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NIEZALE¯NE
PISMO

POLAKÓW
NA UKRAINIE

Szanowni Czytelnicy!
Dziœ oddajemy do Waszych r¹k

pierwszy numer naszego pisma.
Pierwszy w nowej  formie organiza-
cyjnej, szacie graficznej, objêtoœci,
bowiem, tak naprawdê, dla wiêkszoœci
z Was nie jesteœmy pismem nowym.
Ten numer jest 43 numerem od czasu,
gdy 31 paŸdziernika 2005 r. w „Gazecie
Lwowskiej” ukaza³a siê czterostroni-
cowa wk³adka pod nazw¹ „Z Grodu
Revery”.

Poprzedza³y tamto wydarzenie
d³ugie nocne rodaków rozmowy.
Najpierw miêdzy ni¿ej podpisanym a
pani¹ Wand¹ Ridosz – prezesem TKP
im. F. Karpiñskiego w Stanis³awowie,
a póŸniej ju¿ w trójk¹cie – do³¹czy³,
bowiem do nich pan Emil Legowicz –
dyrektor „Gazety Lwowskiej” i prezes
TKPZL w jednej osobie. Wszyscy oni
powiedzieli „tak”, mnie zaœ przypad³o
w udziale poprowadzenie tej gazetki.

Pocz¹tkowo mia³a to byæ gazetka
œciœle stanis³awowska, szybko jednak
okaza³o siê, ¿e z trudem mieœcimy siê
w przyjêtej formule.

Pismo poczê³o „puchn¹æ” –  szyb-
ko osi¹gnêliœmy objêtoœæ  8  stron.
Jesieni¹ ubieg³ego roku nazwa „Z
Grodu Revery” zosta³a zast¹piona przez
nazwê „Kurier Galicyjski”.

Mieliœmy szczêœcie. Bardzo szybko
zyskaliœmy dobrych i oddanych wspó³-
pracowników i, co najwa¿niejsze,
wiernych Czytelników.

Ca³y czas wszyscy cz³onkowie
redakcji pracowali honorowo – nikt nie
pobiera³ ¿adnego wynagrodzenia ani
honorariów autorskich.

W ostatnich miesi¹cach ukazywa-
nia siê naszego pisma w starej formie
dodatku do „Gazety Lwowskiej” od-
czuwaliœmy, ¿e dotychczasowa formu³a
istnienia naszej gazety z ka¿dym
miesi¹cem wyczerpuje siê. To, co
pocz¹tkowo by³o plusem, stawa³o siê
hamulcem w rozwoju pisma.

Byæ mo¿e nie by³o w tym z³ej woli
ze strony naszych partnerów. Byæ
mo¿e...

Nie bêdziemy rzucaæ za siebie
kamieniami. Któ¿ z nas bez grzechu
jest...

Postanowiliœmy zasmakowaæ
pe³nej samodzielnoœci.

Jesteœmy pismem w pe³ni nieza-
le¿nym. Choæ zrzeszamy ludzi o
ró¿nych pogl¹dach i przynale¿noœci
organizacyjnej, programowo nie jes-
teœmy i nie chcemy byæ organem
¿adnej organizacji.

Taka jest formu³a wolnej prasy i
zasady tej chcemy dotrzymaæ.

Jesteœmy natomiast otwarci na
wspó³pracê ze wszystkimi  œrodowis-
kami, organizacjami i innymi zrzesze-
niami polskimi i nie tylko polskimi,
choæ te pierwsze maj¹ dla nas, ze
zrozumia³ych wzglêdów, znaczenie
pierwszoplanowe. Zawsze chêtnie
bêdziemy przedstawiaæ ich dokonania
i problemy.

Chcemy przy tym wspó³pracowaæ
ze wszystkimi, którym drogie jest
s³owo polskie i polska kultura.

Niezale¿nie od ich przynale¿noœci
organizacyjnej, narodowoœci, wyznania.

Szanujemy i nadal bêdziemy przed-
stawiaæ na ³amach naszego pisma
kulturê, dokonania narodów i œrodo-
wisk, ¿yj¹cych razem z nami  na  tej
ziemi.

Czerpiemy ducha  z  tej  „jagiel-
loñskiej mozaiki”, tak jak czynili to
przodkowie nasi w dawnej Rzecz-
pospolitej. Dlatego te¿ bêdziemy
wspieraæ porozumienie pomiêdzy
narodem polskim i ukraiñskim. Uwa-
¿amy, ¿e jest ono racj¹ stanu Polski i
Ukrainy. Tak, jak racj¹ stanu jest
wspólna europejska droga.

£amy naszego pisma s¹ otwarte dla
wszystkich. Zapraszamy do wspó³-
pracy i ¿yczymy mi³ej lektury.

Marcin Romer

Jesteœmy
szczêœliw¹ gazet¹!

Bój
pod Zadwórzem
- pocz. s. 12

Zaginiony
batalion
- s. 19

Opowieœæ
o Stanis³awowie
- pocz. s. 5

Pan Janek
Pietrzak
we Lwowie
- s. 8

Miêdzy
Wiedniem
a Ba³kanami
- s. 16

W nastêpnym numerze:
Westerplatte bez poz³oty

Panorama Lwowa, mal. Walery Bortiakow

Mo¿na zaprenumerowaæ

na poczcie!!!
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W sprawie prenumeraty gazety do Polski,
prosimy o kontakt pod naszym adresem
e-mail: kuriergalicyjski@wp.pl


