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UEFA OGŁOSIŁA DECYZJĘ –
TRZYMAMY KCIUKI ZA LWÓW
Warszawa, Gdañsk, Poznañ, Wroc³aw oraz Kijów
zosta³y wybrane jako miastagospodarze pi³karskich
mistrzostw Europy w 2012
roku w Polsce i na Ukrainie
– poinformowa³ 13 maja
szef UEFA Michael Platini.
Obraduj¹cy w Bukareszcie
Komitet Wykonawczy Europejskiej Unii Pi³karskiej
(UEFA) zdecydowa³ równie¿,
¿e trzy inne ukraiñskie miasta
– Charków, Lwów i Donieck
maj¹ czas do 30 listopada
2009 roku na dokonanie niezbêdnych poprawek. Ostateczna decyzja, dotycz¹ca Ukrainy zapadnie w grudniu br.
Z grona szeœciu polskich
miast, ubiegaj¹cych siê o organizacjê Euro-2012, w wytypowanej czwórce nie znalaz³y siê
Kraków i Chorzów. „Decyzjê
o miastach gospodarzach
Euro 2012 UEFA og³osi³a w
Bukareszcie bez Krakowa,
choæ jeszcze kilka dni temu
by³ faworytem. UEFA gotowa
7 maja w Pradze – stolicy
Republiki Czeskiej sprawuj¹cej obecnie prezydencjê w
Unii Europejskiej, zainicjowano oficjalnie unijny program Partnerstwa Wschodniego.
Przybyli szefowie pañstw
i rz¹dów UE oraz zaproszonych do programu pañstw –
partnerów: Armenii, Azerbejd¿anu, Bia³orusi, Gruzji,
Mo³dawii i Ukrainy. Ukrainê
reprezentowa³ prezydent
Wiktor Juszczenko, Polskê –
premier Donald Tusk.
Partnerstwo Wschodnie
to projekt, maj¹cy na celu

jest przyznaæ Polsce organizacjê mistrzostw nawet w szeœciu
miastach. Ju¿ rok temu mówi³
o tym Platini w Warszawie.
Ale ostatnio rz¹d i PZPN
apelowa³y, by podzia³ by³
równy – decydowa³a lojalnoœæ
wobec Ukraiñców. Dlatego w
Bukareszcie wytypowano tylko
cztery nasze miasta. Fatalnie,
¿e wyroki UEFA ka¿¹ krakusom liczyæ na klapê Ukraiñ-

ców. ¯al by³oby zw³aszcza
Lwowa. Kraków mo¿e liczyæ
ju¿ tylko na to, ¿e w innych
miastach Ukraina nie da rady”
– pisze „Gazeta Wyborcza”.
Pora¿ka Ukrainy da szansê
Krakowowi. Bo mistrzostwa
musz¹ byæ rozgrywane na minimum szeœciu stadionach.
Najwiêkszym wygranym
decyzji Komitetu Wykonawczego UEFA o podziale miast

organizatorów Euro 2012 jest
Warszawa. Wiele wskazuje na
to, ¿e w stolicy Polski odbêdzie
siê fina³ mistrzostw – pisze
dziennik „Polska The Times”.
„Na dziœ fina³ mamy w
Warszawie” – mówi³ minister
sportu Miros³aw Drzewiecki.
Na tak œmia³e stwierdzenie
odwa¿y³ siê po tym, jak prezydent UEFA Michael Platini
ostro skrytykowa³ stan przygotowañ do Euro na Ukrainie.
„Potwierdzam, ¿e Kijów zorganizuje mecze grupowe, æwieræfina³y i jeden pó³fina³” – og³osi³
Platini. O finale nic nie wspomina³.
Jeœli fina³ przeniesiono by
z Kijowa do stolicy Polski, wówczas Warszawa sta³aby siê
samym centrum Euro 2012.
„Warszawa ju¿ dziœ jest przygotowana na 90 procent na
organizacjê meczu o z³oto”, –
uwa¿a by³y prezes Polskiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej Micha³
Listkiewicz.
Przygotowa³a Maria Basza

RUSZYŁO PARTNERSTWO WSCHODNIE

wzmocnienie wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej w ramach Europejskiej
Polityki S¹siedztwa. Przejawem
realizacji projektu maj¹ byæ

NASI PARTNERZY MEDIALNI

preferencje handlowe, u³atwienia wizowe i programy pomocowe. W zamiarach polskiego
rz¹du w d³u¿szej perspektywie,
Partnerstwo Wschodnie ma

przygotowaæ objête nim pañstwa do akcesji do UE, choæ
podpisany dokument o tym
nie wspomina. W³aœnie Polska,
przy wsparciu Szwecji jest
inicjatorem stworzenia przez
Uniê tego programu. Nie by³a
to sprawa prosta – dzisiejsza
Unia jest struktur¹ daleko
niejednolit¹. I choæ program
ten nie spe³nia wszystkich oczekiwañ zaproszonych do niego
partnerów, jest znacz¹cym
krokiem w stronê ich realizacji. Kropla dr¹¿y ska³ê.
MARCIN ROMER
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Przegląd wydarzeń

RADOSŁAW SIKORSKI: „NIE BĘDZIEMY PRZEPRASZALI ZA TO,
ŻE UNIA EUROPEJSKA JEST BARDZIEJ ATRAKCYJNA CYWILIZACYJNIE”
Wypowiedź Ministra Spraw Zagranicznych RP dla ukraińskiej redakcji Radia „Swoboda”
Praga 08.05.2009 (fragmenty)
Powstanie nowej inicjatywy Unii Europejskiej,
dotycz¹cej jej s¹siadów
wschodnich, w Moskwie
jest uwa¿ane za prowokacjê.
Premier Rosji W³adimir
Putni oœwiadczy³ niedawno,
¿e „Partnerstwo wschodnie”
jest alternatyw¹ do posuwania siê NATO na Wschód. Co
mówi¹ o tym autorzy koncepcji „Partnerstwo wschodnie”,
czy przyznaj¹, ¿e rywalizuj¹
z Rosj¹ o to, co w Moskwie
jest okreœlane jako „strefy
wp³ywu”?
- Myœlê, ¿e idea „stref wp³ywu” tchnie myœleniem dziewiêtnastowiecznym i w Europie nie
jest akceptowana – mówi minister. – Z drugiej strony, nie
bêdziemy przepraszali za to,
¿e Unia Europejska jest bardziej atrakcyjna cywilizacyjnie dla s¹siadów. Jeœli chc¹,
by ich ustawodawstwo i prawo
odpowiada³y naszemu, mo¿emy
siê tylko cieszyæ. Oczywiœcie,

to bêdzie ich bardziej do nas
przyci¹ga³o.
- Jednak, retoryka rosyjska jest oparta na konfrontacji. Czy UE jest tego œwiadoma?
- Spójrzmy na te sprawy w
sposób realistyczny. Uproszczony tryb wizowy nie nale¿y
do tych spraw, o którzych
myœleli ludzie, u¿ywaj¹c w
wieku XIX terminu „strefa
wp³ywu”. Mowa jedynie o mechanizmach, które powinny
u³atwiaæ ludziom obcowanie
ze sob¹. Jeœli bêdziemy mówili o handlu, to wiêkszoœæ
tych krajów nale¿y do WHO
i rozwój wolnego handlu
równie¿ odpowiada interesom
wszystkich, tu tak¿e nie ma
pola do walki. W koñcu chodzi
te¿ o projekty, dotycz¹ce
rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego, przyznawania
stypendiów, przyznawania
pomocy do podniesienia
standardów w ró¿nych dzie-

dzinach. Naprawdê nie rozumiem, jak zdrowo myœl¹cy
cz³owiek mo¿e tu upatrywaæ
jakiekolwiek zagro¿enie.
- Czy, zdaniem Pana,
Rosja jest potêg¹ i czynnikiem stabilnoœci w Europie
Wschodniej?
- Rosja na pewno jest potêg¹ i obecnie wygl¹da na to,
¿e dokona³a wyboru. Jednak,
inne kraje, które by³y w granicach Zwi¹zku Sowieckiego,

odczuwaj¹ wiêksze ci¹¿enie
ku standardom oraz ideom
europejskim – i to nie dziwi.
Dla przyk³adu, Polska jest
krajem, w którym powsta³a
„Solidarnoœæ”. Walczyliœmy
o sw¹ wolnoœæ d³ugo i zaciekle,
wierzymy w to, ¿e demokracja
ma sens, ¿e naprawdê wolny
rynek, oparty o konkurencjê,
a nie o kontrolê partyjn¹ nad
zasobami, jest bardziej skuteczny. Te trudy, które powinniœmy znieœæ w trakcie uchwalania nowych ustaw i budowania nowych instytucji,
bêd¹ procentowa³y w przysz³oœci. Rosja jednak porusza
siê po innym torze.
- Z uwagi na to, ¿e UE
i Rosja bardzo siê ró¿ni¹ w
podejœciach do „Partnerstwa
wschodniego”, czy uwa¿a
Pan, ¿e kraje, które w nim
uczestnicz¹, mog¹ wybraæ
jak¹œ inn¹, trzeci¹ drogê?
- W Polsce kiedyœ u¿ywano
porzekad³a „Trzecia droga

RAZEM JESTEŚMY SILNIEJSI
MIKO£AJ ONISZCZUK
Ten tytu³ oddaje chyba
najpe³niej to, co na prze³omie kwietnia i maja dzia³o
siê w Polsce. A dzia³o siê
rzeczywiœcie du¿o i to wyj¹tkowo, a przy tym w uroczystej, miejscami œwi¹tecznej
oprawie, bo to i 218. rocznica
Konstytucji 3 Maja, uchwalonej przez Sejm Czteroletni,
wiêc Œwiêto Narodowe, i 1 Maja
– Œwiêto Pracy albo miêdzynarodowej solidarnoœci ludzi
pracy. Jak kto woli. Dumnie
powiewa³y wszêdzie polskie
flagi narodowe w towarzystwie unijnych.
Dominuj¹cym wydarzeniem, wrêcz historycznym,
by³y obchody 5. rocznicy wst¹pienia Polski z dniem 1 maja
2004 roku do Unii Europejskiej. By³o orêdzie Prezydenta
RP, Lecha Kaczyñskiego,
bardzo pozytywnie oceniaj¹ce
sam fakt, jak i efekty cz³onkostwa, liczne spotkania i konferencje z tej okazji pod m.in.
has³em „zjednoczona Polska
w zjednoczonej Europie”, czy
wielka wystawa we Wroc³awiu,
poœwiêcona piêcioleciu cz³onkostwa. Ta ostatnia potrwa
do 5 sierpnia, a potem przeniesiona zostanie do Rygi
i Pary¿a. Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej opracowa³
bardzo interesuj¹cy raport pn.
5 lat Polski w UE. Specjalne
dodatki przygotowa³y tak¿e
redakcje prasowe, w tym
„Polityka”, „Gazeta Wyborcza”
i „Rzeczpospolita”. We wszystkich tych i innych materia³ach

i wyst¹pieniach zdecydowanie
dominowa³a ocena, ¿e Polska
zyska³a na akcesji do Unii.
Równie¿ polska opinia publiczna pozytywnie, bo a¿ w
77%, ocenia ten fakt i wyniki
cz³onkostwa w minionym,
pierwszym piêcioleciu.
W tych ocenach i opiniach,
co podkreœli³a w wywiadzie
telewizyjnym m.in. Danuta
Huebner, polska Komisarz w
Komisji Europejskiej, najczêœciej przewija³y siê takie
korzyœci, jak wp³yw na dynamikê wzrostu gospodarczego,
spadek bezrobocia, wzrost
eksportu polskiego na rynki
unijne, wzrost poziomu ¿ycia
ludnoœci, wp³yw na modernizacjê i przemiany strukturalne
w gospodarce oraz na poprawê
stanu œrodowiska naturalnego
i infrastruktury. Podkreœlano,
¿e Polacy potrafili szybko
przystosowaæ siê do wymogów
i konkurencyjnoœci skutecznego dzia³ania w strukturach
i na rynkach unijnych. Na
korzyœæ zmienia siê przy tym
równie¿ mentalnoœæ Polaków,
w kierunku œciœlejszego wspó³dzia³ania w grupie 27 pañstw
cz³onkowskich, choæ, co oczywiste – z uwzglêdnieniem najbardziej ¿ywotnych interesów
w³asnego kraju, godz¹c siê na
consensus czy wspólne stanowiska ca³ej wspólnoty. Bardzo
czêsto ilustrowano te oceny
i opinie konkretnymi danymi
liczbowymi b¹dŸ faktami. Oto
tylko kilka z nich, ale jak¿e
wymownych. O przyspieszeniu dynamiki rozwoju œwiadczy fakt, ¿e przed wst¹pieniem
do Unii, tj. w latach 19992003 wzrost PKB kszta³towa³
siê w granicach od 1,2% do
4,5%, a po wst¹pieniu, a wiêc
w latach 2004-2008 w grani-

cach od 3,6% do 6,6%. Teraz
jest kryzys œwiatowy, który
zani¿y zapewne wskaŸniki
wzrostu, ale to dotyczy ca³ego
œwiata, a w Polsce wzrost PKB
utrzymuje siê na granicy 1%.
O dynamice wzrostu decydowa³
przede wszystkim wzrost
popytu inwestycyjnego i konsumpcyjnego (z 6,4% w 2004 r.
do 17,6% w 2007 r., gdy idzie
o popyt inwestycyjny oraz z
2,8% w roku 2003 do 8,6%
w 2007 r. w zakresie popytu
konsumpcyjnego), ale i wzrost
eksportu (np. o 9,1% w roku
2007) oraz wydajnoœci pracy.
Od 1 maja 2004 r. - wzros³o
przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie o 650 z³. Wzros³o zatrudnienie do 15 mln osób, tj.
o 9%. Nast¹pi³ spadek bezrobocia. W krajach Unii pracowa³o
œrednio w okresie poakcesyjnym 1,3 mln Polaków (1 mln
w 2004 – 2,3 mln w 2008 r.),
ale os-tatnio fala emigracyjna
wyraŸnie s³abnie. Najwiêcej
pracuje w Niemczech i w Wielkiej Brytanii, znacznie mniej
– w Irlandii i we Francji. Z unijnych funduszy pomocowych
Polska uzyska³a 12 mld euro,
a rolnicy z kasy Unii i bud¿etu
pañstwa – 10,3 mld euro. Za
unijne pieni¹dze zbudowano
lub zmodernizo-wano 425,6
km autostrad i dróg ekspresowych oraz 700 km linii
kolejowych. I tak mo¿na by
mno¿yæ przyk³ady. Ale jeszcze
jeden – bo to s¹ wskaŸniki
makro, a jak w skali mikro.
Ten przyk³ad jest wielce wymowny, bo dotyczy gminy,
jednej z wielu w Polsce, korzystaj¹cych ze wsparcia unijnego.
Burmistrz Uniejowa, w województwie ³ódzkim, Józef Kaczmarek demonstrowa³ w telewizji dokonania i przeobra-

¿enia na swoim terenie, g³ównie
inwestycyjne, rewitalizuj¹ce
miasto i jego infrastrukturê
i potwierdzi³ u¿ytecznoœæ,
dotychczasowej pomocy finansowej. Zarysowa³ te¿ plan
dalszych dzia³añ i projektów,
na realizacjê których otrzyma³
na rok bie¿¹cy ju¿ 40 mln z³
z funduszy UE. Pieni¹dze
trafiaj¹ do tych, którzy nie tylko
ich potrzebuj¹, ale i umiejêtnie,
po gospodarsku wykorzystuj¹.
Najwiêcej do rolników i przedsiêbiorców, bo to jest Ÿród³o
rozwoju i dobrobytu.
Z ca³okszta³tem obchodów
5-lecia cz³onkostwa Polski
w Unii Europejskiej znakomicie
korespondowa³o inne, wa¿ne
wydarzenie, jakim by³ po raz
pierwszy zorganizowany w
Polsce Kongres Europejskiej
Partii Ludowej (EPP). Partii,
która grupuje polityków o pogl¹dach liberalno-konserwatywnych i demokratycznych.
I co jest wa¿ne – to z tej partii
i z Europejskich Demokratów
(ED) rekrutuje siê najliczniejsza, spoœród siedmiu,
frakcja w Parlamencie Europejskim, bo licz¹ca 285 deputowanych. Ma wiêc znacz¹cy
g³os w sprawach unijnych,
tym bardziej, ¿e jest to g³os
74 partii z 34 krajów. Polskê
reprezentuje w niej Platforma
Obywatelska i jeden pose³ PSL.
W Kongresie wziêli udzia³
przywódcy najwa¿niejszych
pañstw Europy, premierzy i prezydenci oraz szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso
i szef Parlamentu Europejskiego – Hans-Gert Poettering.
W sumie ponad 2000 goœci.
By³a to wiêc, znakomita okazja
do zwiêkszenia wp³ywów
poprzez rozmowy Prezydenta,
Premiera i polskich europar-

prowadzi do „Trzeciego œwiata”.
Proszê zauwa¿yæ, ¿e obecnie
u¿ywamy jakichœ górnolotnych s³ów do okreœlenia
czegoœ tak naprawdê bardzo
skromnego. Uproszczenie
ruchu wizowego, wolny handel, trochê pomocy w poznawaniu przez urzêdników
ustawodawstwa europejskiego – to nie s¹ powody do
konfrontacji. Kraje te mog¹
nadal handlowaæ jak z UE,
tak i z Rosj¹, jak to robi Polska. Niedawno powróci³em
z Moskwy i ze zdziwieniem
ujrza³em w swych materia³ach, które by³y przygotowywane do wizyty, ¿e obrót
handlowy Polski z Rosj¹ stanowi 30 miliardów dolarów.
Faktycznie, Rosja jest naszym
drugim partnerem handlowym
ze wzglêdu na znaczenie, chocia¿ jesteœmy w NATO od 10
lat, a w Unii Europejskiej –
od 5. Nie widzê jednak w tym
¿adnych sprzecznoœci.

lamentarzystów z partnerami
unijnymi w Unii Europejskiej
i zacieœnienia sojuszy. By³a to
te¿ okazja do wzmocnienia
kandydatury Jerzego Buzka
na stanowisko szefa Parlamentu Europejskiego, a tak¿e
kandydatury W³odzimierza
Cimoszewicza na szefa Rady
Europy. Ale nie to by³o celem
samego Kongresu, a sprawy
dalszych dzia³añ integracyjnych i perspektyw rozwoju
Unii Europejskiej. Rzeczowa
i potrzebna dyskusja i wymiana pogl¹dów na temat potrzeby
zwiêkszenia skutecznoœci podejmowanych dzia³añ w sferze
polityki gospodarczej i zagranicznej, wiêkszej koordynacji
i koncentracji wysi³ków wokó³
spraw polityki energetycznej
czy ochrony œrodowiska naturalnego. Oczywiœcie, mówiono
o przeciwdzia³aniu negatywnym skutkom œwiatowego
kryzysu gospodarczego. Poniewa¿ w Kongresie brali
udzia³ eurodeputowani – to te
sprawy by³y równie¿, a mo¿e
przede wszystkim, do nich
adresowane, bo trwa kampania wyborów do Europarlamentu. By³y s³owa tak¿e,
mo¿e górnolotne – typu, ¿e
przysz³oœæ Europy, to przysz³oœæ œwiata, ¿e czas nam sprzyja
i temu podobne. Ale to czas
eurowyborów, wiêc nie ma co
siê dziwiæ. To, jak widaæ
„praktyka” omniobecna,
œwiatowa. I, co jest warte odnotowania, i to z satysfakcj¹,
¿e na Kongresie, i po jego
zakoñczeniu, pad³o wiele mi³o
brzmi¹cych pochwa³ pod
adresem Polski i Polaków.
Obchody jubileuszu 5-lecia
cz³onkostwa Polski w Unii
Europejskiej, jak i same efekty
tej akcesji, trzeba zasadnie
uznaæ za korzystne i mobilizuj¹ce na przysz³oœæ!
Warszawa, 2 maja 2009 r.
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„Dni Lwowa”
w Katowicach z udziałem
Polskiego Teatru
Ludowego ze Lwowa

QUO VADIS (dokąd idziesz)
POLAKU ZE LWOWA?
QUO VADIS NASZ KOŚCIELE?

ROMAN CHOWANIEC
tekst i zdjêcie

MARCIN ROMER tekst
MARIA BASZA zdjêcie
Pocz¹tek maja we Lwowie
by³ dla miejscowych Polaków okresem szczególnym.
Kolejny raz wszyscy, którzy
w tym mieœcie myœl¹ i czuj¹
po polsku obchodzili wa¿ne
dla wszystkich Polaków
œwiêta – Konstytucji 3 Maja
oraz Dzieñ Polonii i Polaków
za Granic¹. W roku bie¿¹cym œwiêtowano te¿ dwudziest¹ rocznicê za³o¿enia
Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, jakie
odegra³o niepoœledni¹ rolê w
odrodzeniu polskoœci we
Lwowie. Do Lwowa zjecha³y
liczne delegacje, goœcie z Ukrainy i z Polski.
Œwiêta mijaj¹ szybko,
problemy pozostaj¹. Nie ma
„prawdy absolutnej”. Œcieraj¹ siê koncepcje, pogl¹dy.
Czasem przemawia prywata.
Jak wszêdzie.
Dla Polaków ¿yj¹cych
poza granicami pañstwa
polskiego najwa¿niejsze
jest zachowanie w³asnej
to¿samoœci. Niebagatelnym
jej elementem jest „wiara
ojców”. Jakkolwiek ma³o poprawnie by to nie zabrzmia³o,
koœció³ rzymskokatolicki na
Ukrainie przetrwa³ g³ównie
w sercach Polaków. Polacy
zaœ przetrwali dziêki przywi¹zaniu do Koœcio³a. Po
odzyskaniu przez Ukrainê
niepodleg³oœci Koœció³ Rzymskokatolicki pe³ni³, w wiêkszoœci wypadków, rolê centrum
odrodzenia polskoœci. Jego
rola w tym procesie jest nie
do przecenienia. Przywykliœmy, ¿e jest „nasz”. Czasem
„tylko nasz”.
Tempora mutantur et nos
mutamur in illis (czasy siê
zmieniaj¹ , a my wraz z nimi)
mówi stare rzymskie przys³owie. Powoli wszystko wraca do w³aœciwych sobie ról.
Wa¿ne by nie zmieni³ siê cel.
Co do metod mo¿na siê spieraæ. Choæ dobrze uzyskaæ
consensus. I efekt koñcowy.
W koñcu kwietnia pod
lwowskimi koœcio³ami zbierano podpisy pod petycj¹
przeciwko wprowadzeniu
w Archikatedrze Lwowskiej
elementów liturgii w jêzyku
ukraiñskim.
„...Zwracamy siê do abp
Mieczys³awa Mokrzyckiego i Episkopatu Ukrainy
o uszanowanie naszego prawa
do modlitwy w jêzyku narodowym. Prosimy o nie
wprowadzanie „mieszanych rozwi¹zañ”, poniewa¿
wprowadzanie jêzyka „mieszanego” odbywa siê ze
szkod¹ dla powagi liturgii...

W tym roku przypada 20 rocznica Powstania Ruchu
Spo³ecznego – „Towarzystwa
Mi³oœników Lwowa i Kresów
Po³udniowo – Wschodnich”.
Kiedy „Ruch” ten powstawa³
w 1989 r., utworzonych zo-

Prosimy o to, aby o jêzyku
katechezy, wydawnictw,
nabo¿eñstw z udzia³em
dzieci i m³odzie¿y mogli
decydowaæ rodzice, a nie
wy³¹cznie ksiê¿a i siostry”.
Wed³ug organizatorów pod
petycj¹ zebrano ponad 600
podpisów.
W dniu 2 maja w Bazylice
Metropolitalnej abp Mieczys³aw Mokrzycki odprawi³
Mszê œw. z okazji Œwiatowego
Dnia Polonii i Polaków za
Granic¹. Podczas homilii ks.
arcybiskup Mieczys³aw Mokrzycki powiedzia³ m.in.
„....Minê³y trzy wieki i Naród Polski rozsiany w ró¿nych
zak¹tkach œwiata dalej gromadzi siê i ucieka pod opiekê
Wielkiej Boga-Cz³owieka
Matki. Tak¿e dziœ w naszej
Katedrze, we Lwowie, na
Ukrainie, gdzie to wielkie
wydarzenia w³aœnie mia³o
miejsce, w dzieñ Œwiêta Flagi
Polskiej gromadz¹ siê Polacy,
aby w ³¹cznoœci z milionami
Polaków, rozproszonych po
wszystkich kontynentach
œwiata stan¹æ pod jednym
sztandarem i zjednoczyæ siê
w jedn¹ rodzinê. Sztandarem Królowej Polskiej – bo
ona jest Matk¹.(...)
Dzisiaj na progu nowego
Tysi¹clecia mamy spe³niaæ
wolê naszych praojców.
Mamy przej¹æ odpowiedzialnoœæ za przysz³oœæ.
Oni bronili losów swojej
Ojczyzny i swojej wiary.
Oni j¹ nam przekazali.
Coœmy z ni¹ zrobili? Pytam
o to Polaków we Lwowie?
Pragnê Wam powiedzieæ
i zapewniæ Was, ¿e zawsze
w naszym Koœciele obrz¹dku ³aciñskiego na Ukrainie
Polacy mieli i bêd¹ mieæ
oparcie i bêd¹ cieszyæ siê
szczególn¹ trosk¹ i pos³ug¹ duszpastersk¹. Kocham to, co polskie, bo
czujê, ¿e jest w naszej kulturze wyj¹tkowe piêkno.
Myœlê te¿, ¿e wszyscy mamy
podobne poczucie wartoœci
naszej kultury. Nale¿y te¿

do niej liturgia w obrz¹dku
rzymskim.
Obawiam siê jednak,
abyœmy jednoczeœnie nie
zamknêli siê w samych sobie.
Musimy mieæ œwiadomoœæ,
¿e Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II
odtworzy³ struktury Koœcio³a
£aciñskiego na Ukrainie dla
wszystkich. Pos³a³ biskupów
tak, jak kiedyœ Aposto³ów,
aby g³osili Dobr¹ Nowinê
wszystkim narodom. (...)
Dostêpu do Ewangelii nie
wolno nam nikomu zabraniaæ, ani zaniedbywaæ troski,
aby jak najwiêcej ludzi j¹
przyjê³o. Jesteœmy narodem
wybranym, Pan Bóg nami siê
pos³u¿y³. Cierpienia i przeœladowania przez tyle lat nie
mog¹ nie zaowocowaæ. Jesteœmy zaczynem, zakwasem,
który ma fermentowaæ i
sprawiæ, ¿e reszta bêdzie
podobna. B¹dŸmy Uczniami
Chrystusa. Nie u¿ywajmy
wiary do polityki, ani polityki nie mieszajmy do wiary.
Pan Jezus ka¿e nam szukaæ
najpierw królestwa Bo¿ego,
a wszystko inne bêdzie nam
przydane.
Ja siê cieszê, ¿e pilnujecie swojej, polskiej sprawy.
Ja te¿ jej pilnujê. B¹dŸcie
solidarni, jednoczcie siê,
wzmacniajcie, bo jest ju¿
was niewielu.
I jeszcze jedno chcê powiedzieæ.(...) Jeœli nie otworzymy siê na nowych braci
w wierze, sami zwiêdniemy.
Jeœli natomiast siê otworzymy,
to równie¿ nasza kultura
mo¿e staæ siê w³aœnie dobrym zaczynem” – apelowa³
hierarcha.
Co dalej? W dawnej Rzeczpospolitej w³aœnie nasza
kultura by³a elementem przyci¹gaj¹cym do niej innych.
By³a otwarta, jednoczy³a,
dawa³a szansê. By³a tym
zaczynem. By wyros³o ciasto
trzeba by w kuchni by³o
ciep³o, a kucharze rozumieli
siê nawzajem. W naszej lwowskiej kuchni te¿.
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po³¹czonym krótkim filmem
dokumentacyjnym „O Chocimiu”.
W nastêpnym dniu w Miejskim Domu Kultury „Na Koszutce” odby³ siê spektakl
literacko – muzyczny Mariana
Hemara – „Na Wysokim Zamku” w opracowaniu Zbigniewa
Chrzanowskiego.

Kierownictwo Teatru Lwowskiego, organizatorzy „Dni
Lwowa” w Katowicach i gospodarze Teatru w Katowicach, na zakoñczenie tegorocznych „Dni Lwowa
i Kresów Po³udniowo-Wschodnich” w Katowicach
sta³o ok. 80 Oddzia³ów ca³ej
Polsce. Powsta³y one w tych
miejscowoœciach gdzie przybyli expatrianci z ca³ej „Zielonej Ukrainy”.
Sam Oddzia³ Górnoœl¹ski
w Katowicach zrzesza³ blisko
300 rodzin. Obecnie z powodu
naturalnych zgonów liczy on
blisko 50 rodzin, któremu szefuje p. Stanis³aw Grossman.
W dniach 8 – 10 maja
2009 r. Oddzia³ Katowicki
Towarzystwa, razem z Górnoœl¹skim Oddzia³em „Wspólnota Polska” w Katowicach –
zorganizowa³y „Dni Lwowa”.
Uroczystoœci te z udzia³em
Piotra Uszoka – prezydenta
miasta Katowice rozpoczê³y
siê w Bibliotece Œl¹skiej. W
holu Biblioteki zaprezentowana zosta³a czêœæ zbiorów,
które zosta³y nazwane „Spotkamy siê we Lwowie”. Wystawê przybli¿y³a przyby³ym
licznie goœciom p. dr Barbara
Maresz z miejscowej Biblioteki
Œl¹skiej.
Prof. Stanis³aw Nicieja z
Uniwersytetu Opolskiego wyg³osi³ prelekcjê – autobiograficzn¹ – historiê przypominaj¹c¹ ciekawe humorystyczne
czasy z okresu PRL-u. Dotyczy³a ona wspó³czesnego Lwowa
i legendy Kresów Wschodnich,

W niedzielê, w trzecim dniu
w intencji zmar³ych za³o¿ycieli i cz³onków Towarzystwa,
odprawiono Mszê œwiêt¹.
Aktor Teatru Stanis³awa Wyspiañskiego p. Jerzy G£YBIN
recytowa³ „Strofy Lwowskie”
– Mariana Hemara, a prof.
Michalina Growiec z Akademii Muzyczanej w Katowicach, wykona³a przy akompaniamencie organowym dwie
Pieœni Maryjne zwi¹zane ze
Lwowem.
Nastêpnie na deskach
Œl¹skiego Teatru im. Wyspiañskiego lwowscy artyœci wyst¹pili z drug¹ sztuk¹ – komedi¹
Mariana Hemara – „Dwaj Panowie B”.
W holu teatru zaprezentowane zosta³y pami¹tki cudem przywiezione w 1945 r.
przez wysiedlonych aktorów
Teatru Wielkiego ze Lwowa.
Po zakoñczeniu przedstawienia kierownictwo Polskiego
Teatru Ludowego ze Lwowa,
organizatorzy „Dni Lwowa”
oraz gospodarze Teatru im.
St. Wyspiañskiego spotkali
siê z licznie przyby³ymi goœæmi koñcz¹c tegoroczne „Dni
Lwowa i Kresów Po³udniowo
- Wschodnich” w Katowicach.
Katowice, 12.05.2009 r.
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WIZYTA NA ZAKARPACIU
13 maja Konsul Generalny RP we Lwowie Grzegorz
Opaliñski po raz pierwszy
odwiedzi³ Zakarpacie. W trakcie wizyty spotka³ siê z przewodnicz¹cym administracji
obwodowej Olegiem Gawaszi.
Rozmowy dotyczy³y polskoukraiñskiej wspó³pracy miêdzyregionalnej i przygranicznej. Chodzi³o szczególnie o otwarcie nowego przejœcia granicznego „£ubnia-W³ochate”.
Strona ukraiñska oczekuje

bardziej aktywnych dzia³añ
strony polskiej w tym kierunku, zw³aszcza podpisania
koniecznych dokumentów.
Grzegorz Opaliñski konstatowa³, ¿e otwarcie tego przejœcia
jest szczególnie aktualne w
zwi¹zku z mistrzostwami
EURO-2012 w pi³ce no¿nej.
Kolejn¹ perspektyw¹ na przysz³oœæ jest mo¿liwoœæ otwarcia
Konsulatu RP na Zakarpaciu,
- stwierdzi³ Grzegorz Opaliñski.
Inf. w³.
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IRENA MASALSKA tekst
IRENA MASALSKA,
KONSTANTY CZAWAGA
zdjêcia
Œwiêtowanie trwa³o trzy
dni – od 9 do 11 maja, natomiast najwa¿niejsze uroczystoœci odby³y siê w niedzielê,
10 maja. Odby³a siê uroczysta
sesja Rady Miejskiej, przemarsz przez centrum miasta
zespo³ów artystycznych,
sportowców i… starych samochodów, koncerty, spektakl
pod go³ym niebem…
W uroczystoœciach udzia³
wziêli: zastêpca przewodnicz¹cego Sekretariatu Prezydenta Ukrainy Aleksander
Sz³apak, prezydenci Lwowa poprzednich kadencji, dzia³acze
spo³eczni, artyœci, radni miasta,
kierownictwo Ziemi Lwowskiej.
Og³oszono nazwiska „Honorowych obywateli Lwowa”.
Zostali nimi mistrz gry w
szachy Wasyl Iwanczuk i dyrektor Lwowskiej Galerii
Sztuki Borys WoŸnicki. Miano
„Szlachetnej rodziny lwowskiej”
otrzyma³a rodzina S³obodian.
W swoim przemówieniu
Andrij Sadowyj, Prezydent
Miasta Lwowa zaznaczy³, ¿e
w ubieg³ym roku do Lwowa
przyjecha³o 1,5 miliona turystów, w tym roku ta liczba
mo¿e wzrosn¹æ.
W przemarszu przez centrum miasta, który by³ barwny
i kolorowy, przesz³o ponad 10
tysiêcy osób – zespo³y dzieciêce,
m³odzi sportowcy, zespo³y
JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjêcia

753. ROCZNICA LWOWA
by³o spotkaæ twórców sztuki
ludowej, pos³uchaæ koncertu zespo³ów dzieciêcych czy
Orkiestry Kameralnej „Wirtuozowie Lwowa” pod dyrekcj¹
Serhija Burki, zamówiæ sobie portret, który zostaje namalowany w… 5 minut czy
przypomnieæ sobie, jak smakuje cukrowa wata. Odby³ siê
tak¿e koncert piosenek znanego kompozytora Wo³ody-

artystyczne, jecha³y stare samochody, szli przyszli oficerowie…
Na czele przemarszu na
koniach jechali rycerze i ksi¹¿ê
Daniel. Za nimi, od ulicy
Akademickiej (dziœ prospekt
Szewczenki), Wa³ami Hetmañskimi (dziœ prospekt Swobody) do Ratusza na Rynku
jecha³ bajkowy lewek, aktorzy
na szczud³ach, „cudo-poci¹g”,
wioz¹cy dzieci niepe³nosprawne, maszerowa³y dzieci z
zespo³ów tanecznych i ludowych, zespo³y piosenki retro.
Mo¿na by³o zobaczyæ stare
samochody, m³odzie¿ na motorach. Moj¹ uwagê zwróci³
tak¿e samochód wojskowy z
napisem „Kryjówka”, przykryty
zielonymi ga³êziami, z m³odzie¿¹, która mia³a stroje

Do Lwowa zawita³ weso³y
wojak Szwejk
OUN-UPA, krzycz¹c¹ „S³awa
Ukrainie”.
Po zakoñczeniu przemarszu nad Ratuszem zosta³
wzniesiony sztandar miasta,
po czym odby³o siê nabo¿eñstwo ekumeniczne.
Obchody Dnia Lwowa
kontynuowano na Rynku
Lwowskim, gdzie mo¿na

„Wirtuozowie Lwowa”
myra Iwasiuka. Oczywiœcie,
nie zabrak³o piwa lwowskiego, po którym „cz³ek jest
wesó³ dzieñ i noc”.
Teatr kijowski im. £esi
Ukrainki zaprezentowa³ lwowianom i licznym goœciom
miasta spektakl „pod chmurk¹” – „Przygody dobrego
wojaka Szwejka”. W roli
g³ównej – Bogdan Beniuk.

JARMARK MIĘDZYNARODOWY

Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³ siê miecz
katowski

Organizatorzy jarmarku
zaprosili twórców ludowych
z Polski i z Litwy. W³aœnie do
goœci festynu zawita³ dziennikarz „Kuriera Galicyjskiego”.
Olbrzymie czerwone namioty
obok kamienicy Królewskiej
na Rynku z napisem „Region

Zaproponowana wersja
spektaklu by³a woln¹ interpretacj¹ powieœci Jaroslawa
Haszka. Autorzy, wykorzystuj¹c
podstawow¹ liniê fabularn¹,
zaprezentowali sztukê o cz³owieczeñstwie i dobroci. Publicznoœæ trafia w atmosferê
¿ycia Austro-Wêgier z pocz¹tku I wojny œwiatowej. Otwarta
forma teatralna nada³a spektaklowi szczególnego wydŸwiêku, uczyni³a go polifonicznym, jak samo ¿ycie. Jest
to najlepszy spektakl kome-

Przemawia proboszcz Katedry £aciñskiej ks. Wiktor
Antoniuk, prezydent Lwowa Andrij Sadowyj (od prawej)

Jedn¹ z najciekawszych
imprez podczas obchodów
Dnia Miasta by³ miêdzynarodowy jarmark „Lwów –
stolica rzemios³a”. Organizatorem by³o lwowskie
„Muzeum idei” - dyrektor
O³eœ Dzyndra. Twórcy ludowi
wystawili swój towar na
Rynku oraz przy ul. Wa³owej.
Zobaczyæ mo¿na by³o setki,
raczej tysi¹ce oryginalnych
wyrobów ludowych, spróbowaæ miodu i napoju miodowego, wina zakarpackiego
oraz piwa lwowskiego.

Napis na plakacie: Lwów –
stolica rzemios³a

Obchody Dni Lwowa

Lubelski” przyci¹ga³y uwagê
nie tylko dziennikarzy, lecz
równie¿ t³umy zwiedzaj¹cych.
Najpopularniejszym twórc¹
ludowym wœród goœci naszego miasta by³ niew¹tpliwie
Tomasz Gomola, który reprezentowa³ kowalstwo artystyczne. Oprócz zbroi rycerskiej,
pan Tomasz wystawi³ tak¿e
zwyk³e przedmioty kute,
które ch³opom œredniowiecznym by³y potrzebne do u¿ytku codziennego. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³ siê dwurêczny miecz
katowski. Niejeden mê¿czyzna
chcia³by choæ potrzymaæ go
w rêku (dokonanie egzekucji
by³o zabronione).
Obok kowala, swoje wyroby
wystawili ludowi rzeŸbiarze:
Mieczys³aw Gaja i Mieczys³aw

Zawadzki z £ukowa.
Bardzo wyrazista rzeŸba
polichromowana z drewna lipowego mog³a staæ
siê porz¹dnym upominkiem dla zwiedzaj¹cych to stoisko. Mieczys³aw Gaja wykonuje
swoje rzeŸby z jednolitego pnia drewnianego.
Powstaj¹ z niego przewa¿nie ca³e kompozycje
o tematyce sakralnej
lub figury œwiêtych.
RzeŸby Mieczys³awa
Zawadzkiego znajduj¹
siê w zbiorach polskich
oraz zagranicznych
muzeów i galerii. Twórca
zdoby³ wysokie nagrody w ponad trzydziestu konkursach,
zaœ w roku 2001 zosta³ odznaczony Srebrnym Krzy¿em
Zas³ugi Prezydenta RP, a w
2005 nagrod¹ Ministra Kultury.
U tak znakomitego mistrza
rzeŸbê mo¿na by³o kupiæ za
500 hrywien.
Arkadiusz Zych i Joanna
Zych z pracowni „Eko-Art”
przedstawiali przedmioty nie
tylko piêkne, ale równie¿ u¿yteczne. By³y to materace i poduszki lniane, wype³niane
³usk¹ gryki, zalecane przy
bólach krêgos³upa oraz osobom zmuszonym do d³ugotrwa³ego siedzenia i le¿enia.
Spora grupa majstrów
ludowych przedstawi³a koronkarstwo, haft, kwiaty z bibu³y,
pisanki, ozdoby choinkowe,
obrazy malarskie. Wœród nich

– Lucyna i Edward Piku³owie
z Krasnegostawu. Krystyna
Sadowska z Poniatowa, Stanis³awa M¹ka z Che³ma. Pani
Stanis³awa ma lwowskie korzenie, nie tylko rzeŸbi, maluje,
robi wycinanki, etc., ale równie¿ z pasj¹ od lat uczy m³odzie¿
z Che³ma i okolic. Pracowa³a
lub pracuje z uczniami z ponad
50 szkó³ ogólnokszta³c¹cych.
Dzieci chêtnie przychodz¹ do
jej warsztatu.
Centrum Kultury i Urz¹d
Marsza³kowski w Lublinie
promowa³ we Lwowie swój
region, jego kulturê, tradycje.
Koordynator projektu Piotr
Zieniuk przedstawia³ dyrekcjê „Jarmarku Jagielloñskiego”,
który ju¿ od kilku lat odbywa
siê w Lublinie. Nastêpny odbêdzie siê 14-16 sierpnia. Pan
Piotr uwa¿nie przygl¹da³ siê

diowy Ukrainy, który otrzyma³
nagrodê specjaln¹ za najlepsz¹ interpretacjê „Przygód
dobrego wojaka Szwejka”.
Pogoda te¿ dopisa³a, wiêc
lwowianie i goœcie miasta
bawili siê do zmierzchu – i to
bez wzglêdu na kryzys.
Miejmy nadziejê, ¿e przysz³oroczne obchody bêd¹ równie
barwne.
majstrom ukraiñskim z zamiarem zaproszenia ich do
udzia³u w jarmarku lubelskim.
Oprócz Polaków swoj¹
sztukê ludow¹ pokazywali
Litwini. Czeœæ z nich by³a ubrana w œredniowieczne stroje
ludowe. Kobiety litewskie,
wprost na chodniku, obok
Kamienicy Czarnej, na Rynku
4 gotowa³y dawne potrawy
ludowe. Spróbowa³em, bardzo
mi smakowa³y. Z Litwy przyjecha³o szeœæ osób, wœród
nich – Polacy z Wileñszczyzny.
Zarówno Polacy litewscy, jak
i Litwini rozmawiali po polsku. Egidijus Virbašinus na
co dzieñ pracuje w wileñskiej
Akademii Muzycznej. Na
jarmarku we Lwowie prezentuje litewskie ludowe instrumenty muzyczne, które sam
robi i na których gra. Oto
nazwy niektórych: bilbiks,
lumzbiulis, skudyczek. Lecz
najbardziej znany instrument,
to rogi myœliwskie.
Chcia³bym skonstatowaæ.
Sztuka ludowa Ukraiñców,
Polaków i Litwinów jest bardzo podobna, jakby wyros³¹
z jednego korzenia. Atmosfera
na jarmarku by³a niezwykle
radosna, mi³a, zarówno gospodarze, jak i goœcie byli dla
siebie nawzajem bardzo ¿yczliwi. Lwowianie nie tylko kupowali wyroby ludowe, lecz
tak¿e fotografowali siê z artystami. Jarmark lwowski by³
jedn¹ z najbardziej udanych
imprez, naprawdê ludowych,
bez ceremonii oficjalnych,
które odby³y siê podczas Dni
Lwowa.
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STANISŁAWÓW ŚWIĘTUJE,
BZY KWITNĄ, KOWALE JAK CO ROKU KUJĄ
HALINA P£UGATOR
tekst i zdjêcia
Bez hektolitrów alkoholu
i zagranicznych gwiazd, ale
z goœæmi, z serdecznoœci¹
i mi³oœci¹. Tak œwiêtowa³
Stanis³awów (obecnie IwanoFrankiwsk) 347. rocznicê
nadania miastu prawa magdeburskiego.
Historycy twierdz¹, ¿e
œredniowieczni projektanci
naszego miasta zaprojektowali je wedle wzorców œredniowiecznych – jako tzw.

Mer wyg³asza przemówienie powitalne, nastêpnie biskupi
udziel¹ b³ogos³awieñstwa
Adam Wasilewski (od lewej), Wiktor Anuszkewyczus
i Grzegorz Opaliñski przed podpisaniem umowy

Kto w Stanis³awów wierzy,
niech kawa³ tortu bierze
Pracownicy „Per³a” ZSA s¹ dumni ze swego dzie³a
miasta S³oñca o promienistym
schemacie zabudowañ. Ówczeœni architekci i filozofowie
uwa¿ali, ¿e w takich miastach
zawsze panuje spokój, pokój
i szczêœcie.
Co do Stanis³awowa – wybór koncepcji architektonicznej
okaza³ siê trafny. Miasto zachowa³o spokojn¹ atmosferê,
wdziêk europejski, jest przytulne, natomiast mieszkañcy
pielêgnuj¹ w sobie mi³oœæ do
ziemi ojczystej, szacunek do
jêzyka, kultury, a tak¿e do
s¹siadów i obcokrajowców.
Kilkadziesi¹t lat temu w
mieœcie dobrze ¿yli ze sob¹
Polacy, Czesi, Ukraiñcy, Ormianie i ¯ydzi. Dla wszystkich
by³o tu dosyæ miejsca i pracy.
Obecnie w Stanis³awowie
panuje atmosfera spokoju,
partnerstwa i wspó³pracy z
wieloma miastami œwiata.
Najwiêcej miast partnerskich
jest w Polsce. Na obchody
Dnia Miasta, le¿¹cego miêdzy
dwiema Bystrzycami, przyjechali przedstawiciele Lublina,
Nowej Soli, Opola, Rybnika,
Rzeszowa, Œwidnicy, Tomaszowa Mazowieckiego, a tak¿e
miast rosyjskich, litewskich,
estoñskich i rumuñskich.
Przybyli: Konsul Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej we
Lwowie Grzegorz Opaliñski
oraz Ambasador Nadzwyczajny i Pe³nomocny Estonii
Jaan Hejn. Otwarcia uroczystych obchodów dokona³ mer
Stanis³awowa Wiktor Anuszkiewiczus. Mieszkañców
miasta przywitali biskupi

wszystkich wyznañ i obrz¹dków, w³adze Ziemi Stanis³awowskiej, a tak¿e goœcie
zagraniczni.
„Z ka¿dym rokiem Stanis³awów staje siê coraz bardziej
przytulny, komfortowy i goœcinny”, - mówi³ radny miasta
Rzeszowa Artur Berlowski. –
Uwa¿am, ¿e to miasto od
dawna jest w Europie, nie
trzeba ¿adnych formalnoœci,
wszystko widaæ – wszêdzie
jest czysto, ludzie s¹ kulturalni i ¿yczliwi”.
Mer natomiast jest szczególnie dumny z tego, ¿e
obchody odbywa³y siê bez
sponsoringu firm alkoholowych i tytoniowych. „Tak
zrobiliœmy z zasady, - mówi
Wiktor Anuszkiewiczus, poniewa¿ powinniœmy dbaæ
o nasz¹ przysz³oœæ, o nasze
dzieci i wnuki, aby roœli zdrowi i nie truli siebie”.
Ukwiecony majdan
i poczêstunek samogonem
Na Majdanie Wiecowym,
z okazji Dnia Miasta Stanis³awowa zaprezentowana zosta³a
ogromna kartka, wy³o¿ona
z ¿ywych kwiatów. Obecni
mogli obejrzeæ pachn¹ce
kompozycje kwiatowe, a tak¿e
roœliny i drzewa, wykorzystywane w architekturze przestrzeni. Wszystko to zosta³o
wyhodowane w miejscowych
gospodarstwach. „Mi³o nam
pracowaæ z kwiatami, poniewa¿ w ten sposób natura
przekazuje nam pozytywn¹
energiê. Tê energiê chcie-

liœmy natomiast przekazaæ
innym”.
Aby nastrój by³ jeszcze
lepszy, hodowcy kwiatów czêstowali tradycyjnymi potrawami
ukraiñskimi. By³a s³onina,
ogórki kwaszone, wêdliny,
twaróg domowej roboty i napoje alkoholowe. Te ostatnie
zosta³y wyprodukowane w
oparciu o roœliny: by³ samogon
z pokrzyw i malin, a tak¿e
wino z p³atków ró¿. Polscy
goœcie miasta docenili umiejêtnoœci i talent kwiaciarzy,
jako tych, którzy potrafili
zadbaæ nie tylko o piêkno, ale
s¹ dobrymi gospodarzami
i ogrodnikami.
S³odki obowi¹zek mera
Przy Ratuszu miejskim
goœci oraz mieszkañców
Stanis³awowa czêstowano w
imieniu mera Wiktora Anuszkiewiczusa. By³ tort o wadze
200 kilogramów, wyprodukowany przez cukierników firmy
„Per³yna” (Per³a). Dyrektor
firmy, pani Dziuba, powiedziala nam, ze tort zrobiono
w postaci ogromnego klombu,
ukwieconego setkami jadalnych kwiatów.
Inna czêœæ kompozycji – to
haftowany rêcznik, na którym
le¿a³a otwarta ksiêga. Na jej
œrodku polew¹ wymalowano
portret Iwana Franki, którego
imiê nadano miastu 45 lat
temu. Ogromna s³odka niespodzianka zawiera³a dwa
tysi¹ce ozdób i kilka tortów
firmowych.
Do wykonania tego tortu
u¿yto 1400 jaj, 43 kilogramy
cukru, 12 kilogramów czekolady, 12 kilogramów orzechów,

Memorandum o zamiarach wspó³pracy miêdzy Stanis³awowem a powiatem Nowa Sól
43 kilogramy mas³a, 2 kilogramy miodu naturalnego, 33
kilogramy m¹ki, 10 kilogramów wiœni w soku w³asnym.
Wiêcej partnerów...
polskich i z innych krajów
Wa¿nym momentem wspó³pracy ukraiñsko-polskiej
sta³o siê podpisanie umowy
partnerskiej miêdzy Stanis³awowem a Lublinem. Uczynili
to Wiktor Anuszkewiczus
i Adam Wasilewski, prezydent
Miasta Lublina. Uroczystoœæ
odby³a siê w obecnoœci Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie
Grzegorza Opaliñskiego.
Bogdan Bi³yk, zastêpca
mera miasta, mówi, ¿e podpisanie umowy poprzedzi³a
realna wspó³praca, trwaj¹ca
prawie osiem lat. W tym
czasie oba miasta wspó³dzia³a³y ze sob¹ w ró¿nych dziedzinach. Polscy i ukraiñscy
pracownicy edukacji wspólnie
wygrali kilka konkursów na
projekty. Odby³o siê ponad 20
wyjazdów – by³y to wymiany
delegacji, udzia³ w festiwalach, imprezach gospodarczych, wystawach turystycznych, spotkaniach m³odzie¿owych etc.
„Nasze miasta s¹ bardzo
podobne do siebie, dlatego te¿
zgodzi³y siê na wspó³pracê.
Nasze i wasze miasto ma wielu

studentów i dobre perspektywy przed sob¹, - powiedzia³
„Kurierowi Galicyjskiemu”
pan Wasilewski. – Teraz
Lublin staje siê dla Stanis³awowa swego rodzaju bram¹
do Europy, chocia¿ wasze
miasto jest tak ³adne i mi³e,
¿e od dawna jest europejskie.
Otó¿, niebawem brama do
Europy nie bêdzie wam potrzebna. Dopóki zaœ jednak
istniej¹ pewne formalnoœci,
Lublin szeroko otwiera przed
Przykarpaciem wszystkie
drzwi”.
Po podpisaniu umowy
prezydenci miast tradycyjnie
wymienili upominki. Panu
Prezydentowi Lublina bardzo
spodoba³a siê ceramika kosowska, któr¹ zabra³ ze sob¹
do Polski.
Stanis³awów podpisa³ te¿
memorandum o zamiarach
wspó³pracy z powiatem Nowa
Sól. Starosta Ma³gorzata Lachowicz-Murawska powiedzia³a, ¿e powiat ten od dwu
lat aktywnie wspó³pracuje ze
Stanis³awowem w dziedzinie
edukacji. „Jako przedstawiciele miasta przygranicznego
te¿ chcemy siê staæ dla was
bram¹ na Zachód”, - mówi³a
pani starosta. Dodamy tutaj,
¿e w paŸdzierniku delegacja
ze Stanis³awowa weŸmie
udzia³ w forum niemieckopolskim.
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tekst i zdjêcia

WSZYSCYŚMY JEDNEJ MATKI DZIECI

Przed œwiêtami wielkanocnymi Wikariusz Generalny
diecezji mukaczowskiej
Koœcio³a rzymskokatolickiego na Ukrainie, o. Piotr
¯arkowski OFM otrzyma³
nagrodê pañstwow¹ Ukrainy
– order „Za zas³ugi” III stopnia. W dekrecie Prezydenta
Ukrainy Wiktora Juszczenki
jest mowa o tym, ¿e kap³an
zosta³ odznaczony „za istotny osobisty udzia³ w konsolidacji spo³eczeñstwa
ukraiñskiego, rozbudowie
pañstwa demokratycznego,
socjalnego oraz pañstwa
prawa, a tak¿e z okazji Dnia
jednoœci Ukrainy”.
Ojciec franciszkanin Piotr
¯arkowski, rodem z Ziemi
Winnickiej, w 1987 roku, po
ukoñczeniu seminarium duchownego w Rydze zosta³
skierowany na Zakarpacie.
Pozosta³o wówczas tam kilku
kap³anów-Wêgrów w podesz³ym wieku. Znaj¹c jêzyk
polski, o. Piotr nauczy³ siê
jêzyka s³owackiego, który
jest bliski polszczyŸnie. Zacz¹³ odprawiaæ we wspólnotach s³owackojêzycznych,
poznawa³ zwyczaje i mentalnoœæ wielonarodowego
Zakarpacia. Wzi¹wszy pod
opiekê katolików, modl¹cych
siê w jêzykach s³owiañskich,
stara³ siê o zwrot ich œwi¹tyñ, a tak¿e budowa³ nowe.
Nasza rozmowa odby³a siê
w niedawno wybudowanym
klasztorze franciszkañskim
we wsi Serednie powiatu
U¿horod. Tu, we wspólnocie
zakonnej zgromadzenia Braci
Mniejszych wraz z ojcem
Piotrem przebywa jeszcze
trzech kap³anów: z Polski,
Ukrainy i S³owacji.
- Nagrodê pañstwow¹,
któr¹ otrzyma³em od Prezydenta, odbieram jako nagrodê
dla ca³ego Koœcio³a rzymskokatolickiego. – podkreœli³ o.
Piotr ¯arkowski OFM. - Bo,
na przyk³ad, kiedy jest budowana œwi¹tynia, to stara siê
o to i stoi na czele kap³an, ale,
oczywiœcie, nie jest to wy³¹cznie jego zas³ug¹, a wszystkich
wiernych, ca³ej parafii. Dziêki
takiej wspó³pracy roœnie
budowla i œwi¹tynia bêdzie
³adna. Tak samo tu, na Zakarpaciu, przez te dwadzieœcia
lat, jakie tu spêdzi³em. Dok³adnie 20 lat temu mia³a
miejsce wizyta kardyna³a
Laslo Paskai z Wêgier, który
zobaczy³ na w³asne oczy, jak
bardzo potrzeba tu kap³anów.
Od tamtej pory rozpoczê³o siê
odrodzenie naszego Koœcio³a,
bo w 1989 roku zaczêto nam
zwracaæ œwi¹tynie, które
wczeœniej u¿ytkowano jako
magazyny, muzea. Pierwsz¹
œwi¹tyniê otwarliœmy w G³êbokiem, by³o tam wczeœniej muzeum. Potem – w Storo¿yñcu,

gdzie by³ magazyn. Tak¿e w
Hucie w œwit¹tyni by³ magazyn, a w Turach-Remetach –
USC. Te 20 lat by³y nape³nione
wspó³prac¹ z kap³anami,
z wiernymi, budowaliœmy te¿
stosunki miêdzywyznaniowe.
Dziœ, dziêki Bogu, wbrew ró¿norodnoœci wiar, tradycji,
jêzyków jest zgoda i porozumienie. Spotykamy siê nie
tylko w czasie modlitw ekumenicznych, ale tak¿e przy
ró¿nych innych okazjach.
Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e otrzymana przeze mnie nagroda
zosta³a przyznana ca³emu
Koœcio³owi rzymskokatolickiemu i dziêkujê w³adzom
pañstwowym, i¿ zauwa¿y³y
pracê naszego Koœcio³a, zw³aszcza dzia³alnoœæ charytatywn¹
i utrwalenie stosunków miêdzy
wyznaniami w imiê zgody.
- Zakarpacie, tak jak inne
tereny Ukrainy, nie jest
pozbawione stereotypów i
uprzedzeñ, dotycz¹cych
przynale¿noœci wyznaniowej tej czy innej wspólnoty
etnicznej. W Galicji czy na
Wo³yniu wielu mówi o Koœciele rzymskokatolickim,
jak o „polskim”, a na Zakarpaciu – o „wêgierskim”.
- Nawet w czasie ostatniego wywiadu ze mn¹ w Telewizji Mukaczowskiej pad³o
pytanie o Koœció³ wêgierski.
Istnieje stereotyp, ¿e, jeœli
w œwi¹tyni rzymskokatolickiej
Msza œw. odprawiana jest
w jêzyku wêgierskim, to jest
to Koœció³ wêgierski. Gdy
jednak wejdziemy w relacje z
wiernymi, porozmawiamy,
wyjaœnimy, ¿e katolicy rzymscy,
to nie tylko Wêgrzy, ale te¿
S³owacy, Niemcy, Ukraiñcy,
Polacy, Rosjanie – zaczn¹ to
inaczej odbieraæ. Wczeœniej
siê nie zastanawiali, nie wnikali w istotê Koœcio³a katolickiego, który jest uniwersalny
i w którym odprawia siê w
ró¿nych jêzykach. Uwa¿am,
¿e nale¿y o tym rozmawiaæ z
wiernymi, ¿eby siê pozbywali

tych stereotypów, tradycyjnoœci. Potrzebna jest katechizacja na wszystkich poziomach
– wœród dzieci, m³odzie¿y, rodzin. To samo dotyczy ludzi
doros³ych, w wieku dojrza³ym,
bo na pewno ludzi starszych
najtrudniej jest przekonaæ
o tym, ¿e jest inaczej, ni¿ oni
uwa¿aj¹. WeŸmy chocia¿by
post, w czasie którego oni surowo przestrzegaj¹ tego, ¿eby
nie jadaæ potraw miêsnych
i mlecznych, a przy tym mog¹
w sercu nosiæ gniew, nienawiœæ, zsy³aæ przekleñstwa na
nieprzyjació³ czy s¹siadów.
Nie wszystko jest tak, jak oni
uwa¿aj¹. To wszystko s¹ stereotypy, które Koœció³ t³umaczy.
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nych. Mamy m³ode rodziny,
w których s¹ rzymokatolicy
i grekokatolicy, prawos³awni,
reformaci. Nie mo¿na wiêc
kurczowo siê trzymaæ jednego
jêzyka, bo ktoœ w rodzinie nie
rozumie po wêgiersku. Ten,
kto rozmawia po wêgiersku,
rozumie po ukraiñsku równie¿,
a wiêc jêzyk ukraiñski jest
wspólny, czy chce ktoœ tego,
czy nie. Jak odprawiaæ, gdy
udziela siê sakramentu chrztu
czy ma³¿eñstwa? Oczywiœcie,
w tym jêzyku, który rozumiej¹
wszyscy obecni. Jasne, ¿e nie
trzeba dzia³aæ na si³ê. Oczywiœcie, historia podpowiada,
co trzeba robiæ, aby by³o
dobrze jednym i drugim.
Dot¹d mo¿na spotkaæ ludzi,
obci¹¿onych stereotypami.
Mówimy im: „Pani droga, czy
syn, córka, wnuki nie rozumiej¹ tego jêzyka?” Wówczas
ci wierni zaczynaj¹ myœleæ,
zastanawiaæ siê. Otó¿, trzeba
t³umaczyæ - cierpliwie, spokojnie, w sposób argumentowany, z mi³oœci¹.
- Czy nie wynikaj¹ z tego
powodu nieporozumienia
z misjami pokojowymi i
sponsorami z pañstw macierzystych mniejszoœci
narodowych – Wêgier, S³owacji, Niemiec, Austrii? Czy
nie stawiaj¹ one jakichœ
wymagañ i warunków, dotycz¹cych u¿ywania tego czy
innego jêzyka w œwi¹tyniach rzymskokatolickich
na Zakarpaciu, poniewa¿
pomagaj¹ mniejszoœciom
narodowym? Jak reaguj¹
na to, ¿e w tych œwi¹ty-

Niestety, nie ma Mszy œw. w jêzyku
polskim, bo nikt o ni¹ nie prosi.

- W jakiej mierze tych
stereotypów jest mniej, czy
odesz³y w przesz³oœæ?
- Nie odesz³y jeszcze. Oczywiœcie, by³o bardzo ciê¿ko.
Chrzeœcijanie tradycyjni, którzy stale chodzili do swego
koœcio³a, gdzie, na przyk³ad,
zawsze odprawiano Mszê œw.
w jêzyku wêgierskim, nie
mog¹ sobie nawet wyobraziæ,
¿e w tej samej œwi¹tyni Msza
œw. mo¿e byæ odprawiana w
jêzyku ukraiñskim. Patrzyli
nawet z odraz¹, kiedy wprowadzaliœmy czytania, kazania
po ukraiñsku. Dziêki Bogu,
wspó³pracowaliœmy z naszym
biskupem Antalem i kap³anami, którzy wiele t³umaczyli
wiernym, przygotowywali
ludzi. W ostatnim dziesiêcioleciu Msza³ i Lekcjonarz zosta³y
wydane w jêzyku ukraiñskim
i w Mukaczewie, w Katedrze,
odprawiamy po wêgiersku,
ukraiñsku i s³owacku. Ka¿dy
przychodzi na tak¹ liturgiê,
która mu odpowiada jêzykowo.
- Po II wojnie œwiatowej
na Zakarpaciu mia³y miejsce
tak¿e procesy migracyjne.
- Tak, równie¿ wzros³a i
wzrasta liczba rodzin miesza-

niach, gdzie od wieków
modlili siê Wêgrzy, S³owacy
czy Niemcy, brzmi równie¿
jêzyk ukraiñski?
- To trudne pytanie. Dla
przyk³adu, z Wêgier nadchodzi
konkretna pomoc dla liceum
w Mukaczewie. Tam Wêgrzy
kszta³c¹ siê w jêzyku ojczystym.
Sprzyja siê temu, ¿eby oni zostawali pracowaæ na Ukrainie
i nie uciekali na Wêgry, gdzie
nie czeka siê na nich z otwartymi ramionami. Jeœli zaœ chodzi
o u¿ywanie jêzyka w œwi¹tyniach, nie odczuwamy jakiejkolwiek ingerencji, presji z
zewn¹trz. Jeœli na czele tych
pañstw jest m¹dre kierownictwo, to ma ono œwiadomoœæ,
¿e pomaga Koœcio³owi katolickiemu na Ukrainie, zw³aszcza na Zakarpaciu. Tu, na
miejscu, widzimy jak najlepiej
wykorzystaæ tê pomoc - w
katechizacji, dla dobra duchowego ludzi, chrzeœcijan.
- Dobroczyñcy z Niemiec
i Austrii kontynuuj¹ swoj¹
pomoc, chocia¿ w ostatnim
czasie zniknê³y wspólnoty
niemieckojêzyczne Niemców zakarpackich, którzy
emigrowali z Ukrainy.

- Ks. Józef Trunk, który
pochodzi z Niemiec i pracuje
w diecezji mukaczowskiej,
dziœ bardzo ³adnie opowiedzia³ o tym, jak pewna kobieta
prosi³a go o pomoc w wyjeŸdzie
do Niemiec. Powiedzia³ jej:
„Gdyby pani prosi³a mnie o
pomoc w poznaniu Boga, jest
to moim bezpoœrednim obowi¹zkiem i pomóg³bym pani.
Natomiast, jeœli pani chce
wyjechaæ do Niemiec – nie jest
to moim obowi¹zkiem i nie
jestem w stanie pani pomóc”.
- Czy zawsze wszyscy
kap³ani, zakonnicy i zakonnice przyje¿d¿aj¹ zza granicy
z uœwiadomieniem sytuacji
jêzykowej na Zakarpaciu?
Nie jest tajemnic¹, ¿e przygotowuj¹ siê do pracy w
swoim œrodowisku narodowym i jêzykowym.
- Przyje¿d¿aj¹ tutaj i staraj¹ siê pracowaæ dla dobra
tych ludzi, nie propaguj¹c nacjonalizmu. Mo¿na wspieraæ
kulturê, tradycje, jak s³ysza³em
od sióstr z ró¿nych zgromadzeñ,
one z wielkim zrozumieniem
podchodz¹ do problemów na
Ukrainie. Na pierwszym miejscu dla nich nie jest zachowanie jêzyka, a katechizacja,
prowadzenie ludzi do Boga.
Kap³ani i zakonnice ze S³owacji, Polski, Niemiec, nawet
z dalekich Indii chêtnie ucz¹
siê jêzyka miejscowych wiernych. Mamy wspania³e przyk³ady, kiedy siostry z Indii
nauczy³y siê najpierw rozmawiaæ po niemiecku, potem –
po rosyjsku, a obecnie ucz¹
siê jêzyka ukraiñskiego, rozmawiaj¹, ludzie je lubi¹. W
Winogradowie, gdzie wiêkszoœæ
wiernych – to Wêgrzy, pracuj¹
siostry z Polski, które rozmawiaj¹ z wiernymi w jêzykach
wêgierskim i ukraiñskim. Jak
misjonarki, s¹ otwarte dla
wszystkich, niezale¿nie od
tego, z jakiego pañstwa przyjecha³y. Maj¹c w sobie ducha
misjonarskiego, nie zasklepiaj¹ siê w jêzyku ojczystym,
pracuj¹ na tych terenach tak,
jak tego potrzebuj¹ ludzie.
- Macie tutaj kap³anów
i siostry z Polski, ale dlaczego na Zakarpaciu, gdzie
tak¿e mieszkaj¹ Polacy, w
œwi¹tyniach nigdzie nie ma
Mszy œw. w jêzyku polskim?
- To prawda. W U¿horodzie
jest Towarzystwo Kultury Polskiej, dzia³a szko³a polska,
któr¹ œwiêciliœmy. Wygl¹da
jednak na to, ¿e wspólnota ta
jest bardziej zainteresowana
pomoc¹ materialn¹, nadchodz¹c¹ z Polski. ¯aden z miejscowych Polaków nigdy nie
zwraca³ siê do nas z proœb¹
o to, ¿ebyœmy w jêzyku polskim
odprawiali Mszê œw. czy prowadzili katechizacjê. Tylko
raz na zakoñczenie roku szkolnego zwrócono siê do mnie
z proœb¹ o odprawienie po
polsku Mszy œw. dla dzieci
w Centrum Katechetycznym
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w U¿horodzie. Odprawi³em
z radoœci¹, wyg³osi³em kazanie
i zachêci³em, do tego, ¿eby
uczniowie szanowali swe tradycje. Chcê, ¿eby osoby, maj¹ce korzenie polskie, mieszkaj¹c tu, na Zakarpaciu,
pragnê³y zachowaæ sw¹ to¿samoœæ i ¿yæ po chrzeœcijañsku. Pewnego razu by³em w
Austrii i w niedzielê wszed-

³em do œwi¹tyni, gdzie odprawiano Mszê œw. w jêzyku
niemieckim. By³o tam kilka
osób, Komuniê œw. rozdawa³y
osoby œwieckie, a kap³an siedzia³. Gdy wszed³em do œwi¹tyni,
gdzie odprawiano w jêzyku
polskim, by³a ona pe³na ludzi.
Wszyscy œpiewali, przyjmowali
Komuniê œw. w postawie klêcz¹cej. Mi³o by³o odczuæ, ¿e
Polonia zachowuje swe tradycje. To bardzo mi³e i z tego
nale¿y siê cieszyæ. Natomiast,
jeœli ktoœ wykorzystuje jêzyk
polski jedynie dla pozyskania
wartoœci materialnych, dla
uzyskania mo¿liwoœci bezp³atnych podró¿y do Polski
etc., zrozumia³e jest, co jest
dla tego kogoœ spraw¹ priorytetow¹. Niestety, nie ma Mszy
œw. w jêzyku polskim, bo nikt
o ni¹ nie prosi.

- Ojcze Piotrze, przed
tegoroczn¹ Wielkanoc¹, podczas spotkania z kierownictwem obwodu zakarpackiego Ojciec zaproponowa³
zorganizowanie w telewizji
„okr¹g³ego sto³u” z przedstawicielami tradycyjnych
Koœcio³ów chrzeœcijañskich.
- Mam nadziejê, ¿e ten
wspólny „okr¹g³y stó³”

pomo¿e nam pokazaæ jednoœæ
i mi³oœæ miêdzy chrzeœcijanami. W³aœnie tu powinniœmy
udowodniæ, ¿e to nie jest, jak
w parlamencie czy w programie
„Wolnoœæ s³owa”, w trakcie
którego przedstawiciele ró¿nych partii wylewaj¹ kalumnie na siebie nawzajem,
wyszukuj¹c tylko to, co z³e.
Powinniœmy wykazaæ siê
tolerancj¹, kultur¹ i udowodniæ wszystkim, ¿e ³¹czy nas
jeden cel. Chocia¿ kroczymy
ró¿nymi drogami, idziemy do
wspólnego celu, dlatego tak
bardzo potrzebne s¹ mi³oœæ i
jednoœæ. Chrystus przykaza³
nam: „Po tym poznaj¹, ¿eœcie
uczniami moimi, jeœli bêdziecie siê wzajemnie mi³owali”.
- Dziêkujê za rozmowê.
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HARCERSKIE OBCHODY 210.
ROCZNICY URODZIN ADAMA
MICKIEWICZA W TARNOPOLU
JOLANTA KOWALENKO
Jeszcze w koñcu 2008 r.
w Tarnopolu w bibliotece
wojewódzkiej odby³o siê
œwiêto kultury polskiej z okazji 210. rocznicy urodzin najwybitniejszego polskiego
poety A. Mickiewicza. Przedsiêwziêcie odby³o siê dziêki
wsparciu finansowemu Pañstwowego Komitetu Ukrainy
do spraw narodowoœci i wyznañ.
Harcerze oraz Komendant
Harcerstwa Polskiego w Tarnopolu Jolanta Kowalenko
(z domu Dobrowolska) postanowili uczciæ 210 rocznice
urodzin poety, ³¹cz¹c tê uroczystoœæ z prezentacj¹ organizacji. Wraz z zaproszonymi
goœæmi zebrali siê w sali Biblioteki Wojewódzkiej. Prezentacji harcerstwa w Tarnopolu
dokona³a komendant.
Krótk¹ prelekcjê o twórczoœci
Mickiewicza przygotowali

harcerze – goœcie z Polski.
Zebrani obejrzeli tak¿e film
o Wieszczu. Zaprezentowano
znane utwory poety: „Ballady
i romanse”, fragmenty „Dziadów” i „Pana Tadeusza”.
Drug¹ czêœci¹ œwiêta by³
przejazd do Zbara¿a, do pomnika Adama Mickiewicza. To,
¿e przetrwa³ obelisk z piaskowca, mo¿na uznaæ za cud,
poniewa¿ by³ dwukrotnie
niszczony. W 1918 r. wyl¹dowa³ w stawie, a w 1920 r. zdewastowali go ¿o³nierze z czerwon¹ gwiazd¹.
Harcerze uroczyœcie z³o¿yli
w ho³dzie poecie wieniec kwiatów z bia³o-czerwon¹ szarf¹.
Choæ Zbara¿ kojarzymy
g³ównie z Henrykiem Sienkiewiczem, warto wspomnieæ, ¿e
kilkaset metrów od twierdzy
stoi pomnik ku czci Adama
Mickiewicza. Zosta³ ods³oniêty z okazji stulecia urodzin
poety, w 1898 r.

KG

MIGAWKI Z ŻYCIA SZKOŁY NR 3 Z POLSKIM
JĘZYKIEM NAUCZANIA W STANISŁAWOWIE
RENATA KLÊCZAÑSKA
Pocz¹tek maja zbiega siê
z obchodami Dni Miasta.
Delegacje z miast partnerskich z Polski przyje¿d¿aj¹ na
zaproszenie w³adz miasta i niemal tradycj¹ siê sta³o, ¿e
wizytê rozpoczynaj¹ od odwiedzin w „Trójce”, z któr¹ s¹
zaprzyjaŸnieni od lat.
6 maja w holu szko³y panowa³ gwar i to nie za spraw¹
uczniów, a w³aœnie odwiedzaj¹cych. Na spotkanie z nauczycielami i dyrekcj¹ znalaz³
czas Konsul Generalny
Grzegorz Opaliñski. Rozmowy
zdominowane zosta³y tematem
wizowym, gdy¿ nauczycielki
polskie czêsto s¹ proszone o
pomoc w za³atwianiu wszelkich formalnoœci wizowych.
Przecie¿ to w³aœnie Szko³a Nr
3 ma szereg wymian m³odzie¿y z polskimi szko³ami z Brodnicy, Rzeszowa, Miêdzylesia
czy Warszawy. Pan Konsul
zapowiedzia³ swoj¹ ponown¹
wizytê jeszcze w maju, która
nie bêdzie ju¿ uwarunkowana czasem i bêdzie mo¿na
poruszyæ i omówiæ szereg
spraw zwi¹zanych z funkcjonowaniem placówki, która

Rozmowy Konsula Generalnego Grzegorza Opaliñskiego
z nauczycielami
propaguje polskie tradycje szawskiej i stanis³awowskiej,
nie tylko w szkole ale i na by na koniec udaæ siê na
terenie miasta.
zwiedzanie miasta. Miasto ma
Nazajutrz, 7 maja ucznio- swoisty urok i bardzo przywie goœcili m³odzie¿ z War- pad³o do gustu m³odym warszawy-Ochoty. To w ramach szawiakom, a lekcja historii
programu „Wspó³praca ze wœród gwaru ulicy, uderzeñ
Wschodem - Ochota dla Tra- kowalskich m³otów z pewdycji” realizowanego ju¿ od 10 noœci¹ na d³u¿ej zostanie w
lat pod kierownictwem rad- ich pamiêci. Wieczorem czeka³
nego warszawskiej dzielnicy ich ju¿ powrót do Stolicy.
– Ochoty Witolda Dziêcio³owA przed uczniami szko³y
skiego. Klasy m³odsze przygo- ostatni miesi¹c nauki i przytowa³y prezentacjê sylwetek gotowywanie siê do egzaminów
Wielkich Polaków, klasy gimnazjalnych i maturalnych.
starsze inscenizacjê tema- O polskiej maturze w Stanistycznie zwi¹zan¹ z Konstytu- ³awowie z pewnoœci¹ napicj¹ 3 Maja. PóŸniej zabawy szemy.
KG
integracyjne m³odzie¿y war-

PRACE KONSERWATORSKIE
NA CMENTARZU ŁYCZAKOWSKIM
25 kwietnia na Cmentarzu
£yczakowskim we Lwowie
otwarto kolejny sezon prac
konserwatorskich. W roku
bie¿¹cym odnowionych zostanie 7 grobów osób niezwykle
zas³u¿onych dla Lwowa i kultury polskiej: wybitnego malarza Artura Grottgera, rodziny
Wenzlów (jedna z najstarszych
mogi³ na naszej lwowskiej
nekropolii, pochodz¹ca z pocz¹tku XIX wieku), arcybiskupa lwowskiego obrz¹dku
ormiañskiego Izaaka Miko³aja Isakowicza, ukraiñskiego
poety i dzia³acza oœwiatowego
Markijana Szaszkiewicza, pisarza, historyka i dzia³acza
spo³ecznego Karola Szajnochy,
sekretarza konwentu benedyktynek i zarz¹dcy maj¹tków
ziemskich w Galicji Marcelego
Ciemirskiego.
W tym roku renowacji
poddany zostanie równie¿
pomnik Jana Kiliñskiego
znajduj¹cy siê w Parku Stryjskim.
Pracami polsko-ukraiñskiej grupy konserwatorów
kierowaæ bêdzie profesor Janusz Smaza z Akademii Sztuk
Piêknych w Warszawie. Œrodki
finansowe niezbêdne do w³aœciwej renowacji zabytkowych
nagrobków na cmentarzu
oraz odnowienia pomnika
Kiliñskiego zapewnia, podobnie,
jak w roku ubieg³ym, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa

Narodowego RP w Warszawie.
W 2008 roku do dawnej œwietnoœci przywrócono mogi³y biskupa ormiañskiego Samuela
Stefanowicza (zm. 1852), Omeliana Ogonowskiego (zm. 1894),

Pauliny i Stanis³awa Paparów
(zm.1868) oraz profesora UJK
Juliana Makarewicza.
Informacja Konsulatu
Generalnego RP
we Lwowie
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Spotkania kulturalne
KRAKOWSKA WIOSNA ARTYSTYCZNA

1525 maja 2009 * Kurier Galicyjski

JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjêcia
Przepiêkny jest Kraków
na wiosnê! Zielono i czysto.
Uœmiechniêci ludzie, t³um
m³odzie¿y studenckiej spaceruje na Rynku, na ka¿dym
kroku widoczne s¹ grupy
wycieczkowe – krajowe i zagraniczne. Rozlega siê hejna³
z Wie¿y Mariackiej. Wiosna
w pe³ni… Kwitn¹ wiœnie,
sakura i morele. Na klombach
czerwieni¹ siê tulipany. Na
Wawelu kwitn¹ bia³e i ró¿owe
magnolie, które mnie wprost
oczarowa³y. Wiosenny Kraków têtni ¿yciem kulturalnym. To miasto by³o i pozostaje nadal stolic¹ kulturaln¹
Polski. Na Wawelu zosta³o
wystawione s³ynne dzie³o
Jana Matejki „Ho³d Pruski”.
W pomieszczeniach Arsena³u czynna jest wystawa
prac Jacka Malczewskiego.
W Domu Polonii w kwietniu
i maju s¹ organizowane koncerty chopinowskie oraz
wystêpy zespo³u „Nazzar”,
który wykonuje muzykê
¿ydowsk¹.
Ogromne p³ótno Matejki
„Ho³d Pruski”, które by³o
poddane konserwacji, znów
mog¹ obejrzeæ mieszkañcy
miasta i liczni turyœci. Obraz
wystawiono w oddzielnej,
specjalnie oœwietlonej sali.
Obok obrazu umieszczony
jest krótki komentarz, dotycz¹cy historii tego dzie³a. W specjalnej gablocie, na ma³ej
kopii obrazu zosta³y spisane
nazwiska postaci, przedstawionych przez Jana Matejkê.
Obraz ma wymiary 785x388
cm, zosta³ namalowany w
latach 1879-1882. Natomiast
7 paŸdziernika 1882 roku
Matejko przedstawi³ go po raz
pierwszy publicznoœci. To wydarzenie mia³o miejsce we
Lwowie podczas obrad Sejmu
Galicyjskiego, gdzie artysta
podarowa³ swoje dzie³o narodowi polskiemu. Marzeniem
Matejki by³o umieszczenie
p³ótna w Zamku Królewskim
na Wawelu, niestety wówczas
Wawel by³ zajêty przez wojska
austriackie. „Ho³d Pruski”
umieszczono w Sukiennicach,
w galerii XIX-wiecznego
malarstwa polskiego.
Obecnie sale muzealne w
Sukiennicach s¹ remontowane, dlatego „Ho³d Pruski” zosta³ wystawiony w komnatach
wawelskich. W ten sposób
urzeczywistni³o siê niejako
marzenie Jana Matejki…
Przed przedstawieniem
obrazu publicznoœci, przez
dwa lata trwa³y prace kompleksowej renowacji p³ótna,
sfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Rzeczypospolitej
Polskiej. By³o to najbardziej

gruntowne odnowienie dzie³a
Matejki. Poprzednie prace konserwatorskie „Ho³du Pruskiego”
mia³y miejsce w latach: 1915,
1938, 1945 i 1974. Dyrekcja
Muzeum Narodowego w Krakowie planuje pokazaæ matejkowski „Ho³d Pruski” w kilku
krajach europejskich.
W pomieszczeniach Arsena³u, przy Branie Floriañskiej
od 27 marca do 24 maja czynna jest wystawa dzie³ Jacka
Malczewskiego. Obecn¹ prezentacjê organizowa³o Muzeum
Narodowe w Krakowie oraz
Muzeum Ksi¹¿¹t Czartoryskich.
T¹ ekspozycj¹ organizatorzy

chc¹ uczciæ przypadaj¹c¹ w
tym roku 155. rocznicê urodzin i 80. rocznicê œmierci
wybitnego polskiego artysty.
Wystawa nosi tytu³ „Podszepty
sztuki”. Zgromadzono ponad
piêædziesi¹t obrazów Malczewskiego ze zbiorów polskich muzeów w Warszawie, w Krakowie,
w Poznaniu oraz z kolekcji
prywatnych. Wœród nich znalaz³y
siê arcydzie³a artysty: „Melancholia” i „B³êdne ko³o” z kolekcji Fundacji im. Raczyñskich
przy Muzeum Narodowym w
Poznaniu. Na wystawie zosta³y
pokazane najlepsze dzie³a
Jacka Malczewskiego.
W tym miejscu warto przypomnieæ, ¿e we Lwowie zawsze
wysoko ceniono twórczoœæ
Malczewskiego, zbierano jego
obrazy. Obecnie Lwowska
Galeria Sztuki posiada oko³o
70 dzie³ artysty. Galeria kilkakrotnie organizowa³a wystawy
tych obrazów i to nie tylko we
Lwowie, lecz tak¿e w wielu
miastach polskich, wydawano
okolicznoœciowe foldery i albumy.
Podczas otwarcia ekspozycji
„Podszepty sztuki” w Krakowie podkreœlono, ¿e Malczewski „by³ malarzem, który w
swoim ogromnym dorobku
artystycznym pozostawi³ dzie³a
o trudnej, czasami niemo¿liwej do odszyfrowania treœci,
oscyluj¹cej pomiêdzy problemami ¿ycia, œmierci, mi³oœci,
a tak¿e pomiêdzy romantycznymi wizjami a metafizyk¹.
Jego twórczoœæ do dziœ fascynuje i prowokuje do analiz
i reinterpretacji, a obrazy s¹
wci¹¿ po¿¹danymi obiektami
na rynku antykwarycznym.
Wystawa krakowska przedstawia niezwykle istotny prob-

elementami improwizacji.
Zespó³ koncertuje na terenie
ca³ej Polski i poza granicami
kraju. „Nazzar” zdoby³ nagrodê na presti¿owym XI Festiwalu Muzyki Folkowej Polskiego Radia „Nowa Tradycja”
w Warszawie. Wystêpy zespo³u ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem i uznaniem we
wszystkich miastach. Doœwiadczy³em tego faktu osobiœcie,
przed popo³udniowym koncertem w pi¹tek (17 kwietnia)
wszystkie bilety na wystêp
grupy by³y wysprzedane.
Oczywiœcie, wydarzeñ kulturalnych w królewskim Kra-

lem obecny w twórczoœci
zarówno samego Malczewskiego, jak ca³ej epoki M³odej
Polski – koncentrowanie siê
wokó³ postaci ARTYSTY, jego
kreacji twórczej, dylematów,
rozterek oraz inspiracji. Jacek
Malczewski by³ dumnym i
pewnym siebie „kap³anem sztuki” i „panem panów”, artyst¹,
pragn¹cym intrygowaæ nieodgadnionymi niekiedy dzie³ami, uwodz¹cym pozuj¹ce
mu kobiety, ironicznym demaskatorem w³asnych i cudzych wad, uwielbiaj¹cym
maskarady, aktorem, maj¹cym
równoczeœnie k³opoty z samookreœleniem: by³ twórc¹ targanym w¹tpliwoœciami i wewnêtrznymi sprzecznoœciami,
krytycznie oceniaj¹cym w³asne
„oeuvre”. Problem owych tytu³owych „podszeptów sztuki”
ilustruje otwarta wystawa”.
Niejeden z obrazów Jacka
Malczewskiego powsta³ na
Ziemi Lwowskiej, gdzie artysta
wielokrotnie przebywa³ goœcinnie w maj¹tku hrabiego
Karola Lanckoroñskiego w
Rozdole i w maj¹tku Balów
w Tulig³owach. W³aœnie pani
Maria Balowa by³a jedn¹ z
najwiêkszych jego muz, jej
postaæ mo¿na zobaczyæ na
wielu wystawionych w Krakowie obrazach. Wystawie towarzysz¹ prelekcje i dyskusje,
poœwiêcone twórczoœci Jacka
Malczewskiego.
Publicznoœæ krakowsk¹
przyci¹gaj¹ nie tylko wystawy
malarskie, lecz tak¿e koncerty.
T³umy ludzi mo¿na by³o
spotkaæ w pi¹tek i w sobotê
(17 i 18 kwietnia) po po³udniu
przy wejœciu do teatrów, filharmonii, sal koncertowych.
Chcê podkreœliæ, ¿e i m³odzie¿,

i osoby w starszym wieku,
wszyscy prawie bez wyj¹tku
byli ubrani w stroje wieczorowe, co wytwarza³o atmosferê
œwiêta, podnios³oœci, niecodziennoœci, wa¿noœci tego czy innego
wydarzenia kulturalnego.
Tak by³o, na przyk³ad, na
koncercie chopinowskim w
Domu Polonii (Rynek G³ówny,
14), gdzie wyst¹pili soliœci:
Anna Boczar i Adam Dobrowolski. Program zawiera³
nokturny, walce, mazurki,
etiudy, fantazje s³ynnego
muzyka polskiego. Koncerty
chopinowskie zorganizowano
tak¿e w zabytkowym pa³acu
Boherowskim przy ul. œw. Jana,
gdzie wyst¹pili: Maria BakaWilczek, Pawe³ Kubica i Dobrochna Krówka.
W kwietniu i w maju, w
ka¿dy pi¹tek i niedzielê w Domu Polonii odbywaj¹ siê koncerty muzyki ¿ydowskiej.
Organizatorem imprezy jest
Muzeum ¯ydów Galicyjskich,
zaœ muzykê prezentuje grupa
„Nazzar” w sk³adzie: Aleksander Tyra³a, Konrad Ligas i Mateusz Grzybek. Zespó³ powsta³
w 2006 roku. „Muzyków po³¹czy³a wspólna pasja oraz chêæ
wykorzystania umiejêtnoœci
zdobytych podczas studiów
na Akademii Muzycznej w
Krakowie” – podaje napis na
afiszu. „Nazzar” wykonuje
tradycyjn¹ muzykê ¿ydowsk¹
we w³asnych aran¿acjach,
³¹cz¹c formy tradycyjne z

kowie by³o znacznie wiêcej.
Nie mo¿emy napisaæ o wszystkim w jednym artykule, a
ogarniêcie choæby najwa¿niejszych imprez, które
odby³y siê w ci¹gu kilku dni
naszego pobytu w tym mieœcie, jest ponad si³y nawet
wytrwa³ego intelektualisty.
Oprócz wy¿ej wymienionych
imprez, mia³y miejsce równie¿
inne wydarzenia kulturalne
m.in.: prezentacje nowych
ksi¹¿ek, odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane z IX Dniami
Tischnerowskimi, poœwiêcone pamiêci ks. prof. Józefa
Tischnera, mia³o miejsce posiedzenie Komisji ŒrodkowoEuropejskiej Polskiej Akademii Umiejêtnoœci z okazji stulecia œmierci Wojciecha Dzieduszyckiego (1848-1909),
wybitnego polityka, pisarza,
estetyka, filozofa. Profesora
na Uniwersytecie Lwowskim,
ministra w Wiedniu, pos³a na
Sejm Galicyjski i do parlamentu wiedeñskiego, etc.,
etc. O tym materiale w dodatku specjalnym
Wracaj¹c raz jeszcze do
pierwszych zdañ obecnego
artyku³u, powtórzê: piêkny
jest Kraków na wiosnê! Zaprasza i wabi poprzez kulturê,
atmosferê œwiêta, emanuj¹c¹
od spotkania z zabytkami
sztuki. Kraków serdecznie
spotyka goœci, ale mo¿e te¿
ich oczarowaæ i na zawsze
podbiæ serca.
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IRENA MASALSKA tekst
MARIA BASZA zdjêcia
Tak nazwano ekspozycjê, otwart¹ 28 kwietnia w
gmachu Lwowskiego Pa³acu
Sztuki przy ul. Kopernika.
Wystawa zosta³a zorganizowana przez Konsulat Generalny RP we Lwowie oraz
Lwowskie Towarzystwo Przyjació³ Sztuk Piêknych z okazji Œwiatowego Dnia Polonii
i Polaków za Granic¹.
O tym, ¿e Lwów jest natchnieniem – i nie tylko dla
artystów – nie trzeba nikogo
przekonywaæ. Jego uliczki,
bruk, zabytki, atmosfera,
powietrze, które „jak sam
cukier krzepi”, sprawia, ¿e
powstaj¹ wiersze, reporta¿e,
pomniki, pieœni, melodie i…
oczywiœcie – obrazy i fotografie artystyczne.

„MIASTONATCHNIENIE”

Mieczys³aw Ma³awski

Fotograficy lwowscy

Ks. abp Mieczys³aw Mokrzycki

Konsul RP we Lwowie
Marcin Zieniewicz
Marcin Zieniewicz, konsul RP we Lwowie, w czasie
otwarcia wystawy powiedzia³
m.in.: „Jest dla mnie ogromnym zaszczytem, ¿e mogê
dokonaæ otwarcia dzisiejszej
wystawy. Reprezentuje ona
dorobek twórczy artystówmalarzy, fotografów narodowoœci polskiej, mieszkaj¹cych
we Lwowie, a tak¿e ich przyjació³ – Ukraiñców, Rosjan,
Ormian, przedstawicieli wszystkich tych narodowoœci, które
s¹ reprezentowane w naszym
przebogatym etnicznie i kulturowo mieœcie. Chcia³bym
serdecznie podziêkowaæ Lwowskiemu Towarzystwu Przyjació³
Sztuk Piêknych za pomoc we
wspó³organizacji tej wystawy.
D³ugo zastanawialiœmy siê,
jakiego rodzaju wydarzenie
kulturalne powinno uczciæ to
œwiêto, jakim jest Dzieñ Polonii i Polaków za Granic¹.
Doszliœmy do wniosku, ¿e
bardzo wa¿ne jest to, aby zaprezentowaæ twórczoœæ tych
osób, które nigdy st¹d nie wyje¿d¿a³y, Polaków, którzy
mieszkaj¹ we Lwowie od pokoleñ, zostali tutaj po II wojnie
œwiatowej, a którzy wspólnie
z Ukraiñcami i przedstawicielami innych narodowoœci,
tworz¹ obraz kulturalny tego
miasta. Polacy nadal tutaj
tworz¹ pod wp³ywem natchnienia tego wyj¹tkowego
miejsca, jakim jest Lwów.”

Zo³tan I³ku, Aleksy Iutin,
Anna Jaworska, Borys Jaworski, Igor Kmetyk, Weronika Kordolewska, Natalia
Kuberska, Renata Laszuk,
W³odzimierz £obuñ, Katarzyna £oza, Mieczys³aw
Ma³awski, W³adys³aw Ma³awski, Orest Maniuk, Igor
Miku³a, O³ena Miku³a, Roman Opaliñski, Jadwiga
Pechaty, Bogdan Pikulicki,
Roksolana Pryjma-Tamio³a, Jaros³aw Sosnowski,
Ludmi³a Strokosz, Sergiusz Szachwerdow, Aleksander Taran. Zosta³y wy-

JE ks. abp Mieczys³aw
Mokrzycki, Metropolita
Lwowski powiedzia³: „Nikt
nie potrafi zrozumieæ lepiej,
ni¿ wy, artyœci, genialni twórcy
piêkna, czym by³ ów patos,
z jakim Bóg u œwitu stworzenia
przygl¹da³ siê dzie³u swoich
r¹k. Nieskoñczenie wiele razy
odblask owego doznania pojawia³ siê w waszych oczach,
gdy zdumieni tajemnic¹, moc¹ dŸwiêków i s³ów, kolorów
i form podziwialiœcie dzie³a
swego talentu, dostrzegaj¹c
w nich jakby cieñ owego misterium stworzenia, w którym
Bóg – jedyny Stwórca wszystkich rzeczy, zechcia³ niejako
daæ wam udzia³. Pragnê wam
dziœ ¿yczyæ, abyœcie doznawali
takich twórczych natchnieñ
ze szczególn¹ si³¹. Oby piêkno,
które bêdziecie przekazywaæ
pokoleniom w przysz³oœci,
mia³o moc wzbudzania w
nich zachwytu. W obliczu
œwiêtoœci ¿ycia i cz³owieka, w
obliczu cudów wszechœwiata
zachwyt jest jedyn¹ adekwatn¹
postaw¹. W³aœnie zachwyt
mo¿e staæ siê Ÿród³em owego
entuzjazmu do pracy. Tego
entuzjazmu potrzebuj¹ ludzie
wspó³czeœni i jutrzejsi, a¿eby
podejmowaæ i przezwyciê¿aæ
wszelkie wezwania, jawi¹ce
siê ju¿ na widnokrêgu. Dziêki
niemu ludzkoœæ po ka¿dym
upadku bêdzie mog³a wci¹¿
dŸwigaæ siê i zmartwychwstawaæ. W tym w³aœnie sensie
powiedziano z prorocz¹ intuicj¹, ¿e piêkno zbawi œwiat.
Piêkno jest kluczem tajemnicy
i wezwaniem transcendencji.
Zachêca cz³owieka, aby pozna³

smak ¿ycia i umia³ marzyæ
o przysz³oœci, dlatego piêkno
rzeczy stworzonych nie mo¿e
przynieœæ mu zaspokojenia
i budzi ow¹ utajon¹ têsknotê
za Bogiem, któr¹ œw. Augustyn,
rozmi³owany w piêknie, umia³
wyraziæ w niezrównanych
s³owach: „PóŸno ciê umi³owa³em, piêknoœæ tak dawna, a
tak nowa. PóŸno ciê umi³owa³em”. Niech drogowskazem
i natchnieniem bêdzie dla was
tajemnica zmartwychwstania
Chrystusa, któr¹ w tych dniach
Koœció³ z radoœci¹ kontempluje. Szczêœæ Bo¿e!”
Mieczys³aw Ma³awski,
prezes Lwowskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuk
Piêknych, zaznaczy³: „Mamy
wspania³¹ mo¿liwoœæ zaprezentowania Pañstwu naszego
dorobku artystycznego oraz
naszych kolegów. Przez 7 lat
od chwili powstania naszego
Towarzystwa organizowaliœmy wspólne wystawy, imprezy, plenery. By³y to np. „Kwiaty dla Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II”, „Pami¹tka ze Lwowa”
– wystawa poœwiêcona 750.
rocznicy naszego miasta. Ta
ekspozycja otrzyma³a póŸniej
nazwê „Lwowskie klimaty”
i by³a prezentowana w Polsce.
Dwa lata temu zosta³a podpisana umowa miêdzy naszym
Towarzystwem a Lwowsk¹
Akademi¹ Sztuk Piêknych.
Na tej wystawie prezentuj¹
swe prace nie tylko znani
artyœci, ale tak¿e reprezentanci m³odego pokolenia.
Trzy lata temu przy naszym
Towarzystwie powsta³ Klub
M³odych Artystów „Skrzyd³a”.
Jest ich coraz wiêcej. Chcia³bym podziêkowaæ Senatowi
RP, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” za okazan¹ nam pomoc, za to, ¿e
mamy piêkn¹ wspania³¹ galeriê „W³asna strzecha” przy
ul. Rylejewa. Dziêkujê Federacji Organizacji Polskich na
Ukrainie, Domowi Polonii
w Krakowie”.

Bardzo ciep³e i serdeczne
by³y przemówienia przedstawicieli strony ukraiñskiej.
Ihor Der¿ko, zastêpca przewodnicz¹cego Lwowskiej
Obwodowej Administracji
Pañstwowej nadmieni³, ¿e
Lwów, który zawsze przebywa³
na skrzy¿owaniu tradycji i
kultur, ukszta³towa³ w³asny
kanon. Miasto to naprawdê
jest natchnieniem i wzorem
wielkiego dorobku artystycznego. ¯yczy³ sukcesów wszystkim twórcom pocz¹tkuj¹cym,
a mistrzom – ca³kowitej realizacji ich talentu.
Orest Ho³ubec, znawca
sztuki, wyrazi³ radoœæ z tego,
¿e we Lwowie ma miejsce
powrót do œrodowiska wielonarodowego, które zawsze
by³o w³aœciwe temu miastu.
Chciano z niego zrobiæ monstrum przemys³owe, a teraz
wraca do tego, do czego zosta³o
stworzone – do aktywnych
kontaktów miêdzynarodowych, do przenikania kultur.
„Zachwycam siê dzia³alnoœci¹
Lwowskiego Towarzystwa
Przyjació³ Sztuk Piêknych,
poniewa¿ ka¿dy artysta w
nim tworzy odrêbny œwiat
artystyczny. Kiedy te œwiaty
³¹cz¹ siê w jedn¹ ca³oœæ, jawi¹
siê, jak bardzo interesuj¹ce
zjawisko. Jest ono bardzo aktywne i dynamiczne. Gratulujê wszystkim artystom i ¿yczê dalszych sukcesów,” –
zaznaczy³ pan Orest.
Swoje prace fotograficzne
i obrazy prezentowali: Gra¿yna Basarabowicz, Ludmi³a
Bogus³awska, W³odzimierz
Bogus³awski, Georg Borysowski, Aleksander Dmytrenko, Aleksander Dworski,
Danuta Greszczuk, Krystyna
Grzegocka, Dmytro Hunc,

stawione równie¿ obrazy œp.
Walerego Bortia-kowa –
Wielkiego Artysty i przyjaciela
Polaków, który w swych pracach uwieczni³ Lwów.
Mo¿na by³o zobaczyæ obrazy wykonane w dowolnej
technice, prezentuj¹ce Lwów
i jego zabytki, ale nie tylko.
By³y to te¿ pejza¿e, portrety,
martwa natura. Tak wielu
artystów wyra¿a swój zachwyt przyrod¹ i jej piêknem…
Fotografie tak¿e prezentowa³y jaskrawy œwiat – nie
tylko uliczki i zabytki naszego miasta (bardzo czêsto
prezentowana by³a m.in.
Katedra £aciñska), ale tak¿e
g³êbiê spojrzenia ludzkiego,
nó¿ki ma³ego dziecka, czy
nawet… butelki, a tak¿e
tr¹bkê! Ka¿dy z artystów
stara³ siê wydobyæ w tym, co
widzia³, to niepowtarzalne
piêkno, które zosta³o wlane
przez Stwórcê, a równoczeœnie przekazaæ swoje widzenie œwiata, natury, przedmiotów…
Ekspozycja by³a doœæ bogata, wymaga³a czasu, by
dok³adnie obejrzeæ wszystkie obrazy i fotografie. Szkoda jedynie, ¿e by³a otwarta
tylko do 3 maja. Ufamy, ¿e
Artyœci zaprezentuj¹ swój
dorobek tak¿e w Polsce,
przecie¿ dla wielu osób, mieszkaj¹cych tam, Lwów by³ i pozostaje natchnieniem, Anio³em, który, jak na lwowskim
pomniku Adama Mickiewicza, przychodzi, by pomagaæ
tworzyæ. My równie¿ ¿yczymy wszystkiego, co najlepsze i, oczywiœcie, natchnienia do tworzenia tego, co
piêkne i nieprzemijaj¹ce.
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Wystawa w Ambasadzie RP

POLACY I UKRAIŃCY W LATACH 19391947 Prawda
nas
wyzwoli...?
EUGENIUSZ TUZOWLUBAÑSKI
Kijów

W gmachu Ambasady RP
w Kijowie 6 kwietnia odby³o
siê uroczyste otwarcie
wystawy fotograficznej
i dokumentalnej lubelskiego
oddzia³u IPN „Polacy i Ukraiñcy w latach 1939-1947”
w wersji ukraiñskiej.
Pierwszy g³os zabra³ w
jêzyku ukraiñskim - ambasador RP na Ukrainie Jacek
Kluczkowski, który przywita³
licznie zebranych polskich
i ukraiñskich historyków i
dziennikarzy. Ta wystawa
polskiego IPN (Instytutu Pamiêci Narodowej) ju¿ by³a
reprezentowana w 2005 roku
na terytorium ambasady
polskiej – zaznaczy³ polski
dyplomata. Wystawa ma
g³êbok¹ treœæ – dlatego zdecydowano pokazaæ j¹ jeszcze
raz. Autorzy zbilansowali podejœcie do trudnych spraw
wzajemnej historii. Wystawa
przedstawia podejœcie do tego
samego trudnego okresu –
tak w rozumieniu Polaków,
jak i w rozumieniu Ukraiñców
– stwierdzi³ ambasador Kluczkowski. To okres II wojny
œwiatowej i okres powojenny
do 1947 roku. Wystawa „Polacy i Ukraiñcy 1939-1947”
ma byæ pocz¹tkiem nowego
podejœcia do trudnych
okresów historii obu narodów
– podsumowa³ na otwarciu
ekspozycji polski ambasador, obiecuj¹c zebranym,
i¿ nastêpne momenty wspólnej historii bêd¹ bardziej
pozytywne.
Nastêpnie g³os zabra³ historyk prof. Grzegorz Motyka
– w niedawnej przesz³oœci
pracownik polskiego IPN.
„Jestem zadowolony z tego, i¿
mogê wspó³uczestniczyæ w
otwarciu wystawy, w której
powstaniu uczestniczy³em
razem ze swymi kolegami
wielki szmat czasu temu” –
powiedzia³ Motyka. Ta ekspozycja powsta³a jeszcze w 2002
roku z okazji rocznicy Akcji
„Wis³a” w polskiej wersji
jêzykowej. Od tego czasu wystawa podró¿owa³a przez ca³¹
Polskê. To jest jedna z najd³u¿ej pokazywanych wystaw polskiego IPN-u –
stwierdzi³ historyk Motyka.
Ekspozycja demonstruje jak
bardzo wa¿n¹ wagê przywi¹zuj¹ narody Polski i Ukrainy
temu okresowi wzajemnej
historii. Okres historii 19391947 roku wzbudza du¿o
emocji tak wœród Polaków jak
i Ukraiñców – uwa¿a czêsty
goœæ Ambasady RP w Kijowie
historyk Grzegorz Motyka.

Ambasador RP na Ukrainie Jacek Kluczkowski

Prof. historii Grzegorz Motyka (od prawej) wœród zwiedzaj¹cych wystawê

O. Adam Dobrzyñski OP
Jako ostatni na otwarciu
przemówi³ wspó³organizator
wystawy w Kijowie – dyrektor
Instytutu œw. Tomasza z Akwinu w Kijowie o. Adam Dobrzyñski OP. To spotkanie jest
poœwiêcone pamiêci histotycznej Ukraiñców i Polaków.
Ta wspólna pamiêæ potrzebuje tak¿e modlitwy. „Ta pamiêæ potrzebuje pomocy
Boga, bo przesz³oœæ bardzo
mocno wp³ywa na nasz¹
wspó³czesnoœæ. Dlatego bez
pamiêci nie mo¿na budowaæ
przysz³oœci. Wystawa pokazuje
jak nie powinno byæ we wzajemnych relacjach narodów.
Pokazuje œmieræ, morderstwo
i mêczêñstwo” – powiedzia³
dominikanin o. Adam. Trzeba
pamiêtaæ z³e strony wspólnej

historii, aby ich nie powtarzaæ
i dobre strony, aby je kontynuowaæ – zakoñczy³ przed
wspólnym odmawianiem
Modlitwy Pañskiej – „Ojcze
nasz” o. Dobrzyñski OP.
Komentarz
Eugeniusza TuzowaLubañskiego
Wystawa „Polacy i Ukraiñcy w latach 1939-1947”
powsta³a z inicjatywy IPN, gdy
prezesem by³ Leon Kieres,
który na czele instytucji bardzo dba³ o pokazanie okrutnoœci Akcji „Wis³a” w stosunku
do Ukraiñców i piêtnowa³ za
to okrucieñstwo w³adze polskie.
Ale jednoczeœnie prezes IPN
Leon Kieres zapomina³ o historii i dokumentach niepo-

równalnie wiêkszej zbrodni
nacjonalistów ukraiñskich
spod znaku OUN-UPA w stosunku do ludnoœci polskiej
Wo³ynia, Podola i Galicji
Wschodniej II RP. Na pierwszej
wystawie, której g³ównym
inspiratorem i realizatorem
by³ ówczesny historyk IPN
Grzegorz Motyka i któr¹ przedstawiono na terytorium Ambasady RP w Kijowie w 2005
roku - w samym centrum ekspozycji by³y zdjêcia wata¿ków
OUN i UPA Stepana Bandery
i Romana Szuchewycza. UPA
przedstawiono jako armiê
ukraiñsk¹ równ¹ polskiej AK.
By³y tak¿e przedstawione
momenty „wspó³pracy” AK z
UPA. Teraz ta wystawa zosta³a
trochê zwiêkszona o akcenty
polskie. Nie zapomniano tak¿e
o usuniêciu akcentów probanderowskich. Ale mimo
wszystko trudno zrozumieæ –
dlaczego instytucje pañstwa
polskiego, które funkcjonuj¹
za pieni¹dze polskich podatników s¹ bardziej wyrozumia³e wobec zbrodni OUNUPA i Akcji „Wis³a”, ale jednoczeœnie o wiele mniej wyrozumia³e wobec tysiêcy polskich
ofiar zbrodni nacjonalistów
ukraiñskich – przewa¿nie polskich dzieci, kobiet i ludzi
starszych. Czy¿by polityczna
poprawnoœæ i koniuktura
polityczna znieczulaj¹ tak¿e
sumienia?
Komentarz
Marcina Romera
Nie by³em na wystawie w
polskiej ambasadzie. Wystawê jednak widzia³em. Dwa
lata temu dziêki wspó³pracy
z pionem edukacyjnym IPN
mieli okazjê zapoznaæ siê z
ni¹ tak¿e stanis³awowscy
Polacy. Jest œwietnie skonstruowana. Wywa¿ona. Nie
dostrzeg³em tam dysproporcji,
o jakich pisze mój kijowski
kolega. Chcia³em uspokoiæ
pana Eugeniusza. Jako jedyny
w gronie redakcyjnym „polski
podatnik” – nie czujê siê oszukany i zmanipulowany. Wystawa
pokazuje prawdê. Na tyle, na
ile mo¿na to przekazaæ w tak
uproszczonej formie.
Nie mam znieczulonego
sumienia. Odmawiam prawa
do palenia wiosek i mordowania ich mieszkañców Niemcom, Rosjanom, Ukraiñcom,
Polakom, Serbom, Chorwatom,
Hutu i Tutsi. Wszystkim innym te¿.
Uczmy siê prawdy. Jaka
by straszna nie by³a. Odrzuæmy filozofiê Kalego, jak¿e
zbli¿on¹ do sowieckiej. Tylko
to nas oczyœci. Da podstawy.
I odpuœæ nam nasze winy jako
i my…

Rozmowa z dyrektorem
Instytutu Œw. Tomasza z
Akwinu w Kijowie o. Adamem Dobrzyñskim OP
EUGENIUSZ TUZOWLUBAÑSKI
Kijów
- Po tym, jak ojcowie
dominikanie w Kijowie
wziêli udzia³ w wystawie
IPN „Polacy i Ukraiñcy w
latach 1939-1947” – proszê odpowiedzieæ – czy
kiedykolwiek doczekamy
siê wystawy polsko-ukraiñskiej o zamordowanych
przez banderowców ksiê¿ach polskich w latach
1939-1947?
- Jeœli chodzi o sprawê,
któr¹ pan poruszy³, to tu powinna byæ inicjatywa Episkopatu. Powinna powstaæ
komisja historyczna w tej
kwestii, powo³ana przez biskupów. Przyk³adem dla nas
mo¿e byc Koœció³ greckokatolicki, który powo³a³ takie
centrum historyczne we
Lwowie przy Ukraiñskim
Uniwersytecie Katolickim.
Zbiera ono materia³y, organizuje konferencje, wydaje
ksi¹¿ki. Natomiast Koœció³
rzymskokatolicki na Ukrainie tego nie robi. I to jest
ogromne zaniedbanie z naszej strony.
Jednak w kwestiach trudnych dla wspólnej historii
obu narodów wiêcej robi
polski IPN, ni¿ jego odpowiednik, jeœli mo¿na w ogóle
o takiej instytucji mówic,
tutaj na Ukrainie.
Z drugiej jednak strony,
nie jest tak, i¿ nic siê nie
robi. W zesz³ym roku dominikanie w Kijowie (Instytut
Nauk Religijnych œw. Tomasza z Akwinu) razem z oddzia³em IPN w Rzeszowie
zainicjowali pierwsz¹ konferencjê o mêczênnikach Koœcio³a katolickiego. Du¿a
czêœc tej konferencji by³a
poœwiêcona mêczênnikom
Koœcio³a na Ukrainie.
- Chyba Ojciec chcia³
powiedzieæ mêczennikom
Koœcio³a II Rzeczypospolitej, bo w okresie wojny
przed konferencj¹ aliantów
w Ja³cie – to by³a Polska.
I ksiê¿y polskich banderowcy mordowa³i na terytorium polskim...
- Zgoda. Na terytorium
II RP. Materia³y konferencji,
o której przed chwil¹ wspom-

Wybory do parlamentu UE
nia³em, uka¿¹ siê w kolejnym
numerze pisma Instytutu
„Kolegia”. Miêdzy innymi
uka¿e siê tam lista ksiê¿y z
diecezji Kijowsko-¯ytomierskiej, którzy zginêli w okresie II wojny œwiatowej.
Przygotowa³a j¹ Ukrainka,
która jest po doktoracie na
Uniwersytecie Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego. Bêdzie
to pierwsza tego rodzaju
publikacja na Ukrainie. Musimy jednak szczerze przyznaæ, ¿e nie jest to wiele.
- Ale – dlaczego tak jest?
Byc mo¿e Koœció³ rzymskokatolicki na Ukrainie nie
chce siê zajmowaæ tymi sprawami, bo nie chce umacniaæ
stereotypu „Koœcio³a polskiego”.
Na Ukrainie ci¹gle ¿ywy jest
stereotyp, ¿e Koœció³ rzymskokatolicki to Koœció³ polski.
A tego typu inicjatywy ze
strony Koœcio³a, inaczej
mówiac zabranie g³osu po
stronie polskiej - by³oby potwierdzieniem tego stereotypu.
Choc pewnie, jak zwykle, nie
jest to jedyna przyczyna
obecnego stanu rzeczy. Zostawmy t¹ sprawe jednak
biskupom, którzy realnie maj¹
g³os decyzyjny w tej sprawie.
- Ale có¿ wtedy pocz¹æ
z ewangelicznym – prawda
nas wyzwoli...?
- Tak. To nie podlega dyskusji. I na poziomie sumienia
nie mo¿na nikomu zabronic
o tym mówiæ. Trzeba jednak
zrozumieæ równie¿ argumenty,
które mówi¹ o tym, i¿ w tej
kwestii w grê wchodzi tak¿e
i polityka.
Trudne sprawy, niezagojone rany z czasów II wojny
œwiatowej odchodz¹ razem
z ludŸmi poszkodowanymi do przesz³oœci historycznej.
My musimy jedynie zadbaæ
o nasz¹ pamiêæ historyczn¹
i o pamiêæ o ofiarach zbrodni,
poprzez gromadzenie materia³ów archiwalnych i organizacjê spotkañ, konferencji,
czy te¿ wystaw ró¿nego
rodzaju. Nie mo¿emy unikaæ
w naszych wzajemnych
relacjach mówienia takze o
trudnych momentach historii obu narodów. Temat ksiê¿y
mêczênników Koœcio³a rzymskokatolickiego, ale te¿ i
innych Koœcio³ów, z okresu
II wojny œwiatowej jest niesamowicie bolesny, trudny
i bardzo wa¿ny jednoczeœnie.
Dlatego w tej kwestii trzeba
Koœcio³owi rzymskokatolickiemu wspó³pracowaæ z Koœcio³em greckokatolickim
i Koœcio³em prawos³awnym.
Bo, jakkolwiek by by³o, ale
te sprawy bolesne z naszej
wspólnej historii rzutuj¹ siê
na nasze relacje wspó³czesne.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach
głosowania, utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu
Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
Zasady udzia³u w g³osowaniu w wyborach do
Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
w tym w obwodach g³osowania utworzonych za granic¹,
okreœlone s¹ ustaw¹ z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja
Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25,
poz. 219, z póŸn. zm.).
G³osowanie we Lwowskim Obwodzie G³osowania odbêdzie siê 7 czerwca 2009 r. (niedziela), w godzinach od 8.00
do 20.00 czasu miejscowego, w siedzibie Obwodowej
Komisji Wyborczej we Lwowie, przy ul. Iwana Franki 110
(Konsulat Generalny RP).
Granice Lwowskiego Obwodu G³osowania, obejmuj¹
obszar w³aœciwoœci lwowskiego okrêgu konsularnego, to
jest obwody: lwowski, chmielnicki, czerniowiecki, iwanofrankowski, tarnopolski i zakarpacki.
Wyborcy, którzy stale zamieszkuj¹ lub przebywaj¹ czasowo na tym terenie, bêd¹ mogli g³osowaæ w Obwodowej
Komisji Wyborczej we Lwowie.
Prawo udzia³u w g³osowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej
Polskiej ma:
- obywatel polski, który:
- najpóŸniej w dniu g³osowania koñczy 18 lat,
- nie zosta³ pozbawiony praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem s¹du,
- nie zosta³ ubezw³asnowolniony prawomocnym orzeczeniem s¹du,
- nie zosta³ pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybuna³u Stanu;
- obywatel Unii Europejskiej nie bêd¹cy obywatelem
polskim, który:
- najpóŸniej w dniu g³osowania koñczy 18 lat,
- zgodnie z prawem, stale zamieszkuje w Polsce,
- zosta³ ujêty w sta³ym rejestrze wyborców,
- nie zosta³ pozbawiony praw wyborczych w wyborach
do Parlamentu Europejskiego w pañstwie cz³onkowskim UE, którego jest obywatelem.
Warunkiem udzia³u w g³osowaniu jest wpisanie wyborcy do
spisu wyborców. Mo¿na byæ wpisanym tylko do jednego spisu.
Spis wyborców sporz¹dza za granic¹ w³aœciwy konsul.
G³osowanie na podstawie wniosku o wpisanie do spisu
wyborców.
- Wyborcy – obywatele polscy stale zamieszkali za granic¹,
w celu wziêcia udzia³u w g³osowaniu, powinni z³o¿yæ do
w³aœciwego konsula wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granic¹.
- Wyborcy – obywatele polscy i obywatele Unii Europejskiej
nie bêd¹cy obywatelami polskimi, stale zamieszkali w Polsce,
a przebywaj¹cy czasowo za granic¹, mog¹ zostaæ wpisani
do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granic¹ – po
z³o¿eniu do w³aœciwego konsula wniosku o wpisanie do
spisu wyborców - pod warunkiem, ¿e wczeœniej zostali
wpisani do rejestru wyborców w miejscu sta³ego zamieszkania
w Polsce.
Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie
utworzonym za granic¹ sk³ada siê ustnie, pisemnie, teleJu¿ od dawna nosi³am siê
z zamiarem dotarcia do moich
korzeni na Kresach, coœ mnie
tam ci¹gnie, jakaœ si³a, której
nie mogê siê oprzeæ. Chyba
przychodzi to z wiekiem, ¿e
têsknimy za czymœ, co tak
naprawdê tkwi w nas od zawsze. Pod wp³ywem audycji
„Lwowska fala”, której s³ucham z ogromnym zaciekawieniem i wielkim wzruszeniem, napisa³am list z
proœb¹ o pomoc. W niedzielê
pani Danuta Skalska go
przeczyta³a na antenie. By³o
to dla mnie niesamowite
wra¿enie. Przyznam, ¿e
szczerze siê wzruszy³am, bo
list by³ odczytany w sposób
wyj¹tkowy. Skontaktowa³am siê z pani¹ Danut¹, a

fonicznie (tel. 297-13-53), telegraficznie, telefaksem (faks nr:
260-29-38) lub poczt¹ elektroniczn¹ (konsulat2@mail.lviv.ua).
W zg³oszeniu podaje siê: nazwisko i imiona, imiê ojca, datê
urodzenia, miejsce sta³ego zamieszkania, numer wa¿nego
paszportu, miejsce i datê jego wydania. Obywatele Unii Europejskiej, nie bêd¹cy obywatelami polskimi, mog¹ podaæ numer
innego wa¿nego dokumentu, stwierdzaj¹cego to¿samoœæ i musz¹ podaæ dodatkowo miejsce wpisania wyborcy do rejestru
wyborców w Polsce.
Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granic¹ sk³ada siê do dnia 2 czerwca 2009 r. to
jest najpóŸniej w 5 dniu przed dniem wyborów.
G³osowanie na podstawie zaœwiadczenia o prawie do
g³osowania
1. Wyborcy - obywatele polscy i obywatele Unii Europejskiej
niebêd¹cy obywatelami polskimi, stale zamieszkali w Polsce
i wpisani do sta³ego rejestru wyborców, zamierzaj¹cy g³osowaæ
za granic¹, mog¹ otrzymaæ zaœwiadczenie o prawie do g³osowania. Z zaœwiadczeniem takim mo¿na g³osowaæ w dowolnym
obwodzie g³osowania w Polsce, za granic¹ lub na polskim
statku morskim.
Wniosek o wydanie zaœwiadczenia o prawie do g³osowania
sk³ada siê w urzêdzie gminy w Polsce, w którym wyborca
bêdzie ujêty w spisie wyborców, najpóŸniej w 2 dniu przed
dniem wyborów, tj. do 5 czerwca 2009 r.
Wyborca, któremu wydano zaœwiadczenie o prawie do g³osowania, zostanie z urzêdu wykreœlony ze spisu wyborców w
miejscu sta³ego zamieszkania.
Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê, aby nie utraciæ zaœwiadczenia o prawie do g³osowania. W przypadku jego utraty,
niezale¿nie od przyczyny, nie bêdzie mo¿liwe otrzymanie
kolejnego zaœwiadczenia, ani wziêcie udzia³u w g³osowaniu
w obwodzie w³aœciwym dla miejsca swego zamieszkania.
2. Wyborcy wpisani przez konsula do spisu wyborców, mog¹
otrzymaæ zaœwiadczenie o prawie do g³osowania. Z zaœwiadczeniem takim mo¿na g³osowaæ w dowolnym obwodzie g³osowania w kraju, za granic¹ lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaœwiadczenia sk³ada siê konsulowi,
który sporz¹dzi³ spis wyborców, najpóŸniej w 2 dniu przed
dniem wyborów, tj. do 5 czerwca 2009
Wyborca, któremu wydano zaœwiadczenie o prawie do
g³osowania, zostanie z urzêdu skreœlony ze spisu wyborców
sporz¹dzonego przez konsula.
Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê, aby nie utraciæ
zaœwiadczenia o prawie do g³osowania. W przypadku jego
utraty, niezale¿nie od przyczyny, nie bêdzie mo¿liwe otrzymanie kolejnego zaœwiadczenia, ani wziêcie udzia³u w g³osowaniu w obwodzie, w którym uprzednio by³o siê ujêtym w spisie.
Niniejsza informacja zosta³a sporz¹dzona w oparciu o
informacjê Pañstwowej Komisji Wyborczej z dnia
10.03.2009 r. o warunkach udzia³u w g³osowaniu w
obwodach g³osowania utworzonych za granic¹ i na polskich
statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarz¹dzonych na dzieñ 7 czerwca 2009 r.
Szczegó³owe informacje oraz przepisy prawa, dotycz¹ce wyborów do Parlamentu Europejskiego, s¹ dostêpne na stronie
internetowej Pañstwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl

POSZUKUJĘ KREWNYCH
Dziadkowie i rodzice
pochodzili
z Kresów,
ale niestety
ju¿ nie ¿yj¹.
Praktycznie
nie mam kogo zapytaæ.
Œpieszê z informacjami,
które poPo stronie pani m³odej siedz¹ jej rodzice – siadam –
Piotr i Agnieszka Rempega, zaœ po stronie najpierw ropana m³odego – mama Julia Kurasiewicz
dzina mamy
ona skierowa³a mnie do - Piotr i Agnieszka Rempega
pañstwa. Dlatego oœmielam z domu Kasowska i ich dzieci:
siê prosiæ o pomoc w odna- Wincenty, Jan, Maria – moja
lezieniu moich korzeni, a byæ mama, Józef. Mieszkali we
mo¿e i krewnych.
wsi Trybuchowce, powiat

Buczacz. Zostali wywiezieni
do Niemiec, a po powrocie
zamieszkali we wsi Pniówek
na Œl¹sku. Obecnie ¿yje tylko
wujek Wicek. Rodzina taty –
Kazimierz i Julia Kurasiewicz
z domu Solecka, dwóch synów – starszy Ludwik – mój
tata i m³odszy Karol. Mieszkali we wsi Skorodyñce, powiat Czortków. W 1946 roku
zostali wywiezieni do Polski,
ale ju¿ bez ojca, który zgin¹³
z r¹k banderowców, znalaz³am jego nazwisko na liœcie.
Tutaj mieszkali we wsi
Golasowice woj. œl¹skie.
To tyle informacji. Chcia³abym siê dowiedzieæ czegoœ
wiêcej. Jeszcze raz proszê
o pomoc. Dziêkujê.
Krystyna Pytlik
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NAJMNIEJSZE MIASTO NA UKRAINIE
œwi¹tynia, nie ustêpuj¹ca
rozmiarami katedrze œw.
W³odzimierza w Kijowie. Nale¿y tak¿e dodaæ, ¿e wszystko
to stoi na wysokim pagórku,
wiêc odpadaj¹ wszelkie
w¹tpliwoœci, i¿ klasztor Wniebowst¹pienia Pañskiego jest
najwy¿ej po³o¿onym punktem
w okolicy – oczywiœcie, prócz
Karpat.
Myœlê, ¿e wiêkszy przepych
widzia³em tylko w œwi¹tyni
moskiewskiej Chrystusa Zbawiciela i w katedrach na
Kremlu. Przejazd pod dzwonnic¹ zas³ania masywna kuta
brama, podobna do tych,
przez które przedzierali siê
bolszewicy w 1917 roku,
szturmuj¹c Pa³ac Zimowy
w Petersburgu. Za bram¹ –
park krajobrazowy, nie ustê-

DMYTRO ANTONIUK
tekst i zdjêcia
Tu nikt nie mówi po ukraiñsku, chocia¿ w pobli¿u
s¹ Karpaty. Mimo ¿e mieszka
tu zaledwie trzy tysi¹ce
osób, to miasto, a nie wieœ.
Najmniejsze centrum powiatowe Ukrainy mieœci siê na
terenie najmniejszego obwodu na Bukowinie, powsta³ego po aneksji mo³dawskiego regionu hercañskiego
w 1940 i ponownie w 1943
roku przez Stalina.

Œwi¹tynia œw. Spiridona w Hercy ma ju¿ 200 lat

Cele klasztorne mog¹ byæ pokojami luksusowego hotelu

Obecnie jest tu administracja powiatowa, wczeœniej
mieszka³ tu artysta rumuñski Artur Werona
Dzwonnica nad bram¹
klasztoru Wniebowst¹pienia Pañskiego jest wiêksza
od dzwonnicy œw. Zofii
w Kijowie

Nie zapominaj¹ tu te¿ o miodzie
Zamiast „Dzieñ dobry!”
– „Buna ziua!”
Miasteczko, o którym mowa, nazywa siê Herca [Herţa]
i le¿y cztery kilometry od
granicy rumuñskiej. Gdy
Pañstwo tu przyjad¹, proszê
nawet nie próbowaæ rozmawiaæ z mieszkañcami w jêzyku
ukraiñskim – nie zostaniecie
zrozumiani. Pomóc mo¿e,
oczywiœcie, jêzyk rumuñski
i, nie wiem, dlaczego – rosyjski.
Mo¿e mieszkañcy Hercy ogl¹daj¹ wiele rosyjskich seriali?
Mo¿e to efekt programu
nauki w szkole? Ukraiñszczyzna jest tu spotykana jedynie na tabliczkach urzêdów
pañstwowych, a napisy prawie zawsze s¹ dwujêzyczne.
Jest to zrozumia³e – na trzy
tysi¹ce mieszkañców przypada
prawie… tyle samo Rumunów.
W przeciwieñstwie do innych
miast Bukowiny, Herca nie
jest wieloetniczna. Zawsze
by³a czêœci¹ Rumunii i dopiero po II wojnie œwiatowej
wesz³a w sk³ad USSR. Nawet
po zmianie przynale¿noœci

pañstwowej ludnoœæ tego
miasta nie zmieni³a siê. Oni
zostali na miejscu, a granice
siê przesunê³y.
Nie zawsze jednak Herca
mia³a tak ma³o ludnoœci. Do
czasu ostatniej wojny mieszka³o tu 8 tys. osób, a miasto
by³o du¿ym centrum handlowym. Obecnie zaœ to centrum
powiatowe przypomina mi
ciche osiedle Niwki w Kijowie,
w tej jego czêœci, gdzie stoj¹
domy prywatne. Wszystko tu
jest parterowe lub piêtrowe,
bardzo prowincjonalne i powolne. Po³owa mieszkañców
Hercy pracuje w fabryce
galanterii skórzanej „Prut”,
druga po³owa – w Czerniowcach, do których jest pó³ godziny jazdy busikiem, albo te¿
w Rumunii, do której mamy
pó³ godziny drogi piechot¹.
Nawet w tak miniaturowym miasteczku s¹ zabytki
architektury, zas³uguj¹ce na
uwagê. Przede wszystkim, to
dwustuletnia cerkiew pw. œw.
Spirydiona, wybudowana w
stylu typowo mo³dawskim,

maj¹ca dachy o charakterystycznym dla tego regionu
kszta³cie. Patronem cerkwi
nie jest jak byœmy siê spodziewali œródziemnomorski
Spirydion, cudotwórca z Trimithonu na Cyprze, którego
szcz¹tki do 10 maja by³y
wystawione do adoracji w kijowskiej cerkwi pw. Wszystkich
Œwiêtych, ale œw. Spirydion
Noweg z Rumunii, o czym
mówi tabliczka przy wejœciu,
spisana w jêzyku rumuñskim.
Dziesiêæ kroków dalej –
kolejny zabytek architektury,
zwi¹zany z postaci¹ historyczn¹. Przed niedu¿ym domkiem stoi wielka, aczkolwiek
sympatycznie wygl¹daj¹ca
wie¿a z herbem rodowym.
Obecnie mieœci siê tu administracja powiatowa, a niegdyœ by³ tu dworek rodziny
Verona, której najznamienitszym przedstawicielem by³
malarz o imieniu Arthur. W
Hercy mo¿na ³atwo nauczyæ
siê historii wybitnych mieszkañców Rumunii – naprzeciw
dworku stoi pomnik poety
rumuñskiego Gheorghi Asachi’ego. O nim, o Arthurze Verona, a tak¿e o „mo³dawskiej”
historii miasta mo¿na siê

Œwi¹tynia oraz sierociniec ojca Micha³a ¯ara dla nieuleczalnie chorych dzieci w s¹siedniej Molnicy
dowiedzieæ w muzeum, które
zajmuje kilka sal w tutejszym
liceum.
Klasztor
„piêciogwiazdkowy”
Cztery kilometry dalej od
Hercy jest jeden z najbardziej
okaza³ych zabytków regionu
hercañskiego – mêski klasztor
Wniebowst¹pienia Pañskiego.
Kopu³y jego s¹ widoczne nie
tylko z uczêszczanej szosy
Czerniowce-¯ytomierz za
rzek¹ Prut, ale tak¿e z Czerniowiec, dok¹d mamy 20 km
drogi. Oczywiœcie, kto by nie
zauwa¿y³ takich kszta³tów!
Dzwonnica nad bram¹ klasztoru przypomina t¹ z cerkwi
œw. Zofii w Kijowie, z t¹ ró¿nic¹, ¿e w Banczenach [Banceni] jest ona dwukrotnie
wy¿sza. Dodajmy, ¿e obok
jest budowana ogromna

puj¹cy urod¹ podobnym
krymskim parkom w Liwadii
i Massandrze, ale kilkakrotnie mniejszy. Wszêdzie
alejki, wy³o¿one drogim kamieniem, prowadz¹ce od
altanki do altanki, dobrze
wykoszone trawniki, krzewy,
miniaturowe tuje i wiele
kwiatów. Poœrodku ca³ej tej
zieleni opodal œwi¹tyni jest
fontanna, z której tryskaj¹
strumienie wody.
Wewn¹trz œwi¹tyni spod
kopu³y zwisa masywne poz³acane kadzid³o. Jest tu
piêciopoziomowy rzeŸbiony
ikonostas, a i wszystkie œciany
s¹ ozdobione freskami. Napisy w jêzyku rumuñskim
daj¹ do zrozumienia, ¿e nie
jesteœmy w Moskwie czy £awrze Peczerskiej, a na Bukowinie. Budynek klasztorny jest
równie¿ zdobiony bardzo
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bogato. Przyjêto uwa¿aæ, ¿e
cela mnicha – to coœ skromnego, niemal¿e ascetycznego.
Nie mo¿na tego powiedzieæ
o celach klasztornych w Banczenach, które raczej przypominaj¹ pa³ace nuworyszów.
Jeœli s¹dziæ po tym przepychu, to zakrada siê w¹tpliwoœæ,
czy aby na pewno ¿yj¹ tu
asceci. Co prawda, pod wzgórzem, za pasiek¹, która swymi
rozmiarami odpowiada bogactwu klasztornemu, jest
ma³a i, jak widaæ, skromna
pustelnia Przemienienia Pañskiego. Tutaj te¿ nie ominê³y
nas kontrasty – obok jest
widoczna masywna kopu³a
altanki nad Ÿród³em.
Ca³y ten przepych powsta³
w okresie krótszym, ni¿ 10 lat
przy aktywnym wsparciu
Wiktora Janukowicza i w okresie jego bycia premierem
rz¹du Ukrainy. Byæ mo¿e
dlatego Janukowicz, jako
kandydat na prezydenta,
pokona³ w powiecie Herca
Wiktora Juszczenkê w kampanii wyborczej 2004 roku.
By³ to jedyny przypadek jego
zwyciêstwa na Bukowinie.
Jednak nie warto oskar¿aæ
mnichów klasztoru Wniebowst¹pienia Pañskiego o
zbytnie zami³owanie do przepychu. W s¹siedniej wsi
Molnica [Molniţ a] mieszka
ojciec Micha³ ¯ar, bezpoœrednio zwi¹zany z pustelni¹.
Za³o¿y³ i wspólnie ze wspólnot¹ w Banczenach opiekuje
siê przyklasztornym domem
dziecka, do którego trafiaj¹
dzieci nieuleczalnie chore.
Miejscowi mieszkañcy twierdz¹, ¿e dziêki modlitwom
tutejszych ojców wyzdrowia³o
kilkoro dzieci, u których
zdiagnozowano AIDS.

JAK DOJECHAĆ
DO BANCZEN
I HERCY?
Poci¹giem nr 627 relacji
Kijów-Czerniowce. Wyjazd
o 18.36, przyjazd – o 9.44.
Wartoœæ przejazdu w wagonie kupiejnym (odpowiednik kuszetki) – 112 grn.,
a w wagonie p³ackartnym,
czyli z pryczami do le¿enia,
bez przedzia³ów – 75 grn.
Powrót poci¹giem nr 628.
Wyjazd o godz. 16.44, przyjazd do Kijowa o godz. 8.04.
Z Czerniowiec do Hercy
i do Banczen jad¹ autobusy
i busiki (marszrutki), odje¿d¿aj¹ce z g³ównego dworca
autobusowego (ul. G³ówna,
219) – od dworca kolejowego
do dworca autobusowego
dojazd trolejbusem linii 3
oko³o 20 minut. O rozk³adzie
jazdy i wartoœci biletów
mo¿na siê dowiedzieæ pod
nr telefonu:
(03722) 4-16-35
i przez internet
http://www.bus.com.ua

„BARBARKA” – Z ZIEMI SAMBORSKIEJ
MAREK GIERCZAK
tekst i zdjêcia
Ka¿dego roku pielgrzymi z
ró¿nych stron œwiata i mieszkañcy Ziemi Samborskiej
gromadz¹ siê przy koœciele
œwiêtej Barbary i przy starym
Ÿródle z cudown¹ wod¹ w
miejscowoœci Strza³kowice.
Do Barbarki garn¹ siê jej
czciciele, którzy obecnie
mieszkaj¹ w Polsce. A czyni¹
to po to, aby tak jak ich
przodkowie oddaæ czeœæ patronce Ziemi Samborskiej œwiêtej Barbarze, mêczennicy
za wiarê, patronce dobrej
œmierci i tych, którzy s¹ nara¿eni na œmieræ. To w³aœnie
œwiêta Barbara w ci¹gu stuleci chroni³a od klêsk wszystkich, którzy powierzyli siê Jej
opiece.
Pierwszy koœció³ ku czci
œwiêtej Barbary by³ wzniesiony jeszcze w XVI wieku.
By³a to œwi¹tynia murowana
z trzema o³tarzami, znacznie
wiêksza od obecnej, otoczona
cmentarzem. W 1753 roku
koœció³ liczy³ ju¿ piêæ o³tarzy.
Powodem do powiêkszenia
œwi¹tyni sta³ siê wzrost kultu
œwiêtej Barbary, a co za tym
idzie - brak miejsca dla przybywaj¹cych pielgrzymów.
W ksiêdze króla Zygmunta
III z 1645 zosta³y spisane
³aski, otrzymane za wstawiennictwem œwiêtej Barbary. W roku 1633 zosta³o
erygowane Bractwo œwiêtej
Barbary, które opiekowa³o siê
koœcio³em i spisywa³o doznane
uzdrowienia i cuda.
W œwi¹tyni znajdowa³a siê
s³ynna p³askorzeŸba œwiêtej
Barbary, któr¹ w 1648 roku
ofiarowali samborscy mieszczanie za uratowanie miasta
od napadów kozacko-tatarskich (obecnie kopia tej p³askorzeŸby znajduje siê w o³tarzu
g³ownym koœcio³a parafialnego
w Strza³kowicach). Obok
koœcio³a nadal jest studnia,
woda z niej ma w³aœciwoœci
lecznicze.
Istniej¹ legendy
o Barbarce:
Dawno, dawno temu zaraza – morowe powietrze –
przysz³a do Strza³kowic.
Grozi³o to wymieraniem
wsi, bowiem ka¿da kobieta
bêd¹ca w ci¹¿y umiera³a,
nie pozostawiaj¹c po sobie
potomstwa. Nikt nie móg³
sobie z tym poradziæ. Ludnoœæ szuka³a ratunku u znachorów. A¿ tu pewnego,
letniego dnia dzieciom, pas¹cym swoje krowy objawi³a
siê œwiêta Barbara. Kaza³a
og³osiæ wszystkim, ¿e zaraza
ust¹pi, kiedy mieszkañcy
wybuduj¹ na tym miejscu
koœció³. Spod stóp œwiêtej
Barbary trysnê³o Ÿróde³ko
z wod¹, póŸniej nazywan¹
„wod¹ od œwiêtej Barbary”.
Mieszkañcy zrobili wszystko,
co poleci³a im œwiêta Barbara. A koœcio³owi dano
wezwanie œwiêtej Barbary
Mêczennicy. Zaraza ust¹pi³a, a wodê od œwiêtej Barbary podawano wszystkim,
szczególnie umieraj¹cym,

by œwiêta wstawi³a siê u Boga
i nie dopuœci³a do œmierci bez
przyjêcia Sakramentów œwiêtych.
Kolejnego cudu na Barbarce doœwiadczyli nasi przodkowie w roku 1777, kiedy
przez Ziemiê Samborsk¹
przesz³a kolejna fala morowego powietrza. Wymar³a
du¿a czêœæ ludnoœci. Ocala³y
ksi¹dz Gabriel Kolenda z
nieliczn¹ grup¹ osób, pozbierali zw³oki i z orszakiem
pogrzebowym ruszyli na pole
do koœcio³a œwiêtej Barbary,
aby na cmentarzu przy koœciele pogrzebaæ zmar³ych. W
nabo¿eñstwie pogrzebowym
przed koœcio³em wszyscy
gor¹co wzywali wstawiennictwa œwiêtej Barbary u Boga,
aby wszelka zaraza ich omija³a.
Tego dnia, a by³ to poniedzia³ek po Zes³aniu Ducha

townie przebudowany i zmniejszony.
W XX wieku œwi¹tyniê
potocznie nazywano „koœcio³em na polu” lub „Barbark¹”.
Od 1929 roku rozpoczêto
sprawowanie Mszy œwiêtych
z wystawieniem Najœwiêtszego Sakramentu na zewn¹trz koœcio³a, przy o³tarzu
polowym, bowiem koœció³ek
mieœci³ oko³o 100 osób, a na
odpust na Zielone Œwiêta
przybywa³o ponad trzynaœcie tysiêcy wiernych.
Przysz³y lata wojny, zmieni³y siê rz¹dy. W roku 1944
komuniœci podminowali
teren wokó³ koœció³ka,
potem go rozebrano, blachê
wymieniono na wódkê, ceg³ê
oddano na budowê chlewów
w ko³chozie. Zosta³ niewielki
pagórek, Ÿróde³ko, cudowna
woda. Minê³y czasy, kiedy na

Proboszcz parafii Strza³kowice,
ks. Leszek Pankowski z parafianami,
serdecznie zaprasza wszystkich
do wziêcia udzia³u w uroczystoœciach
odpustowych na Barbarce.
Suma odpustowa zostanie odprawiona
w Niedzielê Zes³ania Ducha Œwiêtego
(31 maja) o godzinie 15.00
Œwiêtego, zebrani doœwiadczyli niezwyk³ego zjawiska.
Odczuli dziwn¹ moc. Bia³y
ob³ok zerwa³ siê z nieba i zawisn¹³ nad koœcio³em. Zapanowa³a ogromna cisza. Po
chwili ob³ok wzniós³ siê do
nieba, zabieraj¹c ze sob¹
wszystkie groŸne epidemie
z Ziemi Samborskiej. Od
tamtego cudu nad Barbark¹
Ziemia Samborska nie dozna³a podobnego zagro¿enia.
Z wdziêcznoœci za otrzymane
³aski postanowiono obchodziæ
wielkie, trzydniowe odpusty
na Barbarce na Zielone Œwiêta.
W 1784 roku Austriacy
zniszczyli wiele koœcio³ów i
klasztorów na tej ziemi, równie¿ koœció³ œwiêtej Barbary.
W pierwszej po³owie XIX
wieku, decyzj¹ biskupa Monastyrskiego, koœció³ œwiêtej
Barbary przyznano parafii
strza³kowickiej. Zosta³ grun-

trzydniowy odpust zje¿d¿a³a
siê do Barbarki ca³a okolica,
kiedy z okolicznych koœcio³ów
sz³y piesze procesje, gospodarze jechali odœwiêtnymi powozami, a kramarze mieli
ca³oroczny utarg z karuzeli,
³akoci i piwa. Ale czasy te
pozosta³y g³êboko w ludzkiej
pamiêci.
Na zaoranym pagórku
ko³choŸnicy, którzy nocami
zbierali plony, s³yszeli o pó³nocy dziwne œpiewy, organy,
g³os dzwonków. Wszyscy
szeptem mówili, ¿e to miejsce
œwiête...
Pewnego razu sta³ siê dziwny
wypadek z „wszechw³adnym”
przewodnicz¹cym ko³chozu,
z rozkazu ktorego zaorano
„Barbarkê”. Zdrowy, tryskaj¹cy si³¹, m³ody cz³owiek zas³ab³ i znalaz³ siê na bloku
operacyjnym z zawa³em. Bóle
nie ustêpowa³y, leki nie po-

maga³y, profesorowie byli
bezradni. Pewnego razu przyœni³ mu siê sen: pani w purpurze nakaza³a mu naprawiæ
to, co zepsu³. Po przebudzeniu napisa³ na kartce papieru
polecenie s³u¿bowe: odkopaæ
Ÿróde³ko na Barbarce i przynieœæ mu tej wody.
Parafianie ze Strza³kowic
i przedmieœcia bardzo siê
ucieszyli. Kopali kilkanaœcie
dni, w ró¿nych miejscach
ukazywa³a siê woda, a¿ wreszcie natrafiono na Ÿróde³ko.
Odkopano i oczyszczono studzienkê. Przewodnicz¹cy
ko³chozu wyzdrowia³.
Ka¿dego roku w Zielone
Œwiêta, mimo zakazów miejscowych w³adz, wierni ze
Strza³kowic, D¹brówki i przedmieœcia samborskiego gromadzili siê przy cudownym
Ÿróde³ku, aby powierzaæ troski
i k³opoty Bogu przez wstawiennictwo œwiêtej Barbary.
W roku 1994 na tym
samym miejscu rozpoczêto
budowê nowego koœcio³a.
Jest to trzeci koœció³ w tym
miejscu. Konsekracji koœcio³a
w dniu 3 grudnia 2000 roku
dokona³ arcybiskup lwowski
kardyna³ Marian Jaworski.
Tradycje odpustowe odradzaj¹
siê. Od 1994 roku stale jest
odprawiana Msza œwiêta w
niedzielê Zes³ania Ducha
Œwiêtego. Ostatnio sumie odpustowej przewodniczyli kardyna³ Marian Jaworski i biskup Marian Buczek. Licznie
przybywaj¹ ludzie wszystkich
obrz¹dków i narodowoœci. Od
kilku lat œpiewom wiernych
towarzyszy orkiestra dêta.
Uroczyst¹ sumê poprzedza
nabo¿eñstwo ku czci œwiêtej
Barbary. Msze s¹ odprawiane
na zewn¹trz koœcio³a. Odpust
na Zielone Œwiêta jest dziêkczynieniem Bogu za ocalenie
Ziemi Samborskiej i uproszeniem ³ask od Boga za poœrednictwem œwiêtej Barbary. Od
roku 2001 jest odprawiana
suma odpustowa w dniu 4
grudnia, kiedy Koœció³ Powszechny obchodzi wspomienie
œwiêtej Barbary.
Wiêcej informacji o Barbarce mo¿na znaleŸæ w ksi¹¿ce Marka Gierczaka „Historia
wsi Strza³kowice”.
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Za wolność naszą i waszą

GENERAŁ CHORĄŻY JURKO TIUTIUNNYK
SZYMON KAZIMIERSKI
Genera³ Tiutiunnyk urodzi³ siê 20 kwietnia 1891
roku we wsi Budyszcza ko³o
Czerkas. Jego rodzina, podobnie jak wszystkie inne
s¹siednie rodziny ch³opskie,
cierpia³a niewyobra¿aln¹
biedê. Z oœmiorga rodzeñstwa
przysz³ego genera³a prze¿y³o
i osi¹gnê³o wiek doros³y
tylko czworo. Rodzina Tiutiunnyków nie by³a jednak
zwyczajn¹ ch³opsk¹ rodzin¹
tamtych czasów, a Jurko
Tiutiunnyk nie by³ zwyczajnym wiejskim ch³opakiem,
jakich wielu. Jego babka
by³a bowiem rodzon¹ siostr¹
Tarasa Szewczenki, a ten
fakt nobilitowa³. Nobilitowa³,
ale te¿ zmusza³ do wysi³ku.
Do zdobywania wiedzy, do
nauki. Nawet wtedy, gdy
wszystko doko³a zdawa³o
siê byæ temu przeciwne.
Na miejscu by³a tylko
wiejska szko³a, któr¹ Jurko
ukoñczy³ i wydawa³o siê, ¿e
jest to ju¿ koniec edukacji, na
jak¹ pozwoli³ mu los dziecka
z biednej rodziny ch³opskiej.
Sta³o siê jednak inaczej.
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Tiutiunnyk nie
widzia³ dla siebie
przysz³oœci zwi¹zanej z Rz¹dem
Tymczasowym
Rosji. Jemu siê
marzy³a wolna
Ukraina.

W roku 1913 zosta³ wcielony do Armii Rosyjskiej,
gdzie pocz¹tkowo s³u¿y³ w 6
Batalionie Syberyjskim we
W³adywostoku, a gdy wybuch³a I wojna œwiatowa, ju¿
jako podoficer, przewieziony
zosta³ wraz ze swoj¹ jednostk¹ na teren Polski. Podczas walk z nacieraj¹c¹ armi¹
niemieck¹, zostaje ranny
niedaleko £odzi w paŸdzierniku 1914.
Dowództwo rosyjskie natychmiast pozna³o siê na
nadzwyczajnych uzdolnieniach wojskowych tego,
zdawa³oby siê, zwyczajnego
ch³opaka z ukraiñskiej wsi.
Dyskusja wœród jego prze³o¿onych dotyczy³a tylko tego,
czy ju¿, w tej chwili powierzyæ
Tiutiunnykowi dowództwo 6
Batalionu Syberyjskiego, czy
mo¿e lepiej umo¿liwiæ mu
najpierw ukoñczenie oficjalnych studiów wojskowych.
Wreszcie zdecydowano siê na
to drugie.
Po ukoñczeniu szko³y oficerskiej Tiutiunnyk wraca do
s³u¿by czynnej, awansowany
na dowódcê 6 Batalionu Sy-

beryjskiego, aktualnie uwik³anego w ciê¿kie walki z
Niemcami. Nied³ugo po powrocie zostaje ranny po raz
drugi, a gdy zakoñczy³ leczenie, jako tak zwany ozdrowieniec, czyli po prostu ¿o³nierz
nie do koñca jeszcze sprawny
po ciê¿kim zranieniu, zostaje
przeniesiony na stanowisko
dowódcy 32 Batalionu Posi³kowego w Symferopolu na
Krymie. Tam w³aœnie zastaje
go Rewolucja Lutowa. Aleksander Kierenski, bêd¹cy
wtedy na Krymie i znaj¹cy
otaczaj¹ce s³aw¹ opowieœci
o m³odym ukraiñskim oficerze,
proponuje Tiutiunnykowi naczelne dowództwo okrêgu
Odessy, ale Tiutiunnyk mu
odmawia. Tiutiunnyk nie
widzia³ dla siebie przysz³oœci
zwi¹zanej z Rz¹dem Tymczasowym Rosji. Jemu siê marzy³a wolna Ukraina. Przedostaje siê wiêc do Kijowa, gdzie
zostaje cz³onkiem tworz¹cego
siê w³aœnie nowego rz¹du Ukraiñskiej Republiki Ludowej.
Na jesieni 1917 roku by³
inicjatorem powstania oddzia³u wojskowego, tak
zwanych Wolnych Kozaków,
który pocz¹tkowo nieliczny,
w roku 1918 rozbudowa³ siê
do oko³o dwudziestu tysiêcy
¿o³nierzy. By³ to wyraz nap³ywu ochotników ukraiñskich,
stawiaj¹cych siê do obrony
kraju przed atakiem bolszewików. Najwa¿niejsze zwyciêstwa wojsk ukraiñskich
dotyczy³y pobicia 8 Armii
bolszewickiej oraz odbicia
z ich r¹k miast Kotowska
i Chersonia.
W roku 1919 Tiutiunnyk
po³¹czy³ swoje si³y z paramilitarnymi oddzia³ami atamana
Matwieja Grigoriewa, zwanego
te¿ Nikiforem Grigoriewem
(tak naprawdê Nyczypir Serwetnyk z Podola), gdzie rozdzielono funkcjê w ten sposób,

123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123

Genera³ chor¹¿y Jurko Tiutiunnyk
cielem i przejœæ do dzia³añ
partyzanckich na ty³ach bolszewików i armii Denikina.
Powsta³y zgrupowania pod
dowództwem genera³ów Jurka
Tiutiunnyka i Mychaj³a Omelianowycza-Pawlenki. Ich
dzia³ania, nazwane Pierwszym
Pochodem Zimowym, trwa³y
od 6 grudnia 1919 do 6 maja
1920 roku.
Dzia³alnoœæ partyzancka
zakoñczy³a siê z chwil¹ zdobycia Kijowa przez zespolone
wojska polsko-ukraiñskie.

4 grudnia 1919 dowództwo ukraiñskie
zdecydowa³o skoñczyæ z dzia³aniami
polegaj¹cymi na otwartej walce z nieprzyjacielem i przejœæ do dzia³añ
partyzanckich na ty³ach bolszewików
i armii Denikina. Powsta³y zgrupowania
pod dowództwem genera³ów Jurka
Tiutiunnyka i Mychaj³a OmelianowyczaPawlenki.

¿e Grigoriew zosta³ G³ównodowodz¹cym, a Tiuttiunnyk
- Szefem Sztabu po³¹czonych
wojsk. Zapocz¹tkowa³o to
seriê udanych walk z bolszewikami i wojskami armii
Denikina.
Gdy pod koniec roku 1919
roku losy wojny odmieni³y siê
i nad armi¹ ukraiñsk¹ zawis³o
widmo zag³ady, na naradzie
w Czartoryi dnia 4 grud-nia
1919 dowództwo ukraiñskie
zdecydowa³o skoñczyæ z dzia³aniami, polegaj¹cymi na
otwartej walce z nieprzyja-

Po pocz¹tkowych sukcesach, kampania przeciwko
bolszewikom zakoñczy³a siê
dla wojska ukraiñskiego katastrof¹. ¯o³nierzy ukraiñskich
internowano w polskich obozach.
Internowani nigdy nie pogodzili siê z myœl¹ o przegranej, a sytuacjê na radzieckiej
obecnie Ukrainie traktowali
jako tymczasowoœæ. Jako¿
wieœci nadchodz¹ce z Ukrainy
mówi³y o wybuchaj¹cych
wszêdzie buntach przeciwko
w³adzy bolszewików, a liczeb-

noœæ antybolszewickich oddzia³ów partyzanckich oceniano
na 40 000 ludzi. Na Ukrainie
powsta³ Centralny Ukraiñski
Komitet Powstañczy, podporz¹dkowuj¹cy sobie poszczególne oddzia³y zbrojne i ³¹cz¹cy
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stania antyradzieckiego na
terytorium Ukrainy. Utrzymywanie i finansowanie tego
sztabu, a tak¿e finansowanie
jego dzia³alnoœci, mia³o byæ
gwarantowane przez stronê
polsk¹. Polacy zobowi¹zali siê
ponadto, w przypadku wybuchu powstania na Ukrainie,
wyekwipowaæ, uzbroiæ i przetransportowaæ na Ukrainê
wszystkich ukraiñskich ¿o³nierzy internowanych w Polsce. Ukraiñskim dowódc¹
ca³ego przedsiêwziêcia zosta³
genera³ chor¹¿y Jurko Tiutiunnyk. Na jego wniosek w³adze polskie zgodzi³y siê zwalniaæ
z internowania wszystkich,
¿o³nierzy i oficerów, wskazanych przez genera³a.
Dziêki tym umowom na
terenie Polski powsta³ ukraiñski Sztab PartyzanckoPowstañczy silnie po³¹czony
z istniej¹cym na Ukrainie
CUKP. Z Ukrainy do genera³a
Tiutiunnyka zaczê³y nadchodziæ liczne raporty, informuj¹ce
go o sytuacji na Ukrainie,
a tak¿e o liczebnoœci oraz
rozlokowaniu przebywaj¹cych tam oddzia³ów Armii
Czerwonej.
18 marca 1921 podpisano
traktat ryski, co oznacza³o
oficjalne zakoñczenie dzia³añ
wojennych z Rosj¹ radzieck¹.
Oficjalne, bo nieoficjalnie sytuacja na pograniczu polskoradzieckim wcale nie by³a
pokojowa.
W czerwcu 1921 SPP zostaje przeniesiony do Lwowa
i podporz¹dkowany V Ekspozyturze Oddzia³u II Naczelnego
Dowództwa Wojska Polskiego,

Polacy zobowi¹zali siê, w przypadku
wybuchu powstania na Ukrainie,
wyekwipowaæ, uzbroiæ i przetransportowaæ na Ukrainê wszystkich ukraiñskich ¿o³nierzy internowanych
w Polsce. Ukraiñskim dowódc¹ ca³ego
przedsiêwziêcia zosta³ genera³
chor¹¿y Jurko Tiutiunnyk.

wysi³ki narodu w celu pozbycia siê niechcianego okupanta.
By³o oczywiste, ¿e powstanie
silna wiêŸ pomiêdzy CUKP
i Ukraiñcami, przebywaj¹cymi
w Polsce. I tak siê sta³o.
Pocz¹tkowo, po nieprzyjemnych doœwiadczeniach,
jakie ich spotka³y, Ukraiñcy
próbowali uzyskaæ pomoc nie
od Polaków, a od Francuzów.
W odpowiedzi na ukraiñskie
memorandum, szef francuskiej misji wojskowej w Polsce
genera³ Niessel poleci³ Ukraiñcom zwróciæ siê z propozycj¹ wspó³pracy do polskiego
Sztabu Generalnego, sam
oferuj¹c mediacjê pomiêdzy
obu stronami. Dosz³o wkrótce
do ugody i Polacy zgodzili siê
na powstanie na terenie Polski ukraiñskiego Sztabu Powstañczego, który mia³by zaj¹æ
siê przygotowywaniem pow-

któr¹ dowodzi³ major Kazimierz Florek.
Oficerem ³¹cznikowym
pomiêdzy Polakami i Ukraiñcami zosta³ porucznik Jerzy
Kowalewski.
Trudno powiedzieæ, jak siê
to sta³o, ale bolszewicy mieli
w œrodowisku polskim i ukraiñskim swoich doskonale
zakamuflowanych wywiadowców. Dziêki temu natychmiast byli informowani o
wszystkich poczynaniach
SPP i wykorzystywali to w
gwa³townych notach protestacyjnych, oskar¿aj¹cych
Polskê o finansowanie grup
dywersyjnych, dzia³aj¹cych
na terytorium Zwi¹zku Radzieckiego oraz zwalnianie z
internowania ¿o³nierzy ukraiñskich i przekazywanie ich
dowództwu ukraiñskiemu,
które tworzy z nich te oddzia³y.
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Polacy oczywiœcie twierdzili,
¿e to nieprawda, oskar¿aj¹c z
kolei Zwi¹zek Radziecki o
przerzucanie przez polsk¹
granicê uzbrojonych dywersantów i gromadzenie na
polskiej granicy oddzia³ów
wojskowych, sk³adaj¹cych
siê z wrogo do Polski nastawionych Ukraiñców galicyjskich. Obie strony, zbiegiem
okolicznoœci, mówi³y jak najprawdziwsz¹ prawdê i takim
oto pokojem by³ ten Pokój
Ryski.
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Genera³ Tiutiunnyk, wspierany
przez wszystkich
swoich podkomendnych,
postanowi³, bez
ogl¹dania siê na
konsekwencje,
przeprowadziæ
planowany rajd
na Ukrainê.

Tymczasem w Polsce
mo¿na by³o zaobserwowaæ
dzia³ania, maj¹ce na celu
odebranie w³adzy Józefowi
Pi³sudskiemu przez jego opozycjê polityczn¹. Ju¿ sam
traktat ryski, w formie, w jakiej zosta³ podpisany, wymierzony by³ przeciwko polityce
Marsza³ka.
17 marca 1921 przyjêto
konstytucjê stworzon¹ z myœl¹
o maksymalnym ograniczeniu
w³adzy Pi³sudskiego. Chyba
tylko dlatego, ¿eby nowa konstytucja nie wesz³a w ¿ycie,
Sejm Ustawodawczy przed³u¿y³ swoj¹ kadencje, a to powodowa³o, ¿e nadal obowi¹zywa³a
tak zwana „ma³a konstytucja”,
przekazuj¹ca Pi³sudskiemu
stanowisko Naczelnika Pañstwa.
Pomimo tych zabiegów
opozycja wali³a do Pi³sudskiego z coraz ciê¿szych armat.
Przepychanki na górze w³adzy
nie mog³y nie mieæ wp³ywu na
sytuacjê Ukraiñców na terenie Polski, a tak¿e na sytuacjê
samego SPP i pracê, jakiej ten
sztab siê podj¹³.
W po³owie roku 1921 zakoñczono przygotowania do
powstania. Genera³ Tiutiunnyk proponowa³, aby grupy,
inicjuj¹ce antyradzieckie powstanie wysz³y z Polski tu¿ po
zakoñczeniu na Ukrainie ¿niw.
By³by to czas rekwizycji zbo¿a
przez w³adze bolszewickie, a
wiêc czas, kiedy niechêæ Ukraiñców do owych w³adz osi¹gnê³aby poziom najwy¿szy.
I wtedy w³aœnie, gdy wszystko ju¿ by³o gotowe, Polacy
zaczêli siê z przedsiêwziêcia
wycofywaæ. Proponowali odst¹piæ od pomys³u powstania
i zaj¹æ siê tylko dzia³aniami
wywiadowczymi oraz okazjonalnymi wypadami dywersyjnymi. Przepad³ ustalony uprzednio termin zakoñczenia
¿niw i to by³ pierwszy cios,
jaki spad³ na usi³uj¹cych

przygotowaæ powstanie na
Ukrainie. Drugi cios, du¿o
gorszy, to masowe aresztowania cz³onków CUKP oraz
aresztowania i rozbrajanie
ukraiñskich oddzia³ów partyzanckich, maj¹cych przy³¹czyæ siê do grup inicjatywnych
wychodz¹cych z Polski, jakie
rozpoczê³y siê na Ukrainie.
Robota szpiegów bolszewickich przynosi³a im teraz
sukcesy.
Po prawie ca³kowitym
rozbiciu CUKP i miejscowych
oddzia³ów partyzanckich,
szansa oddzia³ów inicjatywnych na rozpalenie w Ukrainie powstania narodowego
spad³a w³aœciwie do zera.
Mimo to, genera³ Tiutiunnyk, wspierany przez wszystkich swoich podkomendnych,
postanowi³, bez ogl¹dania siê
na konsekwencje, przeprowadziæ planowany rajd na Ukrainê. Najlepszy termin, kiedy
mo¿na by³o tego dokonaæ,
min¹³ ju¿ jednak bezpowrotnie.
Pod koniec paŸdziernika
1921 genera³ utworzy³ trzy
grupy inicjatywne:
1. Besarabsk¹, pod wodz¹
genera³a Andrija Hu³yj-Hu³enki.
2. Podolsk¹, pod dowództwem podpu³kownika Mychaj³a Palija, a po jego zranie12
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to urzêdnicy administracji
i personel przysz³ego sztabu
wojsk powstañczych, których
genera³ wzi¹³ ze sob¹, chc¹c
tworzyæ na wyzwolonych terenach swój w³asny aparat
administracji cywilnej i wojskowej. Przeciwko tej grupie
bolszewicy rzucili ca³¹ dywizjê
kawalerii. Tiutiunnyk zaj¹³
miasto Korosteñ, ale nie utrzyma³ siê w nim d³ugo. Zagro¿ony okr¹¿eniem, rozpocz¹³

Zdjêcia genera³a Tiutiunnyka wykonane przez GPU po
jego aresztowaniu
wycofywanie grupy. Pod miastem Bazar bolszewicy otoczyli
Ukraiñców i po zaciêtej walce
zniszczyli grupê wo³yñsk¹.
Genera³owi Tiutiunnykowi z
niewielk¹ liczb¹ ¿o³nierzy

Klêska grupy Tiutiunnyka pod Bazarem nie tylko zniechêci³a genera³a do
idei oswobodzenia Ukrainy od bolszewików, ale równie skutecznie zniechêci³a go do dalszej wspó³pracy z Polakami.
Ca³kiem zasadnie oskar¿a³ Polaków
o niewykorzystanie odpowiedniego
momentu na rozpoczêcie akcji oraz
o póŸniejsze, byle jakie wyposa¿enie
wszystkich trzech grup inicjatywnych.

niu podpu³kownika Serhija
Czornego.
3. Wo³yñsk¹, której dowództwo obj¹³ sam genera³
Tiutiunnyk.
Wszystkie grupy razem
liczy³y oko³o 1500 ¿o³nierzy
byle jak uzbrojonych, a nawet
byle jak ubranych. By³a to
kompletna kompromitacja
Wojska Polskiego, które
przecie¿ zobowi¹za³o siê ich
wyposa¿yæ i uzbroiæ.
Pierwsza ruszy³a grupa
podolska. Wesz³a na teren
radzieckiej Ukrainy, przesz³a
pochodem oko³o 1500 kilometrów i nie dokonawszy
w³aœciwie niczego, 6 grudnia
wróci³a siê do Polski.
Grupa besarabska zasta³a
na terytorium ZSRR oczekuj¹ce ju¿ na ni¹ ogromne
zgrupowanie radzieckiej kawalerii. Po kilku dos³ownie
dniach, grupa zmuszona
zosta³a do powrotu.
4 listopada przekroczy³a
granicê grupa genera³a Tiutiunnyka. By³a to grupa
najliczniejsza i najsilniejsza.
Liczy³a nieco ponad 900 ludzi, ale oko³o 100 z nich byli

dzia³ania nieoficjalne. Prasa,
ulotki, emisariusze wœlizguj¹cy siê do obozów dla internowanych. Pomimo wielkich
nak³adów na tê akcjê, rezultaty jej oceniane s¹ na bardzo
niewielk¹ liczbê ukraiñskich
¿o³nierzy, którzy dali pos³uch
tym bolszewickim zabiegom.
Wiadomym przecie¿ by³o, ¿e
bolszewikom nie tyle chodzi
o powrót ¿o³nierzy na Ukrainê, ile o to, ¿eby nie przeby-

uda³o siê przebiæ do Polski.
Na miejscu potyczki poleg³o
500 Ukraiñców. Oko³o 400
dosta³o siê do niewoli. Po wydzieleniu z nich grupy 80
przeznaczonych do sk³adania
zeznañ, pozosta³ych jeñców
bolszewicy rozstrzelali.
Ukraiñskie wtargniêcie na
teren radzieckiej Ukrainy i chêæ
rozbudzenia tam powstania
narodowego, nazywane jest
Drugim Pochodem Zimowym
armii URL.
Klêska grupy Tiutiunnyka
pod Bazarem nie tylko zniechêci³a genera³a do idei oswobodzenia Ukrainy od bolszewików, ale równie skutecznie
zniechêci³a go do dalszej
wspó³pracy z Polakami. Ca³kiem zasadnie oskar¿a³ Polaków o niewykorzystanie odpowiedniego momentu na
rozpoczêcie akcji oraz o póŸniejsze, byle jakie wyposa¿enie wszystkich trzech grup
inicjatywnych.
Od samego pocz¹tku internowania w Polsce ukraiñskich
¿o³nierzy, w³adze bolszewickie
zabiega³y o ich powrót na
Ukrainê. G³ównie by³y to

wali oni w Polsce, gdzie zawsze
mog¹ daæ siê zwerbowaæ do
nastêpnych akcji przeciwko
pañstwu radzieckiemu.
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do ZSRR. Nie oszukujmy siê,
¿e by³ to przecie¿ nie Zwi¹zek
Radziecki, a TYLKO radziecka
Ukraina.
Pomyœlnie zakoñczona
próba œci¹gniêcia na teren
(niech bêdzie) radzieckiej
Ukrainy jednego z najzacieklejszych wrogów Zwi¹zku
Radzieckiego, by³a oczywiœcie
powodem do dumy wywiadu
bolszewickiego. Genera³owi
po przyjeŸdzie na Ukrainê nie
tylko nie spad³ jeden w³os z
g³owy, co wszyscy mogli zobaczyæ na w³asne oczy, ale zosta³
on wyró¿niony zaszczytnym
stanowiskiem wyk³adowcy na
Akademii Czerwonych Dowódców w Charkowie, gdzie
wyk³ada³... taktykê walk
partyzanckich!
Genera³ zosta³ te¿ zaproszony przez znanego radzieckiego re¿ysera filmowego
Aleksandra Dow¿enkê do
napisania scenariusza do filmu „Zwenigora”, gdzie genera³ gra³ dodatkowo samego
siebie, czyli genera³a Jurka
Tiutiunnyka, ale tego z³ego,
antyradzieckiego, jako ¿e film
by³ propagandówk¹ wymierzon¹ w Symona Petlurê.
12 lutego 1929 genera³
Tiutiunnyk widocznie przesta³ ju¿ byæ potrzebny propa-

Genera³ Tiutiunnyk przesta³ byæ
potrzebny propagandzie radzieckiej.
Zosta³ aresztowany. S¹d „udowodni³” genera³owi winê agitacji antyradzieckiej i skaza³ go na œmieræ przez
rozstrzelanie.

Dziwne, co sta³o siê z genera³em Tiutiunnykiem. To,
czego wywiad bolszewicki nie
móg³ osi¹gn¹æ z ukraiñskimi
szeregowcami, uda³o mu siê
z ukraiñskim genera³em. S¹
autorzy, którzy twierdz¹, ¿e
genera³ Tiutiunnyk zosta³
przez OGPU (INO) zwabiony
na teren ZSRR. No mo¿e i zwabiony, ale genera³a przecie¿
nikt nie porywa³. W roku
1923 genera³ sam wyjecha³

gandzie radzieckiej, bo zosta³
aresztowany w Charkowie
i przewieziony do Moskwy,
gdzie czeka³ ju¿ na niego
proces s¹dowy. S¹d „udowodni³” genera³owi winê agitacji antyradzieckiej i skaza³
go na œmieræ przez rozstrzelanie. Wyrok wykonano w
Moskwie 20 paŸdziernika
1930 roku.
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DO MATKI BOŻEJ
Ks. Arcybiskupowi Mieczys³awowi Mokrzyckiemu
B¹dŸ pochwalona,
Bogarodzico,
Chwalebna Matko S³owa,
Królujesz w sercach,
Zawsze Dziewico
Twych wiernych Ludzi
Lwowa!
Gdy z Czêstochowy
cudownym szlakiem
Do nas tu zawita³aœ,
Takim znamiennym,
promiennym znakiem
Tyle radoœci nam da³aœ.
Maj jest na œwiecie,
maj kwitnie w sercu,
Pe³en zieleni i s³oñca,
W blaskach nadziei,
wiary kobiercu
Wielbi Ciê mi³oœæ gor¹ca.
O Pani nasza, Matko
£askawa,

Gdy w maju ziemia
Ci œpiewa,
Ca³a przyroda czeœæ
Ci oddawa,
W nowe siê szaty
przywdziewa.
Troska o los naszych
œwi¹tyñ nas lêka,
Co bêdzie, co bêdzie z nami?
Niechaj nas strze¿e Twoja
porêka,
Módl siê za Lwów! I za nami!
Nie, my nie dzier¿ym
w sercach kamieni,
¯yczliwim dla wszystkich
braci,
Lecz sprawiedliwoœæ
niech opromieni
I prawdê przysz³oœæ
zap³aci.
STANIS£AWA NOWOSAD
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Bez kaplicy
jest taka Matka Boska
co nie ma kaplicy
na jednym miejscu
pozostaæ nie umie
przesz³a przed Katyñ
chodzi po rozpaczy
spotyka niewierz¹cych
nie p³acze
rozumie
ks. Jan Twardowski
KRYSTYNA ADAMSKA
tekst i zdjêcia

sobie te dzieci, jak wielkim
aktem odwagi by³o stawianie
takich lampionów. Nie by³o to
bezpieczne – przecie¿ i tak
wszyscy we Lwowie wiedzieli,
kto je robi – dobra przedwojenna szko³a rysunku bardzo
wyraŸnie okreœla³a styl pracy,
a w krêgu mo¿liwych wykonawców mog³a byæ tylko jedna
osoba – Czes³awa Cydzikowa.
Dumne s¹, bo mama, czy potem ju¿ babcia nie ba³a siê
i nawet w czasach nie³atwych
potrafi³a publicznie broniæ

Śladami ojców i dziadów

KATYŃ
Culjak, Bronis³aw Zajdel
i Aleksander Skripka. Nie
by³a to impreza ³atwa, bo i droga daleka, brak œrodków i
sprzêtu, a przede wszystkim
– wiele przemyœleñ i brzemiê
ogromnej odpowiedzialnoœci.
Nie by³o jeszcze w Katyniu
cmentarza, trwa³y prace przy
ekshumacji. Trudno siê by³o
oprzeæ wra¿eniu, ¿e wyda-

sam na sam ze szcz¹tkami
zamordowanych nawet dla
m³odych osób sta³o siê bardzo
osobliwym prze¿yciem. Doznali go w trakcie pracy w
do³ach œmierci, gdy siedzieli
skupieni nad szcz¹tkami, odkrywaj¹c starannie, przy
pomocy szpadelków i pêdzla,
to, co przetrwa³o: guziki,
resztki zamka b³yskawicznego, huculski gwizdek...
Patrz¹c na odkrywane koœci,
mieli œwiadomoœæ tego, ¿e to
mog¹ byæ ich krewni, koledzy

Od kiedy pamiêtam Zaduszki – to t³umy lwowian
na Cmentarzu Obroñców
Lwowa, przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza. Œwiat³a œwiec,
kwiaty, a przede wszystkim - lampiony... Dziœ ju¿
takich siê nie robi, zast¹pi³y
je szklane znicze. Lampiony
by³y z kartonu, piêknie ozdobione... Wœród nich zawsze
wyró¿nia³ siê jeden: z Or³em
w koronie, ozdobiony barwami
narodowymi, który na bocznych œcianach mia³ wypisane
nazwy pól bitewnych, gdzie
okryli siê chwa³¹ polscy
¿o³nierze i nazwy miejsc
martyrologii Polaków. Tam
w³aœnie, na cmentarzu, gromadka dzieci lwowskich
skupionych w tym dniu wokó³ œwiat³a œwiec, czasem
po raz pierwszy przeczyta³a
s³owo „Katyñ”, wypisane
jako pierwsze w kolejnoœci
wœród miejsc mêczeñstwa –
zgodnie z rzeczywist¹ chronologi¹ wydarzeñ.

Nie byli w stanie ani pracowaæ, ani wstaæ i odejœæ, nawet
wypowiedzieæ s³owa...Trwali
tak doœæ d³ugo, zanim wrócli
do pracy. Potem tylko spojrzeli po sobie i nawet nie
skomentowali wra¿enia, bo
¿adne s³owa nie wyda³y im siê
odpowiednie...
Po wyjœciu z do³ów zwierzyli siê kierowniczce prac,
opowiadaj¹c o wydarzeniu.
Okaza³o siê, ¿e nie byli jedynymi, którzy prze¿yli podobny
stan. Bo Katyñ – to miejsce,
które mimo panuj¹cej tu
ciszy leœnej, g³oœno krzyczy,
wo³a do nas, potomnych, a
mo¿e – do nieba? Nikt nie czu³
g³odu, nikt nie mia³ ochoty na
komentarze, na zwyk³¹ codzienn¹ krz¹taninê wokó³
spraw ziemskich... Dopiero
spisane naprêdce refleksje
przynios³y ulgê...
Delegacja naszej organizacji by³a obecna na otwarciu
cmentarza polskiego w Charkowie. A dwóch druhów lwowskich – Witek Petrenko i Wojtek Adamski – pojechali tam
na groby swych przodków.
Dane im by³o w imieniu swych
rodzin z³o¿yæ kwiaty na tabliczkach z nazwiskami...
Zanim nast¹pi³y utrudnienia wizowe, reprezentacje
naszej organizacji czêsto
wyje¿d¿a³y na wszelkiego
rodzaju imprezy miêdzynarodowe – harcerskie i nieharcerskie, gdzie spotykaliœmy
siê m.in z kapelanem Rodzin
Katyñskich ksiêdzem pra³a-

Lwowscy harcerze przy pomniku pomordowanych

Gliniany gwizdek, znaleziony przez harcerzy
z 1 LMDH „Trop” w trakcie
ekshumacji w Katyniu
Wojciech Adamski przy do³ach œmierci
Dzieci s³ysza³y je te¿ w domach, w trakcie rozmów
doros³ych. Potem dopiero
zaczê³y rozumieæ, ¿e nie powinny mo¿e by³y s³yszeæ tego
s³owa, ¿e wiele ludzi nie ma
pojêcia o mordzie polskich
oficerów i ¿e trzeba wiedzieæ,
w czyjej obecnoœci mo¿na
o tym rozmawiaæ, a gdzie siê
powinno zachowaæ milczenie.
Po wielu latach uzmys³owi³y
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Katyñ – to
miejsce, które
mimo panuj¹cej
tu ciszy leœnej
g³oœno krzyczy,
wo³a do nas,
potomnych, a
mo¿e – do nieba?
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Jest brama, izba pamiêci, piêknie utrzymane alejki. Do³y s¹ przykryte p³ytami,
oficerowie spoczywaj¹ w poœwiêconych
miejscach, s¹ imienne tabliczki i jest
pomnik, obydwaj genera³owie spoczywaj¹
na honorowym miejscu przy pomniku.
I tylko jedno pozosta³o po staremu –
ta nieskalana cisza lasu, która krzyczy!
Potworna niesamowitoœæ tego miejsca.

prawdy i kolejne pokolenia
wychowywaæ w prawdzie.
Nadszed³ okres wielkich
nadziei i wielkich zmian.
Odrodzone harcerstwo lwowskie zorganizowa³o w 1995
roku rajd rowerowy do Katynia. Pojecha³a tylko czwórka
harcerzy z lwowskiej „Jedynki”
– Stefan Adamski, Roman

rzenia rozegra³y siê niedawno,
¿e powietrze tchnie groz¹...
Harcerze, wœród których
by³ i syn, i wnuk polskiego
oficera, podjêli prace w do³ach œmierci, pomagaj¹c w
ekshumacji. Zdawali sobie
sprawê, dok¹d przyjechali,
wszak nie jechali tu szukaæ
wra¿eñ, jednak obcowanie

Druh Jurek Pieñkos przy
tabliczkach z nazwiskami
pomordowanych oficerów
ojca czy dziadka... ¯e to
Polacy!!! Wokó³ krêcili siê pracownicy naukowi, trwa³y
prace, prowadzone bardzo
skrupulatnie, a nasi harcerze
w pewnej chwili uzmys³owili
sobie, ¿e ju¿ nie pracuj¹, ¿e
nie s¹ w stanie wykonaæ ¿adnego ruchu, wypowiedzieæ
s³owa, ¿e jakaœ niewidzialna
si³a trzyma ich w bezruchu.
D³ug¹ chwilê trwali w skupieniu, w dole, nad szcz¹tkami, niemal¿e sparali¿owani.

tem Zdzis³awem Peszkowskim.
Jako harcmistrz i d³ugoletni
kapelan Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego poza Granicami
Kraju pamiêta³ i o nas, mo¿na
nawet rzec – mia³ dla nas
wiele serca i znajdywa³ czas.
Pyta³ o Lwów, o rozwój naszej
organizacji. Marzy³ o przyjeŸdzie do Lwowa i okazja nadarza³a siê w³aœnie w maju roku
2005. Ksi¹dz kapelan bardzo
chcia³ byæ obecny na otwarciu Stanicy Harcerskiej, któr¹
wymarzy³ sobie razem z nami
i razem z nami bardzo cieszy³
siê z tego, ¿e dom piêknieje
i ¿e ju¿ wkrótce bêdzie miejscem spotkañ harcerzy z ca³ego œwiata – tu w³aœnie, we
Lwowie, u Ÿróde³ powstania
harcerstwa. Przyjazd by³ niemal¿e pewny, wszystkie szczegó³y omówiliœmy z ksiêdzem
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przez telefon i wszystko przygotowaliœmy – lekarz ksiêdza
kapelana okaza³ siê jednak
nieub³agany... Umówiliœmy
siê na inn¹ okazjê, która ju¿
nie mia³a nastapiæ... Na uroczystoœæ otwarcia stanicy
ksi¹dz Peszkowski przekaza³
nam piêkne ¿cyzenia i wspania³y dar – poœwiêcon¹ w³asnorêcznie p³askorzeŸbê Matki
Boskiej Katyñskiej.
D³ugoletni i wierni przyjaciele naszej organizacji –
instruktorzy ze Zwi¹zku
Harcerstwa Rzeczypospolitej
w³ozyli wiele si³ i wystarali

siê dla nas o zaproszenie na
pielgrzymkê do Katynia,
która mia³a miejsce w
dniach 9-11 kwietnia 2009
roku. Delegacja Naczelnictwa w osobach hufcowego
LHH „Baræ” Wojciecha Adamskiego i przybocznego dru-
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pomnikiem z³o¿ono œliczne
wieñce, p³onie mnóstwo zniczy,
ludzie podchodz¹ do tabliczek, wtykaj¹ w szczeliny
bia³o czerwone chor¹giewki,
modl¹ siê. Ktoœ dotyka rêkoma tablicy z nazwiskiem,
jakby dotyka³ ukochanej
osoby – mo¿e tatusia – i ma
go pewnie przed oczyma
takiego, jaki by³ prawie 70
lat temu. Ktoœ umieszcza
przy tabliczce lub na mogile
poœwiêcon¹ palmê – przecie¿
jest Wielki Pi¹tek, wkrótce
Wielkanoc! Jakiœ dziennikarz
relacjonuje na bie¿¹co uroczystoœæ, siedz¹c na pniu
czy wykrocie... Wœród uczestników pielgrzymki uwijaj¹
siê niezbêdni w takich
sytuacjach ludzie, którzy
uroczystoœæ obs³uguj¹ –
s³u¿by porz¹dkowe i medyczne, dziennikarze. Cmentarz
w Katyniu o¿ywa – ludzie s¹
wszêdzie – przyjechali tu, bo
pamiêtaj¹, a niektórzy tak¿e
po to, by pamiêtaæ mogli
inni. Wydaje siê, ¿e wokó³ s¹
sami znajomi – tyle wzruszaj¹cych spotkañ – pozdrowienia, które trzeba zawieŸæ
do Lwowa, wiele pytañ – jak
tam? Pozdrowienia przekazuje
tak¿e Pan Prezydent Ryszard
Kaczorowski. Nie jesteœmy
tu obcy, mimo, ¿e niewiele
mamy lat, czujemy, ¿e to
miejsce nale¿y te¿ do nas.
Nic nie przeszkadza nam
ch³on¹æ powagi tego miejsca,
a wyobraŸnia przenosi nas
w przesz³oœæ. Dziadek siedzia³ w Griazowcu, móg³ tu
zgin¹æ... los zrz¹dzi³ inaczej.
Tu spoczêli najlepsi ludzie -

Tu spoczêli najlepsi ludzie - przy tym
w chwili, kiedy tak bardzo byli
potrzebni OjczyŸnie... Do³y, psy,
egzekutorzy, strza³y – i honor Polaka,
i polski mundur, i wielka mi³oœæ
do Ojczyzny.

¿yny wêdrowników Jerzego
Pieñkosia pojecha³a tym
razem oficjalnym poci¹giem
specjalnym, razem z innymi
delegacjami, z cz³onkami
Rodzin Katyñskich, przedstawicielami w³adz polskich.
Uroczyœcie i oficjalnie – by
z³o¿yæ ho³d i by po raz kolejny daæ dowód wiernoœci
najwy¿szym idea³om.
Z relacji
Wojciecha Adamskiego:
W Katyniu nie zastaliœmy
prawie nic, o czym opowiadali uczestnicy rajdu. Jest
brama, izba pamiêci, piêknie
utrzymane alejki. Do³y s¹
przykryte p³ytami, oficerowie
spoczywaj¹ w poœwiêconych
miejscach, s¹ imienne tabliczki i jest pomnik, obydwaj
genera³owie spoczywaj¹ na
honorowym miejscu przy
pomniku. I tylko jedno pozosta³o po staremu – ta
nieskalana cisza lasu, która
krzyczy! Potworna niesamowitoœæ tego miejsca. Pod

przy tym w chwili, kiedy tak
bardzo byli potrzebni OjczyŸnie... Do³y, psy, egzekutorzy, strza³y – i honor Polaka,
i polski mundur, i wielka
mi³oœæ do Ojczyzny.
Panie z Domu Polskiego
w Smoleñsku chc¹ nam
nieba przychyliæ. Zorganizowano dla nas zwiedzanie
tego zabytkowego miasta.
Nie cieszy mnie jednak
widok œwietnie zachowanych potê¿nych murów obronnych ani stara cerkiew,
zbudowana w piêknym pó³nocnym stylu. Mam za sob¹
Katyñ. Wci¹¿ s³yszê z³owrog¹
katyñsk¹ ciszê, dŸwiêczy g³oœniej, ni¿ najbardziej gwa³towna burza. Czujê, ¿e tymi
samymi ulicami Smoleñska
chodzili oficerowie radzieccy,
ci sami, którzy dokonali
mordu w Katyniu, ¿e tu siê
bawili, mieli domy, rodziny,
znajomych. Nie jest mi tu
dobrze – jak¿e smutny jest
kraj, gdzie wydarzy³ siê ogrom
tragedii...

DWADZIEŚCIA LAT POZNAŃSKIEGO
ODDZIAŁU TOWARZYSTWA
MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW
POŁUDNIOWOWSCHODNICH
Hanna Dobias-Telesiñska
Jesieni¹ 1988 roku we
Wroc³awiu, z inicjatywy Lwowian, zosta³o s¹downie zarejestrowane Towarzystwo
Mi³oœników Lwowa. Zarz¹d
G³ówny na sw¹ siedzibê obra³
miasto Wroc³aw, gdzie znajdowa³o siê najwiêcej mieszkañców przedwojennego
Lwowa, Kresów Po³udniowoWschodnich i ich potomków.
Od tego czasu ruszy³a lawina
oddzia³ów w ca³ej Polsce,
Poznañski oddzia³, z inicjatywy Tomasza Naganowskiego oraz Ewy DobiasJózefiak, powsta³ 23 lutego
1989 roku. Na pierwsze spotkanie do Sali Kominkowej w CK
ZAMEK przyby³o 111 osób.
Lwowiacy szybko znaleŸli
siê w poznañskim œrodowisku.
Pierwszym prezesem Oddzia³u
zosta³ prof. Andrzej Alexiewicz,
nastêpnie prof. Tomasz Naganowski, a obecnie mgr Bo¿ena
£¹czkowska.
Przez dwadzieœcia lat cz³onkowie Towarzystwa spotykali
siê na wspólnych imprezach,
odczytach, spektaklach, spotkaniach œwi¹tecznych, Dniach
Lwowa, piknikach i wycieczkach. Powsta³o wiele „nowych”
znajomoœci i okazji do
wspomnieñ z tamtych minionych miejsc i lat. Celem Towarzystwa jest m.in. propagowanie kultury i historii, ponad
600 letnich dziejów Polski,
o której nie mo¿na by³o mówiæ
przez prawie 50 lat, a która
zajmowa³a tak wa¿ne miejsce
w dziejach Polski. Organizowaliœmy spotkania z interesuj¹cymi ludŸmi zwi¹zanymi
z Kresami np.: z pp. Dzieduszyckimi, Witoldem Szolgini¹,
Jerzym Michotkiem, Dor¹
Kaznelson z Drohobycza, p. Podhajeckim ze Stryja, p. Danut¹
Nespiak prof. Niciej¹ i z wielu
innymi. W roku 1997 obchodziliœmy bardzo uroczyœcie jubileusz 60-lecia pracy scenicznej Krystyny Feldman.
Poznañski Oddzia³ TML
i KPW nie ogranicza siê
jedynie do spotkañ i imprez
towarzyskich. Od samego pocz¹tku ka¿dy wyjazd wycieczki
na Kresy ³¹czono z akcjami
charytatywnymi. Od wielu
lat, ka¿dego roku w grudniu,
wyrusza transport darów do
Lwowa, Brze¿an, Moœcisk,
Przemyœlan, Rohatyna, Podhajec i innych miejscowoœci
na Kresach. Odwiedzamy polskie parafie, szko³y i przedszkola,
starszych ludzi, którzy czekaj¹
na nasz¹ pomoc. Ka¿da akcja
charytatywna, organizowana
przez Stanis³awa £ukasiewicza,
oparta jest na wspó³pracy z

krêgiem „ORL¥T” ZHR z os.
Rusa w Poznaniu, a tak¿e na
ofiarnoœci m³odzie¿y szkolnej
oraz niektórych zak³adów i firm
poznañskich, Klubu Inteligencji Katolickiej oraz innych,
w tym wielu osób nie zawsze
z „tamtych” stron. Na letni wypoczynek zapraszaliœmy grupê
dzieci polskich z Brze¿an,
które przebywa³y w poznañskich rodzinach, uczestnicz¹c
w wielu bardzo atrakcyjnych
wycieczkach po Wielkopolsce,
oraz dzieci z £ucka, które w
okresie zimowym zwiedza³y
Szlak Piastowski oraz Warszawê.
Dziêki staraniom naszego Oddzia³u Siergiej ze Lwowa, który
ucierpia³ podczas pokazów
lotniczych w Skni³owie, otrzyma³ protezê nogi, która umo¿liwia mu normaln¹ egzystencjê
i powrót do pracy.
Ka¿dego roku we wrzeœniu
Oddzia³ organizuje DNI LWOWA
w Poznaniu. Patronat honorowy
obejmuje Wojewoda Wielkopolski oraz Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego. W
b.r. odbêd¹ siê ju¿ dwunaste.
Impreza ta cieszy siê coraz
wiêkszym zainteresowaniem
poznañskiej spo³ecznoœci. Ze
swym programem chcemy
wychodziæ do innych miast
Wielkopolski, w ubieg³ym
roku by³o to Leszno. W ramach
DNI LWOWA organizowane
s¹ interesuj¹ce wystawy fotograficzne, ekslibrisu, pocztówek,
znaczków, malarstwa o tematyce kresowej, itp., na Starym
Rynku, przed Restauracj¹
Kresow¹, odbywa siê Piknik
Lwowski, z udzia³em zespo³ów
ze Lwowa oraz ró¿nych miast
Polski. Goœciliœmy chór „Echo”,
„Lwowsk¹ Falê” ze Lwowa,
„Bukowiñskie Kolory” z Czerniowiec, „Werhowynê” z ¯abiego,
„Wo³yñskie S³owiki” z £ucka,
oraz „Pakê Rycha” z Bytomia,
„Biedronki” z Brzegu, „Baniaki”,
poznañski chór „Arion” i M³odzie¿ow¹ Orkiestrê Dêt¹ z Tarnowa Podgórnego. Wa¿nym
punktem programu Dni Lwowa
by³a sesja naukowa, organizowana przez Juliusza Rozmi³owskiego, poœwiêcona udzia³owi
lwowian w ¿yciu naukowym
i kulturalnym Wielkopolski,
w której uczestniczyli zaproszeni naukowcy i ludzie kultury
z Poznania. Na tê okolicznoœæ
wydawane by³y biuletyny,
zawieraj¹ce ¿yciorysy wybitnych postaci, dzia³aj¹cych na
terenie Poznania i Wielkopolski, a wywodz¹cych siê z terenów Lwowa i dawnych Kresów
Po³udniowo-Wschodnich.
Zebrane w ca³oœæ ukaza³y siê
w ksi¹¿ce pt.: „Udzia³ Lwowa
i Kresów Po³udniowo-Wschodnich w ¿yciu naukowym i kul-

turalnym Poznania i Wielkopolski. Biogramy i wspomnienia”. Od dwóch lat podczas
uroczystej inauguracji DNI
LWOWA wrêczana jest statuetka Lwa „Semper Fidelis”, któr¹
zaprojektowa³ artysta Jaros³aw
LebiedŸ. Przyznana zosta³a
ministrowi Andrzejowi PrzewoŸnikowi oraz œp. prof. Andrzejowi Stelmachowskiemu.
Wspó³organizotorami Dni
Lwowa jest Wspólnota Polska,
Biblioteka Raczyñskich, Restauracja Kresowa, Centrum Kultury Zamek oraz ZHR Orlêta.
Towarzystwo wydaje BIULETYN, który poza artyku³ami
redakcyjnymi publikuje ciekawe przedruki z krajowej
prasy na temat Kresów i ich
wybitnych mieszkañców.
BIULETYN redaguje Danuta
Szwarc, Hanna Dobias-Telesiñska i Iwo Werschler.
Od 1989 roku akces do
Towarzystwa zg³osi³o ponad
600 osób. Nie wszyscy z zak³adaj¹cych przed dwudziestu
laty Oddzia³ Poznañski Towarzystwa s¹ nadal z nami.
Pamiêtamy o nich i wspominamy. Wspominamy równie¿
tych, którzy zostali zamordowani na Kresach. W ich intencji odprawiane s¹ uroczyste
Msze œw. w Farze, podczas
DNI LWOWA. Wiele osób, z
uwagi na wiek, nie uczestniczy w naszych spotkaniach.
Na wiêkszych imprezach
spotyka siê ok. 100 osób..
Swoj¹ siedzibê Towarzystwo
zmienia³o wiele razy. Ale, poza
jednym przypadkiem, zawsze
mieœci³a siê i mieœci, dziêki
goœcinnoœci Dyrekcji, w Centrum Kultury ZAMEK, gdzie w
ka¿d¹ œrodê w godzinach
popo³udniowych w pok. 336
odbywaj¹ siê spotkania. W
siedzibie Towarzystwa, poza
spotkaniami towarzyskimi,
mo¿na nabyæ tak¿e literaturê
o tematyce kresowej, wydawan¹
we Lwowie i na terenie Polski.
Funkcjonuje tu tak¿e bogata
biblioteka lwowska.
Przez dwadzieœcia lat
wszystkie przedsiêwziêcia staraliœmy siê dobrze wykonywaæ.
Nie by³oby to mo¿liwe bez
wspólnej pracy cz³onków Towarzystwa oraz innych osób
nam ¿yczliwych. Do nich
nale¿y m.in. dyr. Szk. Podst.
Nr 84 mgr Irena RoemetCiomborowska, rektor WSHI
dr Roman Dawid Tauber, dyr.
Wydzia³u Kultury W³odzimierz Gorzelañczyk, dyr. CK
Zamek Marek Raczak, dyr.
Muzeum Sienkiewicza mgr
Anna Surzyñska-B³aszak,
Janusz Borowczyk i inni. Mamy
nadziejê, ze spe³niliœmy oczekiwania.
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Media polskie na Ukrainie

KAŻDY SAM O SOBIE „Gazeta Polska Bukowiny”
(dokoñczenie prezentacji mediów
z poprzedniego numeru)

STOWARZYSZENIE
DZIENNIKARZY
POLSKICH
NA UKRAINIE

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich na Ukrainie
jest pierwsz¹ zarejestrowan¹
(2005 r.) spo³eczn¹ niepañstwow¹ organizacj¹ dziennikarzy mediów polskojêzycznych nie tylko na Ukrainie,
lecz na ca³ej przestrzeni postsowieckiej. Chocia¿ zgodnie z
zapisem w statucie organizacja ma dzia³aæ wed³ug
lokalnego statusu stolicy Ukrainy, jej aspiracje poszerzaj¹
siê na ca³y kraj. Maj¹ powstaæ
oddzia³y terenowe w obwodach w celu przekszta³cenia
organizacji w cia³o ogólnokrajowe. Podstawowym celem
statutowym Stowarzyszenia
jest zjednoczenie wysi³ków
jego cz³onków w d¹¿eniu do
zaspokojenia i obrony ich
interesów prawnych dla
wszechstronnego rozwoju
polskojêzycznych œrodków
masowego przekazu.
Stowarzyszenie prowadzi
swoj¹ dzia³alnoœæ w ró¿nych
formach, m.in. wydawniczej,
organizuj¹c konferencje i seminaria, dyskusje, konkursy
dziennikarskie, utrzymuj¹c
kontakty z zagranic¹. Na razie
liczba cz³onków Stowarzyszenia stanowi 20 osób.
G³ównie s¹ to redaktorzy
polskich mediów Ukrainy.
Przewodnicz¹cym Stowarzyszenia w drugiej kadencji jest
redaktor „G³osu Podola“ Henryk Kaczurowski. Pierwszym
Przewodnicz¹cym by³a redaktor „Mozaiki Berdyczowskiej”
Larysa Wermiñska. Wed³ug
statutu Stowarzyszenia rotacja na tym stanowisku jest
obowi¹zkowa – co dwa lata.
Sekretarzem generalnym
Stowarzyszenia od samego
pocz¹tku jest zastêpca redaktora naczelnego „Dziennika

Kijowskiego” Borys Dragin,
który prowadzi stronê internetow¹ Stowarzyszenia. Jej
adres: www.sdpnu.org.ua
Strona zawiera 14 rozdzia³ów. Wiod¹c¹ misj¹ jest
udostêpnienie internautom
mo¿liwoœci znalezienia informacji o niemal¿e wszystkich
aspektach ¿ycia medialnego
na Ukrainie, w Polsce, na
œwiecie. Strona przekazuje
aktualn¹ informacjê z ¿ycia
mediów, przepisy prawne,
dane, dotycz¹ce dzia³alnoœci
SDPnU i przyst¹pienia do
niego, materia³y z mediów
polskich Ukrainy, nawet w
ca³oœci numery pism, nie posiadaj¹cych na razie strony
w³asnej jak np. „Mozaiki
Berdyczowskiej”. Oddzielny
rozdzia³ strony posiada linki,
czyli odsy³acze do innych
stron o podobnej tematyce
lub o charakterze bardziej
ogólnym. Jeœli chodzi o jêzyk
materia³ów portalu, strona
podaje je w wersji oryginalnej
czyli przede wszystkim w
jêzykach wspólnoty polskiej
Ukrainy: polskim, ukraiñskim,
rosyjskim, mo¿e nawet bia³oruskim, gdy s¹ takie materia³y. Nie wyklucza siê umieszczania materia³ów równie¿
w czo³owych jêzykach europejskich jak np. angielskim,
niemieckim, francuskim,
czyli jêzykach najwiêkszych
skupisk Polaków poza granicami kraju. Na stronie jest
miejsce dla Forum czyli dla
listów i opinii w rozdziale
„POCZTA: TERYTORIUM
SWOBODY S£OWA.” Otwarcie
strony jest tylko pocz¹tkiem
realizacji wirtualnych celów
i pomys³ów SDPnU.
Borys Dragin, sekretarz
generalny SDPnU

Czasopismo „Gazeta Polska
Bukowiny” jako organ Obwodowego Towarzystwa Kultury
Polskiej im. Adama Mickiewicza, powsta³o we wrzeœniu
2008 roku.
Ale pierwszy numer „Gazety Polskiej” ukaza³ siê w
Czerniowcach 30 lipca 1883
roku. Bardzo pouczaj¹ca, nie
tylko dla nas Bukowiñczyków, ale i dla Europejczyków
XXI wieku, jest treœæ artyku³u
redakcyjnego w pierwszym
numerze „Gazety Polskiej”,
która wzywa nas ku tolerancji, do wzajemnego szacunku, wspierania dobrych
poczynañ, korzystnych dla
Bukowiny, a wiêc i dla pañstwa. Oto jak zwróci³a siê
Redakcja ku czytelnikom:
„Nie przychodzimy, by
dra¿niæ lub rozdawaæ pracê
dotychczasow¹. Staj¹c na
gruncie zasad autonomicznych, chcemy szanowaæ
prawa historyczne wszystkich. W tym celu podajemy
d³oñ pomocn¹ do ogólnej
pracy. D³oñ nasza szczera
i serdeczna. Niesiemy pracê
i wytrwa³oœæ – mamy prawo
spodziewaæ siê poparcia od
wszystkich” [„Gazeta Polska
Bukowiny”, 30 lipca 1883 r.,
poniedzia³ek].
I teraz, po tylu latach przerwy, inicjatywa Prezesa i Zarz¹du G³ównego Obwodowego
TKP im. Adama Mickiewicza
po 5 latach dyskusji, otrzyma³a wsparcie ze strony Senatu RP, Fundacji Pomoc
Polakom na Wschodzie Postanowiliœmy kontynuowaæ
tradycje starej „Gazety Polskiej”,
ale ju¿ w nowych warunkach
jednocz¹cej siê Europy.
Zosta³a utworzona Rada
Redakcyjna na czele z pre-

zesem Zarz¹du G³ównego
Obwodowego TKP im. Adama
Mickiewicza doc. W³adys³awem
Strutyñskim, jako struktura
kontroluj¹co-pomocnicza
oraz zespó³ redakcyjny czasopisma na czele z mianowanym przez zarz¹d redaktorem
naczelnym pani¹ Antonin¹
Tarasow¹.
Cz³onkami Rady Redakcyjnej s¹ redaktor naczelny
p. Antonina Tarasowa oraz
prezesi Oddzia³ów Towarzystwa: Katarzyna Drozdek
(Stara Huta), Orest Klajnik
(Kocmañ), Anna Kyse³yczuk
(Panka), Maria Malicka (Dolne
Pietrowcy), Gizela Szenderowa (Storo¿yniec), Walentyna
Wyszniak (Tereblecz).
Cz³onkami
zespo³u
redakcyjnego s¹: Antonina
Tarasowa, W³adys³aw Strutyñski, £ucja Uszakowa (wiceprezes Zarz¹du), Tomasz
Ka³uski (nauczyciel jêzyka
polskiego ze Starej Huty),
Sergiusz Szwydiuk, Piotr ¯ukowski, Oleg Slusar, Andrzej
Goruk, Walentyna Karpiak.
GPB prezentuje dzia³alnoœæ
Towarzystwa na terenie Bukowiny i poza jej granicami.
Promujemy wspó³pracê organizacji: z Koœcio³em; z Towarzystwami innych narodowoœci (ukraiñskiej, rumuñskiej, ¿ydowskiej, niemieckoaustriackiej, ormiañskiej,
rosyjskiej, bia³oruskiej etc.);
z administracj¹ samorz¹dow¹
obwodu Czerniowieckiego

i rejonów w kierunku nawi¹zania kontaktów z regionami w RP; z £odzi¹, Katowicami, Przemyœlem, Zielon¹
Gór¹, Rzeszowem, Krakowem,
Koninem, Jastrowiem k/Pi³y,
Wroc³awiem; z uczelniami
wy¿szymi w Polsce; dzia³alnoœæ m³odzie¿ow¹ oraz bezpoœrednie Towarzystwa i jego
oddzia³ów; rozwój szkolnictwa
i propagandê kultury polskiej
w wielonarodowoœciowym
regionie Bukowiñskim, historii Polaków na Bukowinie,
organizacji polskich, ich
miejscu w rozwoju Bukowiny, Czerniowiec; wiadomoœci
miêdzynarodowe etc.
Aktywnie wspó³pracuj¹
z GPB, nadsy³aj¹c w³asne
ciekawe artyku³y: £ucja Uszakowa, Tomasz Ka³uski,
Regina Ka³uski, Anna Hrynczuk, Halina Prowalska,
Sergiusz Szwydiuk, Ludmi³a
Strutyñska-Struk, Julita
Bartosz, Lila Pyndyk, Oleg
Sl³usar, m³odzie¿ studencka
i oczywiœcie Antonina Tarasowa oraz W³adys³aw Strutyñski. Du¿o pracy w przygotowaniu gazety do druku dok³ada redaktor techniczny
Walentyna Karpiak. Fotografuj¹ Aleksander Tkaczuk
i W³adys³aw Strutyñski.
Bukowina, TKP im. Adama Mickiewicza oraz „Gazeta
Polska Bukowiny” witaj¹
szczerze i serdecznie wszystkich!!!

„POLACYDONBASU”
Gazeta Towarzystwa Kultury Polskiej Donbasu jest
wydawana od paŸdziernika
2000 roku, nak³adem 3000
egz. O formacie A3 na 8 stronach, z których 4 s¹ w pe³nym kolorze (druk realizuje
nam wydawnictwo obwodowe
„Doneczczyna”). Gazeta czytana jest przez cz³onków
naszego stowarzyszenia w
Doniecku i w oddzia³ach
stowarzyszenia w obwodzie
donieckim, przez uczestników kursów jêzyka polskiego,
studentów i lektorów wy¿szych uczelni Doniecka oraz
w s¹siednich obwodach: ³ugañskim, zaporoskim i charkowskim. Rozpowszechniana
jest równie¿ w bibliotekach
naszego miasta, szko³ach,
urzêdzie miasta i urzêdzie
obwodowym. Z za³o¿enia jest
gazet¹ polsko-ukraiñsk¹ z
t³umaczeniem tekstów na oba
te jêzyki. Niektóre rubryki

prowadzimy w jêzyku rosyjskim, poniewa¿ prosz¹ nas
o to czytelnicy. Pragniemy,
by ka¿dy z cz³onków rodziny, do której trafi³a gazeta,
móg³ znaleŸæ w niej coœ dla
siebie, a wiêc: na str. 8 umieszczamy materia³y dla dzieci;
na 7 - dla gospodyñ domu
lub gospodarzy; na 6 - materia³y o treœci duchowej; 4
i 5 strona - ilustrowane informacje o wydarzeniach z ¿ycia
kulturalnego naszego stowarzyszenia albo o wydarzeniach
w Polsce; 2 i 3 - tematy historyczne, literackie, artystyczne,
materia³y krajoznawcze, o historii rodzin polskich na Don-

basie i inne; na 1 str. - wiadomoœci o charakterze bardziej
oficjalnym.
Pierwszy sk³ad redakcji:
Ryszard Zieliñski — red. naczelny, Walentyna Staruszko,
Ludmi³a Winnicka, W³adys³aw Hetmanow, nauczycielka
z Polski Ma³gorzata Kamiñska, ukraiñski korektor Raisa
Salij, ³amanie komputerowe
- Stanis³aw Salij. Zawodowych dziennikarzy w redakcji
nie by³o: R. Zieliñski - in¿ynier górnictwa, W. Staruszko
- chemik i biolog, L. Winnicka - ekonomistka, W. Hetmanow - in¿ynier budownictwa (ostatnio w redakcji
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pracowaæ nie mo¿e z powodu
choroby oczu).
Po œmierci pana Ryszarda
Zieliñskiego obecnie w sk³adzie redakcji pracuj¹: Walentyna Staruszko (redaktor naczelny), nauczycielka z Polski
mgr filologii polskiej - Zofia
Kozio³ (ma równie¿ wykszta³cenie magisterskie dziennikarskie), L. Winnicka, ks.
Ryszard Karapuda, R. Salij,
M. Derewianko (³amanie
komputerowe) i Roza Berdychanowa - studentka Uniwersytetu Zarz¹dzania (korespondentka). Wszyscy s¹ po
szkoleniach dziennikarskich,
organizowanych przez Fundacjê Pomoc Polakom na
Wschodzie. Od jesieni 2008
roku mamy równie¿ stronê
internetow¹ www.tkpd.org,
prowadzon¹ przez Dymitra
Staruszkê (z wykszta³cenia
informatyka). Do pisania
materia³ów do gazety anga¿ujemy cz³onków stowarzyszenia, artystów, naukowców,
lekarzy, studentów, Polaków,
zamieszka³ych w Polsce.
Myœleliœmy o wprowadzeniu prenumeraty, jednak kryzys gospodarczy ka¿e ludziom
oszczêdzaæ, a wiêc rozumiemy,
¿e z tym musimy zaczekaæ.
Chêtnie zamieszczalibyœmy
og³oszenia reklamowe.
Planujemy poszerzenie
kontaktów i wspó³pracê z
innymi wydaniami polskimi
na Ukrainie i poza jej granicami, a przede wszystkim –
w Polsce.

„MOZAIKA
BERDYCZOWSKA”

„Mozaika Berdyczowska” to pismo dwujêzyczne. Posiada
20 stron -16 w jêzyku polskim, 4 w ukraiñskim. Gazeta
jest zarejestrowana w obwodowym komitecie prasy przy
Administracji Obwodowej
(œwiadectwo Nr ÆÒ 70 z dnia
25.041995 r.). Za³o¿ycielem
pisma jest Zarz¹d Berdyczowskiego Oddzia³u Zwi¹zku
Polaków Ukrainy.
Zespó³ redakcyjny: Larysa Wermiñska - redaktor
naczelny; Walentyna Koleœnik
- sekretarz odpowiedzialny;
Piotr Koœciñski - dyrektor do
spraw wydawniczych i programowych (dziennikarz
„Rzeczypospolitej”); Wasyl
Zacharczuk - opracowanie
graficzne i techniczne; Alicja
Wermidska - kurier. Zawodowo w dziennikarstwie pracuj¹ Piotr Koœciñski i Wasyl
Zacharczuk. Inni cz³onkowie
posiadaj¹ wy¿sze wykszta³cenie humanistyczne.
Pismo „Mozaika Berdyczowska” jest gazet¹ kulturalno-oœwiatow¹. Na jej
³amach ukazuje siê informacja o Polakach i Polsce,
historii, kulturze, tradycjach
narodu polskiego.

O Edycie Klein i Marcie Sztokfisz raz jeszcze. Będzie film?
Z MART¥ SZTOKFISZ
rozmawia Jan Mo¿d¿yñski
- Twoja „Ksiê¿niczka
deptaku”, sta³a siê bestsellerem, mimo braku nale¿ytej reklamy ani promocji?
- Wydawcy licz¹ na tak
zwan¹ reklamê szeptan¹.
Ktoœ jest pod wra¿eniem
ksi¹¿ki, poleca j¹ znajomemu.
Oczywiœcie wola³abym, by mój
wydawca zaanga¿owa³ œrodki
w promowanie „Ksiê¿niczki
deptaku”, bo jest tego warta.
Na Zachodzie ¿y³abym z niej
kilka lat. Niedawno moj¹
ksi¹¿kê omówi³ i wystawi³ jej
wysok¹ ocenê „Kurier Galicyjski”, niezale¿ne pismo
Polaków na Ukrainie. W celach reklamowych pos³u¿y³abym siê zaczerpniêtym cytatem: „Oderwanie siê od lektury ksi¹¿ki Marty Sztokfisz
stanowi dla czytelnika ciê¿k¹
próbê”.
- We wczeœniejszych ksi¹¿kach, jak np. „Cena s³awy”,
„Na huœtawce” zajmowa³aœ
siê ¿yciem gwiazd kina,
show-bussinesu. „Ksiê¿niczka deptaku” opowiada
o kobiecie, która prze¿y³a
warszawskie getto, z zawszonego dziecka przeistoczy³a
siê w piêknoœæ bryluj¹c¹ na
nowojorskich salonach. Sk¹d
ta zmiana zainteresowañ?
- Kolekcjonujê ciekawe
¿yciorysy, jak inni dzie³a
sztuki. Los przypadkowo
zetkn¹³ mnie z Edyt¹ Klein na przyjêciu u londyñskiej
przyjació³ki, znanej malarki,
Mañki Dowling. Siedz¹ca obok
kobieta, opowiedzia³a mi kilka epizodów ze swojego ¿ycia.
By³y tak poruszaj¹ce, szokuj¹ce, ¿e napisa³am ksi¹¿kê
o determinacji i odwadze, sile
woli i poszukiwaniu szczêœcia.
O nadziei, jak¹ czasami w sobie usypiamy.
- Tyle jest w ¿yciu twojej
bohaterki zbiegów okolicznoœci, ¿e jej historia mo¿e
wydawaæ siê zmyœlona.
- To opowieœæ o kobiecie
z krwi i koœci. Po wojnie
znalaz³a siê w Ameryce, tam
urodzi³a dziecko, w wieku 19
lat zosta³a wdow¹, mia³a wiele
wzlotów i upadków, prze¿y³a
zarówno momenty dojmuj¹co
tragiczne, jak i szalenie zabawne.
- Opisujesz tak¿e wojenne i okupacyjne losy Edyty
Klein. To zainteresuje zw³aszcza mê¿czyzn.
- „Ksiê¿niczk¹ deptaku”
poruszeni s¹ zarówno mê¿czyŸni, jak i kobiety. Fascynuj¹ce ¿ycie cz³owieka ma dla
nas wartoœæ uniwersaln¹.
Prze¿ywamy z nim dobre i z³e
chwile, toczymy walkê o godnoœæ, szczêœcie, kochamy i nienawidzimy - uto¿samiamy siê
z bohaterem, albo jesteœmy

SIŁA NADZIEI

Marta Sztokfisz - dziennikarka i pisarka,
autorka scenariuszy, szeœciu ksi¹¿ek,
m.in. „Ceny s³awy”, „Na huœtawce” opowiada w „Ksiê¿niczce deptaku”, poruszaj¹c¹ historiê wyj¹tkowej kobiety. Jej
¿ycie to splot szokuj¹cych przypadków,
determinacji i si³y marzeñ. Niebawem
rocznica powstania w warszawskim
getcie. To okazja do rozmowy z pisark¹
o dziewczynce z getta i osi¹ganiu
szczêœcia.
pod jego wra¿eniem - podobnie jak z ciekawie narysowan¹ postaci¹ filmow¹.
Mam wielu czytelników,
którzy pisz¹ do mnie, dziel¹
siê refleksjami, jak chocia¿by
jedni z pierwszych – s¹
braæmi, w³aœcicielami warszawskiej cukierni. Z kolei
fragment ksi¹¿ki zwi¹zany z
dziejami Zofii Kie³basiñskiej
- intryguj¹cej, wielowymiarowej postaci - g³êboko poruszy³ dziennikarza pisz¹cego
o dziejach Milanówka. Mê¿czyŸni doceniaj¹ w¹tki historyczne, kobiety zwracaj¹
uwagê na odwagê i hart ducha bohaterki.
- Ksi¹¿ka pokazuje getto
warszawskie z innej ni¿
tylko martyrologiczna perspektywy.
- Wiemy, jak niewyobra¿alne by³y cierpienia na
pró¿no wo³aj¹cych o ratunek.
Nie jestem dokumentalistk¹,
opowiadam historie, które
sama chcia³abym przeczytaæ.
Zaciekawi³o mnie ¿ycie Edyty
Klein, dlatego poœwiêci³am
mu rok pracy, a tak¿e wesz-

³am do œwiata o wielkiej kondensacji tragedii i komedii,
szczêœcia i rozpaczy, mi³oœci
i nienawiœci. Ominê³am w¹tki
znane z literatury faktu,
rozbudowa³am to, co bardziej
mnie ciekawi³o. Pokaza³am
œwiat zamo¿nej, zasymilowanej rodziny ¿ydowskiej,
spokojnie ¿yj¹cej na ulicy
Stalowej w przedwojennej
Warszawie - a tak¿e okupacyjny i emigracyjny widziany
z perspektywy dziecka. Jego
wra¿liwoœci i mentalnoœci. A
dziecko, gdziekolwiek siê
znajdzie, chce siê bawiæ,
œmiaæ, cieszyæ nawet - drobiazgiem. Ono ma atawistyczn¹ potrzebê szczêœcia. Te¿
mam w sobie coœ z dziecka.
Podobnie jak Edyta, jestem
optymistyczna, waleczna
i równie¿ dzielna. Wolê dzieliæ
siê dobr¹ ni¿ z³¹ nowin¹,
dlatego nie chcia³am zamêczaæ czytelnika depresyjnymi
klimatami. To by³ wy³¹cznie
mój wybór.
- Dla Ciebie Edyta Klein
mo¿e byæ wzorem? Napisa³aœ wyemitowane s³ucho-

wisko, koñczysz sztukê…
Ona g³êboko wry³a Ci siê
w œwiadomoœæ.
- Jej ¿ycie mo¿e byæ inspiruj¹ce. Jesteœmy ró¿ni, ale
wszyscy chcemy byæ szczêœliwi. Bardzo przemawia do
mnie taka postawa ¿yciowa:
„Chcesz byæ szczêœliwy? B¹dŸ.”
Co zaœ siê tyczy wzorów, to
nie warto za swoje niepowodzenia winiæ historii, rodziców, po³o¿enia geograficznego itd. Je¿eli cz³owiek
naprawdê czegoœ chce, mo¿e
to osi¹gn¹æ. Czytelnicy „Ksiê¿niczki deptaku” zobacz¹, jak
dalece realizacja marzeñ
zale¿y od nas samych.
- W przypadku Twojej
bohaterki marzenia i poczucie w³asnej wartoœci
okazuj¹ siê kluczem do
szczêœcia.
- Tak, ale warto zwróciæ
uwagê na dziel¹ce nas ró¿nice – zw³aszcza w sferze
mentalnej. Edyta nie ma
wykszta³cenia, a zostaje dekoratork¹ wnêtrz. Czy tylko
w Ameryce wszystko jest osi¹galne i ka¿dy mo¿e tam siebie
stworzyæ? Bohaterka „Ksiê¿niczki deptaku” nie wyl¹dowa³a w Nowym Jorku jako
sprzedawca hamburgerów
czy sprz¹taczka. Pracowa³a
charytatywnie, póŸniej dekorowa³a pa³ace arabskich szejków. Dla Polki by³oby to nie
do pomyœlenia. Ciekawe, dlaczego. Prawda?
- Mówi siê, ¿e historia
Edyty Klein jest gotowym
scenariuszem na film.
- To hollywoodzka historia.
Re¿yserka, która ma tak¹
opiniê, szuka ju¿ producenta.
- Kogo widzia³abyœ w roli
Edyty?
- Widzê tê opowieœæ jako
historiê dziewczynki, której
uroda urzek³a nawet gestapowców w warszawskim
getcie i wielu mê¿czyzn po
aryjskiej stronie. Musi wiêc
byæ piêkna, mieæ wdziêk,
gracjê, wielk¹ pewnoœæ siebie – wrêcz tupet. Mieszanka
piorunuj¹ca.
- To jest bardzo ciekawa
historia do przeczytania,
a potem do obejrzenia. Oby
filmowcy jej nie przegapili.

KG
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NA RUSI TO MUSI

Moskwa, Kreml

Mi³osz Piotr Wnuk jest
absolwentem Uniwersytetu
Jagielloñskiego oraz Politechniki Krakowskiej. Od wielu
lat pracuje jako profesor na
Uniwersytecie Wisconsin w
Stanach Zjednoczonych. Wyk³ada przedmioty œcis³e, miêdzy innymi matematykê stosowan¹ dla in¿ynierów i konstruktorów. Od 1990 roku
jest konsultantem NASA w Kalifornii, gdzie sporo uwagi
poœwiêca astrofizyce i nawigacji kosmicznej.
Jest autorem trzech podrêczników oraz ma na swoim
koncie blisko sto publikacji
naukowych. Materia³y do
tych publikacji zosta³y zebrane nie tylko w USA, lecz tak¿e
w wielu krajach Europy,
takich jak: Anglia, Niemcy,
W³ochy, Izrael, Jugos³awia,
S³owenia, Rosja i oczywiœcie
Polska. W 1983 roku profesor
Mi³osz Wnuk wyk³ada³ w Chi-

nach. Jest cz³onkiem naukowego stowarzyszenia Sigma Xi,
Nowojorskiej Akademii Nauk
oraz Towarzystwa Filozoficznego w Cambridge, Anglia.
Od roku 1983 jest prezesem
Amerykañskiej Fundacji
Kultury Polskiej, która zalicza siê do jednej z bardziej
aktywnych polonijnych organizacji, promuj¹cych kulturê
Polski w Stanach Zjednoczonych.

siê dzielnie, str¹caj¹c z siebie
jak wœciek³e psy polskich
¿o³nierzy i mszcz¹c siê za
swoich poleg³ych pobratymców. I za w³asn¹ ¿onê, któr¹
Polacy zabili. I za Chrystusa,
który zgin¹³ na krzy¿u i który
jest Panem w jedynym prawdziwym Koœciele, jakim jest
Koœció³ prawos³awny.
Oto – w wielkim skrócie –
treœæ filmu. W dyskusji, w
jakiej póŸniej uczestniczy³em,
przebija³a niechêæ, a mo¿e
nawet nienawiœæ, do Polaków,
sprawców tych wszystkich
nieszczêœæ w XVII wieku.
Ma³o tego, by³y te¿ g³osy przywo³uj¹ce obecn¹ Rosjê do
odwetu, do porzucenia kapitalizmu i tak zwanej demokracji, w któr¹ nikt tu nie
wierzy, i do zjednoczenia siê
w nowym zmartwychwsta³ym
Zwi¹zku. Z wiêkszoœci wypowiedzi przebija³a nostalgia za
silnym pañstwem, takim,
jakim by³ kiedyœ ZSRR.
Widocznie Stalin mia³
racjê – t³um mo¿na ³atwo
podburzyæ, jeœli pokazaæ taki
film jak „Taras Bulba”. Sam
czu³em siê nieswojo.
Niezale¿nie od filmu, odnoszê wra¿enie jakby Rosj¹
dominowa³o teraz uczucie
bezsi³y wobec szerz¹cego siê
spo³ecznego „bardaku” lub
bezho³owia, lub te¿ po prostu,

burdelu. Kraje, które niegdyœ
¿y³y spokojnie i dostatnio
wewn¹trz struktur Zwi¹zku
Radzieckiego, teraz musz¹
radziæ sobie same, lub te¿ s¹
zdane na ³askê Ameryki. Ciche
i skrywane dotychczas wo³anie „Sojuzie wróæ!” s³ychaæ
coraz czêœciej na g³os. Trudno
zatem dziwiæ siê, ¿e zarówno
prezydent Miedwiediew, jak
i premier Putin prowadz¹
politykê – ca³kiem jawnie –
maj¹c¹ na celu przywrócenie
krajowi jego dawnej œwietnoœci,
potêgi militarnej na miêdzynarodow¹ skalê oraz statusu
imperium. S³u¿enie takiemu
w³aœnie celowi uwidacznia siê
w ka¿dym publicznym wyst¹pieniu liderów. Oto jedna z
wypowiedzi: „ZSRR by³ krêgos³upem moralnym i tarcz¹
ochronn¹ dla wszystkich narodów nale¿¹cych do Zwi¹zku,
nie tylko dla Rosji”. Oczywiœcie,
Cerkiew podtrzymuje ten sam
punkt widzenia. W Rosji zazwyczaj pañstwo i Cerkiew
maj¹ zgodne pogl¹dy, z pewnymi wyj¹tkami z 74-letniego
okresu panowania komunizmu.
Ten okres ju¿ nie powróci.
Zdumiewaj¹co – na pomoc
tym wielkomocarstwowym
d¹¿eniom przychodzi... mistyka. Byæ mo¿e powinienem
tutaj u¿yæ du¿ej litery, a zatem – Mistyka, lub, mówi¹c

MI£OSZ PIOTR WNUK
„Z m³odoœci pamiêtam taki
obrazek, szkicowany wêglem
na bia³ym arkuszu papieru.
Pamiêtam, ¿e nieomal ca³a
powierzchnia obrazu pozosta³a... bia³a, zas³ana œniegiem. Gdzieœ g³êboko w Rosji,
poprzez œnie¿n¹ pustkê, pêdzi³a kibitka, wioz¹ca na
zes³anie skazanych przez
cara buntowników. Kibitka
zmierza³a w nieznane, zapewno gdzieœ daleko na
wschód, do jakiejœ ma³ej
mieœciny na Syberii, sk¹d ju¿
do œwiata nie by³o powrotu”
Fragment z ksi¹¿ki
„Œwit nowej Rosji”,
Mi³osz Piotr Wnuk
„Taras Bulba” – tak nazywa siê najnowszy rosyjski
film, który w kwietniu tego
roku wszed³ na ekrany kin
Moskwy. Scenariusz filmu
oparty jest na powieœci Gogola o tym samym tytule,
a re¿yserem jest bardzo zdolny
mistrz sztuki filmowej W³adimir Bortko. Film by³ szeroko
reklamowany i w telewizji, i na
ulicach stolicy. Reklama ukazywa³a zaporo¿skich kozaków,
którzy wyprawili siê na wojnê
z Polsk¹. Przewodzi³ im postawny ataman (a mo¿e tylko
pu³kownik?) Taras Bulba –
st¹d te¿ tytu³ filmu.
Rzecz dzia³a siê w XVII
wieku, lecz pokazana na ekranie historia jest nadal ¿ywa.
Chodzi mianowicie o odwieczny
rosyjsko-polski konflikt,
który choæ uœpiony dzisiaj,
bêdzie jeszcze niejednokrotnie powraca³ na pierwszy
plan i kszta³towa³ stosunki
miêdzy tymi dwoma krajami.
Historyczne t³o filmu jest dziœ
tak aktualne, ¿e w rosyjskiej
Dumie w kwietniu br. by³o
ono przedmiotem dyskusji
pos³a ¯yrinowskiego z premierem Putinem. Przypomina
to czasy, kiedy Stalin osobiœcie dokonywa³ wyboru

Cerkiew Œwiêtego Piotra i Paw³a
filmów politycznie poprawnych, które zawsze w swoim
gabinecie na Kremlu ogl¹da³,
i tych, których naród nie
powinien zobaczyæ. Te filmy,
oczywiœcie, Stalin te¿ ogl¹da³
z wcale nie mmniejsz¹ uwag¹.
Film obejrza³em w Moskwie
w niedzielê palmow¹ (wed³ug
religii katolickiej, dok³adnie
tydzieñ przed prawos³awn¹
niedziel¹ wierzbow¹), w kinie
„Baku”, na Leningradzkim
prospekcie. Do sali kinowej
wchodzi siê tutaj poprzez
bramkê wykrywaj¹c¹ metal,
bardzo podobn¹ do tych ustawionych na lotniskach w ca³ym œwiecie.
Jest to prawdziwe „dzie³o
Hollywoodu” – tak mo¿na
krótko powiedzieæ o filmie.
Nie brak w nim ani okrutnych
scen kaŸni, ani te¿ wzruszaj¹cych scen mi³osnych, a nawet bezwstydnego seksu.
Wszystkie wydarzenia splecione s¹ jedn¹ nitk¹ przewodni¹, mi³oœci¹ do œwiêtej
ziemi rosyjskiej i mi³oœci¹ do
Chrytusa, który jest królem
prawos³awnego koœcio³a, strze¿¹cego jedynie prawdziwej
wiary wœród chrzeœcijan, prawos³awia.
Taras Bulba mia³ dwóch
synów. Jeden z nich zobaczy³
polsk¹ szlachciankê Helenê,

gdy k¹pa³a siê rozebrana w
rzece. Ch³opak zakocha³ siê
po uszy i – gorzej jeszcze –
w czasie wojny przeszed³ na
polsk¹ stronê, aby byæ ze
swoj¹ piêkn¹ Helen¹. Polacy
mu na to pozwolili, lecz swoi
– nie. Zastrzeli³ go w³asny
ojciec, Taras Bulba. Los drugiego syna by³ niewiele lepszy.
Wpad³ do niewoli i jako jeñca
zabrano go do Warszawy. A
tam, w czasie publicznej kaŸni,
po³amano mu rêce i nogi, a
potem – pó³ martwego – wieszano na ¿elaznym haku,
wbitym prosto w brzuch. W
ostatnim swoim okrzyku
wzywa³ „bat’ko”, czyli ukochanego ojca – Tarasa Bulbê.
Ojciec wszystko widzia³ i s³ysza³, gdy¿ sta³ w t³umie gapiów, przebrany za w³óczêgê.
A do Warszawy przewióz³ go
potajemnie, za jedyne tysi¹c
z³otych czerwieñców, stary
¯yd Jankiel, który – jak na
¯yda przysta³o – mia³ koneksje po obydwu stronach.
Tak to – wed³ug Gogola –
„panowie Lachy” rozprawiali
siê z wrogiem z Zaporo¿skiej
Siczy. Sam Taras Bulba skoñczy³ okrutn¹ œmierci¹, schwytany przez Polaków, przywi¹zany do drewnianego s³upa
³añcuchami i spalony ¿ywcem.
Zanim jednak zgin¹³, broni³
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bardziej ogólnie, Filozofia
¯ycia, pochodz¹ca podobno
wprost z Tybetu... W czasie
kilku dni, spêdzonych w
Moskwie spotka³em wysokiego
i dobrze zbudowanego mê¿czyznê w d³ugim skórzanym
p³aszczu, noszonym na manierê wojskow¹, o zagadkowym
wyrazie twarzy i œwidruj¹cym
spojrzeniu, które przebija³o
rozmówcê na wskroœ. Jego
twarz by³a mask¹, jakby
ukrywa³a jak¹œ okropn¹
prawdê. Nie muszê chyba wyjaœniaæ, jakie przysz³y mi na
myœl skojarzenia... Cz³owiek

Rosji zostanie wszak¿e ocalona, a mo¿liwe te¿, ¿e ta
zbawiona Nowa Rosja ocali
resztê œwiata. Zapyta³em, czy
Polska jest na „spisie”, to
znaczy na liœcie krajów, maj¹cych ulec zniszczeniu. Raszid
przytakn¹³ ze smutkiem i poprosi³ o nastêpny kieliszek
trunku, bez którego taka
szczera rozmowa nie by³aby
mo¿liwa. Przez nastêpn¹ godzinê Raszid uzupe³ni³ wyg³aszan¹ teoriê twierdzeniami
takimi, jak „nic nie wydarza
siê przypadkiem”, lub te¿
„energia Dobra jest wewn¹trz

Obiad w Moskwie
ten odwiedzi³ mnie w moim
hotelowym pokoju, co u Rosjan nie jest rzecz¹ czêst¹.
I rzeczywiœcie, po wypiciu butelki wódki dowiedzia³em siê
o nim kilku szczegó³ów, zupe³nie jednak niestrasznych.
Mo¿e jednak – strasznych –
lecz nie dla mnie osobiœcie,
a bardziej dla ca³ego œwiata.
Na imiê mia³ Raszid. Pochodzi³ z Taszkientu, lecz
matka jego by³a Rosjank¹.
Czu³ siê ca³kowicie Rosjaninem, ba, rosyjskim patriot¹.
Pracowa³ dla rz¹du Federacji
Rosyjskiej, o czym zreszt¹
mówi³ doœæ niejasno. Przekonywa³ mnie, ¿e na œwiecie
zagnieŸdzi³ siê moralny brud,
gorszy ni¿ najgorsze grzechy,
gorszy nawet, ni¿ zabójstwo
w³asnej matki. Z³o przysz³o
z Zachodu i zatru³o Rosjê...
Nie na d³ugo jednak –
mówi³ Raszid – nasz Stwórca
i nasz Kosmos takiego brudu
nie bêdzie tolerowa³ w nieskoñczonoœæ i wkrótce nast¹pi
oczyszczenie. Tak, jak ju¿ by³o
to kiedyœ i jak opisane zosta³o
w Biblii: ogieñ w Sodomie,
woda w czasach Noego. Ogieñ
i woda. Zepsuty doszczêtnie
œwiat zostanie ukarany, a Kosmos nie zna litoœci. Zniszczenie bedzie przemierzaæ
ca³y œwiat, postêpuj¹c jak fala
z Zachodu na Wschód. Czêœæ

nas. Bierzemy j¹ z Kosmosu
przy ka¿dym wdechu powietrza... Energia ta mo¿e
jednak byæ przetwarzana na
energiê Z³a. Odwrotny proces
te¿ jest mo¿liwy, lecz bardzo
trudny i nie dla wszystkich
osi¹galny”. I tak dalej. O szczegó³ach ju¿ nie bardzo mogê
wspomnieæ, lecz wiem, ¿e im
bardziej ubywa³o przeŸroczystego p³ynu w butelce o
romantycznej nazwie „Piat’
ozier” (czy¿by aluzja do piêciu
wielkich jezior w Stanach
Zjednoczonych?), tym bardziej ca³y wywód Raszida
wydawa³ mi siê logiczny i jedynie s³uszny. Zreszt¹ – jak
mo¿e nie byæ s³uszny, skoro
powsta³ w Tybecie? Przez
chwilê pomyœlalem o Mickiewiczu i o jego nauczycielu mistyki, Towiañskim w Pary¿u.
Na koniec mój „tybetañski
guru” przepowiedzia³ mi kiedy umrê i na co bêdê chorowaæ w przysz³oœci, po czem
odszed³ w pokoju. Butelka
by³a ju¿ zupe³nie pusta. Wed³ug rosyjskiego savoir vivre
pusta butelka nigdy nie powinna staæ na stole, i przed
odejœciem Raszid starannie
ustawi³ j¹ pod sto³em.
A teraz – pomijaj¹c Miedwiediewa, Putina i Raszida –
co ja sam myœlê o Rosji?
Trudne pytanie. Tym bardziej

trudne, ¿e w stosunku do
Rosji nigdy nie by³em obiektywny, bo j¹ lubiê. Przekonujê
siê o tym za ka¿dym razem,
kiedy mój samolot opuszcza
Moskwê – serce Rosji – czujê
wówczas smutek. Taki trochê
nieracjonalny i niczym nie
uzasadniony, ale jednak
smutek. Odwiedzi³em wszystkie wa¿niejsze miejsca w
Moskwie, tak¿e te, gdzie po
dziœ dzieñ znajduj¹ siê nies³awne wiêzienia, Butyrki,
£ubiankê oraz Lefortowo.
Sadzê, ¿e pisaæ o nich ju¿ nie
trzeba. Wspomina o nich
Józef Czapski w swojej ksi¹¿ce
o zes³aniu wg³¹b Rosji w 1939
roku. Tytu³ ksi¹¿ki mówi
wszystko – „Na nieludzkiej
ziemi”. Czapski pisze, ¿e od
utraty rozumu uratowa³a go
muzyka Chopina. Ja natomiast wybra³em modlitwê w
mojej ulubionej cerkwi, oczywiœcie prawos³awnej i zabytkowej, w cerkwi Œwiêtego
Piotra i Paw³a na ulicy So³datskiej w dzielnicy Lefortowo.
Tak, tam gdzie znajduje siê
jedno z wiêzieñ – jeszcze od
czasów carskich. Rozmawia³em te¿ z ojcem Wasilijem, ale
o tym opowiem innym razem.
Na koniec ad rem – Rosja
wydaje mi siê wielobarwnym
krajem, któremu zawdziêczamy to, i¿ œwiat nie jest
jednorodny, nie jest jednostajny i nie jest nudny.
WeŸmy na przyk³ad moje
rozmowy i przetargi z moskiewskimi taksówkarzami. Po
wyjœciu z kina trzeba by³o
jakoœ dobraæ siê do domu.
Mój „etatowy” kierowca Serio¿a, Rosjanin oczywiœcie,
ju¿ na dzisiaj zakoñczy³ swój
„dy¿ur”. Serio¿a pochodzi³
z Ulianowska, dawniej Symbirska, czyli miasta, w którym
urodzi³ siê W³adimir Iljicz
Uljanow, znany potem œwiatu
jako Lenin. Dziœ jest to niemal
milionowe miasto – niewielka
mieœcina jeœli porównaæ z
Moskw¹.
Otoczyli mnie m³odzi Czeczeñcy i Kirgizi – wszyscy
dorabiaj¹cy jako kierowcy,
chocia¿ ¿aden z ich samochodów nie by³ oznaczony
znakiem „taxi”. Wybra³em
w koñcu Czeczeñca o imieniu
Dmitryi i pomknêliœmy poprzez wieczorn¹ Moskwê.
Neonowych œwiate³ i olœniewaj¹cych reklam tak tutaj
du¿o, ¿e miejscami myœlê, i¿
jestem w Las Vegas, a nie
w Rosji. Dima opowiedzia³ mi,
¿e jego grupa, to czeczeñska
mafia, a ta druga to kirgizka.
„Nie s¹ oni groŸni” – stwierdzi³
– „bo siê nas boj¹”. I tu mia³
racjê. Rosjanie szanuj¹ si³ê
i wszelkie z nimi negocjacje,
przeprowadzone z pozycji si³y,
s¹ zazwyczaj udane. Rozumia³ to równie¿ prezydent
Reagan. I rozumia³ to te¿ nasz
rodak, który wymyœli³ porzekad³o: „na Rusi to musi,
a w Polsce, jak kto chce”.
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PROFANACJA POMNIKA
POLSKICH PROFESORÓW WE LWOWIE
We Lwowie „nieznani sprawcy” sprofanowali pomnik polskich
profesorów lwowskich zamordowanych przez hitlerowców w pierwszych dniach lipca 1941 roku.
Tak wygl¹da³ pomnik zamordowanych profesorów lwowskich
na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie w sobotê i niedzielê (10-11
maja). Napis na pomniku: „Œmieræ Lachom”.
S³u¿by miejskie Lwowa zareagowa³y na ten fakt bardzo
sprawnie. W poniedzia³ek (12 maja) pomnik by³ ju¿ wyczyszczony.
Po napisach nie by³o œladu.

Szczeniacki wybryk ? Dzie³o chorego umys³u i r¹k
fanatyka? Prowokacja, maj¹ca na celu popsucie
dobrych relacji pomiêdzy Polakami i Ukraiñcami?
Mamy nadziejê, ¿e kompetentne w³adze tak jak sprawnie
upora³y siê ze skutkami wandalizmu, tak samo sprawnie zdo³aj¹
odnaleŸæ i napiêtnowaæ sprawców.
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POSZUKUJĘ
KREWNYCH

PRAWDZIWY KRAJOZNAWCA

A kiedy znowu pójdziemy
w Karpaty, mój duch
bêdzie z wami,
tak jak ja przed laty
(M. Or³owicz)
KATARZYNA £OZA
W tym roku mija dok³adnie
dziesiêæ lat od czasu, kiedy
zosta³am przewodnikiem. Po
trwaj¹cym ponad rok kursie,
wielu wspólnych wyjazdach
w góry, egzaminie praktycznym
i teoretycznym z kilkunastu
dziedzin, otrzyma³am odznakê
ze stylizowan¹ ³emkowsk¹
cerkiewk¹, przez przewodników
nazywan¹ „blach¹” i zosta³am
przewodnikiem o numerze
560 w Studenckim Kole Przewodników Beskidzkich (SKPB)
w Warszawie.
Przewodnictwo, to bardziej
styl ¿ycia, ni¿ zawód. Chêæ
dzielenia siê z innymi tym, co
cz³owieka fascynuje. Po zakoñczeniu kursu prowadziliœmy wycieczki nieodp³atnie,
nikomu nawet do g³owy nie
przychodzi³o, ¿eby na takiej
dzia³alnoœci zarabiaæ. Niektórzy byli po prostu urodzonymi
przewodnikami, i nic tu nie
mog¹ zmieniæ ukoñczone
kursy czy zdobyte uprawnienia. Wœród przewodników
zawi¹zywa³y siê szczere przyjaŸnie i nierzadko ma³¿eñstwa, a dzieci z tych ma³¿eñstw
zasila³y kolejne pokolenia
przewodników. Ludzie, którzy
koñczyli kurs w latach 50.,
60., nadal je¿d¿¹ razem w
góry, spotykaj¹ siê. Kilka lat
temu Ko³o obchodzi³o 50lecie swojego istnienia.
Z Warszawy w góry by³o
daleko. Trzeba by³o jechaæ
ca³¹ noc poci¹giem. Ze Lwowa
jest znacznie bli¿ej. I to w³aœnie
tu, w pocz¹tkach XX wieku
rodzi³y siê tradycje przewodnictwa górskiego.
W 1899 r. pochodz¹cy z
niedalekiego Komarna syn
prowincjonalnego notariusza, Mieczys³aw Or³owicz
zdaje egzamin maturalny i zostaje zaliczony w poczet
studentów Wydzia³u Prawa
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Obdarzony
naturalnym talentem organizatorskim i pasj¹ krajoznawcz¹, organizuje dla znajomych,
a wkrótce tak¿e ci¹gle powiêkszaj¹cego siê grona
nieznajomych, wycieczki w
Karpaty. Pocz¹tki nie by³y
³atwe. Na zbiórki przed wyjazdem zg³aszali siê ludzie, którzy nigdy nie byli w górach,
w kaloszach lub ³apciach z
³yka, panie w pantofelkach na

Mieczys³aw Or³owicz
obcasach, myœl¹ce, ¿e jad¹ na
piknik za miastem. Rzeczy
potrzebne w podró¿y uczestnicy nosili w walizkach, a nawet owiniête w koc czy opakowane w papier! Na nic siê
zdawa³o przekonywanie Or³owicza, ¿e wiele wygodniejsze,
choæ mo¿e nieco dziwaczne,
bêd¹ dopiero wchodz¹ce na
rynek „ruksaki”. „Doœæ zabawnie wygl¹da³ nasz zespó³, gdy
zebraliœmy siê wieczorem na
dworcu kolejowym. Publicznoœæ z pewnym podziwem i podejrzeniem patrzy³a na nas –
wygl¹daliœmy jak dezerterzy
z carskiej armii” – wspomina
Or³owicz pierwszy zorganizowany przez siebie wyjazd w
Karpaty Wschodnie.
W 1906 roku z inicjatywy
Or³owicza powstaje Akademicki Klub Turystyczny,
uwa¿any za pierwszy studencki klub turystyczny na
dawnych ziemiach polskich
i drug¹ organizacjê turystyczn¹
po Towarzystwie Tatrzañskim.
Istnia³ on do 1922 roku, siedziba klubu znajdowa³a siê
przy pl. Kapitulnym 2.
Z czasem organizacja wyjazdów uleg³a znacznemu
usprawnieniu. Dla uczestników swoich wycieczek Or³owicz przygotowywa³ zawczasu
listê rzeczy, które bêd¹ potrzebne podczas wyprawy, co
pozwala³o unikn¹æ w jej
trakcie przykrych niespodzianek. Marsze nierzadko by³y
bardzo forsowne, przekraczaj¹ce 40 punktów tzw. „wysi³ku”. Za jeden punkt liczono
przejœcie 1 kilometra lub pokonanie 100 m wysokoœci.
Aby uczyniæ wêdrówkê
³atwiejsz¹ (i przyjemniejsz¹),
na niektóre wycieczki wynajmowano Hucu³ów z koñmi,
które nosi³y ciê¿sze pakunki.
Za uczestnictwo w wyprawie
Hucu³om p³acono tytoniem.
Schronisk na niektórych
obszarach nie by³o wcale, lub
by³o bardzo ma³o, wêdrowcy
nocowali w gajówkach, bacówkach, placówkach stra¿y
granicznej, domkach myœliwskich, a nawet w sza³asach.

Do 1939 roku pod kierownictwem Or³owicza odby³o siê
wiele wyjazdów, od okolic
Lwowa pocz¹wszy, a zakoñczywszy na dalekich woja¿ach
zagranicznych. Cz³onkowie
AKT byli nawet w Alpach i masywie Kilimand¿aro. Wyprawy
organizowano nie tylko w góry
– w³aœciwie ka¿dy obszar by³
wed³ug Or³owicza ciekawy
i godny uwagi, a wycieczki
organizowano tak, aby by³y
one jak najtañsze, choæ udzia³
w nich brali nie tylko studenci,
ale i ludzie starsi, nierzadko
na stanowiskach, a nawet
duchowieñstwo. We wspomnieniu jednej z wypraw Or³owicz pisa³: „Niestety, moja
kasa podró¿na by³a tak
skromna, ¿e musia³em rezygnowaæ z kupna widokówek
nie tylko dla siebie na pami¹tkê, ale i dla znajomych”.
Po wojnie Or³owicz mieszka³ w Polsce i kontynuowa³
swoj¹ dzia³alnoœæ turystyczn¹
a¿ do œmierci w 1959 r.
Ocenia siê, ¿e Mieczys³aw
Or³owicz w ci¹gu swojego
¿ycia pokona³ 140 tys. km.
By³ chodz¹c¹ encyklopedi¹
turystyki, autorem ponad
100 przewodników po ró¿nych zak¹tkach Europy,
miêdzy innymi, przewodnika
po Lwowie i po Galicji (oba
niedawno wznowione przez
wydawnictwo „Ruthenus” z
Krosna).
Przez uczestników wycieczek, organizowanych przez
Or³owicza, wszelkie niedogodnoœci znoszone by³y z humorem. Wspomina sam kierownik wycieczki: „Zbudzi³em
siê o œwicie, oko³o godz. 4
rano. Coœ mnie jednak tknê³o
i odsun¹³em blachê zakrywaj¹c¹ wnêtrze pieca i omal
g³oœno nie parskn¹³em œmiechem. Z pieca bowiem wyjrza³o
ku mnie kilkanaœcie krokodylich paszcz, rozdziawionych szeroko i nabitych drewnianymi szpilkami, jak
zêbami. To by³y buty kolegów,
którzy byli tak nieostro¿ni, ¿e
pozwolili Hucu³ce wstawiæ je
na noc do pieca. Dwudziestu

kolegów zosta³o bez butów,
bo by³y tak zeschniête i przypalone, ¿e nie da³y siê w ¿aden
sposób za³o¿yæ na nogê.
Najbardziej poszkodowani
byli ci, co mieli buty z cholewami. A przed nami 11 godzin
marszu do poci¹gu. Ruszyliœmy.
Czêœæ z powi¹zanymi szpagatem samymi do³ami butów,
czêœæ z obwi¹zanymi szmatami
i szpagatem nogami, czêœæ
tylko w samych skarpetkach,
a tylko 5 osób w mokrych,
lecz ca³ych butach (…) Na zakoñczenie wycieczki wszyscy
udaliœmy siê do fotografa –
ten przyst¹pi³ do pracy dopiero po otrzymaniu zaliczki,
upewniaj¹c siê, ¿e to nie jest
¿aden napad. Rozstaliœmy siê
wszyscy szybko, a kilku z nas
powêdrowa³o do najbli¿szej
³aŸni” (ze sprawozdania z wycieczki w 1906 r.).
Or³owicz uwa¿a³ turystykê
za obowi¹zek patriotyczny.
By³ przekonany, ¿e prowadzi
ona do umi³owania w³asnego
kraju poprzez poznanie go.
Nie by³ zachwycony „filisterskim” stylem turystyki, z którym zetkn¹³ siê w niemieckich
Sudetach: „Po³owa Niemców
przychodzi³a tu na ca³e niedziele po prostu tylko w tym
celu, aby wykrzyczeæ siê do
spuchniêcia gard³a, wypiæ po
kilkanaœcie halb piwa, o ile
mo¿noœci prosto z lodowni,
zjeœæ po kilka par parówek
albo po kilka porcji gulaszu.
(…) Zanim dosz³o siê do schroniska, ukrytego przewa¿nie w
lesie, dodawa³y ducha do dalszego marszu zachêcaj¹ce
turystê napisy w rodzaju „jeszcze 10 minut do najbli¿szego
pilznera” (wspomnienia z wycieczki w 1908 r.).
Mimo i¿ od pierwszych,
organizowanych przez Or³owicza wycieczek minê³o ponad
100 lat, dla mnie, i z pewnoœci¹ dla wielu innych przewodników pozostaje on niedoœcignionym wzorem, mimo i¿
sam nie uwa¿a³ siê za przewodnika, ani nie korzysta³
z podobnych us³ug: „Dla mnie,
który krajoznawstwo uprawiam
czynnie od 1904 r., a zatem
niespe³na od lat piêædziesiêciu, i który jestem raczej krajoznawc¹ praktycznym, ani¿eli
teoretykiem w tej dziedzinie
krajoznawstwo jest zdobywaniem wiedzy o kraju drog¹
wêdrówek i wycieczek po tym
kraju, a specjalnie w zakresie
znajomoœci osobliwoœci turystycznych. U prawdziwego krajoznawcy musz¹ zatem studia
naukowe uzupe³niaæ wycieczki
w teren. Prawdziwy krajoznawca
przewodników po terenie
(Cyceronów) nie potrzebuje.
Sam po kilku latach doœwiadczeñ powinien wyrobiæ w
sobie zmys³ orientacyjny oraz
umiejêtnoœæ korzystania z
opisów i map, do tego stopnia,
¿e mo¿e byæ przewodnikiem
dla innych”.

KG

Zwracam siê z uprzejm¹
proœb¹ pomoc w ustaleniu
miejsca œmierci i pochówku
mojego wujka Franciszka
Sypka zaginionego w 1939 r.
Nazywam siê Barbara Mrózek (z domu Sypek). Franciszek Sypek by³ bratem mojego
ojca Józefa. Urodzi³ siê 25
listopada 1882 r. w Bochni.
By³ synem Walentego i Barbary

z domu Z³otogórskiej. Uczêszcza³ do bocheñskiego gimnazjum im. Króla Kazimierza
Wielkiego, gdzie zda³ z wyró¿nieniem maturê w 1901 r. Nastêpnie rozpocz¹³ studia na
Wydziale Prawa Uniwersytetu
Jagielloñskiego w Krakowie.
Studiowa³ w latach 1901-1905
i wydaje siê, ¿e by³ bardzo
dobrym studentem, poniewa¿
otrzymywa³ stypendium P³awiñskiego.
Po ukoñczeniu studiów,
przez pewien czas przebywa³
w Krakowie, gdzie aktywnie
dzia³a³ w Stowarzyszeniu Mi³oœników Ziemi Bocheñskiej.
Nastêpnie wyjecha³, w nieznanym mi czasie, prawdopodobnie do Tarnopola i tam
przebywa³ do wybuchu wojny
w 1939 r. Niestety, nie posiadam
¿adnych informacji o Franciszku z tego okresu. Z danych
uzyskanych za poœrednictwem
Oœrodka „Karta” w Polsce,
wiem, ¿e by³ aresztowany w
1939 r. Nazwisko Franciszka
Sypka figuruje w „Wykazie
spraw prowadzonych przez
organa NKWD Zachodniej
Ukrainy i Bia³orusi”, pod numerem porz¹dkowym 878131,
tom 406, strona 10, pozycja
7. Numer sprawy œledczej jest
nieczytelny, organem prowadz¹cym œledztwo by³o NKWD
USSR. Akta zosta³y przeniesione do KGB USSR. Jakie
by³y dalsze losy Franciszka
Sypka? Czy zosta³ rozstrzelany
w 1939 r., czy trafi³ do ³agru?
Gdzie zmar³ i gdzie spoczywa?
Prowadzone do tej pory poszukiwania nie przynios³y
odpowiedzi na powy¿sze pytania. Dlatego zwracam siê,
do Pañstwa i Czytelników Kuriera Galicyjskiego z serdeczn¹ proœb¹ o pomoc. Adres Waszej redakcji otrzyma³am od Pani Wandy Pietragi,
by³ej prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Moœciskach.
W za³¹czeniu przesy³am zdjêcie
mojego wujka Franciszka
Sypka sprzed 1939 roku.
Z wyrazami szacunku
i serdecznymi
pozdrowieniami
Barbara Mrózek
ul. Bernardyñska 3
32-700 Bochnia
Polska
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5 maja w Domu Spotkañ
z Histori¹ odby³o siê spotkanie z profesorem Ihorem
Iliuszynem, autorem ksi¹¿ki:
„UPA i AK. Konflikt w zachodniej Ukrainie
(1939-1945)”.
Obawy strony polskiej
Zgodnie z deklaracjami
gospodarzy, spotkanie mia³o
byæ prób¹ podjêcia przerwanego polsko-ukraiñskiego
dialogu, w którym, jeszcze
kilka lat temu brali udzia³
historycy z obu krajów, œrodowisko 27 Wo³yñskiej Dywizji Piechoty AK oraz Zwi¹zek
Ukraiñców w Polsce. Jak przypomnia³ prezes oœrodka „Karta”
Zbigniew Gluza, dialog zosta³
przerwany po tym, gdy oficjalnie
wycofali siê z niego przedstawiciele mniejszoœci ukraiñskiej.
Z tego powodu wydarzeniu
towarzyszy³y obawy, wyra¿ane zw³aszcza przez ¿o³nierzy
Armii Krajowej, o to, ¿e spotkanie mo¿e zostaæ wykorzystane przez stronê ukraiñsk¹
do manipulowania przekazem
historycznym. „Obawialiœmy
siê, ¿e chce siê nas wci¹gn¹æ
w promocjê ksi¹¿ki, z której
treœci¹ nie mo¿emy siê absolutnie zgodziæ. Dlatego postanowiliœmy wydaæ oœwiadczenie,
w którym zdecydowanie odciêliœmy siê od tez prof. Iliuszyna,” - powiedzia³ portalowi
Kresy.pl przedstawiciel Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK
Andrzej ¯upañski. Jeszcze
przed spotkaniem, na stronach

SPORY O WOŁYŃ
Zwi¹zku Ukraiñców w Polsce,
mo¿na by³o przeczytaæ m.in.,
¿e ksi¹¿ka: ma ograniczyæ
próby dyskredytowania Ukrainy jako pañstwa, ukraiñskich spo³ecznoœci na œwiecie
i ukraiñskiej politycznej i intelektualnej elity przy pomocy
tendencyjnie wybranych faktów i politycznego wykorzystania historii. Tego typu wypowiedzi zosta³y ostro skrytykowane przez stronê polsk¹,
która zarzuca³a ZUP, ¿e publikacj¹ ksi¹¿ki Iluszyna chce
nie tyle podj¹æ przerwany dialog,
co go ostatecznie zakoñczyæ.
Tu nie by³o symetrii
Na spotkanie przyby³o
oko³o 100 osób. W panelu dyskusyjnym, oprócz autora
ksi¹¿ki, wziêli udzia³ równie¿
przedstawiciele Œwiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej (Andrzej ¯upañski oraz
prof. Edmund Bakuniak), do
udzia³u w dyskusji zaproszony
zosta³ równie¿ dr Grzegorz
Motyka z IPN. Rozmowom
przewodniczy³ prezes Oœrodka
„Karta” – Zbigniew Gluza. W
spotkaniu uczestniczyli równie¿ ambasador Ukrainy w
Polsce – Aleksander Mocyk
oraz szef Zwi¹zku Ukraiñców
w Polsce – Piotr Tyma. Uczestnicy podkreœlali przede wszystkim fakt, ¿e ksi¹¿ka jest jednym z nielicznych, po stronie
ukraiñskiej, g³osów, które

otwarcie mówi¹ o eksterminacji dziesi¹tek tysiêcy osób
na terenach wspólnie zamieszkiwanych przez Polaków i Ukraiñców w czasie II wojny œwiatowej. Sam profesor Iliuszyn
wyrazi³ przekonanie, ¿e mimo
krwawych odwetów, jakich
sporadycznie dopuszcza³y siê
na tym terenie oddzia³y polskiej partyzantki, nie mo¿na
ich jednak porównywaæ z zaplanowan¹ akcj¹ eksterminacji polskiej ludnoœci. Nie
mniej jednak nie szczêdzono
ksi¹¿ce s³ów krytyki. Dr Grzegorz Motyka zarzuci³ autorowi,
¿e pope³nia merytoryczny
b³¹d, kiedy o rozpoczêcie rzezi
oskar¿a stronê polsk¹. Prof.
Iliuszyn napisa³ bowiem, ¿e
terror rozpocz¹³ siê na LubelszczyŸnie wiosn¹ 1943
roku, podczas gdy, jak zauwa¿y³ dr Motyka, wówczas
ofiary mordów na Wo³yniu s¹
ju¿ liczone w tysi¹cach, natomiast na LubelszczyŸnie
dochodzi³o do pojedynczych
zbrodni, których ofiar¹ pad³o
³¹cznie kilkadziesi¹t osób.
Oprócz tego mordy dokonane
na LubelszczyŸnie nie by³y z
góry zaplanowan¹ akcj¹, w
przeciwieñstwie do planowej
i systematycznej eksterminacji na Wo³yniu. Innym
powa¿nym nadu¿yciem, którego dopuœci³ siê w swojej
pracy ukraiñski historyk,
by³o t³umaczenie mniejszej

iloœci ofiar po stronie ukraiñskiej ró¿nic¹ potencja³ów
walcz¹cych stron. Przeciwko
tej tezie szczególnie mocno
zaprotestowa³ prof. Edmund
Bakuniak, który przypomnia³,
¿e ró¿nica ta nie wynika³a
z potencja³ów, ale z celów, jakie
przyœwieca³y UPA, d¹¿¹cej do
zupe³nej eksterminacji ludnoœci polskiej, oraz AK, której
celem by³a jej obrona. Autor
przyzna³, ¿e taki by³ faktyczny
powód ró¿nicy w iloœci ofiar
po obydwu stronach. Prof.
Bakuniak zaprotestowa³ równie¿ przeciwko przedstawianiu eksterminacji polskiej
ludnoœci Wo³ynia i Ma³opolski Wschodniej, jako konfliktu
AK z jednej strony i UPA z
drugiej: „Tu nie by³o ¿adnej
symetrii. Oni mordowali,
myœmy siê bronili”.
Czy dojdzie
do pojednania?
Spotkanie trwa³o ponad
trzy godziny i bardzo szybko
przekszta³ci³o siê w dyskusjê
nad warunkami, na jakich
mo¿e w przysz³oœci dojœæ do
polsko-ukraiñskiego pojednania. Mimo i¿ na sali
obecnych by³o bardzo wielu
przedstawicieli mniejszoœci
ukraiñskiej, praktycznie nie
zabierali g³osu. Przybyli na
spotkanie Kresowiacy i ich
potomkowie domagali siê
przede wszystkim potêpienia
UPA i innych nacjonalistycznych organizacji zbrojnych.
Jedna z przyby³ych na spot-

kanie osób zwróci³a siê z pytaniem do obecnych na sali:
Bogumi³y Berdychowskiej, dr
Grzegorza Motyki, prof. Iliuszyna, oraz szefa Zwi¹zku
Ukraiñców w Polsce – Piotra
Tymy o to, czy z³o¿yliby kwiaty
na pomniku ku czci UPA.
Bogumi³a Berdychowska i dr
Motyka odpowiedzieli przecz¹co. Piotr Tyma nie udzieli³
odpowiedzi, natomiast prof.
Iliuszyn oœwiadczy³, ¿e jest
przeciwnikiem stawiania
pomników ludziom takim,
jak Bandera czy Szuchewycz,
ale prostym ¿o³nierzom nale¿y siê pamiêæ i czeœæ. Ta
odpowiedŸ spotka³a siê z
zarzutem niekonsekwencji.
W rozmowie z dziennikarzem portalu Kresy.pl prof.
Iliuszyn nie chcia³ rozwijaæ
tego tematu i uchyli³ siê od
odpowiedzi na pytanie, dlaczego godzi siê na stawianie
pomników ludziom, którzy
mordowali ludnoœæ cywiln¹.
Powiedzia³ natomiast, ¿e:
„Nawet, jeœli Polacy nie
mog¹ siê pogodziæ z oddawaniem czci cz³onkom UPA z
czasów II wojny œwiatowej,
to przecie¿ po roku 1945 do
UPA wst¹pi³o wielu m³odych
ch³opców, którzy nic nie
s³yszeli o zbrodniach, a sami
dopuszczali siê ich tylko
sporadycznie. To by³a wojna,
a oni przecie¿ walczyli o niezale¿n¹ Ukrainê”.
Ÿród³o:
www.kresy.pl/tk
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KRESOWIACY Z OPOLA CHCĄ KRESOWEJ DZIELNICY

Œrodowisko opolskich
Kresowian chce na trwa³e
zapisaæ siê w nazewnictwie
stolicy regionu. W tym roku
zamierzaj¹ wyst¹piæ z szeregiem inicjatyw, które
bêd¹ przypominaæ o tym, ¿e
niemal dwóch na trzech
mieszkañców Opola ma
zabu¿añskie korzenie.
– Czas jest nieub³agany,
odchodz¹ ci, których przymusem wysiedlono z rodzinnych
stron na Kresach, dlatego
chcemy zapisaæ siê w pamiêci
kolejnych pokoleñ – mówi
Irena Kalita, prezes opolskiego
oddzia³u Towarzystwa Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich: „Naszym
zamiarem jest proœba do
prezydenta Opola, aby w remontowanym ratuszu przewidziano miejsca na umieszczenie
sztandarów organizacji kresowych i kombatanckich.
Uwa¿am, ¿e jest to wa¿ne ze
wzglêdu na spo³eczeñstwo
miasta Opola. Codziennie w
ratuszu swoje sprawy za³atwia wiele osób. Mog³yby one
choæby rzuciæ okiem i wspomnieæ na to, co by³o w przesz³oœci,
a i co teraz obecne jest w ¿yciu
miasta. By³aby to te¿ nauka
historii dla m³odzie¿y i przes³anie, adresowane do œwiadomoœci obecnych i kolejnych
pokoleñ”.
Opolscy Kresowianie, aby
przeforsowaæ kolejny ze

swoich pomys³ów, chc¹ najpierw uzyskaæ poparcie dla
niego. W tym celu zamierzaj¹
odwo³aæ siê do opinii mieszkañców stolicy województwa.
– Chcemy rozmawiaæ z
mieszkañcami ulic: Lwowskiej,
Tarnopolskiej, Stryjskiej, aby
ta czêœæ miasta nazywana
zosta³a „Dzielnic¹ Kresow¹” –
mówi Irena Kalita – Nie bêdzie
to dla nikogo ¿aden k³opot,
czy uszczerbek. Bo ta dzielnica ju¿ jest kresowa. Nazwy
tych ulic pochodz¹ z Kresów.
Chcielibyœmy, aby nie tylko
ulice mia³y nazwy naszych
dawnych miast zabu¿añskich,
ale ¿eby ta dzielnica posiada³a
przepiêkny, s³odki wystrój
Kresowy, ¿eby tam np. stan¹³
pomnik Juliusza S³owackiego,
który w tym roku ma 200lecie urodzin. Jakie by to by³o
piêkne. Zwrócimy siê te¿ do
Rady Miejskiej Opola z wnioskiem, aby w tej dzielnicy kolejne powstaj¹ce ulice nazwano
imieniem miast kresowych.
Opolscy Zabu¿anie oraz
ich potomkowie to nie jest
jakieœ marginalne, ma³o
znacz¹ce œrodowisko. W nastêpstwie drugiej wojny œwiatowej na tereny obecnego województwa opolskiego przesiedlono z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej
tysi¹ce polskich rodzin. Repatrianci, jak ich nazywano,
zamieszkali w kilkudzie-

siêciu miejscowoœciach tego
region.
– Po wojnie Opolszczyznê
zamieszkiwa³o, blisko 810
tysiêcy ludnoœci – mówi El¿bieta Dworzak pracownik
naukowy Muzeum Œl¹ska
Opolskiego. – Z tego jedn¹
czwart¹ stanowili osadnicy
przybyli z Kresów.
Tereny, z których zostali
przesiedleni w³¹czono w obszar radzieckich republik:
ukraiñskiej, bia³oruskiej i litewskiej.
Wyliczenia badaczy z Muzeum Œl¹ska Opolskiego, dotycz¹ce przesiedlonych na
Opolszczyznê stanowi¹ ciekawy
materia³ analityczny. Zw³aszcza w kontekœcie repatriacji
do samego Opola. Badania na
ten temat rozpoczêto dopiero
w latach 90 i nadal trwaj¹.
Wczeœniej zabrania³y tego
komunistyczne w³adze. Kresy
w powszechnej opinii spo³ecznej by³y w czasach PRL
tematem tabu.
5 grudnia 1950 roku
przeprowadzono w Polsce
pierwszy powojenny spis
powszechny. Wynika z niego,
¿e Opole mia³o wówczas
38 464 mieszkañców. Z tego
niespe³na 23 procent stanowili autochtoni, a resztê – ludnoœæ nap³ywowa. Prawie 60
procent mieszkañców Opola
zakwalifikowano jako: „przybyli z ZSRR”. Takie te¿

adnotacje w dowodach osobistych – podaj¹ce miejsce
urodzenia – mieli Zabu¿anie
w czasach PRL.
- Wœród tych, którzy w
latach 1945 – 50 zasiedlali
Opole najwiêksz¹ grupê stanowili przybysze z przedwojennego województwa
lwowskiego - prawie 11 tysiêcy
osób – wylicza El¿bieta Dworzak - w dalszej kolejnoœci s¹
przesiedleni z województw:
tarnopolskiego (6215 osób),
stanis³awowskiego – (4321)
i wo³yñskiego (4299).
Opole zamieszkali te¿ repatrianci z poleskiego, nowogródzkiego i wileñskiego. Po
wojnie wysiedlano miejscow¹
ludnoœæ niemieck¹ i te w³aœnie opustosza³e kamienice,
domy i gospodarstwa rolne
zasiedlali przemieszczani
tutaj Kresowianie. Jedna
trzecia nowych mieszkañców
Opola pochodzi³a z kresowych miast wojewódzkich II
RP. Zdecydowanie dominowa³
Lwów (5066 osób) i Stanis³awów (2283). Nastêpny w
kolejnoœci £uck zasili³ piastowski gród 1349 osobami.
Wysiedlenia ludnoœci polskiej z Kresów, a póŸniej
rusyfikacja i w pewnym stopniu ukrainizacja pozosta³ych
tam Polaków spowodowa³y
paradoksaln¹ sytuacjê. Mo¿na za³o¿yæ tak¹ tezê, ¿e po
wojnie równie Kresowe, co

same Kresy sta³y siê tzw.
ziemie odzyskane. Widaæ to
m.in. na przyk³adzie Stanis³awowa i Opola. Podobno
wed³ug ostatniego spisu powszechnego w Iwano-Frankiwsku ¿y³o ok. 600 osób, deklaruj¹cych polsk¹ narodowoœæ.
- My uwa¿amy, ¿e dane te
s¹ bardzo nieprecyzyjne –
twierdzi Wanda Ridosz – prezes
Towarzystwo Kultury Polskiej
im. F. Karpiñskiego w IwanoFrankiwsku. - Liczymy, ¿e jest
nas blisko 2,5 tysi¹ca Polaków. Co wiêcej, nowo narodzone dzieci w swoich aktach
urodzenia nie maj¹ narodowoœci rodziców.
Bior¹c pod uwagê nawet te
najbardziej optymistyczne
wyliczenia prezes TKPiFK,
wnioski nie napawaj¹ optymizmem. Tyle samo jest bowiem obecnie etnicznej polskoœci w Stanis³awowie, co
„Stanis³awowa” w poniemieckim Opolu. Powojenny
proces wynarodowienia Ukrainy z Polaków przyniós³
nieodwracalne szkody dla obu
narodów (demograficzne,
gospodarcze, cywilizacyjne,
kulturalne itp.). Tym bardziej
godne wspierania s¹ wszelkie
inicjatywy, podtrzymuj¹ce
pamiêæ o Kresach w ojczyŸnie
oraz zachowanie prze¿ywaj¹cej renesans Polskoœci na
Wschodzie.
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IRENA MASALSKA tekst
MARIA BASZA, JURIJ
SMIRNOW, KONSTANTY
CZAWAGA zdjêcia
S³oneczne kwietniowe
popo³udnie, 25 kwietnia.
Choæ od kilku miesiêcy,
jako patron medialny zapowiadaliœmy kantatê „Ku
Bogurodzicy” i oratorium
„Mi³osierdzie Bo¿e”, sami
nie wiedzieliœmy w stu procentach, co to w³aœciwie ma
byæ, jak to brzmi. Wiedzieliœmy, ¿e mo¿e to byæ coœ
niezwyk³ego, ale rzeczywistoœæ przeros³a nasze oczekiwania. Imponuj¹ce wra¿enie
sprawi³a ju¿ sama liczba
wykonawców – oko³o stu
osób. Czegoœ takiego nasza
prastara Archikatedra prawdopodobnie nie pamiêta.
Na pocz¹tku do zebranych
zwróci³ siê organizator tej
imprezy, lwowianin Kazimierz Miciñski: „Z sercami
pe³nymi radoœci chcemy siê
z pañstwem podzieliæ t¹ muzyk¹ i z³o¿yæ ho³d naszej
Œlicznej GwieŸdzie Miasta
Lwowa, naszej Pani £askawej,
która przez wieki czuwa³a
i czuwa nadal nad tym
miastem i jego mieszkañcami. Dedykujemy to dzie³o
pamiêci S³ugi Bo¿ego, naszego wielkiego papie¿a Jana
Paw³a II, który modli³ siê
przed naszym cudownym obrazem. Dedykujemy równie¿
pamiêci œw. Józefa Bilczewskiego, arcybiskupa lwowskiego
i œw. Zygmunta Gorazdowskiego, którego nazywano
aposto³em mi³oœci mi³osiernej. Poœwiêcamy nasz¹ tu
obecnoœæ równie¿ wielkim
czcicielom Mi³osierdzia Bo¿ego
po II wojnie œwiatowej, ks.
kanonikowi Karolowi Jastrzêbskiemu oraz o. bpowi Rafa³owi
W³adys³awowi Kiernickiemu,
którzy przez wiele lat swoj¹
ofiarn¹ prac¹ w tej œwi¹tyni
umacniali w nas wiarê, mi³oœæ do Ojczyzny i ufnoœæ
w Mi³osierdzie Bo¿e.”
Wœród Dostojnych Goœci
byli ks. Arcybiskup Mieczys³aw Mokrzycki Metropolita
Lwowski i Konsul Generalny
RP we Lwowie Grzegorz Opaliñski. Patronat honorowy
nad koncertem objêli: ks. abp
Mieczys³aw Mokrzycki oraz
Konsulat Generalny RP we
Lwowie.
Sponsorzy, to: Bank Zachodni WBK i jego prezes,
a równoczeœnie Konsul Honorowy Republiki Irlandii
w Polsce Mateusz Morawiecki,
Fundacja „Pomoc Polakom
na Wschodzie”, fabryka mebli
„Forte”, „Euromotors” Ukraina,
fabryka odzie¿y skórzanej
„Ochnik”, Stefan Kamiñski
i Wojciech Sawicki z Warszawy.
Szczególne podziêkowania
nale¿¹ siê tym sponsorom
i dobrodziejom, którzy pragnêli
pozostaæ anonimowi. Centrum
Kultury w Przemyœlu zapewni³o na koncert oœwietlenie
i nag³oœnienie.

Ślicznej Gwieździe miasta Lwowa

NIECODZIENNY KONCERT
W ARCHIKATEDRZE LWOWSKIEJ

Œpiewaj¹: Marzena Ma³kowicz (od lewej), Janusz Szrom, Aleksandra Ma³kowicz
i Dariusz Tokarzewski

Dyryguje Edward Kuc
Patronat medialny: TVP
Rzeszów, Radio Lwów, „Lwowskie Spotkania”, Katolickie
radio Zamoœæ, Stowarzyszenie Krzewienia Kultury
Medialnej im. Jana Paw³a II
oraz „Kurier Galicyjski”.
Przed publicznoœci¹ stanêli wykonawcy: Orkiestra
Kameralna „Akademia” Lwowskiej Narodowej Akademii
Muzycznej pod dyrekcj¹ Artura Mykytki, chór „Lechici”
z Hrubieszowa pod dyrekcj¹
Leszka Opa³y, chór „Echo” ze
Lwowa pod dyrekcj¹ Edwarda
Kuca, obchodz¹cy w tym
roku dwudziestolecie od dnia
reaktywowania swej dzia³alnoœci po przerwie od 1939 r.
(zosta³ za³o¿ony w roku
1887). Wyst¹pili tak¿e: zespó³
dzieciêcy „Œwiate³ka” z parafii
katedralnej pod kierownictwem Andrzeja Dra¿nyci, zespó³ m³odzie¿owy „Spes In

Deo” z parafii
katedralnej pod
kierownictwem
O³eny Dra¿nyci,
zespó³ m³odzie¿owy „Dilexit
Multum” z parafii œw. Marii
Magdaleny we
Lwowie pod kierownictwem s.
Marleny Kuc.
Przyby³ zespó³ muzyki sakralnej „Lumen”
z Poznania.
Najwa¿niejsi
zaœ byli, oczywiœcie, soliœci.
Marzena Ma³kowicz, bêd¹ca
narratorem i poruszaj¹ca publicznoœæ piêknem
swego g³osu,
Aleksandra Ma³kowicz,
córka pani Marzeny, œpiewaj¹ca niezwykle melodyjnie,
jak dzwoneczek. Jako goœcie
specjalni przyjechali wokalista
jazzowy Janusz Szrom oraz
cz³onek popularnej grupy
„Vox” Dariusz Tokarzewski.
Za³o¿ycielem zespo³u „Lumen”
oraz autorem muzyki jest
Zbigniew Ma³kowicz, który
dodatkowo gra³ na syntezatorze klawiszowym.
Ca³y koncert przebiega³
pod batut¹ Edwarda Kuca.
Obserwuj¹c go, chwilami
odnosi³o siê wra¿enie, ¿e za
chwilê uleci gdzieœ w przestworza, ale, oczywiœcie,
poci¹gnie za sob¹ wykonawców
i muzyków… Tak natchnione
dyrygowanie rzadko zdarza³o
siê nam obserwowaæ.
Do pierwszej czêœci koncertu wesz³y wybrane utwory
z kantaty „Ku Bogurodzicy”,

dz¹cymi z jego encyklik oraz
ró¿nych przemówieñ o tematyce maryjnej. Po wys³uchaniu ich publicznoœæ bi³a
gromkie brawa.
Jeœli zaœ chodzi o drug¹
czêœæ koncertu, pop-oratorium „Mi³osierdzie Bo¿e”, to
uk³adu tekstu z „Dzienniczka”
œw. s. Faustyny Kowalskej
i opracowania go na u¿ytek
oratorium dokona³a s. El¿bieta Siepak. Pisa³a tak: „Na
czasy wielkiego postêpu technicznego, komputerów, Internetu, telefonów komórkowych
i lotów kosmicznych, a równoczeœnie czasy wielkiego
okrucieñstwa – wojen, terroryzmu i zamêtu moralnego posy³a Pan Bóg do swego
ludu proroka z wielkim orêdziem. Tym prorokiem jest
œw. s. Faustyna Kowalska.
Przez ni¹ Bóg skierowa³ orêdzie o swoim mi³osierdziu,
które adresuje do ca³ego
œwiata. Przypomina w nim
prawdê o swej odwiecznej
mi³osiernej mi³oœci do ka¿dego cz³owieka, która pragnie
zaufania i wzajemnoœci. Pan
Jezus wzywa w tym orêdziu
do g³oszenia mi³osierdzia nie
tylko œwiadectwem ¿ycia, ale
tak¿e s³owem i modlitw¹.”

Kompozytor Zbigniew Ma³kowicz
zwanej inaczej kantat¹
Maryjn¹ „Przy sercu Twoim”.
S³owa do kantaty, uwielbiaj¹cej imiê Maryi, jej cz³owieczeñstwo, matczyn¹ dobroæ
i opiekê nad rodzajem ludzkim
napisa³ ks. Mateusz Je¿,
który tworzy³ w okresie miêdzywojennym. W sk³ad kantaty
wchodz¹ pieœni o ró¿nym
charakterze. Niektóre s¹ bardzo melodyjne, lirycznoromantyczne, inne zaœ rytmiczne, nawi¹zuj¹ce do stylistyki
gospel i nowoczesnych rytmów amerykañskich. Pieœni
by³y przeplatane krótkimi, ale
bardzo wymownymi tekstami
papie¿a Jana Paw³a II, pocho-

W oratorium artyœci pragnêli przybli¿yæ s³owem i muzyk¹ tê najpiêkniejsz¹ tajemnicê wiary, jak¹ jest tajemnica
mi³oœci mi³osiernej Boga do
cz³owieka. Muzyka, skomponowana przez Zbigniewa
Ma³kowicza, zawiera radosne
melodie amerykañskie, irlandzkie, folklor ziem wschodnich
oraz œredniowieczne i renesansowe motywy muzyczne.
W utworze s¹ zawarte elementy muzyczne z ró¿nych
stron œwiata, bowiem kompozytor pragn¹³ podkreœliæ, ¿e
Mi³osierdzie Bo¿e jest dla
ka¿dego, niezale¿nie od pochodzenia, narodowoœci czy
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miejsca zamieszkania. Przemawia ono zarówno do m³odzie¿y, jak i osób starszych.
Oratorium sk³ada siê z
trzynastu odrêbnych pieœni.
Zgromadzona publicznoœæ
zosta³a jakby pochwycona
przez wykonawców i œpiewa³a
razem z nimi: „Dziêki Ci,
Panie” i „O niepojêtym Mi³osierdziu Bo¿ym bêdê œpiewaæ
na wieki przed wszystkim

Kazimierz Miciñski

wspaniale i… mo¿e to nie
ostatnie takie wykonanie oratorium? Wypada³oby gdzieœ
jeszcze wyst¹piæ – np. w £agiewnikach.
Do zebranych zwróci³ siê
te¿ ks. arcybiskup Mieczys³aw
Mokrzycki: „Pragnê bardzo
serdecznie podziêkowaæ organizatorom, panu Kazimierzowi Miciñskiemu i panu Edwardowi Kucowi za poœwiêcony czas, za trud, który w³o¿yli
w przygotowanie tego oratorium. Dziêkujê wokalistom,
orkiestrom i chórom. Dziêki
s³owom, muzyce i pieœni mogliœmy zg³êbiaæ tê wielk¹
tajemnicê Mi³osierdzia Bo¿ego,
którym obdarzy³ nas Bóg po
grzechu pierworodnym i obdarza cz³owieka w ca³ej
historii zbawienia a¿ do dzisiejszych czasów. Myœlê, ¿e
kontemplacja ta zaowocuje w
naszym ¿yciu. Bêdziemy w dalszym ci¹gu korzystali z tego
zdroju mi³osierdzia, w sposób
szczególny z Eucharystii i sakramentu pokuty. Kult Mi³o-

W KATEDRZE LWOWSKIEJ
WYŚWIĘCONO
TRZECH KAPŁANÓW
KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcia
9 maja w Katedrze £aciñskiej we Lwowie abp Mieczys³aw Mokrzycki wyœwiêci³
trzech kap³anów: dwóch dla
Archidiecezji Lwowskiej i jednego salezjanina.

Ks. Tadeusz Legowicz
pochodzi z Moœcisk, a ks.
Andrzej Bezkorowajny – ze
Z³oczowa, miejscowoœci, gdzie
zawsze by³y czynne koœcio³y.
Ks. Andrzej Burkowski nale¿y do wspólnoty ksiê¿y sa-

lezjanów, którzy pracuj¹ w
jego rodzinnej parafii Przemyœlany k. Lwowa.
„Wœród tak wielu przyk³adów powo³añ, o których wspomina Pismo Œwiête, ka¿dy
mo¿e znaleŸæ wzór dla siebie,
odkrywaj¹c równoczeœnie,
¿e ka¿dy ma swoj¹ w³asn¹
historiê powo³ania, ¿e ka¿dy
tworzy oddzieln¹ historiê w
sercu Pana Boga – niepowtarzaln¹ drogê, któr¹ On prowadzi cz³owieka przez ca³e
¿ycie”, – zaznaczy³ w homilii
abp Mokrzycki. „Wyszliœcie
z waszych chrzeœcijañskich

rodzin, jesteœcie synami tej
ziemi – mówi³ do neoprzezbiterów. Z³o¿y³ podziêkowania ich rodzicom za pielêgnowanie powo³añ. – „Przez dzisiejsze œwiêcenia jeszcze bardziej zwi¹¿ecie siê ze wspólnot¹ Koœcio³a i dlatego proszê
was, nie ustawajcie w modlitwie i wypraszajcie kolejne
powo³ania. B¹dŸcie wiernymi aposto³ami tej œwiêtej
sprawy, by Koœció³ naszej
archidiecezji móg³ cieszyæ siê
wystarczaj¹c¹ liczb¹ kap³anów”.
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FENICJANIE W PIEKLE SIEDZĄ
MIKO£AJ ONISZCZUK

ludem”. Szczególnymi popisami
w dziedzinie wokalistyki odznaczy³ siê Janusz Szrom.
Na zakoñczenie zachwycona publicznoœæ zgotowa³a
wykonawcom prawdziw¹
owacjê, d³ugo bij¹c brawa,
wiêc artyœci musieli zaœpiewaæ ponownie… Wzruszona
Marzena Ma³kowicz mówi³a,
¿e nie przyjechaliby do Lwowa,
gdyby nie Kazimierz Miciñski,
z którym spotkali siê w Chicago. Artyœci mieli za sob¹
ca³y rok ciê¿kiej pracy i… zaledwie kilka prób we Lwowie.
Nie sposób by³o przecie¿ jeŸdziæ przez granicê, by æwiczyæ
wspólnie. Wypad³o znakomicie
– tylko pogratulowaæ wszystkim
– i solistom, i orkiestrze, i zespo³owi „Lumen”, i chórom.
Mimo ¿e dyrygent Edward
Kuc uwa¿a, ¿e przed nim jeszcze wiele pracy (powiedzia³, ¿e
mankamenty móg³ dostrzec
tylko profesjonalista), uwa¿amy,
¿e mo¿emy mu, jako dyrygentowi, powiedzieæ: wypad³o

sierdzia Bo¿ego w pewnym
okresie zosta³ przerwany.
Doktryna wiary zabroni³a
wprost modlitwy Koronk¹ do
Mi³osierdzia Bo¿ego. We Lwowie ten kult nie by³ nigdy
przerwany, zawsze modliliœcie
siê tu przed obrazem Jezusa
Mi³osiernego i wypraszaliœcie
Mi³osierdzie Bo¿e, tak bardzo
konieczne ca³emu œwiatu
i ka¿demu cz³owiekowi. Za to
równie¿ pragnê wam dziœ z
ca³ego serca podziêkowaæ.
Bóg zap³aæ jeszcze raz organizatorom wszystkim, którzy
prowadzili nas przez t¹ piêkn¹
medytacjê Mi³osierdzia Bo¿ego.”
Tak wiele osób sprawi³o, ¿e
tego dnia, a tak¿e nastêpnego,
kiedy odby³ siê drugi koncert,
mogliœmy wspólnie wielbiæ
Boga, który jest bogaty w mi³osierdzie. Wszystkim im
sk³adamy staropolskie „Bóg
zap³aæ” i ¿yczymy kolejnych
sukcesów artystycznych oraz
wspólnych wystêpów. Daj
Bo¿e!

Teraz na ca³ym œwiecie
g³ównym tematem jest kryzys.
Swoista globalizacja! Nie
inaczej jest w Polsce, na Ukrainie, a nawet w zawsze mocnej... Rosji. Sprawa nadzwyczaj
powa¿na, nawet w naszym
urzêdzie. A tu, jak na z³oœæ –
Wacek, kolega z pracy, zaniemówi³. O kryzysie ani mru
mru, choæ nie jest ani w koalicji, ani w opozycji. Po prostu,
jak premier og³osi³ pakiet
antykryzysowy i ciêcia w
urzêdach – to jakby mu jêzyk
odciêli.
Oszczêdza na s³owach, bo
pensje urzêdnicze – liche, to
nie ma z czego oszczêdzaæ,
a ¿ona jest „oszczêdna”, wiêc
oszczêdza i oszczêdza, ale
zawsze jej... ma³o. A temat
kryzysu stoi i nabrzmiewa.
Wiêc, ¿eby przerwaæ tê fazê
milczenia, zaprosi³em Wacka
do pobliskiego baru. Takie
spotkanie zawsze rozwi¹zuje
jêzyk. Zamówi³em piwo z
„wk³adk¹”, czyli setk¹ czystej,
ale Wacek milcza³, jak pieñ.
Zamówi³em drugie... i rozpoczê³a siê debata o kryzysie.
Jêzyk koledze siê rozkrêci³,
jak pos³om w parlamencie.

Wacek od razu przygrza³
z tzw. grubej rury. To ju¿ nie
grypa, a epidemia toksycznych pieniêdzy! I to od razu
amerykañska! Zje nas wszystkich po kawa³ku, bo gdzie
nam do Ameryki!
Ostro na to zareplikowa³em, bo stwierdzi³em – u nas
jeszcze prawdziwego tsunami
kryzysowego nie ma. Wacek
siê nasro¿y³ i po wysup³aniu
z chudej kieszeni resztki s³abn¹cych do dolara i do euro
z³otówek – ostentacyjnie zamówi³ kolejne piwo z „wk³adk¹”. Zanosi³o siê ju¿ na prawdziw¹ debatê z polemik¹.
Wacek naciera³ coraz ostrzej:
policja jeŸdzi ju¿ na rowerach,
a bandyci na BMW i Mercedesach, to tu i NATO nie
pomo¿e w zapewnieniu bezpieczeñstwa. Po pysku mo¿na
oberwaæ w bia³y dzieñ, na
dzieñ dobry. A byle bankier
dostaje wielomilionowe premie
czy nawet zarabiaj¹cy na
dietach europarlamentarzysta – ponad 10 tysiêcy
miesiêcznie, nie z³otych, a euro.
To ich trzeba by przesadziæ na
rowery. Jak tak dalej pójdzie,
to rowery podro¿ej¹, bo opryszków przybywa, nie mówi¹c
o pijanych na drogach.

Potem wymieni³ jednym
tchem wszystkie z³a na œwiecie, czêœæ z nich przypisuj¹c
naszemu podwórku. Na moje
kontrargumenty o tym, ¿e
liczymy siê w Europie, ¿e ju¿
5 lat jesteœmy w Unii i 10 lat
w NATO, ¿e bogaci ton¹ w recesji i kryzysie, a my siê
trzymamy na plusie, prawie
nie reagowa³, bo teraz jest
kampania wyborcza do Europarlamentu i on nie bêdzie siê
w³¹cza³ do chóru partyjnych
popleczników ich kandydatów. Nie czuj¹c siê, co prawda,
przegranym – dla z³agodzenia
napiêcia polemicznego –
zamówi³em kolejn¹ kolejkê,
ale ju¿ w randze „rozchodniaczka”. W koñcu doszliœmy
do konsensusu, czyli zbli¿enia
stanowisk. Stwierdziliœmy
zgodnie, ¿e wszystkiemu s¹
winni staro¿ytni Fenicjanie,
którzy wymyœlili pieni¹dz,
który jest teraz Ÿród³em niezgody i nieszczêœcia kryzysowego na œwiecie. Oby ich
piek³o poch³onê³o na wieki! –
zakoñczy³ debatê Wacek.
Umówiliœmy siê, ¿e nastêpna
debata bêdzie dotyczyæ epidemii œwiñskiej grypy.
Warszawa, 26 kwietnia
2009 r.
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HUMOR
ŻYDOWSKI
EUGENIUSZ NIEMIEC
Pewnego ¯yda wezwano
do s¹du na œwiadka. Sêdzia
zwraca siê do niego bez przerwy
per „panie rzeŸniku”. W pewnym momencie œwiadek nie
wytrzymuje:
- Pozwoli pan, panie sêdzio.
Jestem nie tylko rzeŸnikiem.
Dla mojego kaha³u jestem
kantorem, dla dzieci me³amedem. A rzeŸnikiem tylko dla
byd³a.
***
Dlaczego uczeni ludzie
k³aniaj¹ siê bogatym, a nigdy
odwrotnie?
- Bo uczeni znaj¹ wartoœæ
pieni¹dza, a bogaci nie znaj¹
wartoœci wiedzy.
***
Towarzysz Iwanow spotyka
na ulicy Abramowicza:
- Masz niewyraŸn¹ minê,
Abramie Abramowiczu. Czy
coœ siê sta³o?
- Fatalna sprawa. Po raz
trzeci wyrzucono mnie z partii.
- Niemo¿liwe! A za co?
- Po raz pierwszy wyrzucono
mnie po pogrzebie Stalina.
Sekretarz powiedzia³, ¿e pogrzeb kosztowa³ 50 milionów
rubli, a mnie siê wyrwa³o:
„Co? Za takie pieni¹dze mo¿na
by pogrzebaæ ca³e biuro polityczne!”
- Po raz drugi wyrzucono
mnie, kiedy Malenkowa zast¹pi³ Chruszczow. Sekretarz
wszed³ do mojego biura i zobaczy³ portrety obu przywódców. – „Natychmiast zdejmij
st¹d tego s.......na” – za¿¹da³.
„Którego?”- zapyta³em. I znowu mnie wylali.
- W zesz³ym tygodniu spotka³em na ulicy sekretarza,
który mnie zapyta³: „Có¿ to
Abramie, nie by³eœ na ostatnim zebraniu naszej komórki?
Na co mu odpowiedzia³em:
„Gdybym wiedzia³, ¿e to ostatnie, na pewno bym przyszed³”.
***
Co to jest syjonizm?
- Kiedy jeden ¯yd radzi z
drugim, jak zdobyæ pieni¹dze
od trzeciego, ¿eby czwartego
wys³aæ do Palestyny.

REPERTUAR OPERY LWOWSKIEJ
na maj 2009 r.
16 maja, sobota, godz.18.00 G. Rossini „CYRULIK
SEWILSKI” opera komiczna w 3 aktach
17 maja, niedziela, godz.18.00
PREMIERA! H.-V. Gluck „ORFEUSZ I EURYDYKA”
opera w 2 aktach
19 maja, wtorek, godz.18.00 F. Lehár „WESO£A
WDÓWKA” operetka w 3 aktach
20 maja, œroda, godz.18.00 K. Dañkewycz „LILEA”
balet w 2 aktach
21 maja, czwartek, godz.18.00 G. Verdi „NABUCCO”
opera w 3 aktach
22 maja, pi¹tek, godz.18.00
WIECZÓR BALETÓW JEDNOAKTOWYCH
23 maja, sobota, godz.18.00 G. Puccini „MADAME
BUTTERFLY” opera w 2 aktach
24 maja, niedziela godz.12.00 P. Czajkowski „JEZIORO
£ABÊDZIE” balet w 3 aktach, 4 ods³onach
godz.18.00 G. Verdi „BAL MASKOWY” opera w 3 aktach
28 maja, czwartek godz.18.00 M. Skoryk „MOJ¯ESZ”
opera w 2 aktach z prologiem i epilogiem
29 maja, pi¹tek godz.18.00
A. Petrow „STWORZENIE ŒWIATA” balet w 2 aktach
31 maja, niedziela godz.12.00 Koncert sprawozdawczy
uczniów i wyk³adowców Lwowskiej Pañstwowej Szko³y
Choreograficznej
godz.18.00 A. Petrow „STWORZENIE ŒWIATA”
balet w 2 aktach

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

PODZIĘKOWANIA
Sulejówek 16 kwietnia 2009 r.
Drogi „Kurierze...”!
Dziêki Tobie nawi¹za³am
kontakt z osobami, które
przekaza³y mi wa¿ne informacje. Otó¿, na moje og³oszenie u Ciebie, ¿e szukam informacji o Stanis³awie Hasso
Agopsowiczu zg³osi³a siê p.
Jolanta Materzyñska, która
miêdzy innymi napisa³a:
„Bêd¹c na wycieczce na
Ukrainie wpad³a mi w rêce
gazeta „Kurier Galicyjski”,
w której przeczyta³am artyku³ pt. „Rodzinne poszukiwania”.
Moja babcia mia³a na nazwisko panieñskie Hasse
[?] Agopsowicz i by³a Ormiank¹. (...). Jesteœmy w
kontakcie z p. Materzyñsk¹.
Zg³osi³ siê te¿ p. Rafa³
Piskozub z Ko³omyi z niezmiernie poruszaj¹c¹ informacj¹: Wszystko siê zgadza

co do pani wuja, œp. Stanis³awa. Z pomoc¹ mego
dziadka - Jana Piskozuba,
taty - Kazimierza Piskozuba
oraz ksiêdza Samuela Manugiewicza i innych dobrodziei zosta³ umieszczony
[w 1940 roku] w ko³omyjskim szpitalu, gdzie zmar³.
Pochowany by³ na naszym
ko³omyjskim cmentarzu.
(...) Pani œp. wuj bardzo
du¿o zrobi³ dobrego dla
naszej Ma³ej Ojczyzny, dla
ludzi.
Niech mi bêdzie wolno, za
Twoim, „Kurierze...”, poœrednictwem, z³o¿yæ symbolicznie na rêce p. Rafa³a Piskozuba, podziêkowania dla jego
Dziadka i Taty za pomoc okazan¹ mojemu wujowi w
ciê¿kim i niebezpiecznym
czasie II wojny œwiatowej. Bóg
zap³aæ!
Monika Agopsowicz

Wydzia³ Polonijny:
ul. Kociubiñskiego 11 A,
tel.: (032) 260-10-00, fax: (032) 260-29-38,
e-mail: konsulat2@mail.lviv.ua.
Dni przyjêæ: poniedzia³ek, wtorek, czwartek,
pi¹tek, godz. 10.00-14.00,
W celu u³atwienia kontaktu prosimy
o uprzednie umawianie siê na wizytê
drog¹ telefoniczn¹
Wydzia³ Opieki Prawnej i Konsularnej:
ul. Kociubiñskiego 11 A,
tel.: (032) 260-10-00, fax: (032) 260-29-38,
e-mail: konsulat2@mail.lviv.ua
Dni przyjêæ: poniedzia³ek, wtorek (zapomogi),
czwartek, pi¹tek, godz. 10.00 - 14.00.
W celu u³atwienia kontaktu prosimy
o uprzednie umawianie siê na wizytê
drog¹ telefoniczn¹
Wydzia³ Obywatelski, Repatriacji
i Ochrony Miejsc Pamiêci Narodowej:
ul. Kociubiñskiego 11 A,
tel.: (032) 260-10-00, fax: (032) 260-29-38,
e-mail: konsulat2@mail.lviv.ua
Dni przyjêæ: poniedzia³ek, czwartek, pi¹tek,
godz. 10.00-14.00.
W celu u³atwienia kontaktu prosimy
o uprzednie umawianie siê na wizytê
drog¹ telefoniczn¹

Cz³onkowie Lwowskiej Organizacji Kombatantów i Osób
Represjonowanych dziêkuj¹ panu Waldemarowi Kruszyñskiemu – sekretarzowi Urzêdu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych oraz pani Monice Rybickiej z Oddzia³owego Biura Edukacji Publicznej IPN za pomoc, okazan¹
naszej organizacji z okazji Œwi¹t Wielkanocnych. Paczki
œwi¹teczne dostarczy³ nam pan Jaros³aw Madejczak z ma³¿onk¹. Nasze wspólne œwiêtowanie mia³o miejsce, jak co roku
w siedzibie Czerwonego Krzy¿a we Lwowie. Wszystkim, którzy
siê przyczynili do zorganizowania tak zacnej akcji: „Bóg zap³aæ”.

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

KONSULAT GENERALNY
RZECZYPOSPOLITEJ
WE LWOWIE

ВНУТРIШНI СТОРІНКИ
STRONY WEWNĘTRZNE

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

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
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

Pani Teresie Teterycz,
dyrektor szko³y nr 3 w Moœciskach,
szczere wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci
MÊ¯A
sk³ada Federacja Organizacji Polskich
na Ukrainie

Pani TERESIE TETERYCZ,
Dyrektor Szko³y Œredniej nr 3
w Moœciskach,
serdeczne wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci
MÊ¯A
sk³ada
Zjednoczenie Nauczycieli Polskich
na Ukrainie i jego prezes Adam Ch³opek

POLSKIE 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. ІваноФранківськ
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 br. 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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„Pogoń” Lwów dostanie boisko

KURIER

galicyjski

Można zaprenumerować
na poczcie!!!

KOD PRENUMERATY
УКРПОШТА 98780
Cena prenumeraty pocztowej
w roku 2009:

MAREK HORBAÑ tekst
MARIA BASZA zdjêcia
29 kwietnia br. w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie odby³o siê spotkanie
parlamentarzystów polskich
z przedstawicielami klubu
sportowego LKS „Pogoñ”
Lwów. Delegacji Komisji
Sejmowej ds. Sportu RP
przewodniczy³a by³a minister
Sportu i Turystyki El¿bieta
Jakubiak. Wœród goœci byli
pos³owie: Ireneusz Raœ –
zastêpca przewodnicz¹cego
Sejmowej Komisji Kultury
Fizycznej i Sportu, cz³onkowie
komisji – Andrzej Biernat
i Adam Hofman, Krzysztof
Majer – sekretarz komisji.
Przedstawiciele „Pogoni”
zaprezentowali swoje stroje
sportowe, szalik i gad¿ety.
Parlamentarzystom polskim
szczególnie spodoba³y siê nalepki, przedstawiaj¹ce symbole
klubu lwowskiego, które z
przyjemnoœci¹ przykleili na
klapach swoich marynarek.
Na pytanie – „jak byœcie zareagowali, jeœli by siê uda³o
odrodziæ dawnego rywala
Pogoni jakim by³ LKS Czarni
Lwów?”, m³odzi lwowianie
odpowiedzieli – „z chêci¹ gralibyœmy z nimi sparingi”.
Pi³karze opowiedzieli o
swojej obecnej dzia³alnoœci,
pokazali zdjêcia z treningów
sekcji pi³karskiej. Parlamentarzyœci interesowali siê osi¹gniêciami oraz mo¿liwoœci¹
dalszego rozwoju klubu lwowskiego. Podczas rozmowy by³y
omawiane tak¿e problemy, z
którymi borykaj¹ siê sportowcy
i wspólnie szukano dróg ich
rozwi¹zania.
Uczestnicy spotkania
wspominali przedwojenne

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

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
osi¹gniêcia klubu „Pogoñ”
Lwów oraz innych klubów
przedwojennych, które reprezentowa³y nasze miasto, jego
tradycje, ich wk³ad w rozwój
polskiej pi³ki no¿nej. Rozmawiano o legendach klubu
takich, jak Wac³aw Kuchar,
Jozef Garbieñ, Mieczys³aw
Józef Batsch.
Po wizycie parlamentarzystów polskich na Ukrainie,
nast¹pi³a niemal¿e natychmiastowa reakcja w Polsce,
owocuj¹ca zamiarem zbudowania boiska dla Polaków we
Lwowie.
Internetowy serwis informacyjny – Dziennik.pl od 5
maja 2009, w artykule Marcina Graczyka i Anny Monkos
„Rz¹d Tuska zbuduje boisko
na Ukrainie” relacjonuje wra¿enia parlamentarzystów polskich, spotykaj¹cych siê ze
sportowcami „Pogoni” lwowskiej.
„To niesamowite, prawdziwa
polska dru¿yna tyle kilometrów
od ojczyzny. Gdy z pasj¹ opowiadali nam o swoich treningach, o tym, co chc¹ robiæ,
³ezka w oku nam siê zakrêci³a” – emocjonuje siê Adam
Hofman. „Tym ch³opakom za

to, ¿e wci¹¿ pamiêtaj¹ o swoich korzeniach, to boisko siê
po prostu nale¿y, zw³aszcza
teraz, gdy razem z Ukrain¹
przygotowujemy Euro 2012"
– dodaje Ireneusz Raœ. „Budujemy” – te s³owa us³yszeliœmy od ministra sportu
Miros³awa Drzewieckiego zaledwie kilkadziesi¹t minut po
tym, jak dowiedzia³ siê o inicjatywie zbudowania boiska
dla polskiej m³odzie¿y, mieszkaj¹cej we Lwowie. „Myœlê, ¿e
ju¿ za rok bêdê móg³ zaprosiæ
na jego otwarcie, warto, by ci
m³odzi ludzie, którzy tam
graj¹ z or³em na piersiach,
mieli swój kawa³ek Polski” –
podkreœli³ minister Drzewiecki.
Oby dzia³ania parlamentarzystów polskich i ministra
sportu RP Miros³awa Drzewieckiego zaowocowa³y zbudowaniem boiska dla odrodzonej „Pogoni” Lwów.
Wed³ug Konsula Generalnego
RP we Lwowie Grzegorza Opaliñskiego, boisko przyda siê
równie¿, aby daæ dobry przyk³ad i zaktywizowaæ do dzia³ania Polaków na Ukrainie.

KG

Korzystaj z uslug
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
13.05.2009, Lwów
KUPNO UAH
7,50
10,35
2,25
11,30
2,20

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

7,75
10,54
2,40
11,62
2,39

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)
Można też kupić nasze pismo:
w Warszawie w „Księgarni Kresowej”,
mieszczącej się w Domu Polonii przy
ul.Krakowskie Przedmieście 23
oraz
w Krakowie w Księgarni „Nestor” przy ulicy
Kanoniczej 13
tel. +48(012) 421 92 94 (kod pocztowy 31002)

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

