielkie, jednak piêkne
muzeum „Œladami ¯ydów
galicyjskich”. S¹ tam zdjêcia
i materia³y archiwalne,
przedmioty kultu oraz ksi¹¿ki
wydane przewa¿nie w Izraelu i w Polsce. Wiele miejsca
w ekspozycji zajmuje dzia³ o
tragedii Holokaustu. Niestety
muzeum jest prowadzone
spo³ecznie, znajduje siê w kamienicy, zajmowanej przez
Ogólnoukraiñsk¹ Fundacjê
¯ydowsk¹ „Chased-Arje”
przy ul. Kotlarewskiego, o
czym ma³o kto wie.
Z inicjatywy tej placówki
zosta³a przygotowana wystawa o ¯ydach Lwowa
miêdzy I i II wojn¹ œwiatow¹,
która przez miesi¹c by³a
eksponowana w Muzeum
Historii Religii we Lwowie.
Na otwarciu tej wystawy
Zoriana Bi³yk, dyrektor muzeum powiedzia³a, ¿e przed
II wojn¹ œwiatow¹ we Lwowie mieszka³o 110 tys. ¯ydów. „Ich ¿ycie, szko³y,
towarzystwa, organizacje
dobroczynne, osi¹gniêcia w
dziedzinie nauki i kultury –
to wszystko jest czêœci¹ naszego miasta, która niestety
ju¿ jest stracona.

Nasze muzeum do³¹czy³o
siê do odtworzenia tej historycznej pamiêci, razem z
Muzeum Historycznym we
Lwowie oraz Bibliotek¹ Naukow¹ im. Wasyla Stefanyka
Narodowej Akademii Nauk
Ukrainy (by³e Ossolineum)”.
Po raz pierwszy eksponowano srebrne naczynia i przedmioty sakralne z synagogi
oraz ksi¹¿ki religijne ze
zbiorów muzealnych.
Zastêpca wojewody lwowskiego Igor Der¿ko podkreœli³,
¿e w ci¹gu wieków Lwów by³
przytu³kiem dla ludzi wielu
narodowoœci. Wszyscy oni
pomagali tworzyæ unikaln¹
i niepowtarzaln¹ architekturê
Lwowa oraz tworzyli wielo-

z „Lwowem ¿ydowskim”,
poniewa¿ mniej tutaj pozosta³o tych reprezentantów
z czasów przedwojennych” –
mówi³ Taras Wozniak. Jego
zdaniem cz³owiek kulturalny
musi byæ œwiadomy tego, ¿e
jest spadkobierc¹ nie tylko
cerkwi i koœcio³ów, ale tak¿e
i synagog w tym mieœcie.
Taki obywatel naszego miasta
bêdzie mia³ ca³kiem inn¹
œwiadomoœæ, bêdzie prawdziwie kochaæ swoje miasto
i nie pozwoli niszczyæ jego
zabytkowych kamienic,
malowide³, rzeŸb”.
Starszy ju¿ Borys Dorfman
mówi³ po ukraiñsku oraz
w jêzyku ¯ydów galicyjskich
– jidysz. Po oklaskach obec-

narodow¹ kulturê tego
miasta. ¯ydzi te¿ maj¹ tu
swoje niepoœlednie miejsce.
„Musimy dzisiaj z³o¿yæ ho³d
pamiêci tym wybitnym naukowcom, pisarzom, muzykom
ze œrodowiska lwowskich
¯ydow” – wezwa³ wice-wojewoda Igor Der¿ko.
Redaktor naczelny czasopisma „¯” Taras Wozniak
przypomnia³, ¿e jego redakcja
ju¿ od lat porusza tematy
wielokulturowego Lwowa.
„Bardzo czêsto stykamy siê
z takimi jednostronnymi
mitami, jak „Lwów ukraiñski”
czy „Lwów polski”, mo¿e mniej

nych na sali lwowiaków
ró¿nej narodowoœci ¿a³oœnie
odezwa³y siê skrzypce - orkiestra cicho zagra³a przedwojenne melodie lwowskich
¯ydów.
„Chcemy znów po³¹czyæ
rozerwany ³añcuch historii,
a¿eby Lwów by³ miastem
mi³oœci i tolerancji – mówili
chyba wszyscy spoœród zgromadzonych w œcianach
by³ego klasztoru dominikañskiego organizatorów tej
wystawy i zaproszonych goœci.
Wszyscy jednak stwierdzali,
¿e na to potrzebny jest czas.
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Konsulat Generalny RP we Lwowie zaprasza
na otwarcie wystawy:
„Pa³ace, œwi¹tynie i dwory wschodnich
rubie¿y Rzeczypospolitej”,
które odbêdzie siê 19 sierpnia 2009 r. o godz. 17.00
we Lwowskim Muzeum Etnografii i Rzemios³a Ludowego
przy Prospekcie Swobody nr 15.
Prezentowane fotografie przywo³uj¹ pamiêæ o miejscach
niezwyk³ych, pe³nych magii i nostalgii - dawnych Kresach
Rzeczypospolitej. Prof. Krzysztof Hejke, Rafa³ Dziêcio³owski oraz Andrzej W¹sowski w ci¹gu ostatnich kilku
lat przemierzyli tysi¹ce kilometrów od Dyneburga,
na pó³nocy, po Odessê na po³udniu, dokumentuj¹c
œwi¹tynie, pa³ace, dwory i ludzi Kresów.
W trakcie swoich podró¿y zapisali w fotografiach resztki
œwiata , który odszed³ bezpowrotnie...
Wystawa prezentowana jest we Lwowie dziêki uprzejmoœci
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, które jest równie¿
g³ównym inicjatorem jej stworzenia.

HALINA P£UGATOR tekst
zdjêcia archiwum
Niedawno w Stanis³awowie
przebywa³a grupa specjalistów
z Polski, pracuj¹cych w
dziedzinie konserwacji zabytków architektury: Andrzej
Kad³uczka, profesor Politechniki
Krakowskiej, dyrektor Instytutu
Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Historycznych, Jaros³aw Czubiñski,
prodziekan Wydzia³u Architektury Politechniki Krakowskiej oraz E. Jasenko, profesor
Politechniki Wroc³awskiej.
Pod auspicjami kierownictwa Rady Obwodowej
i Resortu Kultury Obwodowej
Administracji Pañstwowej z
udzia³em miejscowych fachowców goœcie omówili
kwestiê rekonstrukcji pomieszczeñ Filharmonii Obwodowej
w Stanis³awowie. Inicjatorem
odnowienia budowli oraz
zaanga¿owania do tej sprawy
goœci zagranicznych by³
przewodnicz¹cy Iwano-Frankowskiej Rady Obwodowej
Ihor Olijnyk.
„Pragniemy, aby Filharmonia Obwodowa, bêd¹ca
obecnie jedn¹ z wiod¹cych
instytucji kulturalnych na
Pokuciu, wygl¹da³a bardzo
estetycznie. Potrzebne jest do
tego najlepsze doœwiadczenie
architektoniczne i konserwatorskie. Mam nadziejê, ¿e w
tym pomog¹ nam koledzy z
Polski. Maj¹, wszak¿e, doœwiadczenie w tym zakresie.
Pan Kad³uczka by³ projektantem rekonstrukcji i konserwacji Teatru im. Juliusza
S³owackiego, Starego Teatru
oraz Akademii Muzycznej”.
Na razie Filharmonia,
zburzona jeszcze w okresie
I wojny œwiatowej, bêdzie
odbudowywana. Obecnie pomieszczenie wygl¹da nieŸle,
ale trzeba d¹¿yæ ku lepszemu.
Sala Filharmonii, licz¹ca 500
miejsc, ma wspania³¹ akustykê, któr¹ nale¿y nie tylko
zachowaæ, ale tak¿e wzmocniæ. Do starych pomieszczeñ
ju¿ zosta³o dobudowane
nowe.
W³adze obwodowe Ziemi
Stanis³awowskiej oraz specjaliœci polscy podpisali
protokó³ intencyjny, przekazali
przedstawicielom Polski
odpowiedni¹ dokumentacjê,

zaœ miejscowi architekci
wymienili pogl¹dy odnoœnie
tego, jaki ma byæ nowy
wygl¹d Filharmonii Stanis³awowskiej. Nastêpnie projekt
rekonstrukcji powinien zostaæ przygotowany w filii
stanis³awowskiej Instytutu
Naukowo-Badawczego „Dipromisto”. Fachowcy z Polski
bêd¹ konsultowali prace,
proponowali swoje widzenie
tych lub innych spraw w
trakcie konserwacji.
Wed³ug wstêpnych danych,
specjaliœci polscy, którzy zgodzili siê pomóc w odnawianiu
budowli Filharmonii, bêd¹
pracowali w archiwach Krakowa i Wiednia, maj¹c nadziejê na znalezienie materia³ów z rysunkami, szkicami,
a nawet fotografiami pierwotnych kszta³tów tej budowli,
aby móc je odtworzyæ w trakcie
prac. Na pocz¹tku paŸdziernika w Stanis³awowie odbêdzie siê kolejne spotkanie z
polskimi architektami, w
trakcie którego zostanie
uzgodniona wersja ostateczna rekonstrukcji. Nastêpnie
zostanie omówiona kwestia
finansowania prac.
Informacja „KG”: Gmach
g³ówny Filharmonii Obwodowej w Stanis³awowie zosta³
wybudowany w listopadzie
1891 roku wed³ug projektu
architekta Józefa £anickiego
jako pomieszczenie teatralne
Towarzystwa Muzycznego im.
Moniuszki. Mia³a ona salê na
300 miejsc, scenê z nisz¹
orkiestrow¹, a tak¿e pomieszczenia s³u¿bowe. Fasada
zosta³a wykonana w stylu
pseudoklasycznym lub neoklasycznym. Przed wejœciem
by³ portyk o czterech kolumnach, natomiast u góry
wznosi³a siê niewielka wie¿yczka. W³aœnie te elementy
zosta³y zburzone na skutek
trafienia w nich pocisku w
okresie I wojny œwiatowej. W
roku 1924 pod kierunkiem
architekta Stanis³awa Treli
zosta³y rozpoczête prace
renowacyjne, które ukoñczono w roku 1929. Pan Trela
zmieni³ styl fasady z neoklasycznego na styl konstruktywizmu funkcjonalnego.
Taki wygl¹d budowla filharmonii ma do dziœ.
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GŁUPOTA? NIEWIEDZA? PROWOKACJA?
Oświadczenie rzecznika prasowego MSZ

ODMOWA WJAZDU NA TEREN RP
UCZESTNIKÓW RAJDU
ROWEROWEGO
„ŚLADAMI S. BANDERY”
W dniu 7 sierpnia br. na
przejœciu granicznym w
Medyce funkcjonariusze
Stra¿y Granicznej podjêli w
oparciu o przepisy obowi¹zuj¹cego prawa RP i UE decyzjê
o odmowie wjazdu na teren
Polski uczestników „Rajdu
œladami S. Bandery”. Powodem decyzji by³o przedstawienie we wnioskach wizowych dokumentów, potwierdzaj¹cych cel wizyty inny ni¿
rzeczywisty.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyra¿a ¿al, ¿e
organizatorzy imprezy, pragn¹c
realizowaæ w³asne cele polityczne, narazili na negatywne
konsekwencje prawne uczestników rajdu.
Jednoczeœnie MSZ pragnie
podkreœliæ wagê dobrych stosunków polsko-ukraiñskich
i zapewniæ, ¿e obywatele Ukra-

MARCIN ROMER
A mo¿e wszystko naraz.
Rajd „Europejskimi œladami Stepana Bandery”
zakoñczy³ siê na polskim
przejœciu granicznym
w Medyce.
O rajdzie, jego organizatorach, o protestuj¹cych przeciwko jego kontynuacji na
terenie Polski powiedziano
w ostatnich dniach po obu
stronach granicy bardzo
du¿o. Dodaæ mo¿na niewiele.
Trudno jednak uwierzyæ w
dobr¹ wolê jego organizatorów. Na pocz¹tku by³o
k³amstwo. Uczestnicy rajdu
we wniosku o wizê wpisali
jako cel m.in. „przeja¿d¿kê
rowerow¹ po fortach w Przemyœlu szlakami Szwejka, na
zaproszenie Bieszczadzkiego
Towarzystwa Cyklistów”. „Nie
mogliœmy przecie¿ napisaæ, ¿e
organizujemy rajd œladami
Bandery” – wymknê³o siê jednemu z organizatorów rajdu
w obecnoœci kamery polskiej
telewizji TVN 24.
Portal Kresy.pl, który jako
pierwszy poinformowa³ o planowanym rajdzie, zacytowa³
wypowiedŸ jednego z organizatorów, prezesa Fundacji Dobroczynnej „Eko-Mi³osierdzie”:
„Cel naszej akcji nie polega
tylko na tym, ¿eby uhonorowaæ

Uczestnicy rajdu przed pomnikiem Bandery
w Moœciskach
Stepana Banderê, ale tak¿e
aby popularyzowaæ wœród
ukraiñskiej m³odzie¿y zdrowy
tryb ¿ycia, którego on surowo
przestrzega³”.
Jest wielce prawdopodobnym, ¿e organizatorom rajdu,
nie o to chodzi³o. Wykorzystuj¹c dzieci jako „¿ywe
tarcze”, liczyli byæ mo¿e, na
jakiœ incydent w przypadku
udanego przekroczenia polskiej granicy. Coœ, co popsu³oby relacje polsko- ukraiñskie.

Jednak prowokacja? A mo¿e
zlecenie?
Ostatnie wydarzenia i ha³as medialny, podniesiony po
obu stronach granicy mo¿e
mieæ jednak skutek pozytywny. Mo¿e byæ impulsem
do powa¿nej rozmowy miêdzy
Polakami i Ukraiñcami. Rozmowy o przesz³oœci i przysz³oœci. Wspó³dzia³anie jest
nam potrzebne, jak powietrze.
Czas oczyœciæ pole.

Mykoła Riabczuk (ukraiński pisarz i intelektualista):
Pomys³ rajdu to g³upota
albo prowokacja. Zastanawiam siê, komu to na rêkê.
Gdybym by³ oficerem z £ubianki (siedziba rosyjskich
s³u¿b specjalnych), móg³bym
tylko zacieraæ rêce. Nie wykluczam, ¿e tego typu przed-

siêwziêcia mog¹ byæ sponsorowane z zewn¹trz. Z drugiej
strony, nie brak nam rodzimych wariatów. Bolejê, ¿e
podobnych incydentów zdarza
siê ostatnio w stosunkach
polsko-ukraiñskich coraz
wiêcej. Ten rajd jest komplet-

nie nieznany w Kijowie, nie
napisa³a o nim ¿adna sto³eczna gazeta, nie pokaza³a
¿adna ogólnokrajowa telewizja. To wydarzenie czysto
galicyjskie albo przygotowane
na eksport, co potwierdza hipotezê o prowokacji.

Wołodymyr Pawliw (znany ukraiński dziennikarz):
By³oby niesprawiedliwie
oskar¿aæ banderowców o
wszystkie nieszczêœcia
mieszkañców Ukrainy zachodniej. Rosjanie – zw³aszcza nies³awnej pamiêci
bataliony szturmowe NKWD
– byli jeszcze gorszymi
œcierwami, przestêpcami
i sadystami bez ideologii

i zasad. Ale banderowcy
pretendowali do roli „swoich”. Tak samo jak teraz
pretenduj¹ do roli bohaterów bez skazy. Ale niestety,
to nie tak.
W osiemnastym roku niepodleg³oœci powinniœmy
powiedzieæ sobie g³oœno
obie prawdy: tê heroiczn¹

i tê bolesn¹. Bajki potrzebne
s¹ dzieciom, a doros³ym
potrzebna jest prawda.
Prawda, która powinna nas
wyzwoliæ z k³amliwej retoryki politycznych hochsztaplerów, którzy chcieliby
przed nami stan¹æ w roli
przewodników narodowych.

iny s¹ zawsze mile widziani
na terenie naszego kraju.
Œwiadczy o tym ostania Umowa
o ma³ym ruchu granicznym,
która znacz¹co u³atwia kontakty przygranicznych spo³ecznoœci lokalnych oraz
znacz¹ca liczba wydanych
wiz przez polskie urzêdy
konsularne na Ukrainie (od
pocz¹tku bie¿¹cego roku
oko³o 300 tys.), a tak¿e
realizowany w ramach UE
projekt Partnerstwa Wschodniego, którego g³ównym
pomys³odawc¹ i promotorem
jest Polska.
Informacjê o okolicznoœciach formalno-prawnych
odmowy wjazdu wydanej
przez Stra¿ Graniczn¹ mo¿na
znaleŸæ w komunikacie prasowym MSWiA.
Piotr Paszkowski
Rzecznik Prasowy

Oświadczenie Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w sprawie
rajdu kolarskiego „Europejskimi
śladami Stepana Bandery”
W dniu 7 sierpnia 2009
roku zosta³o wydane wspólne
oœwiadczenie, przedstawione
przez Sekretarza Stanu w
MSWiA, Pana Tomasza Siemoniaka oraz Podsekretarza
Stanu w MSZ, Pani¹ Gra¿ynê
Mariê Bernatowicz.
W dniu 7 sierpnia 2009 r.
na przejœciu granicznym w Medyce funkcjonariusze Stra¿y
Granicznej podjêli decyzje
o odmowie wjazdu dla cz³onków grupy rajdu œladami
Bandery. Decyzja ta zosta³a
podjêta w zgodzie z prawem
RP i UE. By³a ona równie¿
poprzedzona telefonicznymi
konsultacjami Ministrów
Spraw Wewnêtrznych Polski
i Ukrainy.
W tej konkretnej sytuacji
nie odnosimy siê do historii
ani pogl¹dów obywateli innych pañstw. Mamy jednak
prawo oceniæ, ¿e wyst¹pieniu
o przyznanie wiz nie towarzyszy³a wola poinformowania
w³adz polskich o rzeczywistym
celu pobytu w Polsce. Przed³o¿ono konsulowi pismo
Bieszczadzkiego Towarzystwa
Cyklistów potwierdzaj¹ce, i¿
osoby, które przyby³y na przejœcie graniczne w Medyce,

zamierzaj¹ na imprezy rowerowe w Polsce. Chodzi³o jednak o zupe³nie inne imprezy
i w innych terminach, ni¿ rajd
pamiêci Stefana Bandery. W
¿adnej innej formie nie
powiadomiono te¿ w³adz polskich, ¿e taka zorganizowana
grupa zamierza przebywaæ w
Polsce. Uznajemy i potwierdzi³a to kontrola funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej, ¿e
wizy zosta³y wy³udzone.
Liczymy, ¿e spo³eczeñstwa
Polski i Ukrainy rozumiej¹, i¿
u podstaw naszej decyzji le¿y
najg³êbsze przekonanie o tym,
¿e s³u¿y ona dobrym stosunkom polsko-ukraiñskim,
obejmuj¹cym zarówno uczciw¹
pamiêæ o historii, jak i perspektywê przysz³oœci, zw³aszcza w kontekœcie wspólnej
organizacji Euro 2012. Chcia³bym zapewniæ, ¿e obywatele
Ukrainy s¹ zawsze mile widzianymi w Polsce goœæmi,
staramy siê, by jak najsprawniej wydawaæ wizy i u³atwiaæ
przyjazd, œwiadczy o tym
choæby ostatnia umowa o ma³ym ruchu granicznym, bêd¹ca u³atwieniem do kontaktów spo³ecznoœci lokalnej.
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Co myśli ukraińska młodzież?
Komentarze z zachodnioukaińskich portali internetowych
podane „jak leci” – bez wybierania!
77.123.*Левко11082009 16:14
Та у поляків є за що згадати Бандеру і ОУН незлим тихим словом.
Етнічні чистки, наприклад. То ж не треба верещати, все
правильно. Якби україна не пустила б до себе велопробіг
„стежками Денікіна” (умовно), вона б теж мала рацію. А що
Бандера був колаборантом, цього тільки професійні патріоти
наші не хочуть розуміти. Усім іншим давно ясно.
77.123.*Lewko 11082009.16:14
 Polacy mają niezbyt miłe wspomnienia o Banderze i OUN. Na
przykład czystki etniczne. I nie trzeba wrzeszczeć, wszystko ok.
Dajmy na to, gdyby Ukraina nie wpuściła do siebie rowerzystów
„ścieżkami Denikina”, miałaby też rację. A to, że Bandera był
kolaborantem, nie chcą w to uwierzyć tylko fachowi patrioci.
Wszystkim innym już dawno o tym wiadomo.
217.25.* Ганьба11082009 16:13
Да этих велогонщиков, не то что в Европу – их из свого села
выпускать нельзя. Фашистское отродье – вы никому не нужны.
И нигде вам нет места! Вы – изгои всего мира!
217.25.*Hańba 11082009. 16:13
 Tych rowerzystów nie tylko, do Europy, ich ze swojej wioski
wypuszczać nie wolno. Faszystowscy potomkowie, nikomu nie
jesteście potrzebni. Nie ma dla was miejsca na tej ziemi! Jesteście
– odszczepieńcami całego świata!
92.112.* Ольга11082009 16:04
Надто багато уваги цій дрібній акції невеличкої групи людей.
Хочете покататися по Європі – оформляйте все, як слід і не при
свячуйте свою відпустку сумнівним історичним особам. Та вони
просто насолоджуються тим, що їх провокація набула такого
розголосу.
92.112.*Olga 11082009. 16:04
 Zbyt wiele uwagi poświęcono tej drobnej akcji w stosunku do
niedużej grupy osób. Chcecie przejechać się po Europie – załat
wiajcie wszystko, jak należy i nie poświęcajcie swego urlopu
wątpliwym postaciom historycznym. Ta grupa po prostu, się
rozkoszuje tym, że ich prowokacja nabrała takiego rozgłosu.
21:3007.08.09 Олег
Та по суті це була провокація з української сторони, Хтось хотів
зробитися героєм. Все що очікувалось відбулося і нема чого
варята грати. Польська позиція зрозуміла !
 Właściwie, to była prowokacja ze strony ukraińskiej, ktoś chciał
zostać bohaterem. Wszystko, czego można było oczekiwać i tak
miało miejsce i nie ma potrzeby robić z siebie wariata. Pozycja
Polski jest jasna!
21:2207.08.09 зрадник
Згідний з Обсерватором: на відміну від нас, придурків в Польщі
трохи менше, і свої інтереси захищати Польща вміє, в т.ч. і від
провокацій з нашого боку. Свою історію поляки теж знають
дуже добре і все пам’ятають. Тому, не варто провокувати
західного сусіда – він нам тепер часто в пригоді.
21:22 07.08.2009 Zdrajca
 Zgadzam się z Obserwatorem: w odróżnieniu od nas, w Polsce
głupków jest trochę mniej i dlatego Polska umie bronić swoich
interesów, w tym także bronić się przed prowokacją z naszej
strony. Swoją historię Polacy też dobrze znają i wszystko
pamiętają. Dlatego nie warto prowokować zachodniego sąsiada
– on nam teraz często jest potrzebny.
20:4407.08.09 UIC.INFO
Принаймі, тепер знаємо як до Української національної ідеї
ставляться сусіди з Заходу. А то всі верещать як недорізані
поросята... в Європу, ...в Європу... Згадайте зимові газові війни.
Європа себе Росії продала за ломаний гріш. Від тієї газової
війни, Європа – зона російського впливу. І Польша не виняток.
20:44.07.08.2009 UIC.INFO
 Przynajmniej teraz już wiemy, jak odnoszą sie do ukraińskiej idei
nacjonalistycznej sąsiedzi z Zachodu. A to wszyscy wrzeszczą, jak
niedorżnięte prosięta... do Europy..., do Europy... Przypomnijcie
sobie zimową, wojnę gazową. Europa sprzedała sie Rosji za
złamany grosz. Przez tę gazową wojnę Europa stała się strefą
wpływów Rosji. I Polska nie jest wyjątkiem.
20:2707.08.09 Я
Які проблеми – треба було перетнути кордон зі Словаччиною,
і звідти чухнути в Польщу – там вже кордонів нема! ...і ляхи б
швидко обламались:)
20:27 07.08.2009 Ja
 Jaki problem – trzeba było przekroczyć granicę ze Słowacją
i stamtąd przedostać sie do Polski – tam już nie ma granic! I Lachy
szybko by sie poddali.
20:0707.08.09
I хто більше від цього не тащить, та кому ті придурки на роверах
потрібні?
20:07 07.08.2009
 Nikt od tego nie osiągnął satysfakcji, komu te głupki na
rowerach są potrzebne?
19:0407.08.09 СВiЙ – з ФАЙНОГО Мiста Тернопiль
Як ми виглядаємо тепер хотіли проїхатись по Європі, а ніхто не
пустив, справа не тільки в Польщі
19.04 07.08.2009 Swój – z fajnego miasta Tarnopol
 I jak my teraz wyglądamy? Chcieliśmy się przejechać do Europy,
a nikt nas nie wpuścił, chodzi nie tylko o Polskę.
19:4707.08.09
Будьмо чесними перед собою  це ж провокацiя для полякiв,
вони би були лохами у власних очах i у очах своiх громадян,

MAIL Z PRZEMYŚLA
Środa, 12 Sierpnia 2009, godz. 20.03

Szczêœæ Bo¿e!!
Przesy³am kilka zdjêæ z rozpoczêtej Pieszej Pielgrzymki
Obywateli Ukrainy narodowoœci ukraiñskiej i polskiej
do Matki Boskiej w Kalwarii Pac³awskiej.
Wczoraj 11 sierpnia w po³udnie, wszyscy (oko³o 300
osób) sprawnie przekroczyli
granicê RP w Medyce, z radoœci¹ witani przez mieszkañców i ks. proboszcza z
Medyki. Po obiedzie udali siê
do Przemyœla na nocleg.

Dzisiaj rano 12 sierpnia po
Mszy œw. w intencji pielgrzymów, której przewodniczy³
ks.bp Marian Rojek, pielgrzymi wyruszyli w kierunku
Kalwarii Pac³awskiej.
Id¹ z proœbami do Matki
Boskiej (starsi, m³odzie¿,
rodzice z ma³ymi dzieæmi),
promuj¹ zdrowy tryb ¿ycia,
dbaj¹c nie tylko o rozwój
fizyczny, ale g³ównie o rozwój duchowy. S¹ to mieszkañcy Moœcisk, Nowego Miasta,
Pnikuta, Strza³kowic, Gródka

Jagielloñskiego i Lwowa,
wraz z proboszczami parafii
rzymskokatolickich z tych
miejscowoœci.
Mieszkañcy Przemyœla
i okolic, jak co roku oczekuj¹ tych pielgrzymów,
serdecznie witaj¹ i pozdrawiaj¹ ich na trasie.
Z Panem Bogiem!
Z kresowym
pozdrowieniem!!
Stanis³aw Szarzyñski

коли би впустили тих дiтей. – Бандера для них, як Джохар Дудаєв для росiян – насправдi – це
говорить лиш про одне, ще не загоiлись рани нi у нас, нi у них.
 Bądźmy szczerzy. To przecież prowokacja dla Polaków, oni zrobiliby durniów z siebie w oczach
swoich obywateli, jeśliby wpuścili te dzieci. Bandera dla nich, to jak Dżohar Dudajew dla Rosjan –
naprawdę, wszystko to mówi o jednym, że jeszcze się nie zagoiły rany ani nasze, ani ich.
18:4907.08.09 Обсерватор
Ага. А Росія захоче жеби Польща їх запустила на кінну виправу „Тропінкамі Будьонного”.
Найнялася тіпа Польща! Всенький Львів виспівує: „Не роби ближньому того, чого б не хотів, щоб
робили тобі”. Але ж ні. Поляки галичанину найнялися терпіти! А фігадуля! Теж мені прикордонна
несподіванка!
18:49 07.08.2009 Obserwator
 A no. A Rosja zechciałaby, żeby Polska ją wpuściła na wyprawę konną „Śladami Budionnego”.
Zawzięła się podobnie, jak Polska! Calusieńki Lwów wyśpiewuje: „Nie czyń bliźniemu tego, co tobie
nie miłe”. Ależ nie. Czy Polacy muszą znosić Galicjan! A figa z makiem! Też mi niespodzianka graniczna!
18:2407.08.09 без
Пропагандувати Бандеру, який в Польщі є злочинцем? (до речі, не за ОУН і співпрацю з фа
шистами, а за організацію і виконання теракту проти міністра внутрішніх справ Бронислава
Перацького в 1934 р.).
18:24 07.08.2009 bez
 Propagować Banderę, który w Polsce jest uważany za bandytę? (właściwie nie chodziło tu o OUN
i współpracę z Niemcami, lecz o akcję terrorystyczną przeciwko ministra Spraw Wewnętrznych
Bronisława Perackiego w 1934 r.)
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WROCŁAW I LWÓW ZBUDUJĄ POMNIK
ZAMORDOWANYCH POLSKICH PROFESORÓW
JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjêcia

Lwowie p. W³odzimierz Woskowski prowadzi³ odpowiednie
pertraktacje z w³adzami
Lwowa. Wyra¿ono wtedy chêæ
obu stron upamiêtnienia
miejsca zbrodni tzw. „znakiem
pamiêci”, czyli obeliskiem,
który usytuowany mia³ byæ
na placyku przy wylocie ul.
Boya – ¯eleñskiego obok aka-

Na Wzgórzach Wuleckich
powstanie pomnik pomordowanych profesorów
polskich. Ustawienie
pomnika jest wspólnym
projektem w³adz samorz¹dowych Lwowa i Wroc³awia.
Relacja
z konferencji prasowej
29 lipca 2009 roku we
lwowskiej Radzie Miejskiej
odby³a siê konferencja prasowa w sprawie uczczenia
pamiêci rozstrzelanych w
nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku
polskich profesorów wy¿szych
uczelni lwowskich. Na konferencji prasowej byli obecni
wice-mer Lwowa Wasyl Kosiw,
dyrektor Kolegium Europy
Wschodniej im. Jana Nowaka
– Jeziorañskiego we Wroc³awiu
Andrzej D¹browski, konsul
Konsulatu Generalnego RP
we Lwowie Marcin Zieniewicz.
Pan Wasyl Kosiw poinformowa³ licznych zebranych
dziennikarzy, ¿e na Wzgórzach
Wuleckich powstanie pomnik
pomordowanych profesorów
polskich (o tragedii na Wzgórzach Wuleckich polska prasa lwowska, równie¿ „Kurier
Galicyjski”, pisa³a wielokrotnie, ostatnio w numerze
lipcowym w kolejn¹ rocznicê
mordu profesorów). Ustawienie
pomnika jest wspólnym projektem w³adz samorz¹dowych
Lwowa i Wroc³awia, który
zaowocowa³ jeszcze w 2008
roku podpisaniem wspólnego
listu intencyjnego przez mera
Lwowa Andrija Sadowoho i prezydenta Wroc³awia Rafa³a
Dutkiewicza. Wspó³organizatorem konkursu jest równie¿
Kolegium Europy Wschodniej
im. Jana Nowaka – Jeziorañskiego we Wroc³awiu. W pertraktacjach w sprawie uzgodnienia wszystkich okolicznoœci
zwi¹zanych z organizacj¹
konkursu bra³ równie¿ udzia³
Konsulat Generalny RP we
Lwowie. W sk³ad jury konkursu
weszli: prof. Tadeusz Luty rektor Politechniki Wroc³awskiej, dr. Adolf Juzwenko dyrektor Ossolineum we
Wroc³awiu, równie¿ lwowscy
profesorowie Jurij Boba³o
i Jaros³aw Hrycak. Wszystkie
koszty organizacji konkursu
i budowy pomnika poniesie
strona polska. Konkurs
wystartowa³ 30 lipca 2009
roku, zaœ ostatni termin
z³o¿enia projektów do konkursu to 30 wrzeœnia tego¿
roku. Ju¿ 10 paŸdziernika
bêd¹ og³oszone wyniki konkursu. I nagroda stanowi –
25.000 z³otych polskich, II –
15.000 z³., III – 7.000 z³. Przewidziano równie¿ trzy nagrody
po 2.000 z³. Projekty konkursowe przyjmuj¹: meria lwowska
i Kolegium Wschodnie we
Wroc³awiu.
Wasyl Kosiw podkreœli³, ¿e
chodzi nie tylko o ustawienie
pomnika pomordowanych
profesorów, lecz te¿ o porz¹d-

Betonowy nagrobek z ¿elaznym krzy¿em, który stoi po
dzieñ dzisiejszy
kowanie ca³ego terenu Wzgórz
Wuleckich (obecnie parku
Studenckiego), ustawienie
tam ³awek, oœwietlenia,
posadzenie kwiatów, etc.
Trzeba te¿ organizowaæ ³atwy
dostêp do pomnika nie tylko
od strony ulic Boya – ¯eleñskiego i £ukasza, lecz te¿ od
strony ul. Sacharowa (dawniej
Wuleckiej), co nie jest zadaniem ³atwym, bowiem wzd³u¿
tego terenu biegn¹ tory tramwajowe.
Pomnik, którego nie by³o
Próby ustawienia pomnika
na Wzgórzach Wuleckich
niestety maj¹ ju¿ swoj¹ d³ug¹
i bardzo trudn¹ historiê. Kto
by móg³ pomyœleæ, ¿e prawda
o tragicznej œmierci wybitnych uczonych, w czasach
powojennych stanie siê tematem prawie zabronionym,
tematem tabu? ¯e próby
uczczenia ich pamiêci wywo³aj¹ sprzeciw i niechêæ ówczesnych w³adz lwowskich?
Jeszcze w dalekim 1980 roku
postanowiono zbudowaæ
pomnik pomordowanych
polskich profesorów. Projekt
zamówiono u znanego lwowskiego artysty – rzeŸbiarza,
ówczesnego rektora Akademii
Sztuk Piêknych prof. Emanuela Myœko. W dolnej czêœci
Wzgórz rozpoczêto budowê
(tramwaju nr 3 wtedy jeszcze
nie
by³o). Wielu miejscowych
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Polaków przychodzi³o popatrzeæ na powstaj¹ce z kamienia
i betonu figury rozstrzelanych
profesorów. Powstaniu pomnika towarzyszy³a potê¿na
kompania propagandowa,
kiedy to o udzia³ w kaŸni
profesorów oskar¿ono nie
tylko grupê specjaln¹ SS pod
dowództwem E. Schõngartha,
lecz równie¿ batalion „Nachtigall” i jego dowódcê T. Oberlendera, który w ówczesnym
czasie by³ ministrem w rz¹dzie RFN. PóŸniej wszystko
zmieni³o siê w mgnieniu oka.
Ju¿ pod koniec 1980 roku
i œladu po pomniku nie zosta³o. Lwowskie w³adze
sowieckie twierdzi³y uparcie,
¿e pomnika w ogóle nigdy nie
by³o. Jak pisa³ Jerzy Janicki:
„...Strach przed infekcj¹
solidarnoœciowych ruchów
w Polsce (s³ynny sierpieñ
1980 roku) by³ tak ogromny,
¿e embargiem ob³o¿ono
wówczas wszystko, co polskie: zniesiono zaproszenia
nawet rodzinne, zamkniêto
polski Teatr Ludowy we
Lwowie, buldo¿ery usunê³y
zrêby pomnika z wuleckiej
skarpy”.
Kolejne projekty
i drewniany krzy¿
Do rozmów w sprawie
ustawienia pomnika wrócono
w koñcu 80 lat XX wieku.
Ówczesny polski konsul we

Strach przed infekcj¹ solidarnoœciowych
ruchów w Polsce by³ u Sowietów tak
ogromny, ¿e embargiem ob³o¿ono
wówczas wszystko, co polskie, m.in.
buldo¿ery usunê³y zrêby pomnika
z wuleckiej skarpy.

roku. Przyjecha³o kilka autobusów z uczonymi z Krakowa
i Wroc³awia, odby³ siê wspólny
wiec polsko-ukraiñski na
miejscu zag³ady profesorów,
konferencja naukowa na
Politechnice lwowskiej. Og³oszono równie¿ o chêci budowy
nowego pomnika, o czym
œwiadczy te¿ i kamieñ wêgielny z odpowiednim napisem,
który stoi niedaleko od pamiêtnego krzy¿a. Mieliœmy
wielk¹ nadziejê, ¿e tym razem
realizacja projektu nowego
pomnika dojdzie do skutku!
Lecz minê³o ju¿ osiem kolej-

Niezrealizowane projekty pomnika
demików studenckich. W 1988
roku pertraktowano ju¿ nie
o „znaku pamiêci”, lecz o prawdziwym pomniku. Projekt znów
zamówiono u prof. E. Myœko.
Kilka lat póŸniej pan profesor
sporz¹dzi³ projekt i makietê
pomnika, który wyobra¿a³
„bramê czy te¿ tunel, którego
wnêtrze tonie w mroku i tylko
daleki przeœwit dnia pozwala
wyinterpretowaæ myœl artysty,
¿e niema takiego mroku
œmierci, którego nie rozjaœni³aby nadzieja jutra”. Pomnik
mia³ byæ uroczyœcie otwarty
4 lipca 1991 roku, w piêædziesi¹t¹ rocznicê tragedii, lecz
brak pieniêdzy i inne okolicznoœci nie pozwoli³y nawet
na rozpoczêcie realizacji
projektu. Wtedy to na Wzgórzach Wuleckich obok p³yt
betonowych, które pozosta³y
po zniszczeniu pomnika w
1980 roku, polski lwowski
Klub Myœli Katolickiej wystawi³ skromny krzy¿ drewniany.
Krzy¿ ¿elazny
i tablica z kartonu
Dopiero w 1995 roku Polskie Towarzystwo Opieki nad
Grobami Wojskowymi, któremu
przewodniczy³ wtedy p. Eugeniusz Cydzik wystawi³o z finansow¹ pomoc¹ z Kraju
zwyk³y betonowy nagrobek
z ¿elaznym krzy¿em, który
stoi po dzieñ dzisiejszy. Przez
kilka lat na tym „znaku pamiêci” nie by³o ¿adnych napisów, póŸniej zaœ napis na
zwyk³ej tekturze, w koñcu
ustawiono tablice z materia³u
sta³ego.
Kamieñ wêgielny
bez pomnika
W 2001 roku by³a kolejna
rocznica tragedii lipca 1941

nych lat i dopiero teraz zjawi³a
siê realna perspektywa, ¿e w
koñcu po trzydziestu latach
rozmów o pomniku dojdzie do
konkretnych czynów i pomnik
bêdzie zbudowany.
Co wiedz¹
dzisiejsi lwowianie
Korespondent „Kuriera
Galicyjskiego” poprosi³ o komentarz konsula RP Marcina
Zieniewicza.:
- „To tylko pocz¹tek drogi.
Budowa pomnika i ca³ego
kompleksu uporz¹dkowania
Wzgórz Wuleckich jest wspóln¹
koncepcj¹ w³adz samorz¹dowych Lwowa i Wroc³awia.
Konsulat uczestniczy³ na
wielu etapach rozmów o tym
projekcie. 100% finansowania
bierze na siebie strona polska.
Na razie jest tylko koncepcja.
Artystom – rzeŸbiarzom nie
narzucano ¿adnych wizji
pomnika, ka¿da myœl bêdzie
uwa¿nie oceniona przez jury
konkursu.
Niestety, sporo dziennikarzy mediów ukraiñskich,
którzy brali udzia³ w konferencji prasowej w ogóle nie
by³o zorientowanych w temacie,
jakiemu by³a ona poœwiêcona.
Nie s³yszeli nigdy o rozstrzelanych 4 lipca 1941 roku
profesorach lwowskich, ani
o problemach, zwi¹zanych z
budow¹ pomnika.
Fakt ten pokazuje, jak ma³o
obecni mieszkañcy Lwowa
wiedz¹ o tych tragicznych
czasach. Nie wiedz¹ co siê
sta³o, kto zgin¹³, dlaczego
zgin¹³. Budowa pomnika
uwieczni pamiêæ pomordowanych uczonych polskich, i doda wiedzy obecnym mieszkañcom Lwowa i Ukrainy”.
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250. ROCZNICA CUDOWNEGO OBRAZU
MATKI BOSKIEJ ŁOPATYŃSKIEJ
KS. MAREK
WOJNAROWSKI
z £opatyna
8 maja 2009 roku, z okazji uroczystoœci Jubileuszu
250-lecia cudownego Obrazu Matki Bo¿ej, z £opatyna,
do Wójcic uda³a siê 15 - osobowa pielgrzymka, której moderatorem by³ ks. Marek Wojnarowski.
W dniu 10 maja, w koœciele
w Wójcicach z okazji wspomnianego jubileuszu zosta³a
odprawiona przez abp Alfonsa
Nossola uroczysta Msza œw.
Zosta³a ona poprzedzona
czuwaniem modlitewnym,
uroczystymi nieszporami,
pasterk¹ Maryjn¹ i godzinkami. W czasie Mszy œw., jako
dar ofiarny z³o¿ono ornat
z wizerunkiem Matki Bo¿ej
£opatyñskiej.
Wieœæ o cudach i ³askach
p³yn¹cych ze s³ynnego Obrazu dociera³a nawet do s¹siednich pañstw. Z ró¿nych stron
Polski, a tak¿e z zagranicy
przybywali wierni, aby modliæ
siê przed cudownym Obrazem
Matki Boskiej £opatyñskiej.
Pomimo ró¿nych zdarzeñ,
które mia³y miejsce na przestrzeni minionych 250 lat,
kult tego cudownego Obrazu
trwa po dzieñ dzisiejszy. Zapoznajmy siê przeto pokrótce
z jego histori¹.
Wójcice – stara wieœ w po³udniowej Polsce, której pocz¹tki siêgaj¹ XIII wieku,
po³o¿ona nad jeziorem Nyskim,
nale¿a³a niegdyœ do nyskich
biskupów. Stoi tam wzmiankowany ju¿ w 1302 roku koœció³ œw. Andrzeja Aposto³a,
który w 1946 roku przej¹³
funkcjê repatriowanego kresowego sanktuarium maryjnego. A wszystko to z powodu
znajduj¹cego siê w nim cudownego Obrazu Matki Bo¿ej
Pocieszenia, bêd¹cego XVIII
– wieczn¹ kopi¹ ikony z klasztoru na Jasnej Górze.
Pocz¹tek historii cudownego Obrazu rozpoczyna siê
w domu czeœnika Macieja
Niestojemskiego z Rytkowa,
mieszkaj¹cego w okolicach
miasteczka Busk, na pó³nocny
– wschód od Lwowa. Kiedy
w gospodarstwie wybuch³
po¿ar, ogieñ strawi³ wszystko
oprócz pokoju, w którym
znajdowa³ siê œwiêty wizerunek. W 1754 r. zaobserwowano ³zy, p³yn¹ce na obrazie z oczu Maryi i Jezusa.
Wieœci o tych zdarzeniach
szybko rozesz³y siê po okolicy.
5 lipca 1756 roku Obraz
uroczyœcie przewieziono z Rytkowa, do kaplicy pa³acowej
Mniszchów w £opatynie, a nastêpnie tego samego dnia - do
drewnianego koœcio³a, gdzie
by³ on umieszczony w g³ównym
o³tarzu.
Dowiedziawszy siê o tym
ks. Samuel G³owiñski, administrator diecezji lwowskiej

„obawiaj¹c siê jakiejœ zdrady
czy postêpu szatañskiego”,
8 czerwca 1757 roku rozkaza³ Obraz zdj¹æ i opieczêtowaæ. Ks. W³adys³aw, Aleksander Pomian – £ubieñski,
Arcybiskup i póŸniejszy prymas Polski i Litwy, powo³a³
specjaln¹ komisjê w kurii
lwowskiej, do zbadania wiarygodnoœci i autentycznoœci
nadzwyczajnych znaków i w
oparciu o wypowiedzi zaprzysiê¿onych œwiadków oraz ich
opiniê, 23 lutego 1759 roku
potwierdzi³ dekretem cudowny
charakter Obrazu. Na uroczystoœæ odpieczêtowania i wystawienia do publicznej czci
cudownego Obrazu Matki
Boskiej wyznaczy³ niedzielê
13 maja 1759 roku. W
uroczystoœci tej udzia³ wziêli, oprócz oficjalnych delegatów Kurii lwowskiej, tak¿e
inni goœcie i delegacje z ró¿nych
powiatów, miast i wsi. Wraz
z wieloma ksiê¿mi rzymskokatolickimi, przybyli ksiê¿a
greckokatoliccy, aby wspólnie
oddaæ czeœæ Maryi i Dzieci¹tku
Jezus.
W 1770 roku odby³a siê
koronacja cudownego Obrazu
Matki Boskiej £opatyñskiej.
Jego s³awa obejmowa³a coraz
szersze krêgi wiernych, którzy
przebywali, aby u stóp Maryi
uprosiæ potrzebnych ³ask.
W 1785 roku, podczas
uroczystoœci poœwiêcenia
nowej murowanej œwi¹tyni
w £opatyniu przeniesiono
doñ cudowny Obraz Matki
Bo¿ej i umieszczono go w
g³ównym o³tarzu. Podobnie
jak i poprzednio gromadzili
siê przed nim liczni wierni,
doznaj¹c ³ask i b³ogos³awieñstwa zawsze mi³osiernej
Maryi. Œwiadcz¹ o tym liczne
wota ofiarowane przez wys³uchanych i uzdrowionych na
duszy i ciele. Wiele z tych wot
zaginê³o na skutek prze¿ywanych przez nasz kraj historycznych doœwiadczeñ.
W 1944 roku nast¹pi³ niema³y wzrost zagro¿enia dla
ludnoœci polskiej na Kresach Wschodnich ze strony
ukraiñskich nacjonalistów.
Odczuwano to równie¿ w
okolicach £opatyna. Ksiê¿a
z parafii £opatyñskiej otrzymywali od bojówek UPA pisma,
aby natychmiast opuszczali
ten teren. W obliczu licznych
gróŸb ks. proboszcz Franciszek Byra i wikary Wiktor
Harbich, w maju 1944 roku
postanowili wyjechaæ z £opatyna i udaæ siê do Polski centralnej. Przed opuszczeniem
£opatyna przygotowali do
transportu Cudowny Obraz
oraz czêœæ cenniejszego sprzêtu liturgicznego. Ponadto ju¿
wczeœniej ukryto dwa du¿e
dzwony z £opatyñskiego koœcio³a, zakopuj¹c je w ziemi.
Ksiê¿a z £opatyna wyjechali
najpierw do Radziechowa,
aby tam uzyskaæ wagon na

Obraz Matki Boskiej
£opatyñskiej

roku, gromadz¹ dawnych
³opatynian, rozproszonych
niemal po ca³ym œwiecie
przed cudownym Obrazem
Matki Boskiej £opatyñskiej
w Wójcicach. Ale i w obecnych, powojennych czasach
mia³ miejsce przykry incydent.
Otó¿, w nocy z 10 na 11 lutego 1984 roku, ju¿ w Wójcicach dokonano kradzie¿y
korony MB£ oraz 110 cennych
srebrnych i poz³acanych
wot.
Staraniem ksiêdza proboszcza Kazimierza Kwiatkowskiego i parafian, ufundowano nowe korony, zbli¿one
do oryginalnych, które 23

Koœció³ w £opatynie
przejazd do Polski centralnej
wraz z kilkoma rodzinami
wiernych, którym grozi³o niebezpieczeñstwo.
Cudowny Obraz Matki
Bo¿ej wêdrowa³ w zawierusze
wojennej z £opatyna, od maja
1944 roku do 1946 roku.
W czasie dzia³añ wojennych
Obrazem opiekowa³ siê ks.
proboszcz Franciszek Byra
wraz z grup¹ wiernych z £opatyna. W ostatnich latach II
wojny œwiatowej, cudowny
Obraz by³ otoczony szczególn¹ czci¹ w domu rodziny
Smolarz w Przêdzelu ko³o
Rudnika nad Sanem, gdzie
mieszka³a siostra ks. Franciszka. Po zakoñczeniu II wojny
œwiatowej i nawi¹zaniu kontaktu z wiernymi z £opatyna przesiedlonymi do Wójcic,
ks. Franciszek przyby³ w
dniu 3 maja 1946 roku wraz
z Cudownym Obrazem MB£
na stacjê kolejow¹ w Otmuchowie, sk¹d uroczyœcie przeniesiono Cudowny Obraz do
koœcio³a w Wójcicach. Tu zosta³ umieszczony w g³ównym
o³tarzu i otoczony wielk¹
czci¹ ze strony wszystkich
wiernych. Jak za dawnych
lat Obraz MB£ nadal darzy
swymi ³askami Jej czcicieli.
Uroczystoœci odpustowe
Wniebowziêcia Najœwiêtszej
Maryi Panny, obchodzone
w dniu 15 sierpnia ka¿dego

wrzeœnia 1985 roku pob³ogos³awi³ papie¿ Jan Pawe³ II
w Castel Gandolfo. Ponownej
koronacji dokona³ kardyna³
Henryk Gulbinowicz, metropolita wroc³awski w Wójcicach 10 sierpnia 1986 roku
z udzia³em ks. biskupa Alfonsa Nossola.
Od 1986 roku w koœciele
w Wójcicach zosta³o utworzone
Sanktuarium Matki Bo¿ej
£opatyñskiej. Wierni zaœ z
Wójcic wraz z rozsianymi po
ca³ym œwiecie czcicielami
Matki Bo¿ej £opatyñskiej,
stale troszcz¹ siê o koœció³
w £opatynie – Dom Bo¿y, w
którym MB£ tak d³ugo królowa³a.
Koœció³ £opatyñski odremontowano w 1991 roku i przekazano wiernym wyznania
rzymskokatolickiego. Œwi¹tyniê
tê wspomagaj¹ bez przerwy
wierni z Wójcic i z innych
miejscowoœci.
W dniu 28 grudnia 2008
roku arcybiskup lwowski
ks. Mieczys³aw Mokrzycki
poœwiêci³ prezbiterium w £opatyñskim koœciele, które zosta³o odnowione. Ju¿ wczeœniej
dokonano drenowania terenu
przykoœcielnego, wymieniono
okna, przeprowadzono naprawê i konserwacjê dachu
na koœciele. Obecnie rozpoczêto wykonywanie nowej
elewacji œwi¹tyni Od czterech

lat prowadzona jest renowacja zabytkowych malowide³ w tym koœciele.
To, ¿e koœció³ £opatyñski
przybiera dawny, piêkny
wygl¹d jako polska pami¹tka
na Kresach Wschodnich, w
du¿ej mierze zawdziêcza siê
œp. ks. Kazimierzowi Kwiatkowskiemu, wiernym z Wójcic
i pozosta³ym parafianom
przesiedlonym z £opatyna.
W dziele ratowania polskich
pami¹tek na Kresach Wschodnich ma swój bardzo du¿y
udzia³ Stowarzyszenie Odnowienia Koœcio³a w £opatynie
z siedzib¹ w Wójcicach 137b,
(48 – 385 Otmuchów) na
czele z prezesem - Janem Cichewiczem. Od trzech lat inicjatywê Stowarzyszenia wspiera
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, przekazuj¹c znaczne
œrodki finansowe na remont
£opatyñskiego koœcio³a.
Równie¿ Senat RP dziêki staraniom senatora RP Norberta Krajczego, przekazuje od
dwóch lat œrodki na ten cel.
Dziêki tej pomocy koœció³
£opatyñski nabiera pierwotnego blasku.
Niechaj Matka Bo¿a £opatyñska nadal darzy swymi
³askami tych wszystkich,
którzy tak wiernie Jej s³u¿¹!

Program uroczystości,
poświęconych
250leciu kultu
Matki Bożej
Łopatyńskiej
Sobota 15.08.2009 r.
godz. 12.00 program s³ownomuzyczny szko³y muzycznej
z £opatyna
godz. 13.30 wystêp zespo³u
œpiewaj¹co-tañcz¹cego z Dêbicy – Polska
godz. 15.00 przygotowanie
modlitewne do uroczystoœci
– modlitwy przeplatane piosenkami religijnymi
godz. 16.00 uroczysta Msza
œw. jubileuszowa, której przewodniczy biskup ze Lwowa,
œpiewa chor z Wroc³awia i zespó³ z Dêbicy – Polska
koncert choru z Wroc³awia
– Polska po Mszy œw.
Po Mszy obiad dla zaproszonych goœci, a dla reszty
uczestników uroczystoœci –
ognisko i pieczona kie³baska
ko³o koœcio³a
godz. 21 apel maryjny i procesja z obrazem Matki Bo¿ej
£opatyñskiej dooko³a koœcio³a,
procesja ze œwiecami
godz. 24.00 uroczysta pasterka
maryjna – Msza œw.
Niedziela 16.08.2009 r.
godz. 12.00 uroczysta Msza
œw. koñcz¹ca uroczystoœci
jubileuszowe 250-lecia kultu
Matki Bo¿ej £opatyñskiej.
Po Mszy œw. – procesja ze
œwiat³em na cmentarz i modlitwy za zmar³ych.
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OBOJĘTNOŚĆ GUBI ZABYTKI NA UKRAINIE
Pa³ac Potockich w Tulczynie w sierpniu 2008 roku.
Prawa galeria jeszcze jest nierozebrana

DMYTRO ANTONIUK
tekst i zdjêcia
Niedawno wróci³em z kolejnej podró¿y po Ziemi
Winnickiej – kraju, gdzie
iloœæ przeró¿nych zabytków
historycznych i przyrodniczych jest nie mniejsza
od znajduj¹cych siê na Ziemi
Lwowskiej czy Tarnopolskiej,
gdzie o turystach jedynie
chyba s³yszano, ale prawie
nigdy ich nie widziano.
Konkluzje zrodzone w tej
wêdrówce, niestety nie s¹
pocieszaj¹ce: zabytki gin¹
wprost na oczach, jak gdyby
nikomu na nich nie zale¿a³o.
Zaczniemy od najbardziej,
moim zdaniem, krzycz¹cego
faktu, zwi¹zanego z pa³acem
we wsi Bi³yczyn, ko³o Baru.
Jest to s³ynna, znana z prac
krajoznawców i historyków
– polskiego (Romana Aftanazego) i ukraiñskiego (Dmytra
Ma³akowa) rezydencja rodziny
Krassowskich, która jeszcze
do niedawna zdumiewa³a
podró¿nych pozosta³oœciami
piêknych p³askorzeŸb i malowide³.
Za czasów radzieckich by³a
tu szko³a, biblioteka i klub,
które, oczywiœcie, spowodowa³y
zniszczenie zabytków zarówno
z zewn¹trz, jak i wewn¹trz.
Mimo to, mo¿na by³o sobie
wyobraziæ, jak kiedyœ ¿yli tu
prawdziwi w³aœciciele. Obecnie, niestety, podró¿ny mo¿e
tylko snuæ przypuszczenia
o wygl¹dzie rezydencji. Przed
dwoma laty pa³ac sp³on¹³.
Prawdopodobnie – m³odzie¿
urz¹dzi³a tu, w pustych salach
pa³acu pijatykê i byæ mo¿e,
umyœlnie lub nie, podpali³a
go. Turystê, który odwiedzi
to miejsce spotykaj¹ osierocia³e filary g³ównego wejœcia.
Podwoje, które one do niedawna podtrzymywa³y, zawali³y
siê, podobnie, jak elementy
konstrukcyjne dachu. Chodziæ miêdzy ruinami jest bardzo niebezpiecznie. Co prawda,
nawet pomimo po¿aru, miejscami na œcianach pozosta³y
atrakcyjne malowid³a w neogotyckim i klasycznym stylu.
Mo¿na znaleŸæ równie¿ pozosta³oœci kaflowego pieca i dwóch
kominków. Nic nie œwiadczy
o tym ¿eby ktoœ zamierza³ odnowiæ ten zabytek. W takim
stanie, niew¹tpliwie jest skazany na ca³kowite zniszczenie…
Podobn¹ sytuacjê widzimy
i w innym koñcu obwodu winnickiego, we wsi Obodówka

Ten sam zabytek w lipcu 2009 roku

Pa³ac w Bi³yczynie latem 2007 roku

Zniszczenie dotknê³o nie
tylko wzglêdnie nieznane
pa³ace, ale tak¿e znane zabytki o znaczeniu krajowym.
Chodzi o ogromny, prawdopodobnie najwiêkszy na
Ukrainie kompleks pa³acowy
rodziny Potockich w Tulczynie. Na wiosnê, br. popad³a
w ruinê zabytkowa galeria,
która ³¹czy³a pa³ac g³ówny z
praw¹ oficyn¹. Za czasów
Stanis³awa Szczêsnego Potockiego i jego ¿ony Zofii, dla
uczczenia której powsta³a

pod uwagê sytuacjê finansow¹ w kraju i na œwiecie?
Natomiast w Seliszczi,
powiatu tywrowskiego, chocia¿
obiekty zabytkowe nie zosta³y
zburzone, s¹ jednak bardzo
zniszczone. By³y deputowany
Werchownej Rady Ukrainy
(parlamentu ukraiñskiego)
i prezes S³u¿by Celnej Ukrainy
Wo³odymyr Skomorowski
„odbudowuje” zamek czerlenkowski, który kiedyœ tu sta³.
Nie trzyma siê jednak starego projektu, którego ju¿ nie

Ten sam zabytek latem 2009 roku

Nowa twierdza Skomorowskiego w Seliszczi

Pa³ac genera³a Zabotina w Ma³ej Rostowce
trostianeckiego powiatu.
Zachowa³ siê tu, jeœli mo¿na
tak powiedzieæ – g³ówny
maj¹tek potê¿nej kiedyœ rodziny Sobañskich. G³ówny,
poniewa¿ prawie wszyscy
cz³onkowie tej rodziny zostali
pogrzebani w obodowskim
grobowcu, bez wzglêdu na
to, gdzie umarli. Bogaty
pa³ac z po³owy XIX wieku do
czasów niepodleg³oœci Ukrainy zachowa³ siê w mniej
wiêcej normalnym stanie.
Ten sam Ma³akow udokumentowa³ autentyczny stan
wnêtrza zabytku. Wprawdzie,
bez mebli, obrazów oraz innego sprzêtu.
Po 1991 roku biura ko³chozu, które mieœci³y siê w pa³acu oraz szko³a zosta³y przeniesione do innego miejsca.
Pa³ac niezwykle szybko
zacz¹³ niszczeæ. Wprawdzie,
by³a nadzieja na uratowanie
zabytku, gdy w latach 90.
przyjecha³ tu potomek Sobañskich. Zaproponowa³
g³owie rady wiejskiej (wój-

towi) zainwestowanie w³asnych pieniêdzy w remont
pa³acu, nie pretenduj¹c na
zajêcie maj¹tku. Miejscowy
urzêdnik, ze znanych tylko
jemu samemu pobudek nie
przyj¹³ propozycji. Podpisa³
wyrok na rezydencjê. Po kilku
latach tak¿e tu, podczas
po¿aru, tak samo, jak i w Bi³yczynie zosta³o spalone zabytkowe wnêtrze oraz dach.
Wandale nadal niszcz¹ ruiny
zamku. Ktoœ, nawet wlaz³ na
wie¿ê pa³acow¹ aby str¹ciæ
¿elazn¹ konstrukcjê, na
której kiedyœ wisia³a latarnia. Konstrukcja zosta³a pogiêta, ale jeszcze stoi. Zabytek, a dok³adnie jego zniszczeñ broni tylko jedna osoba – urodziwa Olga Kuczer –
dyrektor miejscowego amatorskiego muzeum krajoznawczego. Szuka sposobu
aby zwróciæ uwagê spo³eczeñstwa na pa³ac Obodowski. Lecz niestety, co mo¿e zrobiæ jeden ¿o³nierz na polu
walki?

...i wie¿a zamku
Szeniowskich tam¿e
„Sofijówka”, w tej galerii
urz¹dzono ogród zimowy, a
latem – jadalnia dla gospodarzy i goœci. Obecnie le¿y
tu góra rozbitych cegie³.
Dyrektor Kolegium Kultury,
który obecnie jest w³aœcicielem kompleksu, powiedzia³,
i¿ galeria zosta³a rozebrana
ze wzglêdu na jej stan, gro¿¹cy
zawaleniem. Wszystkie potrzebne pozwolenia na to by³y
otrzymane. Lecz, czy nie lepiej
by³o by po prostu zachowaæ
tê czêœæ pa³acu? OdpowiedŸ
jest banalna: na to trzeba wiêcej pieniêdzy, taniej rozebraæ.
I jeszcze jedno pytanie. Czy
galeria zostanie odbudowana
w najbli¿szym czasie, bior¹c

ma, a robi to na œlepo. Planuje umieœciæ tu hotel, salê
konferencyjn¹, restauracjê
i muzeum. Obiecuje wyremontowaæ asfaltowe drogi,
za co, osobiœcie jestem bardzo wdziêczny. Pozostaje
pytanie – co z tego wyjdzie.
Jak na razie, autentyczna
wie¿a zamku Szeniowskich
wci¹¿ le¿y w gruzach. Chocia¿ ona równie¿ ma byæ
w³¹czona do kompleksu
nowoczesnych pseudo fortyfikacji, które, wygl¹daj¹
okropnie.
Zniszczenia, po¿ary,
znie-kszta³cenia – to jeszcze nie pe³na lista owych
klêsk, które, jak plagi
egipskie spad³y na dawne
zabytki ziemi Winnickiej.
Jest jeszcze jeden problem.
Na przyk³ad, w mieœcie
powiatowym Illincy jakimœ
cudem zachowa³a siê du¿a
wspania³a synagoga z XVIII
wieku, w architektonicznym stylu której mo¿na
zauwa¿yæ wp³ywy baroku
i rokoko. Mieœci siê ona w
samym centrum miasteczka, ale nie mo¿na do niej
podejœæ, nie mówi¹c ju¿ o
wejœciu do œrodka. Teren
wokó³ zabytku zosta³ spry-
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watyzowany przez jakiœ
prywatny zak³ad stolarski,
pracownicy którego nie
wpuszczaj¹ nikogo za wysokie ogrodzenie. Czy urz¹d
miejski mia³ prawo wydawaæ
pozwolenie na prywatyzacjê
pomnika architektury, w którym, byæ mo¿e, zachowa³y
siê oryginalne wnêtrza – pytanie retoryczne…
Dziêkuj¹c Bogu, na Ziemi
Winnickiej nie wszystko jest
w tak beznadziejnym stanie.
Na przyk³ad, kaplicê Potockich w Jaskini, wzniesion¹
przez genialnego W³adys³awa Gródeckiego, autora

Odrestaurowana oficyna
pa³acowa w Onytkówce

KANIONEM DNIESTROWYM
ZINAT MACHMUTOW
Wieœ Rakowiec – to pocz¹tek sp³ywu Dniestrem.
Koniec wyprawy – to wieœ
Usteczko. Ca³a trasa
sp³ywu ci¹gnie siê przez
czterdzieœci piêæ kilometrów.
We wsi Rakowiec, na prawym skalistym brzegu
Dniestru widoczna jest zburzona wie¿a twierdzy. Wybudowana w 1660 roku przez
podczaszego Halickiego Dominika Wojciecha Bieniawskiego. Obserwowano z niej
ruch ³odzi, statków i sp³yw
drewna po rzece. Twierdza
by³a u¿ywana tak¿e w charakterze miejsca pertraktacji
handlowców. Mimo tego ¿e
by³a niewielka pe³ni³a funkcjê
strategiczn¹ gdy¿ wraz z zamkiem w Czernelicy (by³y po³¹czone korytarzem) stanowi³y
bazê wypadow¹ dla wojsk
polskich podczas wyprawy
na Wo³ochów. Kilkakrotnie
nacierali na zamek Turcy,
ale nie mogli go zdobyæ. W
XIX w. by³a tu fabryka potasu.
Ostateczny cios zadali
zamkowej wie¿y... miejscowi mieszkañcy. Kilka lat
temu w ruinach zamku dosz³o
do wypadku. Pewien ch³opczyk spad³ z drewnianych

Za³oga tej ³odzi – to dziennikarze z ca³ej Ukrainy (w czerwonej koszulce - autor)
zamieszkuje wiele gatunkow
ptaków. Na brzegach rzeki
obserwujemy piêkne skalne
jary, jaskinie, wodospady.

kozack¹ banderê. Mi³e towarzystwo pomaga³o odpocz¹æ od codziennych obowi¹zków i pracy.

Ciep³y klimat kanionu
odró¿nia to miejsce od innych terenow Ukrainy Zachodniej – skalne œciany
kanionu zatrzymuj¹ s³oneczne
ciep³o, dzieki temu przez
cale lato deszcz tu prawie
nie pada, a wiosna zaczyna
sie 2-3 tygodnie wczeœniej
ni¿ w innych miejscowoœciach.
Przed wypraw¹ przeprowadzono krótki instrukta¿,

By³a to dwudniowa trasa
aktywnego wypoczynku.
Po drodze wielokrotnie spotykaliœmy podró¿nych, którzy
uczestniczyli nawet w piêciodniowej wyprawie. Jedn¹
z takich grup spotkaliœmy
we wtorek w porze obiadowej. G³odni i zmêczeni mieszkañcy domku na wodzie
ucieszyli siê nies³ychanie na
nasz widok. Kiedy siê przy-

dotycz¹cy zachowania na
wodzie. Wszyscy zgranie
za³o¿yli kamizelki ratunkowe
i wyprowadzili ³ódŸ do wody.
Nasza za³oga – to dziennikarze z ca³ej Ukrainy, przewa¿nie
wschodniej i ja – jeden z
m³odszych cz³onków zespo³u
„Kuriera Galicyjskiego”. Zaj¹³em miejsce na samym koñcu
³odzi. Nie udawa³o siê nam
p³yn¹æ z pr¹dem i, zamiast
poruszaæ siê do przodu, krêciliœmy siê w miejscu. Uda³o
siê wreszcie wyrównaæ ³ódŸ
i wyruszyæ w odpowiednim
kierunku. Wiatr ch³odzi³
nam twarze, wystawione na
dzia³anie gor¹cych promieni s³onecznych. Na przyjemnej rozmowie i obserwowaniu malowniczych widoków czas mija³ szybko.
Nasza ³ódŸ ró¿ni³a siê od
innych, poniewa¿ mia³a

witaliœmy i wymieniliœmy
¿yczliwe spojrzenia, okaza³o
siê, ¿e napotkane przez nas
towarzystwo nie by³o przygotowane do tak wyczerpuj¹cej wyprawy. Jedynymi
artyku³ami spo¿ywczymi,
zabranymi przez nich, by³y
ry¿ i makaron. Poczuliœmy,
¿e naszym obowi¹zkiem jest
uratowanie tych nieznajomych ludzi od „niechybnej
œmierci g³odowej” i takiego
menu na obiad. Poczêstowaliœmy ich gor¹c¹ herbat¹
i bardzo smacznymi p¹czkami.

W kaplicy Potockich
w Jaskini
budynku z chimerami w Kijowie, oddano parafii rzymskokatolickiej pw. œwiêtego
Andrzeja Boboli. Zachowa³o
siê prawie ca³e wnêtrze zabytku, z wyj¹tkiem witra¿y.
W ka¿d¹ niedzielê, o godz.
15:00 odprawia siê tu Msza
œw.
W wytwornym pa³acu
genera³a Zabotina, we wsi
Ma³a Rostowka, w powiecie
oratowskim mieœci siê centrum rehabilitacyjne dla
uzale¿nionych od narkotyków. A maj¹tek we wsi
Onytkowce, powiatu tywrowskiego zosta³ przekszta³cony na wspó³czesny
oœrodek rekreacyjny: odnowiono oficynê i skrzyd³a,
gdzie mieœci siê sauna i niedu¿a restauracja. Byæ mo¿e,
ktoœ powie, i¿ jest to samodzielne odnowienie zabytku. Jednak lepiej, i¿ mieœci
siê tam sauna i restauracja
ani¿eli pogorzelisko i okropne zniekszta³cenia. Miejmy
nadziejê, ¿e taki, niestety
rzadko spotykany stosunek
do obiektów zabytkowych
mimo wszystko stanie siê zjawiskiem normalnym i powszechnym.
Tylko nie b¹dŸmy obojêtni.

KG

Rakowiec
konstrukcji wewn¹trz wie¿y,
które siê jeszcze zachowa³y.
Mieszkañcy podjêli „zdecydowane dzia³ania” i spalili to,
co pozosta³o z twierdzy. Dziœ
zachowa³y siê tylko kamienne
œciany wie¿y i ruiny obok.
Dniestr – jedna z najpiêkniejszych rzek Europy,
druga co do wielkosci na
Ukrainie, ciagle dzika i przez
to bardzo atrakcyjna dla turystow. Nasza wyprawa odbywala siê na najpiêkniejszym
jej odcinku – w strefie Parku
Krajobrazowego „Kanion Dniestrowy”, gdzie rzeka p³ynie w
g³ebokiej na 80 – 200m dolinie, tworz¹c piêkne zakola.
Unikalnego charakteru tej
wycieczce nadaj¹ malownicze
krajobrazy, ich niepowtarzalnoœæ. Skaliste i strome brzegi,
pokryte liœciastymi drzewami

Na brzegach kanioniu,
w masywach otaczaj¹cych
Dniestr co raz napotykamy
jaskinie i groty. Wprost
pora¿a³ ich „chimeryczny”
wygl¹d a niewielkie wodospady zbiegaj¹ce po obroœniê-

tych mchem kamieniach
dawa³y siê zachwycaæ swoim
nieopisanym piêknem.
W trakcie sp³ywu zatrzymywaliœmy siê przy Ÿród³ach,
które powsta³y pod sk³onem
w¹wozu. Woda by³a czysta,
jak kryszta³. •ród³a by³y
trzy, ró¿ne co do wielkoœci,
natomiast woda w ka¿dym
z nich by³a inna w smaku.
Na jednym brzegu Dniestru by³ las mieszany, a na
drugim widaæ by³o dachy
chat wiejskich. Wioski ci¹gnê³y siê od Ÿród³a do Ÿród³a.
Miejsca ujœcia Ÿród³a s¹
uwa¿ane przez miejscowych
za miejsca œwiête. Stawiane
s¹ tam kapliczki.
W trakcie sp³ywu Dniestrem zatrzymaliœmy siê na
lewym brzegu i weszliœmy na
górê zwan¹ „Czerwon¹”,
która ma ponad 200 m
wysokoœci. Nazwa góry pochodzi od czerwonego kamienia, z którego jest zbudowana.
Kamieñ ten jest ³atwy w
obróbce, dlatego te¿ w dawnych wiekach eksploatowano
go i wywo¿ono - nawet do Turcji. Do dziœ w Stambule s¹
domy ozdobione w³aœnie nim.
Kto wie, mo¿e moi tatarscy, po
mieczu, przodkowie mieli z tym
coœ wspólnego?
Na noc rozbiliœmy namioty na brzegu Dniestru.
Do najbli¿szej wsi by³o dziesiêæ kilometrów drogi. Ze
strony Dniestru dochodzi³y
tajemnicze pluski, niedaleki las budzi³ siê do nocnego
¿ycia. Figluj¹ce ognie naszego ogniska odbija³y siê
w czarnych wodach rzeki.
„Kurier Galicyjski” bra³
udzia³ w dniestrowej wyprawie na zaproszenie wydzia³u
ds.turystyki, eurointegracji,
stosunków zewnêtrznych i inwestycji ivano-frankivskiej
Wojewódzkiej Administracji
Pañstwowej. www.if.gov.ua
Dziêkujemy paniom Natalii Hasiuk oraz Natalii
Blizniuk za bardzo sprawn¹
organizacjê imprezy, a panu
Serhijowi Didyczowi za opiekê
nad sp³ywem (patrz reklama
w zesz³orocznych numerach
KG z lipca i sierpnia).

KG
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BYŁO NAS DWUDZIESTU NA CAŁEJ UKRAINIE
Z ksiêdzem KAZIMIERZEM
HALIMURK¥ – proboszczem
parafii rzymskokatolickiej
w Stanis³awowie pw. Chrystusa Króla rozmawia³
MARCIN ROMER
- Proszê Ksiêdza, niedawno parafia obchodzi³a
swoje 20-lecie. Ksi¹dz od
pocz¹tku dzia³a³ przy tej
parafii, by³ jej organizatorem. Jakie by³y pocz¹tki.
- No w³aœnie, 20 lat minê³o, jak jeden dzieñ. Jednym
z zaproszonych goœci by³
g³ówny in¿ynier z „Energopolu” – pan Henryk Kolasa,
który z powodów zdrowotnych nie móg³ przyjechaæ,
napisa³ list. Pisze, ¿e w³aœnie
nawet siê nie chce wierzyæ, i¿
minê³o ju¿ 20 lat a wydaje siê,
¿e dopiero niedawno zaczynaliœmy.
W uroczystym nabo¿eñstwie z okazji 20-lecia naszego koœcio³a przewodniczy³
ks. biskup Marcjan Trofimiak.
Niestety, nasz abp Mieczys³aw
Mokrzycki nie móg³ przyjechaæ, bo w tym czasie przebywa³ w Rzymie, gdzie otrzyma³
paliusz. Na uroczystoœæ przyjecha³o ponad 30 ksiê¿y i sióstr
zakonnych, wierni z ró¿nych
parafii. Poniewa¿ by³ to dzieñ
powszedni, nie wszyscy mogli
tu przybyæ.
To pierwsze 20 lat parafii.
Przed wojn¹ parafia, jako taka
nie istnia³a, by³ jedynie
komitet budowlany. Przewodniczy³ komitetowi budowlanemu nie¿yj¹cy ju¿ dzisiaj –
ksi¹dz W³adys³aw Szetela,
który w 1946 roku opuœci³
Stanis³awów wyje¿d¿aj¹c do
swojej przemyskiej diecezji,
sk¹d pochodzi³. Pracowa³ w
tej diecezji a¿ do œmierci.
W 1946 roku przejê³a ten
koœció³ w³adza radziecka.
Wed³ug dokumentów, które
uda³o siê znaleŸæ – w 1954
roku zosta³ przekazany pod
magazyny ksiêgarni. Od 1954
roku dzieje tego koœcio³a
ci¹gle siê zmieniaj¹. Parafia
siê rozproszy³a, jedni wyjechali do Polski, innych wywieziono na Syberiê. Parafianie
stanis³awowscy w wiêkszoœci
byli pracownikami kolei.
Niektórzy spoœród dyrekcji
kolei le¿¹ tutaj, w Czarnym
Lesie (miejsce kaŸni stanis³awowskiej inteligencji – red.).
W 1988 roku przy w³adzy
by³ ju¿ Gorbaczow. Wtedy w
gazecie „Izwiestia” ukaza³ siê
artyku³, zawieraj¹cy informacjê
o tym, ¿e organizacje religijne
mog¹ siê staraæ o zwrot koœcio³ów, je¿eli parafie zrzeszaj¹
odpowiedni¹ liczbê wiernych.
Niektórzy nasi wierni doje¿d¿ali do koœcio³a do Stryja
i do Czerniowiec. By³a taka
grupka osób, na czele z p. Ma-

ri¹ Mosiê¿a³ow¹, którzy
jeŸdzili do Stryja. Powiedzieli
nie¿yj¹cemu ju¿ ksiêdzu Augustynowi Mednisowi, który
by³ w tym czasie proboszczem
w Stryju, ¿e w gazecie ukaza³
siê taki artyku³. Ksi¹dz powiedzia³: „Dlaczego uciekacie,
zbierajcie podpisy”.
¯eby utworzyæ i zarejestrowaæ parafiê trzeba by³o 20
podpisów. Z trudem uda³o siê
znaleŸæ 20 osób. Parafia zosta³a zarejestrowana. By³o to
w marcu 1989 roku. Z tych
20 osób ¿yje ju¿ tylko 8.
Na 20. rocznicê istnienia
koœcio³a te osoby w³aœnie,
nios³y na ofiarowanie dary
ofiarne podczas Mszy œw.
Po przewodniej niedzieli
1989 roku przyjecha³em do
Stanis³awowa. Przyjecha³
tak¿e teraŸniejszy bp Marcjan
Trofimiak, wtedy ksi¹dz
Marek, który pracowa³ w
Krzemieñcu i doje¿d¿a³ do
Borszczowa. Przyjecha³ ze
mn¹ mój kolega ks. Micha³
Jaworski i ks. Augustyn ze
swoim kierowc¹ – panem
Józefem. Zajechaliœmy na
podwórko. Sta³a tam 15-16
osobowa grupka starszych
osób, kobiety i jeden mê¿czyzna - nie¿yj¹cy ju¿ pan
Grzegorz.
Koœció³ wygl¹da³ strasznie,
naoko³o bajora, jakieœ szopy.
Weszliœmy do koœcio³a, koœció³ w œrodku by³ piêkny.
Z kopu³y pada³o œwiat³o.
Oczywiœcie, wszystko by³o
zniszczone. Tam, gdzie stoj¹
obecnie czterej ewangeliœci –
rós³ mech, nie by³o tynków,
woda œcieka³a po œcianach,
dach przecieka³. Prezbiterium
by³o zamurowane. Tam, gdzie
sta³ o³tarz by³o piêtro, tam
gdzie chór – sta³y jakieœ belki
metalowe. Chwilê pomodliliœmy i wyszliœmy na zewn¹trz.
Ludzie, zwracaj¹c siê do
p. Marysi, mówili: „Po co, pani,
bra³a taki du¿y koœció³. Jest
nas tak ma³o”? Ks. Augustyn
ich uspokaja³. W koñcu
mówiê ¿eby przestali siê denerwowaæ, przyjdzie ksi¹dz,
bêdzie to jego problem. Wtedy
jedna z pañ mówi: „Synku,
synku, ciekawe, jakbyœ to ty,
by³ tym ksiêdzem, czy byœ to
wzi¹³?” Wtedy ksi¹dz Augustyn nie wytrzyma³ i powiedzia³: „Proszê pani, to ¿aden
synek, to jest ksi¹dz. Kto wie,
czy nie bêdzie waszym proboszczem”. I tak siê sta³o.
Pojecha³em do Kijowa.
Powiedzia³em o wszystkim
ks. Janowi Krapanowi. Wtedy
pracowa³o na Ukrainie tylko
20 ksiê¿y. Po jakimœ czasie
ks. Augustyn pojecha³ do
Rygi, bo wtedy z Rygi ks.
kardyna³ Wajwods za¿¹dza³
Koœcio³em katolickim w ca³ym Zwi¹zku Sowieckim, poza

Ks. Kazimierz Halimurka
Litw¹. Litwini mieli swego
biskupa. Wezwa³ mnie ks.
kardyna³ do Rygi, kaza³ siê
pakowaæ i jechaæ do Stanis³awowa aby obj¹æ tê parafiê.
I kardyna³ Wajwods, i bp Ceko³s, który udziela³ mi œwiêceñ kap³añskich, mówili mi,
¿ebym by³ ostro¿ny, bo ludzie
w tej parafii s¹ sk³óceni, ¿e
w 1958 roku ksi¹dz musia³
opuœciæ kolegiatê. Jakby tam
coœ siê dzia³o, to niech ksi¹dz
zabiera dokumenty i wyje¿d¿a.
Po jakim czasie siê okaza³o, ¿e tam rzeczywiœcie by³
„Babilon”. Spo³ecznoœæ by³a
strasznie „wymieszana” – nie
tylko w tym mieœcie, a nawet
w ca³ym województwie. Teraz,
po dwudziestu latach, kiedy
jestem bardziej dojrza³y,
wiedzia³bym, jak trzeba sobie
z tym radziæ. Wtedy zdawa³o
mi siê, ¿e wszystko jeszcze da
siê naprawiæ. Prawdê
mówi¹c, wiele siê da³o zrobiæ
i jeszcze wiêcej by siê zrobi³o,
gdyby czasy by³y spokojniejsze, gdyby ludzie byli bardziej
m¹drzejsi.
Oczywiœcie, te 20 lat nie
by³y zmarnowane. Zawdziêczaj¹c sponsorom i z Polski
i z Niemiec, z Ameryki, Anglii
uda³o siê to zrobiæ, co siê uda³o.
By³y ró¿ne obietnice ze strony
„Wspólnoty Polskiej” z Warszawy, a potem siê okaza³o,
¿e to tylko obietnice. By³y
obietnice z MEN, chcieliœmy
wybudowaæ dom, gdzie by
dzieci mog³y przychodziæ na
katechezê, na naukê jêzyka
polskiego, ¿eby by³a biblioteka.
MEN przekaza³ przez parlament do „Wspólnoty Polskiej” na tamte czasy, doœæ du¿¹ kwotê. Ale co z tego. Z tej
kwoty mogliœmy odebraæ
tylko jedn¹ pi¹t¹. Dyrektor
„Wspólnoty Polskiej” Andrzej
Chodkiewicz powiedzia³, ¿e

reszta tych pieniêdzy zosta³a
przekazana na Bia³oruœ. W
Polsce co chwila by³y zmiany
– i premiera, zmiana rz¹dów,
póŸniej – odejœcie prezydenta.
Trzeba by³o koñczyæ ten dom
z w³asnych œrodków, szukaæ
sponsorów we w³asnym zakresie. Dziêki Bogu, ¿e uda³o
siê znaleŸæ dobrych ludzi,
zarówno w Polsce, jak i w
innych krajach, dziêki którym mogliœmy ukoñczyæ ten
dom i doprowadziæ do koñca
renowacjê koœcio³a.
Wiadomo, ¿e duszpasterstwo, praca z ludŸmi, jest
procesem ci¹g³ym, tak samo
i z budynkiem. Je¿eli budynek bêdzie sta³ niewyremontowany przez 10 lat, to znów
zniszczeje. Tym bardziej
cz³owiek. Je¿eli nie bêdzie siê
kontaktowa³ z Panem Bogiem,
to siê zdegraduje.
Obecnie najwiêkszym problemem w Koœciele rzymskokatolickim jest rodzina. M³odzi
ludzie, pe³ni energii wyje¿d¿aj¹ za granicê i w wiêkszoœci przypadków tam
pozostaj¹. Wyje¿d¿aj¹ równie¿
ze Stanis³awowa, pomimo
tego, ¿e Stanis³awów jest
miastem wojewódzkim.
- A jak du¿a jest parafia
w Stanis³awowie? Ilu liczy
wiernych?
- Praktykuj¹cych, którzy
przychodz¹ do koœcio³a, mo¿e
nie w ka¿d¹ niedzielê, jest
oko³o 300 rodzin. Jest to
gdzieœ oko³o 1000 wiernych.
Na œwiêta oczywiœcie, koœció³
jest wype³niony po brzegi.
Wiadomo, ¿e Stanis³awów
liczy 300 tysiêcy mieszkañców. Trudno jest wyliczyæ ilu
jest wierz¹cych. Nawet chodziæ po kolêdzie jest trudno.
Miasto jest du¿e i nie ma tak,
¿e jakiœ rejon jest katolicki,
czy, jak na przyk³ad jest

Polsce, gdzie wiadomo ilu jest
parafian.
Pracujê tu ju¿ 20 lat. Z tych
dwudziestu lat, przez 13 lat
doje¿d¿a³em do Lwowskiego
Wy¿szego Seminarium Duchownego w Brzuchowicach.
Dla diecezji seminarium jest
spraw¹ wa¿niejsz¹, dlatego
wiêkszoœæ czasu i energii poœwiêca³em pracy w³aœnie tam.
Dziêki Bogu, mia³em dobrych
wikariuszy, którym ufa³em
i dawa³em wskazówki, ¿eby
kontynuowali rozpoczête
remonty. Ca³y czas coœ by³o
robione i s¹ tego efekty.
Od samego pocz¹tku przy
parafii pracuj¹ te¿ ss.
Urszulanki Unii Rzymskiej.
Jedna z nich – siostra Krystyna Rynkiewicz pracuje od
1990 roku do dziœ. Siostry
prowadz¹ katechezy i wspieraj¹ parafian swoj¹ pos³ug¹.
- Wœród parafian, wiêkszoœæ – to Polacy. Jaka jest
struktura parafii?
- Powiedzia³em na pocz¹tku,
¿e to jest „Babilon”. To nie
zaczê³o siê po wojnie, a jeszcze przed wojn¹. Na przyk³ad
ojciec – Ukrainiec, matka –
Polka, ich dzieci ju¿ s¹ z mieszanej rodziny. Kiedyœ by³o
tak, gdy rodzi³ siê ch³opak,
a ojciec jest Ukraiñcem, to
dziecko zostawa³o grekokatolikiem. Je¿eli w takiej rodzinie
urodzi³a siê córka, czy syn,
a wysz³a za m¹¿ za Rosjanina,
to mo¿na postawiæ pytanie –
kim jest wnuk? Bardzo ma³o
jest rodzin, gdzie dziadkowie,
dzieci i wnuki s¹ Polakami.
Polakiem jest nie ten, kto posiada taki wpis w dokumencie to¿samoœci, lecz ten
kto odpowiednio ustosunkowuje siê do Polski, do polskoœci, do narodu polskiego
i w duszy jest Polakiem.
Nie zwracam uwagi na to,
kto przychodzi do parafii – czy
to Polacy, czy Ukraiñcy, czy
Rosjanie, czy ¯ydzi – koœció³
jest powszechny. Katolik powinien g³êbiej patrzeæ na drugiego cz³owieka, z mi³oœci¹
Bo¿¹. Je¿eli tego nie ma,
trudno mówiæ, ¿e ktoœ jest
katolikiem? Widaæ, ¿e spo³ecznoœæ polska siê starzeje –
w tym mieœcie i w ogóle na
Ukrainie. M³odzie¿ z polskich
rodzin wyje¿d¿a na studia do
Polski. Kto z nich wraca?
Prawie nikt z tej m³odzie¿y nie
wróci³. Kto tu pozostaje?
Dzieci z polskiej szko³y, z rodzin polskich marz¹ o Karcie
Polaka. To daje im mo¿liwoœæ
podjêcia studiów w Polsce na
równi ze studentami polskimi. Wiadomo, ¿e cz³owiek
mo¿e wybieraæ, gdzie chce
mieszkaæ, jest demokracja.
Jednak by³oby dobrze, ¿eby
pomyœla³ równie¿ o swoich
korzeniach.
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Czêsto my, ksiê¿a s³yszymy
zarzuty, ¿e Koœció³ ukrainizuje
Polaków. Pyta³em – w jakim
jêzyku rozmawiaj¹ w domu,
okazywa³o siê, ¿e rozmawiaj¹
po ukraiñsku. By³em w ró¿nych œrodowiskach, mieszka³em i pracowa³em na £otwie
prawie przez 10 lat. Nikt nie
zrobi³ ze mnie £otysza. Jestem Polakiem i zostanê nim,
gdzie bym nie by³. Mam przyjació³, którzy ukoñczyli szko³y

wiele razy s³ysza³em zarzuty
– po co, tu jêzyk ukraiñski?
„Dlaczego ksi¹dz po ukraiñsku Mszê odprawia?” – pyta
jedna z parafianek. – „Ma¿
pani, kim jest?” – „Ukraiñcem” – odpowiada. Mówiê –
„odprawiam Msze po ukraiñsku równie¿ dla pani mê¿a,
aby razem z pani¹ przychodzi³
do koœcio³a”.
Zrozumia³em potrzebê
istnienia w koœciele jêzyka

Przedstawicielki tworz¹cej siê przed 20. laty parafii
ukraiñskie, to nikomu nie
przeszkadza. Nie wszyscy
musz¹ byæ rzymokatolikami
i nie wszyscy musz¹ chodziæ
do tego koœcio³a. Kiedyœ powiedzia³em jednemu z konsulów, ¿e ci ludzie, którzy byli
od powstania parafii zas³u¿yli
na Kartê Polaka. Konsul powiedzia³: „Proszê ksiêdza, to
nie jest Karta Katolika, tylko
Karta Polaka”. Tutejsi mieszkañcy, którzy byli katolikami,
byli te¿ Polakami, chocia¿ nie
wszyscy posiadaj¹ dokumenty,
potwierdzaj¹ce pochodzenie
polskie.
- Czy uwa¿a ksi¹dz, ¿e
Karta Polaka powinna byæ
te¿ dostêpna dla ludzi
szczególnie zas³u¿onych
dla polskoœci, nawet tych
nieposiadaj¹cych odpowiednich dokumentów? .
Ja te¿ znam takie osoby,
które nie s¹ Polakami, ale
dla polskoœci zrobi³y wiêcej,
ni¿ nie jeden „biologiczny”
Polak.
- Tak oczywiœcie. Wiêkszoœæ
spoœród tych, którzy zapocz¹tkowali tê parafiê nie
posiada Karty Polaka. Jak
mówi¹ Rosjanie: „Без бумашки
ты какашка, а з бумашкой
человек». Sk¹d wzi¹æ doku-

menty?
Tu, w koœciele tworzy³a siê
polskoœæ, to Polacy byli tu od
pocz¹tku, a ju¿ do nich
dochodzili Ukraiñcy i ludzie
innych narodowoœci. Wprowadzi³em w koœciele jêzyk
ukraiñski. Z tego powodu

ojczystego, gdy pracowa³em
na £otwie. W niedzielê, o godz. 9
by³a Msza œw. w jêzyku polskim. Suma, o godz. 12 – po
³otewsku. Chocia¿ zna³em
jêzyk ³otewski, rozmawia³em.
Lecz, gdy by³a Msza œw. w jêzyku polskim – by³o to jakoœ
tak „bli¿ej”. Ten wzorzec z £otwy przenios³em tutaj. Wiele
osób dziêkuje mi za to, ¿e
mo¿e uczestniczyæ we Mszy
œw., sprawowanej w ich jêzyku ojczystym. Je¿eli by³oby w
naszej parafii 20 Rosjan,
bêdzie Msza po rosyjsku, bêdzie 20 Niemców – bêdzie
Msza po niemiecku. Nie wiem,
czy nie wiêcej jest w naszej
parafii Ukraiñców ni¿ Polaków.
Nie mo¿emy budowaæ
przysz³oœci, rozpamiêtuj¹c
tylko to, co by³o z³e w relacjach miêdzy narodami. Trzeba raczej, budowaæ przysz³e
relacje na tym, co dobre.
- Podczas 600 lat wspólnej historii daleko wiêcej
by³o tego, co dobre.
- Nieraz próbujemy tworzyæ coœ nowego, trzeba wróciæ
do tego, co ju¿ by³o dobre.
- Jak uda³o siê Ksiêdzu,
tak piêknie odnowiæ ten
koœció³?
- To trzeba by ksi¹¿ki pisaæ.
Ci, którzy przyje¿d¿aj¹ do nas,
mówi¹ – ale u was piêknie!
- Mo¿e by zrobiæ tak¹
wystawê, ukazuj¹c¹ wygl¹d
koœcio³a sprzed 20 lat.
- Chcemy wydaæ album,
przygotowujemy ju¿ materia³y. Trzeba znaleŸæ sponsora.

- Przy parafii dzia³a biblioteka. Czy parafia prowadzi te¿ inna dzia³alnoœæ?
- Z biblioteki korzysta
ma³o osób. Ksi¹¿ki wyeliminowa³ Internet. W ka¿d¹
sobotê jest czynny gabinet
dentystyczny, we czwartki –
dzia³a poradnia lekarska. S¹
sale katechetyczne, jedna
sala do nauki jêzyków obcych.
Przy wykoñczeniu tego domu
bardzo nam pomóg³ nie¿yj¹cy
ju¿ p. Józef Œliwka, ówczesny
szef Oœrodku Sportu i Rekreacji w Rybniku.
- Jak wygl¹da sytuacja
z kolegiat¹ stanis³awowsk¹?
- W koœciele mieœci siê
Muzeum Malarstwa Sakralnego. W³adze nie zwracaj¹
koœcio³a wiernym, gdy¿
wed³ug nich – nie ma dok¹d
przenieœæ muzeum. Nie jest to
do koñca prawd¹. Tak samo
mówiono o koœciele jezuitów,
gdzie mieœci³o siê archiwum
wojewódzkie. Gdy jezuici prosili, aby zwrócono im œwi¹tynie, odpowiedŸ by³a taka –
nie mamy dok¹d przenieœæ
archiwum. Ale, gdy przyjecha³ patriarcha z Kijowa, po
miesi¹cu œwi¹tyniê katolick¹
przekazano prawos³awnym.
Tak samo jest z kolegiat¹.
Przyje¿d¿a³ kardyna³, biskupi. Pan Wyszywaniuk obieca³, i¿ kiedy wyprowadzi siê
wojskowy szpital z posesji
Potockich, tam w³aœnie zostanie przeniesione muzeum.
Jednak ta posiad³oœæ zosta³a
przez niego sprzedana. Nadal
nie ma dok¹d przenieœæ
muzeum. Nawet zosta³a zarejestrowana wspólnota wiernych tej parafii. Niebawem –
wybory prezydenckie, nast¹pi
zmiana administracji miejscowej, nie ma nawet partnera do rozmów. Niektórzy
urzêdnicy miejscy mówi¹ –
wybudujcie nam muzeum, a
my oddamy wam kolegiatê.
Muzeum jest potrzebne, ale
niech o to postara siê miasto.
- Niedawno ekipa Telewizji
Polskiej krêci³a w Stanis³awowie film. Byliœmy na
placu przykatedralnym. Anna
Popek, szefowa zespo³u telewizyjnego powiedzia³a, ¿e
chce wejœæ na chwilê do koœcio³a. Mówiê – wejœæ tam
mo¿na, chocia¿ to nie koœció³
w tej chwili, niestety.
- Dla naszego koœcio³a ten
obiekt jest bardzo wa¿ny. W
tym koœciele proboszczem by³
ks. Eugeniusz Baziak, póŸniejszy abp Lwowa, biskupwygnaniec, ostatni biskup,
którego bolszewicy wypêdzili
do Polski. On w³aœnie, w Krakowie udziela³ œwiêceñ biskupich ks. Karolowi Wojtyle.
Mo¿e przed beatyfikacj¹ Jana
Paw³a II urz¹d miasta Stanis³awowa zwróci kolegiatê Koœcio³owi rzymskokatolickiemu?
- Dziêkujê za rozmowê.
- Szczêœæ Bo¿e.

WE LWOWSKIM KOŚCIELE
ŚW. ANTONIEGO
ZABRZMIAŁA POEZJA
ZBIGNIEWA HERBERTA

KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcia
W koœciele pw. œw. Antoniego we Lwowie, gdzie
przed niemal 85 laty
chrzest przyj¹³ Zbigniew
Herbert, zabrzmia³a 28
lipca poezja wieszcza.
Utwory wykonano w jêzyku
polskim i ukraiñskim.
Wieczór literacko-artystyczny „Zbigniew Herbert na
zawsze we Lwowie” zosta³
wpisany w ramy projektu
„Imiê na mapie literackiej
Ukrainy”. Zorganizowa³y go
ukraiñskie wydawnictwo
„Kameniar”, redakcja gazety
„Lwowskie Spotkania” oraz
Fundacja „Pomoc Polakom
na Wschodzie”.
Poezjê Zbigniewa Herberta
recytowali aktorzy Polskiego
Teatru we Lwowie oraz Ukraiñskiego Teatru Akademickiego im. Marii Zañkowieckiej. Przed koœcio³em na

schodach zosta³y zapalone
znicze. Mo¿na by³o tak¿e
nabyæ tom poezji Zbigniewa
Herberta, po polsku i w t³umaczeniu na jêzyk ukraiñski, który ukaza³ siê we
lwowskim wydawnictwie
„Kameniar”.
„Zbigniew Herbert jest
wybitnym wspó³czesnym
poet¹ a Lwów jest dumny, ¿e
w jego dziejach by³a taka
postaæ” – powiedzia³ dyrektor wydawnictwa „Kameniar”
– Dymitro Sapiha. Przypomnia³, ¿e w pobli¿u koœcio³a
œw. Antoniego znajduje siê
dom rodzinny poety. Wyrazi³
te¿ wdziêcznoœæ ojcom franciszkanom, za udostêpnienie
pomieszczeñ œwi¹tyni.
Bo¿ena Rafalska, redaktor
naczelny „Lwowskich Spotkañ” doda³a, ¿e wspólny
polsko-ukraiñski projekt
„Zbigniew Herbert na zawsze
we Lwowie” wzbogaca kulturê tego miasta.

W BUDAPESZCIE
POWSTANIE POMNIK KATYNIA
„Przywo³ywanie pamiêci
jednej z najwiêkszych
zbrodni, pope³nionych
przez re¿im totalitarny
jest wa¿ne równie¿ dla Wêgrów”, tak Gabor Demszky,
burmistrz Budapesztu,
uzasadnia³ decyzjê o budowie pomnika ofiar Katynia.
Z szeœædziesiêciu czterech projektów wybrano
dzie³o Gezy i Zsoltána Szeli-

Vargów. Monument stanie
wiosn¹ 2010 roku w parku
Mêczenników Katynia, gdzie
przed rokiem István Tarlós,
lider budapeszteñskiego
Fideszu, ods³oni³ tablicê,
mówi¹c: „To pierwsza forma
upamiêtnienia ofiar Katynia
poza Polsk¹, w Europie
Wschodniej”.
wiadomoœci. wp.pl
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Historia i gastronomia

KRYJÓWKA
Tekst TADEUSZ OLSZAÑSKI
dziennikarz „Polityki”
dla Kuriera Galicyjskiego
KONSTANTY CZAWAGA
zdjêcia
Z niejakim wahaniem
pukam do wejœcia, znajduj¹cej siê we Lwowie przy
Rynku nr 14, na wprost
ratusza, szeroko reklamowanej restauracji „Kryjivka”.
Moich w¹tpliwoœci nie rozwiewa nawet fakt, ¿e lokal
znajduje siê w s³ynnej i piêknej Weneckiej Kamienicy
z 1585 r. Tu bowiem, w œredniowiecznejpiwnicy, urz¹dzono
jedyn¹ w swoim rodzaju
knajpê w postaci bunkra UPA.
Fasada kamienicy jest
odremontowana, ale sieñ
mroczna i zatêch³a, a drzwi
do „Kryjówki” starannie zamaskowane, w postaci pó³ki

i przet³umaczon¹ ostatnio
na jêzyk polski (wydawnictwo
Rea) pasjonuj¹c¹ monografiê
„Knajpy Lwowa”. Licz¹ca
500 stron, piêknie wydana,
ze star¹ map¹ Lwowa i mnóstwem oryginalnych przedwojennych pocztówek. O¿ywaj¹
na kartach tej ksiêgi wszystkie
s³ynne lwowskie cukiernie
i restauracje od „Mamy Teliczkowej” i „Ziemiañskiej” poczy-

Portret Stepana Bandery
haniebnej roli UPA podczas
II wojny œwiatowej. Dla m³odych Ukraiñców, z którymi
rozmawiam, to bohaterzy,
którzy walczyli o samostijn¹
Ukrainê, dla nas sprawcy
bratobójczej rzezi, ludobójstwa na Wo³yniu. M³odzi
Ukraiñcy o tym pojêcia nie
maj¹, bo licz¹ce zaledwie 20
lat niepodleg³oœci pañstwo,
gloryfikuje swoj¹ przesz³oœæ,

Napis przy wejœciu do restauracji:„Uwaga! Moskale
wykopali jamê”
z ksi¹¿kami. Kiedy uchylaj¹
siê, trzeba podaæ has³o „S³awa
Ukrainie” i dopiero wtedy
zostaniemy wpuszczeni. Wejœcia pilnuje ubrany w panterkê
partyzant Ukraiñskiej Powstañczej Armii z pepesz¹
w rêku i rozbraja nas, wciskaj¹c
w d³oñ blaszany naparstek
z samogonem. Gratis. Schodzimy po stromych schodach
do pomieszczeñ, wy³o¿onych

warszawska, obs³ugiwana
przez zetempowców soc-realistyczna gospoda „Pod czerwonym wieprzem”, z portretami ca³uj¹cych siê usta w
usta Bre¿niewa i Honeckera
i zabawnymi nazwami potraw,
s¹ kpin¹ z minionych czasów.
„Kryjivka” natomiast, nie tylko
Polakom, których we Lwowie
sporo, ale równie¿ wielu innym przywo³uje pamiêæ

grubo ociosanymi bierwionami, niczym w typowej frontowej ziemiance. Na œcianach – portrety przywódców
niepodleg³oœciowych d¹¿eñ
Ukrainy – Semena Petlury
i Stepana Bandery, wojenne
odezwy, du¿o partyzanckich
zdjêæ. Na pó³kach granaty
i rozmaita broñ, a nad jednym
ze sto³ów wisi nawet stryczek.
Zaraz obok, przy kominku

stoi rkm, z którym w rêku za
drobn¹ op³atê mo¿na siê sfotografowaæ. Grozê wnêtrza
³agodz¹ normalnie ubrane,
³adne i mi³e, m³ode kelnerki,
ale wiêkszoœæ dañ serwowana jest w mena¿kach, herbata
w blaszanych kubkach i tylko
piwo w normalnych kuflach.
W karcie nie tylko z¹bek czosnku, pietruszka, kiszony ogórek,
s³onina, bryndza, mama³yga,
a wiêc, typowe wojenne jedzenie, ale równie¿ bardziej
wyszukane kompozycje, jak
kapuœniak „Szczêœliwego
sotnika”, golonka „Gieroja”,
czy te¿ pieczeñ wieprzowa
„Haende hoch!”. Przy sto³ach
mnóstwo rozbawionej m³odzie¿y. Ceny umiarkowane.
A mimo to, wraz z grup¹
kresowiaków, z którymi
odwiedzamy nasze dawne
strony, czujê siê nieswojo.
„Kryjivka” nawi¹zuje do
mody podobnych knajp, jakie
powsta³y po upadku komunizmu na Wêgrzech i w Polsce.
Ale zarówno budapeszteñski
„Marxim”, urz¹dzony na wzór
gu³agu z kolczastymi drutami
i go³¹bkami pokoju, jak i

nagina historiê. I to nas
ci¹gle dzieli. Bo choæ ca³ym
sercem jesteœmy po stronie
buduj¹cej z ogromnym trudem swoj¹ przysz³oœæ Ukrainy, to zdanie sobie sprawy
z wyrz¹dzonych wzajemnie
krzywd, a ostatnia boli najbardziej – lepiej prêdzej ni¿
póŸniej musi nast¹piæ. I nie
ukryje tego ¿adna kryjówka.
Zbiegiem okolicznoœci tu¿
obok „Kryjivki”, przy Rynku
nr 17, a wiêc w reprezentacyjnym miejscu Lwowa, znajduj¹ siê siedziby Towarzystwa
Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, spo³ecznoœci czeskiej
„Beseda” oraz Deutsche Heim!
Nad bram¹ wisz¹ flagi polska, czeska i niemiecka, ale
tylko nasze towarzystwo
dysponuje du¿ym oknem
wystawowym z barwami
narodowymi oraz mnogoœci¹
dyplomów i pucharów za
wszechstronn¹ wspó³pracê
na wielu polach – od kultury
do sportu – z miejscowymi
w³adzami. To dobry znak.
Warto równie¿ przywo³aæ tu,
napisan¹ przez ukraiñskiego
pisarza Jurija Wynnyczuka

naj¹c, a na hotelu „Georgea”
koñcz¹c. Jest coœ niezwyk³ego
w tym, ¿e ukraiñski pisarz
lata pracy poœwiêci³ odtworzeniu dziejów galicyjskopolskich knajp, z mnóstwem
anegdot i wykazem, dok³adnym wykazem, kto w nich
bywa³. Od profesora prawa
i premiera rz¹du austriackiego Kazimierza Badeniego na
prze³omie XIX i XX wieku,
przez geniusza matematyki
Stefana Banacha, malarza
Artura Grottgera, aktora Stefana Jaracza, pisarza Jana
Parandowskiego, pianisty
Artura Rubinsteina, po bohaterów s³ynnej radiowej „Lwow-

„Wychodek”
skiej Fali” – Toñcia i Szczepcia. Lwów by³ i przecie¿, pozostanie niezwyk³ym miejscem rozkwitu polskiej kultury oraz nauki. Nic te¿ tego
nie zmieni, choæ ju¿ nie jest
polski, lecz ukraiñski, ale
przecie¿ od przesz³oœci nie
sposób ani uciec ani jej zmieniæ. A proces jej zamazywania nic nie da i jakby zacz¹³
siê dezaktualizowaæ. Przynajmniej w dziedzinie gastronomii,
przy której pozostaniemy.
W zamienionym w 1962 r.
w Ivano-Frankiwsk – Stanis³awowie otwarto w³aœnie eleganck¹ restauracjê „Staryj
Stanis³awiw”. Z olbrzymim
bilbordem, z polskim napisem
„Stanis³awów zaprasza”, z naszym
or³em przy wejœciu i herbem
za³o¿ycieli tego miasta – Rewerów Potockich. I te¿ tu
sporo miejscowej m³odzie¿y
przychodzi. Inna sprawa, ¿e
o tê niezwykle wa¿n¹ zmianê
w patrzeniu na przesz³oœæ
znacznie ³atwiej w gastronomii
ni¿ w polityce.

Dodatek specjalny
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NADWÓRNA
KOLEJNY POMNIK JANA PAWŁA II NA UKRAINIE
HALINA P£UGATOR
tekst i zdjêcia
15 sierpnia w Nadwórnej
na Przykarpaciu odbêd¹
siê obchody 400-lecia istnienia parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowziêcia
Najœwiêtszej Marii Panny.
Z okazji tej rocznicy w pobli¿u koœcio³a zostanie
ods³oniêty pomnik papie¿a
Jana Paw³a II oraz grota
Matki Bo¿ej. Bêd¹ huczne
obchody, mecz pi³ki no¿nej
i koncert. Na razie trwaj¹
ostatnie przygotowania,
które obserwowa³a korespondentka „Kuriera Galicyjskiego”.
Dar Kuropatwów,
niezniszczony przez czas
Obok koœcio³a praca wre.
Kilku mê¿czyzn zbiera deski, dwóch ch³opaków grabi
trawê, dziewczyny i starsze
panie gospodarz¹ w kuchni.
Z boku – nowo wybudowana grota i miejsce na pomnik. Za kilkanaœcie dni
zbierze siê tu kilkuset pielgrzymów.
„Nasz pomnik i grota s¹
dziêkczynieniem Bogu za
tak d³ugie istnienie naszej
parafii – opowiada miejscowy
kap³an Andrzej Mihu³ka,
który po obchodach pojedzie
do pracy w innej parafii – na
Ziemi Lwowskiej. – Trochê
smutno siê rozstawaæ z parafianami, z koœcio³em, jednak
Bóg wzywa do nowego miejsca
pracy. My, kap³ani, musimy
spe³niaæ wolê Boga i naszej
w³adzy duchownej”.
Ksi¹dz proboszcz poinformowa³ nas, ¿e parafia zosta³a
tu powo³ana w roku 1609
staraniem abpa lwowskiego
Jana Zamojskiego. Natomiast przed powstaniem tej
parafii w Nadwórnej by³
koœció³ pw. œw. Trójcy. Zosta³
wybudowany w roku 1599
z fundacji braci Paw³a i Miko³aja ze znanej szlacheckiej
rodziny Kuropatwów. Poza
Nadwórn¹, do parafii nale¿eli
mieszkañcy wsi Niezawozów,
Pniów, Gniazd i Pasieczna.
W po³owie XIX w. do parafii
nale¿a³o 16 wiosek.
Parafia rozrasta³a siê
dziêki œwiêtym relikwiom. W
roku 1649 biskup Andrzej
Œredziñski przywióz³ do
koœcio³a w Nadwórnej relikwie œw. Laurentego i œw. Antoniego z Padwy. Podczas
panowania austriackiego,
z powodu podatków, którymi
ob³o¿ono koœció³, ze œwi¹tyni
zniknê³o wiele cennych rzeczy.
W roku 1823, na skutek
po¿aru, koœció³ uleg³ czêœciowemu zniszczeniu. Odnowienie budowli rozpoczêto
dopiero po 14 latach. W
1838 roku œwi¹tynia zosta³a

Pomnik papie¿a Jana Paw³a II znajduje siê obecnie
w murach koœcio³a, ku radoœci wiernych

Koœció³ w Nadwórnej ma piêkn¹ historiê i jeszcze
lepsz¹ przysz³oœæ
w latach 90. XX wieku. Œwi¹tyniê zwrócono wiernym, 23
listopada 1991 roku odby³o siê
jej poœwiêcenie.

Niedokoñczona grota
Matki Bo¿ej

Rodzina i partnerzy
Mija³y lata, w parafii zmieniali siê kap³ani. Przyjecha³y
do pracy siostry ze zgromadzenia œw. Feliksa (felicjanki).
Odnowi³y siê kontakty z Polakami, którzy wbrew ich
woli zostali wywiezieni z Nadwórnej. „Wielu dawnych miesz-

Mer Nadwórnej Zenowij Andrijowicz i ks. Andrzej Mihu³ka
ponownie konsekrowana
przez Metropolitê Lwowskiego
Franciszka de Paul Piszteka.
Kolejny etap rozbudowy
koœcio³a podj¹³ ksi¹dz Józef
Smaczniak. Niestety, ta szlachetna sprawa nie zosta³a
dokoñczona. Powodem by³y
wydarzenia II wojny œwiatowej, deportacje i repatriacja Polaków z Nadwórnej,
wreszcie – zabójstwo wspomnianego kap³ana. Koœció³
zamkniêto w 1947 roku.
Z powodu u¿ytkowania niezgodnie z przeznaczeniem
œwi¹tynia zosta³a powa¿nie
uszkodzona. Kolejne nowe
czasy dla tego koœcio³a nadesz³y

kañców miasta oraz ich dzieci mieszka dziœ we Wroc³awiu, Prudniku, Opolu, Legnicy, - opowiada „Kurierowi
Galicyjskiemu” mer miasta
Zenowij Andrijowicz. – Chyba najwiêcej jest ich w Prudniku, który od kilku lat jest
naszym miastem siostrzanym. Przedstawiciele samorz¹dów prowadz¹ wymianê
delegacji, s¹ realizowane
wspólne projekty, mieszkañcy Nadwornej prezentuj¹
swe miasto na rokrocznych
jarmarkach. Nasi biznesmeni zawieraj¹ umowy z kolegami polskimi, szczególnie
dotyczy to budownictwa i

W tym miejscu bêdzie sta³ pomnik papie¿a Jana Paw³a II
handlu. Mamy nadziejê, ¿e
niebawem powstan¹ wspólne przedsiêbiorstwa.
Uwa¿amy, ¿e naszym
wielkim osi¹gniêciem jest
projekt „Dzieci bez granic”.
Nasze i polskie dzieci odwiedzaj¹ siê wzajemnie, wypoczywaj¹ na koloniach. To
cieszy, bo do dzieci nale¿y
przysz³oœæ. Po kilku godzinach znajomoœci m³odzi Polacy i mieszkañcy Nadwórnej czuj¹ siê tak, jakby siê
sto lat znali, ba, nawet mieszkali na tej samej ulicy”.
Mieszkañcy miasteczka
na pogórzu Karpat nie zapomn¹ o tym, jak w ubieg³ym roku, podczas powodzi
nadesz³a pomoc z Prudnika.
Dowiedziawszy siê o klêsce
¿ywio³owej i nieszczêœciu
ludzkim, Polacy przekazali
materia³y budowlane, odsysacze do wody, ciep³e ubrania, namioty, leki, artyku³y
spo¿ywcze. To nie by³a ju¿
pomoc z miasta partnerskiego,
tylko wsparcie bardziej rodzinne.
Marzenia i modlitwy
wyryte w kamieniu
Teraz mieszkañcy Nadwórnej z niecierpliwoœci¹
oczekuj¹ na goœci z Polski,
którzy nie zapomnieli o swej
ma³ej OjczyŸnie. „Ka¿dego
roku w Legnicy, w Niedzielê
Mi³osierdzia Bo¿ego, odbywa

si³ zjazd by³ych mieszkañców Nadwórnej, - opowiada
ks. Andrzej. – W trakcie jednego z takich zebrañ podjêto decyzjê o wybudowaniu
z okazji 400-lecia parafii
groty Matki Boskiej i pomnika Papie¿a”.
W Polsce na ten cel zgromadzono znaczne œrodki.
Wiele pomóg³ kierownik Towarzystwa Nadwórnian Adam
Karcher, który przywióz³ do
Nadwórnej pomnik papie¿a
z Nowej Soli. Obecnie stoi w
koœciele ku radoœci parafian.
Prace rozpoczêto po Wielkanocy. Miejscowi parafianie pomogli w wybudowaniu
groty. Do tej szlachetnej sprawy przy³¹czy³y siê w³adze
miasta Prudnika na czele
z burmistrzem Franciszkiem
Fejdychem, a tak¿e sporo
mieszkañców Polski.
Teraz przy pomniku i grocie modl¹ siê mieszkañcy
Nadwórnej i goœcie zagraniczni. Ks. Andrzej Mihu³ka
uwa¿a, ¿e œwiêto parafii jest,
przede wszystkim, œwiêtem
mieszkañców miasta, czasem
przyjaŸni, czasem pamiêci
i modlitwy za tych, których
ju¿ nie ma wœród nas. To
tak¿e czas modlitw o lepsz¹
przysz³oœæ, aby krwawe tragedie przesz³oœci nigdy siê
nie powtórzy³y.

KG
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HISTORIA MIASTA NADWÓRNA NA POKUCIU
JAN PONIATYSZYN
Nadwórna przez wieki,
a¿ do koñca II Wojny Œwiatowej by³a miastem wielokulturowym, ale przewa¿a³ w
nim ¿ywio³ polski.
Pocz¹tki tego grodu siêgaj¹ drugiej po³owy XVI wieku.
Zwi¹zane by³y z poblisk¹
wsi¹ Pniów. Tam bowiem
wzniesiono zamek, który w
owym czasie by³ najpotê¿niejsz¹ warowni¹ na Pokuciu. Twierdzê wybudowa³
stolnik halicki, Pawe³ Kuropatwa. Ród Kuropatwów
wywodzi³ siê z Wêgier. Ziemie na Kresach otrzyma³
w koñcu XIV wieku, kiedy
wielkorz¹dc¹ Rusi Halickiej
by³ ksi¹¿ê opolski W³adys³aw
Opolczyk. Jak g³osi legenda,
warownia w Pniowie mia³a
podziemne po³¹czenie z Nadwórn¹.
W czasach najazdów i wojen by³a schronieniem dla
okolicznej szlachty. W XVII
wieku opar³a siê Kozakom
Chmielnickiego oraz atakom
Tatarów i Turków. Prawa
miejskie Nadwórna uzyska³a
pod koniec XVI wieku.
O jej pocz¹tkach pisze
Hipolit Stupnicki w ksi¹¿ce
pt.: „Galicya pod wzglêdem
topograficzno-geograficznohistorycznym”: „Nadworna
z szcz¹tkami niegdyœ warownego zamku, który od najezdników czêsto napadany,
ale nigdy nie by³ zdobytym.
W pobli¿u tego znajduj¹ca
siê mogi³a ma pokrywaæ
zw³oki pobitych Tatarów.
Nazwisko Nadworna pochodzi od licznej s³u¿by
nadwornej mo¿nych Potockich, która w zamku nie
maj¹c miejsca, oko³o tego
w przyrz¹dzonych domach
zosta³a osadzona, z których
póŸniej miasteczko powsta³o”.
W 1745 r. umiera ostatni
z Kuropatwów. Wówczas Nadwórna przechodzi w rêce Ignacego Cetnara. Nada³ on
miastu herb ze z³otym proporcem na czerwonym polu.
Bogactwem Nadwórnej i Pniowa by³y solanki. Do koñca
XVIII wieku dzia³a³a tam
warzelnia soli. Wspomina
o tym Hrabia Kuropatnicki
w „Geografii Galicyi” (z 1786 r.):
„Miasto i wielka w³oœæ Jw.
Ignacego hrabi Cetnera, arcymarsza³ka Galicyi, obfite
ma solne Ÿród³a, z których
sól warz¹ i wielka tu jest
plantacyja nadniestrzañskich
tytoniów”. Wp³yw na rozwój
handlu w tym mieœcie mia³o
niew¹tpliwie pojawianie siê
w nim ¯ydów. Ich osadnictwo
siêga tam po³owy XVIII
wieku.
W 1843 roku powsta³a w
Nadwórnej manufaktura
maszyn rolniczych. Ciekawostk¹ jest to, ¿e jej wyroby
prezentowano na miêdzynarodowej wystawie w Wiedniu.
Intensywny rozwój Nadwórna prze¿ywa³a na prze³omie XIX i XX wieku. Wówczas do miasta podci¹gniêto
liniê kolejow¹ ze Stanis³awowa. Pod koniec dziewiêtnastego stulecia w pobliskim

jako pierwszy krok w stronê
powstania w³asnego pañstwa. Z tego powodu nie by³o
wiêkszych problemów z naborem ochotników”.
Efektem klêski hitlerowców na froncie wschodnim
by³o zajêcie Nadwórnej przez
Armiê Sowieck¹. Dla Ukraiñców oznacza³o to niewolê pod
sowieckim jarzmem, a dla
Polaków eksodus z rodzinnych stron.

Herb Nadwórnej

Krzy¿ Legionów
Bitkowie i Pasiecznej zaczêto
wydobywaæ ropê naftow¹.
Nieopodal dworca wybudowano rafineriê. Do stolicy
powiatu i okolic zaczêli œci¹gaæ in¿ynierowie i wykwalifikowani robotnicy z Galicji,
ale i te¿ ca³ych C.K. AustroWêgier. To napêdza³o rozwój
budownictwa, handlu i us³ug.
Zmienia³y siê te¿ proporcje
narodowoœciowe. Wed³ug
spisu ludnoœci z 1880 r.
wœród 6,5 tys. Nadwórnian
64 procent stanowili ¯ydzi.
W 1921 r. by³o ich o po³owê
mniej.
Tragiczny dla miasta by³
pocz¹tek I Wojny Œwiatowej.
W sierpniu 1914 r. olbrzymi
po¿ar strawi³ 300 budynków.
We wrzeœniu wkroczy³y tam
wojska carskiej Rosji.
Nadwórna zwi¹zana jest
z wybiciem siê Polaków na
niepodleg³oœæ. Walki toczy³a
tam II Brygada Legionów
Polskich. Podczas tzw. kampanii nadwórniañskiej zyska³a
przydomek „¯elaznej Brygady”. Dowódc¹ trzeciego Pu³ku
Legionów by³ póŸniejszy genera³ Józef Haller. W paŸdzierniku 1914 r. brygada
dotar³a na Wêgry. W ciê¿kich,
zimowych walkach wypar³a
oddzia³y kawalerii kozackiej
z okolic Marmorasz Sziget
i góry Pantyr oraz Prze³êczy
Pantyrskiej (po wojnie przemianowanej na Prze³êcz Legionów). Zamiarem Polaków
by³o przejœcie Karpat i zaskoczenie wojsk rosyjskich.
Aby zrealizowaæ te plany
musieli przetransportowaæ
tabory i artyleriê przez niedostêpne, zalesione i dzikie
Gorgany. W rekordowym
tempie 52 godzin legioniœci
wspomagani przez Hucu³ów
zbudowali siedmiokilometrowy trakt z kamieni i okr¹glaków, prowadz¹cy przez
Prze³êcz Pantyrsk¹ (tzw.
„Droga Legionów”). Wznieœli tam m.in. 14 mostów.
Wykonanie tej przeprawy
w tak b³yskawicznym czasie
by³o ogromnym osi¹gniêciem

in¿ynieryjnym. Na pami¹tkê
tego czynu legioniœci postawili siedmiometrowy krzy¿.
PóŸniej wyryto na nim te
s³owa:
„M³odzie¿y polska,
patrz na ten krzy¿!
Legiony Polskie
dŸwignê³y go w wzwy¿,
Przechodz¹c góry, lasy
i wa³y
Do Ciebie Polsko,
i dla twej chwa³y”.
Prze³êcz¹ Pantyrsk¹ legioniœci przedostali siê do
Rafaj³owej w Galicji Wschodniej. Opanowali m.in. Nadwórn¹, So³otwinê, Zielon¹,
Pasieczn¹ i Pniów. 29 X
1914 roku oddzia³y II Brygady stoczy³y krwaw¹ bitwê
pod Mo³otkowem. Jej si³y
liczy³y siedem tysiêcy ¿o³nierzy. Na tym froncie Rosjanie mieli do dyspozycji
blisko 15 tysiêcy wojska.
Po kilkugodzinnych walkach Polacy rozpoczêli odwrót.
Ich starty wynios³y blisko
400 poleg³ych, zaginionych
i wziêtych do niewoli oraz
prawie 500 rannych. Po stronie Rosjan by³o 100 zabitych. Po pora¿ce pod Mo³otkowem legioniœci okopali siê
na swoich pozycjach.
Nie pozwolili przeciwnikowi, aby przedar³ siê przez
Karpaty na Wêgry.
Czyn zbrojny i ofiary
„¯elaznej Brygady” upamiêtnia krzy¿ na przedwojennym
cmentarzu polskim w Nadwórnej.
Aspiracje Ukraiñców do
stworzenia niezale¿nego pañstwa uzewnêtrzni³y siê w listopadzie 1918 r. Nadwórn¹
opanowali wówczas dzia³acze
narodowi zwi¹zani z rz¹dem
Zachodnioukraiñskiej Republiki Ludowej. W maju
1919 r., gdy zbli¿a³o siê Wojsko Polskie zarz¹dzili nawet
mobilizacjê do swoich zbrojnych
oddzia³ów. Nied³ugo potem
Polacy zajêli Nadwórn¹.
W II Rzeczpospolitej miasto by³o siedzib¹ powiatu w województwie stanis³awowskim.

Znajdowa³y siê tam m.in.
starostwo, s¹d powiatowy,
urzêdy: miejski, skarbowy,
ewidencji katastru podatku
gruntowego, a tak¿e komenda powiatowa policji, poczta,
nadleœnictwo oraz inspektorat szkolny. Wed³ug spisu
z 1931 r. Nadwórna mia³a
8,7 tys. mieszkañców.
W okresie miêdzywojennym
dzia³a³y tam liczne organizacje ukraiñskie. Odbywa³y siê
zjazdy UNDO (Ukraiñskiego
Zjednoczenia Narodowo-Demokratycznego) z udzia³em m.in.
ukraiñskich pos³ów do Sejmu
Rzeczpospolitej. Nielegaln¹
dzia³alnoœæ prowadzi³y UWO
(Ukraiñska Wojskowa Organizacja) oraz OUN (Organizacja Ukraiñskich Nacjonalistów).
Przed II wojn¹ œwiatow¹
Nadwórn¹ zamieszkiwa³o
blisko 11 tysiêcy osób przyznaj¹cych siê do ró¿nych narodowoœci: 38 procent stanowili Polacy, 31- Ukraiñcy, 30
- ¯ydzi. We wrzeœniu 1939
roku po ataku Sowietów na
Polskê rozpoczê³y siê aresztowania, deportacje i mordy,
dokonywane przez NKWD. Po
napaœci Niemiec na ZSRR
wkroczy³y tam wojska wêgierskie. W lipcu 1941 r. odkryto
masowe groby 80. ofiar NKWD.
W sierpniu w³adzê przejêli
Niemcy obsadzaj¹c lokaln¹
administracjê Ukraiñcami.
Potem zaczêto wyszukiwaæ
¯ydów, których spêdzano na
plac przed koœcio³em parafialnym. Stamt¹d transportowano ich do lasu w Bukowince, gdzie wymordowano blisko dwa tysi¹ce osób,
tak¿e kobiet i dzieci. W 1942 r.
Niemcy utworzyli getto. Zamieszka³ych w nim ¯ydów
wykorzystywano do niewolniczej pracy. Z czasem wywo¿ono ich do Stanis³awowa,
gdzie czêœæ zamordowano,
a pozosta³ych zg³adzono w obozie koncentracyjnym Be³¿ec.
Przysz³a te¿ „kolej” na Polaków.
11 listopada 1943 r. gestapo
rozpoczê³o aresztowania blisko 350 Nadwórnian. Niektórych wywieziono na roboty
do Niemiec. Wielu wymordowano w Stanis³awowie.
Wiosn¹ 1943 r. Niemcy
og³osili zaci¹g do ukraiñskiej
dywizji SS – Galizien (Ha³yczyna). Nabór ochotników prowadzono te¿ w Nadwórnej.
W biuletynie Instytutu Pamiêci Narodowej czytamy
m.in. „Tworzenie ukraiñskiego
SS powszechnie odebrano

P.S.
Przedstawiona powy¿ej
historia Nadwórnej oparta
zosta³a na polskiej dokumentacji historycznej oraz
publikacjach, dostêpnych
w Internecie.
Dla dobra rocznicowych
obchodów 400- lecia parafii
nie przytoczy³em wielu faktów, zwi¹zanych z tragedi¹
ludnoœci polskiej na tych
terenach, które pozostaj¹ w
pamiêci Kresowian i œwiadomoœci wielu Polaków.
Jan Poniatyszyn
Obszerny opis Nadwórnej
oraz jej okolic zawiera „S³ownik geograficzny Królestwa
Polskiego i innych krajów
s³owiañskich”, wydany przez
Filipa Sulimierskiego pod
koniec XIX wieku. Czytamy
w nim m.in.:
„Nadworna, miasto powiatowe w Galicyi wschodniej,
nad rz. Bystrzyc¹ Czarn¹.
Le¿y na wsch. brzegu rz.
Bystrzycy i przy goœciñcu
rz¹d. ze Stanis³awowa na
Bohorodczany, Ko³omyjê,
Sniatyn do Czerniowiec.
Przez samo miasto przep³ywa
w kierunku z p³d. ku p³n.
pot. Strymba, a na wsch. od
N. w tym¿e kierunku pot.
Worona. Na wsch. i p³n.wsch. od N. rozci¹ga siê
p³aszczyzna moczarowata,
przeciêta niezliczon¹ iloœci¹
potoków i rzeczek; od p³d.
w odleg³oœci 7 klm. piêtrz¹
siê Karpaty. Par. rz.- kat.,
nale¿¹ca do dek. stanis³awowskiego, dyec. lwowskiej,
fundowana w r. 1609 przez
braci Paw³a i Miko³aja Kuropatwów. Koœció³ obecny
mur., poœwiêcony 1838 r.
pod wez. N. M. M. Par. ta
obejmuje 16 miejscowoœci.
Ogólna liczba katolików
2330, akat. 74, izrael. 3260.
Gr.-kat. par. nale¿y do dek.
N., dyec. lwowskiej, ma cerkiew pod wez. N. P. M., do
której nale¿y 2354 dusz,
w filii Nazawizów z cerkwi¹
œ. Jana 808 dusz, w filii
Strymba z cerkwi¹ œ. Miko³aja
653, w filii £ojowa z cerkwi¹
Przemienienia Pañskiego
738, razem 4553 gr.-kat.
Oprócz proboszcza jest tu
wikary. Szko³y: 4-klas. mêska o 4-ch naucz. i 2-klas.
¿eñska o 3 naucz. W r. 1870
by³a tu fabryka zapa³ek Simona Huebnera i browar piwny Wilhelma Buchmuelle’a.
Obecnie jest N. siedzib¹ c.k.
starostwa powiat. i po³¹czonych z niem urzêdów, oraz
w³adz autonomicznych,
tudzie¿ c. k. s¹du pow., notaryusz lI., urzêdu poczt., i te-

Dodatek specjalny
legr. Dobra N. nale¿¹ do Fryderyka Buchmueller i Gustawa hr. Rohan.”
Ze sprawozdania lwowskiej
izby handlowej z lat 1866
- 1870 mo¿emy siê dowiedzieæ, ¿e ju¿ wówczas powiat
nadwórniañski posiada³ znacz¹cy przemys³:
„Przemys³owcy i rzemieœlnicy byli nastêpuj¹cy: aptekarzy 2, golarzy 4, murarzy
2, cieœli 2, piekarzy 2, mekler 1, bednarzy 6, pêdz¹cych
gorzelnie 7, szczotkarz 1,
druciarzy 5, rzeŸników 23,
furmanów 12, ober¿ystów 8,
szklarzy 4, fabrykantów
szk³a 3, handlarzy skórami
26, handlarzy drzewem 14,
handlarz miodem 1, kramarzy 97, krupiarzy 13, handlarzy owocami 4, handlarzy
koñmi 2, handlarzy produktami 24, handlarzy byd³em
18, greszlerów 4, handluj¹cych
zwierzyn¹ 2, mydlarzy 4,
kotlarz 1, kuœnierzy 7, malarz pokojowy 1, fabryka
wyrobów metalowych 1,
m³ynów 38, kominiarz 1, rymarz 1, szynkarzy 121, œlusarz 1, kowali 16, krawców
6, szewców 14, powroŸników
9, blacharzy 2, stolarzy 5,
garncarzy 2, ko³odziejów 2,
tkaczy 6, fabrykant zapa³ek
1”. By³o tam te¿ 460 warsztatów tkackich. Do najwiêkszych w owym czasie
zak³adów nale¿a³y: „hameria
¿elaza Gustawa hr. Rohana
i Fryderyka Buchmuellera
w Pasiecznej, huta szklana
dra Lazara Dubsa w Majdanie Œrednim, huta szklana
Zygmunta Piwko w Majdanie Górnym, huta szklana
G. Hr. Rohana i Fryd. Buchmuellera w Mikuliczynie,
warzelnia soli w £anczynie,
fabryka zapa³ek Szymona
Hubnera w Nadwornie, m³yn
parowy Franciszka Kunza
w Strupkowie, browar w Nadwornie Wilhelma Buchmuellera, gorzelnie Jeanetty Dubs
w Glinkach, Rudolfa hr. Stadiona w Przeroœle i Franciszka Kunza w Strupkowi”. Tartaki wodne w Mikuliczynie,
Pasiecznej i Pniowie by³y
w³asnoœci¹ G. Hr. Rohana
i F. Buchmuellera. Ju¿ wówczas przestrzegano, ¿e te trzy
tartaki „ogo³oci³y góry nadworniañskie z ich lasów i zwiêkszy³y gwa³townoœæ corocznych prawie powodzi”. Na
rynki zewnêtrzne powiat nadwórniañski dostarcza³: ziemniaki, owies, ¿yto, pszenicê,
jêczmieñ, kukurydzê, chmiel
oraz owoce. Lwowska izba
handlowa wylicza te¿: „Inwentarza ¿ywego by³o w powiecie
ogierów 24, klaczy 934,
wa³achów 1 439, Ÿrebi¹t do
skoñczonego 3-go roku 332,
mu³ 1, os³ów 3, byków 515,
krów 9 628, wo³ów 6 905,
ja³owizny nie maj¹cej jeszcze 2-ch lat 8 001, bawo³ów
3, owiec 15 207, kóz 2 458,
œwiñ 12 662, ulów pszczelnych 1635”.
S³u¿bê zdrowia w powiecie stanowi³o: „2 lekarzy,
jeden w Nadwornie, drugi
w Delatynie, dwóch chirurgów, 4 egzaminowane akuszerki, z tych 3 ¿ydówki, 2
apteki, jedna w Nadwornie,
druga w ¯elatynie”.
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SENTYMENT DO KRESÓW ZDECYDOWAŁ
O WSPÓŁPRACY PRUDNIKA I NADWÓRNEJ
JAN PONIATYSZYN
Kresowianie zapocz¹tkowali kontakty odleg³ych
i wydawa³oby siê niemaj¹cych ze sob¹ wiele wspólnego miast. Bo co mo¿e
³¹czyæ Prudnik i Nadwórn¹? Te miasta dzieli
niemal wszystko. Dawny
Prudnik by³ przez blisko
750 lat pod wp³ywami
Czech, Austrii, Prus i Niemiec. Nadwórna przez
ponad trzy wieki by³a polskim miastem.
Po II wojnie œwiatowej do
lat dziewiêædziesi¹tych ledwie tli³a siê tam Polskoœæ, do
której poznawali siê nieliczni pozostali tam autochtoni.
Nim na Ukrainê dotar³a
jaskó³ka niepodleg³oœci w
Nadwórnej nie by³o mowy
o oficjalnym wspominaniu
przedwojennej historii tamtych terenów.
No chyba, ¿e w negatywnym kontekœcie polskich
panów, gnêbicieli ch³opów
i robotników.
Przedwojenna jutrzenka
wolnoœci na terenach II Rzeczpospolitej z granic¹ na Zbruczu
nie trwa³a zbyt d³ugo. Z ogromnym trudem po ponad 120letniej niewoli niepodleg³a
Rzeczpospolita budowa³a
swoj¹ pañstwowoœæ od 1918
roku.
- Przedwojenna Nadwórna by³a miastem pe³nym zieleni i dosyæ czystym, jak na
owe czasy – wspomina obecna Prudniczanka Urszula
Gajda. – ¯ycie kulturalne
skupione by³o wokó³ koœcio³a.
Dzia³a³ tam chór i zespó³ teatralny. Naprzeciw naszego
domu mieszkali ¯ydzi. S¹siadami byli Ukraiñcy. By³y
ma³¿eñstwa polsko-ukraiñskie. Wszyscy ¿yliœmy w
zgodzie.
Ta nieomal sielankowa
koegzystencja wielokulturowego miasteczka trwa³a do
17 wrzeœnia 1939 roku.
Potem zaczê³y siê sowieckie
represje, a ich kulminacj¹
by³y deportacje na Syberiê.
Na nieludzk¹ ziemiê wywo¿ono nie tylko polskie elity z powiatu nadwórniañskiego, ale te¿ ludnoœæ narodowoœci ukraiñskiej. Ci,
którzy przetrwali gehennê
sowieckich gu³agów zasilili
armiê genera³a W³adys³awa
Andersa. Inni, jak tylko
mogli uciekali z Syberii lub
tam pozostali na zawsze.
Tragiczny by³ los ich rodzin
¿yj¹cych pod okupacj¹ na
Kresach, które postanowiono
oczyœciæ z „obcego” elementu. Przeprowadzono eksterminacjê ¯ydów. Ginêli Polacy i Ukraiñcy.
W samej Nadwórnej zamordowano ponad trzy tysi¹ce
osób, w tym kobiety i dzieci.
Zgin¹³ wspó³pracuj¹cy z
Armi¹ Krajow¹ proboszcz

Zdjêcie rodziny Kasza z Nadwórnej, 1928 r.
tamtejszej parafii ksi¹dz
Józef Smaczniak, którego
gestapo wywioz³o do katowni w Stanis³awowie. Zbrodniom na tych terenach nie
mog³y przeciwstawiæ siê
znacz¹ce si³y polskie. Ju¿
wczeœniej wiêkszoœæ œwiadomego elementu narodowego, który pokierowa³by
zbrojnym oporem Sowieci
wywieŸli na Syberiê.
Kiedy na tereny nadwórniañskie wkroczy³a armia
sowiecka Polacy mieli do
wyboru: pozostaæ w rodzinnych stronach, gdzie mieszkali z dziada pradziada i ryzykowaæ ¿yciem, albo
wyjechaæ w nieznane na jak to g³osi³a komunistyczna propaganda Polskiego
Komitetu Wyzwolenia Narodowego - tereny tzw. Ziem Odzyskanych. Przypad³y one
Polsce po podziale Europy
przez Wielkie Mocarstwa w
Ja³cie, a potem w Poczdamie. Wed³ug polskich szacunków z Nadwórnej wypêdzono
lub wysiedlono trzy tysi¹ce
Polaków. Zmuszeni byli opuœciæ ponad 400 domów i gospodarstw. W bydlêcych wagonach wywieziono ich do
obecnych województw: dolnoœl¹skiego i opolskiego. W
pierwszych transportach z
1945 roku repatriantom, jak
ich wówczas nazywano towarzyszyli ksiê¿a: Tadeusz
£¹czyñski oraz Jan Winiarski.
Ze swoimi parafianami przyjecha³ do Legnicy. W tamtejszej
katedrze znajduje siê obraz
Matki Boskiej Stra¿niczki
Naszej Nadziei wywieziony z
Nadwórnej. Tu³aczy los rzuci³
mieszkañców tego powiatu
tak¿e do Opola.
- W latach 1945-50 przyjecha³o tu 501 przesiedleñców –
wylicza El¿bieta Dworzak
z Muzeum Œl¹ska Opolskiego w Opolu.
Na Opolszczyznê wywieziono 180 tys. osób z Kresów
Wschodnich.
Przez dziesi¹tki lat ich
rodzinne strony oraz prob-

lematyka ekspatriacji by³y
tematami tabu. Komunistyczne w³adze zakazywa³y
wspominania o tym w jakichkolwiek publikatorach. Obowi¹zywa³a linia bratnich stosunków z pañstwem radzieckim
i jego republikami. Na prze³omie lat 80 i 90 Polska
odzyska³a niezale¿noœæ.
Narodzi³a siê te¿ samorz¹dnoœæ
lokalna gmin. To one decydowa³y o tym, co chc¹ robiæ
i z kim siê kontaktowaæ nawet za granic¹. Swoboda
demokracji zaowocowa³ te¿
myœl¹: nasi mieszkañcy sk¹dœ
pochodz¹. W przypadku Prudnika niewielu pozosta³o niemieckich autochtonów. Zdecydowan¹ wiêkszoœæ stanowili nap³ywowi. Wœród nich
dominowali Kresowianie. W
1998 roku do szko³y podstawowej w Moszczance w gminie Prudnik przyjecha³y na
koloniê dzieci ze Szko³y
Œredniej nr 1 z Nadwórnej.
Byli to uczniowie, którzy nadobowi¹zkowo uczyli siê
jêzyka polskiego. Towarzyszy³a
im ich nauczycielka, pochodz¹ca z polskiej rodziny Wiktoria Antonowicz. Koloniê
zasponsorowa³ im maj¹cy
nadwórniañskie korzenie
Adam Karcher, ówczesny prezes Towarzystwa Mi³oœników
Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich Oddzia³ „Nadwórna” w Opolu. To da³o impuls do kolejnych dzia³añ. W
1999 roku w Moszczance
i Prudniku zorganizowano
pierwsz¹ akcjê charytatywn¹ „Œwiêty Miko³aj dla
Nadwórnej”. Dary w postaci
s³odyczy, maskotek, ksi¹¿ek
i przyborów szkolnych przewieziono na Ukrainê. Trafi³y
do dzieci ucz¹cych siê jêzyka polskiego w Szkole Œredniej nr 1. Kolejn¹ zbiórkê
przeprowadzono z okazji
Œwi¹t Wielkanocnych. Z czasem do tych akcji przy³¹cza³y
siê szko³y i miejscowoœci
z ca³ego niemal powiatu
prudnickiego. Potem ju¿ dwa
razy w roku dary przywo¿ono

do koœcio³a katolickiego w
Nadwórnej. Tam wœród
parafian nie tylko polskiego
pochodzenia rozdzielali je
proboszczowie. Przedœwi¹teczna pomoc z Polski pozwala³a wiernym, skupionym
wokó³ koœcio³a godnie
przygotowaæ i prze¿yæ najwa¿niejsze œwiêta katolickie.
- Podczas jednego z takich wyjazdów ówczesny
burmistrz Prudnika Zenon
Kowalczyk poprosi³, abym
zapyta³a w³adze Nadwórnej
o mo¿liwoœæ wspó³pracy
miêdzy miastami – wspomina Wanda Jakimko by³a
dyrektorka Szko³y Podstawowej w Moszczance, która
od pocz¹tku by³a organizatorem prowadzonych z
takim powodzeniem akcji
charytatywnych. – Propozycja burmistrza spotka³a siê
z ¿yczliwym przyjêciem.
Efektem tego by³o podpisanie
porozumienia o partnerstwie
obu naszych miast.
Na tak przygotowanym
gruncie rozpoczê³a siê szkolna wymiana m³odzie¿y,
która z roku na rok staje siê
coraz bardziej intensywna.
Zaczêto te¿ organizowaæ
sentymentalne wycieczki na
Kresy. Rodzinne strony je¿d¿¹
zobaczyæ wysiedleni stamt¹d
oraz kolejne pokolenia tych,
co mieszkali nad rzek¹ Bystrzyc¹, w pobliskim Pniowie,
Bitkowie, Pasiecznej, Delatynie
oraz innych miejscowoœciach
znanych im tylko z idyllicznych opowiadañ krewnych.
Po wojnie z Nadwórnej do
Prudnika przyjechali znani
w tym mieœcie m.in. zegarmistrz Micha³ Rowiñski,
fotograf Leon R¹pa³a i Witold
Czerkawski, dyrektor Szko³y
Podstawowej nr 4 Ryszard
Rowiñski, jego zastêpca Urszula Gajda, prezes Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego w
Prudniku Janina Brzeziñska. W 1947 roku z Anglii
przybyli te¿ Nadwórnianie,
¿o³nierze Andersa: Zygmunt
Kasza i Mieczys³aw Hanus.
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SZKOŁY PONAD GRANICAMI
JAN PONIATYSZYN
tekst i zdjêcia
Wzajemne poznawanie
siê i prze³amywanie historycznych barier, to cele przyœwiecaj¹ce projektom edukacyjnym, z powodzeniem
realizowanym przez partnerskie szko³y z Prudnika oraz
Nadwirnej (przedwojennej
Nadwórnej). Wymiana uczniów
z tych miast trwa ju¿ od kilku lat. Finansuje j¹ m.in.
Narodowe Centrum Kultury
w Warszawie oraz urz¹d
miejski w Prudniku. Tamtejsze Gimnazjum nr 1 oraz
Szko³a Œrednia nr 3 z Nadwornej porozumienie o wspó³pracy podpisa³y jeszcze w
2002 roku.
Tak oto, kontakty urzêdników, którzy dwa lata wczeœniej zawarli umowê partnersk¹ miêdzy tymi miastami
zaczê³y przynosiæ wymierne
efekty.
- Najpierw te spotkania
by³y rzadkie i sporadyczne –
przyznaje Ludmi³a Lisowska
– dyrektor gimnazjum. - M³odzie¿ obawia³a siê wyjazdów,
widz¹c je, jako niepewne,
niebezpieczne. Jednak ciekawoœæ spotkañ z ukraiñskimi
rówieœnikami, wspólnych
zainteresowañ oraz tamtejszej przyrody zwyciê¿y³y. I dlatego tych wspólnych projektów zrealizowaliœmy dot¹d
sporo.
Szczególnie intensywna
wymiana miêdzyszkolna
rozpoczê³a siê od 2006 roku.
Co wa¿ne, uczniowie odwiedzaj¹cy siê w partnerskich
miastach mieszkali u rodzin
swoich rówieœników. Z du¿¹
serdecznoœci¹ przyjmowano
ich na Ukrainie. Tamtejsze
rodziny niemal za punkt honoru bra³y sobie goszczenie
m³odych Polaków. W Prudniku zrealizowany zosta³
program „Dzieci bez granic”.
Jego kontynuacj¹ w 2007
roku by³ projekt „PrzyjaŸñ
bez granic”. Do spotkania
dosz³o wówczas w Nadwórnej. W 2008 roku przeprowadzono projekty, zwi¹zane
z demokracj¹. Odbywa³y
siê pod has³ami „Demokracja bez granic” oraz „Integracja bez granic”. Na pocz¹tku, z tygodniow¹ wizyt¹
przyjecha³o do Prudnika 20
uczniów z Nadwórnej. Potem to oni podejmowali zaprzyjaŸnion¹ szko³ê. Istot¹
projektu by³o – poznawanie
mechanizmów demokratycznych oraz dzielenie siê
doœwiadczeniami, wynikaj¹cymi z wejœcia Polski do
Unii Europejskiej.
- Chodzi³o nam o kszta³towanie i rozwijanie wartoœci
wa¿nych dla postaw m³odych
ludzi – wyjaœnia Ludmi³a
Lisowska. – W za³o¿eniach
by³o przeniesienie ich na

Ratusz w Prudniku
zdjêcie Walenty Stec
Gimnazjaliœci i uczniowie z Nadwórnej podczas lekcji œpiewu w Prudniku

Wystêp zespo³u „Horianka”
grunt ukraiñski. Kszta³towanie wartoœci demokratycznych wœród m³odzie¿y
jest jak najbardziej zasadne,
gdy¿ to oni bêd¹ decydowaæ
o przysz³oœci Ukrainy i Polski.
W trakcie wspólnych zajêæ, uczniowie z partnerskich
szkó³, tak jak parlamentarzyœci pracowali w komisjach: finansów, gospodarki, spraw zagranicznych
oraz edukacji.
- Powiedzieliœmy sobie
o funkcjonowaniu samorz¹du
lokalnego.
U nas jest to dobrze rozwiniête i dzia³a. Natomiast po
stronie ukraiñskiej maj¹ wielkie plany. Je¿eli siê im to uda,
bêd¹ na dobrej drodze, aby w
przysz³oœci staæ siê cz³onkiem
Unii Europejskiej – uwa¿a
prudnicki gimnazjalista,
uczestnicz¹cy w projekcie.
W tym roku szko³y rozpoczê³y ju¿ realizacjê kolejnych dwóch projektów,
które przez tydzieñ odbywaæ
siê bêd¹ po obu stronach
granicy. W maju Prudniczanie goœcili grupê uczniów z
zaprzyjaŸnionej szko³y, w tym
przede wszystkim cz³onków
zespo³u „Horianka”.

Dzieci z Nadwórnej podczas degustacji potraw polskich, w centrum – Ludmi³a Lisowska
- Tematem wiod¹cym by³o
has³o „£¹czy nas œpiew, taniec
i góry ponad górami”, – mówi
Ludmi³a Lisowska. – Skutkiem minionych projektów
doszliœmy do wniosku, ¿e te
trzy komponenty najbardziej interesuj¹ m³odzie¿.
Podczas tego spotkania
odby³y siê wspólne warsztaty
muzyczne, plastyczne, rêkodzie³a artystycznego oraz
kulinarne. Zajêcia mia³y
tak¿e wymiar ekologiczny.
Prowadzili je pracownicy
prudnickiego nadleœnictwa
oraz Parków Krajobrazowych Gór Opawskich. Dziê-

ki temu m³odzie¿ mog³a poznaæ Sudety, odbyæ zajêcia na
dydaktycznych œcie¿kach
przyrodniczo-historycznych.
Po³¹czono w ten sposób
dzia³ania maj¹ce na celu zabawê, rozrywkê oraz te s³u¿¹ce rozwijaniu wœród m³odzie¿y nawyków, przyzwyczajeñ zdrowego stylu ¿ycia.
M³odzie¿owy zespó³ „Horianka” podbi³ serca i zyska³
uznanie nie tylko swoich rówieœników, ale i te¿ mieszkañców Prudnika oraz zagranicznych goœci. Przebywaj¹c
na OpolszczyŸnie uczniowie
z Nadwórnej nie tylko realizo-

wali projekt z gimnazjalistami. Wziêli te¿ udzia³ w I Miêdzynarodowym Festiwalu
M³odzie¿y „Eurotrakt 2009”,
który w tym czasie odbywa³
siê w Prudniku. W szeœciodniowej imprezie bra³o udzia³ kilkuset uczestników.
Przybyli z Niemiec, W³och,
Czech oraz Ukrainy. Reprezentowali miasta partnerskie
Prudnika. „Horianka” wzbudzi³a
zachwyt publicznoœci. Wspania³e by³y barwne stroje,
choreografia oraz wykonanie
tradycyjnych ukraiñskich
tañców ludowych. Wystêpuj¹c kilka razy podczas festiwalu, zespó³ ten za ka¿dym
razem nagradzany by³ gromkimi brawami.
- Projekty zrealizowane
z m³odzie¿¹ ukraiñsk¹ pozwoli³y nam wzajemnie siê
poznaæ – podsumowuje dotychczasowe spotkania Ludmi³a Lisowska. – Problemem
do niedawna by³a komunikacja. Ale spotkania s¹ coraz
czêstsze. Dziêki temu, m³odzi kontaktuj¹ siê ze sob¹
poprzez Internet, wysy³aj¹
sms-y. Wrêcz sama z zaskoczeniem obserwujê, ¿e oni
wszyscy mówi¹ jednym
jêzykiem i œwietnie siê rozumiej¹. My jesteœmy pe³ni
zachwytu, ogl¹daj¹c ich
wspania³e wystêpy artystyczne, dzia³ania muzyczne,
plastyczne, ekologiczne. Oni
natomiast, podziwiaj¹ nasz
dorobek, nowoczesne klasopracownie oraz to, jak funkcjonujemy w Unii Europejskiej. Myœlê, ¿e taka wymiana doœwiadczeñ miêdzy
dzieæmi, nauczycielami, ale
i te¿ domami rodzinnymi
Polaków i Ukraiñców przynosi du¿o dobrego. Jest nie
tylko bardzo ciekawe dla
nas, ale te¿ prze³amuje stereotypy, uprzedzenia, pozwala nam budowaæ wspóln¹
Europê.
Drugi etap tegorocznego
projektu zaprzyjaŸnione
szko³y zrealizuj¹ jesieni¹ na
Ukrainie. Wówczas gimnazjaliœci z Prudnika poznawaæ tam bêd¹ m.in. piêkno
Karpat Wschodnich.
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JESTEM ZWOLENNIKIEM ZASYPYWANIA ROWÓW
- Czy Pana coœ ³¹czy z
Kresami?
- Mnie osobiœcie nic. Moja
rodzina pochodzi z Ma³opolski.
Ojciec by³ spod ¯ywca, a mama z okolic Czechowic –
Dziedzic. Natomiast od strony ¿ony, ca³a rodzina ojca
pochodzi z Kresów, z wioski, która jest znana, czyli
z Pu¿nik w powiecie Buczacz.
W ci¹gu jednej nocy nacjonaliœci ukraiñscy wymordowali tam bardzo wielu
mieszkañców. Wiêc te dyskusje o Ukrainie, dopóki
¿yli teœciowie, by³y trudne.
Ale te¿ nigdy nie by³o w tym
nienawiœci. Raczej ¿al, ¿e ten
skrajny nacjonalizm zburzy³

Dziesiêciolecie partnerstwa
obchodziæ bêd¹ w przysz³ym roku Prudnik i Nadwirna. 17 czerwca 2000
roku parafowano w Prudniku porozumienie
o wspó³pracy tych miast.
Podpisali je ówczesny
burmistrz Zenon Kowalczyk oraz mer Michai³
Iwanowicz Kapak.
U progu zbli¿aj¹cego siê
jubileuszu z obecnym burmistrzem Prudnika FRANCISZKIEM FEJDYCHEM
rozmawia³ JAN PONIATYSZYN.
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Jestem zwolennikiem
zasypywania
rowów i oczywiœcie pamiêtania,
bo pamiêæ
skutkuje tym, ¿e
cz³owiek nie
pope³nia drugi
raz tych samych
b³êdów, ale i te¿
kszta³towania
w jakiœ sposób
nowego pokolenia tak, aby nie
mia³o zapêdów
niszczenia siê
nawzajem.

- Jak Pan ocenia wspó³pracê z Nadwórn¹?
- Pozytywnie. W ostatnim
okresie bardzo siê rozwinê³a,
szczególnie wymiany dzieci
i m³odzie¿y. To jest najwa¿niejszym i g³ównym celem
tego porozumienia. Trudno
tutaj liczyæ na wspó³pracê
gospodarcz¹ ze wzglêdu na
ró¿nice. Polska jest ju¿ w
Unii Europejskiej. Za wschodni¹ granic¹ niestety te zasady nie obowi¹zuj¹. Natomiast
wspó³praca kulturalna, sportowa i szkó³ rozwija siê bardzo dobrze. W Prudniku
mamy dwie placówki oœwiatowe, które podpisa³y porozumienia ze szko³ami na
Ukrainie. Gimnazjum nr 1 oraz
Szko³a Podstawowa nr 4
wspó³pracuj¹ ze swoimi odpowiednikami w Nadwórnej i Pasiecznej. Jedna z naszych
szkó³ wiejskich te¿ jest zainteresowana podpisaniem
takiej umowy ze szko³¹ w
Pniowie. Myœlê, ¿e to nadal
bêdzie siê rozwijaæ.
- Jakie s¹ perspektywy
wspó³pracy Prudnika z Nadwórn¹?
- Staramy siê spotykaæ
jak najczêœciej. Wymyœlamy

Burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych

symbiozê w jakiej ¿yli Ukraiñcy i Polacy przed wojn¹
w jednej miejscowoœci. To
te¿ w jakiœ sposób ukszta³towa³o moje pojêcie na
temat Ukrainy i partnerstwa oraz kierunku, w jakim
powinno iœæ. Dlatego jestem
zwolennikiem zasypywania
rowów i oczywiœcie pamiêtania, bo pamiêæ skutkuje
tym, ¿e cz³owiek nie pope³nia drugi raz tych samych
b³êdów, ale i te¿ kszta³towania w jakiœ sposób nowego
pokolenia tak, aby nie mia³o
zapêdów niszczenia siê nawzajem.
- Dziêkujê za rozmowê.

Kresy, Ukraina, Nadwórna
– Dlaczego?

Widok Prudnika
ró¿ne imprezy, które mog¹
byæ dofinansowywane z
ró¿nych Ÿróde³ po to, aby
m³odzie¿ ukraiñska by³a u
nas jak najczêœciej. W drug¹
stronê równie¿ jeŸdzimy w
ramach tych projektów.
Bierzemy te¿ pod uwagê to,
¿e Ukraina jest w trudniejszej sytuacji ekonomicznej
ni¿ my. Natomiast intensywny
rozwój tej wspó³pracy bêdzie
mo¿liwy, gdy na Ukrainie
nast¹pi¹ zmiany, pozwalaj¹ce
zwiêkszyæ zakres tych kontaktów chocia¿by o sprawy
gospodarcze, przedsiêbiorców, którzy mogliby tam
lokowaæ swoje biznesy.
- Czy spotkania samorz¹dowców z obu miast partnerskich to tylko kurtuazja?
Czy dziêki tym kontaktom
obie strony coœ zyskuj¹?
- Strona ukraiñska przyje¿d¿aj¹c do nas stara siê
poznaæ zasady samorz¹dnoœci.
Ostatnia wizyta mera i kilku
ludzi z jego otoczenia skutkowa³a tym, ¿e kilka ³adnych godzin rozmawialiœmy
na temat tego, jak wygl¹da

zarz¹dzanie miastem u nas
w sytuacji pe³nej samorz¹dnoœci, a jak to jest u nich.
Mówiliœmy o tym w jakim
kierunku te zmiany powinny iœæ ¿eby to ulepszyæ. Z
du¿ym zainteresowaniem
s³uchali o funkcjonowaniu
oœwiaty, jak u nas wygl¹daj¹
zamówienia publiczne, czy
prowadzenie inwestycji.
Myœlê, ¿e to im uzmys³owi³o,
¿e s¹ dobrodziejstwa, wynikaj¹ce z porz¹dkowania
pewnych sfer dzia³alnoœci
poprzez dobre ustawodawstwo pañstwowe oraz prawo
lokalne. Natomiast nasi
samorz¹dowcy je¿d¿¹c na
Ukrainê maj¹ okazjê przyjrzeæ siê dobrze rozumianej
dba³oœci o kulturê, o utrzymanie pewnych tradycji narodowych, jak wygl¹da
kszta³cenie dzieci i m³odzie¿y
w tym duchu. To te¿ ma
plusy, które po powrocie tutaj mo¿na przek³adaæ na
funkcjonowanie naszych
szkó³, przedszkoli, na rozwijanie ducha narodowego
w Polsce.

JAN PONIATYSZYN
Kresy w moim zawodowym
¿yciu s¹ najwiêksz¹ sentymentaln¹ mi³oœci¹, ukszta³towan¹ przez m³odzieñcze lata.
Urodzony w Prudniku, od
ma³ego s³ysza³em opowieœci
o fascynuj¹cej krainie lat
m³odoœci moich krewnych
miodem i ³zami p³yn¹cej.
Kochana mama, prosta i cudowna kobieta wspomina³a
Pu¿niki, w powiecie Buczacz.
Podczas rodzinnych spotkañ
i gawêd o Kresach, cieniem
na te wspomnienia k³ad³y siê
opowiadania o niezawinionych mordach, dokonanych
przez s¹siadów Ukraiñców.
Tato pochodzi³ z Podhajczyk, w powiecie Trembowla.
Moim dziadkiem by³ Ukrainiec, szewc, który w¿eni³ siê
w polsk¹ rodzinê. Ojciec z du¿ym sentymentem opowiada³
o swoim ¿ydowskim koledze
z klasy.
Rzadko przy mnie nawi¹zywa³ do tego, co podczas
wojny wydarzy³o siê w rodzinnej wiosce. Jego krewnych
wywieziono na Syberiê. Po
wielu latach dowiedzia³em
siê, ¿e samoobrona w Pod-

hajczykach odpiera³a ataki
Ukraiñców. To w³aœnie, przesiedleñcy z tej wioski ju¿ w
Szybowicach (gmina Prudnik) zawi¹zali pod koniec lat
40. jedn¹ z ostatnich w powojennej Polsce organizacji
antykomunistycznego podziemia. Po raz pierwszy na Ukrainie by³em w Stanis³awowie,
a zupe³nie przypadkiem w
Nadwórnej, gdzie zaczê³a siê
moja fascynacja Kresami.
Od 10. lat odwiedzam te tereny,
jako dziennikarz Polskiego
Radia Opole. Moj¹ maksym¹
s¹ s³owa Prymasa Polski
kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, który mówi³ o narodowej historii: „Naród bez
przesz³oœci jest godny wspó³czucia. Naród, który odcina
siê od historii, który siê jej
wstydzi, który wychowuje
m³ode pokolenie bez powi¹zañ
historycznych – to naród
renegatów! Taki naród skazuje
siê dobrowolnie na œmieræ,
podcina korzenie w³asnego
istnienia”. Na Ukrainie mieszkaj¹ wspaniali ludzie. W Polsce
na poniemieckich ziemiach
szanujemy historiê i pamiêæ
tych, którzy tu ¿yli!
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Dajmy na to, ja panu
teraz wszystko szczerze
powiem. Ca³y, jak mówi¹,
otworzê siê... To zwodnicze s³owo, jakby cz³owiek
mia³ w œrodku nie wiadomo
jakie cudeñka do pokazywania bliŸnim, duszyczkê
ze skrzyde³kami w bielutkiej sukience czy coœ w tym
rodzaju. A tak naprawdê nic
podobnego tam nie ma,
czasem ludzkie wnêtrze
jest jak wypalony piorunem
pieñ: sam wêgiel i popió³.
Widzi pan, ju¿ jestem szczery, mimowolnie tak.
Namawia pan, ¿eby powiedzieæ o wszystkim. A mi
to po co? Pan potem wyjedzie,
a ja tu zostanê, i mnie, proszê
pana, po g³owie nie pog³aszcz¹. Oberwê za swoje – jak
nie teraz, to za parê lat. W tym
kraju w³adza nie zapomina
o tych, co jej podpadli. Powiadaj¹ u nas za Uralem:
„dalej ni¿ na Sybir nie zeœl¹,
wiêc czegó¿ baæ siê?” Niby
racja, ja te¿ nie w takim
wieku, aby zaraz portkami
trz¹œæ. ¯e ju¿ nie te czasy?
¯e nie powtórz¹ siê ³agry,
g³ód i terror? Nie warto zadufaniem grzeszyæ, mo¿na siê
zbyt boleœnie rozczarowaæ.
Bo przecie¿ wszystko nie od
czasów dawnych czy nowych
zale¿y, ale od ludzi. A ludzie
nie zmieniaj¹ siê wcale.
Ca³e ¿ycie przedstawiæ w
krótkiej rozmowie? Nie da
siê, oczywiœcie, ale to i owo
mo¿na streœciæ. Bywa³o przecie¿, ¿e kazali ¿yciorys w piêciu
linijkach napisaæ. Powiem
zatem po kolei. Urodzi³em
siê w 1936 roku w powiecie
kostopolskim na Wo³yniu.
Mój ojciec by³ urzêdnikiem
pañstwowym. Mia³em brata,
starszego a¿ o lat osiem. W
1940 rodzinê nasz¹ wywieŸli
na Sybir. Podczas transportu
moja matka zmar³a na zapalenie p³uc, a ojca aresztowa³o
NKWD, kiedy wyszed³ z wagonu, aby na jakiejœ stacji
znaleŸæ coœ do jedzenia. Ludzie z poci¹gu chcieli przygarn¹æ mnie i brata, ale konwój
nie pozwoli³ i rozdzielono
nas. Trafi³em do ochronki
w Nowosybirsku. Brat odnalaz³
mnie pó³tora roku póŸniej,
ju¿ po wybuchu wojny miêdzy
Stalinem i Hitlerem. Jak
zdo³a³ tego dokonaæ, co przeszed³, zanim siê znów spotkaliœmy, tego nie wiem, ale
domyœlam siê. Ze œmierci mnie
wyci¹gn¹³, bo chorowa³em
bardzo ciê¿ko, mia³em prawie
szeœæ lat i wa¿y³em nieca³e
dziesiêæ kilogramów.
Jak d³ugo kszta³tuje siê
cz³owiek? Ile czasu potrzeba,
aby wytworzy³y mu siê okreœlone pogl¹dy, postaw ¿yciowa?
By sta³ siê mentalnie tym,
kim bêdzie do koñca ¿ycia?
M¹drzy pedagodzy powiadaj¹, ¿e przynajmniej kilkanaœcie lat. W moim przypadku okres ten trwa³ od
paŸdziernika 1941 roku do
2 marca 1944 roku. Nieca³e
dwa i pó³ roku. No pewnie,
coœ tam by³o przedtem i potem.
Ale niewiele. A to, co przekaza³ mi mój brat, co we mnie

KIBICUJĄC Z ODDALI
narodów w „wielkiej rodzinie
socjalistycznej” i dozgonnej
ich przyjaŸni, najlepiej w
Zwi¹zku Sowieckim mieli
rdzenni Rosjanie. Przedstawicieli innych nacji mniej lub
bardziej otwarcie podejrzewano o szowinizm lub jak¹œ
nieprawomyœlnoœæ. Pokazuje to dobitnie zak³amanie
tej nieludzkiej ideologii. Mog³em rozp³yn¹æ siê w masie,
„rozbawiæ”, jak mówi¹ Rosjanie. Po polsku „rozbawiæ”
ca³kiem przecie¿ odmienny
sens ma, weso³y taki. Tymczasem w tym nic œmiesznego nie by³o. Wyobra¿a pan

Pochód na Sybir

niewiele mo¿na by³o dowiedzieæ siê. Po wojsku zatrudni³em siê w bibliotece w Omsku, trafi³em tam przypadkiem na polskie ksi¹¿ki.
By³o to dla mnie niezwyk³e
wydarzenie, czyta³em nocami,
bez wytchnienia. W po³owie
lat szeœædziesi¹tych znajomy z przedsiêbiorstwa rozpowszechniania filmów
zaprosi³ mnie na kilka pokazów polskiego kina. Wtedy
na ekranie zobaczy³em, jak
wygl¹da Polska.
Widzia³em równie¿, co na
olimpiadzie w Moskwie pokaza³ W³adys³aw Kozakiewicz.
Bardzo dobrze go rozumia³em.
Te¿ by³ pod Sowietami, urodzi³
siê w Solecznikach pod Wilnem. Czu³em to samo, co on,
jednak w odró¿nieniu od

Prace kator¿nicze w Nerczyñsku, na Syberii
wpoi³, kiedy razem wychowywaliœmy siê w syberyjskim
przytu³ku, zosta³o we mnie
na zawsze. Tylko dziêki mojemu bratu wiem, ¿e jestem
Polakiem. Uczy³ mnie jêzyka, historii, wykorzystywa³
na to ka¿d¹ woln¹ chwilê. W
szkole nas rusyfikowano,
a on k³ad³ mi do g³owy wiedzê,
dziêki której nie zapomnia³em,
sk¹d pochodzê. Du¿o starsze rodzeñstwo przewa¿nie
lekcewa¿y smarkaczy, woli
towarzystwo rówieœników.
Brat zast¹pi³ mi ojca, matkê
i polsk¹ szko³ê na dodatek.
Najlepsz¹ polsk¹ szko³ê.
W³adze zmusi³y brata,
aby przyj¹³ sowiecki paszport. Wiosn¹ 1944 roku
przysz³o wezwanie z wojenkomatu. Mojego brata pos³ano
na front. Z wojny ju¿ nie
wróci³.
¯y³em, jak mi to wypominano przy ka¿dej okazji, na
garnuszku sowieckiego pañstwa. Bardzo chciano ze mnie
zrobiæ bolszewika. Materia³
z pozoru stanowi³em idealny: by³em sam na œwiecie,
bez rodziny, szczeniak nieopierzony. Dziwiono siê, kiedy
uparcie deklarowa³em polsk¹ narodowoœæ. „Jaki tam
z ciebie Polak?” - œmiali siê
ze mnie w szkole i w urzêdach. Ale nie da³em sobie
w kaszê dmuchaæ: recytowa³em w takich wypadkach
oficjalne slogany o wieczystej przyjaŸni pomiêdzy ZSRS
a odrodzon¹ ludow¹ Polsk¹.
Funkcjonariuszom bolszewickiego re¿ymu natychmiast rzed³a mina i machali
rêk¹: „Chcesz byæ sobie tym
Polakiem, no to b¹dŸ”. Dopi¹³em tego, ¿e w dokumentach

niezmiennie wpisywano mi
polskie pochodzenie.
Szuka³em brata potem, a
jak¿e. Gdzie ja nie pisa³em!
Wszystko na pró¿no. Prawdopodobnie poleg³ w ofensywie ze stycznia 1945 roku –
gdzieœ w Polsce.
Nie, rodziców nie pamiêtam
wcale. Brat mi opowiada³ o
nich, próbowa³ rysowaæ nawet
portrety, ale artysta to on by³
nietêgi. Co ja pamiêtam sprzed
wywózki? Choinkê jedn¹,
Wigiliê znaczy siê. Œwieczki
na drzewku, jakiœ nastrój
niezwyczajny, gwiazdy wielkie, gdyœmy na pasterkê szli.
I uœmiech czyjœ, kobiecy, mo¿e
matki mojej? Ale pewnoœci
nie mam, bo ¿adne rysy twarzy,
poza tym uœmiechem mi
przed oczyma duszy nie majacz¹. Wiêc tylko tyle mi
zosta³o.
Ma³o, mówi pan? Mnie
musia³o wystarczyæ na ca³e
¿ycie. Bo innych wspomnieñ
z Polski ja nie mam.
Pomimo tr¹bienia przez
propagandê bolszewick¹ o równouprawnieniu wszystkich
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sobie, przez ca³e ¿ycie pozostawaæ wiernym sobie, wbrew
przeciwnoœciom? Gdybym
tylko zrezygnowa³ ze swoich
przekonañ, przesta³ byæ t¹
czarn¹ owc¹ (czy bia³ym
krukiem, wszystko zale¿y od
punktu widzenia), wtopi³ siê
w t³o jak inni... Wtedy ³atwiej
by³oby znosiæ ten los. Ale ja
nie mog³em. Ta Polska tkwi³a
we mnie ca³y czas. Pozosta³em
wierny sobie. I bratu przede
wszystkim.
Nie, jakieœ powa¿niejsze
represje mnie nie spotka³y.
Ot, parê razy natarto mi uszu,
awans wstrzymano. „Hardym Polaczkiem” przezwano.
Na rozmowy mnie wzywali.
I s¹siedzi, jak to w Rosji,
bardziej podejrzliwie i uwa¿nie
mi siê przygl¹dali. Do póŸnych
lat osiemdziesi¹tych z ¿adnymi rodakami kontaktów praktycznie nie utrzymywa³em.
Chocia¿ w gazetach w kó³ko
pisano o serdecznych wiêziach
³¹cz¹cych ludzi sowieckich
z buduj¹cymi socjalizm Polakami, faktycznie o tym, co
dzieje siê na zachód od ZSRS,

S¹siada mam, zawziêtego takiego.
Powiedzia³, ¿e jeszcze Polska przyjdzie
³aski moskiewskiej prosiæ. Kiedy
zaczê³y siê te pierepa³ki z dostawami
gazu do Europy, to mnie pyta z ironicznym uœmiechem: „A co – nie mia³em
racji?” Omyli³ siê, naturalnie. On
ci¹gle myœli wed³ug bolszewickich
schematów: jak przechytrzyæ, jak
byæ gór¹. Nie wie, co znaczy prawdziwa
wolnoœæ, skupia siê tylko na jej
antytezie, na niewoleniu innych.

polskiego mistrza lekkoatletyki nie tylko w ci¹gu krótkiego wystêpu na stadionie,
ale przez niemal czterdzieœci
lat.
Kiedy stuknê³a mi piêædziesi¹tka, o Polsce zaczêto
w Rosji mówiæ czêœciej i gorzej. To ju¿ nie by³ ten przyjacielski kraj, którego klasa
pracuj¹ca zdo³a³ st³umiæ
kontrrewolucjê „Solidarnoœci”.
Wychodzi³o na to, ¿e ci,
którzy chcieli obaliæ z takim
wysi³kiem budowany nad
Wis³¹ socjalizm, teraz dochodz¹ do w³adzy. Nagle Polska
okaza³a siê siedliskiem
spekulantów i warcho³ów.
Posz³a dobrowolnie na pasek
imperialistów, przed którymi
prawie pó³ wieku w³asn¹
piersi¹ zas³ania³a j¹ Armia
Czerwona.
Po tym, jak Polska opuœci³a
obóz i zwróci³a ku Zachodowi,
ta moja ojczyzna, której na
dobr¹ sprawê nigdy nie zazna³em, za jednym zamachem przybli¿y³a siê do mnie
i oddali³a zarazem. Jak to
mo¿liwe? Ano tak: oddali³a,
bo, wed³ug Rosjan, wœród
których ¿yjê, zdradzi³a. Kogo
czy co, tego dobrze nie wiadomo, ale nikt tu siê nad
tym g³êbiej nie zastanawia.
Najczêœciej powtarza siê przy
takiej okazji frazesy o rodzinie
socjalistycznych narodów
lub o wspólnocie s³owiañskiej.
Polska odp³aci³a czarn¹ niewdziêcznoœci¹ za pomoc, jakiej
Zwi¹zek Sowiecki udziela³
jej przez tyle lat, za wyzwolenie spod hitlerowskiego
jarzma. „Gdyby nie nasi ¿o³nierze, których poleg³o w
Polsce szeœæset tysiêcy, Polaków czeka³aby zag³ada z r¹k
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zza Uralu
Niemców” - przekonuj¹ Rosjanie. Nie pomyœl¹ przy tym,
aby zapytaæ tych swoich
„s³owiañskich braci”, co oni
sami s¹dz¹ na ten temat.
Zaczê³y w Rosji powstawaæ
stowarzyszenia polskie. Czêsto by³y one pocz¹tkowo powi¹zane z organizacj¹ „Memoria³”. Trafiali do nich ró¿ni
ludzie: Polacy i przypadkowi
„Polacy”. Niektórym zdawa³o
siê, ¿e zaraz manna spadnie
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zastanawiam i ogarniaj¹
mnie w¹tpliwoœci. Ale to nie
zmienia faktu, ¿e jestem
dumny z Polski i z tego, ¿e
jest wreszcie niepodleg³a. To
olbrzymia satysfakcja.
S³ysza³em o Karcie Polaka, lecz to nie dla mnie. Mnie
i tak zagranpaszportu nie
dadz¹, po co ja bêdê wiêc po
pró¿nicy konsulowi g³owê
zawraca³? Pracowa³em kiedyœ
w takim jednym mieœcie,

Pomnik Lenina w Gornoa³tajsku

Wodospad Korbu
z nieba, Warszawa sypnie pieniêdzmi. Byli te¿ i tacy,
których delegowano. Odpowiednie s³u¿by czasami prowokowa³y powstaj¹ce wokó³
œrodowisk polonijnych intrygi, a nawet afery. Podzielona mniejszoœæ polska jest
oczywiœcie Moskwie na rêkê;
w³adze rosyjskie, obserwuj¹c
to, co dzieje siê na ich w³asnym
podwórku, postrzegaj¹ dzisiejsz¹ Rzeczpospolit¹ podobnie, jak w XVIII wieku, czyli
jako kraj, gdzie wszyscy
bior¹ siê za ³by, za nic maj¹c
wspólne dobro. Kto wie, czy
ten jaskrawy brak jednoœci
nie inspiruje Kremla do prowadzenia polityki lekcewa¿enia Polski.
Ale jest i druga strona
medalu. Spotyka³em Polaków
z Syberii, którym dane by³o
po 1990 roku odwiedziæ
stary kraj. Wracali zaszokowani tym, co widzieli,
odmienieni. Konfrontowali
swoje polskie wspomnienia
z rzeczywistoœci¹ rosyjskiej
prowincji. W ich oczach wtedy pojawia³o siê coœ dziwnego, jakaœ mg³a, zaciek³a
determinacja. Szukali w sobie tej polskoœci uœpionej,
szarpali dawno zabliŸnione
rany, jakby chcieli zrzuciæ
z siebie tê naros³¹ od pokoleñ
skorupê, piêtno zes³añców...
Uwa¿am siê za Polaka,
jednak czy uznaliby mnie za
swojego ziomka mieszkañcy
Polski? Czasem siê nad tym

doœæ du¿ym nawet. Mogê
wymieniæ jego nazwê, pan
odszuka na mapie miejscowoœæ o takiej nazwie, ale to
miejsce le¿y zupe³nie gdzie
indziej. Znajdowa³y siê tam
tajne zak³ady zbrojeniowe.
Miasto by³o œciœle zakamuflowane, nie mo¿na by³o wjechaæ do niego lub opuœciæ je
bez specjalnej przepustki.
Musia³em podpisaæ zobowi¹zanie, ¿e o tym, co tam robi³em
i widzia³em, nie powiem nikomu. Wiêc za granicê mnie
nie wypuszcz¹.
Nie wiem, czy chcia³bym
pojechaæ do Polski. Z jednej
strony naturalnie ciekaw
jestem bardzo kraju moich
przodków. Z drugiej zaœ – w
g³êbi duszy bojê siê rozczarowania. Bo ja przecie¿
mam tê swoj¹ w³asn¹ Polskê,
budowan¹ w marzeniach
przez ca³e ¿ycie.
Dwadzieœcia lat temu
prawdziwa Polska zaczê³a tu
docieraæ, s¹czyæ siê, przenikaæ a¿ tak daleko. Zdajê sobie sprawê, ¿e trudno ¿¹daæ
cudów. S¹ w Polsce swoje
problemy, wa¿ne, pal¹ce. My
tutaj, tak daleko od ojczyzny,
nie oczekujemy zbyt wiele.
To zrozumia³e, ¿e po latach
zniewolenia nie staæ odrodzonej Rzeczpospolitej, aby
przyj¹æ wszystkie swoje dzieci, które los rzuci³ do pó³nocnej
Azji. Na to mog³y sobie pozwoliæ bogate Niemcy czy
Izrael. I tak dobrze, ¿e teraz

polskie dzieci z Syberii mog¹
wyje¿d¿aæ do kraju przodków na studia, na odpoczynek. Polskie firmy ju¿ trochê inwestuj¹ w Rosji, mo¿e
z czasem uda siê im dotrzeæ
tak¿e na Syberiê...
Jest kilku nauczycieli,
przys³anych z Polski, s¹ polscy
ksiê¿a. Czasami ich praca
budzi podziw, niekiedy jednak ujawniaj¹ oni ró¿ne
s³abostki, w koñcu s¹ tylko
ludŸmi. Ale dobrze, ¿e g³osz¹
polskie s³owo. Zagl¹da tu
tak¿e coraz wiêcej turystów
z Polski, a ka¿da taka wizyta,
to taki drobny, lecz wa¿ny,
znak solidarnoœci, rzeczywistego braterstwa. Przywo¿one s¹ te¿ bez ograniczeñ
ksi¹¿ki polskie. Mo¿e jakieœ
czasopismo przyda³oby siê
dla tutejszych Polaków, bo
wielu z nich z internetu przecie¿ nie korzysta? Jest wprawdzie kwartalnik wydawany
przez jedn¹ z syberyjskich
organizacji polonijnych, ale
to, co zamieszcza, rozmija
siê czêsto z naszymi oczekiwaniami.
Wiem, ¿e niemal od dziesiêciu lat istnieje uchwalona
przez polski sejm ustawa
o repatriacji. Jej wykonanie
napotyka na opór, grzêŸnie
w urzêdowych procedurach
– tutaj, i tam. Polacy z Syberii
s¹ nierzadko utalentowani,
a m³odsi z nich równie¿ pe³ni
zapa³u. Choæby niektórym
z nich warto umo¿liwiæ powrót do kraju przodków, przydadz¹ siê tam z pewnoœci¹.
A tu siê marnuj¹, podl¹. Nie
jesteœmy zagro¿eniem, nie
rzucimy siê masowo do wyjazdów, nie najedzie „polska
Azja” pogr¹¿onej w kryzysie
Rzeczpospolitej. Polsce te¿ wyjdzie na dobre, jeœli bêdzie
pamiêta³a, ¿e my tu jesteœmy... Syberyjscy, Polacy
to ludzie z krwi i koœci, a nie
niewyraŸne obrazki z podrêczników historii.
S¹siada mam, zawziêtego
takiego. Powiedzia³, ¿e jeszcze
Polska przyjdzie ³aski moskiewskiej prosiæ. Kiedy zaczê³y
siê te pierepa³ki z dostawami gazu do Europy, to mnie
pyta z ironicznym uœmiechem:
„A co – nie mia³em racji?”
Omyli³ siê, naturalnie. On
ci¹gle myœli wed³ug bolszewickich schematów: jak przechytrzyæ, jak byæ gór¹. Nie
wie, co znaczy prawdziwa
wolnoœæ, skupia siê tylko
na jej antytezie, na niewoleniu innych. Cieszê siê, ¿e za
mojego ¿ycia Polakom znów
dane by³o zakosztowaæ swobody. Ale wolnoœæ potrzebuje ci¹g³ego pielêgnowania,
ukochania jej. Bywa³o przecie¿, ¿e wymyka³a siê Polakom z r¹k.
Oby wiêcej siê to nie
zdarzy³o.
Na razie satysfakcjê mam
ogromn¹: ¿e jest, ¿e jeszcze
nie zginê³a. Ta, do której
mi³oœæ przekaza³ mi mój
brat, a w nim zaszczepili j¹
nasi rodzice...
Notowa³
WOJCIECH GRZELAK
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KĄCIK POETÓW
LWOWSKICH
WARSZAWSKIE WNIEBOWZIĘTA
DZIECI
To by³a Sprawa!
Sierpniowa Sprawa!
Warszawskie Dzieci.
Bagnet na broñ!
Ognist¹ law¹ wrza³a
Warszawa,
Za honor miasta –
karabin w d³oñ.
I maszeruj¹ Szare Szeregi
Warszawskich
Dzielnych Lwów
W kurzu krwi ofiar
wiœlane brzegi
Wybi³a godzina W.
Sojusznik podle w serce
nó¿ wsadzi³,
Nie ruszy³ do ataku.
Tak zwany „aliant”,
jak zawsze zdradzi³.
Za honor sam krwaw siê,
Polaku!
Poprzez tunele, poprzez
kana³y
Szli przez 63 dni.
Czeœæ bohaterskim
Dzieciom Warszawy!
Czeœæ ich ofierze i krwi!
Dwa takie miasta,
kwitn¹ce chwa³¹
W pamiêci ka¿dy zachowa.
W ho³dzie historii
polskiej, wspania³ej
Obrona Warszawy i Lwowa.
To bohaterstwo,
niejako œwiêta
Legenda czczone jest.
Warszawskie Dzieci,
Lwowskie Orlêta!
Bo Polska
– to Wielka Rzecz!

Wzniesiona ponad
gwiazdami
Niepokalanie Poczêta!
Wêdrujesz naszymi polami,
Panienko Wniebowziêta!
Z uœmiechem na Obliczu,
Rêk¹, co wci¹¿ siê trudzi.
K³osy ¿yta, pszenicy
B³ogos³awisz dla ludzi.
By pokarmem siê sta³y
I Syna Twego chlebem,
By plon ziarna wspania³y
Dla wszystkich sta³ siê
niebem.
Jagodna, Œnie¿na,
Siewna,
Zielna, Mateñko Œwiêta
Jak dziêkczynienie,
œpiewna,
Panienko Wniebowziêta!
STANIS£AWA NOWOSAD

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie

Poszukujemy zaginionej
W dniu 5 czerwca na terenie Ukrainy zaginê³a Fedorowicz Danuta. Ma 36 lat,
165 cm wzrostu i niebieskie
oczy.
Ktokolwiek widzia³ Danutê Fedorowicz lub ma jakiekolwiek informacje o jej losie
proszony jest o kontakt z
ITAK¥ - Centrum Poszukiwañ
Ludzi Zaginionych pod ca³odobowym numerem:
+48 22 654 70 70
Mo¿na równie¿ napisaæ
w tej sprawie do ITAKI:
itaka@zaginieni.pl

Danuta Fedorowicz
Naszym informatorom gwarantujemy dyskrecjê.
Zdjêcia Danuty Fedorowicz oraz innych zaginionych:
www.zaginieni.pl

SPROSTOWANIE
W nr 14 (90), od 24 lipca
br., na s. 25 zosta³ b³êdnie
podany tytu³ tekstu oraz
autor. Nie jest to „Modlitwa
œw. Tomasza z Akwinu”, lecz

jest to tzw. „Modlitwa Komandora”, niewiadomego
autorstwa. Serdecznie przepraszamy.
Redakcja
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Powstanie Warszawskie

WARSZAWSKIE DZIECI
SZYMON KAZIMIERSKI
Warszawskie dzieci,
pójdziemy w bój,
Za ka¿dy kamieñ Twój,
Stolico, damy krew!
Warszawskie dzieci,
pójdziemy w bój,
Gdy padnie rozkaz Twój,
poniesiem wrogom gniew!
(Bardzo popularna
piosenka, skomponowana
z okazji wybuchu Powstania
Warszawskiego)
Ani pan Dobrowolski, pisz¹cy do tej piosenki s³owa,
ani pan Panufnik pisz¹cy do
tej piosenki melodiê, nie
myœleli o jakichkolwiek dzieciach, tak jak nikt nie myœla³
o dzieciach, nadaj¹c lwowskiemu 40. Pu³kowi Piechoty
oficjalny przydomek Dzieci
Lwowskich.
Na wojnê zawsze bra³o
siê ludzi m³odych, bo m³ody
jest sprytniejszy, szybciej
siê porusza, lepiej widzi
i jest bardziej podatny na
wszelkie sugestie ze strony prze³o¿onych, wiêc pytanie – kto na wojnê bêdzie
lepszy - m³ody, czy starszy?
– by³oby bezprzedmiotowe.
Dolna granica
wieku poborowego
Dolna granica wieku poborowego nigdy nie by³a ustalona raz na zawsze. Najczêœciej znajdowa³a siê ona
gdzieœ w zakresie od 18 do
20 lat (na przyk³ad Wojsko
Polskie – 19 lat, niemiecki
Wehrmacht – 18 lat). W miarê trwania dzia³añ wojennych i narastania strat osobowych, wszystkie armie
œwiata zawsze mia³y i maj¹
sk³onnoœæ do pobierania
ludzi coraz m³odszych, a w
ostatecznoœci, równie¿ coraz
starszych. Tak¹ mocno ju¿
postrzelan¹, a przez to modelow¹ w tym zakresie armi¹,
sta³o siê wojsko niemieckie
pod koniec wojny, gdzie rzuca³a siê w oczy wielka iloœæ
kilkunastoletnich „dzieciaków”
i siwych „leœnych dziadków”.
W ostatnim momencie
swej aktywnoœci, wojsko niemieckie pobiera³o do s³u¿by
ch³opaków szesnastoletnich. Rezerwuarem takiego
poboru by³o Hitlerjugend,
organizacja podobna nieco
do polskiego harcerstwa,
nieŸle przygotowuj¹ca niemieckich ch³opaków do
przysz³ej s³u¿by w wojsku.
Jak wszêdzie na œwiecie, tak
i ch³opaki z Hitlerjugend
oszukiwali komisjê poborow¹,
podaj¹c siê za starszych ni¿
naprawdê byli. Komisja przymyka³a oko i dlatego w szeregach niemieckich pojawia³o

siê doœæ du¿o ch³opaków 15,
a nawet 14 letnich. Tak by³o
pod koniec wojny w Niemczech, gdzie broni by³o pod
dostatkiem, za to brakowa³o
¿o³nierzy.
Je¿eli przyjrzymy siê Armii
Krajowej w czasie Powstania
Warszawskiego, oka¿e siê,
¿e znajdziemy tam doœæ
du¿¹ iloœæ ¿o³nierzy kilkunastoletnich, natomiast zupe³nie nie bêdzie tam starszych mê¿czyzn. Armia Krajowa mia³a ¿o³nierzy pod
dostatkiem, za to prawie
zupe³nie nie mia³a broni.
Udzia³ harcerzy
w akcjach bojowych
Najwiêksz¹ i od razu zorganizowan¹ grup¹ nastolatków w Armii Krajowej
(w³aœciwiej by³oby powiedzieæ „przy Armii Krajowej”),
byli harcerze zrzeszeni w
podziemnym Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, na czas
okupacji ukrytego pod nazw¹
„Szare Szeregi”.
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Pamiêæ o Powstaniu Warszawskim nie jest po
to, ¿eby nad nim
p³akaæ. Jest po
to, ¿eby o nim
myœleæ.

Prawdziwy walcz¹cy ch³opak. Witold Modelski
ps. „Warszawiak”

Harcerska Poczta Polowa.
„Zawiszacy” jako
listonosze obchodz¹ swój
rejon

Tak naprawdê wygl¹da³ „warszawski gawrosz” Antek
Rozpylacz
Jeszcze na wiele lat przed
Powstaniem Warszawskim
harcerze szkoleni byli do
pe³nienia s³u¿by pomocniczej dla Armii Krajowej, w spodziewanym na koniec wojny
ogólnonarodowym powstaniu przeciwko Niemcom.
Harcerze „Szarych Szeregów”
podzieleni byli na grupy w
zale¿noœci od wieku. Byli to
wiêc: „Zawiszacy”. Najm³odsi,
w wieku 12 – 14 lat. „Bojowe
Szko³y”, dla harcerzy w wieku
15 – 17 lat i „Grupy Sztur-

mowe”, dla najstarszych i ju¿
doros³ych, w wieku od 18 lat
wzwy¿.
„Zawiszacy” – nie brali
udzia³u w walkach z okupantem. Byli szkoleni w ³¹cznoœci, ratownictwie i pe³nieniu
s³u¿by pomocniczej. Uczyli
siê te¿ realizowaæ po zwyciêstwie nad Niemcami tak
zwany program „Jutro”, czyli
program odbudowy zniszczeñ
wojennych.
„Bojowe Szko³y” – harcerze
nieco starsi. Jak nazwa wska-
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zuje, w swoich szko³ach
przechodzili szkolenie wojskowe. Szkolono ich w prowadzeniu rozpoznania, zwiadu,
wywiadu i ³¹cznoœci. Na czas
Powstania otrzymywali przydzia³y do jednostek AK, gdzie
tworzyli oddzia³y rozpoznawcze i ³¹cznoœciowe. Nazywano ich tam ³¹cznikami. Zajmowali siê przenoszeniem
oficjalnych meldunków pomiêdzy poszczególnymi dowódcami AK, regulacj¹ ruchu
na powstañczych szlakach
komunikacyjnych ostrzeliwanych przez Niemców oraz
s³u¿yli jako przewodnicy w
podziemnych kana³ach.
Najstarsi harcerze, tworz¹cy tak zwane Grupy Szturmowe, byli ju¿ ¿o³nierzami
walcz¹cymi z broni¹ w rêku.
Tworzono z nich w czasie
okupacji oddzia³y bojowe
Kedywu (czyli Kierownictwa
Dywersji). Cz³onkowie Grup
Szturmowych zobowi¹zani
byli do szkolenia wojskowego
na konspiracyjnych podchor¹¿ówkach, zaœ na czas po
wojnie, do studiowania na
tajnych kompletach wy¿szych
uczelni Warszawy. W czasie
powstania, harcerze z Grup
Szturmowych tworzyli najsilniejsze i najbardziej bitne
kompanie i bataliony AK.
Podczas, gdy dwie najstarsze grupy harcerzy od
razu otrzyma³y w Powstaniu
swoje przydzia³y, „Zawiszacy”,
ci najm³odsi, z pocz¹tku nie
bardzo wiedzieli, jak siê
maj¹ w Powstaniu znaleŸæ.
Ale wahanie trwa³o niezbyt
d³ugo, bo ju¿ 2 sierpnia
1944 dowództwo „Zawiszaków” zaczê³o organizowaæ na
terenie Warszawy Harcersk¹
Pocztê Polow¹, do s³u¿by w
której brano w³aœnie najm³odszych harcerzy. Poczta
harcerska by³a doskonale
zorganizowana i funkcjonowa³a bez zarzutu. Na mieœcie
mia³a rozwieszone 40 skrzynek
pocztowych i zajmowa³a siê
roznoszeniem listów pomiêdzy
cywilami. W miejscach zajêtych przez Niemców „Zawiszacy” przenosili pocztê kana³ami. Poczta dzia³a³a a¿ do
kapitulacji Powstania. Po
pewnym czasie m³odzi pocztowcy otrzymali wyró¿niaj¹ce
ich, okr¹g³e czapki s³u¿bowe.

Warszawa by³a otoczona i nie mo¿na
by³o z niej uciec. Mo¿na by³o czekaæ,
a¿ na nasz¹ ulicê przyjd¹ Niemcy
i wszystkich wystrzelaj¹, albo nie
dopuszczaæ Niemców do naszej ulicy.
Niech wiêc nie dziwi bezprzyk³adne
mêstwo i poœwiêcenie warszawiaków.
To dlatego nawet warszawscy
„gówniarze” rwali siê do broni, ¿eby
zabiæ chocia¿ jednego Niemca, albo
rzuciæ w niego butelk¹ benzyny. Nikt
normalny nie wysy³a dzieci do walki, ale warszawskie dzieci same siê
do tej walki pcha³y.
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Przenoszonej przez nich korespondencji by³o bardzo
du¿o. Nawet do kilkunastu
tysiêcy listów dziennie. Ludzie
b³ogos³awili tê harcersk¹
pocztê, bo nareszcie mogli
dowiedzieæ siê czegoœ o rodzinie i znajomych, odciêtych
w innych dzielnicach przez
dzia³ania zbrojne.
Tak pokrótce przedstawia³a siê sytuacja warszawskich nastolatków, zorganizowanych w harcerstwie. Ale
byli przecie¿ i tacy, którzy do

mieszkaj¹cych na miejscu
tworzenia oddzia³u lub
niedaleko takiej koncentracji. Byli to czêsto te¿
akowcy, ale maj¹cy przydzia³
do oddzia³ów, tworzonych w
innych dzielnicach, do których
teraz ju¿ nie mo¿na siê by³o
dostaæ. By³a wœród dowódców powszechnie przestrzegana zasada, ¿e do linii nie
przyjmuje siê ch³opaków
poni¿ej 16-go roku ¿ycia. Ale
ch³opaki oszukiwali i niektórym, szczególnie tym

la butelkami z benzyn¹.
Trudno powiedzieæ, ¿eby
tego typu oddzia³y powstawa³y rutynowo na terenie
ca³ego miasta, ale tu i ówdzie,
i to raczej tylko przez kilka
pierwszych dni Powstania,
takie oddzia³y siê tworzy³o.
No wiêc „gówniarz” broni nie
dostawa³, bo jej brakowa³o
dla doros³ych i ju¿ doœwiadczonych ¿o³nierzy, ale sytuacja zmienia³a siê radykalnie, kiedy ch³opak przychodzi³ do oddzia³u z W£ASN¥

BRONI¥!! Wiem o jednym
takim przypadku.
Ch³opak nazywa³ siê Witold Modelski. W czasie
Powstania nie mia³ jeszcze
ukoñczonych 12 lat. Jego
rodzice zginêli pierwszego
dnia Powstania, zasypani
podczas bombardowania.
Ch³opak by³ sam, bez domu
i rodziny. Do oddzia³u przyszed³ z w³asnym karabinem.
No i co mieli z nim zrobiæ
¿o³nierze oddzia³u? – Przyjêli
go! Teraz, razem z ¿o³nierzami

mia³ wiêksze szanse prze¿ycia, ni¿by nadal pozostawa³
samotny. Teraz mia³ przynajmniej co jeœæ.
Okaza³o siê, ¿e ch³opak
jest niesamowicie dzielny.
Wkrótce awansowa³ na kaprala, staj¹c siê tym samym
najm³odszym podoficerem
Powstania. 23 sierpnia zosta³
odznaczony Krzy¿em Walecznych. Poleg³ 20 wrzeœnia na
Wybrze¿u Czerniakowskim.
U¿ywa³ pseudonimu „Warszawiak”.

Sanitariuszka Ró¿yczka
Druhny ubrane ju¿ w piêkne czapki s³u¿bowe równie¿
pracuj¹ jako listonoszki

Dorêczenie przesy³ki
harcerstwa nie nale¿eli. Ci,
choæ tak samo patriotycznie
nastawieni jak harcerze,
mieli sytuacjê trudniejsz¹,
bo chc¹c pomagaæ Powstaniu, musieli sobie sami
za³atwiaæ przydzia³y do jednostek walcz¹cych lub
oddzia³ów pomocniczych.
Pomaga³ im w tym ba³agan
organizacyjny, jaki zapanowa³
ju¿ pierwszego dnia Powstania. Okaza³o siê, ¿e zebranie
wszystkich powstañców na
mobilizacjê o godzinie „W”
by³o praktycznie niemo¿liwe.
Zanim jeszcze godzina „W”
wybi³a, na mieœcie, tu i ówdzie
rozgorza³y walki z Niemcami,
którzy zauwa¿yli koncentruj¹cych siê powstañców lub
przeje¿d¿aj¹ce ulicami powstañcze transporty broni.
Wiele dzielnic zosta³o przez
to odciêtych od reszty miasta.
Za³ama³o to równie¿ komunikacjê miejsk¹. Miejscowi
dowódcy AK, wobec niewielkiej iloœci ¿o³nierzy, zg³aszaj¹cych siê na koncentracjê,
rozpoczêli werbunek do
swoich oddzia³ów, przyjmuj¹c
do s³u¿by m³odych mê¿czyzn,

wy¿szym i mocniej zbudowanym, nie jeden raz udawa³o
siê dowódcê nabraæ.
Do s³u¿b pomocniczych
przyjmowano ju¿ ch³opaków
13–to, lub 14-to letnich.
Poszczególne przypadki ch³opaków jeszcze m³odszych
zdarza³y siê, ale na zasadzie
wyj¹tkowego fenomenu.
Generalnie, dzieciaki nie
mieli szans na walkê zbrojn¹
choæby dlatego, ¿e nikt nie
chcia³ daæ im broni. Broni
by³o wœciekle ma³o i mia³a
wartoœæ ju¿ nie z³ota, a diamentów.
Ch³opak, który
przyszed³ z w³asn¹ broni¹
Kto by dawa³ tak¹ cenn¹
broñ jakiemuœ „³epkowi”?
Warszawskie okreœlenie
bardzo m³odego ch³opaka
jako „gówniarz”, albo „³epek”
wcale nie musi byæ obraŸliwe i czêsto ma charakter
wyraŸnej sympatii, lub
nawet g³êbokiego podziwu.
Z takich w³aœnie sprytnych
„³epków” formowano oddzia³y „butelkarzy”, atakuj¹cych pojazdy nieprzyjacie-

Zdjêcie czêsto przedstawiane jako dowód na to, ¿e
dzieci w Powstaniu jednak walczy³y. Jest to upozowane
zdjêcie ma³ego pocztowca (czapka!), który zapewne
wyprosi³ sobie zdjêcie z prawdziw¹ broni¹. Ten
¿o³nierz, stoj¹cy z ty³u za ch³opakiem, to w³aœciciel
broni pilnuj¹cy, ¿eby mu „³epek” nie „prysn¹³”
z broni¹ gdzieœ w gruzy
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„Przypadki dzieci, walcz¹cych w Powstaniu rzeczywiœcie siê zdarza³y, ale
trzeba podkreœliæ, ¿e by³y mimo wszystko
bardzo rzadkie. Dowódcy unikali jak
ognia przyjmowania do oddzia³ów
walcz¹cych dzieci, b¹dŸ nawet „m³odszej”
m³odzie¿y z kilku przyczyn, np.: osoby takie nie mia³y ¿adnego doœwiadczenia bojowego (podejrzewam nawet,
¿e dla niektórych karabin by³by zbyt
du¿ym ciê¿arem); – nie chciano przelewaæ dzieciêcej krwi, nie chciano, ¿eby
œmieræ zbiera³a ¿niwo u tych, do której
by³o im jeszcze daleko; (to chyba
oczywiste) – osoby takie wykazywa³y
siê nadmiern¹ odwag¹ i zbyt du¿ym
fanatyzmem, co tylko zwiêksza³oby
u nich straty; Jeszcze raz zaznaczam,
¿e do oddzia³ów walcz¹cych przyjmowano od 16-17 lat.”

Drugim, równie nies³ychanie dzielnym ¿o³nierzem
Powstania by³ 14-to letni Jerzy
Bartnik, u¿ywaj¹cy pseudonimu „Magik”. „Magik” równie¿
dos³u¿y³ siê stopnia kaprala,
ale odznaczony zosta³ Orderem Virtuti Militari, tak,
¿e Panowie, czapki z g³ów
przed tym ch³opakiem. Virtuti Militari nie dostawa³o
siê za byle co. „Magik” bodaj
¿yje jeszcze i mieszka w Warszawie.
Najm³odszym ¿o³nierzem
Powstania Warszawskiego
by³ 8-letni „Kêdziorek” –
³¹cznik w Œródmieœciu. By³a
te¿ 8-mio letnia dziewczynka
Ró¿yczka GoŸdziewska, sanitariuszka w szpitalu na ulicy
Moniuszki 11. Dziêki poœwiêceniu tego dziecka wiele osób
prze¿y³o Powstanie. Ró¿yczka
zmar³a w paŸdzierniku 1989
roku we Francji. Mia³a 53
lata.
Koniecznie trzeba wspomnieæ o jeszcze jednym ³¹czniku, 11-to letnim Wojciechu
Zaleskim, (mo¿e Zalewskim), który s³u¿y³ w grupie
szturmowej sier¿anta „Grzesia”. Do walki przyj¹³ pseudonim „Orze³ Bia³y”. Ch³opak
by³ niesamowitym zwiadowc¹. Niby Indianin przekrada³ siê niezauwa¿ony przez
linie niemieckie, robi¹c g³êbokie rozpoznania nieprzyjaciela. Kiedyœ wyprowadzi³
grupê „Grzesia” z beznadziejnego zdawa³oby siê
okr¹¿enia. Poleg³ dnia 21
sierpnia.
Generalnie tak w³aœnie
by³o. Ch³opaki lepiej sprawdzali siê jako ³¹cznicy, ni¿
doroœli. Byli sprytni, zwinni,
odwa¿ni i bardzo inteligentni.
Wydaje mi siê, ¿e stoj¹ca na
Starym Mieœcie spi¿owa pokraka, maj¹ca symbolizowaæ
„Ma³ego Powstañca”, swoim
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wygl¹dem ¿a³osnego lebiegi, ubli¿a tym ch³opakom.
„Za” i „przeciw” kultu
walcz¹cego dziecka
Dobrze bêdzie teraz zacytowaæ opiniê znawcy przedmiotu:
„Przypadki dzieci walcz¹cych w Powstaniu rzeczywiœcie siê zdarza³y, ale trzeba podkreœliæ, ¿e by³y mimo
wszystko bardzo rzadkie.
Dowódcy unikali, jak ognia
przyjmowania do oddzia³ów

mocno pochylonych, jak pod
obstrza³em, biegn¹cych, a to
z karabinami, a to z butelkami w rêkach, wœród dymu
i wal¹cych siê œcian i nikt,
ani s³owem nie zaj¹kn¹³ siê
nawet, ¿e jest to fragment
bynajmniej nie filmu dokumentalnego, ale film fabularny. Przeciwnie. Fragment
ten wmontowany zosta³
pomiêdzy prawdziwe filmy z
Powstania i pokazywany by³
w TV kilkanaœcie co najmniej razy na dzieñ. Komuœ,

Czyta³em doœæ ³zaw¹ opowieœæ o ma³ym ch³opcu warszawskim, weso³ym uliczniku,
gawroszu (tak by³o tam napisane), bohaterskim „Antku
Rozpylaczu”. Proszê Pañstwa.
Tak naprawdê nie mo¿na!
„Antek Rozpylacz” – to nie
¿aden gawrosz, ani rezolutny

Militari i Krzy¿em Walecznych.
- Gawrosz! Dobre sobie!
Legenda o walcz¹cych
dzieciach ma swoje oparcie
czêœciowo jeszcze w kilku
zdjêciach z okresu Powstania, na których mo¿na zobaczyæ ch³opaczków z karabinami na ramieniu, siêgaj¹cymi kolb¹ do ziemi, trzonkowymi granatami za pasem,
czy te¿ innymi atrybutami,
walcz¹cych ¿o³nierzy Powstania. Trzeba nie lada tupetu, aby przedstawiaæ te
zdjêcia na powa¿nie, jako
zdjêcia walcz¹cych, m³odziutkich ¿o³nierzy Powstania.

albo nie dopuszczaæ Niemców do naszej ulicy. Niech
wiêc, nie dziwi bezprzyk³adne
mêstwo i poœwiêcenie
warszawiaków. To dlatego
nawet warszawscy „gówniarze” rwali siê do broni,
¿eby zabiæ chocia¿ jednego
Niemca, albo rzuciæ w niego
butelk¹ benzyny. Nikt normalny nie wysy³a dzieci do
walki, ale warszawskie dzieci same siê do tej walki
pcha³y.
Paradoksalnie, wiêksze
szanse na prze¿ycie mia³o
siê na barykadach, a nie
„w domu”. Bo co to by³ za
dom? Walono do niego z
ciê¿kiej artylerii (kalibru

£¹cznik „Kêdziorek”

To nie jest prawdziwe zdjêcie z Powstania. To jest
kadr z filmu „Zakazane piosenki”, który ma
pokazywaæ bohaterskie dzieci walcz¹ce z Niemcami.
Twórcy filmu nie wiedzieli, ¿e w czasie Powstania
opaskê nosi³o siê na PRAWEJ rêce
walcz¹cych dzieci, b¹dŸ nawet „m³odszej” m³odzie¿y z
kilku przyczyn, np.: – osoby
takie nie mia³y ¿adnego
doœwiadczenia bojowego
(podejrzewam nawet, ¿e dla
niektórych karabin by³by
zbyt du¿ym ciê¿arem); – nie
chciano przelewaæ dzieciêcej
krwi, nie chciano, ¿eby œmieræ
zbiera³a ¿niwo u tych, do
której by³o im jeszcze daleko; (to chyba oczywiste) –
osoby takie wykazywa³y siê
nadmiern¹ odwag¹ i zbyt
du¿ym fanatyzmem, co tylko zwiêksza³oby u nich
straty. Jeszcze raz zaznaczam,
¿e do oddzia³ów walcz¹cych
przyjmowano od 16-17 lat.”
Tak mówi¹ ludzie dobrze
znaj¹cy Powstanie. Ale
zupe³nie co innego mówi siê
wœród ludzi, którzy o Powstaniu wiedz¹ niewiele,
którzy opieraj¹ sw¹ wiedzê
na kilku tylko, standartowych zestawach ni to legend,
ni to informacji. Tam panuje
g³êbokie przekonanie o tym,
¿e dzieci masowo bra³y udzia³ w walkach z Niemcami.
Podsycaj¹ to przekonanie
niektóre doniesienia prasowe i programy telewizyjne.
Sam ogl¹da³em niedawno,
wci¹¿ od nowa powtarzany
fragment filmu fabularnego
„Zakazane piosenki”, nakrêconego przecie¿ dopiero po
wojnie, gdzie widzia³o siê
kilku ma³ych ch³opców,

kto to widzia³, trudno bêdzie
wyt³umaczyæ, ¿e 10-cio letnie
dzieci w Powstaniu jednak
nie strzela³y. Mo¿na tylko
zwróciæ mu uwagê na to, ¿e
ch³opcy na filmie fabularnym nosz¹ powstañcze
opaski na lewym ramieniu,
podczas gdy w Powstaniu,
opaski nosi³o siê na ramieniu prawym. Ju¿ to œwiadczy, jak w filmie obchodzi siê
z faktami historycznymi. Ale
nikt nie ma pretensji do filmu. To tylko opowieœæ historyczna i wystarczy, ¿e nie
bêdzie siê jej miesza³o z historyczn¹ prawd¹.
Kult walcz¹cego dziecka
ma te¿ swoje humorystyczne
wpadki. Ktoœ, kto nie ma pojêcia o Powstaniu, ³atwo mo¿e
siê w jego historii pogubiæ.
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Œmieræ ³¹cznika Wojtka Zaleskiego ps. „Orze³ Bia³y”.
Kolega niesie zw³oki Wojtka, ¿eby go pochowaæ

Bosonogi ³¹cznik
ulicznik, ale pan Antoni Szczêsny Godlewski powa¿ny, 21
letni student tajnych kompletów Politechniki Warszawskiej, syn wicewojewody nowogródzkiego. Bra³ udzia³ w
Powstaniu jako ¿o³nierz
grupy szturmowej Korpusu
Bezpieczeñstwa „Sokó³”.
Uzbrojony w zrzutowego
brytyjskiego Stena (pistolety maszynowe nazywano
wtedy – rozpylaczami), odwa¿ny do podziwu, sia³
pop³och wœród Niemców, a¿
wreszcie pad³ dnia 8 sierpnia w nocnym szturmie na
umocnion¹ placówkê niemieck¹. Odznaczony poœmiertnie Orderem Virtuti

Ch³opak nazywa³ siê Witold Modelski.
W czasie Powstania nie mia³ jeszcze
ukoñczonych 12 lat. Jego rodzice
zginêli pierwszego dnia Powstania
zasypani podczas bombardowania.
Ch³opak by³ sam, bez domu i rodziny.
Do oddzia³u przyszed³ z w³asnym
karabinem. No i co mieli z nim zrobiæ ¿o³nierze oddzia³u? – Przyjêli go!
Teraz, razem z ¿o³nierzami mia³
wiêksze szanse prze¿ycia, ni¿by nadal
pozostawa³ samotny. Teraz mia³
przynajmniej co jeœæ.

Czym te zdjêcia naprawdê
by³y? – By³y fotograficznym
¿artem, zdjêciami upozowanymi, jak zdjêcie z „bia³ym niedŸwiedziem” z Zakopanego.
S¹ tacy, których takie
zdjêcia wzruszaj¹. – Jak
chc¹, to niech siê wzruszaj¹,
ale zdjêcia robione by³y nie
dla wzruszeñ, lecz dla œmiechu.
Wydaje mi siê, ¿e Powstanie Warszawskie wymaga
nie wzruszeñ, a zrozumienia.
Ludnoœæ milionowego
miasta, bez ¿adnego przygotowania, zosta³a nagle wmontowana w walki uliczne o nies³ychanym natê¿eniu i przera¿aj¹cej zaciek³oœci.
Adolf Hitler na wiadomoœæ o Powstaniu, pocz¹tkowo wyda³ rozkaz zabicia
wszystkich mieszkañców
Warszawy i spalenia wszystkich domów, znajduj¹cych
siê w Warszawie. Wojsko niemieckie zaczê³o realizowaæ
ten rozkaz w³aœnie na Woli,
gdzie Niemcy szli od domu
do domu, zabijali wszystkich, którzy wpadli im w
rêce, a domy podpalali.
Widz¹c to, ludnoœæ Warszawy postanowi³a siê
broniæ. Tylko to, bowiem
jeszcze im zosta³o. Warszawa by³a otoczona i nie
mo¿na by³o z niej uciec.
Mo¿na by³o czekaæ, a¿ na
nasz¹ ulicê przyjd¹ Niemcy
i wszystkich wystrzelaj¹

nawet 600 mm!), bombardowano z powietrza z ciê¿kich
bombowców i bombowców
nurkuj¹cych, ostrzeliwano
rakietami moŸdzierzy salwowych, których wybuchy
mia³y tak¹ potworn¹ si³ê, ¿e
z zabitych zrywa³o ca³¹ odzie¿,
nawet paski od spodni,
pozostawiaj¹c trupy kompletnie nagie. Zapadaj¹ce
siê kamienice zawala³y
ludzi, chroni¹cych siê po
piwnicach. I to mia³y byæ
domy, gdzie jakoby jest bezpieczniej? Bliskie zwarcie
akowców z Niemcami bardzo czêsto uniemo¿liwia³o
im u¿ycie artylerii, lub bombowców przeciwko placówkom AK, poniewa¿ pociski
i bomby razi³yby równie¿ i
niemieckich ¿o³nierzy.
Natomiast takie ostrzeliwania i bombardowania lotnicze dzielnic mieszkaniowych Warszawy, odbywa³y
siê w³aœciwie na okr¹g³o
przez ca³e Powstanie. To
dlatego w Warszawie, poleg³ych cywilów by³o w sumie
bodaj dziesiêæ razy wiêcej,
ni¿ poleg³ych ¿o³nierzy.
To wszystko trzeba braæ
pod uwagê, gdy wspomina
siê Powstanie. Pamiêæ o Powstaniu Warszawskim nie jest
po to, ¿eby nad nim p³akaæ.
Jest po to, ¿eby o nim
myœleæ.

KG
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LWOWSKI BATIAR Z WROCŁAWIA
JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjêcie
Pana Wojciecha Marsza³ka
znam od koñca lat 80. XX
wieku, z czasów, kiedy
zaczê³y przyje¿d¿aæ z Polski do Lwowa nie „Poci¹gi
PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej”, ale wycieczki mi³oœników Lwowa. Pan Wojciech
przyje¿d¿a³ (i przyje¿d¿a)
kilka razy do roku z wycieczkami z Wroc³awia lub
Jeleniej Góry, czêœciej –
sam lub z ma³¹ grup¹
kolegów. Doskonale zna
Lwów, jego historiê i zabytki. Zna tysi¹ce historii o
ludziach tego miasta. Jako
zawodowy architekt ze znawstwem ocenia lwowsk¹ architekturê i jej stan utrzymania (poziom renowacji
zabytków). Emanuje wspania³ym humorem i pogod¹
ducha. To cz³owiek weso³y,
pe³en pozytywnych emocji
w ka¿dej ¿yciowej sytuacji.
We wspó³czesnym Lwowie pan Wojciech orientuje
siê równie dobrze, jak i w
tym przedwojennym. W swoim mieszkaniu we Wroc³awiu,
zebra³ pokaŸn¹ bibliotekê ze
starymi i najnowszymi publikacjami o Lwowie.
Tym razem p. Wojciech
przyjecha³ sam, tylko na jeden
dzieñ, korzystaj¹c z nowego
po³¹czenia kolejowego: poci¹gu „Intercity” relacji Wroc³awLwów. Jak zawsze, ma na
g³owie tysi¹ce spraw. W ci¹gu
dnia powinien pójœæ na Cmentarz £yczakowski, aby zrobiæ
porz¹dek na rodzinnych grobach swoich bliskich i zapaliæ
znicze na rodzinnych grobach swoich wroc³awskich
przyjació³; nastêpnie kupiæ
nowe ksi¹¿ki o tematyce –
oczywiœcie lwowskiej (p. Wojtek zna adresy wszystkich
licz¹cych siê lwowskich wydawnictw i wydawców) i jeszcze za³atwiæ kilkadziesi¹t
innych spraw… Na przyk³ad,
dla pewnego pana z Wroc³awia
kupiæ czarny chleb lwowski,
a dla pewnej pani – trzy ciasta z kawiarni „Weronika”
przy ul. Akademickiej, zaœ
dla jeszcze jednej kole¿anki
z Jeleniej Góry – album wzorów
ukraiñskich haftów ludowych. Wszystko to robi z poczuciem obowi¹zku i absolutnie bezinteresownie.
Z panem Wojtkiem spotkaliœmy siê na Rynku Lwowskim. Mia³ przy sobie dwie
ciê¿kie walizy z ksi¹¿kami.
W jednej z nich – nowowydana we Wroc³awiu pozycja
ksi¹¿kowa: „Cmentarz Obroñców Lwowa. Historia i wspó³czesnoœæ” autorstwa Wojciecha
Wojnicza. Autor publikacji
poprosi³ dostarczyæ ksi¹¿ki

niektórym lwowskim organizacjom i swoim przyjacio³om
– no i p. Wojtek ju¿ wykonuje
tê proœbê! (Nie takie to lekkie zadanie dla 75-letniego
cz³owieka). W drugiej walizie
– ksi¹¿ki kupione we Lwowie.
„To jeszcze nie wszystko” –
mówi p. Marsza³ek, „idê jeszcze
do wydawnictwa „Centrum
Europy”. U p. Fruchta zawsze
s¹ interesuj¹ce nowinki”.
W zacisznej kawiarence
w piwnicy, przy dobrym winie
rozmawiamy z p. Wojtkiem
o Lwowie, o Wroc³awiu, o jego
znajomych i kolegach i… o nim
samym.
„Urodzi³em siê we Lwowie
20 paŸdziernika 1934 r. w
klinice przy ul. Piekarskiej”
– opowiada. „Mieszkaliœmy
przy ul. Litewskiej w ca³kiem
nowej dzielnicy, na Nowym
Lwowie, gdzie ojciec pobudowa³ dom. Dziadkowie mieszkali nieopodal na Mazowieckiej. Ojciec wyk³ada³ miernictwo na Politechnice, matka
by³a nauczycielk¹ muzyki –
uczy³a gry na fortepianie.
Dziadek pracowa³ w Banku
Polskim na posadzie skarbnika. W 1918 r. mia³ s³u¿bowe
mieszkanie w gmachu banku,
obok Uniwersytetu. Tam te¿
mieszka³ dyrektor banku.
Podczas ulicznych walk w
listopadzie 1918 roku, ¿ona
dyrektora wysz³a na balkon
i zosta³a zastrzelona przez
ukraiñskiego snajpera.
W 1920 r. dziadek by³ ju¿
skarbnikiem Banku Polskiego w Warszawie. W ciê¿kie
dni ofensywy sowietów na
Warszawê, otrzyma³ razem
z dyrektorem banku rozkaz
od samego Naczelnika Pañstwa,
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego,
dotycz¹cy wywiezienia z³otego
zapasu Pañstwa z Warszawy
do Krakowa, na Wawel. Ca³y
oddzia³ ¿o³nierzy transportowa³ ciê¿kie skrzynie, ale co
w nich by³o, wiedzieli tylko
dyrektor banku i skarbnik.
Wojna zasta³a mnie na
wakacjach ko³o Worochty.
Dwa dni póŸniej przyjecha³
za mn¹ ojciec i zabra³ do
Lwowa. Ju¿ za okupacji niemieckiej, w 1941 roku poszed³em do pierwszej klasy w szkole,
mieszcz¹cej siê przy ul. œw.
Zofii, w Zak³adzie dla ociemnia³ych. Chodzi³em do jednej klasy z Jackiem Kuroniem,
póŸniejszym polskim ministrem. Znany, niestety ju¿ nie¿yj¹cy kolega.
Inny kolega – Andrzej Bartyñski, obecnie muzykolog
i poeta we Wroc³awiu, znalaz³
pewnego dnia w Stryjskim
parku wieczne pióro (uciekaliœmy z lekcji do parku lub
do kina), lecz pióro… wybuch³o. By³ to ma³y, o swoistej
formie ³adunek wybuchowy

Wojciech Marsza³ek
i Andrzej… straci³ wzrok. Na
zawsze. Nie wiem, kto i dlaczego robi³ w czasie okupacji
niemieckiej takie zabawkibomby i zostawia³ je na ulicach lub w parkach.
Przez jakiœ czas ojciec
pracowa³ w Daszawie, w kopalni gazu ziemnego. W czasie
okupacji mia³ we Lwowie
firmê budowlan¹ razem z
profesorem Porêbowiczem.
W naszym domu czêsto spotykali siê koledzy ojca, profesorowie i inni naukowcy
z Politechniki Lwowskiej.
Czasy by³y trudne, wojenne,
lecz pi³o siê bimber, który
zagryzano chlebem lub marmolad¹. I œpiewa³o siê! Lwowskie, batiarskie piosenki
œpiewali ca³kiem powa¿ni
ludzie – profesorowie. Byli
weseli, rozœpiewani, nawet
w czasie… wojny i okupacji.
Zaraz po sowieckim bombardowaniu Lwowa 9 kwietnia 1944 roku, ojciec postanowi³ opuœciæ miasto. Wyjechaliœmy w kierunku zachodnim. Najpierw do Ojcowa
pod Krakowem. 17 stycznia
1945 r. do Ojcowa weszli
Sowieci. Ojciec nie znalaz³
„wspólnego jêzyka” z krakusami i postanowi³ jechaæ
dalej do Wroc³awia. Za³o¿y³
tam du¿¹ firmê „BauUnion”.
Przejmowa³ poniemieckie
mienie od Rosjan. Sowieci,
co mogli wywozili do siebie
(maszyny, metal, ca³e wyposa¿enie fabryk), zaœ opustoszone obiekty przekazywali
póŸniej Polakom.
Biuro ojca znajdowa³o siê
w ratuszu wroc³awskim. Na
placu obok, póŸniej sta³
pomnik Aleksandra Fredry
ze Lwowa. Ciekawie, ¿e we
Lwowie ojciec mia³ biuro na

placu Akademickim, te¿ z
okien by³ widok na pomnik
Fredry. Niestety, ojciec zmar³
w 1946 roku. Ja zaœ koñczy³em
we Wroc³awiu szko³ê, technikum budowlane, Politechnikê. Moimi profesorami byli
naukowcy ze Lwowa. Prof.
Mucha by³ znanym konstruktorem. We Lwowie
prowadzi³ firmê, robi³ obliczenia konstrukcji wielu
gmachów, równie¿ budynku
Sprechera, przy ul. Akademickiej. Inni moi profesorowie to: Kazimierz Ciechanowski, Tadeusz Wróbel, Zygmunt Majewski.
Po zakoñczeniu Politechniki poszed³em na budowê i zacz¹³em projektowaæ.
Jestem autorem projektów
siedmiu koœcio³ów: dwóch
we Wroc³awiu, w Zgorzelcu,
w Karpaczu, etc. W zawodzie pracujê po dzieñ dzisiejszy – wiek nie jest dla mnie
przeszkod¹.
W 1988 r. by³em jednym
z cz³onków-za³o¿ycieli Towarzystwa Mi³oœników Lwowa
we Wroc³awiu. Uczestniczy³em w pierwszym zebraniu
walnym. Z tego momentu
wiele czasu poœwiêcam sprawom lwowskim. Zebra³em
znaczn¹ bibliotekê leopolitanów i du¿e archiwum, lecz
nie mam czasu na jego uporz¹dkowanie. We Wroc³awiu
w ogóle nie mam czasu siê
starzeæ, jestem we wspania³ej
kondycji. Stale spotykam
starych moich lwowskich
kolegów, a nawet znajomych
moich rodziców. Na przyk³ad,
kole¿ankami (m³odszymi)
mojej mamy by³y Krystyna
i Kamila, dwie córki znanego
lwowskiego malarza Kazimierza Sichulskiego. Nale¿a³y

do Klubu Narciarskiego we
Lwowie, jak równie¿ moja
mama. Klub ten by³ za³o¿ony
w roku 1907, o rok wczeœniej
ni¿ Towarzystwo Tatrzañskie w Krakowie. JeŸdzi³y na
narty do S³awska ekspresem
„Luks – Torpeda”, który
sk³ada³ siê z dwóch wagonów. Wtedy jeszcze nie by³o
wyci¹gów, trzeba by³o dobrze
napracowaæ siê na stoku
góry. Po mamie oddziedziczy³em mi³oœæ do nart. Uprawiam ten sport od wielu lat.
Nie tak dawno by³em w Davos w Szwajcarii i w Chamonee we Francji.
Krystyna Sichulska póŸniej
wysz³a za m¹¿ za Bielekiewicza i mieszka w Jeleniej Górze, przy ul. Tuwima
10. Ma ju¿ 92 lata. Jest
cz³onkini¹ Jeleniogórskiego
oddzia³u TML i KPW. Kamila mieszka³a we Wroc³awiu.
We Wroc³awiu w naszym
domu mieszka³ Józef Kaniak, wujek Zbigniewa Herberta. Kaniaków w rodzinie
by³o 11 osób, wy¿y³o siedmiu. Matka Zbigniewa Herberta, Maria z domu Kaniak,
urodzi³a siê w 1900 r., zaœ
jej brat Józef w 1909 r. On
jednak nigdy nie przyznawa³
siê do pokrewieñstwa z Herbertami, bo rodzina wyklê³a
go. Dlaczego? W³aœnie. Z tego
powodu, ¿e jako jedyny lekarz w rodzinie w czasie
okupacji opiekowa³ siê zdrowiem ca³ej rodziny, lecz nie
rozpozna³ groŸnego zapalenia œlepej kiszki u m³odszego
brata Zbigniewa – Januszka
Herberta i ma³y zmar³ w
1943 roku.
We Wroc³awiu stale
pracujê w zawodzie. Projektujê konstrukcje budowlane. Polska prasa ze Lwowa
dociera do nas regularnie. W
domu mam wszystkie numery „Gazety Lwowskiej” i „Kuriera Galicyjskiego”. Mam
te¿ tak¹ uwagê. W „Gazecie
Lwowskiej” by³y artyku³y
o zas³u¿onych dla Lwowa
Polakach, o naszych profesorach, o ludziach Lwowa,
o jego wspania³ych zabytkach, koœcio³ach. Teraz, w
„Kurierze” niestety, prawie
ich niema”.
- Mo¿e Szanowny Pan
napisze swoje wspomnienia?
Zapraszamy do wspó³pracy,
chêtnie umieœcimy Pana
artyku³y na ³amach „Kuriera Galicyjskiego”.
- Na razie dziêkujê. Jestem leniwy do pisania, w szkole mia³em dwóje z polskiego.
- Dziêkujemy za rozmowê i bardzo wartoœciowe wspomnienia.
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„Caritas SamborskoDrohobyckiej Diecezji
Ukraiñskiej Cerkwi
Grekokatolickiej” istnieje
i dzia³a od oko³o 6 lat.
Przez ten czas wypuœciliœmy
„w œwiat” co najmniej trzy
roczniki ciekawych œwiata
i wspaniale rokuj¹cych
m³odych ludzi.

Wspólne dziedzictwo

MŁODZI DLA MŁODYCH

Tekst: STANIS£AW SIKORA
(wolontariusz programu
EVS w Drohobyczu)
Zdjêcia: Myko³a Monastyrski (wolontariusz
Centrum Wolontariatu)
Idea
Ale zacznijmy od idei…
Dzia³alnoœæ Centrum Wolontariatu jest zasadniczo pozbawiona charakteru religijnego
oraz narodowego. Choæ przez
Centrum przewija siê mnóstwo Polaków, z dyrektorem
Arturem Desk¹ na czele, to
nigdy nie bêdziemy organizacj¹ polonijn¹. Naszym
uogólnionym celem jest
przedstawienie m³odzie¿y
drohobyckiej pewnej alternatywy w spogl¹daniu na
œwiat. Alternatywa, jak¹ staramy siê tworzyæ ma przede
wszystkim poszerzaæ horyzonty intelektualne - niestety
czêsto zamkniête w granicach ma³ego, pogr¹¿onego
w stagnacji spo³ecznej i ekonomicznej miasteczka.
Co rozumiemy przez poszerzanie horyzontów intelektualnych? Dla nas to œwiadomy szacunek dla siebie
i dla innych, zrozumienie i szacunek dla w³asnej kultury i
tradycji oraz œwiadomoœæ
wielokulturowoœci, chêæ rozwoju oraz d¹¿enie do sukcesu
z zachowaniem pamiêci o
w³asnych korzeniach i obywatelskiej odpowiedzialnoœci.
Oprócz tego, zale¿y nam
na pokazaniu m³odzie¿y
pewnych alternatywnych
sposobów ¿ycia, które w
rzeczywistoœci ukraiñskiej
bardzo czêsto przebiegaj¹
wed³ug prostego schematu:
krótkiej edukacji, szybkiego
ma³¿eñstwa i rodzicielstwa
oraz wszechobecnej bylejakoœci. Staramy siê przedstawiæ m³odzie¿y nieco inne
sposoby spêdzania czasu
wolnego ni¿ ¿ucie pestek
s³onecznika i czekanie na
sobotni¹ imprezê w jednej
z truskawieckich dyskotek.
Chcemy na ile to mo¿liwe na
zasadach partnerstwa pokazaæ, ¿e razem mo¿na stworzyæ
coœ ciekawego i atrakcyjnego. Przecie¿ skoñczenie
szko³y czy studiów nie zawsze
musi stanowiæ nieuchronny
wyrok niechcianej jeszcze
doros³oœci. Szukamy takich
rozwi¹zañ, aby nie ponosz¹c
wielkich nak³adów finansowych, znaleŸæ dla siebie
jeszcze jak¹œ œcie¿kê rozwoju, mo¿liwoœæ wyjazdu za
granicê, poznania innej kultury, innego jêzyka, innego

Akcja sprz¹tania cmentarza w Drohobyczu, paŸdziernik 2008

wanych wyjazdami zagranicznymi - na studia oraz
roczne programy w wolontariacie (EVS). Przygotowania obejmuj¹ przede wszystkim
intensywn¹ naukê jêzyka
oraz pomoc w przygotowaniu
do ewentualnych egzaminów
wstêpnych na studia. Krajem docelowym z regu³y (choæ
nie zawsze) jest Polska, bowiem bêd¹c szybko rozwijaj¹cym siê cz³onkiem Unii Europejskiej pozostaje krajem
kulturowo i jêzykowo bliskim
Ukrainie, co u³atwia i przyspiesza aklimatyzacjê oraz
funkcjonowanie w nowym
domu.
Rezultaty
Rezultaty pracy pedagogicznej s¹ czêsto trudne do
opisania, zw³aszcza gdy brak
instytucjonalnych œciœle
okreœlonych kryteriów, s³u¿¹cych ich ocenie. Jednak z
ca³¹ pewnoœci¹ za rezultat
naszej pracy uznaæ mo¿na
pewnoœæ i zaanga¿owanie
oraz ambicje z jak¹ wkraczaj¹ w doros³e ¿ycie nasi
wolontariusze, tak¿e to, ¿e
s¹ otwarci na œwiat i ludzi
i ¿e s¹ gotowi tworzyæ now¹

Renowacja zabytkowego cmentarza w Drohobyczu,
sierpieñ 2007
œwiata, którego cz¹stkê zawsze mo¿na przywieŸæ ze sob¹
wzbogacaj¹c tym samym
tutejsz¹ rzeczywistoœæ.
Dzia³ania
Trzon Centrum Wolontariatu stanowi dyrektor – Artur
Deska oraz wolontariusze,
którzy przybywaj¹ tutaj rozmaitymi drogami: w ramach
programu „M³odzie¿ w Dzia³aniu” – EVS ( European Voluntary Service), niemieckiego programu „Chrzeœcijañska
Inicjatywa dla Europy” oraz
z amerykañskiego „Korpusu
Pokoju”. Wspiera nas kilkoro
ukraiñskich wolontariuszy,
którzy ju¿ na dobre zwi¹zali
siê z Centrum Wolontariatu.
Swoistymi odbiorcami naszych
dzia³añ jest grupa oko³o 100
wolontariuszy w wieku od
13 lat oraz oko³o 20 dzieci
w wieku od 9 do 13 lat.
Z racji tego, ¿e w naszych
szeregach ma miejsce rotacja,
nikt nie ma z góry okreœlonych zadañ. To znaczy, ¿e do

dzia³alnoœci Centrum Wolontariatu ka¿dy wnosi to, co
potrafi najlepiej oraz jakie
posiada kwalifikacje (bowiem
w wiêkszoœci jesteœmy ju¿ po
studiach lub w³aœnie je koñczymy), ewentualnie staramy
siê dzia³aæ debiutuj¹c w pewnych dziedzinach. Ostatecznie rezultatem tego po³¹czenia
s¹: lekcje jêzyków obcych,
przede wszystkim polskiego
(ciesz¹cego siê sporym zainteresowaniem) oraz angielskiego i niemieckiego, gazeta „Newsletter Wolontariatu”,
tworzona razem z m³odszymi
wolontariuszami, wydawana
w jêzyku ukraiñskim, doradztwo zawodowe, zajêcia
o tematyce kulturalnej, czêsto
po³¹czone z projekcjami
filmów, wycieczki krajoznawcze – po Ukrainie oraz do
Polski, obozy letnie dla dzieci i dla wolontariuszy zarówno
w Polsce i na Ukrainie, i miêdzynarodowe obozy dla wolontariuszy z ca³ej Europy (workcamp), podczas których sta-

Wycieczka do Kamieñca Podolskiego, paŸdziernik 2008
ramy siê integrowaæ wolontariuszy z ró¿nych krajów
podczas pracy. Oprócz tego
uda³o nam siê zorganizowaæ
sporo akcji, miêdzy innymi:
zbiórkê ¿ywnoœci dla ofiar
wrzeœniowego wybyciu gazu
w Drohobyczu, zbiórkê kopiejek w szko³ach w Drohobyczu, które póŸniej przeznaczyliœmy na miko³ajowe
prezenty dla dzieci z naszej
grupy dzieciêcej (Hurtka),
która funkcjonuje w ci¹gu
roku szkolnego i stanowi
czêœæ dzia³añ naszego Centrum. Opieka nad m³odszymi
kolegami oraz pomoc w odrabianiu lekcji stanowi g³ówne
zadanie naszych m³odszych
wolontariuszy. To w³aœnie w
ten sposób staramy siê uczyæ
wolontariuszy empatii oraz
szacunku dla s³abszych i potrzebuj¹cych.
Bardzo wa¿nym obszarem
naszego dzia³ania jest przygotowanie osób zaintereso-

lepsz¹ Ukrainê. Ukrainê,
która prawdopodobnie dopiero pod ich rz¹dami lub im
podobnych stanie siê prawdziwie europejskim krajem.
Za rezultat wymierny uznajemy natomiast wyjazdy
naszych wolontariuszy na
roczne programy w wolontariacie (EVS) do Polski – do
chwili obecnej wys³aliœmy
15 wolontariuszy, szeœcioro
wolontariuszy studiuj¹cych
w Warszawie, Poznaniu i Gdañsku, jedn¹ œwie¿o upieczon¹
doktorantkê na Akademii
Muzycznej w Poznaniu. Niektórzy ze studentów zaczynali jako wolontariusze EVS.
W tym roku równie¿ czteroosobowa grupa dosta³a siê
na studia do Warszawy.
Oprócz tego nieoceniona
radoœæ i wspomnienia dziesi¹tek dzieci i wolontariuszy
co roku odpoczywaj¹cych na
organizowanych przez Centrum obozach.
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WIELOKULTUROWOŚĆ, TO SKARB GALICJI
KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcia
Od poniedzia³ku, 10 sierpnia, m³odzi wolontariusze
z Ukrainy, Polski, Niemiec
i Francji rozpoczêli remontowaæ nagrobki na zabytkowym cmentarzu przy
ulicy Truskawieckej
w Drohobyczu. Wczeœniej,
w ci¹gu tygodnia poznawali
to miasto, poniewa¿ w ramach projektu „Memoria”
bêd¹ tak¿e redagowaæ
przewodnik po wielokulturowym Drohobyczu.
Poinformowa³ o tym podczas konferencji prasowej
koordynator projektu Artur
Deska, wice-dyrektor „Caritasu” tutejszej diecezji samborsko-drohobyckiej Ukraiñskiego Koœcio³a Greckokatolickiego. 45. letni Polak
z Gorzowa Wielkopolskiego,
obrz¹dku ³aciñskiego, ju¿
6 lat mieszka w Drohobyczu.
W „Caritasie” po raz drugi
przyjmuje miêdzynarodowy
obóz wolontariatu. Organizatorzy powiedzieli, ¿e Memoria to program zainicjowany przez Fundacjê Pamiêæ,
Odpowiedzialnoœæ i Przysz³oœæ,
realizowany we wspó³pracy
z Fundacj¹ Borussia, Fundacj¹ Krzy¿owa i Fundacj¹
im. Stefana Batorego. Celem
programu jest zainteresowanie m³odych ludzi poszukiwaniami œladów wspólnej
historii i kultury na terenach
pogranicza. Uwagê skoncentrowano na przygranicznych
regionach Europy Œrodkowej
i Wschodniej, które przez
setki lat zamieszkiwane by³y
przez ludzi ró¿nych wyznañ,
jêzyków i kultur. Druga wojna
œwiatowa, Holocaust i zmiana
granic po 1945 w znacznym
stopniu zniszczy³y wielokulturowoœæ tych regionów.
Dlatego, w ramach programu
zachêcano wolontariuszy z Niemiec, Polski, Czech, Litwy, Rosji,
Bia³orusi i Ukrainy do podejmowania wspólnych, praktycznych dzia³añ, dotycz¹cych
ochrony zabytków, do poznawania ró¿nych aspektów historii i kultury przygranicznych
regionów oraz nawi¹zywania
kontaktów ze spo³ecznoœci¹
lokaln¹. W ten sposób mog¹ oni
praktycznie przyczyniæ siê do
rozwijania ponadgranicznej
wspó³pracy na rzecz ochrony
europejskiego dziedzictwa kulturowego.
„Do Drohobycza przyjecha³em z Poznania na 12miesiêczny Europejski projekt
wolontariacki pomagaæ przy
Centrum wolontariatu, zorganizowanym przy „Caritasie”
– powiedzia³ Stanis³aw Sikora.
– Do moich zadañ nale¿y
pomoc m³odzie¿y w odnalezieniu siê w przesz³oœci”.
Na pierwsze spotkanie
zosta³ zaproszony Alfred

Podczas konferencji prasowej
Szrajer, ostatni z tutejszych uczniów Brunona
Schulza i jeden z ostatnich
przedwojennych ¯ydów
¿yj¹cych na terenach Galicji. Alfred Szrajer przywita³ goœci w jêzyku jidysz,
dalej mówi³ po polsku:
„Droga m³odzie¿y, urodzi³em siê w Drohobyczu 8 maja
1922 roku, a wiêc ju¿ mam
ukoñczonych 87 lat. Witam
was serdecznie w moim

we Lwowie Marian Hemar
nazwa³ Drohobycz „z pó³tora
miasta”. Jakie by³y stosunki
miêdzy tymi grupami? –
Bardzo, bardzo tolerancyjne,
absolutnie normalne. Uczêszcza³em do pañstwowego
gimnazjum mêskiego im.
Króla W³adys³awa Jagie³³y.
To jest dzisiaj g³ówny budynek Uniwersytetu. W tym
gimnazjum uczyli siê Polacy,
Ukraiñcy i ¯ydzi. W jednej

Alfred Szrajer
Lwowie te¿ by³o wszystko
w porz¹dku, tylko na Uniwersytecie Jana Kazimierza
by³a straszna sytuacja.
Wprowadzono „getto ³awkowe”.
Studenci ¿ydowscy musieli
siedzieæ oddzielnie od Polaków. Zdarza³y siê napady
na ¿ydowskich studentów,
jacy nie chcieli siê temu

W redakcji „Kuriera Galicyjskiego”
rodzinnym mieœcie. Bêdê
mówi³ po polsku. Urodzi³em
siê tutaj, ale pierwsze 10 lat
spêdzi³em w ówczesnej po³udniowo-zachodniej Polsce.
Jest takie miasto Jas³o,
ojciec by³ tam zatrudniony
jako chemik w wielkiej rafinerii naftowej, a na pocz¹tku
lat 30. zacz¹³ siê straszny
kryzys, rafineria zosta³a unieruchomiona i nasza rodzina
powróci³a do Drohobycza.
Wiêc stale mieszkam w Drohobyczu od 1932 roku.
Proszê was, droga m³odzie¿y,
Drohobycz jest miastem specyficznym, nieco niepodobnym
do innych miast. Przedwojenny Drohobycz by³ nadzwyczajnie goœcinny, nadzwyczajnie weso³y, nadzwyczajnie
¿ywy. Ludnoœæ tego miasta
wynosi³a przed II wojn¹ œwiatow¹ nie wiêcej 42 tysiêcy,
ale ta ludnoœæ sk³ada³a siê
z trzech mniej-wiêcej jednakowych grup: Polaków,
Ukraiñców i ¯ydów. I dlatego
polski poeta, który mieszka³

klasie byli i ci, i ci, i ci. Tylko
kiedy mia³a byæ tak zwana
godzina religii wówczas Polacy zostawali w swojej klasie,
Ukraiñcy mieli swój gabinet
a ¯ydzi swój, gdzie religiê
Moj¿eszow¹ wyk³ada³ mój
wujek doktor Bernard Szrajer, który by³ rabinem. Wyk³ada³ naturalnie w jêzyku
polskim. W gimnazjum pracowali nauczyciele wszystkich narodowoœci. By³o
szeœciu Ukraiñców, by³o
szeœciu ¯ydów, i by³o to dla
wszystkich zrozumia³ym,
normalnym zjawiskiem. Absolutnie nikt nikogo nie
pyta³, kim ty jesteœ. Muszê
wam powiedzieæ, ¿e na przyk³ad podczas Œwi¹t Wielkanocnych ja sam bywa³em
u niektórych Polaków. Mówi³o
siê wtedy „na jajko”. A kiedy
by³ ¿ydowski Pesach, to Polacy przychodzili do mnie
„na macê”. I to by³y zupe³nie
normalne zjawiska. Trochê
inaczej wygl¹da³a ta sprawa
we Lwowie, niestety. W samym

podporz¹dkowaæ. W 1937
roku dosz³o nawet do tego,
¿e jeden z nich zosta³ tak
pobity, ¿e zmar³. I wtedy to
troszkê ucich³o, bo zrobi³ siê
skandal europejski. Policja
nie mia³a prawa wkroczyæ do
Uniwersytetu, poniewa¿ Uniwersytet by³ eksterytorialny.
Ale powtarzam, to by³o coœ
wyj¹tkowego, tylko tam.
Niestety, kiedy wybuch³a
wojna dobre zasady wspó³¿ycia
zaczê³y pêkaæ. Okupanci
zmieniali siê.
Z zachodu przyszed³ hitleryzm, ze wschodu – stalinizm.
I te dwa systemy totalitarne
sk³óci³y ludzi. Okaza³o siê
wtedy, ¿e jest wielka ró¿nica
miêdzy Polakami i Ukraiñcami, miêdzy Ukraiñcami,
Polakami i ¯ydami. Wtedy
ju¿ ujawni³ siê antysemityzm itd. Czêœciowo odczuwamy to niestety do dzisiaj,
chocia¿ oficjalnie wszystko
jest w najlepszym porz¹dku.
Ale, na porz¹dku, dziennym,
spotyka siê jeszcze dzisiaj

antysemickie s³owa, has³a,
mity. No, proszê was, gdzie
go niema, tego antysemityzmu?
– On jest wszêdzie. I nie
wiem, dlaczego tak jest.
Trudno mi na to pytanie
odpowiedzieæ. Ja osobiœcie
lubiê wszystkich ludzi, kim
by oni nie byli. Jest tylko
jedna warstwa ludzi, których
nienawidzê – to s¹ antysemici. Nie dlatego, ¿e s¹ antysemitami, a dlatego, ¿e nie
wiedz¹ dlaczego s¹ antysemitami. Jest po prostu taka
moda – byæ antysemit¹. A co
mu ten ¯yd z³ego zrobi³, to
nie wiedz¹.
Ten antysemityzm jest
odwrotnie proporcjonalny:
czym mniej ¯ydów – tym
wiêkszy antysemityzm. To
jakoœ tak z tego wynika”.
Alfred Szrajer wspomina³
o ró¿nych towarzystwach
i organizacjach Polaków,
Ukraiñców i ¯ydów, które
istnia³y przed wojn¹ w Drohobyczu.
„W Drohobyczu by³o bardzo przyjemnie ¿yæ – podkreœla³ Alfred Szrajer. – Ja, jako
¯yd nigdy nie odczuwa³em,
¿eby siê ktoœ do mnie wrogo
odnosi³. Absolutnie, nie.
Drohobycz by³ zawsze wielokulturowy. Ja do dziœ staram
siê podtrzymywaæ tradycje
tej wielokulturowoœci Drohobycza w miarê swoich skromnych mo¿liwoœci. W jaki
sposób? – Moje trio muzyczne
wystêpuje tutaj i doœæ czêsto
zapraszaj¹ nas do Polski
z koncertami, bo nasz repertuar jest tak¿e wielokulturowy. Tam s¹ piosenki i polskie, i ukraiñskie, i ¿ydowskie.
To w Polsce jest dzisiaj bardzo
wziête, Teraz jesteœmy zaproszeni do Tomaszowa Mazowieckiego na œwiêto Œlubów
Juliana Tuwima”.
Wolontariusze, którzy pracuj¹ w Drohobyczu zwiedzili
Lwów, gdzie zagoœcili te¿ w
redakcji „Kuriera Galicyjskiego”. W rozmowie z m³odzie¿¹
uczestniczyli: autor tego artyku³u, nasza redakcyjna
kole¿anka Nadia Kuœnierz
oraz wspó³pracownik naszej
gazety Aleksander Niwiñski,
którzy opowiedzieli o dzisiejszej wielokulturowoœci Lwowa
i stanie zabytków na pograniczu kultur w Galicji i na
Podolu.
Ja, osobiœcie lubiê
wszystkich ludzi, kim by
oni nie byli. Jest tylko jedna warstwa ludzi, których
nienawidzê – to s¹ antysemici. Nie dlatego, ¿e s¹
antysemitami, a dlatego,
¿e nie wiedz¹ dlaczego s¹
antysemitami. Jest po
prostu taka moda – byæ
antysemit¹. A co mu ten
¯yd z³ego zrobi³, to nie
wiedz¹.
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„19391945 – OKRUCHY PAMIĘCI.
WSPOMNIENIA, LUDZIE, MIEJSCA, PAMIĄTKI”
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

KONSULAT GENERALNY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ WE LWOWIE
Wydzia³ Wizowy:
ul. Smi³ywych 5, 79044 Lwów,
tel.: (032) 235-30-22, fax: (032)235-30-18,
e-mail: konsulat@mail.lviv.ua
Wydzia³ Wizowy i Paszportowy:
ul. Iwana Franki 110, 79011 Lwów,
tel.: (032) 297-08-61, 2970862, (032) 297-08-63,
faks: (032) 276-09-74,
e-mail: konsulat@mail.lviv.ua
Wydzia³ Karty Polaka,
ul. Smi³ywych 5, 79044 Lwów,
tel.: (032) 235-21-60, (032) 235-21-61,
(032) 235-21-70, faks: (032) 235-21-77,
e-mail: konsulat3@mail.lviv.ua
Wydzia³ Polonijny:
ul. Kociubiñskiego 11 A,
tel.: (032) 260-10-00, fax: (032) 260-29-38,
e-mail: konsulat2@mail.lviv.ua.
Dni przyjêæ: poniedzia³ek, wtorek, czwartek,
pi¹tek, godz. 10.00-14.00,
W celu u³atwienia kontaktu prosimy
o uprzednie umawianie siê na wizytê
drog¹ telefoniczn¹

(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.

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

PREZENTACJE DOROBKU ARTYSTYCZNEGO POLSKICH
ŚRODOWISK NA UKRAINIE „SWÓJ DO SWOJEGO”
DOM POLSKI W SAMBORZE
DZIEÑ STRZA£KOWIC
16 SIERPNIA 2009
(NIEDZIELA)
PROGRAM:
16.00 – Inauguracja Prezentacji.
Przemówienia goœci.
17.00 – Prezentacja ksi¹¿ki
„HISTORIA WSI STRZA£KOWICE” (autor Marek Gierczak)
17.30 – Œpiewy regionalne w
wykonaniu Pañ ze Strza³kowic
17.45 – Koncert Polskiego
Zespo³u Wokalnego „¯YCZE-

NIE” ze Strza³kowic (kierownik Stanis³aw Gierczak)
18.30 – Degustacja kuchni
polskiej, przygotowanej przez
Panie ze Strza³kowie, D¹brówki,
Starego Sambora i Czukwi
19.00 – Koncert Zespo³u „
SZEŒÆ Z£OTYCH” ze Lwowa
20.30 – DYSKOTEKA
(DJ Gienek ze Lwowa)

PROGRAM:
16.00 – Inauguracja Prezentacji. Przemówienia goœci.
17.00 - Koncert Zespo³u ,,£anowiczanie”
17.30 – Wystêp dzieci z przedszkola w £anowicach
17.45 – Koncert Zespo³u M³odzie¿owego z £anowic
19.00 – DYSKOTEKA

DZIEÑ £ANOWIC
20 wrzeœnia 2009
(NIEDZIELA)

Mo¿liwoœæ zakupu atrakcyjnych artyku³ów spo¿ywczych
Zapraszamy!

Na zlecenie naszych klientów umieszczamy
również ogłoszenia w prasie ukraińskiej

REKLAMA KOMERCYJNA
ПЕРША СТОРІНКА
PIERWSZA STRONA

1 см2................ 8,5 грн.
1 cm 2.............. 8,5 grn.
повноколірний
pełny kolor

ВНУТРIШНI СТОРІНКИ
STRONY WEWNĘTRZNE

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

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
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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

KG

HUMOR ŻYDÓW
GALICYJSKICH
WG HORACEGO SAFRINA
Agent asekuracyjny przez
dwie godziny namawia Beniamina, ¿eby ubezpieczy³
mienie od ognia i kradzie¿y.
W koñcu nowy klient gotów jest podpisaæ wniosek.
Agent, podaj¹c mu ankietê,
zaznacza:
- Oczywiœcie, Towarzystwo
nie pokrywa szkód, powsta³ych wskutek samowolnego
wzniecenia po¿aru przez
w³aœciciela mieszkania.
Beniamin odk³ada pióro
i zwraca siê do ¿ony:
- Wiesz, Henia, ja od razu
mia³em przeczucie, ¿e w tym
interesie tkwi jakieœ oszustwo!
***
¯EBRAKPROFESJONALISTA
Na cmentarzu ¿ydowskim
w Stanis³awowie spotyka siê
dwóch ¿ebraków.
- No, powinszuj mi! Zarêczy³em córkê...
- Szczêœæ ci Bo¿e! A z kim?
- Z Fajwlem...
- A, Fajwel! Ten z bielmem
na oku? Fajny ziêæ, jak Boga

kocham... A co mu da³eœ w
posagu?
- Oj, nie pytaj! Ten hycel
zdar³ ze mnie ¿ywcem skórê...
Musia³em mu odst¹piæ ca³¹
ulicê Kazimierzowsk¹ i jeszcze pó³ Lelewela!
***
- Jak ty mo¿esz pokazywaæ
siê na ulicy w tak podartym
ubraniu!
- Sza! Po co przesadzaæ?
Wszyscy dobrze wiedz¹, ¿e
mam jeszcze jeden garnitur.
- Wiêc czemu go nie
nosisz?
- Bo on ma jeszcze wiêcej
dziur.
***
Bogacz strofuje natrêtnego
¿ebraka:
- I znowu przyszed³eœ?
Wczoraj mówi³eœ, ¿e jesteœ
upad³ym kupcem, a dziœ podajesz siê za upad³ego muzykanta?
- To prawda – wzdycha
¿ebrak. – W dzisiejszych
ciê¿kich czasach nie mo¿na
przecie¿ wy¿yæ z jednej profesji.
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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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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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FENOMEN BURKUCKI

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

galicyjski

Można zaprenumerować
na poczcie!!!

TARAS PROCHAŒKO
Podczas, gdy o wiêkszoœci
miejsc w naszych górach
mo¿na z ¿alem mówiæ,
¿e cywilizacja wkracza do
krajobrazów, niekiedy
zmieniaj¹c je nie do poznania, Burkut wspó³czesny
wywo³uje zupe³nie inne
emocje: natura powoli
zwyciê¿a, przepêdzaj¹c
ludzi, uwalniaj¹c siê
od ich nacisku.
W roku 1848 austriaccy
¿o³nierze spl¹drowali wieœ
Burkut, przy okazji spaliwszy
k¹pielisko i sanatorium. Od
tego czasu pierwsze w historii
Korony Polskiej uzdrowisko
w ¿aden sposób nie mog³o
tak naprawdê siê odrodziæ.
Fenomenalne w³aœciwoœci
wody burkuckiej by³y znane
jeszcze na pocz¹tku XVII
wieku. To Ÿród³o o intensywnej mineralnej, naturalnie
gazowanej wodzie by³o tak
wa¿ne, ¿e nawet osadê nazwano Burkut (wed³ug Hucu³ów Ÿród³o „burcza³o”.).
W XVII wieku przyje¿d¿ali tu
bogaci mieszczanie z Kut,
a¿eby siê napiæ tej leczniczej
wody i odpocz¹æ od zgie³ku
miasta(!).
Rozkwit uzdrowiska nast¹pi³ w latach 30. XIX wieku.
W kronikach mo¿emy przeczytaæ, ¿e latem przyje¿d¿a³y
tu na wypoczynek t³umy
ludzi. Zbudowano k¹pieliska,
pijalnie wód mineralnych,
sanatoria i pensjonaty.
W³aœnie od tamtej pory a¿
do dziœ o wszystkim, co siê
dzieje w Burkucie, przychodzi
mówiæ z lekkim, ale nieodpartym akcentem czasu
przesz³ego. Nawet intensywny
powojenny wyr¹b lasu, po
którym w tej okolicy na
pró¿no szukaæ jod³y, maj¹cej
ponad 60 lat, nie by³ w stanie zlikwidowaæ tego akcentu.
Dawne baraki i sto³ówki
drwali, a nawet doœæ du¿y
punkt felczersko-po³o¿niczy
powoli sypi¹ siê pod naciskiem czasu, klimatu i roœlinnoœci górskiej.
Od ubieg³ego roku, kiedy
powódŸ zniszczy³a ostatnie
budowle mieszkalne, nie pozosta³o tu ¿adnego sta³ego
mieszkañca. Przyznaæ jednak
trzeba, ¿e o tej porze centrum
Burkutu – miejsce dooko³a
s³ynnego Ÿród³a – zupe³nie
nie wygl¹da na wyludnione.
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Latem przyje¿d¿aj¹ tu zbieracze jagód, którzy ca³ymi
rodzinami osiedlaj¹ siê w
kilku porzuconych, zniszczonych chatkach. Ka¿dego
ranka wyruszaj¹ w góry,
wracaj¹c z pe³nymi ³ubiankami. Mo¿na je oddawaæ
hurtem w najbli¿szej wsi
Szybene.
W Szybenem, zaraz przy
drodze, jest punkt ukraiñskiej
stra¿y granicznej. Dalej ci¹gnie siê strefa przygraniczna;
a¿eby trafiæ do Burkuta,
nale¿y mieæ przy sobie paszport.
Regularnie ale na krótko
przyje¿d¿aj¹ do Burkuta
mi³oœnicy wody mineralnej.
Przy Ÿródle prawie zawsze
ktoœ jest, kto pobiera wodê
z rury, przez któr¹ „burkut”
cieknie ze Ÿród³a, po³o¿onego wy¿ej. S¹ tacy, którzy
nabieraj¹ setki plastikowych
butelek, odwo¿¹ je potem do
Ko³omyi czy Kosowa. Na
razie Ÿród³o jest w³asnoœci¹
pañstwa, dlatego te¿ dostêp
do niego jest wolny.
Na pocz¹tku XIX wieku
tutejsza woda by³a rozlewana do szklanych butelek
z porcelanowym kapslem i wypuk³ym napisem „BURKUT”.
Wodê eksportowano do
Odessy, na Krym i nawet na
Bliski Wschód.
Najwiêkszym problemem,
a jednoczeœnie – skarbem lokalizacji Burkuta jest jego
trudnodostêpnoœæ. To miejsce
w ogóle trudno jest skojarzyæ
z jakimœ tam województwem
stanis³awowskim, iwanofrankowskim czy jakimkolwiek powiatem. To s¹ dalekie góry, kraina Karpat
Wschodnich, Grzbiet Czywczyñski, za którym – Marmarosz, Rumunia. W miejscu,
po³o¿onym dalej, ni¿ odleg³e
Ilce, przez które biegnie droga

z Worochty do ¯abiego i Kosowa, wydaje siê, ¿e pojêcie
czasu nabiera zupe³nie
innego znaczenia. Odleg³oœæ
trzydziestu trzech kilometrów
wzd³u¿ Czarnego Czeremoszu
do Burkuta nale¿y do odmiennego systemu wymiaru
czasu. Mo¿e dlatego tu, w
miejscowoœci bez jakichkolwiek wygód, niemal¿e brak
k³usowników i kup œmieci
gospodarstwa domowego.
Po tafli Czeremoszu p³yn¹
jedynie z³amane w sposób
naturalny ga³êzie i fragmenty
pni drzew.
Najwa¿niejsz¹ osob¹ w
Burkucie jest gajowy burkuckiego leœnictwa Wiktor
Sliwczuk. Mieszka w s¹siedniej, ale doœæ odleg³ej wsi
Zielona. Tajniki pracy leœnika
zg³êbia³ w mieœcie Tu³a. Jest
leœniczym w Burkucie od
trzynastu lat. Wie o tym ¿yciu
wszystko. Jego te¿ znaj¹
wszyscy, którzy przyje¿d¿aj¹
do Burkuta.
Leœnictwo burkuckie – to
najbardziej znacz¹ca budowla
w tej miejscowoœci, g³ówny
oœrodek i punkt pielgrzymowania licznych goœci. Zosta³o
wybudowane w miejscu dawnego pensjonatu, w którym
leczy³a siê jedna z najs³ynniejszych goœci Burkuta –
£esia Ukrainka. Istnienie
tego leœnictwa – to jedyna
rzecz, która nie pozwala
mówiæ o Burkucie wy³¹cznie
w czasie przesz³ym.
Burkut (Буркут) - miejsce
powstania pierwszego
uzdrowiska w I Rzeczypospolitej. Za II Rzeczypospolitej by³a to najdalej
na po³udnie wysuniêta
wiêksza miejscowoœæ
kraju (d. powiat kosowski,
województwo stanis³awowskie. – red.

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
12.08.2009, Lwów
KUPNO UAH
8,15
11,45
2,70
13,05
2,40

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

8,30
11,65
2,81
13,35
2,51

3 miesiące  11,08 hrywien
6 miesięcy – 22,14 hrywien
12 miesięcy – 44,28 hrywien
Organizacje i instytucje mogą też zamawiać prenumeratę
bezpośrednio w naszej redakcji: osobiście, telefonicznie,
listownie lub drogą mailową (kuriergalicyjski@wp.pl)

PRENUMERATA W POLSCE
Możliwa jest prenumerata redakcyjna do Polski
i innych krajów.W sprawie prenumeraty gazety
do Polski, prosimy o kontakt pod naszym
adresem 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

