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NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE

PRZESZŁOŚĆ NIE POWINNA
ODBIERAĆ NAM SZANSY
MARCIN ROMER tekst
MARIA BASZA zdjêcie
To s³owa wypowiedziane
przez prezydenta Ukrainy
Wiktora Juszczenkê na
uroczystoœciach 65
rocznicy zag³ady polskiej
wsi – Huty Pieniackiej.
„Mamy nie tylko skomplikowan¹ przesz³oœæ, ale mamy
te¿ wspólny cel, wspólny
dzieñ dzisiejszy i wspóln¹ europejsk¹ przysz³oœæ... Jestem
g³êboko przekonany, ¿e Ukrainiec na wieki poda³ rêkê
Polakowi... Historia dowiod³a,
¿e nie istnieje wolny Polak
bez wolnego Ukraiñca, a wolny Ukrainiec bez wolnego
Polaka… Niech Pan Bóg ma
w swojej opiece ka¿d¹ niewinnie zabit¹ ofiarê. Niech
¿yje Polska, niech ¿yje Ukraina!”
Te s³owa wypowiedziane
przez ukraiñskiego prezydenta budz¹ nadziejê. Nadziejê,
¿e wysi³ki ludzi po obu stronach granicy, czyni¹cych
wiele by doprowadziæ do
pe³nego porozumienia miêdzy
naszymi narodami maj¹
sens. Tegoroczne uroczys-
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zumienia, o których g³oœno
by³o w ostatnich dniach,
okaza³y siê byæ bañk¹ mydlan¹. Porozumienie musi byæ

oparte na prawdzie. Tylko
wtedy bêdzie budowl¹ trwa³¹. I oby tak siê sta³o.
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WYSTĄPIENIE PREZYDENTA POLSKI PODCZAS
OBCHODÓW 65. ROCZNICY PACYFIKACJI
HUTY PIENIACKIEJ, 28 LUTEGO 2009 ROKU
Szanowny Panie Prezydencie Ukrainy!
Ekscelencje!
Panie i Panowie!
Serdecznie witam wszystkich Pañstwa, przyby³ych na
to miejsce pamiêci na terenie
dawnej polskiej wsi, która
przed 65 laty przesta³a istnieæ.
Dzisiaj, w rocznicê tej przera¿aj¹cej zbrodni mo¿emy byæ
tutaj razem z Panem Prezydentem Ukrainy Wiktorem
Juszczenk¹, a tak¿e z przedstawicielami Koœcio³ów rzymskokatolickiego i greckokatolickiego oraz Cerkwi prawos³awnych. Dziêkujê za zaproszenie inicjatorom obecnej
uroczystoœci – Stowarzyszeniu „Huta Pieniacka” ze
Wschowy, zrzeszaj¹cemu
ocala³ych mieszkañców Huty
Pieniackiej i ich potomków.
W tym pustym miejscu,
gdzie siê spotykamy, przez
stulecia kwit³o ¿ycie. Hutê
Pieniack¹ zamieszkiwali niemal wy³¹cznie Polacy, ale na
co dzieñ spotykali oni swoich
s¹siadów narodowoœci ukraiñskiej, ¿ydowskiej, ormiañskiej
z okolicznych wsi i miasteczek.
Ta wieloetniczna spo³ecznoœæ
zosta³a zniszczona - podzielona
i sk³ócona, po czêœci wysiedlona, po czêœci zaœ wymordowana – w latach czterdziestych
ubieg³ego wieku.
Spoœród tysi¹ca Polaków
z Huty Pieniackiej prze¿yli
jedynie nieliczni, kilkadziesi¹t
osób. Wszyscy pozostali: mê¿czyŸni i kobiety, starcy i dzieci
– ca³e rodziny pad³y ofiar¹
mordu.
Ta tragedia, podobnie jak
ca³a rzeŸ wo³yñska z lat 19431944, nie wydarzy³aby siê bez
przyzwolenia i inspiracji ze
strony si³ trzecich – dwóch
zbrodniczych totalitaryzmów.
W po³owie XX wieku Europa

Prezydent RP Lech Kaczyñski
Œrodkowa i Wschodnia,
wszystkie tutejsze narody –
tak sobie bliskie wiêziami
tradycji i wspó³istnienia,
wspania³ym wspólnym dziedzictwem kultury – wci¹gniête
zosta³y przemoc¹ w tryby
zbrodniczej machiny sowieckiego komunizmu i niemieckiego nazizmu. Hitler i Stalin
pragnêli w³adaæ tymi ziemiami
niepodzielnie i w tym celu postêpowali zgodnie z odwieczn¹
zasad¹ imperialn¹ divide et
impera – „dziel i rz¹dŸ”. Za pomoc¹ propagandy, k³amstw
i manipulacji zdo³ali wzmóc
wzajemne animozje i nastawiæ
wrogo do siebie Polaków,
Litwinów, £otyszy, Bia³orusinów, Ukraiñców i ¯ydów. W
efekcie prowokacji zniewolone
narody wystêpowa³y zbrojnie
nie przeciw ciemiê¿com, lecz
przeciw innym okupowanym.
Pamiêtaj¹c o tych politycznych okolicznoœciach, nie

mo¿emy jednak traciæ z oczu,
i¿ wydarzenia z 28 lutego 1944
roku by³y przede wszystkim
niewyobra¿aln¹ tragedi¹ dla
wszystkich osób, które straci³y wówczas najbli¿szych:
dzieci, rodziców, przyjació³.
Wymordowanie oko³o tysi¹ca
mieszkañców Huty Pieniackiej
by³o te¿ traumatycznym doœwiadczeniem dla ca³ej spo³ecznoœci tego regionu. Wobec
takiego okrucieñstwa, wobec
ogromu bólu i œmierci nic nie
mog³o juz pozostaæ jak
dawniej.Zbrodnia, której tutaj
dokonano, na dziesiêciolecia
zerwa³a niæ zaufania i solidarnoœci pomiêdzy Polakami a
Ukraiñcami. Choæ w³adza
komunistyczna w obu naszych
krajach dok³ada³a starañ,
abyœmy o tamtych wydarzeniach nie wiedzieli, pamiêæ
o nich przetrwa³a. Nie wolno
nam dzisiaj od niej uciekaæ
ani zamykaæ na ni¹ oczu.

Wierzymy wszak, ¿e – jak uczy
Ewangelia – prawda nas
wyzwoli.
Stajemy teraz wspólnie na
ziemi, która wch³onê³a krew
niewinnych ludzi. Ale stajemy
pod krzy¿em, który oznacza
nie tylko miejsce spoczywania
zmar³ych. Nasza obecnoœæ
tutaj oznacza kolejny krok na
drodze pojednania miêdzy
naszymi narodami. Po Porycku na Wo³yniu i Paw³okomie na Podkarpaciu, po 60.
rocznicy Akcji „Wis³a”, gromadzimy siê tutaj, aby - w pierwszym rzêdzie - uczciæ pamiêæ
pomordowanych. Aby razem
zmówiæ ekumeniczne modlitwy
za spokój dusz zmar³ych oraz
zgodê i pokój wœród ¿yj¹cych.
Gromadzimy siê te¿, by g³oœno
powiedzieæ, ¿e taka tragedia
nigdy ju¿ nie mo¿e siê powtórzyæ; ¿e nigdy ju¿ my, Polacy
i Ukraiñcy, nie staniemy
przeciwko sobie; ¿e wszyscy
pragniemy wspólnie budowaæ
lepsz¹, bezpieczn¹ przysz³oœæ
dla obu naszych narodów.
Z pewnoœci¹ na terytoriach
obu naszych krajów istnieje
jeszcze wiele nieznanych, zapomnianych mogi³. W latach
powojennych w³adze komunistyczne nie pozwala³y o nich
mówiæ, zabrania³y nawet
stawiaæ krzy¿y nad grobami.
Dzisiaj powoli nadrabiamy
tamte zaleg³oœci, upamiêtniaj¹c naszych rodaków i przodków tak godnie, jak zas³uguje
na to ka¿dy cz³owiek. Chcemy
te¿ przywracaæ prawdê o ich
tragicznym losie, dlatego
wspólnie z Panem Prezydentem uczestniczyliœmy w obchodach 75. rocznicy Wielkiego G³odu na Ukrainie i z
tego samego powodu tak¿e
teraz wystêpujemy przeciw
zak³amywaniu i fa³szowaniu
historii.

Dzieje naszych narodów
zawieraj¹ wiele donios³ych
wydarzeñ, ale prawdziwa przyjaŸñ wymaga mówienia ca³ej
prawdy, tak¿e tej najtrudniejszej i najboleœniejszej. Budowanie strategicznego partnerstwa pomiêdzy naszymi
krajami wymaga powœci¹gliwego i rzetelnego spojrzenia
na przesz³oœæ, aby b³êdy, które
kiedyœ pope³niliœmy, nie
powtórzy³y siê. Polskê i Ukrainê ³¹cz¹ obecnie wzorowe,
dobros¹siedzkie stosunki.
Równie¿ nasze spo³eczeñstwa
coraz lepiej siê poznaj¹. Stanowi to dowód ogromnego
postêpu we wzajemnych relacjach, jaki dokona³ siê w ci¹gu
zaledwie kilkunastu lat. Zbli¿a
siê zatem i czas, kiedy na
gruncie osi¹gniêtego porozumienia bêdziemy mogli podj¹æ
tak¿e tematy budz¹ce kontrowersje; kiedy spróbujemy
wspólnie ustaliæ i wyjaœniæ
prawdê o tragedii, której jeden
z aktów rozegra³ siê tutaj, w
Hucie Pieniackiej.
Dzie³o to winniœmy podj¹æ
z myœl¹ o m³odym pokoleniu
obywateli naszych krajów,
które bêdzie kontynuowaæ
budowê wolnej Polski, wolnej
Ukrainy, wolnej Europy. Winniœmy pokazaæ, ¿e w imiê solidarnoœci, pokoju i przyjaŸni
razem mo¿emy przezwyciê¿yæ
ka¿de z³o dziel¹ce nas w
przesz³oœci. Nieœmy – Polacy i
Ukraiñcy – to dziedzictwo w
przysz³oœæ, odnajduj¹c w sobie to, co najlepsze. Umiejmy
– z mi³osierdziem i odwag¹ wspólnie modliæ siê do Boga
s³owami tej najg³êbszej modlitwy: „Odpuœæ nam nasze
winy, jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom”.
Ÿród³o: www.prezydent.pl
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Przemówienie prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka
Szanowny Panie Prezydencie Ukrainy, szanowny
Panie Prezydencie RP, szanowni rodacy!
W imieniu Stowarzyszenia
Huta Pieniacka w tym szczególnym dniu i w tym szczególnym miejscu mam przyjemnoœæ wszystkim podziêkowaæ. Co roku wykonuj¹c nasz
obowi¹zek, przyje¿d¿amy do
Huty Pieniackiej. Huta Pieniacka by³a piêkn¹ wsi¹,
która liczy³a 182 gospodarstwa. Po œrodku by³ koœció³,
szko³a. Dooko³a sady.
Zaraz szukam tych miejsc.
Rozgl¹dam siê oczami mojej
mamy. Gdzie s¹ nasi bliscy?

Gzie jest koœció³, gdzie jest
szko³a? Kto zniszczy³ to
¿ycie? Kto pope³ni³ takie
morderstwo? Która osoba
wybra³a z w³asnej woli nie
Boga, a szatana?
Dzisiaj chcia³abym du¿o
powiedzieæ, tym, którzy ocaleli, bo czy mo¿na zapomnieæ
o nich. O swoich babciach,
o swoich dziadkach, o siostrach? ¯adne s³owa nie
mog¹ siê zmierzyæ z tym, co
siê tu sta³o.
Hutê Pieniack¹ mordowano ca³y dzieñ, od œwitu do
zmierzchu. Mordowano starców, dzieci, kobiety, niemowlêta. Naszych bliskich. Ich

cia³a s¹ wszêdzie. Te, które
by³y popalone pochowane s¹
tutaj przy pomniku.
Ilekroæ, gdy tu przyje¿d¿amy zawsze nas wita cisza.

Ale jest to cisza, któr¹ s³ychaæ jak dzwon w koœciele.
Cisza, która jest wo³aniem o
modlitwê. Co ci zamordowani, spaleni, za ¿ycia modl¹cy siê w koœciele, prosz¹
o modlitwê i prawdê.
Od prawdy nie mo¿na
uciec. Nie mo¿na o niej zapomnieæ. Ona jest tutaj wszêdzie, w naszych sercach.
Ka¿dy, kto tu przyjecha³ po
raz kolejny i kto nie mo¿e tu
byæ razem z nami oprócz tej
prawdy na nic nie oczekuj¹.
Podczas otwarcia pomnika w
2005 r. pan minister Andrzej
PrzewoŸnik mówi³ „W tym
miejscu pozosta³y prochy

Polaków naszych bliskich,
Polska o nich nie zapomnia³a”.
Dzisiaj dziêki Opatrznoœci
Boskiej jesteœmy w tym
œwiêtym miejscu i dziêkujemy Panu Prezydentowi RP
i Panu Prezydentowi Ukrainy
za obecnoœæ, za oddanie
ho³du.
W ubieg³ym roku nasze
stowarzyszenie przeprowadzi³o renowacjê cmentarza,
jedynej pozosta³oœci po Hucie
Pieniackiej. Jesteœmy bardzo
wdziêczni wójtowi powiatu
Ho³ubica, konsulom RP,
pracownikom konsulatu.
Dziêkujemy za ten szczególny
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PRZEMÓWIENIE
METROPOLITY LWOWSKIEGO
HUTA PIENIACKA 28.02.1944  28.02.2009
Jeœli prawdziwe s¹ s³owa,
wypowiedziane przez Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II w Czêstochowie 19 czerwca 1983 r., ¿e
„droga do pojednania z Bogiem prowadzi poprzez pojednanie z ludŸmi”, to jest równie¿
prawd¹, ¿e mo¿liwoœæ prawdziwego pojednania z ludŸmi
zale¿y od pragnienia i d¹¿enia do pojednania z Bogiem.
Zebraliœmy siê dzisiaj, aby
w uroczysty sposób, z udzia³em Panów Prezydentów Ukrainy i Polski, przedstawicieli
w³adz pañstwowych obu
narodów oraz reprezentantów
wspólnot religijnych, uroczystym obchodem uczciæ pamiêæ
pomordowanych niewinnie
ofiar. Obecnoœæ nasza nie
sprowadza siê jednak do tego,
¿eby by³a prostym przypomnieniem i mo¿e wyrzutem dla
tych, wobec których mo¿na
¿ywiæ ¿al, choæ niesiemy w
sobie g³êbokie i szczere wspó³czucie dla wszystkich ofiar
i ich bliskich. Tak znacz¹ce
wydarzenia, jak to, które dziœ
wspominamy, musz¹ staæ siê
dla wszystkich nas, którzy tu
dziœ stoimy, jak i dla wszystkich tych, których dziœ reprezentujemy, okazj¹ do postawienia sobie pytania, jak to siê
dzieje, ¿e ludzie, którzy s¹
wszyscy dzieæmi jednego Boga,
mog¹ sobie gotowaæ taki los.
Wydaje siê, ¿e tam, gdzie dochodzi do tak wielkiej krzywdy,
jak¹ jest odebranie ¿ycia bliŸniemu, musia³y zostaæ zachwiane nie tylko relacje pomiêdzy ludŸmi, ale tak¿e istotne
wiêzi z samym Bogiem. Podstawowa zasada moralna
zapisana przez Boga w sercu
ka¿dego, zasada która nie
mo¿e byæ przez nikogo kwestionowana, mówi bowiem: „Nie
czyñ drugiemu, co tobie nie
mi³e”. Jeœli ta zasada nie jest
uznawana, to wraz z ni¹ zanegowane zostaj¹ fundamenty
cz³owieczeñstwa. W konsekwencji równie¿ ginie pokój
miêdzy ludŸmi, który, jak
przypomnia³ nam Sobór Watykañski II, jest owocem sprawiedliwoœci.

dzieñ, za to, ¿e przyjechaliœcie do Huty Pieniackiej. W
imieniu ju¿ niewielu ¿yj¹cych mieszkañców i rodzin
zamordowanych sk³adam
podziêkowania i Bóg zap³aæ.
Podziêkowania Panu Prezydentowi Lechowi Kaczyñskiemu za objêcie swoim
patronatem obchodów 65.
rocznicy zachodów Huty
Pieniackiej. Za osobist¹
obecnoœæ w czasie uroczystoœci pod pomnikiem, upamiêtniaj¹cym mieszkañców
Huty Pieniackiej. Serdecznie
podziêkowania w imieniu
osób ocala³ych, cz³onków
rodzin, a równie¿ osób pomordowanych, a tak¿e wszystkich by³ych mieszkañców, w

W dniu dzisiejszym po raz
kolejny stajemy jako œwiadkowie tego, ¿e ów pokój zosta³
zniweczony i nikt nie jest w
stanie okreœliæ dok³adnie,
gdzie winny byæ jego granice.
W tym stanie rzeczy naruszenie podstawowego prawa
moralnego domaga siê nie
tylko przywrócenia w³aœciwego
³adu w relacjach miêdzy
ludŸmi. Wcale nie mniej wa¿ne,
o ile nie wa¿niejsze jeszcze,
jest przywrócenie ³adu w relacjach z Panem Bogiem, poniewa¿ to On jest jedynym i nienaruszalnym gwarantem
sprawiedliwoœci.
Jako biskup Koœcio³a katolickiego pragnê powiedzieæ,
¿e obowi¹zkiem nas wszystkich jest poszukiwanie pojednania tam, gdzie jest go potrzeba, to znaczy tam, gdzie
zosta³y naruszone zasady sprawiedliwoœci i ¿e dotyczy to
zarówno relacji miêdzy ludŸmi
i ludzi z Panem Bogiem. Jeœli
zatem pragniemy pojednania
z ludŸmi, a trudno nam je
uzyskaæ, szukajmy ze wszystkich si³ pojednania z Bogiem,
jeœli chcemy pojednaæ siê z
Bogiem, zwa¿ajmy na to, czy
zechcieliœmy pojednaæ siê z
ludŸmi.

Trzeba nam w ka¿dym
wypadku zaczynaæ od s³ów
których nauczy³ nas jedyny
Sprawiedliwy – nasz Zbawiciel: „Odpuœæ nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Byæ mo¿e
tak przebaczaj¹c nauczymy
przebaczenia tych, którzy
przebaczaæ nie umiej¹. Jeœli
nie – ocalimy przynajmniej
swoje cz³owieczeñstwo i godnoœæ dzieci Bo¿ych.
W ka¿dym jednak razie, jak
mówi³ Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II:
„S³owa te stanowi¹ potê¿n¹
zaporê przeciw narastaniu
nienawiœci i odwetu. Te s³owa
z Modlitwy Pañskiej zabezpieczaj¹ miêdzyludzk¹ jednoœæ
u samych jej korzeni.”
Niech towarzyszy nam dziœ
równie¿ jego wezwanie: „Matko
naszych serc! Spraw, aby s³owa
te kszta³towa³y moc przebaczenia wszêdzie tam, gdzie bez
przebaczenia nie potrafimy
wyrwaæ siê z pêt nienawiœci.
Nienawiœæ bowiem jest si³¹
niszcz¹c¹, a my nie mo¿emy
ani niszczyæ, ani daæ siê jej
zniszczyæ. Trzeba nam zatrzymywaæ siê na progu s³ów Modlitwy Pañskiej, trzeba nam stawaæ
zawsze na granicy mo¿liwoœci
pojednania.” Amen.

imieniu Stowarzyszenia
Huta Pieniacka. Równie¿
prosimy Pana Prezydenta o
przyjêcie medalu upamiêtniaj¹cego zag³adê wsi dnia
28 lutego 1944 r. Jest Pan
naszym prezydentem.
Dziêkujê prezydentowi
Ukrainy Wiktorowi Juszczence za uczestnictwo w obchodach 65. rocznicy tragedii w Hucie Pieniackiej i
okolicznych miejscowoœci w
trudnych czasach okupacji.
Za oddanie ho³du ofiarom.
Podziêkowania od cz³onków
Stowarzyszenia Huta Pieniacka. Do towarzystwa
nale¿¹ cz³onkowie rodzin
pomordowanych. Dziêkujemy.

65. ROCZNICA ZAGŁADY
HUTY PIENIACKIEJ
KONSTANTY CZAWAGA
Z udzia³em prezydentów
Polski i Ukrainy – Lecha Kaczyñskiego i Wiktora Juszczenki 28 lutego w okolicach
wsi ¯arków (rejon Brody) na
terenie obwodu lwowskiego
odby³y siê obchody 65. rocznicy zag³ady polskiej wsi
Huta Pieniacka. Modlitwie
ekumenicznej w intencji
zamordowanych tam oko³o
1000 osób przewodniczy³
metropolita lwowski, abp
Mieczys³aw Mokrzycki.
W uroczystoœciach uczestniczyli przedstawicieli w³adz
pañstwowych i samorz¹dowych oraz instytucji i organizacji Polski i Ukrainy. Na
tak wysokim szczeblu, by³o to
pierwsze oddanie ho³du ofiarom spoœród ludnoœci polskiej,
na terenach Galicji Wschodniej. Wydarzenie to poprzedza³y kolejne trudne rozmowy
i pertraktacje z w³adzami ukraiñskimi w Kijowie i we Lwowie.
Ostatnio we Lwowie na temat tragedii Huty Pieniackiej
powo³ano nawet okr¹g³y stó³
z udzia³em historyków ukraiñskich i miejscowych polityków. Gdy by³ ju¿ ustalony program obchodów oficjalnych, a¿
do wieczora 27 lutego nie by³o
jasne, czy przyjedzie prezydent Wiktor Juszczenko.
Dwóch radnych lwowskiej
rady obwodowej i skrajnie nacjonalistyczne ugrupowania
wyrazi³y protest przeciw
uczestnictwa ukraiñskiego
prezydenta w obchodach zag³ady Huty Pieniackiej. Ich
zdaniem Ukraiñcy, w tym
równie¿ dywizja SS Galizien
i UPA, nie uczestniczyli w
masakrze Polaków w Hucie
Pieniackiej.
Przy wjeŸdzie do tej miejscowoœci ze strony Brodów nacjonaliœci wznieœli drewniany
krzy¿ bez zgody w³adz samorz¹dowych. Na ustawionej na
krzy¿u tabliczce, wypisano
nazwiska kilku Ukraiñców ze
wsi Jasenów jako zamordowanych przez Polaków i partyzantów sowieckich.
Rano 28 lutego partia
„Swoboda” przywioz³a pod
krzy¿ kombatantów UPA, ich
sympatyków i m³odzie¿ z flagami „Swobody”. Przyjechali
te¿ ksiê¿a z Ukraiñskiego Koœcio³a Greckokatolickiego i Ukraiñskiego Autokefalicznego
Koœcio³a Prawos³awnego,
którzy sprawowali nabo¿eñstwo
¿a³obne i g³osili kazania.
Grupa, liczebnoœæ której szacowano na oko³o trzysta osób,

nie przeszkadza³a co prawda
Polakom i Ukraiñcom z okolicznych wiosek przejœæ do
pomnika ofiar Huty Pieniackiej, natomiast podjêto próbê
zablokowania wjazdu pod
pomnik prezydenta Ukrainy
Wiktora Juszczenki. Zamiary
te zosta³y szybko i sprawnie
udaremnione przez s³u¿by
porz¹dkowe. Interwencja nast¹pi³a potem jeszcze raz, gdy
grupa próbowa³a przybli¿yæ
siê do pomnika w czasie wyst¹pienia prezydenta Polski
Lecha Kaczyñskiego.
Uroczystoœæ rozpoczêto z
opóŸnieniem prawie dwóch
godzin. Ten darowany czas by³
owocnie spêdzony na rozmowach z goœæmi z Polski, wywiadach licznego grona dziennikarzy ze œwiadkami wydarzeñ
sprzed 65 lat. By³o widaæ, jak
z ró¿nych stron po œniegu
doje¿d¿ali przepe³nione ludŸmi
furmanki. To mieszkañcy
okolicznych wiosek. Dooko³a
polskie flagi, nie zabrak³o te¿
ukraiñskich. W oczach Polaków ból i smutek. Obok nich
widaæ milcz¹cych Ukraiñców,
którzy chc¹ dowiedzieæ siê
prawdy i wyra¿aj¹ wspó³czucie obecnym Polakom. Nastrój
zebranych ludzi symbolicznie
wyra¿a te¿ szybka zmiana
pogody: to œnieg, to wiatr, to
s³oñce i wraz zawierucha, i znów
czyste niebo…
Wzruszaj¹cy apel poleg³ych
tutaj mieszkañców Huty
Pieniackiej. Ka¿dego wspomniano. Ktoœ z miejscowych
kobiet ukraiñskich, stoj¹cych
blisko do nas szepcze, ¿e w ich
wiosce s¹ te¿ takie same nazwiska. Mo¿e nawet jest to
jakaœ daleka rodzina? Ró¿nie
zdarza³o siê przed II œwiatow¹
na tych ziemiach, setki lat
¿enili siê pomiêdzy sob¹
Polacy i Ukraiñcy.
Po wspólnej modlitwie katolików i prawos³awnych
s³owo do zebranych wyg³osi³
arcybiskup Mieczys³aw Mokrzycki, metropolita lwowski
obrz¹dku ³aciñskiego, po nim
przemawia³ arcybiskup lwowski i halicki Augustyn Markiewicz z Ukraiñskiego Koœcio³a
Prawos³awnego Patriarchatu
Moskiewskiego.
Prezydent Polski Lech Kaczyñski i prezydent Ukrainy
Wiktor Juszczenko kolejno
zabrali g³os i z³o¿yli wieñce
pod pomnikiem. Wprost z Huty
Pieniackiej obaj prezydenci
udali siê do Brodów, gdzie
oddali czeœæ ofiarom bolszewickich represji pod pomnikiem w centrum miasta.

Z powodu awarii sprzêtu nagrywaj¹cego, redakcja naszego pisma nie posiada tekstu przemówienia, wyg³oszonego przez prezydenta Ukrainy
Wiktora Juszczenkê 28 lutego br. w Hucie Pieniackiej. Nie mieliœmy równie¿ mo¿liwoœci zdobycia go w dostêpnych nam Ÿród³ach. Za co wszystkich Czytelników przepraszamy!
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KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcia

PAMIĘĆ I PRZESTROGA

Huta Pieniacka ju¿ prawie dwadzieœcia lat kojarzy
mi siê z wielkim polem, na
którym wszêdzie mo¿na
by³o zobaczyæ wyorane skorupy naczyñ domowych i rozdrobnione ludzkie koœci.
20 lat temu
„Tutaj kiedyœ by³a du¿a
polska wieœ” – powiedzia³a
nam, dziennikarzom z Ukrainy i z Polski, pani Stanis³awa
Krawczyk, która uratowa³a siê
podczas zag³ady Huty Pieniackiej 28 lutego 1944 roku i po
raz pierwszy po II wojnie
œwiatowej przyjecha³a z Polski.
Razem z Justyn¹ WoœNyczkow¹ z „Nowin Rzeszowskich” zbieraliœmy po polu
koœci zamordowanych Polaków.
Nastêpnie z³o¿yliœmy je do
ziemi na miejscu rozebranego
po wojnie koœcio³a. Nie zapomnê nigdy rozmowy z pani¹
Stanis³aw¹. To by³o ciê¿kie
i wzruszaj¹ce wspomnienie
kobiety, która w wieku 15 lat
prze¿y³a koszmar masakry
swoich bliskich i s¹siadów mieszkañców rodzinnej wsi.
Wed³ug s³ów pani Stanis³awy,
mordercy ubrani byli w mundury niemieckie a rozmawiali
po niemiecku i po ukraiñsku.
Pani Stanis³awa uratowa³a
siê cudem. Uratowa³a te¿ ¿ycie
swemu m³odszemu bratu Florianowi. W drodze na œmieræ
chwyci³a go za rêkê i w jak¹œ
chwilê póŸniej, obydwoje rzucili siê do szaleñczej ucieczki.
Uda³o siê. Biegli razem jak
najdalej od Huty Pieniackiej,
która zosta³a podpalona ze
wszystkich stron.
Przed upadkiem Zwi¹zku
Radzieckiego, w 45. rocznicê
zag³ady wsi, na miejscu Huty
Pieniackiej by³ wzniesiony i
ods³oniêty przez ówczesne
w³adze komunistyczne obelisk
upamiêtniaj¹cy zbrodniê.
Oczywiœcie, ówczesny re¿im
wykorzysta³ to wydarzenie w
celu propagandy zwyciêstwa
armii radzieckiej i czerwonych
partyzantów, którzy „uratowali
Europê i Polaków w czasie II
wojny œwiatowej”. Na wspomniany wiec zostali sprowadzeni przywódcy komunistycznej
partyzantki, którzy walczyli w
okolicach Huty Pieniackiej
oraz stacjonowali w polskiej
wsi. By³ tam i Borys Krutików,
by³y dowódca dywersyjnego
oddzia³u sowieckiej partyzantki, który dziêkowa³ pozosta³ym
mieszkañcom Huty Pieniackiej
za „goœcinnoœæ i wspó³pracê
bojow¹”.
„To oni sprowokowali Niemców i doprowadzili do
pacyfikacji Huty Pieniackiej”
– mo¿na by³o ju¿ wtedy za
plecami us³yszeæ z ust starszych miejscowych Ukraiñców.
– „W tej wsi by³a dobrze zorganizowana i mocna samoobrona, jednak Polacy nam

ich jako „zdrajców ojczyzny”.
Mówili ¿e, nie chc¹, a¿eby
takie piêtno nadal ci¹¿y³o nad
nimi tak¿e w nowym pañstwie
ukraiñskim, poniewa¿ s¹ jego
patriotami. To prawda, ¿e niektórzy ze starych SS-manów
z ¿alem mówi¹ o b³êdach
pope³nionych w m³odoœci. Nie
ukrywaj¹, ¿e Niemcy nie raz
wysy³ali ich przeciw partyzantom sowieckim, s³owackim,
s³oweñskim…
W ksi¹¿ce Romana Kolisnyka „Uprawa Wojskowa i Dywizja Ukraiñska Ha³yczyna”,
wydanej w 1990 r. w Kanadzie, na podstawie niemieckich
materia³ów archiwalnych i
wspomnieñ diaspory ukraiñskiej autor opisuje wiele wydarzeñ. S¹ tam wspomnienia o
Hucie Pieniackiej: „W lutym
1944 roku ¿o³nierze dywizji
„przyjechali w goœci” do Galicji
– czwarty pu³k by³ rzucony do
walki przeciw partyzantom w
okolicach Z³oczowa, Rade-

Cmentarz w Hucie Pieniackiej

Prezydenci Polski i Ukrainy oraz honorowi goœcie
nie dokuczali”. „Niech by ten
Moskal powiedzia³, dlaczego
jego grupa bojowa tak szybko
opuœci³a Hutê przed napadem
na wieœ?”…
Obecni na tych uroczystoœciach Polacy mówili ma³o,
a tym Ukraiñcom, którzy mogli
zaœwiadczyæ prawdê o krwawych wydarzeniach w Hucie
Pieniackiej zabrak³o odwagi
czy mo¿e chêci. Mo¿e te¿ bali
siê, poniewa¿ los prawie ka¿dej
rodziny by³ nieprosty. Bywa³o,
¿e jednego syna zmobilizowano
do Armii Czerwonej, drugi poszed³ do UPA, trzeci - zg³osi³ siê
jako ochotnik do dywizji SS.
Spotkanie z ukraiñskimi
SS-manami
By³ marzec 1993-go. Pracowa³em wtedy w dziale miêdzynarodowym demokratycznego czasopisma „Za Wilnu
Ukrainu” we Lwowie i jakoœ
zatrzyma³em siê w pracy do
póŸna. W gabinecie ju¿ nie
by³o kolegów z redakcji, gdy
nagle wchodzi dwóch jeszcze
mocnych dziadków i z progu
wal¹: „Czy to jest ten Czawaga,
który pisa³ o Hucie Pieniackiej?” Stwierdzi³em, ¿e tak. A

oni dalej ostro: „Jesteœmy kombatantami ukraiñskiej dywizji
Ha³yczyna”. Nie by³bym nawet
zdziwiony, je¿eliby w tej chwile
któryœ z nich wyci¹gn¹³ z pod
p³aszcza karabin maszynowy
czy pistolet. Co prawda, nieproszeni goœcie szybko uspokoili siê i nadal zachowywali
siê doœæ grzecznie a rozmowa
trwa³a d³ugo. Zostawili mi
kilka wydanych na Zachodzie
wspomnieñ kombatantów
swojej Dywizji SS Galizien.
Obaj zapewniali mnie, ¿e ich
bojowa jednostka wojskowa
nigdy nie uczestniczy³a w
zag³adzie Huty Pieniackiej, a
by³a skierowana na front przeciw regularnej armii radzieckiej. Nie chcieli czekaæ na
przyjœcie nowej okupacji bolszewickiej i dlatego dobrowolnie
zg³osili siê do tej dywizji,
poniewa¿ wydawa³o siê im
wtedy, ¿e robi¹ to na wzór
strzelców siczowych z I wojny
œwiatowej, którzy swój szlak
bojowy zaczynali w armii
austriackiej, potem walczyli w
Ukraiñskiej Armii Galicyjskiej.
W 1944 wielu m³odych Ukraiñców galicyjskich te¿ chcia³o
w podobny sposób stworzyæ

Wieniec sk³ada prezydent RP Lech Kaczyñski
oddzielne wojsko ukraiñskie,
broniæ swój naród przed wszystkimi okupantami i w ten
sposób uczestniczyæ w tworzeniu niepodleg³ego pañstwa
ukraiñskiego. Niestety, te
marzenia szybko okaza³y siê
u³ud¹. Dywizja SS Galizien
znajdowa³a siê pod dowództwem Niemców, którzy zwerbowanymi Ukraiñcami ³atali
dziurê na froncie wschodnim.
Wielu z nich ju¿ wtedy zrozumia³o, ¿e s¹ po prostu „miêsem
armatnym” w mundurach
hitlerowskich. Rzucono ich
pod Brody, gdzie w krótkim
czasie dywizja zosta³o otoczona przez Armiê Czerwon¹
i rozbita. W³aœnie wtedy dwóch
moich nieoczekiwanych
wspó³rozmówców trafi³o do
niewoli sowieckiej. PóŸniej, za
czasów sowieckich traktowano

chowa i Zbara¿a. Chronowiat
(In¿. Mychaj³o Chronowiat –
cz³onek Uprawy Wojskowej
Galicji, podporz¹dkowanej
gubernatorowi Galicji Otto
Vechterowie - Kurier) przyby³
do sztabu pu³ku w Z³oczowie,
st¹d uda³ siê przez wieœ Strutyn, gdzie stacjonowa³a
artyleria przeciwczo³gowa, do
wsi Koniuszkowa, gdzie
znajdowa³ siê sztab drugiego
kurenia. W swojej relacji (protokó³, 7 marca 1944) Chronowiat dok³adnie opisuje drug¹
akcjê przeciw Hucie Pieniackiej. Ta umocniona wieœ by³a
zbrojn¹ polsk¹ „twierdz¹” w
owej okolicy, równie¿ postrachem dla okolicznych
wiosek ukraiñskich. Pierwsza
akcja, podczas której pad³o
dwóch strzelców – Oleksa Bobak
i Roman Andrijczuk (obaj ze

5
Kurier Galicyjski * 216 marca 2009
Stanis³awowa), odby³a siê 23
lutego a druga – 28 lutego. Po
opuszczeniu Huty Pieniackiej
przez naszych wojaków
oddzielny niemiecki oddzia³
doszczêtnie spacyfikowa³ t¹
wieœ, tak, ¿e pozosta³ tylko
koœció³ – napisa³ w sprawozdaniu Pyndus” (Jewhen
Pyndus – pierwszy wicenaczelnik kancelarii Uprawy
Wojskowej - Kurier).
Polski historyk Grzegorz
Motyka w swojej ksi¹¿ce „Ukraiñska partyzantka w latach
1942 – 1960” jako g³ównych
sprawców wskazuje 4 pu³k
policyjny SS z³o¿ony z ukraiñ-

oficjalnie przyjêtych do dywizji. Wczeœnie podlegali oni
kierownictwu policyjnemu w
Berlinie”.
Igor Fedyk stwierdzi³, ¿e
Niemcy, pod dowództwem, których by³a dywizja SS „Galizien”,
z³o¿ona z Ukraiñców galicyjskich jako jednostka wojskowa nigdy nie prowadzi³a
jakichkolwiek wspólnych
dzia³añ z UPA.
„Nasze spo³eczeñstwo w
sprawie Huty Pieniackiej zosta³o podzielone pó³ na pó³ –
zaznaczy³ Igor Fedyk. – Skrajni
nacjonaliœci byli przeciw
przyjazdowi prezydenta Jusz-

badania tych tragicznych
wydarzeñ”.
Trudno siê nie zgodziæ, ¿e
co do faktów nie powinno byæ
rozbie¿noœci.
Droga do przebaczenia
i pojednania
Przed rozpoczêciem obchodów rozmawialiœmy z bezpoœrednimi œwiadkami tej tragedii. „Cz³owiek nie mo¿e ¿yæ w
nienawiœci. Musimy dojœæ do
przebaczenia” – powiedzia³
Józef Kobylañski, który przyjecha³ z województwa opolskiego. „A¿eby przysz³o przebaczenia musi byæ skrucha”

RYNEK PRACY
POLSKA UKRAINA
W OKRESIE
WCZESNEGO
KRYZYSU
LUTYMARZEC 2009 R.
ADAM SZCZÊSNY
Wed³ug analityków, jak
równie¿ oficjalnych danych
resortowych kryzys finansowo-ekonomiczny o charakterze globalnym wp³ywa w
sposób bezpoœredni na sytuacjê na rynkach pracy. Ma to
swoje odbicie na wzajemnych
relacjach miêdzy krajami

(oko³o 350-450 z³ miesiêcznie
od osoby).
Tak wiêc, przy za³o¿eniu, ¿e
pracownik z Ukrainy jest do
pracy w Polsce delegowany (a
koszty pracy (ubezpieczenie,
podatki) s¹ p³acone na Ukrainie jego p³aca jest porównywalna z pracownikiem z Polski.
Œredniomiesiêczna pensja w
lutym stanowi 1317 grywien

Dziennikarze i uczestnicy uroczystoœci w Hucie Pieniackiej

Przeciwnicy uroczystoœci
skich ochotników jacy zg³osili
siê do Dywizji SS „Galizien”,
ale nie zostali do niej w tym
czasie przyjêci ( uzupe³nili
stan dywizji póŸniej po bitwie
pod Brodami – Kurier)
W rozmowie z korespondentem „Kuriera” ukraiñski
historyk Igor Fedyk, dyrektor
muzeum dywizji „Ha³yczyna”
we Lwowie i d³ugoletni badacz
dzia³alnoœci tej formacji wojskowej powiedzia³: „Wed³ug
prawa czwarty pu³k policyjny
nie wchodzi³ wtedy jeszcze w
sk³ad dywizji. Z Huty Pieniackiej by³ przemieszczony
pod Tarnopol, gdzie prawie
wszyscy zginêli. Tylko 173
¿o³nierzy wróci³o i zosta³o

czenki do Huty Pieniackiej.
Inni twierdzili, ¿e powinien
tam pojechaæ, poniewa¿
dzisiaj nie mamy prawa d¹¿yæ
do konfrontacji z Polsk¹.
Moim zdaniem to, ¿e obaj prezydenci przyjechali tutaj, jest
zjawiskiem pozytywnym. Nie
ma potrzeby ani z jednej, ani
z drugiej d¹¿yæ do konfliktu,
chocia¿ demokracja na to
pozwala. Oczywiœcie ¿al ludzi,
którzy zginêli. Szkoda ich.
Jako chrzeœcijanie musimy to
jasno powiedzieæ”.
Igor Fedyk doda³, ¿e „na Ukrainie i w Polsce jest wystarczaj¹co wielu kompetentnych
historyków, a¿eby wspólnie
przeprowadziæ dok³adne

– zauwa¿y³ mój kolega z Przemyœla.
„Musi byæ tak, ¿e je¿eli pope³ni³em zbrodniê, muszê
przeprosiæ. Ja przebaczam,
ale zapomnieæ nie mogê”.
Uwa¿a, ¿e na Ukrainie w tej
sprawie wszystko siê zmienia
na lepsze. „Przyje¿d¿am tutaj,
rozmawiam z ludŸmi, s¹ inni,
goœcinni” – mówi pan Kobylañski. „Przecie¿ Niemcy te¿
przyje¿d¿aj¹ na Œl¹sk, gdzie ja
teraz mieszkam, i nikt nie
przeszkadza. Ja ich st¹d nie
wypêdza³em. Trzeba s¹dziæ
Hitlera, Stalina, bo przez nich
jest ta nienawiœæ. Pamiêtamy,
jak w Krakowie gubernator
dystryktu Galicji — powiedzia³
nie wtr¹caæ siê, niech siê Polacy z Ukraiñcami i Ukraiñcy z Polakami r¿n¹, nie bêd¹
nam przeszkadzaæ. Niestety
ten zamiar siê uda³. No, po co
to by³o? No, po co? Liczê teraz
na dobr¹ przysz³oœæ, na przyjaŸñ. Powinno to pojednanie
byæ jakieœ ludzkie”.
Arcybiskup lwowski i halicki Augustyn Markiewicz z
Ukraiñskiego Koœcio³a Prawos³awnego Patriarchatu Moskiewskiego, w swoim krótkim
przemówieniu przypomnia³, ¿e
sam pochodzi z poleskiej
wioski, która te¿ by³a spalona
w podobny sposób, podczas II
wojny œwiatowej, dlatego zawsze uczestniczy w takich, jak
ta uroczystoœciach pamiêci.
„Najgorsze jest to, ¿e mordu
mieszkañców Huty Pieniackiej
dokonali ci, którzy nazywali siebie chrzeœcijanami” – zaznaczy³
prawos³awny hierarcha.
Nie by³o nikogo z biskupów
Ukraiñskiego Koœcio³a Greckokatolickiego.

Mapka Polski, ukazyj¹ca wysokoœæ p³acy w poszczególnych regionach
Europy Œrodkowej, w tym na
relacjach Ukraina – Polska.
Wed³ug niepe³nych szacunków (niepe³nych, poniewa¿
trudno oceniæ zatrudnienie w
tzw. „Szarej strefie”) w 2008
roku w Polsce zatrudnionio od
200.000 do 700.000 pracowników z Ukrainy.
Sytuacja w 2009 roku mo¿e
ulegaæ du¿ym korektom z
uwagi na wzmo¿on¹ kontrolê
na rynku legalnej pracy,
mniejszemu zapotrzebowaniu
na mniej wykwalifikowan¹
si³ê robocz¹, jak równie¿ obserwuje siê falê powrotów
emigracji zarobkowej Polaków
z Europy Zachodniej.
Zmieniaj¹ca siê sytuacja
na rynku pracy, odbija siê
równie¿ na relacjach p³acowych, i tak by utrzymaæ miejsca pracy nale¿y poczyniæ
g³êbokie korekty kosztowe.
Koszt 3000 z³ (oko³o 850
dolarów USA) obci¹¿ony jest
sk³adk¹ ubezpieczeniow¹ ZUS
w wysokoœci 561 z³, zaliczka
na podatek dochodowy w wysokoœci 426 z³, tak ¿e p³aca
netto (to, co pracownik otrzymuje do kieszeni to 2013 z³
(oko³o 600 dolarów USA). Koszt
pracy pracownika z Ukrainy
jest obci¹¿ony dodatkowo
o koszt zakwaterowania (oko³o
400-550 z³ miesiêcznie od
osoby, jak równie¿ czêsto kosztem posi³ku w czasie pracy

(160,73 dol USA) i koszty
pracy wynosz¹ oko³o 37%.
Dodatkowo stosuje siê protekcjonizm w pracy, tj. jeœli na
to samo stanowisko pracy jest
wybór: pracownik z Polski
i z Ukrainy, to z regu³y pracê
otrzymuje Polak (jest to zasada, pracuj¹ca w ca³ej Europie). W roku 2009 zapotrzebowanie na pracowników z
Ukrainy znacz¹co bêdzie
mniejsze, jednak ci¹g³e zainteresowanie bêdzie w budownictwie, przetworstwie, niemniej
jednak dotyczy to pracy legalnej.
Wa¿nym jest jakoœæ pracy
– dlatego te¿ istotnym jest
potwierdzenie jakoœci œwiadczonej pracy poprzez certyfikacjê, odpowiadaj¹c¹ standartom europejskim. Dlatego
te¿ niezbêdnym jest uzyskanie
certyfikatów jakoœci pracy. W
najbli¿szym czasie mo¿liwoœci
takie bêd¹, dziêki wspólnym
transgranicznym inicjatywom
w ramach programów europejskich. O mo¿liwoœciach w tej
sprawie bêdziemy informowaæ
na ³amach „Kuriera Galicyjskiego”.
W za³¹czeniu do sytuacji
na rynku pracy w Polsce drukujemy mapkê Polski z uwzglêdnieniem wysokoœci p³acy w
poszczególnych regionach.
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Ku Europie! Razem! Razem!

JULIAN GOLAK: „POROZUMIENIE JEST SPRAWĄ BOŻĄ”
HALINA P£UGATOR
tekst i zdjêcia
Porozumienie miêdzy s¹siadami – sprawa prosta i codzienna. Wydawa³oby siê
wystarczy uœmiech, pozdrowienie, czasem pomoc i spokojnie wspó³istnienie. Jednak,
miêdzy ludŸmi, którzy mieszkaj¹ obok siebie nie zawsze
wszystko jest w porz¹dku.
Jeden raz siê pok³óciwszy,
pogodziæ siê nie mog¹ przez
wiele lat. I… czasami do
porozumienia wcale nie dochodzi. Porozumienie miêdzy
narodami. To ju¿ jest rzecz
bardziej skomplikowana.
Zw³aszcza je¿eli chodzi o
stary konflikt, brak chêci do
wys³uchania jeden drugiego.

Autorka tekstu z panem
Julianem
Tak czêsto bywa, ¿e ci¹¿y nam
ten kamieñ na sercu, natomiast dyplomaci nawzajem
siê s³odziutko uœmiechaj¹.
Lecz w pierwszym i w drugim
wypadku porozumienie jest
spraw¹ Bo¿¹.
Dla Stwórcy nie ma nic
niemo¿liwego. On posy³a
ludzi, pomaga podj¹æ prawid³ow¹ decyzjê. Budzi siê w
nocy jakiœ cz³owiek w ró¿nych krañcach naszej Ziemi,
podchodzi do okna, wpatruje
siê w niebo i dziêkuje Panu
Bogu za zrozumienie prostych i jednoczeœnie bardzo
skomplikowanych rzeczy, za
porozumienie, zbli¿enie siê
miêdzy ludŸmi. Ka¿dy cz³owiek jest wykonawc¹ Bo¿ych
planów.
Mia³am szczêœcie poznania cz³owieka, który dla porozumienia i pogodzenia s¹siednich narodów: polskiego
i czeskiego wykorzysta³ s³owo
Bo¿e. Sta³o siê to przez przypadek. Renata Klênczañska,
nauczycielka ze œl¹skiego
miasteczka Nowa Ruda,
która przyjecha³a na Ukrainê, na Przykarpacie w celu
nauczania dzieci jêzyka
polskiego, opowiedzia³a o
znanym w jej miasteczku
aktywnym dzia³aczu spo³ecznym – Julianie Golaku, poœle
do sejmiku, kawalerze maltañskim, ojcu czwórki dzieci,
wydawcy polsko – czesko –
niemieckiego czasopisma
„Ziemia K³odzka”. W 1990 r.
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s³owem byæ dobrymi s¹siadami. A nawet rodzin¹. Has³em
tego przedsiêwziêcia by³y
s³owa „B¹dŸmy rodzin¹”, a
symbolem – krzy¿ z wst¹¿kami koloru polskich i czeskich flag.
We wrzeœniu 1990 r. po
obu stronach granicy w
dwunastu miejscowoœciach
z oœrodkiem w Nowej Rudzie
i czeskim Bromowie odby³y
siê dwutygodniowe spotkania, koncert, wystawy, wyk³ady. Dziesiêæ lat póŸniej w
Dniach Chrzeœcijañskiej
Kultury bra³o udzia³ ju¿ ponad 30 miast z Polski i 20 z
Czech. Przyje¿d¿ali przedstawiciele w³adz, nauczyciele,
m³odzie¿, artyœci, malarze,

Pob³ogos³aw nam Bo¿e, z s¹siadami wspó³pracowaæ
zorganizowa³ polsko – czeskie
dni chrzeœcijañskiej kultury.
Dziêki Opatrznoœci Bo¿ej
pan Julian przeczyta³ nasz¹
gazetê i prasê przykarpack¹.
Gdy poprosiliœmy go o pomoc
w zorganizowaniu wyjazdu
do Nowej Rudy z radoœci¹ siê
zgodzi³. Podró¿ by³a mêcz¹ca,
przez co znajomoœæ by³a
jeszcze bardziej przyjemna.
„Urodzi³em siê w tym miasteczku, tu mieszkam i bêdê
pracowaæ dla dobra swojej
ma³ej Ojczyzny”, – mówi pan
Golak, w drodze do muzeum
znanego pisarza i filozofa
Józefa Wittiga. Otwarcie tego
muzeum to równie¿ jego zas³uga
Bêd¹c ma³ym ch³opcem,
mieszkaj¹cym obok granicy,
Julian zawsze siê interesowa³ tym, co znajduje siê za
drutem kolczastym. Jak
mieszkaj¹ tam ludzie, o czym
myœl¹, czym siê ró¿ni¹ od
nas, byæ mo¿e nie ma miêdzy
nami ¿adnych odmiennoœci.
S¹ zarazem s¹siadami, ale
znajduj¹ siê tak daleko i s¹
tacy nieznani.
Minê³y lata. Julian ukoñczy³ szko³ê wydawnicz¹ i
pracowa³ we Wroc³awiu W
latach 80. by³ dzia³aczem
„Solidarnoœci”. Pracowa³ w
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tajnych strukturach, organizowa³ oœrodki antykomunistycznego ruchu. Taka aktywnoœæ nie pozosta³a poza
okiem ówczesnych w³adz.
M³ody mê¿czyzna zosta³
aresztowany i osadzony w
wiêzieniu. Zapyta³am siê czy
siê nie ba³? Pan Julian ³agodnie siê uœmiechn¹³ i odpowiedzia³, ¿e nie myœla³
wtedy o strachu, a jedynie o
przysz³oœci, o odzyskaniu
przez jego Ojczyznê niepodleg³oœci. Chcia³, aby zosta³y
usuniête druty kolczaste miêdzy granicami, które utkwi³y
w jego dzieciêcej pamiêci.
Po wyjœciu z wiêzienia, nie
mia³ ¿adnych szans na
powrót do pracy. W rêku
„wilczy bilet”. W g³owie – du¿o
planów i pomys³ów, na twarzy
– smutek i rozczarowanie.
Przyjaciele radzili, by wyje¿d¿a³ na Zachód. Móg³by tam
otrzymaæ dobr¹ pracê, bo
fachowcy byli potrzebni. Ale
on nie móg³ porzuciæ swojej
Ojczyzny. Powróci³ do Nowej
Rudy. D³ugo nie móg³ znaleŸæ
pracy. Dopiero w 1985 r., gdy
nieco siê zmieni³a sytuacja
polityczna, pan Golak nareszcie otrzyma³ pracê.
Julian wraz ze swoj¹ rodzin¹ w ka¿dej sytuacji ¿ycio-

Julian Golak myœla³ o odzyskaniu
przez jego Ojczyznê niepodleg³oœci.
Chcia³, aby zosta³y usuniête druty
kolczaste miêdzy granicami...

Córka pana Juliana Joanna (od prawej)
wej, czy by³o dobrze, czy Ÿle
dziêkowa³ Panu Bogu.. Wraz
ze swoimi kolegami nie zwa¿aj¹c na przeœladowania ze
strony w³adz organizowa³
i bra³ udzia³ w pielgrzymkach
z Wroc³awia do Czêstochowy.
Modli³ siê klêcz¹c przed obrazem Bogarodzicy. Stawa³o
mu siê w tej chwili l¿ej. St¹d
te¿ czerpa³ si³y dla nowych
poczynañ.
Od modlitwy do pomys³u
i dzia³añ jeden krok. Niebawem w Nowej Rudzie stworzy³
Klub Inteligencji Katolickiej,
póŸniej spo³eczny komitet
i wydawnictwo „Ziemia K³odzka”, które istnieje dotychczas.
W Klubie pan Julian by³
inicjatorem zorganizowania
Polsko-Czeskich Dni Kultury.
Chrzeœcijañskiej Owa inicjatywa – to dawne marzenie,
nie tylko pana Golaka, ale
równie¿ setek ludzi, którzy
mieszkali po obu stronach
granicy.
Postanowili zorganizowaæ
spotkanie ludzi, których
³¹czy wspólna wiara chrzeœcijañska. Na przeszkodzie
stan¹³ ateizm Czechów, ich
uprzedzenia co do Polaków i
Koœcio³a. Ksiê¿a i biskupi nie
wierzyli, ¿e to siê uda. Jednak
wierzyli ludzie. Chcieli spotykaæ siê, poznawaæ kulturê,
wymieniaæ delegacje m³odzie¿y, urz¹dzaæ wspólne
koncerty, wystawy, jednym

ksiê¿a. Dotychczas ka¿de
œwiêto rozpoczyna siê od odprawiania Mszy œw.
W 1992 r. wraz z zespo³em
pracowników miejscowego
samorz¹du i dzia³aczy spo³ecznych pan Julian powo³a³
Fundacjê Odnowy Ziemi
Noworudzkiej, która udziela
pomocy podczas remontu
zabytków, przy budownictwie
œwi¹tyni w bia³oruskim
mieœcie Lida. Na zaproszenie
pana Juliana do Nowej Rudy
przyje¿d¿aj¹ dzieci z Lidy. W
latach 1995-2005 pan
Julian by³ prezesem Towarzystwa Polsko-Czesko-S³owackiej Solidarnoœci.
Prawdopodobnie pod wp³ywem ojca, córka Joanna
uczy siê jêzyka czeskiego,
marzy o tym by podró¿owaæ
po ca³ym œwiecie i pomagaæ
ludziom. Równie¿ ojciec jest
dumny ze swych synów
Piotra i Paw³a, najm³odszej
córeczki Ma³gorzaty i ¿ony
Ewy. Szczêœliwa rodzina czêsto
wyje¿d¿a do Czech, gdzie jest
znana we wszystkich przygranicznych miasteczkach. Pan
Julian otrzyma³ nagrody
ministra kultury Czech, ale
nie to jest dla niego takie
wa¿ne. Najwa¿niejsz¹ rzecz¹
jest byæ u¿ytecznym dla spo³eczeñstw – polskiego i czeskiego. Czechy ju¿ dawno s¹
dla rodziny Golaków drugim
domem i Ojczyzn¹.
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POSZUKIWANIE
POLSKOŚCI I TOŻSAMOŚCI
Miros³awa Tomecka
prezes Towarzystwa
Pomoc Polakom
„Wielkie Serce”
w Nowym Rozdole
Zawsze chcia³am pomagaæ potrzebuj¹cym i mówi³am mê¿owi, - jak tylko
wygram w totka, to wszystkie
pieni¹dze oddam tym, którzy
s¹ w potrzebie. Jednak nigdy
nie wygra³am. Ale w³aœnie,
teraz chyba nast¹pi³ ten moment, gdy moje marzenie
mo¿e chocia¿by czêœciowo siê
zrealizowaæ. Myœlê, ¿e nad
wszystkim czuwa Pan Bóg,
poniewa¿ pocz¹tkowo pomys³
by³ ca³kiem inny. Próbowaliœmy prowadziæ z mê¿em
biznes. Jednak wkrótce zrezygnowaliœmy z tego. Zrozumieliœmy, ¿e wiêcej mo¿emy
daæ, je¿eli bêdziemy pomagaæ
ludziom. A poza tym, kiedy
prowadziliœmy swój biznes,
do nas czêsto przychodzili
miejscowi mieszkañcy i jak
tylko zaczynali rozmawiaæ
z moim mê¿em Edwardem po
polsku, poniewa¿ on jest z
Polski, (oczywiœcie, ¿e to by³a
³amana polszczyzna) od razu
wspominali, kto z nich ma
rodzinê w Polsce lub pochodzenie polskie. Œpiewali te¿
piosenki polskie lub recytowali wierszyki, których nauczy³a ich babcia czy dziadek.
No i wtedy pomyœleliœmy, ¿e
chyba tutaj jest du¿o Polaków, ale nie ma organizacji,
która by mog³a ich wszystkich skupiæ. W ten sposób
powsta³o Towarzystwo.
Wraz z powstaniem Towarzystwa, dowiedzieliœmy siê
ile rzeczywiœcie w Nowym
Rozdole, okolicznych miasteczkach i wsiach jest osób
pochodzenia polskiego.
Mieszkaj¹ w Brzozdowcach,
Starym Rozdole, GrankachKutach… Gdy przychodz¹ do
nas, to ka¿dy opowiada
swoj¹ historiê, dlaczego
pozostali tutaj, nie wyjechali
do powojennej Polski.
Gdy powsta³a idea stworzenia Towarzystwa, by³o nas
bardzo ma³o, na pocz¹tku
tylko 19 osób. Wœród nich
trzy siostry polskiego pochodzenia – Halina, Oksana i
Lila Leszczyñskie, które jako
pierwsze otrzyma³y Kartê
Polaka. Ich matka jest Ukraink¹, a ojciec by³ Polakiem,
który niestety nie do¿y³ do
zebrania za³o¿ycielskiego.
Nastêpnie, Kartê Polaka otrzyma³a pani Janina Warnicka
i jej krewni. Obecnie ju¿ 70
osób z naszego terenu ma
Kartê Polaka. Co miesi¹c
osobiœcie przygotowujê dokumenty dla 20 osób.
Najpierw cz³onkowie naszego Towarzystwa brali

POLSKIE DOŚWIADCZENIE
DLA PRZYKARPACKIEJ TURYSTYKI
HALINA P£UGATOR
tekst i zdjêcie
Przy Instytucie Turystyki
Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Stanis³awowie planuje siê powo³anie
oœrodka szkolenia wolontariuszy. Chêtnym mo¿e byæ
ka¿dy student. Wolontariusze
bêd¹ zajmowaæ siê przygotowaniem do Euro – 2012.
O tym by³a mowa jeszcze
jesieni¹ minionego roku
podczas wielkiego miêdzynarodowego seminarium
z udzia³em pracowników
wschodnioeuropejskich

polskim, z uniwersytetami –
Warszawskim i Jagielloñskim.
Jest to dla nas doœæ istotna
perspektywa, poniewa¿ bêdziemy wspólnie przeprowadzaæ
Euro – 2012. Od kogo innego
jak nie od Polaków mo¿emy siê
nauczyæ czegoœ nowego, tym
wiêcej, ¿e maj¹ bardzo dobrze
rozwiniêt¹ strukturê turystyczn¹, dobr¹ metodykê, a
wst¹pienie do UE otworzy³o
przed nimi nowe mo¿liwoœci.
- Dla wyjazdu i pracy za
granic¹ potrzebna jest oczywiœcie, znajomoœæ jêzyków
obcych. W jaki sposób jest
rozwi¹zywany problem nauki

uczelni turystycznych, w tym
równie¿ Polaków.
- Przedsiêwziêcie ma byæ
zrealizowane w nowym roku
akademickim 2009 – 2010, opowiada „Kurierowi Galicyjskiemu” W³odzimierz We³ykoczij,
dyrektor zak³adu, doktor
nauk historycznych, docent,
licz¹cy siê pracownik turystyki na Ukrainie. – Na razie
nie spodziewamy siê rozwi¹zania wszystkich problemów
prawnych, czyli ulokowanie
oœrodka czy to w granicach
prawnych instytutu, czy poza
nim, lecz zajmujemy siê ju¿ od
dawna przygotowaniem naszych studentów do takiej
pracy. Chcê podkreœliæ, ¿e
praca z obcokrajowcami i wyjazdy zagraniczne nie s¹ dla
nas czymœ nowym. M³odzie¿,
która jest uczestnikiem programu Work and Trawel USA
ju¿ niejednokrotnie wyje¿d¿a³a
do USA, gdzie zdobywa³a
doœwiadczenie praktyczne w
dziedzinie hotelarstwa, turystyki, w tym te¿ w organizowaniu ró¿nego rodzaju imprez,
oprowadzeniu wycieczek. Zajmowa³a siê tym czym maj¹ siê
zajmowaæ wolontariusze
podczas Euro – 2012.
- A jak wygl¹da wspó³praca z partnerami z Polski?
- Wspó³pracujemy z Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³¹ Zawodow¹ w Gorzowie Wielko-

jêzyków obcych na waszej
uczelni?
- Do nauki jêzyków obcych
podchodzimy nietypowo i z
punktu widzenia pedagogiki.
G³ównie chodzi nam nie o doskona³e wyuczenie ortografii, a
o umiejêtnoœæ porozumiewania
siê. Student powinien znaæ
jak najwiêcej s³ów, by przekazaæ turyœcie interesuj¹c¹ go
informacjê i porozumieæ siê z
nim. Nauka jêzyków obcych w
instytucie ma priorytet. S¹
trzy jêzyki obce: podstawowy,
czyli ten, jakiego student uczy³
w szkole, dodatkowy i polski.
Jêzyk polski studenci opanowuj¹ doœæ ³atwo. Wielu studentów ma korzenie polskie,
wielu te¿ spêdzi³o w Polsce
trochê czasu, polski nie jest
dla nich jêzykiem egzotycznym.
Potwierdzeniem doskona³ego przygotowania jêzykowego
naszych studentów jest ich praca
na Miêdzynarodowym Festiwalu
kowali, który przebiega wiosn¹
w Iwano-Frankiwsku. S¹ oni
dobrymi t³umaczami i przewodnikami. Otrzymaliœmy
doœæ du¿o dyplomów, odznak
i czêsto nasi studenci s¹ zapraszani przez uczestników
festiwalu do zwiedzenia ich
pañstw. Oprócz tego w instytucie mamy biuro turystyczne,
gdzie studenci mog¹ pracowaæ, pos³uguj¹c siê podczas
pracy kilkoma jêzykami.

Miros³awa Tomecka

Spotkanie z Marsza³kiem Maciejem P³a¿yñskim
udzia³ w sprz¹taniu cmentarza w ¯ydaczowie. PóŸniej
organizowaliœmy sprz¹tanie
starego cmentarza w Brzozdowcach. Po raz pierwszy
odby³y siê „andrzejki” i „miko³ajki”. Wielu ludzi przysz³o
na spotkanie op³atkowe. Dla
dzieci z rodzin mieszanych
oraz ich rodziców by³o to coœ
wyj¹tkowego. Bardzo dziêkowali, ¿e w taki sposób m³odsze pokolenie, równie¿ Ukraiñcy, mog¹ poznawaæ polsk¹
kulturê. Te¿ siê cieszymy, i¿
mo¿emy aktywnie uczestniczyæ w odrodzeniu tego dziedzictwa, kontynuowaæ go.
Równie¿ by³o u nas, w Towarzystwie spotkanie wigilijne.
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Po raz pierwszy
odby³y siê „andrzejki” i „miko³ajki”. Wielu
ludzi przysz³o
na spotkanie
op³atkowe.

Organizowaliœmy tak¿e spotkanie op³atkowe z udzia³em
wicekonsula RP we Lwowie
Marcina Zieniewicza, goœci
z Polski, w³adz miasta.
Bardzo dziêkujemy Józefowi Adamskiemu. Jak tylko
siê dowiedzia³, ¿e tutaj w
Nowym Rozdole powsta³o

nasze Towarzystwo i szko³a
nauczania jêzyka polskiego,
od razu przywióz³ bardzo
du¿o ksi¹¿ek, d³ugopisów,
zeszytów. Dziêki niemu i ks.
Brunonowi z Drohobycza
mogliœmy dla naszych dzieci
organizowaæ paczki miko³ajkowe i bo¿enarodzeniowe.
Otrzymaliœmy od „Wspólnoty
Polskiej” telewizor, odtwarzacz i bardzo du¿o kaset z
bajkami dla dzieci.
Dziêkujemy bardzo pani
Elizie Dzwonkiewicz z Fundacji „Pomoc Polakom na
Wschodzie”, która na otwarcie szko³y przywioz³a ksi¹¿ki,
s³owniki. Bardzo tego potrzebujemy. W zesz³ym roku
dostaliœmy od „Wspólnoty
Polskiej” jednorazow¹ zapomogê dla nauczycieli. A w tym
roku odwiedzili nas w Nowym
Rozdole prezes Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” pan Marsza³ek Maciej P³a¿yñski, przedstawiciele „Caritas Polska”.
W najbli¿szym czasie
rozpoczniemy kursy jêzyka
polskiego dla doros³ych.
Bêdziemy dalej uporz¹dkowywaæ stary cmentarz w
Brzozdowcach, na którym
jest bardzo du¿o zaniedbanych polskich grobów. Pod
koniec kwietnia oczekujemy
na przyjazd z Polski by³ych
mieszkañców Brzozdowiec.
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ZAMKI NAD PRUTEM CZY LOARĄ?
doœæ udanie ³¹czy w sobie bizantyjskie i rumuñskie tradycje architektoniczne. By³em
zaskoczony, gdy zauwa¿y³em
w niej tradycjê w³aœciw¹ tylko
Bukowinie – ozdabianie kadzide³ ³adnymi chusteczkami.
Nawiasem mówi¹c, rzeŸbion¹
poz³acan¹ podobiznê szeœcioskrzyd³ego serafina mo¿na
spotkaæ jedynie na Ziemi Czerniowieckiej. Powiedzmy, w ¯wañcu po drugiej stronie Dniestru
nic podobnego w œwi¹tyniach
siê nie spotyka.

DMYTRO ANTONIUK
tekst i zdjêcia
Bukowina to dla mieszkañca sto³ecznego Kijowa
„terra incognita”– ziemia
nieznana. Konia z rzêdem
temu, kto w rozdzia³ach
„Podró¿e” w prasie kijowskiej,
napotka choæ wzmiankê
o Putyle czy Wy¿nicy. Dlatego, wbrew ryzyku potraktowania jako osoby nie obeznanej, bycia osob¹, która
nic a nic siê nie zna na tutejszych zwyczajach, proszê
mi jednak pozwoliæ na zaprezentowanie serii reporta¿y
pod umown¹ nazw¹ „Bukowina
oczyma sto³ecznymi”. Napisa³em je po niedawnej podró¿y
po wszystkich zak¹tkach
tego niezwyk³ego dla turysty
znad Dniepru kraju.

Najstarsza
œwi¹tynia Bukowiny
Od razu za Mamajowcami,
z ich nowo wybudowanymi
pa³acami, rozpoczynaj¹ siê
£u¿any – miasteczko, które,
teoretycznie, mo¿e byæ starsze
od samych Czerniowiec. Dowodem na to jest najstarsza
na Ukrainie murowana cerkiew pw. Wniebowst¹pienia
Pañskiego. Datê jej wybudowania szacuje siê na 1453
rok. Warto jednak zrobiæ tu

Koœció³ neogotycki w £u¿anach
Loary czy Sjeny mamy nie
mniej malownicze Prut i Czeremosz, wzd³u¿ których poruszamy siê z Czerniowiec na
zachód i po³udnie.

„Œmieræ grzesznika” w cerkwie w £u¿anach – fresk
1453 roku

Jeden z trzech pa³aców-bliŸniaków w Mamajewcach
Lawiruj¹c
miêdzy hotelami
Globalne ocieplenie siê klimatu, poza hipotetycznie mo¿liwym znikniêciem Wysp
Brytyjskich w wodach oceanu
œwiatowego, ma jednak swoje
cechy pozytywne. Na przyk³ad, jesieñ jest ³agodniejsza.
Podczas, gdy z piêtnaœcie lat
temu w po³owie paŸdziernika
mo¿na by³o jeŸdziæ pod
Berehomotem na nartach, to
aktualnie o tej porze roku
mo¿na tam chodziæ nawet w
podkoszulku. WyobraŸmy
sobie ¿e, sezon turystyczny
trwa. Zapomnijmy o ch³odnej
jesieni i zimie i wyobraŸmy
sobie, ¿e jesteœmy, na przyk³ad, we Francji. Zamiast

Nie wiadomo, czy bywa³
w tych miejscach Mamaj,
emir Z³otej Ordy, jednak od
razu za stolic¹ Bukowiny
rozci¹ga siê du¿a wieœ Mamajowce. Pewnie mogli tu mieszkaæ
jedynie potomkowie Mamaja,
poniewa¿ pierwsza wzmianka
o wsi przypada na rok 1580.
To dok³adnie dwa stulecia po
bitwie kulikowskiej. Jak wiadomo, Tatarzy i Mongo³owie
zbierali daninê. Ich spadkobiercy te¿ nie pozostaj¹ w tyle
– opró¿niaj¹ portfele podró¿nych. Robi¹ to jednak w
sposób cywilizowany i zgodnie
z prawem – wykorzystuj¹c do
tego hotele. Prawdê powiedziawszy, tylu moteli, hoteli
i restauracji, zebranych w

jednej wsi, nie spotyka³em na
ca³ej d³ugoœci (uwa¿anej za
europejsk¹) trasy samochodowej Kijów-Odessa. Szczególnie
rzucaj¹ siê w oczy trzy nowe
pa³ace, stoj¹ce we wsi obok
siebie, wprost na trasie Czerniowce – Ivano-Frankivsk (Stanis³awów). Kute bramy dwu
z nich, przypominaj¹ce rozmiarami Cyklopa, prawie dorównuj¹ s³ynnej „furtce”,
niegdyœ prowadz¹cej na Plac
Pa³acowy w Petersburgu. Pewnego piêknego paŸdziernikowego wieczora zniszczyli j¹
nie ca³kiem trzeŸwi marynarzerewolucjioniœci. Jednak, w przeciwieñstwie do Pa³acu Zimowego,
pa³ace w Mamajowcach nie s¹
odzwierciedleniem wyszukanego stylu architektonicznego.
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Mimo wszystko, gwoli sprawiedliwoœci zaznaczymy, ¿e
niektóre rozwi¹zania konstrukcyjne dachów przypominaj¹ nieco wie¿yczki renesansowe zamków nad Loar¹. Nie
daremnie przytacza³em wy¿ej
takie, chcia³oby siê wierzyæ,
subtelne porównanie. Prawdê
powiedziawszy, nie wiem, kto
mieszka w tych trzech pa³acach-bliŸniakach, mo¿e jacyœ
miejscowi baronowie cygañskomongolscy. Jednak to, ¿e we
wsi urodzili siê artysta Justyn
Pihulak i œpiewak Dmytro Hnatiuk, jest faktem, nie wymagaj¹cym œledztwa dziennikarskiego.
Kolejn¹ pami¹tk¹, jest niew¹tpliwie cerkiew prawos³awna na œrodku wsi, która

Globalne ocieplenie siê klimatu, poza
hipotetycznie mo¿liwym znikniêciem
Wysp Brytyjskich w wodach oceanu
œwiatowego, ma jednak swoje cechy
pozytywne. Na przyk³ad, jesieñ jest
³agodniejsza. Podczas gdy z piêtnaœcie lat temu w po³owie paŸdziernika
mo¿na by³o jeŸdziæ pod Berehomotem
na nartach, to aktualnie o tej porze
roku mo¿na tam chodziæ nawet w
podkoszulku. WyobraŸmy sobie ¿e,
sezon turystyczny trwa.
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W przeciwieñstwie do Ziemi
Kijowskiej czy
Ziemi Po³tawskiej,
gdzie komuniœci
gospodarzyli
znacznie d³u¿ej,
na Bukowinie
faktycznie w
ka¿dej wsi jest
cerkiew, która
nie mo¿e nie zachwycaæ.

poprawkê: to data powstania
unikatowych fresków, a nie
samej œwi¹tyni. Wed³ug informacji niektórych badaczy,
mog³a ona powstaæ nawet w
koñcu XIII wieku. Jeœli zostanie to udowodnione przez archeologów – a dot¹d nie by³y
prowadzone ¿adne wykopaliska przy fundamentach – to
£u¿any maj¹ szansê, aby z
dum¹ og³osiæ, ¿e s¹ starsze
wiekiem, ni¿ Czerniowce. Na
razie w cerkwi pracuj¹ konserwatorzy. W tym roku dokonali
wielkiego odkrycia: znaleŸli
freski, pochodz¹ce z pocz¹tku
XV wieku. Tak wiêc, œwi¹tynia
w £u¿anach jest, co najmniej,
ich rówieœnikiem, a data
„1453” dotyczy pozosta³ych
fresków, od dawna i rzetelnie
zbadanych przez historyków.
To, ¿e naukowcy szczegó³owo
zbadali malowid³a, w ¿aden
sposób nie czyni je mniej interesuj¹cymi dla turystów. Czy¿
wyobraŸnia nie zaczyna pracowaæ aktywnie, gdy widzimy
postaæ rycerza na koniu, w
zbroi, trzymaj¹cego oszczep,
obok której jest napis: „Аз пан
Федір, зовоми Витольда…
хтитор храму сему…”? Albo
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te¿ kompozycja „Œmieræ
grzesznika”, na której jest
przedstawiony zmar³y grzeszny brodacz, po którym chodzi
archanio³ i którego ju¿ trzymaj¹ diab³y, by zanieœæ do
przygotowanych rozgrzanych
kot³ów? Takich fresków jest
mnóstwo w ca³ej cerkwi. Na
ogl¹daniu i podziwianiu mo¿na
spêdziæ ca³y dzieñ, ale Bukowina tym w³aœnie jest interesuj¹ca dla turysty, ¿e ciekawych miejsc jest mnóstwo.
Trzeba aby by³yby tylko czas
i, jak mówi¹ w dowcipach,
„natchnienie”. Nawiasem mówi¹c, cerkiew od dawna by³a
za ma³a dla takiego miasteczka, jak £u¿any, gdzie

wezwaniem Narodzenia NMP.
W przeciwieñstwie do Ziemi
Kijowskiej czy Ziemi Po³tawskiej, gdzie komuniœci gospodarzyli znacznie d³u¿ej, na
Bukowinie faktycznie w ka¿dej
wsi jest cerkiew, która nie
mo¿e nie zachwycaæ. Cerkiew
jest murowana, w stylu bukowiñskim, do którego powoli
mo¿na siê przyzwyczaiæ. Na
cmentarzu przy œwi¹tyni, wœród
innych grobów, s¹ nagrobki
przedstawicieli szlachetnej
rodziny de Coustin – jednego
z wp³ywowych rodów Bukowiny austriackiej.
W Szypiñcach mo¿na us³yszeæ ciekaw¹ historiê o tym,
¿e w roku 1893 miejscowy

Grobowiec rodzinny De Costin na placu cerkiewnym
w Szypiñcach
nawet zatrzymuje siê poci¹g
relacji Czerniowce-Kijów.
Obok niej wybudowano du¿¹
i bardzo interesuj¹c¹ œwi¹tyniê o piêciu baniach i z mozaik¹ nad wejœciem. Akurat ta
œwi¹tynia jest widoczna z
okien poci¹gu. Osoby, które
podró¿uj¹ samochodem,
musz¹ przejechaæ obok gorzelni (bardzo mi³e s¹siedztwo!)
przez tory kolejowe. Œwi¹tynia
stoi za parkiem, który siê
rozci¹ga przy drodze.
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Niektóre rozwi¹zania konstrukcyjne dachów
przypominaj¹
nieco wie¿yczki
renesansowe
zamków nad
Loar¹.

Mówi siê, ¿e Bukowina jest
krajem wielowyznaniowym
i wielonarodowoœciowym,
pierwszy dowód na to – widoczny z daleka spiczasty dach
koœcio³a katolickiego pw. œw.
Jana z Dukli. To w³aœnie ten
œwiêty, który, wedle legendy,
uratowa³ Lwów przed zniszczeniem go przez kozaków
Chmielnickiego, zjawiaj¹c siê
na niebie nad miastem w 1648
roku.
Znów Trójpolcy
Tak, jak Mamajowce ³¹cz¹
siê z £u¿anami, tak i £u¿any
s¹ po³¹czone z nastêpn¹ ciekaw¹ wsi¹ – Szypiñcami. Jest
tu oryginalna œwi¹tynia, pochodz¹ca z 1812 roku, pod
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Bukowina jest
krajem wielowyznaniowym i wielonarodowoœciowym, pierwszy
dowód na to –
widoczny z daleka spiczasty
dach koœcio³a
katolickiego pw.
œw. Jana z Dukli.

nauczyciel Wasyl Arejczuk
wykopa³ opodal wsi siedlisko
kultury trójpolskiej. To, ¿e byli
to Trójpolcy, wyjaœni³o siê o
wiele póŸniej – Wincenty
Chwojka odkry³ to siedlisko
dopiero w roku 1901. Wówczas to, co odnalaz³ nauczyciel, wywo³a³o prawdziw¹
sensacjê. Naukowcy datowali
znaleziska na II tysi¹clecie
p.n.e. Przeszkodzi³ badaniom
siedliska miejscowy dzier¿awca
(mo¿e w³aœnie de Coustin?),
na którego ziemiach je znaleziono. Zabroni³ Arejczukowi,
by kopa³ dalej, a wszystko to,
co zosta³o odnalezione, w tym
– ceramikê, dawne narzêdzia
pracy oraz kobiece figurki z
gliny z wielkim zyskiem sprzeda³ do muzeów Londynu,
Berlina, Wiednia i Bukaresztu. Co nieco z tego trafi³o do
kolekcji prywatnych mieszkañców Czerniowiec, jednak
dla nauki Trójpolcy z Szepiniec zginêli na zawsze.
cykl bêdzie
kontynuowany

KG

WALENTYNKOWE
BUKIETY Z ZAMOŚCIA
JOANNA PACANŒWIETLICKA tekst
ANDRZEJ KUDLICKI zdjêcie
14 lutego we lwowskim
hotelu „Dnister” odby³ siê
pokaz florystyczny „Kwiaty
dla Niej”. Zaprezentowa³ go
dyplomowany florysta z Zamoœcia p. Piotr Marzec.
Mieliœmy okazjê zobaczyæ
od pocz¹tku i od podszewki
proces tworzenia czterech
bukietów tematycznie
zwi¹zanych z walentynkami.
Dominowa³a oczywiœcie,
czerwieñ. W tym kolorze utrzymane by³y równie¿ dodatki,
serduszka, wst¹¿ki i inne drobiazgi ciesz¹ce oko p³ci piêknej. Ka¿dy z bukietów urzeka³
swoj¹ oryginalnoœci¹. A wiêc
by³ pe³en finezji bukiet w
kszta³cie serca, ozdobiony
sztucznymi rubinami i brylantem. Nie mniej podoba³ siê
bardzo dziewczêcy pó³kulisty
bukiet w stylu biedermeier
z ¿ó³tych ró¿, z fantazyjnie wyplatanym w kszta³cie serca
warkoczem francuskim z
trawy niedŸwiedziej. Zachwyci³
niezwykle efektowny bukiet
z p¹sowych ró¿ w oprawie
pere³, którego osnowê stanowi³
boa z czerwonych piór i œliczny
wiosenny, bezpretensjonalny
bukiet z czerwonych tulipanów.
Godnym zauwa¿enia jest
fakt, ¿e w dobie wszechobecnego plastiku zamojski florysta tak w doborze materia³ów do konstrukcji tworz¹cych
podporê pod kwiaty, jak i dodatków, elementów dekoracyjnych kieruje siê wzglêdami
ekologicznymi. Preferuje
materia³y naturalne, jak np.
rattan, czy specjalnie preparowane liœcie szkieletowe.
Du¿o uwagi udziela stonie
technicznej, precyzji wykonania bukietu, co jest miar¹
profesjonalizmu.
Pokazowi towarzyszy³ b³yskotliwy komentarz p. Marca,
który dzieli³ siê swoim doœwiadczeniem, z wielkim
znawstwem opowiada³ o gatunkach kwiatów, opowieœæ
ubarwia³ anegdotami i objaœnieniami, dotycz¹cymi stylu
oraz technicznych szczegó³ów
wykonania swoich kompozycji. Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹
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Od jakiegoœ czasu dociera
w moje rêce Kurier Galicyjski
poprzez poœrednictwo moich
parafian z Towarzystwa Kultury Polskiej w Pnikucie.
Cieszê siê, ¿e jest. W zwi¹zku
z tym, ¿e dociera on do r¹k
Polaków mieszkaj¹cych na
Ukrainie i w Polsce proszê za
poœrednictwem gazety o
„wstawienie” siê i nag³oœnienie sprawy wiz, wprowadzonych przez w³adze Ukrainy
dla kap³anów, pracuj¹cych
w polskich parafiach. Jak do
tej pory nie s³ysza³em o tym,
¿eby ktokolwiek poruszy³ tê
sprawê. Ani Konsulat, ani media. A jest to sprawa bulwersuj¹ca. Nie chodzi o same

Piotr Marzec – florysta
spostrzega³o siê za tokiem
pracy p. Marca. Znaæ by³o artystê w ka¿dym calu, pasjonata
rozmi³owanego w swoim fachu.
Jak zauwa¿y³ goœæ z Zamoœcia, lwowskie kwiaciarnie
oferuj¹ ciekawe propozycje
wi¹zanek œlubnych, kompozycji kwiatowych do dekoracji
samochodów i szeroki wybór
kompozycji w naczyniach.
Natomiast widoczny jest brak
oryginalnych bukietów. Tak
wiêc walentynkowy pokaz by³
prezentacj¹ nowego we Lwowie stylu ich uk³adania, który
ma du¿e szanse przyj¹æ siê w
naszym mieœcie. Pod warunkiem, ¿e nasi panowie uznaj¹
takie bukiety za mocny atut
w kwestii pozyskania wzglêdów
s³yn¹cych nie tylko z urody,
ale i wyrafinowanego gustu
lwowianek. Mamy nadziejê, ¿e
podobne pokazy, s³u¿¹ce równie¿ wymianie doœwiadczeñ,
wp³yn¹ z czasem na poszerzenie oferty lwowskich kwiaciarni.
Pokaz by³ wspólnym przedsiêwziêciem Biura Turystycz-

nego „Quand” z Tomaszowa
Lubelskiego, dyrekcji hotelu
„Dnister” we Lwowie i Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Ziemi Lwowskiej.
Mimo, ¿e by³ to dopiero pierwszy z serii zaplanowanych
pokazów, cieszy³ siê sporym
zainteresowaniem lwowian.
Nie tylko umili³ przyby³ym
wieczór walentynkowy, dostarczy³ mnóstwa wra¿eñ estetycznych, ale równie¿ wniós³
tchnienie wiosny do ton¹cego
w œnie¿nych zaspach Lwowa.
Jest takie stwierdzenie, ¿e
piêkno kwiatów zale¿y od tego,
kto nam je ofiaruje. Po sobotnim pokazie mo¿na z ca³¹
pewnoœci¹ dodaæ, ¿e w nie
mniejszym stopniu zale¿y ono
od tego, na ile umiejêtnie i misternie wprawna rêka i fantazja florysty potrafi to piêkno
wyeksponowaæ.
Na nastêpny pokaz organizatorzy zapraszaj¹ w dniu
7 marca do hotelu „Dnister”
na godzinê18.00. Wstêp wolny.

wizy, bo prawo jest prawem.
Chodzi o koszty. Ostatnio zostaliœmy wydaleni do Polski,
¿eby takie wizy wyrobiæ, poniewa¿ przed Œwiêtami Bo¿ego
Narodzenia kilkunastu kap³anów nie mog³o sie dostaæ do
swoich parafii, z powodu przekroczonego limitu 180 dni
pobytu na Ukrainie w roku.
Pojechaliœmy wszyscy i to, co
zobaczyliœmy przesz³o najœmielsze oczekiwania. Wszyscy
pokornie wype³niali wnioski
i p³acili (bagatela!) 240 dolarów
za roczn¹ wizê, podczas gdy
wiza do Stanów Zjednoczonych na 10 lat wynosi 80 dolarów. To jednak nie wszystko.
Przekraczaj¹c granicê, nasza
wiza wzbudza powszechne
zainteresowanie i zdziwienie.

Po drugie co rusz dochodz¹ nas
sprzeczne informacje: jedni
celnicy mówi¹, ¿e nie potrzeba
nam wiz, drudzy, ¿e wiza jest
tylko na pó³ roku. Wiêc jak to
w koñcu jest? Jeœli ta sprawa
nie zostanie jakoœ wyjaœniona,
to wiêkszoœæ kap³anów wróci
do Polski, bo wydatek 1000 z³
co pó³ roku, przy zerowym dochodzie jest wydatkiem sporym
i na d³u¿sz¹ metê nie do pokonania. Ludzie mog¹ zostaæ
bez duszpasterza. A to przecie¿
w wiêkszoœci Polacy. Proszê
wiêc, za poœrednictwem Kuriera
Galicyjskiego o zainteresowanie siê t¹ spraw¹.

KG

Z powa¿aniem
ks. mgr lic. Adam Bezak
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Korespondencja własna z Kijowa

JAK DALEKO UKRAINIE
DO EUROPY? – IMPRESJE Z FORUM
EUGENIUSZ TUZOWLUBAÑSKI
tekst i zdjêcia
25 lutego w stolicy Ukrainy
– Kijowie rozpoczê³o swe
prace Forum Europa-Ukraina.
W pracach Forum uczestniczy³o wielu parlamentarzystów i polityków
z krajów Unii Europejskiej
oraz liczne europejskie
organizacje spo³eczne.
Z Polski przybyli m.in. –
by³y prezydent RP Lech
Wa³êsa, wicepremier rz¹du
polskiego Waldemar Pawlak
i pose³ PiS-u Marek Kuchciñski.
Korupcja przeszkod¹
integracji
Na panelowej konferencji
25 lutego poœwiêconej zjawisku korupcji i jej zwalczaniu
– niestety bez obecnoœci w³adz
ukraiñskich (organizatorzy
zapowiedzieli udzia³ wiceprzewodnicz¹go parlamentu Oleksandra £awrynowycza) poruszono wiele spraw w tej kwestii.
Pose³ parlamentu ³otewskiego Aleksandrs Mirskis
w swoim wyst¹pieniu zaznaczy³, i¿ na £otwie powa¿nie siê
zabrano do walki z korupcj¹
jeszcze 10 lat temu. Spektakularnym przyk³adem pracy
³otewskiego Biura Antykorupcyjnego jest doprowadzenie do
skazania za korupcjê burmistrza jednego z wielkich
miast kraju. Rozpatrzono ok.
500 spraw kryminalnych,
zwi¹zanych z korupcj¹ urzêdników ³otewskich. Zdaniem
pos³a Mirskisa korupcji ca³kowicie zniszczyæ nie mo¿na, ale
aby siê nie rozrasta³a – trzeba
j¹ stale zwalczaæ. Wed³ug
danych statystycznych najwiêksza korupcja jest w krajach by³ego ZSRS, zw³aszcza
w budownictwie, gdzie ³atwiej
ukrywaæ schematy korupcyjne.
By³y minister sprawiedliwoœci RP Zbigniew Cwi¹kalski
w swym krótkim przemówieniu podkreœli³, ¿e w czasie gdy
kierowa³ ministerstwem, wiele
uwagi poœwiêcono zwalczaniu
korupcji w pi³ce no¿nej.
Zdaniem by³ego ministra,
korupcja w Polsce ostatnio
bardzo siê zmniejszy³a.
Deputowany do parlamentu tureckiego Cuneyt Yuksel
podkreœli³, ¿e korupcjê trzeba
zwalczaæ, aby gospodarka
mog³a siê normalnie rozwijaæ.
Korupcja tak¿e sprzyja dyskryminacji obywateli, bo kto
nie ma pieniêdzy, to nie ma
normalnego dostêpu do ró¿nych œwiadczeñ socjalnych.
Du¿y rozwój korupcji zagra¿a
tak¿e samemu istnieniu pañstwa – podkreœli³ pose³ turecki.

Jewhen Zacharow – przewodnicz¹cy organizacji Obrony
Praw Cz³owieka na Ukrainie
podkreœli³, ¿e, aby walczyæ z
korupcj¹ na Ukrainie trzeba
po pierwsze zrozumieæ, co to
jest korupcja w warunkach
ukraiñskich, bowiem standardy europejskie dosyæ czêsto
w praktyce ukraiñskiej nie
maj¹ ¿adnego znaczenia.
Chocia¿ korupcja na Ukrainie
siêga dziœ ogromnych rozmiarów, zagra¿aj¹cych samemu
istnieniu pañstwowemu, ale
w³adza tak w centrum, jak
i lokalna blokuje nawet próby
podjêcia walki antykorupcyjnej. Dosyæ popularnym ukrywaniem korupcji na Ukrainie
jest utajnianie informacji.
Nieprzejrzystoœæ relacji gospodarczych i politycznych jest
Ÿród³em korupcji. O jakiej
walce z korupcj¹ mo¿na mówiæ w pañstwie, gdzie urzêdnicy pañstwowi otrzymuj¹ dwa
wynagrodzenia – jedne na
papierze z podpisem, a drugie
w kopercie.
Dyrektor Centrum Transparency International w Moskwie Jelena Panfi³owa wyrazi³a
¿al, i¿ na kijowskiej konferencji poœwiêconej korupcji nie
ma decydentów ukraiñskich,
bo korupcja najbardziej dziœ
niszczy w³aœnie Ukrainê i
Rosjê. Chocia¿ Ukraina podpisa³a mnóstwo ró¿nych
konwencji i umów antykorupcyjnych, sytuacja z korupcj¹
w kraju nie jest lepsza od
rosyjskiej. Rozwój relacji korupcyjnych w obu krajach
jest podobny i dotyczy wszystkich sfer funkcjonowania
pañstwa. Natomiast tzw. akcje
walki z korupcj¹ siêgaj¹ tylko
najni¿szego szczebla w³adzy.
W Rosji nie ma woli politycznej, aby zwalczaæ to
haniebne zjawisko. W³adza w
kraju jest Ÿród³em bogacenia
siê, i taki system nie jest
zainteresowany prawdziw¹

walk¹ z korupcj¹. W Rosji
nawet mówi siê obecnie, ¿e,
jeœli zniszczyæ korupcjê – to
zniszczy siê podstawy
funkcjonowania pañstwa
rosyjskiego – ale to nie jest
prawda. Zdaniem pani
Panfli³owej, korupcja to rak,
który od wewn¹trz niszczy
pañstwo i spo³eczeñstwo.
Nie ma Europy
bez Ukrainy?
Nie ma Europy bez Ukrainy
- oœwiadczy³ w drugim dniu
pracy III Forum Europa –
Ukraina 26 lutego w Kijowie
Lech Wa³êsa. By³y prezydent
RP zarzuca³ decydentom UE,
i¿ nie maj¹ nowej koncepcji
rozwoju Europy. Kryzys
uderzy³ w Europê, bo ¿ycie
wyprzedzi³o europejsk¹ organizacjê. Banki w UE musz¹
byæ kontrolowane, zdaniem
Wa³êsy, przez ludzi m¹drych.
Europa musi dbaæ o wzrost
roboczych miejsc pracy i inwestowaæ w kraje rozwijaj¹ce
siê – takie jak Ukraina. Ale na
razie pojêcie zjednoczona
Europa nie ma ¿adnej treœci.
Na starych zasadach Europa
funkcjonowa³a do koñca XX
wieku. Teraz przed starym
œwiatem stoj¹ nowe wezwania.
I wejœcie Ukrainy do UE nie
jest ¿adn¹ zachciank¹ Kijowa
– zaznaczy³ Wa³êsa – lecz
rzecz¹ naturaln¹. „Ukraina
i Polska maj¹ wiêksze
podstawy nazywaæ siê Europ¹
ni¿ inne kraje kontynentu” –
stwierdzi³ b. prezydent RP.
Jego zdaniem Polska, i Ukraina przesz³y bardzo z³o¿on¹
drogê historyczn¹ i dlatego
mog¹ byæ swym doœwiadczeniem bardzo pomocne
Europie.
Deputowany parlamentu
rosyjskiego – „Dumy” Aleksandr Fokin, obecny na
konferencji, nie pogodzi³ siê z
duchem wyst¹pienia Lecha
Wa³êsy i replikowa³ z trybuny,

¿e w¹tpi w zdolnoœci rewolucyjne Wa³êsy i lepiej by³oby,
¿eby zamiast kariery politycznej nadal pracowa³ w stoczni.
Na to prezydent Wa³êsa odpowiedzia³, i¿ takie prowokacje
s¹ w duchu rosyjskim i kontynuowa³, i¿ zawsze uwa¿a³, ¿e
po upadku imperium z³a –
imperium dobra musi wygl¹daæ
bardziej doskona³e, ale teraz
tak nie jest. „Walczê o now¹
wizjê Europy, w której bêdzie
miejsce dla Ukrainy” – stwierdzi³ Wa³êsa. W nowej zjednoczonej Europie bêdzie tak¿e
miejsce i dla Rosji ale nie
bêdzie miejsca na gazowy
szanta¿ Europy – zakoñczy³.
Europê tworz¹ ludzie i
obecne Forum odbywa siê nie
przypadkowo w Kijowie na
placu Europejskim – zaznaczy³ ukraiñski wicepremier
Hryhorij Nemyria. Europejska integracja – to koncepcja
wojny albo pokoju na kontynencie. Im wiêcej bêdzie
Europy – tym wiêksze bêdzie
bezpieczeñstwo. „S¹ politycy
europejscy, którzy uwa¿aj¹, ¿e
nie ma miejsca dla Ukrainy
w Europie, ale to jest b³êdna
pozycja” – podkreœli³ Nemyria.
Ukraina stara siê ostatnio o
bardziej aktywn¹ wspó³pracê
gospodarcz¹ z UE, bo wtedy
wzrosn¹ szanse na jej cz³onkostwo. Niestety UE niekiedy
dzia³a przeciwko tej wspó³pracy. Wprowadzenie strefy
Schengen na granicach z
Ukrain¹ wszystkich krajów
UE zada³o cios wolnym relacjom obywateli ukraiñskich z
Europ¹. Rz¹d ukraiñski stara
siê o liberalizacjê i wprowadzenie re¿imu bezwizowego dla
Ukraiñców, ale napotyka na
niezrozumienie w tej kwestii ze
strony biurokracji europejskiej
– stwierdzi³ wicepremier Nemyria, zaznaczaj¹c, i¿ miejsce
Ukrainy jest tylko w zjednoczonej i bezpiecznej Europie.

Inwestycje i kryzys
Na Forum Europa – Ukraina du¿o uwagi udzielono
kryzysowi finansowemu w Europie i na Ukrainie. Deputowana do parlamentu ukraiñskiego Natalia Korolewœka
(BJT) na panelu inwestycyjnym
zaznaczy³a, i¿ ekonomiœci
ukraiñscy pracuj¹ nad korzystnym dla kraju modelem
inwestycyjnym. Dziœ inwestorzy zagraniczni krytycznie
odbieraj¹ Ukrainê i nie œpiesz¹ tu inwestowaæ. Zniechêca
do tych inwestycji totalna
korupcja w kraju, nieprzejrzyste funkcjonowanie gospodarki i rozliczeñ bankowych,
s¹ wielkie trudnoœci ze zwrotem podatku VAT. Tak¿e
niestabilnoœæ prawna, nieprzejrzysta prywatyzacja –
stwarzaj¹ du¿e ryzyko dla
finansowania takich inwestycji. Zdaniem pos³anki Korolewœkiej Ukraina albo zmieni
kardynalnie klimat inwestycyjny w kraju albo zostanie
wyrzucona na margines procesów gospodarczych.
Ostre starcie
o... historiê
Na panelu „Pamiêæ historyczna” b. dysydent ukraiñski
z okresu ZSRS Lewko £ukjanenko (26 lat wiêzienia w
³agrach sowieckich) podkreœli³,
¿e, jeœli chodzi o historiê,
zw³aszcza z okresu Zwi¹zku
Sowieckiego, to pozycje historyków ukraiñskich i rosyjskich s¹ zupe³nie ró¿ne. Np.
dla Ukraiñców Stalin jest
wrogiem, a w Rosji odbywa siê
faktycznie powolna rehabilitacja okresu bolszewickiego i
samego Stalina. Krwawy wódz
jest znowu gloryfikowany w
Moskwie. Dlatego trudno dojœæ
w takiej sytuacji do wspólnego
mianownika.
Boris Dubin – socjolog z
Rosji w swym wyst¹pieniu
zaznaczy³ na postawie badañ
socjologicznych, i¿ Rosjanie
dziœ maj¹ poczucie, ¿e ich
pañstwo jest twierdz¹ prawos³awia, otoczonej zewsz¹d
wrogami. Ukraina dla Rosjan
jest wrogiem, kraje nadba³tyckie i USA te¿ odbierano
jako wrogów. Linia demarkacyjna przebiega na granicy
rosyjskiej, któr¹ trzeba pilnowaæ jak za ZSRS – uwa¿a
wiêkszoœæ Rosjan. Je¿eli
chodzi o wartoœci narodu rosyjskiego, to z tym jest nie
najlepiej, swierdza socjolog
rosyjski Dubin. Dlatego w³adza
rosyjska wbija do g³ów
w³asnych obywateli „umundurowane autorytety” z przesz³oœci.
Wœród wzorców pañstwowych
nie zobaczysz Arkadija Sto³ypina, który chcia³ zmieniæ
oblicze Rosji na europejskie z
klas¹ œredni¹, która bêdzie
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decydowaæ o polityce rosyjskiej. To, i¿ Rosja nie chce siê
reformowaæ, nie sprzyja jej
rozwojowi, lecz stagnacji –
zaznaczy³ Dubin.
Prezes ukraiñskiego IPN-u
Ihor Juchnowœkyj jest

zdania, ¿e Ukraina siê rozwija,
ale ci¹¿y na niej okres d³ugiej
niewoli, który trwa³ o wiele
d³u¿ej ni¿ np. w Polsce. Najgorsz¹ niewol¹ dla Ukraiñców
by³ okres komunistyczny.
„Tylko jeden wywo³any sztucznie przez Stalina i jego otoczenia Wielki G³ód 1932-1933
roku zniszczy³ miliony niewinnych Ukraiñców. Dlatego IPN
bêdzie siê stara³ ujawniæ
zbrodniarzy komunistycznych, nazwawszy katów po
imieniu” – stwierdzi³ prezes
Juchnowœkyj, którego zdaniem przesz³oœæ ma konsolidowaæ Ukraiñców.
Deputowany do parlamentu
rosyjskiego Siergiej Markow
dosyæ ostro zareagowa³ na
wyst¹pienie ukraiñskiego
prezesa IPN Ihora Juchnowœkiego, mówi¹c, ¿e ju¿ dziœ
Ukraina próbuje skonsolidowaæ
w³asny naród na fobiach antyrosyjskich. Ka¿dy naród ma
prawo do w³asnej historii, ale
nie ma prawa do fa³szowa-nia
historii. „Obecna historia ukraiñska – to nauka nienawiœci. Na czele falsyfikatorów
i rewizjonistów tej historii stoi
prezydent Wiktor Juszczenko
i pos³uszna mu SBU (S³u¿ba
Bezpieczeñstwa Ukrainy)” –
oœwiadczy³ z trybuny Forum
pose³ rosyjski Markow. Jego
zdaniem, gdyby dziœ by³ ¿ywy
Josef Goebbels, to gratulowa³by prezydentowi Juszczence za
odznaczenie wata¿ki UPA Romana Szuchewycza najwy¿sz¹
nagrod¹ pañstwow¹ Orderem
Bohatera Ukrainy. Zdaniem
Markowa, obecnew³adze Ukrainy
czyni¹ wszystko, aby ukryæ
œcis³¹ wspó³pracê nacjonalistów ukraiñskich z nazistami
niemieckimi i Abwehr¹.
Dyskutant ukraiñski Jewhen Kisielow w swym wyst¹pieniu zaznaczy³, ¿e s¹ dwa
podejœcia do historii - staroeuropejskie, które polega na
tym, ¿e historia to nauka,
która nie jest wykorzystywana
w sporach politycznych. I jest
druga tradycja – historia to
arena walki politycznej. W tej
drugiej tradycji historia ma
dzieliæ spo³eczeñstwo. Zdaniem Kisielowa obecny podzia³
historyczny miêdzy Rosj¹ a
Ukrain¹ jest bolesny, bo do
niedawna obydwa narody

mia³y, przynajmniej oficjalnie,
wspóln¹ historiê.
Przedstawicielowi MSZ
Austrii Emilowi Briksowi
trudno by³o zrozumieæ o co
chodzi³o Rosjanom i Ukraiñcom w ich starciu historycznym.

tak Ukrainy jak i Europy – jest
nie do podwa¿enia. Szkoda
tylko, i¿ ukraiñskie media
poœwiêci³y bardzo ma³o uwagi
temu wa¿nemu wydarzeniu.
Czy¿by uwa¿a³y, ¿e Ukraina ju¿ jest w Europie?

Trzy wielkie
problemy Ukrainy
Cz³onkostwo Ukrainy w UE
zale¿y tylko od Ukrainy i od
tego jak szybko Kijów bêdzie
reformowaæ Ukrainê zgodnie
ze standardami europejskimi
i stale pytaæ UE: Co mamy
dalej robiæ? – oœwiadczy³ na III
Forum Europa-Ukraina w
Kijowie 27 lutego przewodnicz¹cy komitetu ds. zagranicznych Sejmu Litwy Audronius
A¿ubalis. „Ukraina ma trzy
wielkie problemy to: demoralizacja, dyskredytacja i decentralizacja. Najwiêksze niebezpieczeñstwo w tym, i¿ oczekiwania na wstêp do UE mog¹
siê nie spradziæ w najbli¿szym

Pos³owie
Na III Forum EuropaUkraina ktoœ z polityków UE
powiedzia³, i¿, gdy przyje¿d¿a
do nieznanego mu kraju, to,
aby zrozumieæ jak on funkcjonuje, zwraca uwagê na to
w jaki sposób odbywa siê ruch
drogowy w stolicy tego kraju.
Dla tych, kto nie zna ruchu
drogowego w Kijowie powiem,
¿e wiêkszoœæ kierowców ukraiñskich jeŸdzi wg. zasady –
„jak mnie jest wygodniej”.
Lekcewa¿enie prawa drogowego prowadzi, jak wiemy do
wypadków i dosyæ czêsto s¹ to
wypadki œmiertelne. Niestety
gin¹ nie tylko ci, którzy ³ami¹
prawo lecz i ludzie normalni.
Zgadzam siê w stu procentach
ze wspmnianym europejskim
politykiem, i¿ tak samo jest
i w ¿yciu pañstwowym i spo³ecznym. Wspólnota egoistów,
którzy dbaj¹ wy³¹cznie o
w³asny interes i bagatelizuj¹
prawo – nie ma przysz³oœci.
Tacy ludzie w koñcu nawzajem
siê pozabijaj¹. Ostry kryzys na
Ukrainie to potwierdza. Lech
Wa³êsa powiedzia³ na Forum
w Kijowie, i¿ nie ma Europy
bez Ukrainy, a ja siê obawiam
Ukrainy, w jej obecnym stanie, jako cz³onka Wspólnoty
Europejskiej, bo bezprawie

Napis na namiocie: „Precz wszyscy”
czasie. Wynika z tego, ¿e na
Ukrainie bêdzie rosn¹æ eurosceptycyzm” – zaznaczy³ pose³
litewski. Oprócz tego wielkim
problemem w kraju jest korupcja. Nie jest tajemnic¹, ¿e
z Ukrainy uciekaj¹ nawet
inwestorzy z Litwy, przyzwyczajeni do pracy w ró¿nych
warunkach. Zdaniem pos³a
A¿ubalisa kryzys gazowy w
styczniu 2009 roku pokaza³,
i¿ coœ jest nie tak w polityce
ukraiñskiej. Ten kryzys bardzo uderzy³ w image Ukrainy
na œwiecie. Pose³ uwa¿a, ¿e
Ukraina musi siê zdecentralizowaæ jako pañstwo federalne,
bo wschód i zachód kraju nie
odnajduj¹ wspólnej mowy.
Trudno podsumowaæ od
razu wyniki III Forum EuropaUkraina w Kijowie, ale to, ¿e
debaty, liczne referaty i wyst¹pienia ró¿nych przedstawicieli
krajów europejskich, nawet w
sytuacji, gdy ostro krytykowano Ukrainê – s³u¿y³y dobru

jest wirusem, który niszczy
wszystkich - ludzi uczciwych
i przestêpców.
P.S. Dygresje Romera
Znów mój redakcyjny kolega z Kijowa, w swoim pos³owiu, sprowokowa³ mnie do
wyra¿enia swojej osobistej
opinii. Ja bym siê tego nie ba³
(Ukrainy w UE). Zniszczenie
wirusa korupcji i bezprawia,
lub przynajmniej jego izolowanie (jak w komputerze) jest
warunkiem niezbêdnym przyjêcia Ukrainy do UE.
Ukraina musi sobie poradziæ z tym sama, musi te¿
sama chcieæ rozwi¹zaæ wiele
innych problemów. Nie wyklucza to jednak wsparcia na
tej drodze. Jest polsk¹ racj¹
stanu i interesem Europy,
takiego wsparcia Ukrainie
udzielaæ. Myœlê, ¿e racjê ma
jednak Lech Wa³êsa.
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Cała prawda w felietonie

W PIEKLE
KRYZYSU
MIKO£AJ ONISZCZUK
Ca³y œwiat tonie w odmêtach kryzysu gospodarczego.
To ju¿ nie prognozy, a fakt.
Towarzysz¹ mu coraz wyraŸniej objawiaj¹ce siê napiêcia spo³eczne na fali
niezadowolenia z pogarszaj¹cej siê sytuacji materialnej
rodzin oraz rosn¹cego bezrobocia. Plajtuj¹ firmy,
banki, spada eksport, rosn¹
deficyty bud¿etowe i d³ugi, a
tak¿e - ceny i inflacja. Jednym s³owem – wszystkie
biedy w jednym worku.
Kryzys nie omija nikogo, w
tym Polski i Ukrainy. Jak globalizacja, to globalizacja!
Smutniej¹ twarze ludzi i polityków. W Polsce odbywaj¹ siê
raz po raz – spotkania i narady na temat walki z kryzysem. Ostatnio w Sejmie, a
nawet w Pa³acu Prezydenckim. Recept zg³asza siê
du¿o, tak ze strony rz¹dz¹cej
koalicji, jak i opozycji. Ten
fakt oceniaæ trzeba pozytywnie, bo nic gorszego, jak opuœciæ rêce i czekaæ na zbawienie boskie.
Od¿ywa na nowo has³o, ¿e
Polak potrafi! A u nas jak jest
zagro¿enie – stajemy w jednym szeregu i... walczymy.
Trochê, jak w zawsze aktualnym haœle ukraiñskiego
Majdanu, ¿e „Razom – kraszcze!”, czyli w jednoœci si³a.
Tyle, ¿e na Ukrainie nie widaæ realizacji tego has³a.
Chcia³oby siê powiedzieæ –
„na ¿al”, czyli niestety! Polska
nie ogl¹da siê na innych –
robi swoje, ma w³asn¹, polsk¹
drogê antykryzysow¹. Nie
wszyscy siê z ni¹ zgadzaj¹,
ale jest ona lepsza, ni¿ zarastaj¹ca mchem i badylami
œcie¿ka pobo¿nych ¿yczeñ do
dobrostanu lub bezczynnoœæ.
Polskie rozwi¹zania, potwierdzone m.in. w czasie
ostatniej, lutowej debaty sejmowej, z udzia³em Premiera,
Ministra Finansów, g³ównych
referentów i czêœci dyskutantów, obejmuj¹ g³ównie
oszczêdnoœci w wydatkach
bud¿etowych, nawet ciêcia

rzêdu 18 mld z³otych, niepowiêkszanie deficytu bud¿etowego, uelastycznienie czasu
pracy i zatrudnienia w niepe³nym wymiarze czasu pracy,
ochrona rodzin najubo¿szych,
wyp³ata zasi³ków po utracie
miejsc pracy, przeciwdzia³anie presji inflacyjnej, a
równoczeœnie – sfinalizowanie wysi³ków zmierzaj¹cych
do akcesji do strefy euro. Tu
nie tyle wa¿na jest sama
data, ile korzyœci ewidentne
p³yn¹ce z tej akcesji, w tym
dla zwiêkszenia stabilnoœci
i si³y polskiego z³otego. To
tylko niektóre z proponowanych do realizacji zadañ.
Polska gospodarka ma ten
atut, w odró¿nieniu od innych
krajów œrodkowoeuropejskich, ¿e ma relatywnie silny
sektor bankowy, korzysta ze
œrodków unijnych w doœæ
du¿ym wymiarze, które gwarantuj¹ dop³yw euro z zewn¹trz, uzupe³niaj¹c ich niedostatek, w³aœnie w trudnych
sytuacjach kryzysowych.
Naszym atutem jest, jak do
tej pory, utrzymuj¹ca siê
dynamika wzrostu gospodarczego w granicach 2 – 3%,
podczas gdy w innych krajach
europejskich - nast¹pi³ spadek
poni¿ej zera.
Bronimy i broniæ bêdziemy
eksportu. Na razie sprzyja
mu korzystny kurs walutowy, ale zmniejszy³y siê rynki
zbytu, zw³aszcza w Europie.
Równoczeœnie dro¿eje import.
Ta sytuacja wp³ywa niekorzystnie zw³aszcza na sektor
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Nêka nas rosn¹ce
bezrobocie, które przekroczy
zapewne poziom dwucyfrowy,
a dotychczas kszta³towa³o
siê w granicach 8 – 9%.
Lekiem na bezrobocie bêdzie
wzrost inwestycji, wynikaj¹cy
choæby z przygotowañ do
Euro-2012. Wiêc Polska nie
za³amuje r¹k, a realnie patrzy na piek³o kryzysu i stara
siê ograniczyæ i zminimalizowaæ jego skutki. Choæ do
nieba - droga jeszcze nie³atwa i doœæ odleg³a. Wa¿ne,
by z niej nie zboczyæ. A to,
mimo przeciwnych wiatrów,
zale¿y w du¿ej, a mo¿e i podstawowej mierze, od nas i naszej jednoœci.
Warszawa,
22 lutego 2009 r.
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ZAKAUKAZIE WE WSPÓŁCZESNYCH
GRACH GEOPOLITYCZNYCH
republikach Kaukazu Pó³nocnego. Cel Rosji w tym regionie
– sprowadziæ do minimum
wp³yw Zachodu i USA oraz
maksymalizacja w³asnego
oddzia³ywania.
Dla Zachodu ten region
jest bardzo wa¿ny, osobliwie
poprzez energetyczne zasoby
regionu kaspijskiego. Kraje
zachodnie widz¹ mo¿liwoœæ
korzystania z tych zasobów bez
udzia³u Rosji. Cel Rosji – wyeliminowaæ inne si³y w tym
regionie, a szczególnie Stany
Zjednoczone. Z jednej strony
Rosja próbuje wstrzymaæ geopolityczne ambicje USA, z drugiej podwy¿szyæ swoj¹ konkurencyjnoœæ wobec USA na arenie miêdzynarodowej. Wzmocnienie kontroli ze strony Rosji
nad zasobami regionu kaspij12

WA¯A GAPRINDASZWILI
tekst i zdjêcia
Wystarczy spojrzeæ na
mapê œwiata aby zauwa¿yæ,
¿e Zakaukazie jest po³o¿one
miêdzy Europ¹ i Azj¹. Region rozmieszczony na
po³udnie od G³ównego ³añcucha górskiego Kaukazu
Wielkiego i linii dzia³u wodnego. Do Zakaukazia nale¿y
wiêksza czêœæ po³udniowego
stoku Kaukazu Wielkiego,
nizina Kolchidzka i dolina
le¿¹ca wzd³u¿ rzeki Kura,
góry Karabachskie, Wy¿yna
Ormiañska, góry Ta³yskie,
nizina Lenkorañska. W granicach Zakaukazia rozmieszczone s¹ niepodleg³e pañstwa:
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Zakaukazie
znajduje siê nie
tylko na skrzy¿owaniu geograficznym, lecz
tak¿e na chronologicznym
skrzy¿owaniu
miêdzy starym
totalitarnym
i nowym
demokratycznym
œwiatem.

Gruzja, Azerbejd¿an, Armenia
powsta³e po upadku ZSRR, a
tak¿e nieuznana NagornoKarabachska Republika.
Region ten graniczy na pó³nocy z Rosyjsk¹ Federacj¹,
a na po³udniu z Turcj¹ oraz
z Iranem.
W ostatnich latach w dokumentach miêdzynarodowych
u¿ywa siê terminu „Kaukaz
Po³udniowy” dla okreœlenia
tego regionu. Zakaukazie tak
jak i ca³y Kaukaz – wa¿ny region geopolityczny, od czasów
g³êbokiej staro¿ytnoœci jest
³¹cz¹cym ogniwem miêdzy
pañstwami Wschodu i Zachodu oraz znajduje siê na skrzy¿owaniu dróg handlowych
miêdzy Bliskim i Œrednim
Wschodem oraz Europ¹, fal
migracyjnych, wojsk zdobywców, d¹¿¹cych do w³adania
staro¿ytnymi i œredniowiecznymi pañstwami Zakaukazia.
Od wieków szerokie by³y handlowe i kulturalne wiêzi miêdzy
tymi pañstwami oraz pañstwami przyleg³ymi Europy
i Wschodu – Iranem, Indiami,
Chinami i innymi. Centralne
po³o¿enie miedzy Azj¹ i Europ¹
jest przyczyn¹ etnokulturalnej ró¿norodnoœci regionu, co
zauwa¿yli ju¿ staro¿ytni oraz
klasyczni pisarze, dzia³acze,
politycy. Czynnik, maj¹cy

Widok z monastyru (Dzhwari), po³¹czenie dwóch rzek – Kury i Aragwi

Projekt ruroci¹gu „Nabucco”
geopolityczny charakter spowodowa³ nie tylko pojawienie
siê wspó³czesnych pañstw,
lecz ukierunkowa³ dalszy ich
rozwój w staro¿ytnoœci oraz
nowej erze. Zakaukazie znajduje siê nie tylko na geograficznym skrzy¿owaniu, lecz
znajduje siê tak¿e na skrzy¿owaniu chronologicznym
miêdzy starym totalitarnym
i nowym demokratycznym
œwiatem. Na pó³noc i na wschód
od Zakaukazia znajduj¹ siê
pañstwa totalitarne, a na zachodzie i po³udniu pañstwa
mniej wiêcej demokratycznego wizerunku ¿ycia lub ze
spo³eczeñstwem w okresie
zmian demokratycznych.
We wspó³czesnych grach
geopolitycznych w tym regio-
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nie krzy¿uj¹ siê interesy Rosji,
Stanów Zjednoczonych Ameryki i Europy, a tak¿e œwiata
muzu³mañskiego. Region
Pañstw Zakaukazia (Gruzja,
Azerbejd¿an, Armenia) – z szeregu przyczyn ma dla Rosji
szczególne ekonomiczne i geopolityczne znaczenie i stanowi
strefê szczególnych interesów:
1. Pañstwa tego regionu
i Rosja poprzez d³ugie lata
nale¿a³y do ZSRR, ich ³¹czy³
wspólny rozwój historyczny
i stosunki ekonomiczne. Kraje
te s¹ po³¹czone systemem magistralnych ruroci¹gów.
2. Ekonomiczne interesy
Rosji w tym regionie uwarunkowane s¹ tym, ¿e to perspektywiczny rynek zbytu dla jej
towarów I technologii; region

We wspó³czesnych grach geopolitycznych w tym regionie krzy¿uj¹
siê interesy Rosji, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Europy oraz
œwiata muzu³mañskiego.
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Celem Rosji w
tym regionie –
jest sprowadzenie do minimum
wp³ywu Zachodu i USA oraz
maksymalizacja
w³asnego
oddzia³ywania.

bogaty zasobami energetycznymi i innymi zasobami mineralnymi; region przez który
biegn¹ wa¿ne komunikacje
transportowe, a w perspektywie ich bêdzie coraz wiêcej.
3. Region, gdzie po³o¿one
s¹ kraje partnerskie Rosji we
Wspólnocie Niepodleg³ych
Pañstw; kraje po³¹czone umow¹ o wspólnym bezpieczeñstwie (Armenia) itd.
4. Interesy polityczne Rosji
uwarunkowane s¹ te¿ koniecznoœci¹ zapewnienia bezpieczeñstwa w jej autonomicznych
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Unia Europejska
stale wyra¿a
swoje poparcie
dla suwerennoœci Gruzji i jej
integralnoœci
terytorialnej w
miêdzynarodowo
uznanych
granicach.

skiego wzmocni jej wp³yw nad
Europ¹.
Federacja Rosyjska traktuje
Kaukaz jako jeden organizm.
Wed³ug zdania rosyjskich polityków dzia³ania na Kaukazie
po³udniowym maj¹ dalszy rezonans na Kaukazie pó³nocnym.
Kaukaz pó³nocny – region, w
którym Rosja ma najwiêksze
problemy. Aby obecnie mieæ
wp³yw nad Gruzj¹ i Azerbejd¿anem Rosji odpowiada
sytuacja, w której zamro¿ono
na po³udniowym Kaukazie
konflikty, co przeszkadza
œwiatu Zachodniemu otrzymaæ
zasoby energetyczne z pominiêcie Rosji. Ostatni konflikt
pomiêdzy Gruzj¹ a Rosj¹ na
terytorium autonomicznej
republiki Po³udniowej Osetii
ujawni³, ¿e RF nadal pretenduje na g³ówn¹ rolê w regionie
Kaukazu Po³udniowego.
Unia Europejska nie raz
wyra¿a³a swoje poparcie dla
suwerennoœci Gruzji i jej
integralnoœci terytorialnej w
miêdzynarodowo uznanych
granicach. Polska – kraj cz³onkowski UE – wyrazi³a powa¿ne
zaniepokojenie rozwojem
sytuacji w regionie Osetii Po³udniowej. Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP wzywa³o
pañstwa i organizacje miêdzynarodowe do zaanga¿owania
w proces rozwi¹zania konfliktu
w regionie Osetii Po³udniowej
oraz do podjêcia niezw³ocznych dzia³añ, prowadz¹cych
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do normalizacji sytuacji z poszanowaniem integralnoœci
terytorialnej Gruzji.
Rosja ze swej strony stale
okazuje Armenii – g³ównemu
swemu sojusznikowi na Zakaukaziu, pomoc polityczn¹
i wojenn¹ np. sprzêt wojenny
na sumê 800 milionów dolarów. Je¿eli konflikt karabachski wznowi siê, to pod

Ka¿de z pañstw tego regionu
– Azerbejd¿an, Gruzja, Armenia, a tak¿e pañstwa i ugrupowania zainteresowane aktywnym wp³ywem na Zakaukaziu – USA, Rosja, NATO,
Unia Europejska oraz Turcja
i Iran próbuj¹ odgrywaæ znacz¹c¹ rolê w tym regionie.
Taka sytuacja wró¿y dalsze
konflikty i wymaga aktywnych

125 LAT OBECNOŚCI
I POSŁUGIWANIA SIÓSTR JÓZEFITEK
Siostry ze zgromadzenia, za³o¿onego przez œw. Zygmunta Gorazdowskiego w niedzielê, 15 lutego zgromadzi³y siê w Archikatedrze Lwowskiej
aby dziêkowaæ Panu Bogu za 125 lat istnienia swojej rodziny zakonnej.
Do Lwowa – kolebki zgromadzenia przyby³y siostry z Polski, z Niemiec,
z W³och, z Brazylii, z Ukrainy oraz z innych krajów, w których realizuj¹
charyzmat swego zgromadzenia, zgodnie z has³em: „Serce przy Bogu,
rêce przy pracy”.

Widok na Tbilisi
pytaniem zostanie projekt
„Nabucco”, ruroci¹g który
powinien z za³o¿enia biec unikaj¹c Rosjê poprzez Azerbejd¿an, Gruzjê, Turcjê, Bu³gariê,
Rumuniê, Wêgry i Austriê. Nie
ma w¹tpliwoœci, ¿e dziœ Europê
g³ównie niepokoi w³asne bezpieczeñstwo, w kontekœcie
którego znaczenie kluczowe
otrzyma³o bezpieczeñstwo
energetyczne. Maj¹ca miejsce
na pocz¹tku tego roku „wojna gazowa” miêdzy Ukrain¹
i Rosj¹ potwierdzi³a obawy
Europy dotycz¹ce otrzymywania ¿ywienia energetycznego
tylko od Rosji.
Regionem mocno zainteresowany jest tak¿e œwiat muzu³mañski, który lokuje tu wielomilionowe inwestycje. Turcja
pozostaje aktywnym uczestnikiem geopolitycznych gier, a
wojna miêdzy Gruzj¹ i Rosj¹
zmusi³a Iran do rozpoczêcia
nowej aktywnej dyplomacji.
Aktywna dyplomacja ró¿nych ugrupowañ politycznoekonomicznych oraz poszczególnych pañstw na Zakaukaziu podkreœla rosn¹ce znaczenie regionu oraz jego
znaczenie w pytaniach dra¿liwych dla spo³ecznoœci miêdzynarodowej, takich jak
rozprzestrzenienie broni j¹drowej i polityki energetycznej.

dzia³añ organizacji miêdzynarodowych w opracowaniu
dla regionu wspólnych planów
pokojowych. Tylko stabilnoœæ
polityczna i ekonomiczna, jak
równie¿ bilans interesów
pañstw zainteresowanych
mog¹ pozwoliæ na realizacjê
zadeklarowanych planów,
m.in. budowê nowych ruroci¹gów i o¿ywienie projektu
„Nabucco”
D³ugotrwa³a wspó³praca
z krajami Unii Europejskiej
powinna przewidywaæ równie¿
dalsze demokratyczne przekszta³cenia w Gruzji, Armenii,
Azerbejd¿anie, rozwi¹zania
konfliktów miêdzypañstwowych i wewnêtrznych tylko w
p³aszczyŸnie politycznej. W zaistnia³ej sytuacji bez poszukiwania alternatywnych Ÿróde³ zasobów energetycznych
i dywersyfikacji infrastruktury zale¿noœæ ta stopniowo
tylko siê pog³êbia.

Siostry józefitki podczas jubileuszowej Mszy œw. w Archikatedrze Lwowskiej
MARIA BASZA
tekst i zdjêcia
Mszy œw., celebrowanej przez
biskupów i kap³anów, licznie
przyby³ych na tê uroczystoœæ
przewodniczy³ ordynariusz
Archidiecezji Lwowskiej ks. bp
Mieczys³aw Mokrzycki. W uroczystoœci uczestniczyli biskupi
z ró¿nych miast Ukrainy: Leon
Dubrawski – ordynariusz diecezji Kamieniecko Podolskiej,
bp Stanis³aw Szyrokoradiuk

W swojej homilii metropolita lwowski, nawi¹za³ do
powo³ania proroka Jeremiasza, któremu prorok Chananiasz zdj¹³ jarzmo z szyi i po³ama³ je. By³ to niejako jego
znak odejœcia od poprzednich
zajêæ. Kaznodzieja podkreœli³,
i¿ aby odpowiedzieæ na powo³anie, nale¿y zdecydowanie
odejœæ od swojego dotychczasowego ¿ycia: „Trzeba zerwaæ
z przesz³oœci¹, trzeba wyjœæ ze
swojej ziemi, aby wejœæ do zie-

Notka o autorze
Wa¿a Gaprindaszwili urodzi³
siê 26. 07. 1983 r. w Tbilisi.
W latach 2000 – 2005 studiowa³ na Uniwersytecie im. S. Orbelianni (specjalnoœæ – mened¿ment turystyki.). Ma polskie
korzenie.

Prze³o¿ona generalna
wnosi przed o³tarz relikwie
œw. Zygmunta Gorazdowskiego

KG

PRACA W POLSCE

POSZUKUJEMY
PRACOWNIKÓW
- brygady budowlanej (zbrojarze, betoniarze, cieœle, murarze)
do obiektu w Polsce; wartoœæ prac oko³o 400.000 euro
- pracownicy do sprz¹tania obiektów (wynagrodzenie
miesiêczne oko³o 4000 UAH, zakwaterowanie bezp³atne)
- oraz pracowników w innych zawodach.
Kontakt:
BCJ Konsalting, Sp. z o.o.,
Oddzia³ w Polsce
ul. Karkonoska 10/210,
53-015 Wroc³aw
tel.: +480717879815,
7879816
info@bcj-konsalting.eu
Prowadzimy nabór kandydatów do pracy w zak³adzie
przetwórstwa warzyw i owoców na okres 6 miesiêcy.
Kontakt:
BCJ Konsalting, Sp. z o.o., oddzia³ w Polsce
tel.: (071) 7879815, 7879816

z diecezji Kijowsko-¯ytomierskiej, bp Marian Buczek
– z diecezji Charkowsko-Zaporoskiej, bp Leon Ma³y – bp
pomocniczy Archidiecezji Lwowskiej. Metropolita lwowski
wyg³osi³ równie¿ homiliê.
S. Leticja Niemczura –
prze³o¿ona generalna zgromadzenia wnios³a przed o³tarz
relikwie œw. Zygmunta Gorazdowskiego. Ks. abp Mokrzycki
wrêczy³ siostrom józefitkom
kielich, którego u¿ywa³ do
Mszy œw. Ojciec Œwiêty Jan
Pawe³ II.

mi nieznanej, trzeba zostawiæ
swoje ³odzie i sieci”. Jednak
„Bóg, powo³uj¹cy cz³owieka,
obdarza go jeszcze wiêkszym
darem w ¿yciu obecnym i wiecznym” – zaznaczy³ abp Mokrzycki.
Ks. metropolita przypomnia³ postaæ ks. Zygmunta Gorazdowskiego, który odpowiadaj¹c na g³os powo³ania Bo¿ego, powodowany niezwyk³¹
mi³oœci¹ bliŸniego, poœwiêci³
siê s³u¿bie ubogich. Za³o¿y³
zgromadzenie œw. Józefa, którego zadaniem by³a i jest pos³uga ludziom ubogim.

Ks. Zygmunt Gorazdowski
w 1882 r. sprowadzi³ do Lwowa
kilka tercjarek franciszkañskich, zwanych „siostrzyczkami ubogich”, aby zaanga¿owaæ
je do prowadzenia za³o¿onych
przez siebie dobroczynnych
dzie³ chrzeœcijañskiego mi³osierdzia. Tercjarki da³y pocz¹tek
Rodzinie Zakonnej Sióstr œw.
Józefa. Pocz¹tki Zgromadzenia datuj¹ siê na koniec IX
wieku i zwi¹zane s¹ ze Lwowem,
gdzie panowa³a przys³owiowa
galicyjska nêdza materialna
i moralna. Za historyczn¹
datê powstania Zgromadzenia
przyjmuje siê 17 lutego 1884 r.
Siostry józefitki, staraj¹ siê
naœladowaæ œw. Józefa, który
poœród zwyk³ej, codziennej
pracy, ¿y³ mi³oœci¹ Jezusa.
Wyra¿a to ich has³o zakonne:
„Serce przy Bogu, rêce przy
pracy”.
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EUGENIUSZ NIEMIEC
tekst
zdjêcia pochodz¹ z albumu
Andrzeja Banacha pt:
Nikifor -wyd. Arkady,
Warszawa, 1983
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
najbardziej znanym w œwiecie kryniczaninem wszechczasów jest g³uchoniemy,
³emkowski ¿ebrak, który
zosta³ zaliczony do œcis³ej
œwiatowej czo³ówki (wœród
piêciu najwybitniejszych)
malarzy prymitywnych.
Niedawno miejscowi £emkowie, na podstawie odnalezionych greckokatolickich
ksi¹g metrykalnych, udowodnili przed s¹dem, ¿e jego
prawdziwe imiê i nazwisko
brzmia³o Epifan Drowniak,
jak równie¿ ustalili prawdziw¹ datê urodzenia (18951968). Przez ca³e jego ¿ycie
by³ jednak¿e znany (i sam
siê okreœla³) jako NIKIFOR.
Nazwisko KRYNICKI zosta³o
mu w latach 60-tych nadane
s¹downie, po to, aby mo¿na
mu by³o wydaæ dowód osobisty i paszport.
Nikifor znaczy „nios¹cy
zwyciêstwo”. Jak siê okaza³o
by³o to imiê prorocze. A. Banach - znany krakowski mecenas sztuki i Nikifora w 1983
roku tak pisa³: „Nikifor odniós³
nad œwiatem najwiêksze zwyciêstwo: z wrogów uczyni³
przyjació³, ob³askawi³ otoczenie i zmieni³ je zupe³nie, zgodnie ze swymi pragnieniami”.
Sta³o siê to trochê za póŸno,
gdy¿ maj¹c ok. 70 lat i ciê¿k¹,
nieuleczaln¹ postaæ gruŸlicy
p³uc, nie by³ ju¿ w stanie korzystaæ z owoców tego zwyciêstwa.
Nikifor pos³ugiwa³ siê g³ównie technik¹ akwareli. W tej
technice malowa³ przedwojenne pejza¿e beskidzkie i stacyjki kolejowe, uwa¿ane za
jego szczytowe osi¹gniêcie.
Namalowa³ tysi¹ce akwarel
i podobno nigdy siê nie powtórzy³. Inne techniki (gwasz,
kredka, o³ówek) stosowa³ rzadziej i raczej w ostatnich latach ¿ycia. By³ analfabet¹,
a jego akademi¹ sztuki by³y
wnêtrza cerkwi i ikony. Znawcy
zagadnienia twierdz¹, ¿e by³
„mistrzem konstrukcji i kompozycji obrazu, uk³adu elementów w ich formie i treœci”
(A. Banach).
W 2004 roku, za spraw¹ filmu K. Krauzego „Mój Nikifor”
i nagród, które ten film uzyska³ na festiwalu w Gdyni,
przetoczy³a siê przez media
dyskusja nie tylko nad filmem,
ale te¿ nad fenomenem Nikifora. Zapewne PT. Czytelnicy
zetknêli siê z tym tematem
i pamiêtaj¹ wiele okolicznoœci,
o których opowiada film.
Jako naoczny œwiadek ostatnich 10 lat ¿ycia Nikifora,
mam mo¿noœæ porównania
medialnej informacji z bezpoœredni¹ obserwacj¹. Chcia³bym dopowiedzieæ kilka informacji, o których nie wspomina³y media. Nikifora znali
wszyscy kryniczanie, bowiem
jego miejscem pracy by³ krynicki deptak, b¹dŸ murek,
otaczaj¹cy sanatorium „Nowe
£azienki Mineralne” . Dopiero

WSPOMNIENIE O NIKIFORZE
nia. Tak¹ procedurê stosowa³
g³ównie wtedy (ale nie tylko),
gdy ktoœ chcia³ zamówiæ obrazek. Mistrz najpierw pokazywa³ mu cenê, a jeœli ta by³a
akceptowana, to przystêpowa³
do malowania.
Z tytu³u pracy w krynickim
szpitalu zetkn¹³em siê tak¿e
z Nikiforem jako pacjentem,
bowiem postêpuj¹ca w³óknistojamista gruŸlica p³uc i niewydolnoœæ oddechowa sprawia³y,
¿e w okresach zaostrzeñ choroby, z dusznoœci¹ lub krwiopluciem by³, na ogó³ przy u¿yciu
przemocy fizycznej, przywo¿ony
przez pogotowie do szpitala.
By³y to przewa¿nie pobyty
kilkudniowe, bowiem, gdy
tylko udawa³o siê uzyskaæ
poprawê funkcji oddechowej,
zbiera³ swoje manatki i chy³kiem, samowolnie, nie dbaj¹c
o jakiekolwiek formalnoœci,
znika³ ze szpitala. I kto zaprzeczy, ¿e w PRL-u nie by³o
ludzi wolnych? Nikifor by³
wolny! Leczenie traktowa³ jak
dopust Bo¿y, zastrzyki i zabiegi przyjmowa³ z wyraŸnym
lêkiem. Obawia³ siê personelu
medycznego, a nak³anianie
go do poddania siê leczeniu,
zwykle na pocz¹tku, nie by³o

Nikifor przy pracy

Obraz Nikifora: „Pejza¿ z mostem kolejowym”
w kilku ostatnich latach ¿ycia
pracowa³ w drewnianej budce
(typu kiosk), w naro¿niku
basenu k¹pielowego, a potem
w pracowni pana W³osiñskiego
(o czym m.in. mówi film). Malowa³, jak wspomnia³em,
szkolnymi farbkami, rzadziej
kredkami woskowymi, u¿ywaj¹c
pod³ego gatunku papieru
(ok³adki z zeszytów szkolnych,
pude³ka po papierosach, kawa³ki tektury). Farbki rozcieñcza³ w³asn¹ œlin¹, co budzi³o
odruch wstrêtu u obserwatora, a u miejscowych, którzy
dodatkowo wiedzieli, ¿e choruje na gruŸlicê, obawê o zawleczenie choroby do swoich
domów. Z tego powodu jego
obrazki by³y niszczone (najczêœciej palone) i tylko nieœwiadomi choroby mistrza
i jego techniki malarskiej,
kuracjusze i turyœci, powodowani piêknymi kolorami i
litoœci¹ nad nêdz¹ artysty,
brali obrazki za symboliczn¹

cenê 50 groszy, czasem 1 z³otego lub np. bu³kê wodn¹. By³o
charakterystyczne, ¿e podczas
pracy, zupe³nie nie zwraca³
uwagi na otaczaj¹cy go t³umek gapiów. Obawia³ siê tylko
dzieci, które go zaczepia³y,
poszturchiwa³y i przeszkadza³y. O ile dobrze pamiêtam,
to w³aœnie dzieci ze starszych
klas ochrzci³y Nikifora mianem „Matejko”, którym to
okreœleniem podpisywa³ potem
niektóre swoje obrazki. Kiedy
w latach 60-tych ub. wieku
Nikifor stawa³ siê coraz bardziej
znany i ceniony, zacz¹³ te¿
ceniæ swoje obrazki. Widzia³em, ¿e np. przygotowuj¹c siê
do malowania nowego obrazka,
najpierw wybiera³ kawa³ek
papieru lub tektury, potem
mozolnie na odwrocie pisa³
cenê: 100 z³ lub 50 z³, przybija³
du¿¹, okr¹g³¹ pieczêæ z
napisem „Nikifor-Matejko”, a
dopiero potem odwraca³ papier i zabiera³ siê do malowa-

pozbawione elementów przemocy fizycznej (np. trzymania
za rêce). Gdy przekonywa³ siê,
¿e leki i zabiegi przynosz¹ mu
ulgê w cierpieniu, to poddawa³
siê im bez oporu. Problem ten
jest pokazany w filmie „Mój
Nikifor”. W czasie wolnym od
zabiegów medycznych, rozk³ada³ swój kramik i malowa³,
zw³aszcza pejza¿e widoczne
z okien szpitala z cerkwi¹ w
tle, ale tych obrazków nikt od
niego nie kupowa³, z wy¿ej
wspomnianych powodów higienicznych. Powszechnie je
uwa¿ano za bohomazy cz³owieka
upoœledzonego, nie przedstawiaj¹ce ¿adnej wartoœci.
Wraz z rosn¹cym zainteresowaniem malarstwem Nikifora ze strony znawców i mecenasów sztuki (Cybisowie,
Banachowie ) o Nikiforze
zaczê³o byæ g³oœno. Malarstwu
Nikifora poœwiêcono 4 monografie, wiele artyku³ów prasowych, znani poeci (Ga³czyñ-

ski, Harasymowicz, Herbert,
Kubiak) pisali wiersze o Nikiforze. Najbardziej presti¿owe
galerie sztuki, krajowe (warszawska Zachêta) i zagraniczne (Pary¿, Amsterdam,
Bruksela i in.), zabiega³y o organizacjê wystaw jego malarstwa, a muzea i prywatni
kolekcjonerzy zaczêli skwapliwie
gromadziæ jego obrazki. Oczywiœcie, ceny obrazków osi¹gnê³y niewiarygodne notowania.
Nikifora obdarzono honorowym
cz³onkostwem Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków. Od
miasta otrzyma³ mieszkanie,
opiekuna i osobistego lekarza,
zakupiono mu tak¿e samochód.
Wo¿ono go (podejrzewam, ¿e
wbrew jego woli) do Warszawy,
Krakowa, Sanoka, a nawet na
wczasy do Bu³garii. Sam
mistrz, wobec wybuchu przejawów troski zachowa³ g³êbok¹
nieufnoœæ, by³ nimi raczej
zmêczony ni¿ zadowolony i w
niczym nie zmieni³ swego
trybu ¿ycia i pracy. Wieœæ gminna g³osi³a, ¿e parê osób,
pilnuj¹cych jego „biznesu”,
ca³kiem nieŸle z Nikifora ¿yje.
Czy by³y to informacje dyktowane ludzk¹ zawiœci¹ i podejrzliwoœci¹, czy te¿ zawiera³y
ziarno prawdy, tego nikt nie
sprawdza³.
Nikifor zmar³ (1968) w sanatorium w Foluszu k. Jas³a.
Zosta³ z honorami pochowany
na starym krynickim cmentarzu, a spo³ecznoœæ ³emkowska
postawi³a na mogile oryginalny,
rzeŸbiony nagrobek. Miasto
wyremontowa³o jedn¹ z zabytkowych, zrujnowanych
willi („Romanówka”) i w budynku tym urz¹dzono „Muzeum
Nikifora”, jako filiê muzeum
nowos¹deckiego. Muzeum to,
jako niew¹tpliwa atrakcja
turystyczna, cieszy siê spor¹
frekwencj¹. Przed kilkoma laty
uroczyœcie ods³oniêto pomnik
Nikifora. Co skrzêtniejsi ziomkowie Nikifora, otworzyli hotel
„Nikifor” i „Hospodê K³ynec”,
gdzie w otoczeniu folkloru
³emkowskiego, mo¿na zanocowaæ i wy¿ywiæ siê. Hospoda
serwuje m. in. ³emkowskie
jad³o, jak: warianka z perohamy i husiaczy hrudy w ¿uraw³ynowym sosi. Wydarzeniem
zwi¹zanym z Nikiforem, byæ
mo¿e o najwiêkszym zasiêgu,
by³a realizacja, wspomnianego wy¿ej filmu „Mój Nikifor”
w re¿. Krzysztofa Krauzego.
Scenariusz filmu bardziej skoncentrowa³ siê na perypetiach
i prze¿yciach opiekuna Nikifora ni¿ samego malarza i dlatego pozostawia pewien niedosyt. Warto go jednak obejrzeæ,
choæby z uwagi na wspania³¹
kreacjê tytu³owego bohatera
przez Krystynê Feldman, a tak¿e
piêknie sfilmowane, zimowe
widoki Krynicy i okolic oraz tematykê opart¹ o niebanaln¹
opowieœæ o ¿yciu i dziele ³emkowskiego ¿ebraka-geniusza,
który obecnie jest uznawany
za najlepszego ambasadora
Krynicy na œwiecie. Walory
zdrowotno-rekreacyjne Krynicy,
jak równie¿ liczne zabytki m.
in. kultury ³emkowskiej, mog¹
staæ siê zachêt¹ do odwiedzania kurortu tak w porze letniej
jak i zimowej. Naprawdê warto!
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i w filmie
JURIJ SMIRNOW
Przegl¹d filmów polskich
z udzia³em Krystyny Feldman
wzbudzi³ znaczne zainteresowanie wœród lwowskich
Polaków. Chodzi³o nie
tylko o mo¿liwoœæ ogl¹dania
filmów w jêzyku ojczystym,
lecz o poznanie twórczoœci
legendarnej aktorki,
lwowianki z pochodzenia.
Imprezê w kinie „Kopernik”
organizowa³a Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie
przy wspó³pracy z Fundacj¹
Pomoc Polakom na Wschodzie.
Dla widowni lwowskiej wybrano szeœæ filmów z udzia³em
Krystyny Feldman. Wœród nich
„To ja z³odziej” (2000r.), „Horror w weso³ych bagniskach”
(1995 r.), „Nad rzek¹, której nie
ma”(1991 r.) „Poci¹g do Hollywood” (1987 r.). We wszystkich tych filmach aktorka
gra³a role drugoplanowe.
Widzowie lwowscy mogli zobaczyæ najwa¿niejsz¹ rolê Feldman w filmie „Mój Nikifor” i
nowy dokumentalny film „Po
prostu Krystyna Feldman”, w
którym przedstawiono sylwetkê
aktorki, rozmowy, wywiady
z ni¹, jak równie¿ z ludŸmi,
którzy j¹ dobrze znali i lubili.
Ostatnie rozmowy autorów
filmu z aktork¹ zosta³y zarejestrowane 9 stycznia 2007 r.
Dwa tygodnie póŸniej, 24
stycznia Krystyna Feldman
odesz³a na zawsze.
Krystyna Feldman urodzi³a
siê 1 marca 1916 r. we Lwowie
w rodzinie zawodowych aktorów. Ojciec uchodzi³ za gwiazdê
sceny lwowskiej, wspó³pracowa³ z Tadeuszem Pawlikowskim i Gabriel¹ Zapolsk¹.
Matka by³a œpiewaczk¹ operow¹. Ma³a Krystyna gra³a
role teatralne od pi¹tego roku
¿ycia. We Lwowie ukoñczy³a
gimnazjum im. Królowej Jadwigi i szko³ê teatraln¹. W 1937 r.
ukoñczy³a Pañstwowy Instytut Sztuki Teatralnej w Warszawie. W latach 1937 – 1939
wyst¹pi³a na scenie Teatru
Miejskiego we Lwowie. Na
sezon 1939 by³a zaanga¿owana
do teatru w £ucku, lecz we
wrzeœniu po wybuchu wojny
wróci³a do Lwowa. W okresie
okupacji gra³a na scenie
lwowskiej i kierowa³a teatrem
robotniczym w Zimnej Wodzie.
W 1942 r. zosta³a zaprzysiê¿ona
jako ¿o³nierz Armii Krajowej,
gdzie pe³ni³a funkcje ³¹czniczki. Po wojnie wystêpowa³a
w teatrach £odzi, Szczecina,
Opola, Krakowa i Poznania.
Aktorkê nazywano „królow¹
drugiego planu”. Role drugoplanowe gra³a równie¿ w
niemal siedemdziesiêciu filmach i w Teatrze Telewizji.
Feldman mia³a niezwyk³e,
bardzo charakterystyczne
tylko dla niej poczucie humoru
i to nie tylko w rolach komediowych. Maleñki wzrost
i szczup³a figura pozwala³y jej
graæ role ch³opców, a w póŸniejszym okresie – staruszek
(na przyk³ad babcia Kiepska
w serialu „Œwiat wed³ug Kiepskich”). Rolê swego ¿ycia, tê
najwa¿niejsz¹, rolê, która
sta³a siê ju¿ na zawsze wizytówk¹ jej twórczoœci, zagra³a
aktorka w wieku 84 lat. Œmia³o
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NASZA KRYSTYNA FELDMAN
by³ dla niej ogromn¹ niespodziank¹, bo organizatorzy
trzymali w tajemnicy przed
jubilatk¹ przyjazd lwowskich
„batiarów”. Mam w domu ca³y
film z tego spotkania z Pani¹
Krystyn¹”. O tym spotkaniu
rozmawia³em równie¿ z solistami zespo³u Bogdanem Ha³asem i z Helen¹ Fuczy³o. Chêtnie
podzielili siê swoimi wspomnieniami. Ze zbiorów Pani
Heleny pochodzi te¿ zdjêcie
zespo³u „Weso³y Lwów” z
Krystyn¹ Feldman.

j¹, powiedzieliœmy, ¿e za³atwimy jej zakwaterowanie,
wy¿ywienie, aby tylko przyjecha³a i zobaczy³a swoje
rodzinne miasto. Powiedzia³, ¿e
nie wie..., ju¿ nie te lata. Po
wystêpie zaprosi³a parê osób
do swego pokoiku, w Teatrze
Nowym, w którym sta³ tylko
stó³, kilka krzese³, ale nie by³o
nawet telewizora i lodówki. Nie
by³o tam ¿adnych garnków.
Zapytaliœmy siê, dlaczego tak
jest. Ona odpowiedzia³a, ¿e jej
to nie jest potrzebne. Jada ra-

Organizatorzy przegl¹du filmowego - Emilia Chmielowa
i Jaros³aw Bittel
mo¿na powiedzieæ, ¿e czeka³a
i przygotowywa³a siê do tej roli
ca³e ¿ycie. By³a to rola artysty
malarza Nikifora w filmie „Mój
Nikifor” Krzysztofa Krauzego
(2004 r.). Film zdoby³ uznanie
publicznoœci i krytyków. Krystyna Feldman by³a odznaczona
presti¿owymi nagrodami w
Polsce i na wielu festiwalach
miêdzynarodowych. Od tego
czasu szerokie masy w³aœnie
z tak¹ twarz¹, z twarz¹ Feldman
wyobra¿aj¹ sobie legendarnego Nikifora. Dziêki tej roli
sama Feldman sta³a siê legend¹. Nie jeden z polskich
turystów ogl¹daj¹c pomnik
Nikifora we Lwowie zauwa¿y³,
¿e br¹zowy Nikifor bardziej
jest podobny do pani Feldman
z filmu, ani¿eli do autentycznego Nikifora z Krynicy.
Odkryciem dla lwowskiego
widza by³ nowy film Telewizji
Polskiej „Po prostu Krystyna
Feldman” (2006 – 2007)
pokazany w ostatnim dniu festiwalu. W tym filmie autorom
uda³o siê przybli¿yæ widzowi
nie tylko sylwetkê, ¿yciorys,
lecz co najwa¿niejsze, charakter, tryb ¿ycia aktorki.
Z okazji przegl¹du filmów
Fundacja „Pomoc Polakom na
Wschodzie” wyda³a informator
o ¿yciu i twórczoœci Krystyny
Feldman, który by³ dostêpny
dla wszystkich chêtnych widzów. Na otwarciu przegl¹du
obecni byli Pani Emilia

Zespó³ „Weso³y Lwów” z Krystyn¹ Feldman
Chmielowa i Teresa Dutkiewicz z Federacji Organizacji
Polskich na Ukrainie oraz Pan
Jaros³aw Bittel z Fundacji
Pomoc Polakom na Wschodzie.
Niestety nie by³o nikogo kto
osobiœcie zna³ wybitn¹ aktorkê, móg³ podzieliæ siê z
obecnymi bezpoœrednimi wra¿eniami obcowania z ni¹. Traf
jednak chcia³, ¿e takiego cz³owieka spotka³em wprost na
lwowskiej ulicy. By³ nim Pan
Zbigniew Jarmi³ko, kierownik
artystyczny zespo³u „Weso³y
Lwów”, wiceprezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi
Lwowskiej. „Byliœmy zaproszeni do Poznania na jubileusz
Krystyny Feldman”, -powiedzia³ Jarmi³ko. „Nasz wystêp
z wi¹zank¹ lwowskich piosenek

Bogdan Ha³as powiedzia³:
„By³ rok 2006. To by³ benefis
Pani Krystyny. Teatr Nowy, w
którym gra³a i telewizja zaprosili nasz¹ kapelê „Weso³y
Lwów”, bo przecie¿ Pani Krystyna by³a lwowiank¹. Zrobili
jej tak¹ niespodziankê. Na
pocz¹tku by³o przywitanie,
a póŸniej powiedziano, ¿e jest
niespodzianka. Zaprosili nas
na scenê, zaœpiewaliœmy kilka
piosenek. Pani Krystyna bardzo
siê ucieszy³a z piosenek, a
szczególnie z naszej obecnoœci,
uœciska³a nas, uca³owa³a,
ma³o siê nie pop³aka³a. Pan
Zbyszek Jarmi³ko bardzo
³adnie j¹ pozdrowi³ w imieniu
lwowiaków. Powiedzia³a, ¿e po
wojnie nigdy ju¿ do Lwowa nie
przyjecha³a. Zapraszaliœmy

czej w barkach, tym wiêcej, ¿e
du¿o jedzenia nie potrzebuje.
PóŸniej prawie przez ca³y
czas by³a razem z nami. By³a
to kobieta niewysoka, ju¿ w
podesz³ym wieku, lecz bardzo
przyjemna w rozmowie. Ubiera³a siê niezbyt elegancko,
skromnie. Mówi³a, ¿e nie lubi
eleganckich ubiorów. Jestem
osob¹ starsz¹, wystarczy mi
to, co mam.
Przede wszystkim rozmawialiœmy o Lwowie. Interesowa³o j¹ wszystko, co dotyczy
Lwowa. Jakie tam s¹ teatry,
kina, czy zosta³y stare nazwy
ulic. Pyta³a siê, gdzie znajduje
siê nasza siedziba. O swoich
latach dzieciêcych opowiada³a
bardzo ma³o, bo bardzo krótko
mieszka³a we Lwowie. Wyjecha³a z rodzicami do Polski
i zosta³a tam na sta³e.
Czy wygl¹da³a na dziwaczkê? Wygl¹da³a jak w
„Nikiforze”. Mia³a pomarszczon¹ twarz, podobna by³a do
mê¿czyzny, ale mia³a bardzo
mi³y uœmiech.
Helena Fuczy³o do dziœ
jest pod wra¿eniem tego
spotkania z Pani¹ Krystyn¹.
Kiedy poprosi³em by powiedzia³a kilka s³ów, podzieli³a siê wspomnieniami,
zmieni³a siê, nawet na twarzy.
Mówi³a jak o kimœ bliskim,
jak o cz³owieku, który zostawi³ œlad w jej ¿yciu.
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Kto palił czarownice?
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KRAJ BEZ STOSÓW
SZYMON KAZIMIERSKI
Belzebubie w tym kozubie
Sproœnym chodzisz,
Ludziom szkodzisz.
(Jakoby fragment
modlitwy czarownic)
Do dzisiaj nie wiadomo
ile osób (g³ównie kobiet)
zosta³o w Polsce torturowanych i spalonych podczas
procesów o czary. Niektórzy
twierdz¹, ¿e ofiar by³o oko³o
10 tysiêcy. Skoro tak, trudno
Polskê nazywaæ pañstwem
bez stosów, prawda? Pewnie
próbuje siê tak o niej mówiæ
dlatego, ¿e w Polsce spalono
TYLKO 10 tysiêcy czarownic,
a w Europie Zachodniej A¯
100 tysiêcy. Ale nie wiem,
czy taka buchalteria jest
wielkim powodem do dumy.
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Antykatolicka propaganda, prowadzona pocz¹tkowo przez protestantów,
a póŸniej równie¿ przez tak zwane
„Oœwiecenie”, bardzo skutecznie
wmówi³a ludziom na ca³ym œwiecie,
¿e winê za palenie czarownic ponosi
papieska Œwiêta Inkwizycja.

Ktoœ nazwa³ kiedyœ Polskê
krajem bez stosów i wszystkim Polakom to okreœlenie
bardzo siê spodoba³o. Jak
mia³o siê nie spodobaæ, skoro
stawia³o Polskê w pierwszym
rzêdzie pañstw oœwieconych
i tolerancyjnych, podczas gdy
os³awiony Zachód, kieruj¹c
siê zabobonem, ostentacyjnie
pali³ czarownice, nie poczuwaj¹c siê przy tym do jakiejkolwiek winy. Polacy mieli rzekomo byæ tymi lepszymi. Tylko
jak przedstawiæ tê polsk¹
„lepszoœæ”? Czy bandyta, który
zabi³ dziesiêciu ludzi jest
lepszy od takiego, który zabi³
ich stu dwudziestu? – Chyba
nie. Mo¿na, co najwy¿ej bawiæ siê s³owami twierdz¹c, ¿e
zabi³ TYLKO dziesiêciu, podczas gdy tamten A¯ stu dwudziestu.
Do dzisiaj nie wiadomo ile
osób (g³ównie kobiet) zosta³o
w Polsce torturowanych i spalonych podczas procesów o
czary. Niektórzy twierdz¹, ¿e
ofiar by³o oko³o 10 tysiêcy.
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Skoro tak, trudno Polskê nazywaæ pañstwem bez stosów,
prawda? Pewnie próbuje siê
tak o niej mówiæ dlatego, ¿e w
Polsce spalono TYLKO 10 tysiêcy czarownic, a w Europie
Zachodniej A¯ 100 tysiêcy. Ale
nie wiem, czy taka buchalteria
jest wielkim powodem do
dumy.
Antykatolicka propaganda
prowadzona pocz¹tkowo przez
protestantów, a póŸniej równie¿ przez tak zwane „Oœwiecenie”, bardzo skutecznie

wmówi³a ludziom na ca³ym
œwiecie, ¿e winê za palenie
czarownic ponosi papieska
Œwiêta Inkwizycja. Inkwizycja
przedstawiana jest tam jako
organizacja za³o¿ona przez
fanatyków, a rz¹dzona przez
sadystów. Lochy, oprawcy, g³upie
oskar¿enia o latanie na miotle,
nieludzkie tortury, a na koniec
palenie ¿ywcem. Tak¹ Inkwizycjê zapewne Pañstwo pamiêtacie, bo postarano siê, byœcie
tak w³aœnie o Œwiêtej Inkwizycji myœleli. Proszê Pañstwa! To
wszystko nieprawda!
Œwiêta Inkwizycja w ogóle
nie zajmowa³a siê procesami
o czary, lataniem na miotle,
babami, zamawiaj¹cymi kurzajki, czy odbieraj¹cymi krowom mleko. Spryt antykatolickiej propagandy polega³
w³aœnie na tym, ¿e procesy s¹dów ksi¹¿êcych, s¹dów ³awniczych wiejskich i miejskich,
czy nawet s¹dów biskupich,
przylepione zosta³y Œwiêtej Inkwizycji z ogólnym zamiarem
zohydzenia tej instytucji w

Spryt antykatolickiej propagandy
polega³ w³aœnie na tym, ¿e procesy
s¹dów ksi¹¿êcych, s¹dów ³awniczych
wiejskich i miejskich, czy nawet
s¹dów biskupich, przylepione zosta³y
Œwiêtej Inkwizycji z ogólnym zamiarem zohydzenia tej instytucji w oczach
czytelników, a jeszcze szerzej, z przedstawieniem Koœcio³a Katolickiego
jako organizacji zbrodniczej.

Ten widok najdok³adniej pokazuje prawdziwy obraz europejskiego polowania na czarownice. Paru s¹siadów wziê³o siê do palenia bab
oczach czytelników, a jeszcze
szerzej, z przedstawieniem
Koœcio³a Katolickiego jako organizacji zbrodniczej.
Powstanie Œwiêtej Inkwizycji wywodzi³o siê z s¹downictwa
koœcielnego, istniej¹cego od
czasu wprowadzenia prawa
kanonicznego. Z chwil¹ pojawiania siê ró¿nych herezji,
zagra¿aj¹cych Koœcio³owi,
papie¿e utworzyli szczególny
rodzaj s¹du koœcielnego bezpoœrednio podlegaj¹cy papie¿owi. By³y to w³aœnie owe
Trybuna³y Inkwizycji, istniej¹ce faktycznie od roku 1215,
ale do roku 1231, dzia³aj¹ce
jeszcze w ramach s¹dów bis-
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herezje i przestêpstwa przeciwko moralnoœci, jak sodomia, bluŸnierstwa i satanizm,
zaœ czary, czarownice i czarodzieje o tyle tylko interesowa³y
Inkwizycjê, o ile mia³y jakiœ
zwi¹zek z kultem szatana,
czyli satanizmem, profanowaniem hostii, wody œwiêconej,
olejów œwiêtych, lub krzy¿a.
Nastêpny, czêsto stawiany
Inkwizycji zarzut, to zarzut
d³awienia nauki, a szczególnie astronomii. Proszê
Pañstwa. Inkwizycja naprawdê bardzo dobrze zna³a
ró¿nicê pomiêdzy astronomi¹
i astrologi¹. Astrologiê zwalcza³a, jako pseudonaukê, ne-

Inkwizycja nie mia³a uprawnieñ do
zajmowania siê œledztwem w stosunku
do niekatolików. Wystarczy³o przedstawienie dowodów na to, ¿e nie jest siê
katolikiem, a natychmiast przerywano
choæby ju¿ rozpoczête œledztwo.

kupich. Pe³n¹ autonomiê od
s¹dów pañstwowych i koœcielnych Œwiêta Inkwizycja uzyska³a w roku 1232, za czasów
papie¿a Grzegorz IX.
Inkwizycja nie mia³a uprawnieñ do zajmowania siê
œledztwem w stosunku do
niekatolików. Wystarczy³o
przedstawienie dowodów na
to, ¿e nie jest siê katolikiem,
a natychmiast przerywano
choæby ju¿ rozpoczête œledztwo. Nieprawd¹ jest wiêc, ¿e
Inkwizycja dokonywa³a masowych likwidacji ludów Ameryki Po³udniowej, g³ównie w
Meksyku, postêpuj¹c za oddzia³ami hiszpañskich konkwistadorów, albo, ¿e to jej dzie³em by³y deportacje ¯ydów
z Hiszpanii.
G³ówne zainteresowania
Inkwizycji dotyczy³y chrzeœcijan, wypaczaj¹cych katolickie wyznanie wiary poprzez
do³¹czanie do niego jakichœ
elementów judaizmu, lub
islamu, wszelkiego rodzaju

guj¹c¹ woln¹ wolê cz³owieka.
Dla tych samych powodów
i w podobny sposób zwalczane
by³y ró¿nego rodzaju wró¿by
i uprawiaj¹cy te wró¿by
wró¿bici. Inkwizycja stara³a
siê o zamykanie na uniwersytetach wydzia³ów astrologicznych, ale jednoczeœnie dba³a
o to, by na indeksy ksi¹g zakazanych nie trafi³y prace po¿yteczne i cenne. Obojêtnie, czy
by³yby to prace dotycz¹ce
astronomii, czy innych nauk.
Dzie³o Kopernika „O Obrotach...”
wydano drukiem w roku 1543
i nic siê nie sta³o. Na indeks
trafi³o dopiero w roku 1616,
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ale chyba nawet nie jako herezja, a jako dzie³o napisane
przez cz³owieka niespe³na rozumu. Nikomu nie chcia³o siê
pomieœciæ w g³owie to, ¿e
mo¿na wypisywaæ takie g³upstwa wbrew wszelkiej oczywistoœci. I praca Kopernika tkwi³a
na indeksie do roku 1828!
Inkwizycji wci¹¿ usi³owano
wciskaæ procesy o czary, ale
Inkwizycja potrafi³a siê od
takich nacisków uwalniaæ.
W jednym z Trybuna³ów przyjêto zasadê, ¿e samo oskar¿enie kogoœ o czary mo¿e byæ
herezj¹ i... jakby no¿em uci¹³!
Natychmiast skoñczy³y siê
oskar¿enia!
Inkwizycja, ta prawdziwa,
nie propagandowa, wcale nie
mia³a cech instytucji z³owrogiej, czy nastawionej na
karanie wszystkich w sposób mo¿liwie jak najbardziej
okrutny. Przekonywano oskar¿onych, by zrozumieli b³¹d
swojego rozumowania i do
odzyskania wolnoœci wystarczy³o publiczne wyrzeczenie
siê takich b³êdów. Zadawano
ró¿nego rodzaju pokuty, czy
nakazy odbycia pielgrzymki.
W ciê¿szych przypadkach
orzekano karê ch³osty, lub
karê wiêzienia. W ostatecznoœci stosowano karê spalenia. Oczywiœcie! Inkwizycja
stosowa³a tak¹ karê, ale takich skazanych by³o naprawdê niewiele. W os³awionym
Meksyku, po odrzuceniu propagandy oka¿e siê, ¿e pomiêdzy rokiem 1574, a 1715, czyli
przez 141 lat, dokonano 39
egzekucji, a w Hiszpanii, w ok-

Inkwizycji wci¹¿ usi³owano wciskaæ
procesy o czary, ale Inkwizycja
potrafi³a siê od takich nacisków
uwalniaæ. W jednym z Trybuna³ów
przyjêto zasadê, ¿e samo oskar¿enie
kogoœ o czary mo¿e byæ herezj¹ i...
jakby no¿em uci¹³! Natychmiast
skoñczy³y siê oskar¿enia!
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rêgu Bajadoz, maj¹cym byæ
jakoby przyk³adem „szaleñstwa”
Inkwizycji, w latach tych „szaleñstw” 1493 – 1599, a wiêc
przez 106 lat, skazano na stos
20 osób!
Czarownicami nie zajmowa³a siê Inkwizycja. Procesy
o czary by³y domen¹ s¹dów
œwieckich, lub s¹dów biskupich, a najwiêksz¹ aktywnoœæ
w tym zakresie przejawia³y
w³aœnie ma³e, prowincjonalne
s¹dy miejskie, lub gminne.
W Strasburgu tylko w paŸdzierniku 1582, wyrokiem
s¹du miejskiego spalono 134
osoby. Jak siê to ma do wyroków Inkwizycji? To w³aœnie
takie s¹dy, ob³êdnie wprost,
skazywa³y na spalenie prawie
ka¿dego, kto siê im nie spodoba³. Drugimi takimi s¹dami
by³y s¹dy biskupie. Jako s¹dy
koœcielne, ³atwe do zmanipulowania, ¿e ich wyroki, to wyroki Œwiêtej Inkwizycji. S³ynna Joanna d’Arc zosta³a spa123
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lam. Ka¿dy te¿ mo¿e ³atwo
sprawdziæ, jak bardzo by³ do
tej pory oszukiwany. Wymogi
propagandowe uczyni³y z
Inkwizycji potwora, którym
Œwiêta Inkwizycja nigdy nie
by³a i nawet nigdy byæ nie
zamierza³a.
Mo¿na wiêc spytaæ, sk¹d
wziê³y siê te setki tysiêcy niewinnie spalonych?
– Ze strony katolickiej najwiêkszej masakry dokonywa³y s¹dy œwieckie i czêœciowo te¿ biskupie. Tylko od
biskupa zale¿a³o bowiem, jak
odbywa³y siê s¹dy w jego diecezji. Byli biskupi pastwi¹cy
siê nad swoimi podw³adnymi
i biskupi, którzy zwalczali
szaleñstwa oskar¿eñ o czary.
Papie¿e bardzo czêsto kasowali okrutne wyroki s¹dów
biskupich. Nie zawsze by³o to
skuteczne.
A potem, gdy przysz³a
reformacja i protestanci? Ci dopiero zaczêli paliæ!!

1565 zniesiono Inkwizycjê i
zakazano s¹dom koœcielnym
s¹dzenia osób œwieckich. Ca³kowitym odejœciem od jurysdykcji koœcielnej by³ zakaz
wykonywania wyroków s¹dów
koœcielnych przez starostów.
Ostatni inkwizytor Melchior
z Moœcisk zmar³ w Polsce w
roku 1591.

mowego autora, który jako oœmioletni ch³opak w roku 1775
widzia³ torturowanie i spalenie 14 kobiet w Doruchowie
ko³o Wielunia.
¯onê dziedzica z Doruchowa, Stokowskiego, rozbola³
palec, a w³osy zwija³y siê jej
w ko³tun. Wezwana znachorka
rozpozna³a urok, rzucony

Czarownicami nie zajmowa³a siê Inkwizycja. Procesy o czary by³y domen¹
s¹dów œwieckich, lub s¹dów biskupich,
a najwiêksz¹ aktywnoœæ w tym zakresie przejawia³y w³aœnie ma³e, prowincjonalne s¹dy miejskie, lub gminne.

lona nie na podstawie wyroku
Inkwizycji, a wyroku s¹du
biskupiego w Rouen. Najczêœciej
zapomina siê przy tym o fakcie, ¿e Joanna w obliczu przygotowanego dla niej stosu „wyzna³a grzechy i obieca³a poprawê”, a to automatycznie
spowodowa³o zamianê kary
stosu na karê wiêzienia. Bardzo nie spodoba³o siê to Anglikom, wiêc w³adze wiêzienne
ubra³y Joannê w ubranie
mêskie, co przedstawiono jako
jej odstêpstwo od przysiêgi
poprawy, powrót do herezji
i tym razem prawdziwe spalenie na stosie. Nie by³a to wiêc,
taka wprost, wina s¹du biskupiego.
Zdarzali siê równie¿ wœród
inkwizytorów ludzie okrutni
i szaleni, ale tacy, byli natychmiast eliminowani. Inkwizycja, jako pierwszy organ s¹dowy w Europie ograniczy³a
tortury, znios³a wiêzienia
koedukacyjne, które by³y
gehenn¹ dla przetrzymywanych tam kobiet, wprowadzi³a widzenia dla uwiêzionych, ³aŸnie, zmiany bielizny
i poœcieli. Zabrania³a g³odziæ
wiêŸniów. Wszelkie nieprawid³owoœci, lub nadu¿ycia w tym
wzglêdzie kara³a brutalnie
i skutecznie. To by³o powodem,
¿e schwytani z³odzieje, albo
nawet bandyci, samooskar¿ali
siê na kolanach, ¿e s¹ zatwardzia³ymi heretykami, licz¹c na
mo¿liwoœæ odes³ania ich do
wiêzienia Inkwizycji, gdzie
czuli siê lepiej i bezpieczniej.
To, co piszê, nie jest moim wymys³em, ani skrzêtnie skrywan¹ tajemnic¹. Ka¿dy ³atwo
mo¿e sprawdziæ, ¿e nie zmyœ-

Luter, nie za bardzo chyba
normalny, wszêdzie widzia³
diab³a (dos³ownie!), a raz to
nawet rzuci³ w diab³a ka³amarzem, a Kalwin znowu,
w roku 1545 w Genewie, kaza³
spaliæ za czary 31 osób bez
¿adnego s¹du. Niektórzy twierdz¹, ¿e 90% wszystkich ofiar
procesów o czary, spalono
w krajach protestanckich.
W Polsce do roku 1318 nie
by³o ¿adnej Inkwizycji. Dopiero
w tym w³aœnie roku wprowadzi³ j¹ do Polski papie¿ Jan
XXII, trochê na si³ê, bo jako
warunek zgody na koronacjê
W³adys³awa £okietka. Papie¿
mianowa³ dwóch inkwizytorów: dominikanina Peregryna
z Opola i franciszkanina Miko³aj Hospodyñca z Krakowa.
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Patetyczny obraz spalenia Joanny d’Arc. By³ to wyrok
s¹du biskupiego
Gdy siê popatrzy na efekty
pracy Inkwizycji w Polsce,
mo¿e powstaæ przekonanie, ¿e
Polska by³a krajem bez stosów. Ale niestety. Oprócz
Inkwizycji w Polsce dzia³a³y
s¹dy miejskie, gminne, prywatne s¹downictwo, powsta³e
z nadanych przywilejów i takie s¹dy pali³y. Nie zamykajmy na to oczu i nie upajajmy
siê swoj¹ rzekom¹ wyj¹tkowoœci¹ na tle innych narodów.
Ostatnim w Polsce aktem
okrucieñstwa i bezdennej
g³upoty, by³ „proces czarownic”

Inkwizycja, jako pierwszy organ s¹dowy w Europie ograniczy³a tortury,
znios³a wiêzienia koedukacyjne,
które by³y gehenn¹ dla przetrzymywanych tam kobiet, wprowadzi³a
widzenia dla uwiêzionych, ³aŸnie,
zmiany bielizny i poœcieli. Zabrania³a
g³odziæ wiêŸniów.

Mianowa³ ich nie wiadomo, po
co, bo w Polsce nie by³o ¿adnych herezji, które mogliby
zwalczaæ. Dopiero w wieku XV
odby³y siê procesy przeciwko
husytom. Podobno na 200 takich procesów wydano coœ 8
wyroków œmierci.
Polsk¹ szlachtê wyraŸnie
dra¿ni³y wszelkiego rodzaju
s¹dy koœcielne. Decyzj¹ sejmu
z roku 1552 spod s¹dów
koœcielnych zosta³a wyjêta
szlachta, a w latach 1562 oraz

z roku 1775 z Doruchowa, ko³o
Wielunia. Zamêczono tam i spalono grupê kobiet, jedni mówi¹, ¿e by³o ich dziewiêæ, inni,
¿e czternaœcie. Nie zrobi³a tego ¿adna Inkwizycja, a tylko
tak, jak to by³o wszêdzie,
zbrodni dokona³o kilku wiejskich mato³ów. Incydent by³
impulsem dla sejmu, by zabroniæ procesów o czary.
Wydawany w Lesznie tygodnik „Przyjaciel Ludu” w roku
1835 zamieœci³ tekst anoni-
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90% wszystkich
ofiar procesów
o czary, spalono
w krajach
protestanckich.

przez czarownice. Okreœli³a te¿
po czym mo¿na te czarownice
rozpoznaæ. Dziedzic na tej podstawie kaza³ uwiêziæ siedem
miejscowych kobiet.
Zarzucano im spotykanie
siê z diab³em w ka¿dy czwartek, latanie na miotle na £ys¹
Górê, powodowanie suszy na
³¹kach i polach oraz rzucanie
na ludzi chorób i uroków. P³awione czarownice nie tonê³y,
co dla dziedzica by³o niepodwa¿alnym dowodem na to, ¿e
diabe³ im sprzyja. Kobiety
zosta³y zaci¹gniête do dworskiego spichlerza i wciœniête
do beczek z wyciêtymi otworami na rêce i nogi tak, ¿e mog³y
przebywaæ tam jedynie w wymuszonej pozycji klêcz¹cej. W
nocy przywleczono nastêpne
siedem kobiet. Zacny imæ pan
Stokowski mia³ wiêc ju¿ 14
uwiêzionych. Na beczki naklejono kartki z krótkim, ale
treœciwym tekstem – „Jezus +
Maria + Józef”. Teraz uzyskano pewnoœæ, ¿e diabe³ wstrêtnym babom ju¿ nie pomo¿e.
¯eby by³o zgodnie z prawem,
dziedzic Stokowski sprowadzi³
z s¹siedniego miasteczka Grabowa s¹d i dwóch katów.

Baby jednak nie chcia³y siê
dobrowolnie przyznaæ, wiêc
wziêto je na mêki polegaj¹ce
na rozci¹ganiu i wbijaniu w
plecy ¿elaznych grabi. Zaraz
po tych mêkach trzy kobiety
zmar³y, ale s¹dowi zosta³o
jeszcze 11 kobiet!
Stos ustawiono przy drodze
z Kalisza do Kêpna. Stos sk³ada³ siê z nawiezionych tam
smolnych szczap i s³omy.
Kobiety wi¹zano do stosu w
pozycji le¿¹cej, twarzami w
dó³.
Po spalonych kobietach
zosta³y ich córki. Trzy dziewczyny w wieku od 15 do 16 lat.
Uznano, ¿e musia³y dzia³aæ
razem z matkami, a wobec
tego sêdzia orzek³, ¿e „maj¹
byæ u s³upów rózgami sma-
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Nie szukajcie
Pañstwo stosów
na terenie dzia³ania Œwiêtej
Inkwizycji. ¯eby
je zobaczyæ
trzeba patrzeæ
bliziutko, bez
ma³a wprost pod
nogi. Zobaczycie
Pañstwo wtedy,
¿e to po prostu
paru s¹siadów
wziê³o siê do palenia...

gane”. W parê dni po tym „smaganiu”, jedna z dziewczyn
umar³a.
W nastêpnym roku Sejm
Rzeczypospolitej zabroni³
procesów o czary. Mówi siê,
¿e bezpoœrednio po wydarzeniach w Doruchowie. Relacjê anonimowego korespondenta „Przyjaciela Ludu” usi³owano zbagatelizowaæ, bo
psu³a ona dobre samopoczucie
piêknoduchom i mi³oœnikiem
polskiego Oœwiecenia. Ale oliwa
wyp³ynê³a i tym razem. W Archiwum Akt Dawnych odnaleziono dokumenty grodzkie z
Ostrzeszowa, a wœród nich
dokument z roku 1783 mówi¹cy o tym, ¿e wójt i ³awnicy
miasta Grabów zostali pozbawieni urzêdów, poniewa¿ wezwani przez dziedzica Doruchowa
kazali spaliæ 6 kobiet pod
zarzutem uprawiania przez
nie czarów. No w³aœnie, proszê
Pañstwa. Nie czarujmy siê.
Polska nie by³a pañstwem bez
stosów. Tylko nie szukajcie Pañstwo stosów na terenie dzia³ania Œwiêtej Inkwizycji. ¯eby je
zobaczyæ trzeba patrzeæ bliziutko, bez ma³a wprost pod
nogi. Zobaczycie Pañstwo wtedy,
¿e to po prostu paru s¹siadów
wziê³o siê do palenia...
Fatalnie, ¿e nigdzie nie
mo¿na siê dowiedzieæ, czy
po spaleniu czarownic, palec przesta³ boleæ pani¹
Stokowsk¹ i czy siê jej w³osy
wyprostowa³y?
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KS. BAZYLI PAWEŁKO:
„JEŻELI CHCĘ BYĆ KSIĘDZEM, TO NIM BĘDĘ”
Z ks. Bazylim Pawe³k¹ –
proboszczem parafii rzymskokatolickiej w ¯o³kwi rozmawia Maria Basza.
zdjêcia autorka
- Jak to siê sta³o, ¿e m³ody,
przystojny lwowianin Bazyli
Pawe³ podj¹³ nie zbyt popularn¹ w czasach re¿ymu
komunistycznego decyzjê –
zostania ksiêdzem?
- Urodzi³em siê we Lwowie,
czym ogromnie siê szczycê. W
samym centrum miasta, na
starej ulicy Krakowskiej,
która nigdy nie zmienia³a swej
nazwy. Urodzi³em siê niemal
obok murów Katedry Ormiañskiej, niedaleko Katedry
£aciñskiej, w pobli¿u ulicy
Teatralnej, przy której mieœci
siê szko³a nr 62, do której
chodzi³em – dawniej Szko³a
Miejska im. Adama Mickiewicza. Wzrasta³em, mo¿na
powiedzieæ w samym centrum
Lwowa. Architektura, œrodowisko, piêkno miasta pozytywnie oddzia³ywa³o na mnie.
Wprawdzie, z Katedr¹ zwi¹za³em siê nie od samego dzieciñstwa, ale dopiero od roku 70.
Przygl¹da³em siê pracy i postawie o. Rafa³a Kiernickiego,
ks. Ha³uniewicza, którego te¿
bardzo dobrze pamiêtam,
ministrantom, którzy pos³ugiwali przy o³tarzu. To by³y takie
pierwsze wzorce, które wywar³y
doœæ trwa³y œlad w moim ¿yciu.
W ten sposób rodzi³o siê to
dziwne powo³anie. Choæ wtedy
jeszcze nie bardzo rozumia³em, nie wiedzia³em, jak¹ drog¹
idzie siê do kap³añstwa.
- Co zaimponowa³o ksiêdzu w postawie o. Rafa³a?
- Punktualnoœæ, zdyscyplinowanie, poczucie obowi¹zku.
Tylko wtedy o. Rafa³a nie by³o
w Katedrze, kiedy wyl¹dowa³
w szpitalu, chocia¿ takich
wypadków nie by³o za du¿o.
- Kiedy ksi¹dz zosta³
ministrantem?
- Do ministrantury przyst¹pi³em dopiero w wieku
szesnastu lat. O. Rafa³, kaza³
starszemu ministrantowi
uczyæ mnie pos³ugiwania do
Mszy œw. To wszystko odbywa³o siê przy zamkniêtych
drzwiach. O. Rafa³ póŸniej tylko
przyjmowa³ egzamin. Mówi³
czêsto tak – nie masz jeszcze
w¹sów, to nie mo¿esz s³u¿yæ
do Mszy. By³o to takie
powiedzenie na weso³o, a dopiero póŸniej zrozumia³em, ¿e
ta wypowiedŸ mia³a o wiele
g³êbszy sens.
Pocz¹tkowo mog³em s³u¿yæ
do Mszy tylko o godz. 7-30.
Poniewa¿ zajêcia w szkole
rozpoczyna³y siê o godz. 8-15,
na szczêœcie od koœcio³a by³o
doœæ blisko, wiêc o 8-10 ju¿
musia³em „uciekaæ” z Katedry.
Po przyjêciu Komunii œw.

szed³em do zakrystii, gdzie
mia³em teczkê i od razu bieg³em do szko³y na ulicê
Teatraln¹.
- W jakim wieku ksi¹dz
uœwiadomi³ sobie, ¿e chce
zostaæ kap³anem?
- Bardzo wczeœnie. Ale od
lat dwunastu mia³em mocne
przekonanie, ¿e chcê zostaæ
ksiêdzem.
- Czy ktoœ, oprócz ojca
Rafa³a pomóg³ ksiêdzu w
rozeznaniu powo³ania kap³añskiego?
- Ks. Ludwik Kamilewski –
m³ody kap³an, maj¹cy
wówczas 28 lat, który przyby³
do Katedry Lwowskiej. Od
niego dowiedzia³em siê o
seminarium duchownym w
Rydze i w Kownie. Wiedzia³em
te¿, i¿ do seminarium dostaæ
siê nie jest wcale ³atwo. Ks.
Ludwik jeszcze bardziej doda³
mi ochoty.
- Wiadomo, ¿e aby dostaæ
siê do Wy¿szego Seminarium Duchownego w czasach
komuny trzeba by³o mieæ
pozwolenie od s³u¿b KGB
(SB). Przez ile lat ksi¹dz
czeka³ na to, aby dostaæ siê
na studia filozoficzno-teologiczne? Jakie przeszkody
stanê³y na drodze do kap³añstwa?
- Ukoñczy³em szko³ê. By³ to
rok 1975. Mama nie broni³a
mi pójœcia do seminarium.
Tata natomiast, chcia³ abym
poszed³ na studia œwieckie.
Z³o¿y³em dokumenty na
uczelniê w Tarnopolu. Tam
„zawali³em” trzeci egzamin –
geografiê. Wróci³em do Lwowa,

zacz¹³em pracê, jako zwyk³y
robotnik w fabryce „REMA” –
(radioelektronicznej i medycznej aparatury). PóŸniej pracowa³em jako telefonista. Na tym
stanowisku pracowa³em przez
kilka lat.
Tymczasem nie traci³em
kontaktu z Katedr¹, z ksiê¿mi.
Moja decyzja jeszcze bardziej
siê wzmaga³a. W maju 1977
roku, kiedy ju¿ mia³em 19 lat,
pojecha³em po raz pierwszy do
Rygi, gdzie z³o¿y³em dokumenty
do tamtejszego Wy¿szego
Seminarium Duchownego. W
sierpniu stawi³em siê na
egzaminy. Dokumenty z³o¿y³o
jeszcze kilku kandydatów ze
Lwowa, min. ju¿ œp. ks. Ludwik Marko. Jednak, jak siê
okaza³o – nie zosta³em przyjêty.
Otrzyma³em telegram, ¿e
w³adze seminaryjne nie s¹
przeciw, natomiast decyzja
o moim przyjêciu bêdzie
zale¿a³¹ do w³adz pañstwowych.
Do dzisiaj mam ten telegram.
Napisano po rosyjsku: „Се
минария Вас принять не
может, нет свободных мест”.
Sk³ada³em dokumenty do
seminarium równie¿ w 1978
roku. Po tej, tak¿e nieudanej
próbie wyjecha³em ze Lwowa
na £otwê – do Rygi. Zameldowa³em siê tam i rozpocz¹³em pracê. Po raz trzeci, w
1979 próbowa³em siê dostaæ
do seminarium, jako obywatel
Republiki £otewskiej, jako
mieszkaniec Rygi. Te¿ – nie!
W 1980 – równie¿ – nie! W 1981
te¿ nie uda³o siê. Dopiero w
1982 roku zosta³em przyjêty.
By³o nas na pierwszym roku

20 osób. Mia³em wówczas 24
lata. Zosta³em wyœwiêcony,
kiedy ukoñczy³em 29 lat. Przez
ponad dwa lata, jako kap³an
pracowa³em na £otwie. W sumie, po 11 latach pobytu na
£otwie, wróci³em na Ukrainê.
Trudnoœci, które napotyka³y
mnie w drodze do kap³añstwa
pochodzi³y od przedstawicieli
w³adz pañstwowych. Zgodnie
z ideologi¹ komunistyczn¹,
któr¹ powszechnie g³oszono,
i¿ ksiê¿a s¹ niepotrzebni, ¿e
koœcio³y s¹ obsadzone, ¿e w
przysz³oœci ksi¹dz nie bêdzie
mia³ pracy.
Rozumia³em od samego
pocz¹tku – je¿eli chcê byæ
ksiêdzem, to nim bêdê. W tym
przekonywali mnie tak¿e inni
ksiê¿a, moi przyjaciele, którzy
dodawali mi otuchy. Do dziœ
pamiêtam s³owa obecnego
kardyna³a ³otewskiego Janisa
Pujatsa, ówczesnego inspektora seminarium duchownego,
który mówi³ do kandydatów,
którzy nie dostali siê do seminarium po kolejnej próbie:
„¯yczê wam, ¿ebyœcie byli, jak
te koty. Bo ile razy kota siê
podrzuca, on wychodzi z tego
bez szwanku, zawsze staje na
³apy”.
Mieszkaj¹c w Rydze, s³u¿y³em do Mszy w koœciele œw.
Alberta, przychodzi³em do
seminarium, odwiedza³em
tych, którzy wówczas studiowali: do ks. Józefa Legowicza,
ks. Ludwika Marki, do innych
ksiê¿y z Ukrainy wschodniej.
Kiedy ukoñczy³em seminarium,
by³y ju¿ inne czasy.
- Czy s³u¿by KGB nie
proponowa³y ksiêdzu, jako
kandydatowi do kap³añstwa
w zamian za wspó³pracê,
jakichœ u³atwieñ w dostaniu
siê do seminarium?
- By³y takie propozycje,
by³y tego rodzaju podejœcia.
Przez to, ¿e nie szed³em na
propozycje kolaboranckie, tyle
lat musia³em siê staraæ o przyjêcie do seminarium.
- Studiowa³ ksi¹dz w seminarium na £otwie. W
jakim jêzyku, oprócz jêzyka
³otewskiego mieliœcie wyk³ady?
- W seminarium duchownym w Rydze by³y wyk³ady
w jêzyku polskim, rosyjskim,
niektóre skrypty by³y po ³acinie. Na moim roku byli
alumni z Bia³orusi, kilku z
Ukrainy, jeden narodowoœci
niemieckiej z Kazachstanu.
Nasz rocznik by³ najwiêkszy.
W tym czasie seminarium zosta³o nieco rozbudowane, dlatego by³a mo¿liwoœæ przyjêcia
wiêkszej liczby kandydatów.
Po piêciu latach, 31 maja
1987 roku zostaliœmy wyœwiêceni. Ja dosta³em nominacjê
do parafii Liksna. By³a to wiejska parafia, ko³o Dawgapi³su

(Dyneburga). Przez pó³ roku
pomaga³em starszemu, schorowanemu ksiêdzu, który mia³
za sob¹ 10 lat zes³ania na
Workutê. PóŸniej zosta³em
przeniesiony do parafii w Kras³awiu. Tam by³ du¿y koœció³
pw. œw. Ludwika. Z ks. Józefem £apkowskim, który by³
tam proboszczem, pracowa³em
rok i dziesiêæ miesiêcy. Kazania mówi³em po polsku i po
rosyjsku. Zlecono mi tak¿e
parafiê dojazdow¹ w miejscowoœci Auleja, w odleg³oœci
25 km od Kras³awia, gdzie
wszystko odbywa³o siê wy³¹cznie w jêzyku ³otewskim. Podczas swego doœæ d³ugiego
pobytu na £otwie, opanowa³em jêzyk ³otewski w takim
stopniu, ¿e mog³em czytaæ,
spowiadaæ, mówiæ kazania.
Kiedy sytuacja spo³ecznopolityczna zaczê³a siê zmieniaæ, œci¹gniêto mnie na
Ukrainê. Od listopada 1989
roku zlecono mi parafiê ¯ó³kiew, nastêpnie dosz³y kolejne
inne parafie. Obecnie, oprócz
¯ó³kwi, obs³ugujê parafie:
Stara Skwarzawa i koœció³
w Kulikowie.
- Kiedy koœció³ w ¯ó³kwi
zosta³ zwrócony wiernym?
Kto pe³ni³ tu pos³ugê duszpastersk¹?
- Za czasów sowieckich
miasto to nazywa³o siê Nesterow. Pierwszy raz wybra³em
siê do Nesterowa w sierpniu
1985 roku. Wzi¹³em aparat
fotograficzny. Zrobi³em kilka
zdjêæ. Do dziœ mam, wykonane
wtedy przeŸrocza. Spêdzi³em
tam jeden dzieñ, chodz¹c po
mieœcie. Przez bramê, otaczaj¹c¹ koœció³ parafialny w
Nesterowie nie mo¿na by³o
wejœæ na teren koœcielny,
jednak w murze by³a ogromna
wyrwa, tamtêdy wszed³em.
Koœció³ by³ zamkniêty, na
drzwiach wisia³a k³ódka.
Zajrza³em do koœcio³a przez
otwór od klucza. Nawa g³ówna
– ogo³ocona, pusta, widzia³em
ambonê z lewej strony i w g³êbi
– szkielet o³tarza g³ównego
oraz kolumny. W niszy g³ównej
wisia³ Chrystus na krzy¿u, bez
g³owy, bez prawej rêki. Po obu
stronach o³tarza widzia³em
ciemne stalle. Wszêdzie by³o
pe³no kurzu.
W 1985 roku, po trzecim
roku studiów seminaryjnych
nawet mi przez myœl nie przysz³o, ¿e kiedyœ w tym koœciele
bêdê odprawia³ Mszê œw., bêdê
tu proboszczem. Ks. Ludwik
Kamilewski przygotowywa³ ten
koœció³ do otwarcia, gromadzi³
ludzi. Ministranci katedralni
zaszklili okna. Wyremontowano dach, posprz¹tano w
koœciele, powycinano drzewa
i krzaki, które na terenie przykoœcielnym stworzy³y swego
rodzaju d¿ungle. Przez dwa
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miesi¹ce trwa³y przygotowania do otwarcia koœcio³a. 28
paŸdziernika 1989 roku
by³em na otwarciu tego koœcio³a. Poœwiêcenia dokona³
o. Rafa³ Kiernicki. Na pierwsze
nabo¿eñstwa przyje¿d¿a³ ks.
Ludwik Kamilewski z Katedry.
Po dwóch tygodniach – 12
listopada, to by³a niedziela
zosta³em mianowany tam
proboszczem. I od tego czasu
jestem w ¯ó³kwi. Ta przygoda
trwa ju¿ dwudziesty rok.
- Ile osób korzysta z pos³ugi kap³añskiej szanownego ksiêdza?
- Do naszego koœcio³a w
¯ó³kwi przychodzi przesz³o sto
osób. S¹ to i dzieci, i m³odzie¿,
i doroœli. Posiadamy piêkn¹
œwi¹tyniê, która jest chlub¹
naszego miasta i nawet ca³ego
regionu. Na wieksze œwiêta,
zw³aszcza na Bo¿e Narodzenie
przychodzi kilkaset osób.
- Czy przy koœciele s¹ równie¿ salki katechetyczne?
- Od 1994 roku pracuj¹ w
naszej parafii siostry dominikanki. One opiekuj¹ siê
dzieæmi i m³odzie¿¹. Siostry
zorganizowa³y w ¯ó³kwi tzw.
„szko³ê niedzieln¹”, w której
pomimo takiej nazwy, s¹
prowadzone zajêcia przez piêæ
dni w tygodniu. Siostry ucz¹
religii oraz jêzyka polskiego.
Z tych lekcji korzysta oko³o 80
dzieci. Uczniowie podzielone
s¹ na kilka grup wiekowych.
Dwadzieœcioro oœmioro dzieci
przychodzi równie¿ na katechezê i lekcje jêzyka polskiego,
które s¹ prowadzone przez
siostry dominikanki po zajêciach szkolnych w pomieszczeniu szko³y w Starej Skwarzawie.
- Koœció³ w ¯ó³kwi za
czasów sowieckich zosta³
bardzo zniszczony. Z pewnoœci¹, renowacja koœcio³a
jest kwesti¹ bardzo kosztown¹ i d³ugotrwa³¹. Co ju¿
siê uda³o ksiêdzu odnowiæ?
- Prawie ca³y koœció³. Wiêkszoœæ prac zosta³o wykonanych
przez studentów i absolwentów Akademii Sztuk Piêknych
z Krakowa i z Warszawy. W tym
roku bêd¹ to ju¿ 19 letnie
praktyki studenckie, trwaj¹ce
przez trzy tygodnie. Prace absolwentów finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego RP. Sta³ym promotorem renowacji koœcio³a
jest dr Janusz Smaza, który
wspó³pracuje z nami prawie
od dziewiêtnastu lat, kieruje
praktykami studenckimi,
nadzoruje. Bez prac, wykonywanych przez studentów w
ramach praktyk, nie mo¿na
by by³o mówiæ o solidnej i fachowej renowacji naszej
œwi¹tyni. Jak siê okazuje, we
Lwowie nie ma dobrych
specjalistów od rzeŸby w kamieniu, od renowacji kamienia.
Trzeba powiedzieæ, ¿e
koœció³ jest otynkowany z
zewn¹trz, jest odnawiany
wewn¹trz, zosta³a po³o¿ona
posadzka na powierzchni
ponad 200 m2. Posiadamy

œwietnie wykonane, stylowe
³awki koœcielne. Koœció³ jest
nakryty blach¹ miedzian¹. W
1992 roku Wojsko Polskie
dostarczy³o nam 11,5 ton blachy. Nie tylko ja, lecz tak¿e moi
nastêpcy z dachem nie bêd¹
mieli k³opotów, bo blacha miedziana bêdzie s³u¿y³a przez co
najmniej 100 lat.
Po jedenastu latach starañ
odzyskaliœmy plebanie, w której mieœci³a siê powiatowa
komendantura wojskowa. Sta³o
siê to tu¿ po wizycie Ojca
Œwiêtego – w 2002 roku.
Koœció³, dzwonnica, dom parafialny – ca³y ten zespó³ jest
ogrodzony. Jest to jedno z najbardziej ekskluzywnych miejsc
naszego miasta. Dobrze, i¿
nasze miasto znajduje siê na
szlaku turystycznym. Turyœci
z Polski odwiedzaj¹c miasto,
nie omijaj¹ tak¿e koœcio³a.
- Kto sponsoruje wykonywane prace renowacyjne?
- Jakiegoœ sta³ego sponsora
nie mamy. W ostatnich latach
wspomagaj¹ nas ró¿ne firmy
budowlane z Be³chatowa. Im
bardzo, bardzo wiele zawdziêczamy, szczególnie sporo zrobili dla nas w ostatnich
piêciu-szeœciu latach. Wiele
lat wspiera³a nas Fundacja
Ochrony Zabytków w Warszawie, która, niestety, ju¿ nie
istnieje. Dorywczo wspieraj¹
nas tak¿e osoby prywatne.
Bardzo dobre kontakty mamy
z wicedyrektorem Zamku
Królewskiego na Wawelu dr.
Jerzym Petrusem, du¿o nam
podpowiada, jego rady s¹ dla
nas bardzo cenne.
Dziêki naszym darczyñcom,
w 2005 roku dostaliœmy
organy do naszego koœcio³a
w ¯ó³kwi, które ze Szwajcarii
zosta³y przywiezione najpierw
do Polski, a nastêpnie trafi³y
do nas. „Dusz¹” tego przedsiêwziêcia by³ Jerzy Kukla, organobudowniczy z Lublina.
W tym roku – 2009 planujemy najwiêkszy zakres prac
– renowacjê kopu³y, która posiada wysokoœæ 37 m. Potrzebny
jest do tego dodatkowe zestawy
rusztowañ. W tym nam pomog¹ budowlañcy z Be³chatowa.
Bardzo byœmy chcieli, aby
zosta³y nam zwrócone obrazy
historyczne, przedstawiaj¹ce
sceny batalistyczne, które
ozdabia³y kiedyœ mury koœcielne prawie przez 300 lat. To
by podnios³o nie tylko presti¿
koœcio³a, ale i ca³ego miasta.
Dzie³a te przedstawiaj¹ bitwê
pod K³uszynem, bitwê pod
Chocimiem, bitwê pod Wiedniem oraz bitwê pod Parkanami. S¹ to ogromne p³ótna,
które powsta³y pod koniec XVII
w. Przetrwa³y drug¹ wojnê
œwiatow¹ i okupacjê niemieck¹, pozosta³y w koœciele nawet
po jego zamkniêciu, do roku
1965. PóŸniej, kiedy koœció³
popada³ w coraz wiêksz¹
ruinê, obrazy w op³akanym
stanie zosta³y zabrane do
Lwowskiej Galerii Obrazów.
S¹ one czêœciowo odrestaurowane. Nale¿y podkreœliæ po-

moc i zaanga¿owanie w sprawê odzyskania zabytkowych
obrazów ks. abp Mieczys³awa
Mokrzyckiego.
- Co jeszcze ksi¹dz mo¿e
powiedzieæ o swojej pracy w
¯ó³kwi?
- ¯ó³kiew jest miastem
historycznym. Myœlê, ¿e
koœció³ pe³ni tutaj w³aœciw¹
sobie rolê. Pocz¹tkowo w³adze

- Jest to sprawa bardzo
delikatna. Starsze osoby,
mieszkaj¹ce równie¿ w ¯ó³kwi
nie wyobra¿aj¹ sobie tego,
¿eby w koœciele zabrak³o
jêzyka polskiego. Czêsto rozmawiaj¹ po ukraiñsku, spowiadaj¹ siê po ukraiñsku, ale
o modlitwê, zadan¹ jako pokutê prosz¹, aby by³a po
polsku. Nie mo¿na krzywdziæ

miejscowe nastawione by³y w
stosunku do koœcio³a z
pewnym dystansem. Obecnie
zauwa¿a siê pozytywny stosunek do koœcio³a. Wszystkie
delegacje oficjalne zagraniczne, przyje¿d¿aj¹ce czy to
do mera miasta, czy do urzêdników rady powiatowej, zwiedzaj¹c miasto, wstêpuj¹
równie¿ do koœcio³a.
- W jakim jêzyku odprawiane s¹ nabo¿eñstwa?
- Na ogó³ zachowany jest
jêzyk polski. W niedzielê Msza
œw. jest odprawiana w jêzyku
polskim. Lecz, jeœli s¹ jakieœ
odpusty czy w wigiliê Bo¿ego
Narodzenia, gdy do koœcio³a
przychodzi kilkaset osób,
tak¿e innych wyznañ, wówczas kolêdy s¹ œpiewane zarówno po polsku, jak i po
ukraiñsku, równie¿ Ojcze
nasz – w obydwu jêzykach.
Tydzieñ przed Bo¿ym Narodzeniem na ogrodzeniu koœcielnym
wystawiamy ogromnych rozmiarów og³oszenie, informuj¹ce
o godzinach nabo¿eñstw.
Zapraszamy wszystkich mieszkañców miasta na wspóln¹
modlitwê, na wspólne kolêdowanie. W ten sam sposób
informujemy wszystkich o innych uroczystoœciach.
- Niejednokrotnie s³ysza³am z ust Polaków, mieszkaj¹cych na tych terenach
wypowiedzi pe³ne ¿alu i rozgoryczenia z powodu tego,
¿e do koœcio³a wprowadza
siê jêzyk ukraiñski.

osób starszych. One naprawdê,
w swoim czasie wiele wycierpia³y. Niemniej jednak,
m³ode pokolenie nie posiada
znajomoœci jêzyka polskiego w
stopniu doskona³ym. W przysz³oœci – czas poka¿e. W mojej
dojazdowej parafii, w Kulikowie, gdzie od 56 lat nie by³o
koœcio³a, gdzie tradycje polskie i katolickie nie by³y kultywowane przez trzy pokolenia,
nabo¿eñstwa s¹ odprawiane
tylko w jêzyku ukraiñskim. W
ka¿dej parafii powinno byæ
odrêbne podejœcie do sprawy
tego czy innego jêzyka, u¿ywanego w liturgii.
- Niektórzy mieszkañcy
Lwowa, rzymokatolicy s¹
niezadowoleni z przeniesienia przez episkopat Ukrainy œwi¹t koœcielnych
z dni powszednich na niedzielê.
- Ludzie przyzwyczaili siê
do tego, ¿e Trzech Króli jest
szóstego stycznia. Je¿eli mi
mówi¹: ja ca³e ¿ycie chodzi³am do koœcio³a 6 stycznia,
a teraz nie mam przychodziæ?
Odpowiadam w ten sposób –
proszê przyjœæ, ale w niedzielê bêdzie odprawiana
ca³a liturgia tego œwiêta,
bêdzie poœwiêcenie kredy,
kadzid³a. Œwiêta nie zosta³y
zlikwidowane, zosta³y jedynie
przeniesione z dni powszednich na niedzielê, ¿eby ludziom by³o wygodniej. Tylko
i wy³¹cznie dla ich dobra.
- Czêsto s³ysza³am z ust
osób wierz¹cych, praktyku-

j¹cych takie lub podobne
s³owa pod adresem niejednego ksiêdza: „Taki przystojny, m¹dry, a taki biedny,
samotny – nie ma ¿ony
dzieci”. Jak¹ odpowiedŸ
da³by ksi¹dz takiej osobie?
- Ksi¹dz, który przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie jest oddany
pracy duszpasterskiej, jest
oddany wy³¹cznie s³u¿bie
Panu Bogu i Koœcio³owi. Jest
wolny od wiêzi rodzinnych,
wolny od trosk ¿ycia rodzinnego. Nie czuje siê samotny
i niedowartoœciowany. Osobiœcie dziêkujê Bogu za swoje 22
lata kap³añstwa, dziwiê siê,
jak to szybko minê³o. Nawet
nie przychodzi mi do g³owy
taka myœl, aby marzyæ o innym ¿yciu.
- Proszê opowiedzieæ o radoœciach i smutkach ¿ycia
kap³añskiego.
- Du¿o zale¿y od osobowoœci
poszczególnego cz³owieka, jego
charakteru. Je¿eli ktoœ jest
optymist¹, bêdzie pokonywa³
jakieœ chwilowe zmêczenie,
smutek, jak¹œ apatiê. Myœlê,
¿e jestem optymist¹, dlatego
o radoœciach móg³bym wiêcej
mówiæ ni¿ o smutkach. Dziêkujê Bogu za ³askê powo³ania,
za to, ¿e nale¿ê do Archidiecezji Lwowskiej, do której
nale¿a³o wielu œwietnych kap³anów, jak choæby œw. abp
Józef Bilczewski, œw. ks. Zygmunt Gorazdowski, o. Serafin
Kaszuba, o. Rafa³ Kiernicki
i wielu innych ksiê¿y. Jest to
Archidiecezja, która odrodzi³a
siê po tylu trudnoœciach.
- Jakie hobby ma ksi¹dz?
- Dobra ksi¹¿ka z dziedziny
architektury, zw³aszcza dotycz¹ca Lwowa i okolic. Odk¹d
jestem w ¯ó³kwi, wszystko co
wi¹¿e siê z tym miastem, z jego
histori¹ staje siê przedmiotem
moich zainteresowañ. Tym
¿yjê, jest to, jakby drugim
moim ¿yciem.
- Czy ksi¹dz ma przyjació³?
- Wrogów nie mam.
- Ksi¹dz od samego pocz¹tku ukazywania siê „Kuriera Galicyjskiego” jest
naszym kolporterem. Czy
parafianie ksiêdza czytaj¹
po polsku? Czy czytaj¹ nasz¹
gazetê?
- Zarówno w ¯ó³kwi, jak i w
okolicach znany jest „Kurier
Galicyjski”. Dziêki tej gazecie
ludzie czerpi¹ wiadomoœci nie
tylko na tematy œwieckie, ale
znajd¹ tam równie¿ informacje o tematyce religijnej.
- Co jeszcze ksi¹dz
chcia³by powiedzieæ?
- Niektórzy ksiê¿a mówi¹,
¿e zaliczyli ju¿ kilka czy kilkanaœcie parafii. Ja wszêdzie,
gdzie by³em, wszêdzie d³u¿ej
siê zatrzymywa³em. Do nikogo
nie mam pretensji, ¿alu.
Wszystko w moim ¿yciu jest
takie proste i zwyczajne. Jak
ju¿ mówi³em – rozumia³em od
samego pocz¹tku, je¿eli chcê
byæ ksiêdzem, to nim bêdê.
I za to Bogu dziêkujê.
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GDZIE
PŁYNIE
WODA
CZYSTA...
Część III – Oaza nad Dunajcem
EUGENIUSZ TUZOWLUBAÑSKI
Chcia³em na pocz¹tku
wyjechaæ z Kroœcienka do
Krakowa 2 stycznia, ale by³o
nam tak dobrze w oœrodku
oazowym, ¿e codziennie zmienialiœmy daty odjazdu.
Gospodarz Centrum ks. Adam
reagowa³ na to zupe³nie spokojnie: „Chcecie pañstwo
wyjechaæ póŸniej – nie ma
sprawy.”
Rankiem, gdy budziliœmy
siê w domku górskim – to
dziêkowaliœmy Panu Bogu za
to, i¿ jesteœmy w³aœnie tu – w
krainie cudów. Podziwialiœmy
– jacy zwykli i niezwykli ludzie
s¹ naoko³o nas w Centrum Ruchu „Œwiat³o-¯ycie”, za³o¿onym
przez ks. Franciszka B³achnickiego jeszcze za PRL-u. Legendarny kap³an, który przeszed³
przez piek³o obozu hitlerowskiego w Oœwiêcimiu i wiêzienia komunistyczne - i nie tylko
godnie wytrwa³, lecz sw¹ niez³omn¹ postaw¹ i s³u¿b¹ Bogu
i ludziom zwyciê¿y³ te diabelskie re¿imy totalitarne. Jeszcze za komuny w 1979 roku
w „Œwiadectwie niepokornego”
Ojciec Za³o¿yciel g³osi³: „Ci¹gle
myœlimy, ¿e wolnoœæ to sprawa
pewnych zewnêtrznych uwarunkowañ, a tymczasem „ku
wolnoœci wyswobodzi³ nas
Chrystus” (Ga 5, 1). I ta wolnoœæ, któr¹ obdarowywa³ nas
Chrystus, jest faktem tzn. w
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„¯ywego Koœcio³a”, a potem
Ruchem „Œwiat³o-¯ycie”. Ten
ruch katolicki by³ skierowany
od pocz¹tku na wychowanie
m³odzie¿y polskiej. Do roku
1969 w Polsce powsta³o ponad
30 grup oazowych, które szacowano na 1500 m³odych
ludzi. W³adze komunistyczne
od razu odczu³y niebezpieczeñstwo ze strony tego ruchu
katolickiego dla swego monopolu w³adzy nad duszami
m³odzie¿y polskiej. Ale wbrew
szykanom, rewizjom, zakazom,
konfiskatom druków i przeœladowaniom dzia³aczy – Ruch
„Œwiat³o-¯ycie” rozwija³ siê.
Pierwsze„Oazy Dzieci Bo¿ych” ks. B³achnicki zacz¹³
organizowaæ jeszcze w latach
piêædziesi¹tych. „Oazy to miejsce na pustyni, gdzie jest
Ÿród³o czystej wody” – opowia-

Okrzyki ksiêdza Adama – Oto polska
zupa! Oto polski smalec! – na samym
pocz¹tku trochê zaskakiwa³y. Ale
potem to wszystko ³¹cznie z „oto polska krowa” i z sympatycznymi œpiewami polskich kolêd stworzy³o
niepowtarzalny klimat rekolekcji.

ka¿dej chwili mogê postêpowaæ zgodnie ze s³owami „prawda was wyzwoli” (J 8, 22).
Je¿eli postêpujê zgodnie z prawd¹, wtedy jestem wolny. I obojêtnie, czy jestem w wiêzieniu,
czy w obozie, obojêtnie, czy ja
za to ¿ycie zgodne z prawd¹
ponoszê takie czy inne konsekwencje, czy nawet poniosê
œmieræ: jestem cz³owiekiem
wolnym.”
Urodzony na Œl¹sku w
1921 roku Franciszek B³achnicki po przejœciu gehenny
hitlerowskiej, od razu po
wojnie, wst¹pi³ do Œl¹skiego
Seminarium Duchownego w
Krakowie, a po jego zakoñczeniu studiowa³ na wydziale
teologicznym Uniwersytetu
Jagielloñskiego. Œwiêcenia
kap³añskie otrzyma³ w 1950
roku. W 1961 roku zainicjowa³ i prowadzi³ ruch oazowy,
zwany na pocz¹tku Ruchem

da³a mi w pokoju, gdzie pracowa³ i mieszka³ Ojciec ¯a³o¿yciel w Kroœcienko – jego
d³ugoletnia wspó³pracowniczka Dorota Seweryn.
Ks. B³achnicki uwa¿a³, i¿
na takie miejsce oazowe wœród
pustyni ateizmu komunistycznego Pan Bóg wyznaczy³
Kroœcienko nad Dunajcem. To
atrakcyjne miejsce znajdowa³o
siê tak¿e daleko od oczu esbecji, co by³o na rêkê ks.
B³achnickiemu. Dlatego w
Polsce rekolekcje dla m³odzie¿y odbywa³y siê przewa¿nie
w Tatrach. To by³y najpierw
Oazy Niepokalanej. Wybitnym
organizatorem i pierwszym
mediatorem Ruchu „Œwiat³o¯ycie” by³ ks. B³achnicki. „I to
jego Dzie³o Bo¿e trwa ju¿
ponad 50 lat” – stwierdza pani
Seweryn, która nadal pracuje
i mieszka w oœrodku Ruchu
„Œwiat³o-¯ycie” w Kroœcienko.

Ksi¹dz Adam
Jeszcze w Przemyœlu nasza
kole¿anka Terenia jakoœ tajemniczo powiedzia³a nam:
„O, jak poznacie w Kroœcienko
ksiêdza Adama – to dopiero
bêdzie heca...” Ale jakoœ nie
wypada³o j¹ wtedy wypytywaæ,
co konkretnego ma na myœli.
Na pocz¹tku zapoznanie z
ksiêdzem Adamem odbywa³o
siê generalnie przy posi³kach.
Jego okrzyki – Oto polska
zupa! Oto polski smalec! – na
samym pocz¹tku trochê zaskakiwa³y. Ale potem to
wszystko ³¹cznie z „oto polska
krowa” i z sympatycznymi œpiewami polskich kolêd stworzy³o niepowtarzalny klimat
rekolekcji. Nie bacz¹c na du¿y
ruch oazowy (ksi¹dz Adam
mia³ du¿o spraw organizacyjnych na g³owie) znajdowa³
czas na ka¿dego – kto chcia³
z nim porozmawiaæ w ró¿nych
sprawach wiary i ¿ycia. Ale
z bliska ujrzeliœmy ksiêdza
tylko po rekolekcjach sylwestrowych. I to, i¿ od razu nie
wyjechaliœmy z Kroœcienka
2 stycznia – uwa¿am za palec
Bo¿y.
Przysz³y ksi¹dz Adam W¹sik, urodzony w 1966 roku, od
15. roku ¿ycia zacz¹³ w czasie
wakacji regularnie uczestniczyæ w rekolekcjach Ruchu
„Œwiat³o-¯ycie”. Tu spotka³
ludzi ¿yczliwych i œwiat³ych,
pe³nych radoœci ¿ycia w Bogu.
To by³ dla m³odego Adasia
zupe³nie inny œwiat – „kraina
³agodnoœci”. „To by³a lawina
Bo¿a, która porywa³a ludzi
m³odych” - wspomina. M³odzie¿
pochodzi³a z ró¿nych rodzin
(w tym i ateistycznych), ale

poczucie piêkna porywa³o za
sob¹ wszystkich. Tym w³aœnie
wyró¿nia³ siê ruch oazowy.
„Mój ojciec wtedy nale¿a³ do
partii komunistycznej i udzia³
syna w Ruchu nie podoba³ siê
rodzicom. Ale to poczucie piêkna w Bogu pozwoli³o mi pokonaæ wszystkie trudnoœci na
drodze oazowej” – stwierdza
obecny kierownik Ruchu
„Swiat³o-¯ycie” w Kroœcienku.
Nie wiem, gdzie mieszka³
ksi¹dz Adam w czasie rekolekcji oazowych, bo swój jedyny
skromny pokój ust¹pi³ animatorom Ruchu. I chyba w ogóle
podczas rekolekcji nie spa³ –
taki sobie „duszpasterz ca³odobowy”. Nie ma w sobie ¿adnej
pychy i dystansu do ludzi.
Jest normalnym Polakiem bez
kompleksów. Lubi swój kraj
ca³ym sercem i tego nie ukrywa podziwiaj¹æ sw¹ ukochan¹
i piêkn¹ Polskê. Lubi szlachtê
polsk¹, s³awn¹ polsk¹ historiê, z której jest dumny. Ksi¹dz
Adam sw¹ pozytywn¹ energi¹
stale promieniuje. Jest dowcipny, co tak¿e usuwa wszelkie bariery w jego kontaktach
z ludŸmi, rzecz jasna rozumnymi.
Po zakoñczeniu seminarium
diecezjalnego w Przemyœlu
Adam W¹sik zosta³ wyœwiêcony na ksiêdza w 1991 roku
i od tego czasu prowadzi Ruch
„Œwiat³o ¯ycie”. Tworzy w naszym œwiecie na pustyni niewiary i beznadzieji oazy. Gdy
zabiera³ mnie z ¿on¹ samochodem w góry, to porywa³
swoj¹ energi¹ cz³owieka zakochanego we wszystkim, co
polskie. Jego zachwyt rodzimym krajem balansowa³ na

krawêdzi – bez ¿adnej przenoœni.
Jad¹c dosyæ wysoko w górach z zakrêtami na ka¿dym
kroku i z fantastycznymi widokami, ksi¹dz Adam nagle
krzykn¹³ w zachwycie: „Jakie
te polskie Tatry s¹ piêkne!”
Patrzê a ksi¹dz w porywie
mi³oœci do Ojczyzny wypuszcza z r¹k kierownicê na zakrêcie. Myœla³em, i¿ to ju¿
koniec... Ale zd¹¿y³ znowu
z³apaæ kierownicê w odpowiednim czasie – i dziêki temu
jest teraz komu pisaæ ten
tekst. Po takim zakrêcie blisko
nieba przypomnia³em sobie,
¿e poetka Terenia uprzedza³a
nas jeszcze w Przemyœlu, i¿
ksi¹dz Adam to niezwyk³y
ksi¹dz. I za to jesteœmy mu
bardzo wdziêczni.
Wyspa pokuty
Jakoœ wieczorem przed
œwiêtem Trzech Króli ks.Adam
zaprosi³ nielicznych ju¿ goœci
do swego pokoju na przegl¹d
filmu rosyjskiego „Wyspa”
(„Остров”) w re¿. Paw³a £ungina. Chodzi³o nie tyle o film,
ale o dyskusjê po jego pokazie.
Gasn¹ œwiat³a, zaczyna
siê projekcja filmu „Wyspa”.
Ubrany na czarno mê¿czyzna
biegnie na tle pó³nocnego
krajobrazu i powtarza nieustannie: „Pomi³uj mia griesznogo, Gospodi” (zmi³uj siê
nade mn¹ grzesznym, Panie). Potem widzimy barkê
rosyjsk¹, p³yn¹c¹ na pó³nocnym Morzu Bia³ym w czasie
II wojny œwiatowej. Marynarze hiltlerowscy bior¹ barkê,
wioz¹c¹ wêgiel, do niewoli.
Na pok³adzie statku s¹ tylko
dwaj marynarze rosyjscy
Tichon i Anatolij. Oficer
niemiecki proponuje Anatolijowi, i¿ pozostanie przy
¿yciu, jeœli rozstrzela w³asnorêcznie swego kolegê
Tichona. Anatolij, aby uratowaæ w³asne ¿ycie, strzela do
Tichona i ten spada za burtê.
Niemcy wysadzaj¹ w powietrzê barkê sowieck¹. Mnisi,
gdy statek niemiecki odp³ywa,
ratuj¹ nieprzytomnego Anatolija, le¿¹cego na brzegu
morskim. I znowu czas siê
nagle zmienia. Rok 1976. W
tym samym miejscu na Pó³nocy Rosji ju¿ znacznie
starszy Anatolij (w kreacji
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znanego rosyjskiego poety
i muzyka rockowego Piotra
Mamonowa), pracuje w monasterze prawos³awnym jako palacz. Teraz jest mnichem - ojcem Anatolijem.
Dosyæ dziwnie siê zachowuje, ¿yje w ubóstwie i œpi
na wêglu, którym ogrzewany
jest monaster. Bracia dosyæ
czêsto nie rozumiej¹ jego
zachowania. Starzec Anatolij
potrafi cudownie uzdrawiaæ
ludzi. Jest pokorny i ¿yje w
poczuciu strasznej winy –
zabi³ swego kolegê Tichona.
I nagle do niego jako uzdrowiciela przyje¿d¿a, aby wyleczyæ sw¹ opêtan¹ przez diab³a
córkê admira³ marynarki
sowieckiej. Okazuje siê, i¿

cz³owieka sowieckiego Anatolija - Chrystus, przez „b³ogos³awion¹ winê” prowadzi ku
œwiêtoœci. Takie uczucia wynios³em po dyskusji u ksiêdza
Adama. Wspominaj¹c nasze
spotkanie w zaciszu Kroœcienka ju¿ w szumnym Kijowie
siêgn¹³em po ksi¹¿kê ks.
B³achnickiego i przeczyta³em
w jego misterium Krzy¿a:
„...Chrystus nie chce nas odkupiæ bez nas, lecz powo³uje
nas do niesienia krzy¿a z
sob¹.”

to Tichon, w którego na
rozkaz hitlerowskiego oficera strzela³ Anatolij. Tichon
ocala³ po strzale, bo Anatolij
tylko zrani³ go w rêkê. Ju¿
dawno mu wybaczy³. Teraz
ojciec Anatolij mo¿e spokojnie umrzeæ. Po³o¿y³ siê do
skrzyni po wêglu i spokojnie
zasn¹³ snem wiecznym.
Jego skromn¹ trumnê bracia
z monasteru transportuj¹
³odzi¹ na wyspê, gdzie Anatolij trafi³ do niewoli i gdzie
spêdzi³ swoje ¿ycie, pokutuj¹c ca³y czas za grzech swojej
m³odoœci i s³aboœci ludzkiej.
Naoko³o rozpoœciera siê bezkres czystej i przezroczystej
wody ¿ycia wiecznego. Bo¿e,
zmi³uj siê nad nami grzesznymi jakby modl¹ siê za
ludŸmi fale morskie...
Teraz, gdy wspominam
nasz¹ rozmowê po obejrzeniu
filmu „Wyspa”, s³yszê wypowiedŸ ks. Adama, ¿e nie wystarczy tylko wyspowiadaæ siê
z grzechu ciê¿kiego, ale trzeba
nieœæ ten krzy¿ grzechu, aby
Chrystus nam wybaczy³. Nawet ON, który by³ bezgrzeszny
- niós³ ogromny ciê¿ar Krzy¿a
naszych grzechów. Prawos³awie nadaje wielkie znaczenie
pokucie i ¿alowi za grzechy.
Ojciec Anatolij sw¹ niestrudzon¹ pokut¹ doprowadza siê
do stanu œwiêtoœci. Oczyszczaj¹c sw¹ duszê, przez poczucie
winy przed Bogiem i cz³owiekiem, wznosi siê nad œwiatem
ziemskim. Jak „b³ogos³awiona
wina” – wybitnej pisarki polskiej Zofii Kossak-Szczuckiej
doprowadza magnata Miko³aja Sapiehê przez grzech ku
œwiêtoœci. Tak i prostego

liœmy w kapliczce naszemu
Dzieci¹tku Jezus, prosz¹c,
aby nam pomaga³ promieniami swej Gwiazdy Betlejemskiej w naszej drodze powrotnej
z Zachodu na Wschód. Wieczorem by³em z ma³¿onk¹
zaproszony do Domowego
Koœcio³a w dolnej czêœci
miasta na 50. urodziny „siostry
oazowej” El¿biety. Basia Mazur
na ten jublileusz do swej
kole¿anki przyjecha³a nawet
z niemieckiego Carlsbergu. Do
wieczora mieliœmy trochê
czasu, który spêdziliœmy spa-

¯egnaj Kroœcienko
Nareszcie zadecydowaliœmy ostatecznie, i¿ wyje¿d¿amy
z Kroœcienka po œwiêcie
Trzech Króli. Rano pok³oni-
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Zacz¹³ nasz¹ rozmowê nie od
choroby lecz od Karty Polaka.
Prosi³ o jej okazanie, bo czegoœ
takiego jeszcze, w swym d³ugim ¿yciu, nie widzia³. Wtedy
jeszcze nie wiedzia³em, ¿e to
tylko pocz¹tek. Doœwiadczony
¿yciem i prac¹ lekarz zacz¹³
mnie wypytywaæ o to, jak siê
¿yje na Wschodzie. I zapomnia³em o swej chorobie, lekach
i zacz¹³em opowiadaæ – jak
tam siê ¿yje na zielonej Ukrainie. Patrzê, ju¿ minê³a godzina,
a lekarz jeszcze nie poruszy³
kwestii niezbêdnych dla mego
funkcjonowania - leków.
Zacz¹³em go straszyæ wschodnimi strasznymi historiami
zbójnickimi z odcinaniem
g³ów, ale to tylko pobudza³o
jego zainteresowanie tajemniczym krajem nad Dnieprem.
Nagle, jak ostatnia deska
ratunku pojawi³a siê w drzwiach
gabinetu moja ¿ona, t³umacz¹c,
¿e za drzwiami zebra³a siê
powa¿na kolejka zdeterminowanych i gotowych do boju
górali... Sympatyczny lekarz
natychmiast wypisa³ mi leki
i zaprosi³, jak tylko bêdê mia³
czas znowu do siebie.
Wykupiliœmy na receptê
lekarstwa i w siedemnastostopniowy mróz, szczêœliwi,
poszliœmy w kierunku ulicy
Jagielloñskiej, gdzie siê mieœci
Domowy Koœció³ Ruchu „Œwiat³o¯ycie”. Obsypanych œniegiem
przywita³a nas w drzwiach
sympatyczna solenizantka
Ela. Urodziny by³y jak w rodzinie domowego koœcio³a.
By³o bardzo weso³o i trzeŸwo,
bo Ruch „Œwiat³o-¯ycie” – to
strefa bezalkoholowa i dlatego
œwiat³a. Dawno tak siê nie
bawi³em, i nie œpiewa³em tylu
kolêd, zw³aszcza góralskich.
A 7 stycznia przed po³udniem ¿egnaliœmy siê z Rodzin¹
na Kopiej Górce na brzegu
czystej wody oazowej. Ma³¿onka
p³aka³a i ja prawie te¿. Zostawiliœmy w Kroœcienku Rodzinê.

ZE LWOWA
DO LUBACZOWA
ANDRZEJ JÓZEF KUDLICKI
W sobotê 21 lutego 2009r.
w Galerii Oficyna przy Muzeum Kresów w Lubaczowie
mia³o miejsce uroczyste otwarcie wystawy i promocja
ksi¹¿ki pt.: „Ze Lwowa do
Lubaczowa”- uroczystoœci
zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹
abp Mieczys³aw Mokrzycki
Metropolita Lwowski oraz bp
Mariusz Leszcyñski biskup
pomocniczy diecezji ZamojskoLubaczowskiej. Liczny by³ te¿
udzia³ przedstawicieli w³adz
samorz¹dowych woj. podkarpackiego, duchowieñstwa,
przedstawicieli mediów i szeregu osób reprezentuj¹cych
jednostki kultury.

Wystawa prezentuje na
kilkudziesiêciu planszach
najwa¿niejsze wydarzenia z
dziejów Archidiecezji Lwowskiej z siedzib¹ w Lubaczowie,
pocz¹wszy od 1946. Na planszach odzwierciedlenie znalaz³y wszystkie wa¿niejsze
wydarzenia religijne, które
odby³y siê w Lubaczowie. Honorowy patronat nad wystaw¹

Lekarz zacz¹³ nasz¹ rozmowê nie od
choroby, lecz od Karty Polaka. Prosi³
o jej okazanie, bo czegoœ takiego jeszcze,
w swym d³ugim ¿yciu, nie widzia³.

ceruj¹c przez to górskie
miasteczko. Jak zawsze spokojne Kroœcienko wygl¹da po
góralsku atrakcyjnie.
Nagle obok apteki przypomnia³em sobie, i¿ koñcz¹ mi siê
leki i poprosi³em, aby pani
farmaceutka sprzeda³a mi lek
na serce bez recepty, ale gdzie
tam... Odes³a³a mnie od razu
do przychodni lekarskiej parê
kroków obok. No, i... poszed³em. Na pytanie czy mam jakiœ
polski dokument – powiedzia³em, ¿e Kartê Polaka. Pani w
recepcji coœ takiego po raz
pierwszy w ¿yciu ogl¹da³a.
Zaczê³a krêciæ mój dokument
i z lewa na prawo, i z prawo
na lewo, a¿ wreszcie zrobi³a
z Karty ksero. I, o dziwo za parê
minut zaproszono mnie do lekarza-internisty. Za biurkiem,
znaj¹cym stare czasy, siedzia³
lekarz po siedemdziesi¹tce.

Ju¿ nie potrafimy bez Was ¿yæ
na pograniczu pustyni i oazy
– Kasia, Ola, Ela, Basia, Gra¿yna, Dorota, Stasia, Regina,
Jurek, Kamil...
Jak zawsze niezawodny ks.
Adam odwióz³ nas nie bacz¹c
na to, i¿ paliwo w aucie zamarz³o, do przystanku autobusowego. Powiedzia³em ksiêdzu
na po¿egnanie, ¿e jest prawdziwym Ksiêdzem z powo³ania... Przez zamarzniête szyby
autobusu relacji Szczawnica
– Kraków ¿egnaliœmy siê z
Kroœcienkiem nad Dunajcem.
Minê³o ju¿ trochê czasu,
ale nadal przez nasze serca
p³ynie czysta woda wspomnieñ
ze spotkañ z ludŸmi tak ró¿nymi ale zjenoczonymi mi³oœci¹ do Boga i cz³owieka. I przypomnia³em s³owa artysty
Bo¿ego Krzysztofa: „Nikt st¹d
nie wyje¿d¿a z pustymi rêkami.”

obj¹³ abp Mieczys³aw Mokrzycki Metropolita Lwowski.
Otwarciu wystawy towarzyszy³a promocja ksi¹¿ki pt.: „Ze
Lwowa do Lubaczowa – w 60.
rocznicê przeniesienia stolicy
arcybiskupów lwowskich do

Abp Mieczys³aw Mokrzycki
Lubaczowa”. W ksi¹¿ce zamieszczono materia³y z sympozjum naukowego, które
odby³o siê dnia 21 wrzeœnia
2006 r. w Muzeum Kresów w
Lubaczowie. Publikacja w ca³oœci poœwiêcona jest dziejom

istniej¹cej w okresie powojennym tzw. Archidiecezji w
Lubaczowie – cz¹stki Archidiecezji Lwowskiej, pozostaj¹cej w granicach Polski w latach 1946-2006. Bogato ilustrowana publikacja zawiera
s³owo wstêpne kardyna³a
Mariana Jaworskiego, dzieje
Archidiecezji Lwowskiej,
prezentuje sylwetki Administratorów Apostolskich, rezyduj¹cych w Lubaczowie oraz
cenny artyku³ o pami¹tkach
lwowskich znajduj¹cych siê w
koœcio³ach i muzeach na
terenie Administratury Apostolskiej w Lubaczowie autorstwa dyr. Muzeum Kresów
w Lubaczowie Stanis³awa
Piotra Makary.
Ksi¹¿ka ma 269 stron, 220
ilustracji i zdjêæ, zawiera 2
mapy. Wydana przez Bibliotekê Muzeum Kresów w Lubaczowie, tom III, Lubaczów
2008.
Wydawnictwo mo¿na nabyæ
w Biurze Turystycznym „Quand”
w Tomaszowie Lubelskim przy
ul. Zamojskiej 2 lub te¿ zamówiæ w sklepie internetowym
www.sklep.roztocze.com
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SUPER KSIĘGARNIA INTERNETOWA
Najwiêkszy dystrybutor publikacji elektronicznych w Polsce:
ePrasa, eKsi¹zka, ePodrêcznik, AudioKsi¹¿ka. Odkryj Now¹
Jakoœæ Czytania!” To doskona³a oferta dla ciebie i twojego
dziecka – szeroki wybór audiobooków dla dzieci i doros³ych,
cyfrowe kursy jêzyków obcych, ksi¹¿li w jêzykach obcych,
czasopisma, gazety! Mo¿esz zamówiæ prasê w wersji cyfrowej
w prenumeracie. Skorzystaj z naszych licznych ofert
promocyjnych. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony
internetowej – na pewno znajdziesz coœ dla siebie i swojej
pociechy! Nie p³acisz za pszesy³kê, oszczêdasz czas i pieni¹dze.
http://superksiegarniainternetowa.nextpress.pl/
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JADWIGA JAMROZÓWNA
Nie wiem, czy w polskim
jêzyku jest s³owo „eszelon”, tak
samo nie wiem, czy jest s³owo
„³agier” i „³agiernicy”. Nie
wiem, jak to bêdzie prawid³owo po polsku. Ale w tamtej
rzeczywistoœci u¿ywaliœmy
tych s³ów i by³y dla nas zrozumia³e. Korespondowaliœmy
z ludŸmi tam bêd¹cymi. W ich
adresach by³y nazwy autonomicznych republik Federacji
Rosyjskiej, nazwy miast obwodowych, nie by³o ulic i numerów domów. By³y tylko dwie
literki i numer. Te litery to by³y
„pe-ja i to mówi³o wszystko.
Adres na „pe-ja” to by³ adres,
z którym nie ka¿dy mia³ odwagê korespondowaæ. Adres
³agierników „pe-ja”, czyli „pocztowyj jaszczyk” – skrzynka
pocztowa. Adres obozu za
drutem kolczastym.
Posy³aliœmy na ten adres
paczki ¿ywnoœciowe, banderole
z czasopismami i listy. Najbardziej czekali na listy. Ludzi
tych osobiœcie nie zna³am,
gdy¿ by³am kolejnym ogniwem
w ³añcuchu bratniej pomocy,
co by³o doœæ czêstym zjawiskiem, bo zdarza³o siê, ¿e krewni
umierali, lub wyje¿d¿ali na
sta³e do Polski, ale zostawiali
adresy na „pe-ja” komuœ tu
mieszkaj¹cemu i ten ktoœ kontynuowa³ wysy³anie listów, paczek i banderolek tamtym nieznajomym – za drut kolczasty.
Ja sama by³am w kontakcie z cz³onkami Armii Krajowej
(dalej nazywam ich AK-owca-
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Choinka obozowa

Ma³y Zdzich razem z autork¹ tekstu w mieszkaniu pani
Ewy Hordyñskiej
ojca z w³asnej inicjatywy
krótki liœcik. Chodzi³ ju¿ wtedy do szko³y. Szko³a by³a
polska, ale od trzeciej klasy
wprowadzono naukê jêzyka
rosyjskiego. Ma³y skorzysta³
z tego, ¿eby napisaæ do ojca,
co nas wszystkich bardzo wzruszy³o. Ojciec oczywiœcie odpisa³, te¿ krótko.
Minê³o 10 lat i pani Marysia, matka Zdzicha, zosta³a
zwolniona z obozu, ale bez
prawa powrotu do Lwowa.
Nowa tragedia. Projektowaliœmy krótki wypad samolotem
do Komi Zdzicha pod opiek¹
kogoœ starszego, ¿eby zobaczy³
siê z matk¹. Zna³a go do tej
pory tylko ze zdjêcia od I Ko-

Posy³aliœmy paczki ¿ywnoœciowe, banderole z czasopismami i listy. „£agiernicy” najbardziej czekali na listy.

mi), mê¿em i ¿on¹, przebywaj¹cymi w dwóch ró¿nych obozach. ¯ona na terytorium Autonomicznej Republiki Komi,
m¹¿ – w Mordowskiej ASRR.
¯ona mia³a wyrok 10 lat obozu
– i syna, urodzonego jeszcze
we lwowskim wiêzieniu. Syna
wprost z wiêzienia zabra³a
babcia dziecka, ale po kilku
latach zmar³a, a ch³opczyk,
Zdziszek, zosta³ w zaprzyjaŸnionej rodzinie Hortyñskich,
zajmuj¹cej to samo mieszkanie.
Graniczy³o to z cudem, bo
wed³ug prawa, powinien by³
pójœæ do sowieckiego sierociñca, czyli „dietdomu”. Sprawa opar³a siê o s¹d, w którym
widocznie zasiadali ludzie nie
ca³kiem bez sumienia, bo
przyznali opiekuñstwo (patronat) pani Ewie Hordyñskiej,
mieszkaj¹cej z dzieæmi w tym
samym mieszkaniu, która po
bohatersku o ch³opca walczy³a.
Pani Ewa by³a wdow¹, mia³a syna in¿yniera niedawno po
studiach i dwoje m³odszych
dzieci w szkole. Ma³y wychowanek, Zdzisio, by³ na prawach najm³odszego dziecka,
bardzo przez wszystkich kochany. Z jego rodzicami korespondowaliœmy, oczywiœcie po
rosyjsku (cenzura obozowa),
a raz nawet Zdzich napisa³ do

munii œwiêtej. Zdjêcie by³o
œliczne, Zdzich na nim by³
sam, w kome¿ce i biedna mama napatrzeæ siê mu nie mog³a. 0 przesiedleniu Zdzicha do
matki w Korni nikt oczywiœcie
nie myœla³. We Lwowie by³a
doœæ liczna Polonia, by³a polska szko³a (wtedy nawet trzy
szko³y), by³ koœció³.
Ale wszystkie dyskusje i projekty ust¹pi³y wobec zmian w
politycznej sytuacji. W Polsce
doszed³ do w³adzy W³adys³aw
Gomu³ka, który wkrótce uda³
siê do Moskwy i rozmawia³
z Nikit¹ Chruszczowem tak¿e
w sprawie naszych wiêŸniów
politycznych jeszcze w ³agrach i tych ju¿ zwolnionych,
ale bez prawa powrotu do
stron rodzinnych.
Tak wiêc, pani Marysia
wraca³a przez Lwów do Polski.
Wraca³a eszelonem. By³ to
poci¹g sk³adaj¹cy siê z 40
wagonów, wype³nionych ³agiernikami, naszymi AK-owcami. Zasadniczo wiêziennictwo
sowieckie nie rozdziela³o (i nie
rozró¿nia³o) politycznych i kryminalistów. Ale w tym wypadku, prawo do rejestrowania siê
na wyjazd do Polski mieli tylko
ci, którzy byli obywatelami
polskimi przed 1939 rokiem.
Byli to przewa¿nie AK-owcy,
których w³adza sowiecka nie
tolerowa³a, chocia¿ i ci i ci wal-

czyli z hitlerowskimi Niemcami. Jednak flirt z Hitlerem
mia³ na sumieniu tylko Stalin, tym wiêc gorliwiej zwalcza³
„konkurentów” w postaci polskiego Podziemia.
Eszelon, wioz¹cy z Kormi
naszych Akowców nie szed³ wed³ug rozk³adu, a tylko wtedy,
gdy mia³ woln¹ drogê. Zarz¹d
kolei œledzi³ jego ruch (trasa
by³a ustalon¹) i w odpowiednich momentach pozwala³
ruszaæ dalej, do nastêpnego
odcinka, o czym uprzedzano
s³u¿by kolejowe. Wszystko to
by³o dosyæ niepewne, wiêc,
trzeba by³o na dworcu dy¿urowaæ, bo o tym, ¿e pojad¹ przez
Lwów wiedzieliœmy na pewno.
Tego wêz³a kolejowego nie
mo¿na by³o omin¹æ. Sporo
wiêc ludzi spoza Lwowa koczowa³o na dworcu, nawet z dzieæmi, czekaj¹c na swoich bliskich.
Kolejarze oczywiœcie wiedzieli
na co czekamy i od czasu do
czasu ktoœ podchodzi³ do naszej grupy z krótk¹ wiadomoœci¹: „Eszelon min¹³ stacjê...”.
By³ wiêc, coraz bli¿ej Lwowa.
Zdziszek spakowany i uprzedzony, ¿e mama jedzie i on
z ni¹ pojedzie do Polski, czeka³
oczywiœcie w domu. Na szczêœcie
pani Ewa mieszka³a niedaleko
dworca, w s¹siedztwie Politechniki.
Minê³a kolejna noc. Wczesnym rankiem przyjecha³ do
Lwowa, jak zwykle o tej porze,
kijowski poci¹g – eszelonu
nadal nie by³o.
Zziêbniêci (to by³a wczesna
wiosna) czekaliœmy na dworcu
z nadziej¹, ¿e jednak dzisiaj
siê doczekamy. Nie pamiêtam,
czy jedliœmy coœ. I wtedy, ju¿
po po³udniu, wpad³ na dworzec poci¹g-widmo, eszelon
z naszymi ³agiernikami.
Stan¹³ na bocznym torze.
Rzuciliœmy siê do wagonów, wykrzykuj¹c nazwiska.
My – matki Zdzicha. W wagonach podawano nazwiska
dalej i z któregoœ wybieg³a
pani Marysia. Chwyciliœmy j¹
w poœpiechu i pêdem do tramwaju, wo³aj¹c, ¿e jedziemy do
pani Ewy, gdzie czeka Zdziszek. Inni ³agiernicy te¿ wyszli,
nawet przed dworzec, w swoich kufajkach i walonkach, ale

promieniej¹cy zachwytem, ¿e
widz¹ znowu rodzinne miasto.
Eszelon mia³ we Lwowie
staæ trochê d³u¿ej, wiêc, przejechawszy dwa przystanki
tramwajem, biegniemy do
mieszkania pani Ewy, wpadamy na piêtro i dzwonimy do
drzwi, jak na alarm. Otwiera
nam pani Ewa, a obok niej
przejêty Zdziszek, malec speszy³ siê trochê, zobaczywszy
nieznajom¹ mamê i powiedzia³, wyci¹gaj¹c r¹czkê:
„Dzieñ dobry pani”. Pobiegliœmy do pokoju, pani Ewa
przygotowa³a coœ do jedzenia,
ale Marysia nie chcia³a, czy
nie mog³a jeœæ, czemu trudno
siê dziwiæ. Powiedzia³a, ¿e
uprzedzi³a starostê wagonu –
ka¿dy wagon mia³ takiego
zwierzchnika, ¿e ma we Lwowie syna, którego chce zabraæ
ze sob¹.
Pani Ewa przekaza³a Marysi pami¹tki po matce i ca³¹
rodzin¹ odprowadziliœmy Zdzi-
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Eszelon szed³ tylko do
polskiej granicy, dalej by³a
zmiana torów. Tam ³agierników przekazywano polskiej
stronie, która puszcza³a ich
wolno przez jakiœ czas po
zwolnieniu mieli prawo jeŸdziæ
kolej¹ bez biletów. Ojciec
Zdzicha zosta³ zwolniony póŸniej (jego wyrok opiewa³ na 18
lat) i nie jecha³ przez Lwów,
tylko przez Grodno. Widocznie
taka by³a trasa z Mordowskiej
ASRR. W Polsce spotkali siê
wszyscy troje i zamieszkali we
Wroc³awiu.
Pani Marysia opisa³a swoje
wspomnienia z domu niewoli
i przys³a³a mi ksi¹¿kê. Nie
mam jej niestety, bo prosi³
mnie o po¿yczenie jej jeden
z Akowców, który wkrótce
potem zmar³. Ksi¹¿ka zosta³a
u niego i tak siê z³o¿y³o, ¿e
trudno mi by³o o ni¹ siê upominaæ. U niego te¿ czytali j¹
dawni Akowcy i prosili mnie
nawet o adres pani Marysi.
Od tego czasu minê³o przesz³o pó³ wieku. Ma³y Zdzisio
przekroczy³ szeœædziesi¹tkê,
jego ojciec od kilku lat nie ¿yje.
Mama z synem mieszkaj¹ we
Wroc³awiu. Korespondujê z
nimi.
Nieludzka ziemia straci³a
swoje wp³ywy i czêœæ terytorium, a tak¿e grupê pañstw
uzale¿nionych, które nazywaliœmy „demoludami”. Czy
straci³a te¿ imperialne ci¹gotki?
W¹tpiê. Co prawda w dzisiejszych czasach nie ma ju¿
imperiów. Rozpad³y siê wszystkie. Austria przekszta³ci³a siê

Nad wejœciem do wagonu by³a przyczepiona bia³o-czerwona wst¹¿eczka,
a obok niej – obrazek Matki Boskiej.

cha z mam¹ na dworzec. Pani
Ewa podwi¹za³a siê szalikiem,
¿eby nie widaæ by³o ¿e p³acze,
bo by³a do Zdzisia przywi¹zana, jak do w³asnego dziecka.
Staliœmy jeszcze przez chwilê
na peronie rozmawiaj¹c. Zdzich
coœ usi³owa³ posiedzieæ, ale nie
móg³ dojœæ do s³owa, bo mówiliœmy w poœpiechu, jeden
przez drugiego, wreszcie krzykn¹³: „No, dajcie mi wydobyæ
g³os!” Zamilkliœmy na chwilê,
a malec stwierdzi³, ¿e najbardziej martwi go, ¿e tu o
nim we Lwowie zapomn¹!
Zaczêliœmy wiêc, go zapewniaæ, ¿e nikt o nim nie zapomni i mama z synem i jego niewielkim baga¿em wsiedli do
wagonu.
Do takiego wagonu wchodzi³o siê po schodkach na
ma³¹ platformê, a dopiero
z niej by³y w³aœciwe drzwi do
wagonu. Nie by³am w œrodku
i nie wiem, jak by³ urz¹dzony,
pewnie rzêdy pó³ek do spania,
dolnych i górnych, ale z peronu widzieliœmy, ¿e nad ka¿dym wejœciem z platformy do
wagonu by³a przyczepiona
bia³o-czerwona wst¹¿eczka, a
ko³o niej obrazek Matki Boskiej. By³a tam te¿ chyba ma³a
ga³¹zka jedliny. Staliœmy
jeszcze jakiœ czas, patrz¹c na
siebie przez okno, a¿ poci¹gwidmo odjecha³.

w spokojn¹ republikê. Turcja,
najpierw na rozkaz Kemala
zaczê³a siê gwa³townie europeizowaæ, a teraz marzy o
cz³onkostwie w Unii Europejskiej. Jej europejskoœæ jest
mocno naci¹gana, bo po I
wojnie œwiatowej, gdy pañstwa ba³kañskie siê usamodzielni³y, przy Turcji zosta³
malutki skrawek europejskiego l¹du wraz ze stolic¹
Stambu³em, który w tej sytuacji zosta³ miastem nadgranicznym, portem prze³adunkowym, jak za czasów przed
Konstantynem. Cesarz zrobi³
z niego swoj¹ drug¹ stolicê,
nowy Rzym, od imienia w³adcy
nazwany Konstantynopolem.
Teraz stolic¹ Turcji jest Ankara, a w Konstantynopolu
rezyduje honorowy zwierzchnik œwiatowego prawos³awia
– patriarcha Bart³omiej. Odwiedzi³ niedawno Ukrainê,
widzia³ wiêc skrawek ziemi,
g³êbionej przez Nieludzk¹
Ziemiê. I pewnie modli³ siê za
ni¹. Do Moskwy nie pojecha³
(jednak patriarcha Aleksy
przyjecha³ do Kijowa spotkaæ
siê z nim). Janowi Paw³owi II
te¿ nie uda³o siê odwiedziæ
Moskwy. Stolica Nieludzkiej
Ziemi dalej cierpi niewolê za
drutem kolczastym.
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ZAPOMNIANA POETKA KAZIMIERA ZAWISTOWSKA

KAZIMIERZ DZIADOSZ
Szanowny Panie Redaktorze!
Jestem od trzech lat, razem z ¿on¹, sta³ym czytelnikiem „Kuriera Galicyjskiego”.
Nawet w jednym z numerów
Kuriera Redakcja zamieœci³a
przes³any przez ¿onê opis
poszukiwania przez nas domu
rodzinnego, miejsca urodzenia ¿ony w Samborze. Dzisiaj,
podczas lektury Kuriera nr 23
-24 moj¹ uwagê przyci¹gn¹³
artyku³ o opuszczonych i zapomnianych grobach polskich
pionierów górnictwa solnego
na Bukowinie, o cmentarzu w
Kaczyce.
Przy tej lekturze, przypomnia³em sobie inny opis zapomnianej mogi³y, a mianowicie
na Podolu w Supranówce 4 km
od Podwo³oczysk nad Zbruczem znajduje siê miejsce pochówku wspania³ej poetki
Kazimiery z Jasieñskich Zawistowskiej. Opis ten, dokumentuj¹cy stan sprzed prawie
15-tu lat, autorstwa Zbigniewa
Hausera zamieszczony zosta³
w Roczniku Lwowskim 1992
Kazimiera Zawistowska
urodzi³a siê w Rasztowcach 17
stycznia 1870 r. u stóp „miodoborskiej puszczy”, „wœród
bia³ych wsi polskich i przycerkiewnych cmentarzy”.
Matka poetki Albertyna z Torosiewiczów by³a Ormiank¹,
ojciec, doktor Henryk Jasieñski czynny udzia³ w Powstaniu
Styczniowym przyp³aci³ utrat¹ stopnia uniwersyteckiego.
Da³ siê póŸniej poznaæ jako
redaktor i znakomity publicysta
„Dziennika Lwowskiego” oraz
„Gazety Narodowej”. Przysz³a
poetka wzrasta³a w atmosferze wysokiej kultury duchowej
i przywi¹zania do tradycji
narodowych i religijnych. Otrzyma³a staranne wykszta³cenie,
najpierw w domu, póŸniej w
Szwajcarii. Poetycznoœæ jej
duszy kszta³towa³a ziemia
rodzinna, piêkna ziemia podolska..
Jak pisa³ Stanis³aw Wyrzykowski – poeta, powiernik
i przyjaciel poetki: „Wra¿liwa
dusza marzycielskiego dziecka wczeœnie podda³a siê melancholijnemu urokowi ziemi
stepowej, bezleœnej, uwieñczonej kurhanami, pe³nej legendarnych wspomnieñ i nieokreœlonych przeczuæ. Marzenia dziewczêce podsycane ognist¹ uczuciowoœci¹ i uskrzydlone gibk¹ wyobraŸni¹ szybko przeobleka³y siê w kszta³ty
utworów wierszem i proz¹”.
Pani Kazimiera po wyjœciu
za m¹¿ za Stanis³awa Zawis-

w rozdziale Polskie Groby na
Kresach – wydawnictwo Instytutu Lwowskiego w Warszawie. Jak dzisiaj wygl¹da to
miejsce nie wiem. Du¿¹ radoœæ sprawi³aby mi informacja
o otoczeniu go nale¿yt¹ opiek¹.
Ja o istnieniu i twórczoœci tej
poetki z Podola dowiedzia³em
siê po raz pierwszy po przeczytaniu opowieœci pana
Zbigniewa Hausera. Za co mu
jestem bardzo wdziêczny.
Wychowany w PRL w szkole
nie mog³em mieæ stycznoœci
z twórczoœci¹ Kazimiery Zawistowskiej, polskiej poetki
z dalekiego Podola. Program
edukacyjny tamtych lat amputuj¹c pamiêæ o Kresach
tego nie obejmowa³. Obecnie
bardzo czêsto siêgam po jej
wiersze ze zbioru „Utwory zebrane” wydanego przez Wydawnictwo Literackie w Krakowie
w 1982 r.. Jestem pod ogromnym
wra¿eniem piêkna tych wierszy! Byæ mo¿e moje emocje s¹
spotêgowane równie¿ pochodzeniem mego Ojca i jego rodziców, a moich dziadków ze
Lwowa. Ponadto z jakiœ, dziœ
ju¿ nie do odtworzenia przekazów z dzieciñstwa mam
wra¿enie, ¿e wczeœniejsze pokolenie mieszka³o, gdzieœ tam,
na piêknym Podolu. Dlatego
te¿ i we mnie tkwi cz¹stka
mi³oœci do tamtych stron, tak
piêknie wyra¿onych w wierszach Kazimiery Zawistowskiej.
towskiego, w³aœciciela maj¹tku
Supranówka, blisko Podwo³oczysk nad Zbruczem zamieszka³a tam razem z mê¿em. By³a matk¹ trojga dzieci.
Gdy czas jej na to pozwala³,
wyje¿d¿a³a do Krakowa, gdzie
spotyka³a siê z literatami, zwi¹zanymi z „¯yciem”. W atmosferze dysput o ¿yciu i poezji
znajdowa³a zachêtê do dalszej
twórczoœci. Zmar³a w Krakowie 28 lutego 1902 r.. Mia³a
zaledwie 32 lata.
Z ognisk pastuszych bije
blask czerwony,
Z³oc¹ siê iskry przez dymy
przesiane,
I s³ychaæ g³osy têskne,
rozœpiewane Rusiñskich dumek
roze³kane tony (...)
I cisza znowu. Ch³opskie
wierzby siwe
Opad³ym liœciem m¹c¹ wodê
w stawie –
S³ychaæ ci¹gn¹ce odlotne
¿urawie.
Bia³e przêdziwa gdzieœ lec¹
przez niwê,
Bia³e przêdziwa p³yn¹ –
wiatr je miota –
I p³ynie ze stepów bezdenna
têsknota.
(Jesieñ)
Dwór Supranówka wg opisu Romana Aftanazego, zamieszczonego w „Materia³ach
do dziejów rezydencji” by³

Kazimiera Zawistowska

Idziesz ku mnie?...poza
mn¹ las krzy¿ów
szczernia³y,
Wiêc strudzonam jest
bardzo... czczych szuka³am
cieni,
Po ¿yciowych goœciñcach,
pielgrzymie sanda³y
Opylaj¹c w b³otnistej ³ez
i krwi bezdeni.

Bo tu kolumna tylko
gromnic p³onie –
A dym kadzide³ wonieje
ja³owcem....

Zwiêd³e kwiaty, blademu
ur¹gaj¹c czo³u,
Wyostrzaj¹c siê w kolce
cierniowej obrêczyA d³onie grzebi¹ w urnie
styg³ego popio³u,
Swój umar³y, a œwietny
ongi, sen m³odzieñczy...

Po co d³oñ k³adziesz,
gasz¹c œwietlne ³uny,
Ty widmo, przysz³e spod
kurhannych zwy¿y,
Ty, co w pierœ ch³oniesz jêk
spróchnia³ych krzy¿y –

O sny zwiêd³e! O kwiaty
otrz¹œniête z rosy!
B³êkitne nad strumieniem
niezabudek twarze!
O wonne m³odym zielem
polne sianokosy!
O cicho rozespane stepowe
cmentarze!

Grób Zawistowskiej, stan
obecny
klasycystycznym dworem na
planie szerokiego i wyd³u¿onego prostok¹ta. Usytuowany
w parku, otoczony ze wszystkich stron wiekowymi drzewami.
Zbigniew Hauser, szukaj¹c
œladów dworu Zawistowskiej
w Supranówce i jej grobu, tak
opisuje te okolicznoœci odszukania tych historycznych ju¿
miejsc: „Przechodz¹c z Podwo³oczysk do Supranówki
przez k³adkê na rzeczce Samiec, nieopodal wpadaj¹c¹ do
Zbrucza napotykam na starsz¹ kobietê. Zapytana po
rosyjsku o drogê, przyjrza³a mi
siê uwa¿nie, uœmiechnê³a i czyst¹, œpiewn¹ polszczyzn¹ odpowiedzia³a pytaniem, w którym
dŸwiêcza³o zdumienie: Mi³y
panie, to o ten grób jeszcze
ktoœ pyta? Po chwili doda³a:
Tak, grób jest i napis na nim
te¿, ale dworu nie ma. Spalony
zosta³ pod koniec wojny, chyba w 1944 r. w tym miejscu
stoi teraz ko³choz.”
Dalej Zbigniew Hauser pisze: „Doszed³em do ko³chozu.
Sta³a przy nim grupa Rosjanek. I one równie¿ ogl¹da³y
mnie od stóp do g³owy. Widocznie obcy zagl¹daj¹ tu
rzadko. Nie wiedzia³y o dworze
wiele, ale potwierdzi³y, ni to po
rosyjsku, ni to po ukraiñsku,
¿e grób siê zachowa³”; „Na
samom kraju dawnoho cerkownoho k³adbiszcza pochoroniena eta pisatielnica”. Kobiety te poda³y, ¿e dwór sta³
jeszcze po wojnie, ale sp³on¹³
gdy komsomolcy urz¹dzili tam
klubokawiarniê. Wypalone
resztki muru rozebrano póŸniej do fundamentów.”

I dalej opis Zbigniewa Hausera w drodze na cmentarz
do grobu poetki: „Starego
cmentarza w³aœciwie ju¿ nie
ma. Obelisk pani Kazimiery
unosi siê niczym samotna
arka Noego wœród morza
chaszczów i chwastów, na
samym skraju skarpy cmentarnej, z lewej strony za cerkwi¹. Jedyny polski grób.
Dopiero gdzieœ w oddali dostrzegam krzy¿e nowego
cmentarza ukraiñskiego.
Na dole pomnika odczyta³em prawie ju¿ zatarty
napis:
Pan na jej duszê, jak na
harfê z³ot¹
D³onie po³o¿y³ – i rzek³: Moj¹
bêdzie (...)
To cytat z jej w³asnego
wiersza o œw. Agnieszce.
Nieco wy¿ej – napis lepiej
widoczny, na murowanej
tablicy (odnowionej przez
kogoœ?): „Kazimiera z Jasieñskich Zawistowska ur.
17.I.1870 r. zm. 28.II.1902 r.”
Do pomnika prowadzi³y
kiedyœ z cerkwi schodki,
których œlady, wraz z pot³uczon¹ balustrad¹, jeszcze widaæ. W³aœnie, dlaczego
z cerkwi? Zapewne dlatego,
¿e wieœ by³a w swej wiêkszoœci rusiñska i koœcio³a
nie by³o. Dziedzice modlili
siê w cerkwi, do tego samego
przecie¿ Boga. I tu j¹ pochowano. A mo¿e i ona sama
chcia³a le¿eæ wœród tego
ludu, z którym od dziecka
by³a tak z¿yta i którego
pieœni i obrzêdy wycisnê³y
piêtno na jej twórczoœci?
Dziœ moja dusza jest cichym
grobowcem.
Wy, jak motyle w grobowcu
zb³¹kane,
Ranicie skrzyd³a o granitów
œcianê.
IdŸcie wiêc, cienie, ch³on¹c
blask i wonie –

Popêkan¹ p³ytê nagrobn¹
rozpieraj¹ korzenie wysokich krzewów. Jeszcze rok,
dwa i pozbawiony wszelkiej
opieki obelisk zawali siê....

Po co d³oñ k³adziesz, cisz¹c
z³ote struny...
Zostaw – niech graj¹ – niech
siê ucieleœni
Ostatni akord mej ostatniej
pieœni...
Typowy los, zapomnianego polskiego grobu kresowego. A mo¿e jednak znajdzie siê ktoœ, kto grób ten
ochroni i uporz¹dkuje? Bo
chyba warto...”
Tyle wg wzruszaj¹cego opisu Zbigniewa Hausera poszukiwania œladów dworu Supranówka i grobu wspania³ej poetki Kazimiery z Jasieñkich
Zawistowskiej.
Ja koñcz¹c ten mój wywód
o œladach pozosta³ych na
Podolu po tej wspania³ej polskiej poetce, powtórzê pytanie
za panem Zbigniewem Hauserem: „A mo¿e znajdzie siê ktoœ,
kto grób ten ochroni i uporz¹dkuje? Bo chyba warto...”
Myœlê, ¿e bêdê wyrazicielem wielu innych Kresowian
je¿eli zwrócê siê z tym pytaniem do redakcji Kuriera
Galicyjskiego? Czy redakcja
mo¿e zainspirowaæ grupê
naszych rodaków z Wo³oczysk,
Podwo³oczysk, z Supranówki
– ¿e wymieniê tych najbli¿szych Supranówce, która to
grupa mog³aby przej¹æ opiekê
nad tym grobem Kazimiery
Zawistowskiej? Je¿eli jeszcze
istnieje!
Mo¿e czytelnicy Kuriera Galicyjskiego, zwi¹zani uczuciowo
z tamtym rejonem Podola
wespr¹ zainicjowan¹ przez
Redakcjê akcjê ratowania
miejsca pamiêci tej wspania³ej naszej poetki. Ja pierwszy przy³¹czê siê do zbiórki
funduszy na ratowanie jej
grobowca. I bêdê to czyni³ do
chwili, a¿ bêdzie mo¿na powiedzieæ, ¿e Kazimiera Zawistowska ma swoje sta³e, udokumentowane miejsce w podolskiej
ziemi na cmentarzu w Supranówce.
Bardzo gor¹co proszê
redakcjê Kuriera Galicyjskiego
o uwzglêdnienie mojej propozycji.
Kazimierz Dziadosz urodzony w 1940 roku w Kroœnie
nad Wis³okiem. Od 1965
roku mieszkaniec Zielonej
Góry.
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MUZEUM MARSZAŁKA W SULEJÓWKU
JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjêcia
W pierwszych dniach
grudnia przez kilka dni przebywa³em u znajomych, w goœcinnym domu pañstwa Moniki
Agopsowicz i Danka Deñca
w Sulejówku pod Warszaw¹.
Dzieñ 5 grudnia, dzieñ urodzin Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego postanowiliœmy
rozpocz¹æ od zwiedzania
jego dworku przy ul. Oleandrów 5.
Pierwszy Marsza³ek Rzeczypospolitej urodzi³ siê 141 lat
temu, w 1867 r. W Sulejówku
zamieszka³ wraz z rodzin¹
w roku 1921. Po raz ostatni
odwiedzi³ swój dworek 15
kwietnia 1935 r. Zmar³ w Belwederze, w Warszawie miesi¹c
póŸniej, 12 maja o godz. 20. 45.
Po œmierci Marsza³ka w po123
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Popiersie Marsza³ka Pi³sudskiego

Jak wspominaj¹
œwiadkowie, jeszcze w czerwcu
1947 r „dworek
wygl¹da³ tak,
jakby Marsza³ek
przed chwil¹
wyjecha³ do Warszawy”.

kojach dworku pozosta³o
wszystko tak, jak by³o. ¯ona,
Aleksandra Pi³sudska, postanowi³a nic nie zmieniaæ. Sama
z córkami mieszka³a w Warszawie, do Sulejówka przyje¿d¿a³a rzadko. Bardzo szybko
ca³y parter willi zamieni³ siê
na nieformalne muzeum Józefa Pi³sudskiego. Zaczê³y go
odwiedzaæ wycieczki szkolne,
grupy oficerów. Wkrótce,
dworek zaczêto powszechnie
nazywaæ „muzeum”. Z pocz¹tkiem II wojny œwiatowej Aleksandra Pi³sudska z córkami
wyjecha³a na Litwê, a póŸniej
- do Anglii. Zabra³a ze sob¹
z Sulejówka tylko trzy portrety
Marsza³ka autorstwa Fa³ata,
Krzy¿anowskiego i M³odzianowskiego. Po wojnie w³adze
PRL – u postanowi³y zlikwidowaæ muzeum, zatrzeæ sam¹
pamiêæ o Marsza³ku i jego
rodzinie. Jak wspominaj¹
œwiadkowie, jeszcze w czerwcu
1947 r „dworek wygl¹da³ tak,
jakby Marsza³ek przed chwil¹
wyjecha³ do Warszawy. Na
jego biurku zawsze sta³a
lampa z marszczonym aba¿urem przykrytym kolorow¹
chust¹. Obok lampy ka³amarz,
okr¹g³a popielniczka, figurka
s³onia, skorupa trzycalowego
pocisku z I wojny œwiatowej
i jeszcze jedna pami¹tka
z tamtych czasów, statuetka
legionisty…W bibliotece nie brakowa³o ¿adnego z ponad tysi¹ca tomów. £ó¿ko zas³ane
by³o narzut¹ codziennie wyg³adzan¹ przez kucharkê Adelê
Haybutowicz. Nad nim wisia³
wileñski kilim tkany rêcznie

Marsza³ek Józef Pi³sudski, obraz

pocz¹tku lat 90. do Polski z Londynu wróci³y córki Marsza³ka.
10 listopada 2000 r. nast¹pi³o
oficjalne przekazanie dworku
Fundacji Rodziny Józefa Pi³sudskiego. W dniu 10 listopada 2008 r. podpisano umowê
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o utworzeniu Muzeum Józefa Pi³sudskiego.
Pami¹tki po Marsza³ku,
wywiezione z Kraju we wrzeœniu 1939 r., przez wiele lat by³y
przechowywane w takich szanownych instytucjach polskich
na Zachodzie, jak Biblioteka
Polska w Pary¿u, Muzeum Polskie w Chicago, Instytut Józefa

tuta”, mundur z trzema krzy¿ami, które zawsze nosi³. S¹
równie¿ lwowskie pami¹tki,
jak to ryngraf od Korpusu
Kadetów nr 1 we Lwowie, ofiarowany Marsza³kowi 19
marca 1933 r., Dyplom Odznaki Pami¹tkowej Korpusu
Kadetów nr 1 we Lwowie, wrêczony Marsza³kowi jako
honorowemu szefowi Korpusu,
ryngraf od 14 pu³ku U³anów
Jaz³owieckich ze Lwowa,

Pi³sudskiego w Londynie. W
2004 r. wszystkie zachowane
pami¹tki powróci³y do Kraju.
Po zakoñczeniu budowy nowego budynku muzealnego
pami¹tki bêd¹ tam wystawione. Wœród nich – koszulka
do chrztu Józefa Pi³sudskiego,
jego portrety, paszport ¿ony
Aleksandry Pi³sudskiej, osobiste pistolety i binokle Marsza³ka, jego zegarek, papieroœnica etc. Bardzo wa¿nymi
pami¹tkami s¹ szable Marsza³ka, ordery, miêdzy innymi
Order Or³a Bia³ego, Krzy¿
Komandorski Virtuti Militari,
Krzy¿ Orderu „Polonia Resti-

ofiarowany J. Pi³sudskiemu
19 marca 1935 r., ryngraf
Klubu Sportowego „Strzelec”
we Lwowie. Wœród pami¹tek
karabela ormiañska ofiarowana Marsza³kowi J. Pi³sudskiemu przez kupiectwo Lwowa
w 1932 r., z okazji objêcia przez
Marsza³ka protektoratu nad
Targami Wschodnimi, organizowanymi dorocznie we Lwowie.
Podarunek ten by³ dowodem
wdziêcznoœci spo³eczeñstwa
Lwowa za pomoc, okazywan¹
przez Naczelnego Wodza
walcz¹cemu miastu w latach
1918 – 1920. Na rycinie
przedstawiono udekorowanie
przez Marsza³ka herbu Lwowa
Krzy¿em Srebrnym Virtuti Militari. Uroczystoœæ odby³a siê
dnia 22 listopada 1920 r. u stóp
pomnika Adama Mickiewicza.
***

Muzeum w Sulejówku
i obrazek Matki Boskiej Ostrobramskiej”.
Wszystko zmieni³o siê w
sierpniu 1947 r. Wysiedlono
kucharkê i sier¿anta Milocha
z rodzin¹, którzy w latach wojennych opiekowali siê will¹.
„Kilka dni po wyprowadzeniu
siê ostatnich mieszkañców
przyjecha³y ciê¿arówki z ¿o³12
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nierzami. Za³adowali na samochody wszystko, co tylko siê
da³o wynieœæ. Po wywiezionych
wtedy meblach, pami¹tkach
i ksi¹¿kach œlad zagin¹³. Na
bramie i ogrodzeniu zawis³y
tabliczki: „Teren wojskowy.
Wstêp pod kar¹ wzbroniony!”.
Sytuacja odmieni³a siê dopiero
z upadkiem komunizmu. Na

Wszystko zmieni³o siê w sierpniu 1947 r.
Przyjecha³y ciê¿arówki z ¿o³nierzami.
Za³adowali na samochody wszystko, co
tylko siê da³o wynieœæ. Na bramie i ogrodzeniu zawis³y tabliczki: „Teren wojskowy”.
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Stoimy na terenie posesji
obok dworku. Cisza. PóŸna jesieñ. Na podwórku rosn¹ pojedyncze sosny, brzozy, krzaki.
Miejscowoœæ jest bardzo podobna do Brzuchowic, znajduj¹cych siê pod Lwowem.
Nawet taki sam zapach powietrza. Pusto, tylko pies biega
po posesji, witaj¹c goœci. Na
jego szczekanie, na werandê
wychodzi Kustosz Muzeum

Za czasów PRL wszystko zosta³o upañstwowione i posesjê
podzielono na dwie czêœci. W
jednej czêœci znajdowa³o siê
przedszkole, w drugiej – dom
komunalny. W 1990 r. wróci³y
do Polski córki Marsza³ka.
Zosta³a utworzona Fundacja
Rodziny Józefa Pi³sudskiego.
W 2000 r. w³adze miasta
odda³y dworek Fundacji. Pomieszczenia dworku i teren

Kustosz Muzeum Jerzy Paw³owski rozmawia z Monik¹
Agopsowicz i Dankiem Deñcem
pan Jerzy Paw³owski. Opowiada, ¿e zwiedzaj¹cych jest
ma³o, zazwyczaj s¹ to wycieczki szkolne. O Muzeum,
tradycjach tego miejsca, planach na przysz³oœæ mówi:
- W tej chwili na posesji w
Sulejówku stoj¹ dwa domy.
Jeden to dworek murowany,
a drugi – to drewniany dom,
zbudowany jeszcze przed I wojn¹ œwiatow¹. W tym w³aœnie
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10 listopada
2008 r., w przeddzieñ 90. rocznicy
odzyskania Niepodleg³oœci, zosta³a podpisana
umowa o utworzeniu Muzeum
Józefa Pi³sudskiego w Sulejówku.

drewnianym domu w 1921 r.
zamieszka³ Marsza³ek Józef
Pi³sudski wraz z ¿on¹ i dwiema
ma³ymi córkami, Wand¹ i Jadwig¹. By³a to taka letnia dacza.
Zim¹ warunki by³y nie najlepsze. W 1923 r. Ogólnopolski
Komitet ¯o³nierza Polskiego
postanowi³ obok zbudowaæ
dom murowany. Projektowa³
ów dom znany architekt Kazimierz Skórewicz (miêdzy innymi
projektant budynku Sejmu
w Warszawie). Dom zosta³
zaprojektowany na wzór polskich dworków szlacheckich.
13 czerwca 1923 r. Marsza³ek
mieszka³ tu na sta³e do maja
1926 r. PóŸniej jako G³ówny
Inspektor Si³ Zbrojnych
zamieszka³ w Belwederze. Ale
zawsze, jak tylko móg³, tu
przyje¿d¿a³. Po œmierci Marsza³ka posesja by³a w³asnoœci¹ jego ¿ony. Wyjecha³a st¹d
z córkami we wrzeœniu 1939 r.
W czasie okupacji niemieckiej
nic tu nie zosta³o zniszczone.

dooko³a zosta³y odtworzone
dok³adnie, tak jak by³o przed
wojn¹. Niestety w czasach
PRL-u ca³e wyposa¿enie zosta³o wywiezione, miêdzy
innymi wielka biblioteka,
oko³o 1400 ksi¹¿ek. 10 listopada ub. r. by³a tutaj du¿a
uroczystoœæ. Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
przeznaczy³o œrodki,
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tych najwa¿niejszych pami¹tek rodzinnych. Najwiêkszy
ich zbiór po œmierci Marsza³ka
by³ w muzeum w Belwederze.
Zaczyna siê owa kolekcja, a
przysz³a ekspozycja, od samej
chwili narodzin Pi³sudskiego;
nawet jest koszulka, w której
Marsza³ek by³ chrzczony. Koñczy siê œmierci¹. Jest chor¹giew, któr¹ by³a przykryta
trumna. Jest mundur, szable,
odznaczenia. Wszystkie te
pami¹tki, które znajdowa³y siê
w Belwederze w 1939 r., zosta³y wywiezione przez Polaków
do Londynu.”
Remontem dworku kierowa³ pan Jaraczewski, syn m³odszej córki Marsza³ka, Jadwigi.
Je¿eli chodzi o odtworzenie
wyposa¿enia pokoi, to problemem jest to, ¿e jest du¿o zdjêæ
z czêœci parterowej, z najwa¿niejszych pokoji, natomiast
zdjêæ sypialni i kuchni jest
bardzo ma³o. Ta czêœæ bêdzie
odtworzona wg. wzorów „z epoki”.
Na parterze znajduje siê
piêæ pokoi: jadalnia, kuchnia,
biblioteka, gabinet Marsza³ka
(w nim wisi szabla Marsza³ka
z Bitwy Warszawskiej z dedykacj¹ „Oficerowie I brygady
swojemu komendantowi”.
Jest lekko wyszczerbiona),
salon, w którym ustawiono popiersie marsza³ka Pi³sudskiego.
Popiersie ma niezwyk³¹
historiê.To jest fragment pomnika (d³uta Alfonsa Karnego),
który by³ ods³oniêty w 1936 r.
w ma³ym miasteczku na WileñszczyŸnie, w Bras³awiu

Stoj¹ce w salonie popiersie Marsza³ka
Pi³sudskiego ma niezwyk³¹ historiê.
To jest fragment pomnika (d³uta
Alfonsa Karnego), który by³ ods³oniêty
w 1936 r. w ma³ym miasteczku na
WileñszczyŸnie, w Bras³awiu (obecnie
Bia³oruœ). Po 17 wrzeœnia 1939 r. Sowieci zniszczyli pomnik, natomiast
mieszkañcy pokryjomu zakopali od³upan¹ z pomnika g³owê. Pewien starszy
pan, który jako m³ody cz³owiek bra³
udzia³ w jej zakopywaniu, po 63 latach,
w 2002 r. zorganizowa³ akcjê poszukiwania tej g³owy w Bras³awiu, i przewiezienia jej przez granicê do Sulejówka.

zosta³ wydzier¿awiony teren
obok, na którym powstanie
zespó³ muzealny. Termin realizacji projektu jest wyznaczony do 2012 r.
Przysz³y zespó³ muzealny
sk³adaæ siê bêdzie z trzech
czêœci: domu rodzinnego, gdzie
odtworzone zostanie pe³ne
wyposa¿enia na podstawie
zdjêæ, domu drewnianego, jaki
pe³niæ bêdzie rolê czêœci administracyjnej oraz nowego pawilonu muzealnego. Wszystkie
pami¹tki po rodzinie Pi³sudskich, które zosta³y uratowane,
bêd¹ wystawione w³aœnie w
nowym multimedialnym pawilonie muzealnym. Planujemy
go zbudowaæ w najbli¿szych
latach. W chwili obecnej dysponujemy jedynie zdjêciami

(obecnie Bia³oruœ). Po 17 wrzeœnia 1939 r. Sowieci, oczywiœcie,
zniszczyli pomnik, natomiast
mieszkañcy pokryjomu zakopali od³upan¹ z pomnika g³owê.
Pewien starszy pan, który jako
m³ody cz³owiek bra³ udzia³
w jej zakopywaniu, po 63
latach, w 2002 r. zorganizowa³
akcjê poszukiwania tej g³owy
w Bras³awiu, i przewiezienia
jej przez granicê do Sulejówka.
Kustosz Jerzy Paw³owski
mówi, ¿e od lat nie by³o w
Muzeum goœci ze Lwowa. Prosi
o wpisanie siê do Ksiêgi Goœci.
Zaprasza na otwarcie nowej
wystawy po wybudowaniu pawilonu. ¯egnamy go serdecznie. Pies jeszcze biegnie za
nami do koñca ulicy...
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KĄCIK POETÓW
LWOWSKICH
Wiersze
Stanisławy Nowosad

PANI KAZIA
Nakarmiæ wszystkie ptaki,
Co lec¹ z ca³ego Lwowa
Do mnie, i dniem i noc¹,
Do okien daj¹ mi znaki
I dobrze wiedz¹ po co –
Zastawa dla nich gotowa!
A mo¿e to anio³owie
Chowaj¹ siê pod ich postaæ
Czy ja wiem, czy mi kto powie…?
Lecz ptaki pragn¹ coœ dostaæ.
Pomó¿ mi œwiêty Antoni,
Od g³odu je ochroniæ!
Pomó¿ mi Franciszku œwiêty,
Coœ tak ukocha³ zwierzêta.
Go³¹bki, gawrony, sikorki
£akome na du¿o i t³usto.
A pestek niepe³ne worki
I czasem w komorze pusto.
Có¿, czasy mamy dziœ chude,
Lecz ja nakarmiê je cudem.
Nic to, ja jeœæ nie muszê
By one mia³y sw¹ tuszê.
Gawrony, sikorki, go³¹bki
Ch³on¹ do ptasiej g¹bki
Pestki, okruszki, sucharki,
S³oninkê oraz skwarki.
Nawet czasem dziêcio³y
Zlatuj¹ do starej jemio³y
I mocno dziobem bij¹
Na znak, ¿e s¹, ¿e ¿yj¹.
Wróbli zabrak³o dziœ moich
I ¿al mój trudno ukoiæ.
Zagin¹³ œwiergot wróbli,
Tak mi³y sercu, tak swojski.
Czy cz³owiek, czy czas je
wygubi³,
Straci³ krajobraz lwowski.

Bracia skrzydlaci moi,
Niech rêka Boska was broni!
Czy ludzie, ptaki, czy wielo³api
Bolejê, gdy coœ ich trapi.
A ju¿ zwierzêca niedola
O pomstê do nieba wo³a.
Ty, wszystkich stworzy³eœ,
Panie,
Wzros³am w tym przekonaniu.
Wiêc s³u¿yæ im si³¹ i moc¹
Pragnê z Twoj¹ pomoc¹.
I ciep³a mojego domu
Nie zbraknie nigdy nikomu!
Pomó¿, œwiêty Antoni,
Cudowny i niezawodny
W czas dla nich niewygodny.
Pomó¿, Franciszku œwiêty,
Tak bardzo bliski zwierzêtom.
Poœwiêciæ siê dla przyjació³
Bez reszty, nie licz¹c czasu,
Ni kosztów, pieniêdzy,
bo po co,
Bo one s¹ w³aœnie po to
By innym przychodziæ
z pomoc¹
Bez rozg³osu, ha³asu,
Tajemnie i milcz¹co,
Bez afiszu, parady,
To s¹ w³aœnie zasady!
Bo Pani Kazia – wielkie
serce przecie,
Jakiego dzisiaj bardzo
trudno spotkaæ,
Wszak nie ma wiêkszej
mi³oœci na œwiecie,
Jak dla przyjació³ ca³¹
siebie oddaæ.

WIELKI POST
Popielec! Smêtny czas
przychodzi,
Wiêc, ka¿dy g³owê swoj¹
sk³oñ.
W zwierciadle w³asnych win
powodzi,
Popio³u garstk¹ posyp skroñ.
Trwa Wielki Post 40 dni,
On rzeŸbi ducha, krzepi
cia³o,
O, Panie, jak¿e ciê¿ko mi,
¯e Ciê przeze mnie to spotka³o.
Wszechmocny W³adca,
Stwórca Bóg
I krzy¿ haniebny, jak
sromota.
Ziemia siê chyli u Twych
nóg
I Boska œmieræ – œwiêta
Golgota.
Ogrójec, gdzie Twej Mêki
znak,

Ogl¹dasz w dr¿eniu –
Zbawca Bóg,
Pokornie mówi¹c Ojcu –
TAK!
By ludzkich przewin sp³aciæ
d³ug.
Gdy na krwawi¹ce Ramiê
Twe
Ciê¿ar wiekowych zbrodni
spad³,
Z mi³oœci¹ w sercu dŸwigasz
je
Ty, Bo¿y Syn, ludzkoœci
Brat.
Spraw, by ukochaæ w³asny
krzy¿,
S³awi¹c Tw¹ Mêkê
i konanie,
Ciernist¹ drog¹ kroczyæ
wzwy¿,
A¿ po chwalebne
zmartwychwstanie.
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PEREŁKI
z wypracowań
szkolnych
1. A do kotletów by³a sa³ata,
któr¹ mamusia przyprawi³a
potem.
2. Wojski przy³o¿y³ ucho do
ziemi i us³ysza³ tupot niedŸwiedzich kopyt.
3. Robak, ratuj¹c Tadeusza,
strzeli³ do niedŸwiedzia, który
nie wiedzia³, ¿e jest jego ojcem.
4. Rycerze urz¹dzali teleturnieje.
5. By³o ich tysi¹ce, a nawet
setki.
6. Pan Dulski by³ sterylizowany
przez ¿onê.
7. Tatarzy jeŸdzili konno i pieszo.
8. Boryna by³ teœciem ¿ony
syna Antka Hanki.
9. Ludwik XIV by³ samolubem.
Twierdzi³, ze Francja to ja.
10. W odró¿nieniu od innych
zwierz¹t ptaki maja nakrapiane
jaja.
11. Biesiadowali przy suto
zastawionych stolcach.
12. Po jednej stronie rynku
naszego miasteczka stoi koœció³, po drugiej stronie ratusz,
a dooko³a wybudowano same
nowe domy publiczne.
13. Meteorolodzy wychodz¹
trzy razy dziennie ogl¹daæ
swoje narz¹dy.
14. Rodzicami ¯eromskiego
byli Józef i Wincenty ¯eromscy.
15. Anielka mimo zakazu ojca
kolegowa³a siê z Magd¹ i œwiniami.
16. Kangur ma ³eb do góry,
dwie krótkie przednie koñczyny, dwie tylne d³ugie, a w worku
ma brzuch na ma³ego i d³ugi
ogon.
17. Jej córeczka Ania uœmiechnê³a siê pod w¹sem.
18. Straszne by³y te krzy¿ackie
mordy.
19. Bandyci wpadli do sklepu
i wymordowali samoobs³ugê.
20. Kiedy Adam Mickiewicz
zawiód³ siê na kobiecie, wzi¹³
siê za Pana Tadeusza.
21. Przedstawicielem materializmu by³ Demokryt z Abwehry.
22. Górnik pog³aska³ konia po
g³owie i cicho zar¿a³.
23. Faraona nosili w lektyce,
a poddani padali mu na twarz.
24. Œrodkiem p³atniczym w
Rosji s¹ wróble.
25. Królik posiada g³owê, uszy
i linienie.
Zebra³a i przys³a³a
Barbara Dropiñska

POSZUKUJĘ KREWNYCH
Szanowni Pañstwo!
Zwracam siê z uprzejm¹
proœb¹ o 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

marzec 2009 r.

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
woj. Ma³opolskie, Polska

List do redakcji
Szanowna Redakcjo!
Przypadkowo wpad³ mi w
rêce „Kurier Galicyjski” (nr 19
17 – 31 paŸdziernika). Gazeta
jest bardzo dobra, du¿o ciekawych artyku³ów, szczególnie,
dla tych, którzy nie maj¹ mo¿liwoœci czytania prasy z tej
czêœci Europy. W latach 30.
doœæ czêsto by³em na Galicji,
zw³aszcza na Pokuciu Z tego
powodu zainteresowa³ mnie
artyku³ „Przed 70 rocznic¹
œmierci abpa. Teodorowicza”.
Artyku³ wychwala arcybiskupa.
W mojej pamiêci natomiast
utkwi³a rozmowa z Ormianinem z Kut, który pracowa³
w maj¹tku w Stacowej, niedaleko Œniatynia. Jad¹c na
bryczce przez pole zaczêliœmy
mówiæ o Ormianach. Wspomnia³em o arcybiskupie Teodorowiczu. Mój rozmówca zareagowa³ bardzo emocjonalnie.

Zaatakowa³ arcybiskupa. Powiedzia³: „Nie jest naszym arcybiskupem”. Zapyta³em siê
„Dlaczego?” On odpowiedzia³:
„Bo on nigdy nie przyje¿d¿a na
odpusty do Kut”. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e Kuty wówczas by³y
jednym z najwiêkszych skupisk
Ormian. Profesorowie z Uniwersytetu Wiedeñskiego i Lwowskiego, którzy zajmowali siê
kultur¹ i jêzykiem ormiañskim przyje¿d¿ali do Kut. Wiêc
nic dziwnego, ¿e mój rozmówca
urodzony i wychowany w Kutach uwa¿a³ fakt lekcewa¿enia
przez biskupa ormiañskiego
odpustu w Kutach za ciê¿ki
grzech. Trzeba dodaæ, ¿e arcybiskup Teodorowicz by³ krytykowany przez wielu innych
Ormian.

Na zlecenie naszych klientów umieszczamy
również ogłoszenia w prasie ukraińskiej

REKLAMA KOMERCYJNA
ПЕРША СТОРІНКА
PIERWSZA STRONA

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

ВНУТРIШНI СТОРІНКИ
STRONY WEWNĘTRZNE

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

REPERTUAR OPERY LWOWSKIEJ
Niedziela, 1 marca – P. Czajkowski „Jezioro £abêdzie”
balet w 3 aktach, 4 ods³onach, pocz¹tek godz. 11.00
G. Verdi „TRUBADUR” opera w 4 aktach, 8 ods³onach,
pocz¹tek godz. 18
pi¹tek, 6 marca – C. Pugni „Esmeralda”, balet w 3 aktach,
pocz¹tek godz. 18.00
sobota, 7 marca – F. Lehar „Weso³a wdówka”, operetka
w 3 aktach, pocz¹tek godz. 18.00
wtorek, 10 marca – G. Bize „Carmen”, opera w 4 aktach,
pocz¹tek godz. 18.00
œroda, 11 marca – K. Dankiewicz „Lilea”, balet w 2 aktach,
pocz¹tek godz. 18.00
pi¹tek, 13 marca – P. Czajkowski „Francesca de Rimini”
balet jednoaktowy, pocz¹tek godz. 18.00
sobota, 14 marca – D. Verdi „Nabucco” opera w 3 aktach,
pocz¹tek godz. 18.00
niedziela, 15 marca – K. Dankiewicz „Lilea”, balet
w 2 aktach, pocz¹tek godz. 12.00
R. Leoncavallo „Pajace” opera jednoaktowa, pocz¹tek
godz. 18.00
czwartek, 19 marca– G. Rossini „Cyrulik Sewilski”,
opera w 3 aktach, pocz¹tek godz. 18.00
pi¹tek, 20 marca – L. Minkus „Don Kichot”, balet
w 3 aktach, pocz¹tek godz. 18.00
sobota, 21 marca – D. Puccini „Madam Butterfly”,
opera w 2 aktach, pocz¹tek godz. 18.00
niedziela, 22 marca L. Delib „Coppelia” balet w 3 aktach,
pocz¹tek godz. 12.00
G. Puccini „Bohema”, opera w 4 aktach, pocz¹tek godz. 18.00
niedziela, 29 marca – P. Czajkowski „Dziadek do
orzechów” balet w 2 aktach, pocz¹tek godz.13.00
G. Verdi „Aida”, opera w 4 aktach, pocz¹tek godz. 19.00
Wtorek, 31 marca – F. Lehar „Weso³a wdówka, operetka
w 3 aktach, pocz¹tek godz. 18

HUMOR ŻYDÓW GALICYJSKICH
WG HORACEGO SAFRINA
M³ody chce³mianin Szmulek
zaproszony by³ przez bogacza
na kolacjê. Siedziano w³aœnie
przy herbacie, gdy nagle rozpêta³a siê gwa³towna burza,
po niej spad³ deszcz, jak z
cebra. Pani domu zaproponowa³a goœciowi, by zosta³ u nich
na noc. Szmulek chêtnie na
to przysta³, lecz po chwili
ulotni³ siê i wróci³ dopiero
przed pó³noc¹, przemoczony
do ostatniej nitki.
- Gdzie by³eœ, m³odzieñcze?
– pyta zdziwiony bogacz.
- Jak to, gdzie? Pobieg³em
uprzedziæ matkê, ¿e nie bêdê
nocowa³ dziœ w domu...
***
Do „króla cukru”, znanego
multimilionera Brodskiego
zg³osi³ siê pewnego dnia m³ody ¯yd.
- Panie Brodzki, mam dla
pana doskona³y interes, na
którym zarobimy od razu po
trzysta tysiêcy rubli...

- Trzysta tysiêcy rubli –
zauwa¿a Brodzki, to ³adna
sumka! Bardzo ³adna! Co za
interes?
- S³ysza³em, ¿e przyrzek³
pan swojej starszej córce
szeœæset tysiêcy posagu, a ja
gotów jestem j¹ wzi¹æ za
trzysta tysiêcy.
***
Panie Lippa! – oburza siê
bankier. – Jak pan œmie oœwiadczaæ siê mojej córce?! Pan nie
masz ani interesu, ani pieniêdzy, ani nawet posady!
- Tak... Ale mam widoki...
- Co? Widoki? W takim
razie panu potrzebna lornetka, a nie moja córka!
***
Spytano raz bogacza, dlaczego daje hojne ja³mu¿ny
¿ebrz¹cym dziadom, a nie
wspomaga finansowo ludzi
nauki. Mia³ on odpowiedzieæ:
- Kto wie, mo¿e sam kiedyœ
zejdê na dziady... Natomiast
cz³owiekiem nauki, wiem, ¿e
nigdy nie zostanê!

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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KONSULAT GENERALNY
RZECZYPOSPOLITEJ WE LWOWIE
Wydzia³ Wizowy:
ul. Smi³ywych 5, 79044 Lwów,
tel.: (032) 235-30-22, fax: (032)235-30-18,
e-mail: konsulat@mail.lviv.ua
Kierownik: Konsul Grzegorz Stykowski
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
Kierownik: konsul Bo¿enna Iwiñska
Wydzia³ Karty Polaka,
ul. Smi³ywych 5, 79044 Lwów,
tel.: (032) 235-21-60, (032) 235-21-61,
(032) 235-21-70, faks: (032) 235-21-77,
e-mail: konsulat3@mail.lviv.ua
Wydzia³ Polonijny:
ul. Kociubiñskiego 11 A,
tel.: (032) 260-10-00, fax: (032) 260-29-38,
e-mail: konsulat2@mail.lviv.ua.
W dziale pracuj¹: konsul Marcin Zieniewicz
(kierownik), konsul Jacek ¯ur,
p. Barbara Pacan.
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
Kierownik Wydzia³u: Izabella Rybak,
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
Kierownik: Ma³gorzata Kasperkiewicz
Dni przyjêæ: poniedzia³ek, czwartek, pi¹tek,
godz. 10.00-14.00.
W celu u³atwienia kontaktu prosimy
o uprzednie umawianie siê na wizytê
drog¹ telefoniczn¹

Rodzinie Swerd³yk
wyrazy szczerego wspó³czucia
z powodu œmierci
£ARYSY SWERD£YK
– Wielkiego Przyjaciela Polaków,
Osoby Wielkiego Serca
sk³ada
Federacja Organizacji Polskich
na Ukrainie

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
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 Stanis³awowie:
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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Stale współpracują:
Szymon Kazimierski, Piotr Jan
czarek, Tadeusz Olszański,
Tadeusz Kurlus, Jacek Borzęcki,
Renata Klęczańska, Helena
Gołąb, Maciej DęborógBylczyński,
Wojciech Krysiński, Eugeniusz
TuzowLubański, Władysława
Dobosiewicz, Julia Tomczak,
Natalia Kostyk, Olga Ciwkacz,
Dmytro Antoniuk, Elżbieta
Lewak, Eustachy Bielecki i inni.
Drukujemy również teksty auto
rów, z którymi się nie zgadzamy!
Pismo wspierane przez Senat RP
za pośrednictwem Fundacji
Pomoc Polakom na Wschodzie.
Za treść reklam, ogłoszeń i oświad
czeń redakcja nie ponosi odpo
wiedzialności, nie zamówionych
rękopisów nie zwraca i pozosta
wia sobie prawo do skrótów.
ТзОВ Видавничий Дім «Молода
Галичина»
Indeks na prenumeratę 98780
Індекс передплати 98780
Газета виходить 2 рази на місяць

28

O tym i owym

216 marca 2009 * Kurier Galicyjski

KONKURS MISS POLONIA UKRAINA

KURIER

galicyjski

Można zaprenumerować
na poczcie!!!

KOD PRENUMERATY
УКРПОШТА 98780
Cena prenumeraty pocztowej
w roku 2009:
3 miesiące  11,08 hrywien
6 miesięcy – 22,14 hrywien
12 miesięcy – 44,28 hrywien
Organizacje i instytucje mogą też zamawiać
prenumeratę bezpośrednio w naszej redakcji:
osobiście, telefonicznie, listownie lub drogą
mailową (kuriergalicyjski@wp.pl)

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

Podstawowe
warunki udzia³u
w konkursie to:
1.Wiek 18 – 26 lat
2.Stan cywilny – panna
/bezdzietna
Zainteresowane kandydatki proszone s¹ o wype³nienie
FORMULARZA ZG£OSZENIOWEGO oraz do³¹czenie 2
– 3 zdjêæ:
1. Portret
2. Ca³a sylwetka z przodu
Ca³oœæ nale¿y wys³aæ na
adres email:
biuro@pilstudio.pl,
pilstudio@mail.ru

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.kresywschodnie.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

Zdjêcia mog¹ byæ amatorskie.
Na zg³oszenia oczekujemy
do 30 marca 2009 r.
Uwaga!
Przed wys³aniem zg³oszenia prosimy o zapoznanie siê
z regulaminem konkursu
dostêpnym w zak³adce Regulamin formularz zg³oszeniowy
w formacie WORD, wype³nij
i nastêpnie wyœlij na adres
email biuro@pilstudio.pl
Kontakt:
PRODUCENT KONKURSU
MISS POLONIA UKRAINA
Marek Lamprecht
Mobile: +48 601 225 732

Mobile: +48 888 771 867
@: marek@pilstudio.pl
KOPRODUCENT KONKURSU
Region LWÓW
Katarzyna Pos³uszny
Mobile: +48 604 111 883
@: kasia@pilstudio.pl
ORGANIZATOR PRODUKCJI
Kamil Pastuszak
Mobile: + 48 502 555 643
@: biuro@pilstudio.pl
Kontakt w Stanis³awowie:
Klub Europejski
Tel.: +380 342 715638
Mobile: +380 508368401

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
02.04.2009, Lwów
KUPNO UAH
8,30
10,40
2,16
11,40
2,22

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

8,55
10,80
2,28
12,00
2,20

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

