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z wyboru
Fascynująca opowieść
Barbary Stasiak, która
porzuciła wygodne
i ustabilizowane życie
w Polsce i zamieszkała
na Huculszczyźnie –
miejscu, którego
szukała całe życie.
 s. 20

NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE

PRAWDA ZWYCIĘŻA

Zjazd Związku Polaków na Białorusi zakończony.
Andżelika Borys – ponownie przewodniczącą!
W ostatni¹ niedzielê odby³
siê w Grodnie Zjazd Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi.
Zjazd odbywa³ si¹ w dramatycznych okolicznoœciach.
Poprzedzony by³ szeregiem
incydentów i prowokacji ze
strony w³adz bia³oruskich,
wymierzonych w polsk¹
spo³ecznoœæ w tym kraju.
Delegaci na zjazd byli
zastraszani. Gro¿ono im
wyrzuceniem z pracy
i konsekwencjami karnymi.
Do ostatniej chwili nie by³o
jasne, czy zjazd siê odbêdzie.
Do Grodna œci¹gniêto
posi³ki milicyjne. Du¿¹
aktywnoœæ przejawia³o
miejscowe KGB.
Pomimo takich dzia³añ, na
zjazd dotar³a wystarczaj¹ca
liczba delegatów, by uchwa³y
jego by³y wa¿ne. Na przewodnicz¹c¹ ZPB ponownie wybrano And¿elikê Borys (148
g³osów za, 15 przeciw). W dniu
zjazdu w Grodnie panowa³
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spokój. Zjazdu nie zak³óci³y
¿adne incydenty, prowokacje
czy interwencje s³u¿b porz¹dkowych. Zwi¹zkowcy przyjêli
odezwê do prezydenta Bia³orusi, Aleksandra £ukaszenki. Zaraz po wyborze And¿eliki
Borys depeszê gratulacyjn¹
przes³a³ na jej rêce premier
polskiego rz¹du – Donald Tusk.
Goœæmi obrad byli polscy

senatorowie, pos³owie i eurodeputowani, a tak¿e przywódca
bia³oruskiej opozycji Aleksander Milinkiewicz.
W wywiadzie udzielonym
Polskiemu Radiu And¿elika
Borys powiedzia³a, ¿e kierowanemu przez ni¹ Zwi¹zkowi
Polaków na Bia³orusi chodzi
o podjêcie dialogu, który
doprowadzi do jego zalegalizowania na Bia³orusi.
Obecny w Grodnie wicemarsza³ek Senatu RP Zbigniew
Romaszewski powiedzia³, ¿e
Polacy mieszkaj¹cy na Bia³orusi wykazali wielk¹ determinacjê w walce o swoje konstytucyjne prawo do zrzeszania

siê. Zdaniem senatora Romaszewskiego istotne jest, ¿e do
statutowego zjazdu dosz³o.
Doda³, ¿e wydarzenie to jest
wa¿ne nie tylko dla bia³oruskich Polaków, ale równie¿
dla samej Bia³orusi, gdy¿ jest
elementem sfery wolnoœci,
która powinna siê poszerzaæ.
Senator Andrzej Person –
szef senackiej komisji do
spraw kontaktów z Poloni¹,
powiedzia³, ¿e Zwi¹zek Polaków na Bia³orusi jest jedn¹
z najwa¿niejszych organizacji
polonijnych na œwiecie.
Obecny na zjeŸdzie Polaków lider bia³oruskiej opozycji
Aleksander Milinkiewicz
wyrazi³ przekonanie, ¿e Polacy, decyduj¹c siê, mimo represji, na zorganizowanie
zjazdu, wykazali troskê o poszanowanie konstytucyjnego
prawa do wolnoœci zrzeszania
siê.
Milinkiewicz nazwa³ zjazd
polonijnej organizacji „œwiêtem wolnoœci”. Mówi³, ¿e jest
to demonstracja ducha patriotycznego tych, którzy licz¹ nie
tylko na odrodzenie polskoœci,
ale i na odrodzenie Bia³orusi.
Prawda zwyciê¿a – doda³
lider bia³oruskiej opozycji.
opr. Marcin Romer

Premier Donald Tusk z³o¿y³ gratulacje
And¿elice Borys, ponownie wybranej
na przewodnicz¹c¹ Zwi¹zku Polaków
na Bia³orusi i zapewni³, ¿e polski
rz¹d podejmie wszelkie dzia³ania, by
prawa Polaków na Bia³orusi by³y
chronione. Mimo wczeœniejszych
represji ze strony bia³oruskich w³adz,
Redakcja „Kuriera Galicyjskiego”
Zwi¹zek nie jest uznawany przez
zatrudni dziennikarzy oraz korektorów
w³adze w Miñsku, które za legalnie
Wymagania:
dzia³aj¹c¹ organizacjê uzna³y zwi¹zek, bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie,
znajomość komputera, dyspozycyjność, kreatywność,
kierowany przez Józefa £ucznika.
nienormowane godziny pracy.
Tej organizacji nie uznaje Warszawa. Nabór jest prowadzony na podstawie konkursu.
Zdaniem And¿eliki Borys, trudno
CV oraz dokumenty potwierdzające można składać
w redakcji gazety we Lwowie.
przewidzieæ, czy bia³oruskie w³adze
Kontakt:
zdecyduj¹ siê zalegalizowaæ Zwi¹zek email: kuriergalicyjski@wp.pl
Polaków.
tel.: +380322610054

NASI
PARTNERZY
W ETERZE

Bunkier Stalina
DMYTRO ANTONIUK
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Wampirzyca
SZYMON KAZIMIERSKI
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Jęczy i wyje
Dniepr szeroki
WYWIAD Z LIDEREM
PARTII EUROPEJSKIEJ
MYKOŁĄ
KATERYNCZUKIEM
 s. 6

2

Przegląd wydarzeń

1731 marca 2009 * Kurier Galicyjski
Z Grzegorzem Opaliñskim,
Konsulem Generalnym RP
we Lwowie rozmawia³a
Maria Basza
zdjêcie autorka
- Zacznijmy od tematu
najbardziej gor¹cego. Naszym zdaniem, jest nim rezygnacja z utworzenia w roku
bie¿¹cym Konsulatu RP w
Iwano-Frankowsku. Powodem decyzji, podjêtej w tej
sprawie przez MSZ w Warszawie jest, jak wiemy, koniecznoœæ poczynienia
oszczêdnoœci bud¿etowych.
Sprawa ta wielu ludziom
wydaje siê byæ kontrowersyjna. Na miejscu wywo³a³a
powszechn¹ konsternacjê.
WyraŸnie zawiedzione wydaj¹ siê byæ miejscowe œrodowiska polskie i nie tylko
one. Istnieje opinia, ¿e wiêcej mo¿na na tym straciæ,
ni¿ zyskaæ. Trudno bêdzie
bowiem powróciæ do etapu,
jaki zosta³ ju¿ osi¹gniêty. W
jaki sposób móg³by Pan skomentowaæ tê sprawê?
- Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP podjê³o decyzjê o zwiêkszeniu sieci
polskich placówek konsularnych na Ukrainie. S¹ to IwanoFrankowsk, Winnica i Sewastopol. Jednak¿e, maj¹c na
uwadze pewne skutki kryzysu
ekonomicznego, ustalono, ¿e
niektóre spoœród tych lokalizacji placówek konsularnych,
na które ju¿ otrzymaliœmy
zgodê w³adz ukraiñskich, bêd¹
mia³y priorytet. Nie mo¿na
stwierdziæ, ¿e jest to rezygnacja z którejœ lokalizacji, ale
zosta³a ustalona pewna kolejnoœæ otwierania poszczególnych placówek. Decyzja,
dotycz¹ca utworzenia nowych
placówek konsularnych na

ROZMOWY Z KONSULEM RP WE LWOWIE
w fazie ratyfikacji przez parlament polski i ukraiñski.
Zarówno placówka w £ucku,
jak i we Lwowie przygotowania
te prowadzi niezale¿nie od procesu ratyfikacji, aby póŸn¹
wiosn¹ tego roku byæ w stanie
realizowaæ w praktyce postanowienia sejmowe. Bêdzie to
strefa 30+, to znaczy w zasadzie trzydziestokilometrowa,
ale je¿eli jakaœ wieœ wykracza
poza tê strefê, a zaczyna siê
w tej strefie, to wychodz¹ce
poza tê strefê obszary bêd¹ do
niej w³¹czone. Dokumenty
MRG bêd¹ wydawane przez

konsula generalnego w £ucku
i przez konsula generalnego
we Lwowie. Te placówki równie¿
bêd¹ przyjmowa³y od obywateli Ukrainy, zameldowanych
przez okreœlony czas w tej
strefie odpowiednie wnioski
i po ich opracowaniu w tych¿e
placówkach, bêd¹ wydawane
przepustki.
Bardzo dziêkujê Redakcji
„Kuriera Galicyjskiego” za
zbieranie pytañ od Czytelników. Namawiam do tego,
aby pytania by³y do redakcji
przesy³ane.
- Dziêkujemy za rozmowê.

PYTANIA DO KONSULATU GENERALNEGO
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WE LWOWIE
OD CZYTELNIKÓW „KURIERA GALICYJSKIEGO”

Ukrainie ukierunkowana by³a
na poprawê funkcjonowania
tych¿e placówek, w odniesieniu do interesantów, którzy
do nas przychodz¹.
Konsulat, który bêdzie
powstawa³ w Winnicy, powstanie poprzez wydzielenie z
istniej¹cych w chwili obecnej
okrêgów konsularnych poszczególnych obwodów. I tak:
z wydzia³u konsularnego Ambasady RP w Kijowie, do
winnickiego okrêgu konsularnego wejdzie ob³ast winnicka.
Z okrêgu konsularnego w £ucku do tego¿ nowoutworzonego
okrêgu przy³¹czona zostanie
Ziemia ¯ytomierska, nato-

miast z lwowskiego okrêgu
konsularnego do tego¿ konsulatu zostanie w³¹czona ob³ast
chmielnicka. Tym samym, ta
nowa placówka odci¹¿y
wszystkie trzy wczeœniej
wymienione konsulaty.
- Jak wygl¹da sprawa
przygotowañ do wprowadzenia Ma³ego Ruchu Granicznego?
- Jesteœmy aktualnie na
etapie instalacji oprogramowania do obs³ugi Ma³ego Ruchu Granicznego (MRG). W
ci¹gu kilku tygodni, mamy
nadziejê, ¿e bêdziemy gotowi
do przyjmowania wniosków.
Umowa o MRG jest aktualnie

- Jakie wymogi musi spe³niæ posiadacz Karty Polaka
przy ubieganiu siê o wizê
krajow¹? Czy musi okreœliæ
cel swojej wizyty?
- Posiadacz Karty Polaka,
ubiegaj¹c siê o wizê, musi
przedstawiæ b¹dŸ decyzjê o jej
przyznaniu, b¹dŸ kserokopiê
Karty Polaka, posiadaæ wype³nion¹ ankietê i zdjêcie. To
s¹ te minimalnie wymogi
wizowe, aczkolwiek odnosz¹
siê do ubiegania siê o wizê
krajow¹. Natomiast w odniesieniu do jednolitej wizy
schengeñskiej posiadacz
Karty Polaka podlega niemal¿e takim samym wymaganiom, jak wszyscy pozostali aplikanci. Posiadacz
Karty Polaka nie musi okreœlaæ celu swojej wizyty. Mo¿e
siê ubiegaæ o d³ugoterminow¹
wielokrotn¹ wizê.
- Czy posiadacz Karty
Polaka powinien mieæ

RENATA KLÊCZAÑSKA
nauczycielka ŒSzO nr 3
w Stanis³awowie

13 – TEGO W PIĄTEK

Dyrekcja Œredniej Szko³y
Ogólnokszta³c¹cej nr 3 w
Iwano-Frankiwsku/Stanis³awowie w tym w³aœnie dniu
goœci³a w murach szko³y
polskich konsulów ze Lwowa,
którzy przyjechali na spotkanie z Polakami w sprawie
otrzymania przez nich Karty
Polaka. Zainteresowanie ze
strony Polaków by³o ogromne.
Od wczesnych godzin
przedpo³udniowych do póŸnego popo³udnia t³um oczekuj¹cych w korytarzu na
przyjêcie nie zmniejsza³ siê. Do
Stanis³awowa przyjecha³y
bowiem osoby z okolic, dla
których zdecydowanie bli¿ej
by³o do Stanis³awowa, ni¿ do
Lwowa. Cieszy taka inicjatywa, gdy konsulowie wychodz¹
do ludzi, naprzeciw ich problemom i k³opotom.
W czasie przerwy dosz³o
równie¿ do spotkania panów
konsulów - Jerzego Hermy

i Damiana Ciarciñskiego z
dyrekcj¹ szko³y i nauczycielkami skierowanymi do
pracy przez CODN. W mi³ej
atmosferze prowadzone by³y
rozmowy dotycz¹ce samej pracy i rozwi¹zywania ró¿nych,
pojawiaj¹cych siê problemów.
Praca w polskich klasach w
tej szkole nale¿y do specyficznej i bardzo z³o¿onej, ale
szacunek i uznanie dla nauczycielek ze strony dyrektora
szko³y z³o¿ony w obecnoœci
obu konsulów i dobrze uk³adaj¹ca siê wspó³praca œwiadcz¹ o umiejêtnoœci budowania
dobrych relacji w stosunkach
miêdzyludzkich z obu stron.
W tym miejscu nale¿y zaznaczyæ, ¿e nauczyciele przybyli z Polski otwarci s¹ na
wspó³pracê z miejscowymi
Polakami. Pani Regina Idzikowska od paŸdziernika 2008 r. w
ka¿d¹ sobotê od godziny 15.00
czeka na Polaków staraj¹cych

Konsulowie oraz dyrekcja Œredniej Szko³y nr 3 w IwanoFrankiwsku, wraz z nauczycielami z Polski
siê o Kartê Polaka celem podszlifowania jêzyka i usystematyzowania wiedzy o Polsce.
Niestety, do chwili obecnej
nikt siê nie zg³osi³, mimo
wczeœniej podanych infor-

macji. Zapraszamy do skorzystania z tej pomocy.
Nie by³ to koniec wizyt
tego dnia. W godzinach
popo³udniowych szko³ê odwiedzi³a delegacja z Opola

œrodki finansowe, jak¹œ odpowiedni¹ kwotê (w jaki
sposób ma je udokumentowaæ?)
- Nie ma takiej koniecznoœci.
- Czy konsulat potwierdza dokumenty (t³umaczenie dokumentów), wydane
w RP? Jeœli tak, to w jakim
trybie?
- Wydzia³ Prawny Konsulatu zajmuje siê potwierdzaniem autentycznoœci dokumentów, czy te¿ sporz¹dzaniem ich t³umaczeñ. Jest to
prowadzone codziennie,
oprócz œrody. Aczkolwiek,
maj¹c doœæ du¿¹ iloœæ tych
dokumentów czasem o sporej objêtoœci, oraz bior¹c pod
uwagê koniecznoœæ przeprowadzenia ca³ej procedury,
nie zawsze mo¿emy zrobiæ to
„od rêki”. Niekiedy umawiamy siê na konkretny dzieñ.

KG
w osobach prezydenta miasta
Ryszarda Zembaczyñskiego
i inspektora ds. miêdzynarodowych przy Urzêdzie
Miejskim w Opolu Albiny
Staporek.
Przyby³ych serdecznie powitali uczniowie klasy polskiej, prezentuj¹c krótki program w jêzyku polskim i ukraiñskim. Goœcie, jak zawsze
zreszt¹, nie przybyli z pustymi rêkoma. Tym razem
przywiezione zosta³y do
szko³y meble dla klasy polskiej. Prezydent Opola z du¿ym zainteresowaniem pyta³
o potrzeby uczniów i nauczycieli, deklaruj¹c pomoc.
Przekazane zosta³y równie¿
materia³y jednej ze szkó³
opolskich, która pragnie nawi¹zaæ wspó³pracê. W szkole
powstanie ekspozycja promuj¹ca szko³ê opolsk¹, a w
Opolu - wystawa poœwiêcona
Szkole nr 3, celem bli¿szego
poznania. W perspektywie
przewiduje siê wymianê
uczniów.

KG
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ZBIGNIEW RELIGA NIE ŻYJE

Zmar³ b. minister zdrowia
RP i wybitny polski kardiochirurg prof. Zbigniew Religa. Profesor chorowa³ na
raka p³uc. Mia³ 71 lat. W
1986 r. przeprowadzi³ pierwsz¹ w Polsce udan¹ transplantacjê serca. W ostatnich
latach by³ pos³em klubu PiS
i jednym z najbardziej znanych krajowych polityków.
By³ kawalerem Orderu Or³a
Bia³ego.
Prof. Religa pe³ni³ funkcjê
ministra zdrowia w rz¹dzie
PiS, wczeœniej by³ senatorem.
W grudniu 2008 skoñczy³ 70
lat.
W ostatnich latach ¿ycia
prof. Religa powa¿nie chorowa³. W maju 2007 przeszed³
operacjê, która zakoñczy³a siê
wyciêciem komórek nowotworowych z p³uca. W czerwcu
tego samego roku zosta³ wypisany ze szpitala, tydzieñ
póŸniej po wykonaniu badañ
stwierdzono, ¿e cierpi na nowotwór z³oœliwy p³uc. W tym
samym miesi¹cu wróci³ do
pracy w resorcie zdrowia.
Pomimo choroby Religa – jako

pose³ PiS – niemal do koñca
uczestniczy³ w pracach Sejmu, nie unika³ tak¿e wyst¹pieñ w mediach.
By³ ¿onaty i mia³ dwoje
doros³ych dzieci: Ma³gorzatê
i Grzegorza. ¯ona – Anna Wajszczuk-Religa jest tak¿e lekarzem i wyk³adowc¹ Akademii
Medycznej w Warszawie. W wolnych chwilach Religa lubi³
³owiæ ryby i kibicowaæ ulubionej
dru¿ynie pi³karskiej – Górnikowi Zabrze, której by³ honorowym cz³onkiem. Prof. Religa
urodzi³ siê 16 grudnia 1938
roku w Miedniewicach ko³o
¯yrardowa w rodzinie nauczycielskiej. Studiowa³ na Akademii Medycznej w Warszawie. W 1973 r. obroni³ pracê
doktorsk¹, a w 1981 habilitowa³ siê. W latach 70. i 80. odbywa³ sta¿e naukowe w USA.
Najwiêksze sukcesy zawodowe
Religi – jak sam przyznawa³ zwi¹zane by³y z Zabrzem. Tam,
15 sierpnia 1985r., przeprowadzi³ pierwsz¹ operacjê na
sercu, a kilka miesiêcy póŸniej
- pierwsz¹ udan¹ transplantacjê serca w Polsce. W 1988 r.

z jego inicjatywy powsta³a
Pracownia Sztucznego Serca
Œl¹skiej Akademii Medycznej.
W latach 1996-99 Religa pe³ni³
funkcjê rektora Œl¹skiej
Akademii Medycznej. By³
autorem lub wspó³autorem
136 prac naukowych i autorem kilku patentów.
W 1994 r. zosta³ przewodnicz¹cym Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform. Dwa
lata póŸniej za³o¿y³ partiê
Republikanie, a w 1997 r.
wszed³ z ni¹ do Stronnictwa
Konserwatywno-Ludowego.
W 2004 roku utworzy³ Partiê
Centrum.
Prof. Religa w 2005 r. wystartowa³ w wyborach prezydenckich, ale ostatecznie
wycofa³ siê z kandydowania i
przekaza³ swoje poparcie
obecnemu premierowi Donaldowi Tuskowi. W tym samym
roku profesor zosta³ ministrem
zdrowia w rz¹dzie PiS. Pe³ni³
tê funkcjê do jesieni 2007 r.
Od tamtego czasu by³ pos³em
klubu PiS i zasiada³ w sejmowej komisji zdrowia.
Za dokonania w dziedzinie
kardiochirurgii Religa zosta³
odznaczony Orderem Or³a Bia³ego, Krzy¿em Kawalerskim
Odrodzenia Polski, Krzy¿em
Komandorskim z Gwiazd¹
Odrodzenia Polski oraz Krzy¿em Wielkim Odrodzenia
Polski. By³ doktorem honoris
causa Uniwersytetu Medycznego we Lwowie, Akademii
Medycznej w Bia³ymstoku,
Œl¹skiej Akademii Medycznej,
Akademii Medycznej w Warszawie oraz Uniwersytetu
Opolskiego. Odznaczony tak¿e
Orderem Uœmiechu.
(pap)

DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ
00324 Warszawa, ul. Karowa, 20, Tel. (022) 826 51 95, faks (022) 827 67 51

Program imprez – marzec 2009
WYSTAWY
Warszawska Inicjatywa
Kresowa
18.03, œroda, godz. 18.00
spotkanie
W cyklu „Opowieœci z Kresów” – Kresowi Wokulscy:
od Baczewskiego i Ruckera
do Stollego i Elektritu
Zapraszamy na opowieœci
o g³oœnych kiedyœ, dziœ ma³o
znanych przedsiêbiorcach
z Kresów. W programie: sagi
lwowskich rodów Baczewskich, producentów najlepszych
polskich wódek i Ruckerów,
wytwórców popularnych
konserw i s³odyczy, opowieœæ
o gospodarczym cudzie nad
Niemnem – s³ynnej hucie szk³a
Juliusza Stollego, a tak¿e
dokonania jednej z najnowo-

czeœniejszych w Europie wytwórni odbiorników radiowych
z Wilna. Dodatkow¹ atrakcj¹
bêdzie prezentacja oryginalnych wyrobów przemys³owych
z Kresów. Prowadzi Tomasz
Kuba Koz³owski.
27. 03, pi¹tek, godz. 18.00
spotkanie z ksi¹¿k¹ Harcerskie Wilno. Promocja ksi¹¿ki
Antoniego Wasilewskiego
Zarys dziejów Wileñskiej
Chor¹gwi Harcerzy oraz
Czarna Trzynastka.
W marcu 2009, nak³adem
Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej i Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego na Litwie
uka¿¹ siê opracowania hm
Antoniego Wasilewskiego
Zarys Dziejów Wileñskiej
Chor¹gwi Harcerzy i Czarna

Trzynastka – monografia
naj-s³ynniejszej dru¿yny
wileñ-skiej. Zapraszamy na
pre-zentacjê multimedialn¹
po-œwiêcon¹ harcerstwu
wileñ-skiemu i wspomnienia o
au-torze,
Antonim
Wasilewskim. W spotkaniu
wezm¹ udzia³ wydawcy i
redaktorzy
publi-kacji,
przedstawiciel Fundacji
Pomoc Polakom Na Wschodzie, która sfinansowa³a druk
ksi¹zki oraz harcerze i instruktorzy ze œrodowisk kultywuj¹cych tradycjê „Czarnej
trzynastki wileñskiej”.
Wiêcej informacji:
Magda Lasia,
m.lasia@dsh.waw.pl
Agata Kwiek,
a.kwiek@dsh.waw.pl
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OPOLE –
„DOBROCZYŃCĄ
ROKU 2008”

Prezydent Opola Ryszard Zêbaczyñski oraz inspektor do
spraw miedzynarodowych przy opolskim urzêdzie
miejskim Albina Staporek
HALINA P£UGATOR
tekst i zdjêcie
Partnerskie miasto IwanoFrankiwska (d. Stanis³awowa) – Opole otrzyma³o wysok¹ nagrodê „Dobroczyñca
roku 2008”.
Uroczystoœæ odbyla sie 13
marca w teatrze dramatycznym imienia Iwana Franki
w Iwano-Frankiwsku (d. Stanis³awowie). Nagrodê odbieral
prezydent Opola Ryszard
Zêbaczyñski w towarzystwie
inspektora do spraw miedzynarodowych przy opolskim
urzêdzie miejskim Albiny
Staporek.
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Do Opola przybyli ratownicy z
Kijowa i pracowali nad usuwaniem skutków powodzi
przez piêæ tygodni. „Nasza
pomoc nie jest jednak sp³acaniem d³ugów wdziecznosci,
a zwykla ludzk¹ spraw¹. „Tak
post¹pi³by ka¿dy, a zw³aszcza
w odniesieniu do zaprzyjaŸnionego miasta i jego mieszkañców” – w³¹cza siê do rozmowy pani Albina Staporek.
Przedstawiciele Opola zostali nagrodzeni przez zgromadzon¹ w teatrze publicznoœæ ogromn¹ owacj¹.
„Specjalnie w tym roku
stworzyliœmy taka nagrodê, –
powiedzia³ rozpoczynaj¹c

Ludzie powinni wzajemnie sobie
pomagaæ. A zw³aszcza w takiej
sytuacji, jak wielka lipcowa powódŸ
na Ukrainie w 2008 roku.

Wokó³ goœci, jeszcze przed
ceremoni¹ zebra³o siê wiele
osób. Ka¿dy z nich chcia³ wyrazic swoj¹ wdziêcznoœæ. „Nie
zrobiliœmy nic szczególnego, –
mówi „Kurierowi Galicyjskiemu” zaskoczony ale zadowolony pan Zêbaczyñski. –
Ludzie powinni wzajemnie
sobie pomagaæ. A zw³aszcza w
takiej sytuacji, jak wielka lipcowa powódŸ na Ukrainie w
2008 roku”.
Pan prezydent przypomnia³, ¿e Opolanie doskonale
wiedz¹, czym jest powódŸ.
Opole prze¿y³o podobny
kataklizm w 1997 roku. Wtedy
miasto zosta³o zalane, wydawa³oby sie malutkimi rzeczkami, ktorych woda wyst¹pila
z brzegów. Ukraina nie pozostawi³a wówczas s¹siadów
samych z tym nieszczêœciem.

uroczystoœæ mer Iwano-Frankiwska pan Wiktor Anuszkiewiczus. – W czasie powodzi od
Opola otrzymaliœmy milion
z³otych”. Pieni¹dze te zosta³y
rozdysponowane na potrzeby
miejskiego szpitala i szkó³.
Opole w dalszym ciagu
pragnie pomagaæ miastu
partnerskiemu. Pan prezydent i pani inspektor odwiedzili szpital miejski i zapowiedzieli ¿e wkrotce zostan¹
przekazane fundusze dla oddzia³u neurologicznego. „Zachêcam rownie¿ wszystkich
tutaj obecnych, szczególnie
miejscowych biznesmenów do
pomocy temu szpitalowi”, powiedzial prezydent Zêbaczyñski dziêkujac za otrzyman¹ nagrodê.
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Przegląd wydarzeń

1731 marca 2009 * Kurier Galicyjski
HALINA P£UGATOR
Na zaproszenie pos³a sejmiku
wroc³awskiego - dyrektora
wydawnictwa „Ziemia
K³odzka”, dzia³acza spo³ecznego i religijnego,
inicjatora i organizatora
polsko-czeskich dni kultury
chrzeœcijañskiej, Juliana
Golaka z Nowej Rudy,
korespondentka „Kuriera
Galicyjskiego” mia³a
mo¿liwoœæ zwiedziæ ma³o
znany na Ukrainie przygraniczny region dolnoœl¹ski.
St¹d Polacy maj¹ bli¿ej do
Pragi ani¿eli do Warszawy.
Wartoœci rodzin œl¹skich
Ludzie tutaj mieszkaj¹cy
s¹ bardzo ¿yczliwi i pogodni,
dumni i ceni¹cy swobodê, nie
znosz¹ pod³oœci, zdrady, k³amstwa. S¹ bardzo emocjonalni
i jednakowo wyra¿aj¹ zarówno
szczeroœæ, jak gniew. S¹ bardzo
naturalni we wszystkim, podobnie jak ich, choæ i niewysokie, ulubione góry Sudety.
Podró¿ rozpoczyna siê od
zwiedzania Nowej Rudy. Mijaj¹c niedu¿e kilkupiêtrowe domy
prywatne, pan Julian opowiada,
¿e niegdyœ doœæ liczne miasteczko w dniu dzisiejszym cierpi z powodu bezrobocia. Du¿o
m³odzie¿y wyjecha³o „na zarobki” do Europy Zachodniej.
Ktoœ wyruszy³ za ocean. Ci,
którzy pozostali, staraj¹ siê
jakoœ sobie radziæ w tych trudnych warunkach, aby wspieraæ
swoj¹ rodzinê, która dla Œl¹zaków wraz z takimi pojêciami
jak Bóg, Honor, Ojczyzna, jest
rzecz¹ œwiêt¹. Takie podejœcie
mo¿e wydawaæ siê ludziom
z Ukrainy nieco konserwatywne,
ale w³aœnie ono stanowi podstawê trwa³ych i mocnych rodzin, z których znana jest Ziemia
K³odzka.
Œl¹zacy – to gorliwi katolicy.
W odró¿nieniu od mieszkañców s¹siednich Czech, w których
chrzeœcijañstwo za czasów re¿imu komunistycznego i burzliwych lat 90. straci³o na znaczeniu, tutaj gorliwie czcz¹ wiarê
przodków. Tu w niedzielê i œwiêta
œwi¹tynie nigdy nie s¹ puste.
Potêga gór, lecznicza woda
Za tak¹ wiernoœæ przykazaniom Bo¿ym, pracowitoœæ,
na pewno Bóg im wynagrodzi³.
Da³ Œl¹zakom Ÿród³a z lecznicz¹ wod¹, która leczy wszystkie choroby, czyste powietrze,
zielone lasy, które ka¿dego ranka
pokrywaj¹ siê przeŸroczyst¹
mg³¹ oraz bajeczne góry. Dobroæ i szczeroœæ miejscowych
mieszkañców dodaje si³y zmêczonym k³opotami codziennymi
wczasowiczom.
Chêtnych do odpoczynku
wœród takiej piêknej przyrody
nie brakuje. Uzdrowisk te¿.
Na maleñkim kawa³ku doliny,
otoczonej ze wszystkich stron
górami, uzdrowisk jest mnó-

NA ZIEMIĘ KŁODZKĄ
DO PRZYJACIÓŁ I PO ZDROWIE
dom. Za pieni¹dze otrzymane
ze sprzeda¿y i eksportu wody
kupiono nowoczesny sprzêt.

Spotkanie Juliana Golaka (od lewej), Lecha W³odarczyka z dziennikark¹ Halin¹
P³ugator

Od carycy
do… kryzysu
Kiedyœ, aby napiæ siê wody
leczniczej, do Polanicy
przyje¿d¿a³o bardzo du¿o osób
nale¿¹cych do rodzin królewskich z ca³ej Europy. Spacerowa³a w¹skimi œcie¿kami
uzdrowiska równie¿ rosyjska
caryca Aleksandra, ¿ona Miko³aja II. Wtedy to pobyt w
klasycznym uzdrowisku sprowadza³ siê do spo¿ywania
wody i wieczornych promenad.
¯adnych nerwów. Idylliczny
spokój i cisza.
Tradycja nie zanik³a. Dotychczas do Polanicy przyje¿-

Polanica

Pijalnia wód. Zimowa bajka Polanicy
stwo. Najbardziej znane to
Polanica, Duszniki, Kudowa
Zdrój. S³owo „zdrój” w Polsce
zawsze jest dodawane do nazwy
uzdrowiska, aby ludzie wiedzieli, ¿e odpoczywaj¹c tu
odbudowuj¹ swoje zdrowie.
Po drodze do Polanicy Zdrój
– góry dooko³a. Wszêdzie cisza
lasu i bajkowe prywatne sadyby
turystyczne. Obok budynków
nadal widaæ blask œwi¹tecznej iluminacji, na podwórzach
– figurki bajkowych bohaterów, samochody wczasowiczów. Wszystko to bardzo przypomina Karpaty. Chocia¿
Sudety s¹ ni¿sze, jednak tu
te¿ oddycha siê bardzo lekko,
podobnie przyci¹ga do siebie
b³êkit pogodnego zimowego
nieba. Ciekawe wiadomoœci
pana Juliana, który zna
mnóstwo opowieœci i legend
o ka¿dej uliczce, lasku, maleñkich wsiach, pobudzaj¹ nasz¹
wyobraŸniê. Z ka¿dym kilometrem, który nas przybli¿a
do gór, wzrasta odczucie
czegoœ niezbadanego.
Po drodze gadatliwy kierowca opowiada, ¿e Polanica
jest uwa¿ana za uzdrowisko
zakochanych. Mo¿na tu wyleczyæ rany sercowe, ale równie¿

mo¿na straciæ rozum i duszê
i pójœæ za prawiecznym zewem
mi³oœci. Na herbie Polanicy
widnieje du¿e serce jako symbol mi³oœci.
¯aby zdech³y
– ludzie wyzdrowieli
Z pierwsz¹ wizyt¹ idziemy
do prezesa spó³ki „Uzdrowisk
K³odzkich” Lecha W³odarczyka. Idziemy w kierunku du¿ego domu. Pan Julian, podchodz¹c do budynku, wskazuje
na ma³¹ rzeczkê. Jeszcze kilka lat temu zrobi³a du¿o biedy
podczas powodzi. Od razu
przypomina siê ubieg³oroczna
powódŸ na Ukrainie i polska
pomoc mieszkañcom Zachodniej Ukrainy.
W jasnym pokoju bardzo
uprzejmie wita nas powa¿ny
mê¿czyzna, który dumnie
opowiada o per³ach swego
uzdrowiska. „Tu ka¿da miejscowoœæ ma specyficzny mikroklimat, z tego, wiêc powodu
nasze uzdrowiska maj¹ ró¿ne
profile lecznicze - mówi pan
W³odarczyk. – W Polanicy lecz¹
serce, choroby aparatu ruchowego, problemy gastroenterologiczne. Cz³owiek, który
popije miejscowej wody mi-

neralnej, wraca do domu
zdrowy”.
Owa woda – to duma Ziemi
K³odzkiej. O jej leczniczych
w³aœciwoœciach dowiedziano
siê w 1857 r. Wtedy te Ÿród³a
nazywano „ropuchami”, bo
znajdywano tam du¿o martwych ¿ab. Skacz¹c do wzbogaconej gazem kwasowêglowym wody, ¿aby ginê³y. Jednak dla ludzi „ropucha” by³a
bardzo korzystna.
W 1905 r. wodê zaczêto
rozlewaæ do butelek. W dniu
dzisiejszym mog¹ siê jej napiæ
nie tylko wczasowicze, ale
i wszyscy chêtni. Maleñki
strumyczek okaza³ siê dla
Polanicy z³ot¹ ¿y³¹. Obecnie
wodê mineraln¹ rozlewaj¹
i sprzedaj¹ na terenie ca³ej
Polski. Na jej podstawie robi¹
ró¿ne napoje gazowane, ale
bez ¿adnych sztucznych
barwników. Wszystko ma
odpowiadaæ pewnym standar-

d¿aj¹ poleczyæ siê i odpocz¹æ
tysi¹ce ludzi z ró¿nych zak¹tków œwiata. Ludzi z Ukrainy,
niestety, jest bardzo ma³o.
U nas wielu po prostu nic nie
wie o k³odzkich uzdrowiskach.
Gdy porównamy obs³ugê i ceny
w podobnych zak³adach ukraiñskich, to przewaga, szczerze
powiedziawszy, jest po stronie
polskiej.
Nie ma czemu siê dziwiæ.
Tu nie przyzwyczajono siê
narzekaæ i oczekiwaæ pomocy
z zewn¹trz. Œl¹zacy nadal pracuj¹ i czekaj¹ na wczasowiczów. Nie boj¹ siê zbankrutowaæ, bo nawet podczas wojny
powietrze i k³odzka woda by³y
bardzo cenione. Leczono tu rannych. Dzisiaj, mówi¹, ¿e Polanica leczy nie tylko choroby,
ale równie¿ pomaga na k³opoty
dnia codziennego. Odwiedziwszy Polanicê, mo¿na z nowymi
si³ami zabieraæ siê do pracy
i ¿aden kryzys nie jest straszny.

RADIO TAXI
Usługi taxi
Przewóz osób
oraz
ładunków
mikrobusami

Wystarczy zadzwonić

i taksówka
jedzie do Państwa

Samochody
klasy VIP
Nie potrzebują Państwo innego operatora
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„POGOŃ” LWÓW
W NOWYCH STROJACH

Szanowna redakcjo!
Nazywam siê Marek Horbañ, jestem wiceprezesem
klubu „Pogoñ” Lwów. Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ
za artyku³ o naszym reaktywowanym klubie, umiesczony
na ³amach Waszej gazety.
Ka¿da informacja, podana
w mediach dopinguje nas do
dalszej dzia³alnoœci.
Obecnie w klubie dzia³a
sekcja pi³karska. Dziêki staraniom Konsulatu RP i Fundacji „Semper Polonia” uda³o
nam siê wynaj¹æ dwie hale,
w których w ka¿d¹ œrodê i
czwartek trenuj¹ pi³karze „Pogoni”. Trenerem sekcji pi³karskiej jest p. W³odzimierz Mandziak – œwietny fachowiec,
który w latach 90-tych trenowa³ Lwowskie Karpaty, potem
FK „LAZ” i FK „Ukraina”, a do
niedawna by³ trenerem „Du-

najca” z Nowego S¹cza. Sekcja
pi³karska liczy ju¿ ponad 20
pi³karzy, wœród których jest
kilku zawodowców.
Niedawno otrzymaliœmy
stroje dla pi³karzy, s¹ one
w barwach narodowych i
bardzo przypominaj¹ wyjazdowe stroje „Pogoni” Lwów
z czasów przedwojennych.
12 marca br. pi³karze odrodzonej „Pogoni” Lwów rozegrali swój pierwszy mecz towarzyski. Przeciwnikiem Pogoni
by³a dru¿yna spó³ki Orlan,
która na co dzieñ wystêpuje
w halowej Biznes Klasie. Mecz
sk³ada³ siê z dwóch czêœci.
W czêœci pierwszej Pogoñ
gra³a w swoim podstawowym
sk³adzie i ta czêœæ zakoñczy³a
siê zwyciêstwem „Pogoniarzy”
7:2. Do drugiej czêœci meczu
„Pogoñ” przyst¹pi³a w sk³adzie
rezerwowym i ta czêœæ niestety

WYSTAWA
O HUCIE PIENIACKIEJ
Zaledwie parê dni po uroczystoœciach, upamiêtniaj¹cych zag³adê polskiej wsi Huta
Pieniacka, w pomieszczeniach
Lwowskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuk Piêknych na ul.
Rylejewa we Lwowie, otwarto
wystawê fotograficzn¹. Wystawa – to przejmuj¹cy fotoreporta¿ z tych uroczystoœci. Z³o¿y³y
siê nañ fotografie wykonane
przez: Mariana Baranowskiego, Mariê Baszê, Konstantego Czawagê, Danutê Greszczuk, Bo¿enê Rafalsk¹ i Miros³awa Rowickiego.

Publicznoœæ dopisa³a. Wœród
goœci – arcybiskup Mieczys³aw
Mokrzycki, przedstawiciele
polskiego konsulatu. Organizatorami by³y redakcje „Lwowskich Spotkañ” oraz „Kuriera
Galicyjskiego”. Wsparcia
udzieli³a Fundacja Pomoc
Polakom na Wschodzie oraz
Konsulat Generalny RP
we Lwowie.
Wystawa bêdzie eksponowana te¿
w Polsce.

zakoñczy³a siê pora¿k¹ 6:3.
Jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e
pi³karze „Pogoni” wspólnie trenuj¹ dopiero od trzech miesiêcy i jeszcze up³ynie trochê
czasu zanim siê zgraj¹. O meczu „Pogoni” informowano w
wiadomoœciach sportowych
na antenie polskiego Radia
Lwów. Oto link do tych wiadomoœci:
http://www.wrzuta.pl/
audio/dT2Gl830Bs/
Aktualnie jesteœmy w trakcie rejestracji klubu. W najbli¿szym czasie planujemy
uruchomiæ sekcjê rowerowa.
Pragniemy zachowaæ bez zmian
barwy oraz symbole klubu.
W przysz³oœci chcemy odrodziæ równie¿ inne sekcje, które
by ³¹czy³y nasza sportow¹
m³odzie¿.
Pozdrawiam
Marek Horbañ

KIEŚLOWSKI W STANISŁAWOWSKIM KINO FM
NATALIA KOSTYK
tekst i zdjêcia
Nietypowa atmosfera –
duch starych, dawno zapomnianych filmów i tych nowych
jeszcze nieznanych. Czaruj¹
i przyci¹gaj¹ sw¹ g³êbi¹. Trafiwszy tu raz, przychodzisz
znów i znów. To o Kino FM.
Rodzynkiem projektu s¹
pokazy filmów w plenerze.
Przegl¹d za pomoc¹ projektora na œcianie i s³uchawek
nie przeszkadza w zwyk³ym
rytmie ¿ycia. S¹ przegl¹dy
letnie oraz zimowe. Latem
jest o wiele ³atwiej, co prawda, tylko wtedy, gdy pozwala
pogoda; zim¹ kino przenosi
siê do pomieszczenia. Nie jest
to ¿aden powód zmniejszenia
iloœci chêtnych do uczest-

Wiktoria Mychaj³yszyn podczas prelekcji, poprzedzaj¹cej film
niczenia w pokazach filmów.
Dziêki entuzjazmowi za³o¿ycieli Kina FM – Wiktorii
Mychaj³yszyn i Witalija Czupaka widzowie maj¹ mo¿liwoœæ
ogl¹dania filmów jêzyku orygina³u z ukraiñskimi napisami. Czasem filmy trafiaj¹ do
kina wprost z jakiegoœ fes-

tiwalu. Nietypowe jest i to, ¿e
wiêkszoœæ filmów jest
tutejszym widzom zupe³nie
nieznana. Nie znajdziesz ich
ani w wypo¿yczalni, ani w
kinie. Jednym z takich filmów
jest Dekalog Krzysztofa Kieœlowskiego. Widzowie mieli ju¿
mo¿liwoœæ obejrzenie pierw-

Witalij Czupak
szych trzech nowel. Ka¿dy
z dziesiêciu filmów opowiada
inn¹ historiê, intryguje i wci¹ga widza w ¿ycie zwyk³ych
ludzi. Te proste impresje
filmowe mog¹ byæ drogowskazem, propozycj¹, zagadk¹;
nadaj¹ znaczenia naszej szarej codziennoœci i nigdy nie

zostawiaj¹ widza obojêtnym.
Pomys³ stworzenia niestandardowego kina pod go³ym niebem zosta³ zrealizowany jeszcze w 2006 roku.
Kino istnieje do dziœ. Dziêki
temu niekomercyjnemu projektowi wielu chêtnych, g³ównie m³odych ludzi mo¿e obejrzeæ nieznane dot¹d filmy,
poddaæ siê niezapomnianym
wra¿eniom, znaleŸæ nowych
przyjació³ i weso³o spêdziæ
czas. Du¿a czêœæ – to filmy
polskie.
Wiktoria uwielbia polskie
kino. Sama robi do nich ukraiñskie napisy. W planach
Kina FM s¹ tak¿e nocne pokazy filmów, oczywiœcie latem
i przy ³adnej pogodzie.
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Z deputowanym do
Rady Najwy¿szej Ukrainy,
liderem Partii Europejskiej Myko³¹ Katerynczukiem rozmawia Eugeniusz Tuzow-Lubañski
- W sytuacji kryzysu polityczno-gospodarczego na
Ukrainie, s³ysz¹c has³a niezadowolonych z obecnych
rz¹dów obywateli Ukrainy, w
rodzaju „Precz ze wszystkimi!”
– przychodzi mi do g³owy
wiersz ukraiñskiego wieszcza
Tarasa Szewczenki „Реве та
стогне Дніпр широкий” („Jêczy i wyje Dniepr szeroki”)
z t¹ tylko ró¿nic¹, i¿ teraz
ten Dniepr nie ryczy, nie
wyje, a tylko jêczy. Czy nie
ma Pan takiego wra¿enia?
- Nigdy Dniepr nie by³ spokojny i stale siê zmienia³ – od
ryczenia do jêczenia. Ale w
obecnej sytuacji mogê powiedzieæ, ¿e rzeczywiœcie m³oda
demokracja na Ukrainie jest
zagro¿ona. Tê demokracjê niszczy przede wszystkim korupcja i polityczny parali¿ elit, które
dosz³y do w³adzy w 2004 roku
po „pomarañczowej rewolucji”.
- Czy uwa¿a Pan, ¿e s¹ to
elity w prawdziwym rozumieniu tego s³owa?
- Elity czy nie elity, ale ci
ludzie doszli do w³adzy na fali
zrywu spo³ecznego 2004 roku.
¯e teraz s¹ nieudolni i nie
potrafi¹ stawiæ czo³a wyzwaniom politycznym i spo³ecznym – to jest fakt.
- Sytuacja jest naprawdê
z³o¿ona. Czy teraz, gdyby na
miejscu „pomarañczowych”
by³a Partia Regionów Ukrainy, s¹dzi Pan, ¿e da³aby sobie
radê?
- Myœlê, i¿ „regiona³owie”
prowadziliby politykê by³ego
prezydenta Kuczmy, która nie
by³aby skuteczna w obecnych
warunkach. Oprócz tego trzeba pamiêtaæ, ¿e PRU nie jest
parti¹ niezale¿n¹ i jest sterowana z Kremla. Gdyby „regiona³owie” w obecnej sytuacji
doszli do w³adzy – to na Ukrainie zapanowa³by re¿im a’la
Putin-Miedwiediew.
Jeœli chodzi o kryzys finansowo-gospodarczy w naszym
kraju – to weszliœmy weñ jako
ostatni i ostatni bêdziemy
z niego wychodziæ. Wg analityków ekonomicznych naszej
Partii Europejskiej, du¿o zale¿y od tego – czy plan prezydenta USA Baracka Obamy
bêdzie skuteczny na rynku
œwiatowym. Jeœli tak siê
stanie – to i Ukrainie bêdzie
³atwiej wychodziæ z kryzysu.
Natomiast w obecnej sytuacji,
Ukraina po prostu walczy o
swoje istnienie. Po szoku, jaki
prze¿yliœmy na pocz¹tku,
przychodzi zrozumienie, co
mamy czyniæ w obecnej sytuacji kryzysowej. Rozumiemy
równie¿, i¿ w wyjœciu z kryzysu
najbardziej przeszkadza Ukrainie brak konsolidacji. Waœnie
miêdzy prezydentem Juszczenk¹ a premierem Tymoszenko w ich rywalizacji o
fotel prezydencki najbardziej
przeszkadzaj¹ normalizacji
w pañstwie i niszcz¹ demokra-

Rozmowy z politykami

JĘCZY I WYJE DNIEPR SZEROKI...
Nie jesteœmy gazet¹, wchodz¹c¹ w bie¿¹ce spory polityczne. Jako pismo
nie reprezentujemy i nie wspieramy ¿adnej konkretnej opcji politycznej.
Oczywiœcie ka¿dy z nas – cz³onków redakcji, podobnie jak ka¿dy z naszych
czytelników, posiada w³asny pogl¹d na tocz¹ce siê wokó³ nas procesy.
Dziœ podejmujemy próbê przedstawienia cyklu rozmów z politykami
ukraiñskimi o sytuacji na Ukrainie i jej przysz³oœci, widzianej z perspektywy
ka¿dego z nich. Myœlê, ¿e cykl taki mo¿e byæ interesuj¹cy dla naszych
czytelników. Bêdziemy go kontynuowaæ w miarê naszych mo¿liwoœci.

Myko³a Katerynczuk
tyczne perspektywy rozwoju
pañstwowego. To tak¿e negatywnie wp³ywa na partnerskie
relacje naród-w³adza w rozstrzygniêciu finansowych
problemów po kryzysie bankowym, gdy wielu Ukraiñców
wycofa³o z banków swoje
oszczêdnoœci, a czêœæ obywateli
po prostu je straci³a.
- A mo¿e to, co siê dzieje
na Ukrainie, jest kryzysem
systemowym?
- Zgadzam siê z tym. Sam
system gospodarczy na Ukrainie prawie siê nie zmieni³ po
upadku Zwi¹zku Sowieckiego.
Tyle tylko, ¿e monopol pañstwowy zosta³ zamieniony na
monopol oligarchiczny. Oligarchowie ukraiñscy, otrzymuj¹c
ogromne zyski, nie spieszyli
siê z modernizacj¹ przemys³u.
W swojej wiêkszoœci produkcja
ukraiñska by³a skierowana
na eksport i na skutek niskich
cen na gaz oraz niskich pensji
robotników by³a konkurencyjna.
- Dlaczego tak siê sta³o,
i¿ 75-80% ca³ej produkcji na
Ukrainie by³o skierowane na
eksport?
- Na taki stan rzeczy wp³yn¹³ system monopolu oligarchicznego na rodzim¹ produkcjê, brak œredniego i ma³ego
biznesu w kraju. Taki system
jest niestabilny i w du¿ej mierze zale¿y od koniunktury na
rynkach œwiatowych. Dziœ,
gdy nie ma popytu na rynku
œwiatowym, Ukraina, aby
wy¿yæ, musi siê kardynalnie
zmieniæ. Pójœæ w kierunku
modernizacji i utworzenia
nowych miejsc pracy za pomoc¹ realizowania projektów
inwestycyjnych. Musz¹ byæ
wprowadzone na szerok¹ skalê technologie oszczêdzaj¹ce
energiê. Potrzebny jest rozwój
infrastruktury. Mo¿na tu wykorzystaæ Euro-2012...
- Ale takie intencje reformowania i zmian na Ukrainie g³oszono prawie od
samego powstania niepod-

leg³ego pañstwa, a w szarej
rzeczywistoœci nic siê nie
zmienia³o oprócz hase³. Jaka
jest gwarancja, i¿ w obecnych
krytycznych warunkach Ukraina nareszcie siê zreformuje?
- Teraz jest ogromna ró¿nica miêdzy tym, co siê mówi
– i tym, co powinno byæ robione.
Jednak ju¿ obecnie jest przygotowywany projekt ustawy
o ulgach podatkowych – o zerowej stawce dla tych przedsiêbiorstw, które bêd¹ siê zajmowa³y zmniejszeniem energoch³onnoœci. Takie ulgi podatkowe bêdzie mo¿na otrzymaæ
nawet na okres 10 lat.
- Czy nie zapomina Pan
o potê¿nym klanie, który
zarabia na wysokiej energoch³onnoœci ukraiñskiego
przemys³u, bo im wiêksze
bêd¹ dostawy noœników energii do Ukrainy, tym wiêksze
bêd¹ zyski tych klanów. Czy
te klany pozwol¹ zmieniæ obecny status quo w pañstwie?
- To naprawdê problem nr 1
i rz¹d pracuje nad tym, ¿eby te
klany nie mog³y przeszkadzaæ
rozwojowi gospodarki i zmianom technologicznym. Wszystkie struktury pañstwowe maj¹
byæ zasilane w przysz³oœci przez
alternatywne Ÿród³a energii.
Gaz nie bêdzie ju¿ powszechnie
wykorzystywany do ogrzewania szpitali, szkó³ i mieszkañ.
- Najwiêkszym odbiorc¹
gazu na Ukrainie jest przemys³ hutniczy, pracuj¹cy na
technologiach sowieckich
i niekiedy nawet carskich.
Jak tu rozwi¹zaæ problem
energetyczny?
- Na tê bran¿ê rz¹dowi bêdzie najtrudniej wp³yn¹æ, bo
kombinaty hutnicze w swojej
wiêkszoœci s¹ w³asnoœci¹
prywatn¹. Ale w tej kwestii
bêdzie korzystna ingerencja
rynku czy raczej kryzysu œwiatowego, bo, aby dalej produkcja hutnicza by³a konkurencyjna – trzeba zmieniaæ stare
technologie na wspó³czesne,

bardziej oszczêdne energetycznie. Je¿eli nic nie zmieniaæ
– to wtedy takim kompaniom
grozi bankructwo.
- Zdajemy sobie sprawê,
i¿ takie zmiany i reformy,
przeprowadzane w sposób
demokratyczny bêd¹ siê
odbywa³y dosyæ d³ugo, poza
tym za pomoc¹ œrodków
dosyæ niepopularnych. W sytuacji zmêczenia i niezadowolenia na Ukrainie szerokich mas spo³ecznych –
pojawia siê têsknota za rz¹dami twardej rêki. Takie nastroje próbuj¹ wykorzystaæ
opcje nacjonalistyczne,
szczególnie we Lwowie, które
proponuj¹ rz¹dy ukraiñskiego autorytaryzmu, który
szybko wszystko ureguluje
i w polityce, i gospodarce.
Co Pan s¹dzi o takim scenariuszu?
- Wiêkszoœæ Ukraiñców
chce nie rz¹dów autorytarnych, lecz rz¹dów dyktatury
prawa w pañstwie demokratycznym. Trzeba tak¿e zrozumieæ, ¿e zarówno autorytarny
system w³adzy, jak i demokratyczny, je¿eli bêdzie skorumpowany, to nigdy nie bêdzie
skuteczny. Dlatego na Ukrainie
kwesti¹ numer jeden jest
zwalczanie korupcji. Bez tego
¿adne reformy nie bêd¹ skuteczne.
- Dosyæ paradoksalna sytuacja wytworzy³a siê wokó³
drugiej transzy kredytu
Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW).
Ukraina prosi prawie na
kolanach MFW, aby uruchomi³ drug¹ czêœæ kredytu w
sytuacji, gdy oligarchowie
ukraiñscy wyprowadzili z
kraju miliardy dolarów do
tzw. „offshorów”. Czy¿by
tym oligarchom nie zale¿a³o
na losie w³asnego pañstwa
i narodu?
- Trzeba najpierw wyjaœniæ,
jak te œrodki finansowe tam
trafi³y, a potem stworzyæ w
kraju warunki, ¿eby te œrodki
znów przysz³y na Ukrainê, ju¿
jako inwestycje. Zgadzam siê,
i¿ kwestia kredytu MFW jest
dla Ukrainy w jej obecnej sytuacji bardzo wa¿na. Ale nie
chcia³bym, aby druga transza
kredytu by³a wykorzystana
tak samo jak pierwsza, z której
¿aden grosz nie trafi³ do realnego sektora gospodarki.
- Jaka by³a wysokoœæ pierwszej transzy kredytu MFW
i gdzie siê ten kredyt podzia³?
- Pierwsza transza kredytu
MFW dla Ukrainy wynosi³a 4,6
mld USD i zosta³a wykorzystana na dokapitalizowanie
banków, które nie s¹ kontrolowane przez rz¹d. Dlatego kredyt
MFW, przekazany do Narodowego Banku Ukrainy (NBU)

by³ udzielony bankom komercyjnym, które wykorzysta³y 4,6
mld USD kredytu w celach spekulacyjnych. Potem te finanse
zosta³y wyprowadzone z Ukrainy za granicê. To siê zdarzy³o
tylko dlatego, ¿e NBU, moim
zdaniem, nie spe³nia swoich
konstytucyjnych funkcji.
- Jaki model funkcjonowania pañstwa ukraiñskiego
by³by najlepszy – prezydencki
czy parlamentarny?
- Skuteczny. Efektywny
model funkcjonowania Ukrainy bêdzie tylko wtedy, gdy w
pañstwie nie bêdzie korupcji.
Skorumpowane pañstwo
nigdy nie bêdzie funkcjonowa³o skutecznie i na korzyœæ
w³asnych obywateli.
- Czy w sytuacji dosyæ
ostrego kryzysu obecny rz¹d
daje sobie radê? Czy mo¿na
powiedzieæ, ¿e dzia³a on profesjonalnie?
- Na razie rz¹d zachowuje
siê odpowiednio do sytuacji.
Rz¹d w miarê swoich mo¿liwoœci reaguje na niezadowolenie ukraiñskich obywateli.
Ale taka polityka w sytuacji
ostrego kryzysu przypomina
dzia³ania stra¿aków. Uda³o siê
w jednym miejscu zgasiæ po¿ar, ale natychmiast po¿ar
wynika gdzieœ obok. W rz¹dzie
premier Tymoszenko blok ekonomiczny nie jest profesjonalny.
Niebawem ma siê odbyæ restrukturyzacja rz¹du i miejmy
nadziejê, i¿ na miejsca dyletantów przyjd¹ fachowcy. Wtedy,
gdy zwykli obywatele bêd¹
mieli zaufanie do ministra finansów, prezesa NBU, którego
s³owa bêd¹ mia³y wagê –
mo¿na bêdzie mówiæ o zmianach pozytywnych. Natomiast
w obecnej sytuacji premier
stara siê sama walczyæ z kryzysem w pañstwie. Odbywa
siê to w warunkach, gdy z premier Tymoszenko aktywnie
i zaciekle walczy prezydent
Juszczenko, Narodowy Bank
Ukrainy (NBU), opozycja i wszyscy kandydaci do fotela prezydenckiego. To bardzo Ÿle, i¿ nie
mo¿na dostrzec ¿adnej konsolidacji polityków wokó³ gospodarczych problemów Ukrainy.
- Co mog³oby powstrzymaæ te wzajemne animozje
i waœnie establishmentu ukraiñskiego? Mo¿e pani premier powinna zainicjowaæ
jak¹œ now¹ koalicjê w celu
doprowadzenia do konsolidacji polityków?
- Tymoszenko ju¿ apelowa³a, aby w obliczu kryzysu
wszystkie opcje polityczne na
Ukrainie zjednoczy³y siê wokó³
problemów gospodarczych.
Premier chcia³a, ¿eby wszystkie partie parlamentarne delegowa³y do rz¹du swoich fachowców w celu utworzenia
rz¹du antykryzysowego. Ale
by³o to tylko wo³aniem na
puszczy. Wiêkszoœæ polityków
nie chcia³a zrozumieæ, ¿e
konsolidacja wokó³ obecnego
rz¹du bêdzie dzia³a³a nie na
korzyœæ premier Tymoszenko,
ale na korzyœæ ca³ej Ukrainy.
- Czy mo¿e w takim razie
dojœæ do koalicji Bloku Julii
Tymoszenki (BJT) z Parti¹
Regionów Ukrainy (PRU)?
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- Trudno na to jednoznacznie
odpowiedzieæ. Z punktu widzenia kampanii wyborów prezydenckich – nie, bo i Tymoszenko,
i Janukowycz chc¹ startowaæ
w tych wyborach. Z drugiej
strony, uwa¿am, i¿ PRU nie
ma wielu fachowców od gospodarki i finansów. Je¿eli „pomarañczowym” zarzucano socjalny
populizm, to „regiona³owie” s¹
populistami ekonomicznymi.
Obecny rz¹d potrzebuje jak
najwiêcej libera³ów i bezinteresownych polityków, zdolnych
zreformowaæ Ukrainê.
- Czy nie uwa¿a Pan, i¿
œwiatowy kryzys finansowy
– to przede wszystkim kryzys libera³ów i ich polityki?
- Nie. Sprawa polega na
tym, ¿e pod has³ami liberalizmu
tworzy³o politykê wielu awanturników, szczególnie w kwestiach inwestycyjnych. Ukraiñscy
komuniœci mówi¹, i¿ to liberalna polityka wywo³a³a tak
ostry kryzys finansowo-gospodarczy w œwiecie. Rzeczywistoœæ
jest jednak inna. Wed³ug mnie,
nieudolna polityka prezydenta
USA Busha nios³a zagro¿enie
dla ca³ego œwiata zarówno w
sferze polityki, jak równie¿ w
sferach œwiatowego bezpieczeñstwa i gospodarki. Œwiat
w okresie prezydentury Busha
potrzebowa³ precyzyjnych
metod ingerencji, a nie metod
chirurgicznych, które stosowa³a
jego administracja. Tak¿e
relacje USA z UE i Federacj¹
Rosyjsk¹ wygl¹da³y wtedy nie
najlepiej. Z kolei traktowanie
Ukrainy jako zak³adnika politycznego i pchanie jej w objêcia
Rosji budzi³o niesmak.
- Czy mo¿liwe s¹ równe
i partnerskie relacjê miêdzy
Ukrain¹ a Rosj¹?
- Nigdy. Dopóki w Rosji
rz¹dzi administracja W³adimira
Putina, dopóty nie bêdzie
równych relacji we wzajemnych kontaktach. Tak¿e w
relacjach UE – Ukraina nie
mo¿e byæ obecnie równych
relacji – dlatego, ¿e nie jesteœmy na razie rozwiniêtym gospodarczo krajem. Ale kryzys
gospodarczo-finansowy oprócz
rzeczy z³ych niesie tak¿e i rzeczy dobre, bo kryzys to tak¿e
szansa dla zmian na Ukrainie.
Europejska Partia proponuje
zmieniæ w kraju to, czego nie
zmieniono w ci¹gu 17 lat niepodleg³oœci ukraiñskiej. W
ci¹gu tych lat by³y tylko has³a
reform liberalnych, a w rzeczywistoœci nie dosz³o do kardynalnych zmian. Najwy¿szy
czas, aby praktycznie zacz¹æ
realizowaæ te deklarowane
reformy. Dla Europy ten kryzys by³ szokiem, dla Ukrainy
nie, bo myœmy w takim szoku
¿yli stale. Ale tak dalej byæ nie
mo¿e. Musimy nareszcie zabraæ
siê do roboty, lecz w warunkach demokracji, bo najgorsze, co mo¿e siê zdarzyæ na
Ukrainie – to przejœcie do rz¹dów autorytarnych. To przekreœli wszystko, co uda³o siê
stworzyæ w kraju w ci¹gu
wszystkich lat niepodleg³oœci.
Grozi³oby nawet jej utrat¹.
- Dziêkujê za rozmowê.

KG

Kurier Galicyjski * 1731 marca 2009

AKTUALNA SYTUACJA
GOSPODARCZA NA RYNKU UKRAIŃSKIM
JAN WLOBART
W³adze Ukrainy staraj¹ siê
wszelkimi sposobami zminimalizowaæ skutki kryzysu gospodarczego, który skumulowa³
w sobie falê kryzysu kapita³owego na œwiecie i niedokoñczone reformy w kraju. Nast¹pi³ efekt domina, pog³êbiaj¹cy
recesjê gospodarcz¹. Nie bez
znaczenia dla gospodarki
ukraiñskiej jest niestabilna
sytuacja polityczna, wynikaj¹ca z wzajemnych taræ obozu
premiera i prezydenta.
Na bardzo trudn¹ sytuacjê
niema³y wp³yw ma niechêæ w
udzieleniu po¿yczki stabilizacyjnej przez Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy jak i
Bank Œwiatowy. Wymienione
instytucje finansowe nie maj¹
zaufania do aktualnej administracji kraju, jak równie¿
tegorocznego bud¿etu o znacznie wy¿szym, ni¿ zaplanowano,
deficycie bud¿etowym.
Narodowy Bank Ukrainy
wprowadzi³ zarz¹d komisaryczny w 7 bankach, a planuje

w nastêpnych 13 bankach.
Ostatnio pod zarz¹dem komisarycznym znalaz³ siê
Odessabank.
Przyczyn¹ wprowadzania
zarz¹dów komisarycznych
jest: z³e zarz¹dzanie, udzielenie
z³ych kredytów, jak i ucieczka
kapita³u zagranicznego, który
stanowi³ g³ówne Ÿród³o finansowania kredytów. NBU
stara siê pozyskaæ inwestorów
do zagro¿onych banków, co
skutkuje odblokowaniem
depozytów ludnoœci, zgromadzonych na kontach zagro¿onych banków.
Kryzys finansowy gwa³townie zwiêkszy³ aktywnoœæ firm
windykacyjnych. Zastêpca Ministra Sprawiedliwoœci Myko³a
Oniszczuk rozwa¿a mo¿liwoœæ
wprowadzenia zakazu ich
dzia³alnoœci, ze wzglêdu na
mo¿liwe nadu¿ycia i brak
przepisów, reguluj¹cych ich
dzia³alnoœæ.
Ogólna sytuacja gospodarcza owocuje spadkiem eksportu ukraiñskiego w styczniu 2009 w porównaniu do

Metro odcięte od prądu?
Niezap³acone rachunki za
gaz i pr¹d liczone s¹ ju¿ w
miliardach. Z tego powodu
zak³ad energetyczny w Kijowie
grozi nawet, ¿e od 1 marca bêdzie ogranicza³ dostawy pr¹du
do metra. - Mamy do tego pe³ne
prawo - mówi³ szef KievEnergo
Eduard Soko³owski. Sto³eczne
metro jest winne jego firmie,
w której pañstwo ma po³owê
udzia³ów, ponad 5 mln hrywien, czyli blisko pó³ miliona
dolarów. - Ale mamy nadziejê,
¿e to nie nast¹pi, ¿e kierownictwo metra rozumie powagê
sytuacji. Ograniczenie dostaw
- to ostatecznoœæ. Jednak, jeœli
zaleg³e rachunki nie bêd¹

dochodzi jeszcze gwa³towny
spadek wartoœci hrywny i
wstrzymana pomoc od Miêdzynarodowego Funduszu
Walutowego, optymizm zachowuje premier Julia Tymoszenko.
Przekonuje ona, ¿e œwiatowy
kryzys gospodarczy dotkn¹³
Ukrainê nie bardziej, ni¿ inne
kraje œwiata. - Byæ mo¿e, w
przysz³ym roku ju¿ zapomnimy o kryzysie! - stwierdzi³a
nawet kilka dni temu.

Zaostrzenie kar za korupcję
Rada Najwy¿sza zatwierdzi³a po pierwszym czytaniu
projekt ustawy zaostrzaj¹cy
kary za korupcjê. Projekt zak³ada, ¿e urzêdnicy pañstwowi, prokuratorzy, sêdziowie
oraz policjanci mog¹ zostaæ
skazani na do¿ywotnie wiê-

akcji tak zwanych œmieciowych.
Trudna sytuacjê pog³êbia
d³ug NaftoGaz Ukrainy,
którego zobowi¹zania wobec
dostawcy rosyjskiego wynosz¹
4,5 mld UAH i dalej rosn¹ w
wyniku nie p³acenia z niego
przez odbiorców koñcowych.
Mo¿na wymieniæ jeszcze wiele
ga³êzi gospodarki która prze¿ywa trudnoœci i znacznie
³atwiej by³oby wymieniæ firmy,
które nie prze¿ywaj¹ zapaœci.
G³êboki deficyt bud¿etowy
powoduje, ¿e brakuje œrodków
finansowych na wynagrodzenia dla ludnoœci i administracji. Opó¿nienia w wyp³acie
wynagrodzeñ sta³y siê regu³¹.
Mam nadziejê, ¿e w nied³ugim czasie bêdê mia³ mniej
okazji pisaæ o problemach
gospodarki, której stan siê
poprawi w wyniku dzia³añ
polityków oraz pomocy miêdzynarodowej, która ma byæ
udzielona Ukrainie. W bardzo
du¿ym stopniu zale¿y to od
polityków ukraiñskich.
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zap³acone, nie bêdziemy mieli
innego wyboru - mówi³ Soko³owski. Zamkniêcie kijowskiego
metra, które ma 60 km i 46
stacji, by³oby zupe³n¹ katastrof¹ dla Kijowa, którego
mieszkañcy i tak codziennie
spêdzaj¹ d³ugie godziny w
korkach. Wiêkszoœæ mieszkañców nie wyobra¿a sobie ¿ycia
bez podziemnej kolejki. Kiedy
w listopadzie 2008 r. czterokrotnie podwy¿szono ceny
biletów, przy bramkach metra
dochodzi³o do zawstydzaj¹cych scen - emeryci wyzywali
stra¿ników metra, mera Kijowa i prezydenta Ukrainy od
z³odziei.

Spadek nastrojów konsumentów
W styczniu 2009 r. nast¹pi³o dalsze pogorszenie
nastrojów konsumenckich wynika z badañ Miêdzynarodowego Centrum Studiów
Perspektywicznych. WskaŸnik
oczekiwañ konsumenckich
spad³ w styczniu o 12,1 proc.
m/m. Ponad 3/4 Ukraiñców
pesymistycznie ocenia bie¿¹c¹ sytuacjê, a ponad 2/3 nie
jest gotowych na wiêksze
zakupy. W obliczu wszystkich
przeciwnoœci, do których

stycznia 2008, który by³ ni¿szy
o 33,4%, to samo dotyczy
importu w tym okresie, który
by³ ni¿szy o 33,7%. Natomiast
deficyt na rachunku obrotów
wyniós³ 637,8 mln $ i by³ ni¿szy o 34,6%.
Administracja, chc¹c poprawiæ bilans p³atniczy, wprowadzi³a podwy¿ki ce³ w lutym
i marcu na artyku³y importowane o 13%. C³a te zosta³y
wprowadzone na okres 6 miesiêcy i nie maj¹ s³u¿yæ ochronie niektórych ga³êzi przemys³u,
lecz poprawie bilansu p³atniczego kraju.
Unia Europejska rozwa¿a
udzielenie pomocy Ukrainie w
kwocie 2mld.•.Kwestia ta
bêdzie rozwa¿ana na Szczycie
Unii Europejskiej w Brukseli
w dniach 19-20 marca.
Miêdzynarodowa Agencja
Ratingowa Standars & Poors,
okreœlaj¹ca wiarygodnoœæ
finansow¹ poszczególnych
krajów, obni¿y³a ocenê Ukrainy do poziomu CCC+/C,
jest to bardzo niska ocena,
porównywalna do wartoœci

zienie za wymuszanie lub
branie ³apówek powy¿ej 10
tys. USD. Skazani na podstawie ww. przepisów nie bêd¹
podlegali amnestii.
PIOTR E. TREK
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O PRACY W POLSCE
JAN WLOBART
W 4 numerze „Kuriera Galicyjskiego” ukaza³ siê artyku³
Adama Szczêsnego, omawiaj¹cy aktualn¹ sytuacjê na rynku
pracy w Rzeczypospolitej Polskiej. Artyku³ ten, ciekawy i u¿yteczny, bo poszerzaj¹cy wiedzê
o rynku pracy, zawiera jednak
kilka informacji, z którymi
pragnê polemizowaæ.
Autor tekstu ilustruje go
mapk¹ RP, na której zamieszczone s¹ kwoty wynagrodzeñ
w poszczególnych województwach. Niestety, autor nie podaje Ÿród³a informacji ani
okresu, do którego te dane siê
odnosz¹. Poniewa¿ tematyka
rynku pracy nie jest mi obca,
postanowi³em odszukaæ ewentualne Ÿród³a tych informacji.
Po przejrzeniu wielu materia³ów Ÿród³owych i porównaniu
ich z danymi autora artyku³u,
mo¿na domniemywaæ, ¿e mog¹
one dotyczyæ pierwszego pó³rocza 2008 roku, wtedy wynagrodzenia brutto, podkreœlam
brutto, czyli przed opodatkowaniem w przybli¿eniu mog³y
odpowiadaæ zamieszczonym
danym. Szkoda, ¿e autor artyku³u nie poda³ przyk³adowego
wyliczenia wynagrodzenia
netto, czyli otrzymywanego
przez pracownika do „rêki”.
Brak tej informacji mo¿e wprowadziæ w b³¹d ukraiñskiego
pracownika, który rzadko
kiedy bêdzie móg³ samodzielnie wyliczyæ otrzymywanie
wynagrodzenie. Dla przyk³adu
podam ¿e 3900 z³ brutto, to

oko³o 2067 z³ do wyp³aty pracownikowi, po opodatkowaniu.
Dlatego te¿ wygodniejszym
wariantem jest oddelegowanie
grup pracowniczych z Ukrainy
do pracy za granic¹ i op³at¹
podatków w ich kraju.
Inn¹ kwesti¹, z któr¹ polemizujê, jest wzmianka autora
o „certyfikatach jakoœci pracy”.
Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e w
wiêkszoœci wypadków kultura
pracy pracownika ukraiñskiego,
ró¿ni siê od pracownika polskiego standardem, starannoœci¹, wydajnoœci¹. Wynika
to z tego, ¿e wielu polskich
pracowników mia³o mo¿liwoœæ
pracy w nowych technologiach w innych krajach i te
doœwiadczenia owocowa³y
wdro¿eniem ich w firmach polskich. Niema³¹ rolê odgrywa
te¿ podejœcie do wykonywanej
pracy, gdzie pracownik polski
zapyta, co ma zrobiæ i w jakim
czasie, natomiast ukraiñski
najpierw zapyta, ile pieniêdzy
za ni¹ otrzyma (!), nie znaj¹c
wymagañ i warunków jej
wykonania (!). Korzystaj¹c z
okazji, chcê poruszyæ jeszcze
jedn¹ kwestiê, dotycz¹c¹ osób,
które otrzyma³y Kartê Polaka.
Spotykamy siê wielokrotnie
z tym, ¿e osoby te oczekuj¹
preferencji i specjalnego traktowania przez pracodawców.
Ta postawa mo¿e wielu z nich
rozczarowaæ. Potencjalni pracodawcy stawiaj¹ na jakoœæ
i konkurencyjnoœæ wykonywanej pracy i zupe³nie nie
kieruj¹ siê sentymentami.
Warto o tym pamiêtaæ.
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Zapisano na starych kliszach

ŚWIAT KTÓRY ULEGŁ ZAGŁADZIE
– WYSTAWA FOTOGRAFII ADAMA BOCHNAKA WE LWOWIE

JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjêcia
We Lwowskiej Galerii
Sztuki otwarto wystawê fotografii autorstwa znanego
polskiego profesora Adama
Bochnaka, historyka sztuki,
jednego z pierwszych badaczy fenomenu lwowskiej
rzeŸby rokokowej. Wystawa
zosta³a przygotowana w
Warszawskim Instytucie
Sztuki PAN przez Piotra
Jacka Jamskiego i Andrzeja
Betleja. Organizatorzy wybrali ze zbioru fototeki Instytutu najciekawsze zdjêcia,
wykonane przez prof. Bochnaka w drugiej po³owie lat

technikê fotografowania do
takiego stopnia, ¿e sta³ siê w
tej dziedzinie znakomitym
zawodowcem.
II wojna œwiatowa i lata powojenne okaza³y siê fatalne
dla zabytkowych œwi¹tyñ na
Kresach. Systematyczne niszczenie zabytków sztuki
sakralnej przez Sowietów
pozbawi³o nas wielu cennych
pami¹tek rzeŸby rokokowej.
To, co uda³o siê uratowaæ,
znajduje siê w muzeach Lwowa,
Tarnopola, Stanis³awowa.
Tylko nieliczne rzeŸby zosta³y
na swoich starych miejscach.
A wiele z nich jest ju¿ tylko na
fotografiach prof. Adama
Bochnaka, które w czasach
dzisiejszych sta³y siê unikatowym Ÿród³em informacji
i materia³em do badañ naukowych. Swoje rozwa¿ania
o rzeŸbie rokokowej Kresów
Bochnak opublikowa³ w 1931 r.
w pracy pod tytu³em „Ze studiów nad lwowsk¹ rzeŸb¹
epoki rokoka”, bogato ilustrowanej w³asnymi zdjêciami.

Borys WoŸnicki – dyrektor Lwowskiej Galerii Sztuki
utworzenia w 1956 r. Instytutu Historii Sztuki by³ jego
wicedyrektorem, a od 1960 a¿
do przejœcia na emeryturê dyrektorem. Na Uniwersytecie
te¿ pe³ni³ funkcje prodziekana,
dziekana – dwie kadencje i prorektora. Silnie zwi¹zany emocjonalnie z uczelni¹, godnoœci
te ceni³ bardzo wysoko. Drug¹
instytucj¹ naukow¹, z któr¹
Bochnak czu³ siê silnie zwi¹zany, by³a Polska Akademia
Umiejêtnoœci. Wybrany w
1923 r. cz³onkiem akademickiej komisji historii sztuki by³
w latach 1923 – 1925 i 1934 –
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Otwarcie wystawy
20. XX w. na terenach województwa lwowskiego i tarnopolskiego.
Adam Bochnak (1899 –
1974) nie by³ zawodowym fotografem. By³ znanym historykiem sztuki, od lat studenckich
by³ zwi¹zany z Uniwersytetem
Jagielloñskim a¿ do emerytury
w 1969 r. W latach 20. m³odego
naukowca zainteresowa³a
rzeŸba póŸnobarokowa i rokokowa Kresów Po³udniowoWschodnich. Nie tylko osobiœcie zbada³ najwa¿niejsze
zabytki, które znajdowa³y siê
w dalekich zak¹tkach ówczesnej Galicji Wschodniej, lecz
przeprowadzi³ fotofiksacjê,
zrobi³ tysi¹ce zdjêæ o³tarzy,
pojedynczych rzeŸb, ca³ych
zespo³ów architektonicznych.
Z czasem profesor opanowa³
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Publikacja by³a pionierska,
pierwsza z setek monografii
i artyku³ów na ten temat, który nie daje spokoju i wspó³czesnym badaczom.
Wybitny naukowiec Adam
Bochnak zrobi³ karierê na
Uniwersytecie Jagielloñskim.
Przez wiele lat po habilitacji
(1925 r.) wyk³ada³ w zak³adzie
Historii Sztuki, którego kierownictwo obj¹³ w 1933 r. po
odejœciu swego nauczyciela
i mistrza prof. Juliana Pagaczewskiego.
4 lutego 1945 r. prof.
Bochnak wróci³ do Krakowa
ze wsi ko³o Tarnowa, gdzie
prze¿y³ trudne lata okupacji
niemieckiej i przyst¹pi³ do
odtworzenia Zak³adu Historii
Sztuki UJ. Wówczas by³ jedynym obecnym w Kraju jego

Do dziœ tylko nieliczne rzeŸby zosta³y
na swoich starych miejscach. Wiele
z nich jest ju¿ tylko na fotografiach
prof. Adama Bochnaka

przedwojennym etatowym
pracownikiem z habilitacj¹.
Adam Ma³kiewicz z UJ pisze,
¿e „jednak pogl¹dy Bochnaka
nie odpowiada³y oczekiwaniom ówczesnych w³adz, tote¿
bêd¹c kierownikiem zak³adu
pozostawa³ pocz¹tkowo na
stanowisku zastêpcy profesora,
a od 1948 r. – profesora kontraktowego. Dopiero w 1954 r.
uzyska³ tytu³ profesora nadzwyczajnego, a 27 listopada
1957 r. – zwyczajnego. 1 listopada 1953 r. zosta³ powo³any
na kierownika Katedry Historii Sztuki. Od momentu

„Rocznika Krakowskiego”
przyczyni³ siê do jego wysokiego poziomu merytorycznego. Kolejnym polem dzia³alnoœci Bochnaka by³o muzealnictwo. W latach 1933 – 1949
kierowa³ Muzeum UJ, a w latach 1935 – 1939 pracowa³ jako
konserwator-kustosz Gabinetu Rycin PAU. Zaraz po wojnie podj¹³ pracê w Pañstwowych Zbiorach Sztuki na
Wawelu, pocz¹tkowo jako kustosz, a póŸniej jako wicedyrektor. Owe stanowisko zajmowa³ do 30. 09. 1957 r. Od
1.10 1957 i do sierpnia 1963 r.
by³ dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie. Z osob¹
nowego dyrektora wi¹za³o siê
o¿ywienie dzia³alnoœci naukowej, wystawienniczej. Zosta³
zbudowany równie¿ nowych
gmach dla Biblioteki Czartoryskich”.
Otwarcie wystawy fotografii
Adama Bochnaka we Lwowie
by³o nie tylko prezentacj¹ jego
dorobku w tej dziedzinie, lecz,
co najwa¿niejsze, przypomnieniem jego pionierskiej roli
w badaniach lwowskiej rzeŸby
rokokowej, przejawem uszanowania pamiêci znanego
polskiego uczonego.
Dlatego zaskoczy³a nas
ma³a liczba tych, którzy przyszli do Lwowskiej Galerii
Sztuki na uroczystoœæ otwarcia
wystawy. Byli to wy³¹cznie
pracownicy Galerii i kilku
lwowskich dziennikarzy. S³owo wstêpne wyg³osi³ dyrektor
Galerii pan Borys WoŸnicki.
Jego zainteresowanie dzia³alnoœci¹ prof. Bochnaka nie jest
przypadkowe. Pan dyrektor

Otwarcie wystawy fotografii Adama
Bochnaka we Lwowie by³o przypomnieniem jego pionierskiej roli w badaniach lwowskiej rzeŸby rokokowej.

1952 jej sekretarzem, a w 1952 r.
– jej przewodnicz¹cym. W
1939 r. zosta³ powo³any na
cz³onka korespondenta Akademii. Szczególnie wa¿n¹ rolê
odgrywa³ jako wspó³redaktor,
a od 1945 r. – redaktor prac
komisji historii sztuki PAU.
Dzia³alnoœæ wydawnicza i redaktorska zawsze stanowi³a
istotny nurt jego dzia³alnoœci.
Przez kilkanaœcie lat Bochnak
uczestniczy³ w pracach Towarzystwa Mi³oœników Zabytków
Krakowa, a bêd¹c w latach
1935 – 1965 wspó³redaktorem
wydawanego przez niego

jest prawdziwym pasjonatem
lwowskiej rzeŸby rokokowej,
poœwiêci³ wiele wysi³ku jej ratowaniu w trudnych czasach
radzieckich. Przez wiele lat
zajmuje siê naukowym opracowaniem i badaniem twórczoœci najwybitniejszego przedstawiciela rzeŸby rokokowej
na Kresach, mistrza Jana
Jerzego Pinsla. Otwieraj¹c
wystawê, Borys WoŸnicki powiedzia³: „Wystawa zosta³a
zorganizowana przez Instytut
Historii Sztuki Polskiej Akademii Nauk. By³a eksponowana
w Warszawie i Krakowie. Adam
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Bochnak przekaza³ im negatywy swoich zdjêæ. Na podstawie owych negatywów
zosta³a stworzona wystawa.
By³a ona eksponowana pocz¹tkowo w Polsce, a nastêpnie - we Lwowie. Na otwarcie
wystawy zaprosiliœmy nowego
konsula RP we Lwowie, ale on,
niestety nie móg³ dzisiaj
przybyæ.”
Historia badañ, dotycz¹cych
lwowskiej rzeŸby rokokowej,
siêga 1906 r., kiedy to po raz
pierwszy odkryto imiê Pinsla,
który wykona³ monumentalne

rzeŸby zdobi¹ce fasadê katedry
œw. Jura. W XIX w. nikogo nie
interesowa³a rokokowa rzeŸba
i twórczoœæ mistrzów owej
epoki. Dopiero na pocz¹tku
XX w. metropolita A. Szeptycki
podarowa³ model rzeŸby œw.
Jura do Muzeum Narodowego
we Lwowie. Adam Bochnak
w latach dwudziestych XX w.,
przeczytawszy nieliczne wzmianki o „mistrzu Pinslu”, postano123
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Adam Bochnak
przekaza³ negatywy swoich
zdjêæ. Na podstawie owych
negatywów
zosta³a stworzona
wystawa.

wi³ objechaæ osobiœcie ogromne przestrzenie Galicji, Podola,
Wo³ynia, nawet Podlasia, szukaj¹c i fotografuj¹c dziedzictwo zapomnianych mistrzów
epoki rokoka. Wymaga³o to
wytrwa³oœci i znacznego wysi³ku. Wynikiem tej pracy by³a
pionierska publikacja pod
tytu³em „Ze studiów nad lwowsk¹ rzeŸb¹ epoki rokoka”
(1931 r.). Adam Bochnak za
czo³owego rzeŸbiarza epoki
uzna³ Sebastiana Fesingera.
Pinsla uwa¿a³ nie za rzeŸbiarza,
lecz tylko za snycerza. Publikacja Bochnaka wywo³a³a burzliw¹ dyskusjê, która trwa³a
przez ca³e lata trzydzieste XX
w. i trwa po dzieñ dzisiejszy.
Jeszcze przed II wojn¹ œwiatow¹ swoje prace, poœwiêcone
rzeŸbie rokokowej opublikowali uczeni lwowscy Tadeusz
Mañkowski i Zbigniew Hornung. Obydwaj równie¿ jeŸdzili
po wsiach i miasteczkach,
fotografuj¹c o³tarze w koœcio³ach i cerkwiach. Ich fotografie znajduj¹ siê w zbiorach
lwowskich muzeów i instytucji
naukowych. Nic o nich nie
wiedzieli wspó³czeœni nau-

kowcy z Polski i byli tym faktem bardzo zdziwieni. Hornung
uwa¿a³, ¿e wszystko, co by³o
najlepsze w rzeŸbie rokokowej,
zosta³o wykonane przez rzeŸbiarza Antoniego Osiñskiego,
autora rzeŸb w koœciele ojców
dominikanów we Lwowie i w
koœcio³ach bernardynów w Zbara¿u i Le¿ajsku. Mañkowski
bardzo wysoko ceni³ twórczoœæ
Jana Jerzego Pinsla. Uwa¿a³,
¿e to w³aœnie on wykona³ najlepsze rzeŸby owego okresu.
„Je¿eli chodzi o wystawê, to
s¹ tam fotografie o³tarzy, któ-

rych w czasach dzisiejszych
ju¿ nie zobaczymy, poniewa¿
zosta³y zniszczone w latach
40. W koœciele w Buczaczu
rzeŸbê na o³tarzu zdejmowa³em osobiœcie, natomiast
obrazów przedstawionych na
fotografiach ju¿ nie by³o.
Wystawa zawiera zdjêcia
koœcio³ów do 1945 r. Ju¿ w
1946 r. koœcio³y by³y zamykane i przekazywane na ró¿ne
potrzeby ró¿nym urzêdom.
Zazwyczaj w koœcio³ach by³y
magazyny. W jednym z koœcio³ów niedaleko Brodów by³
spichlerz, kobieta schowa³a
u siebie rzeŸbê i inne przedmioty z koœcio³a. Ale gdy ona
umar³a, wszystkie te rzeczy
po³o¿ono do grobu i zakopano.
Chcia³em pocz¹tkowo rozkopywaæ jej mogi³ê, by chocia¿
jakieœ rzeczy wydobyæ, ale nie
odwa¿y³em siê” – mówi³ Borys
WoŸnicki.
Na zdjêciach, przedstawionych na wystawie, widzimy
unikatowy zapis zabytków
z koñca lat 20., pocz¹tku lat
30. Zosta³y sfotografowane
o³tarze i rzeŸby w koœcio³ach:
œw. Marcina we Lwowie, w Nawarii, Hodowicy, w koœciele dominikanów w Tarnopolu,
Buczaczu i w kilku innych,
których wystrój siê nie zachowa³. Bardzo szeroko na zdjêciach Bochnaka zosta³a
przedstawiona rzeŸba we
lwowskich koœcio³ach dominikanów i œw. Miko³aja, jak
równie¿ w katedrze œw. Jura.
Jesteœmy wdziêczni Polskiej
Akademii Nauk za mo¿liwoœæ
eksponowania tej wystawy u
nas we Lwowie. Byæ mo¿e zostanie zaprezentowana równie¿
w Tarnopolu.
Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ
przegl¹dania wszystkich negatywów (1600 sztuk) na
stronie internetowej Instytutu
Historii Sztuki w Warszawie.
Zapraszamy do zapoznania siê
z dorobkiem twórczym prof.
Adama Bochnaka.

KORNEL MAKUSZYŃSKI
 NASZYM ZIOMKIEM
8 stycznia 2009 roku
wspólnota polska miasta
Stryja uczci³a 125 rocznicê
urodzin swego Ziomka – Kornela Makuszyñskiego. Uroczystoœæ rozpocze³a siê Msz¹
œw. w sanktuarium NMP Piastunki Ludzkich Nadziei w Stryju (tutaj pisarz by³ ochrzczony).
Po Mszy dzieci z³o¿y³y
kwiaty pod tablic¹ pami¹tkow¹, która jest umieszczona
w koœciele.
W tym dniu zaraz po Eucharystii, mia³ miejsce dalszy
ci¹g obchodów uroczystoœci,
czyli spotkanie literackie pt.
„Kornel Makuszyñski - naszym
Ziomkiem”. Przyby³a na nie
liczna grupa Polaków. Spotkanie odby³o siê przy ulicy Szewczenki 191, w Centrum Polskim.
Jak powiedzia³a pani Tatiana Bojko – dyrektor Centrum
i inicjator og³oszenia: 2009
ROKIEM KORNELA MAKUSZYÑSKIEGO w Stryju –
„Zebraliœmy siê, ¿eby przybli¿yæ sylwetkê Wielkiego Polaka
ka¿demu z nas i abyœmy byli
dumni z tego, ¿e urodzi³ siê
w³aœnie w Stryju, o którym pisa³
tak prosto: „Stryj jest piêknym
miastem.”
Przybli¿aj¹c postaæ Kornela
Makuszyñskiego, cz³owieka
gruntownie wykszta³conego
(odby³ studia polonistyczne na
Uniwersytecie Jana Kazimierza
we Lwowie, studiowa³ romanistykê na Sorbonie) zaprezentowano jego liczne talenty.
By³ nie tylko pisarzem, ale
tak¿e recenzentem sztuk teatralnych, felietonist¹ (wyda³
np. ciekawy zbiór felietonów
„Kartki z kalendarza”, czy „¯ywot pani i inne œwiecide³ka”),
by³ nawet kierownikiem literackim Teatru Miejskiego we
Lwowie. Wspó³pracowa³ z redakcjami dzienników i czasopism kulturalnych, a z „Kurierem Codziennym” - jako sta³y
felietonista.
Mia³ wiele odznaczeñ krajowych i zagranicznych, miêdzy
innymi Krzy¿ Oficerski i Krzy¿
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Order Francuskiej Legii Honorowej, Krzy¿
Komandorski Orderu Korony
W³oskiej i Rumuñskiej, Z³oty
Wawrzyn PAL, otrzyma³ tak¿e
najwy¿sze wyró¿nienie literackie - Pañstwow¹ Nagrodê
Literack¹.
Nie uchyla³ siê od dzia³alnoœci spo³ecznej i charytatywnej. W Zwi¹zku Przyjació³
Zakopanego dzia³a³ na rzecz
rozwoju miasta. Zorganizowa³
pierwsze zawody narciarskie
o puchar Makuszyñskiego.
Za zebrane wówczas pieni¹dze zakupiono prawie 100 par
nart dla dzieci z ubogich rodzin. Nie dziwi wiêc fakt, ¿e
otrzyma³ tytu³ Honorowego
Obywatela Zakopanego.
By³ wielkim patriot¹. Aktywnie dzia³a³ na rzecz budowy
nekropolii Orl¹t Lwowskich,
którym poœwiêci³ wiele utworów, a w albumie „Semper
Fidelis” napisa³: „Na te groby
powinni z daleka przychodziæ
ludzie ma³ej wiary, aby siê

nape³niæ wiar¹ niez³omn¹,
ludzie mia³kiego ducha, aby
siê nadyszeæ bohaterstwa. A
¿e tu le¿¹ uczniowie w mundurkach, przeto ten cmentarz
jest jak szko³a, w której dzieci
jasnow³ose b³êkitnookie
nauczaj¹ siwych ludzi o tym,
¿e ze œmierci ofiarnej najbujniejsze wyrasta ¿ycie...”
Za trud i wk³ad w organizowanie godnego miejsca
spoczynku Orl¹t otrzyma³ 30
stycznia 1933 r. Dyplom
Honorowego Cz³onka Towarzystwa Stra¿y Mogi³ Polskich
Bohaterów, przyznany przez
Walne Zgromadzenie.
Kornel Makuszyñski jest
autorem ponad piêædziesiêciu
ksi¹¿ek dla dzieci, m³odzie¿y
i doros³ych. Jego twórczoœæ to nie tylko humor i ¿art, sensacja, awantura i lekkomyœlna
przygoda m³odoœci, ale tak¿e
wiara w potêgê uœmiechu i w
ludzkie serca.
Zwraca³ siê do dzieci i m³odzie¿y: „Trzeba kochaæ cz³owieka
i s³oñce”. A w ka¿dej swojej
ksi¹¿ce podkreœla³, ¿e najwa¿niejsz¹ rzecz¹ w ¿yciu jest

uœmiech. „Darowa³em Wam
wielki skarb – Uœmiech”.
Bardzo obszerna prezencja
sylwetki Makuszyñskiego w jej
zakoñczeniu nios³a nam przes³anie do naœladowania.
Spotkanie zakoñczy³o siê
odczytaniem petycji do Pana
Marsza³ka Bronis³awa Komorowskiego i Sejmu RP z proœb¹
o og³oszenie równie¿ w Polsce
roku 2009 ROKIEM KORNELA
MAKUSZYÑSKIEGO.
Zgromadzeni miejscowi
Polacy, dzieci i m³odzie¿ wyrazili sw¹ aprobatê dla tej petycji,
bij¹c gromkie brawa. Kó³ko
teatralne „ Podaruj Dzieciom
Uœmiech” uœwietni³o uroczystoœæ przedstawieniem: „Przygody
z bohaterami ksi¹¿ek Kornela
Makuszyñskiego”.
Pielêgnowanie polskoœci
jest naszym obowi¹zkiem, a ta
uroczystoœæ wpisuje siê w patriotyczny scenariusz pamiêci
o przesz³oœci – pamiêtajmy o
przesz³oœci, o Makuszyñskim
i ³¹czmy przesz³oœæ ze wspó³czesnoœci¹.
Uczestnicy
uroczystoœci

Weź udział!!!!
Komitet organizacyjny obchodów 125 rocznicy urodzin Kornela Makuszyñskiego zaprasza dzieci i m³odzie¿ z organizacji
polskich oraz placówek oœwiatowych na Ukrainie i na œwiecie
do udzia³u w Konkursach pt. „Dzieci polskie! Miejcie serca
czyste... bo nie ma na œwiecie wiêkszego skarbu...” oraz „Trzeba
kochaæ Cz³owieka i górê i s³oñce...”. Prace prosimy wysy³aæ do
K.O.C im. K. Makuszyñskiego w Stryju do 20 maja 2009 roku.
Wyniki konkursu bêd¹ opublikowane w „Kurierze Galicyjskim”.
Regulaminy konkursów mo¿na otrzymaæ pisz¹c na e-mail:
kulturalnooswiatowecentrum@poczta.fm
***
W dniach 1-2 czerwca 2009 roku w Stryju odbêdzie siê Festiwal Teatrzyków Dzieciêcych Polskich Organizacji na Ukrainie
„Podaruj dzieciom uœmiech”. Do udzia³u w konkursie zapraszamy grupy teatralne z przedstawieniem, które podaruje uœmiech.
Zg³oszenia s¹ przyjmowane do 20 maja 2009 roku. Grupy
teatralne otrzymuj¹ zwrot kosztów podró¿y, wy¿ywienie, zakwaterowanie. Iloœæ uczestników zespo³u nie mo¿e przekraczaæ 10 osób.
Regulamin festiwalu mo¿na otrzymaæ, pisz¹c na e-mail:
kulturalnooswiatowecentrum@poczta.fm
***
W pierwsz¹ sobotê i niedzielê paŸdziernika 2009 roku zaplanowane jest ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej Kornela Makuszyñskiego na budynku Kulturalnego Centrum przy ul. Szewczenki 191 w Stryju oraz konferencja naukowa, poœwiêcona
¿yciu i twórczoœci Kornela Makuszyñskiego, organizowana przy
wsparciu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Zapraszamy
dzieci i m³odzie¿ z polskich œrodowisk i szkó³ na Ukrainie wraz
z opiekunami i nauczycielami.
Informacje dodatkowe mo¿na uzyskaæ, pisz¹c na e-mail:
kulturalnooswiatowecentrum@poczta.fm
Komitet organizacyjny
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KAROL MIKULI – ZAPOMNIANY
LWOWSKI KOMPOZYTOR I PEDAGOG
nictwo muzyki w szerszym
stylu, a g³ównie w kierunku
narodowym, któremu te¿ da³
wyraz w ca³ym szeregu w³asnych wielce cennych kompozycyj. Tak te¿ kszta³ci³ swych
uczniów i uczennice, których
nieprzeliczone szeregi w ci¹gu
trzydziestoletniej dzia³alnoœci
na stanowisku dyrektora Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego wprowadzi³ w krainê
sztuki”.

MICHA£ PIEKARSKI
tekst i zdjêcie
Nale¿a³ do grona osób najbardziej zas³u¿onych dla
polskiej kultury muzycznej.
Poprzez swoj¹ dzia³alnoœæ
pedagogiczn¹ trwale zwi¹za³
siê ze Lwowem. By³ tak¿e cenionym pianist¹, dyrygentem
i kompozytorem. Urodzi³ siê 20
paŸdziernika 1819 r. w Czerniowcach. Wywodzi³ siê z ormiañskiej rodziny kupieckiej,
nosz¹cej pierwotnie nazwisko
Axanian, która pochodzi³a
z Mo³dawii. Od najm³odszych
lat uczy³ siê prywatnie gry na
fortepianie wykazuj¹c nadzwyczajne zdolnoœci. Ponoæ
zami³owanie do muzyki spotêgowa³o siê w nim jeszcze bardziej, gdy podczas jednego
z koncertów zachwyci³ siê
utworami Fryderyka Chopina.
Po ukoñczeniu gimnazjum w
Czerniowcach, z woli rodziców
studiowa³ medycynê w Wiedniu
(1839-1844). Jednak od medycyny zawsze interesowa³a
go bardziej muzyka. W 1844 r.
spe³ni³ cel swoich marzeñ i wyjecha³ do Pary¿a, aby doskonaliæ siê tam w grze na fortepianie, pobieraj¹c lekcje u Fryderyka Chopina w latach 18441847 (Chopin mieszka³ z przerwami w Pary¿u w latach
1831-1849). W Pary¿u Mikuli
spotyka³ siê tak¿e z innymi
przedstawicielami ¿ycia kulturalnego, m.in. Franzem Lisztem i George Sand. W 1848 r.
powróci³ do Czerniowiec, gdzie
zosta³ profesorem gry na fortepianie. Wystêpowa³ jako
pianista m.in. w: Bukareszcie,
Jassach, Kijowie, Kiszyniowie
i we Lwowie. W 1857 r. przeprowadzi³ siê do Lwowa, gdzie
zosta³ powo³any na stanowisko
dyrektora Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego (GTM).
Przez 30 lat Mikuli pracowa³
tak¿e w konserwatorium GTM
prowadz¹c wy¿szy kurs gry na
fortepianie oraz dyryguj¹c
utworami symfonicznymi,
prezentowanymi przez GTM.
W 1887 r. ze wzglêdu na z³y
stan zdrowia zrezygnowa³ ze
stanowiska dyrektora konserwatorium GTM, ale ju¿ w 1888
r. za³o¿y³ we Lwowie prywatn¹
szko³ê gry na fortepianie,
któr¹ prowadzi³ wraz z ¿on¹
do swojej œmierci. W 1889 r.
zosta³ odznaczony Krzy¿em
Rycerskim Orderu Cesarza
Franciszka Józefa I. Zmar³ 21
maja 1897 r.
Lekcje u Chopina
Mówi¹c o lekcjach gry na
fortepianie, które pobiera³
u Chopina, Mikuli podkreœla³,
¿e jedynie uczniowie znali
w pe³ni Chopina jako pianistê,
którego wznios³oœæ i perfekcja

Tablica pami¹tkow¹ na zewnêtrznej œcianie (w kru¿ganku)
Katedry Ormiañskiej
objawia³y siê najlepiej sam na
sam z uprzywilejowanym na
lekcji”. Mikuli czêsto powtarza³
tak¿e s³owa Chopina, stosuj¹ce
siê do interpretacji utworu muzycznego: z³e frazowanie „to
jest tak, jakby ktoœ recytowa³
jakiœ tekst w jêzyku, którego
nie zna”. Karol Mikuli przekaza³ swym uczniom tradycje
interpretacyjne utworów Chopina. Dziêki niemu polska
szko³a pianistyczna bezpoœrednio kontynuowa³a tradycje chopinowskie. Do uczniów
Mikulego nale¿eli m.in. Stanis³aw Niewiadomski i Mieczys³aw So³tys, którzy tak¿e
dzia³ali we Lwowie i tu spoczêli
na cmentarzu ³yczakowskim.
Dzia³alnoœæ Mikulego
w GTM
Za czasów jego dyrekcji
(1857-1887) w Galicyjskim
Towarzystwie Muzycznym
zaczêto wykonywaæ coraz wiêcej utworów kompozytorów
polskich, gdy¿ przedtem dominowa³y utwory kompozytorów
austriackich i zagranicznych.
Wœród dzie³ polskich znajdowa³y siê m.in.: Msza i kantata
Widma (wg II cz. Dziadów)
Stanis³awa Moniuszki, wykonana po raz pierwszy we Lwowie w 1865 r., zaraz po prawykonaniu w Warszawie,
utwory Ignacego Feliksa Dobrzyñskiego, Karola Lipiñskiego oraz dzie³a Fryderyka
Chopina (lwowska publicznoœæ
czêsto mia³a wówczas okazjê
us³yszeæ je po raz pierwszy).

Za dyrekcji Mikulego prezentowano tak¿e utwory kompozytorów zagranicznych, m.in.
symfonie Josepha Haydna,
symfonie i fragmenty z oper
Wolfganga Amadeusa Mozarta,
symfonie (I - VIII) i koncerty
fortepianowe Ludwiga van
Beethovena, koncerty fortepianowe Edvarda Griega i Roberta Schumanna. Warto
podkreœliæ, ¿e to w³aœnie Mikuli wprowadzi³ orkiestrowe
utwory Schumanna do programów lwowskich koncertów.
Utwory te reprezentowa³y
zatem
ró¿ne gatunki i style. W
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Dzia³alnoœæ
kompozytorska
Karol Mikuli, podobnie jak
jego mistrz – Fryderyk Chopin,
komponowa³ przede wszystkim utwory fortepianowe. By³y
to: mazurki (stylizacje utworów
o proweniencji ludowej), nokturny (typ romantycznej miniatury o ornamentalnym
charakterze linii melodycznej), walce (do s³uchania, nie
do tañczenia), polonezy (te¿
twórcze stylizacje tego narodowego tañca). Wiele z tych
utworów nale¿y do wykszta³conego w epoce romantyzmu
gatunku miniatury fortepianowej, która charakteryzuje
siê szczególnie wysublimowan¹ form¹ ekspresji w ramach formy muzycznej o niewielkich rozmiarach. Mikuli
komponowa³ tak¿e utwory
kameralne (Polonez na troje
skrzypiec, Grand Duo na
skrzypce i fortepian) oraz
pieœni na g³os z fortepianem
do tekstów w jêzyku niemieckim. Warto wspomnieæ tak¿e
skomponowany przez Mikulego Hymn jubileuszowy na
czeœæ króla Jana III Sobieskiego do s³ów W³adys³awa
Be³zy, który powsta³ w 1883 r.
z okazji zorganizowanego we
Lwowie obchodu 200 letniej
rocznicy odsieczy Wiednia.

Twórczoœæ Karola Mikulego reprezentuje styl romantyczny. Choæ by³ pod
wp³ywem stylu Chopina, to nie naœladowa³ go mechanicznie.

zdecydowanej wiêkszoœci by³y
to dzie³a powsta³e przed po³ow¹ XIX w., dlatego niektórzy
zarzucali Mikulemu konserwatyzm pogl¹dów i brak zainteresowania muzyk¹ nowsz¹.
Jednak jego rola jako popularyzatora dzie³ œwiatowego
formatu (w tym Chopina) jest
nie do przecenienia. W „Gazecie Lwowskiej” w 1897 r. pisano,
¿e: „We Lwowie rozwin¹³ Mikuli
czynnoœæ nadzwyczajn¹ stwarzaj¹c poniek¹d na nowo zamar³e poprzednio ¿ycie muzykalne, budz¹c œwietnem wykonaniem utworów Chopina
zami³owanie do genialnej,
natchnionej pieœni polskiej.
By³ nie tylko œwietnym wykonawc¹, ale pojmowa³ pos³an-

Dokonywa³ tak¿e opracowañ
na fortepian utworów ró¿nych
kompozytorów, co by³o zjawiskiem bardzo popularnym w
XIX w. (nie by³o jeszcze przecie¿
gramofonów i je¿eli ktoœ chcia³
poznaæ jakiœ utwór, to musia³
sam go sobie zagraæ na fortepianie), oraz transkrypcji (na poszerzony sk³ad instrumentalny)
utworów Fryderyka Chopina.
Twórczoœæ Karola Mikulego
reprezentuje styl romantyczny. Choæ by³ pod wp³ywem
stylu Chopina, to nie naœladowa³ go mechanicznie. Wiele
utworów Mikulego ukaza³o siê
we Lwowie i w Wiedniu drukiem za jego ¿ycia.
Mikuli przygotowa³ do
druku wiele utworów Chopina.

Czêsto korzysta³ wówczas z
uwag zanotowanych przez
swojego mistrza na egzemplarzach lekcyjnych. By³ redaktorem zbiorowego 17- tomowego wydania dzie³ Chopina
wydanego w Lipsku w 1879 r.
Choæ Karol Mikuli by³
pochodzenia ormiañskiego, to
przez 40 lat dzia³a³ na rzecz
polskiej kultury muzycznej.
Dlatego z ca³¹ pewnoœci¹
mo¿emy go zaliczyæ do osób
zas³u¿onych dla kultury polskiej. W „Gazecie Lwowskiej”
pisano, ¿e „Lwowianie nie tylko
wysoce go cenili, ale rzec mo¿na prawdziwie kochali”. Karol
Mikuli zmar³ we Lwowie 21
maja 1897 r. i zosta³ pochowany na Cmentarzu £yczakowskim. W jego pogrzebie wziê³y
udzia³ nieprzebrane t³umy. W
„Gazecie Lwowskiej” relacjonowano: „zw³oki œp. Karola Mikulego odprowadzono wczoraj
na wieczny spoczynek - odprowadza³ je ca³y Lwów. [...]
Przed wyniesieniem z domu
¿a³oby zw³ok, u których nieprzeliczone z³o¿ono wieñce,
odœpiewali cz³onkowie towarzystw œpiewackich Lutni,
Echa i Bojana [a zatem zarówno polskich, jak i ukraiñskich]
pod batut¹ p. Cetwiñskiego
[Stanis³awa Cetwiñskiego – za³o¿yciela Lutni] wspania³y hymn
po¿egnalny Beati mortui, poczem z ulicy Chor¹¿czyzny
[obecna ul. Czajkowskiego] wyruszy³ kilkutysiêczny orszak
¿a³obny wielki, a cichy i t¹ sw¹
cichoœci¹ majestatyczny,
wœród bicia dzwonów ku
cmentarzowi”. Nad grobem
przemówi³ Ernest Till, wiceprezes GTM, podkreœlaj¹c, ¿e
Karol Mikuli „by³ jednym z
najœwietniejszych przedstawicieli muzyki polskiej”. Na koñcu swojej mowy Till zwróci³ siê
do zebranych s³owami: „Miejmy
nadziejê, ¿e [...] tradycja jego
dzia³alnoœci przetrwa wieki
i ¿e spo³eczeñstwo nasze, w
poœród którego dzia³a³ przez
ca³y ci¹g ¿ycia swego, przeka¿e nastêpnym pokoleniom
wdziêczn¹ pamiêæ jego, jako
mê¿a oko³o sztuki polskiej
dobrze zas³u¿onego”.
Postaæ Karola Mikulego
upamiêtniono w Katedrze Ormiañskiej, gdzie na zewnêtrznej œcianie (w kru¿ganku) w
1900 r. umieszczono pami¹tkow¹ tablicê z p³askorzeŸb¹
przedstawiaj¹ca jego profil,
wykonan¹ przez Cypriana
Godebskiego jeszcze za ¿ycia
kompozytora. Pod p³askorzeŸb¹
widnieje napis: „Karolowi
Mikulemu *1819+1897, znakomitemu pianiœcie i kompozytorowi, Dyrektorowi Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego, wdziêczni uczniowie
i uczennice”.
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HISTORIA WYDANIA ALBUMU
„DROHOBYCZ – FELIKSA LACHOWICZA”
ROMUALD KO£UDZKISTOBBE
wiceprezes Zarz¹du
G³ównego Stowarzyszenia
Przyjació³ Ziemi Drohobyckiej i Przewodnicz¹cy
Ko³a w Warszawie
W zwi¹zku z ukazaniem
siê w ksiêgarniach nak³adem Wydawnictwa BOSZ
albumu malarstwa Feliksa
LACHOWICZA, nak³adem
wspartym dotacj¹ Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej,
zamieszczamy poni¿ej tekst
obrazuj¹cy starania o realizacjê tego zamierzenia
podjête przez Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Drohobyckiej oraz Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich we
Wroc³awiu i wiele innych
osób, mi³uj¹cych sztukê
i zawarte w niej piêkno.
Bêdzie tu wiele nazwisk, bo
jak nie wspomnieæ, nie wymieniæ tych wszystkich osób
które od lat, konsekwentnie,
z wielkim zaanga¿owaniem
stara³y siê utrwaliæ i spopularyzowaæ w polskiej kulturze
i historii Kresów Wschodnich
Rzeczypospolitej twórczoœæ
tego Artysty, który miasto
swoje ukochane przedstawi³
tak jak nikt inny. Nie ma bowiem œwiat miasta ani krainy,
których historia poprzez
stulecia, od zarania by³aby
zarówno namalowana, jak
i opisana, i to w cyklu a¿ 80
akwarel. OJCZY Ź NIE NA
CHWA£Ê – mieszczañstwu
drohobyckiemu na otuchê.
Takim w³aœnie twórc¹, takim
Artyst¹, takim Autorem jest
drohobyczanin Feliks LACHOWICZ.
A oto jak pisze o Feliksie
LACHOWICZU Pan Witold
Szczepaniec ze Szczecina w
listopadzie 1989 roku, w katalogu Galerii „Na Piêknej”
w Warszawie: „Twórczoœæ Feliksa LACHOWICZA jest dziœ
wyj¹tkowym kluczem do historii regionu, w którym siê
urodzi³. Ukocha³ te Ziemie i rodzimy Drohobycz. Miastu temu
da³ ca³y swój talent, a dorobek
artystyczny jest wa¿kim wk³adem w wartoœci artystyczne
kultury polskiej w Ma³opolsce
i Galicji Wschodniej. To piêkna historia artysty, który dziêki
w³asnej twórczoœci rós³ wewnêtrznie, rozwija³ siê i doskonali³. Twórczoœæ uzna³ jako
obowi¹zek nie tylko wobec
spo³ecznoœci, w której dzia³a³,
lecz równie¿ wobec siebie.
Mo¿e nawet coœ wiêcej, jak
obowi¹zek. Mia³ wielk¹ pasjê
i cierpliwoœæ twórcz¹, wprost
benedyktyñsk¹, jak zauwa¿y³
prof. Bruno Schulz”.
Wymaga³ od siebie, bo talent jest darem £aski. Dlatego
tworzy³, aby nie grzeszyæ

wobec kultury swego regionu,
choæ wiemy, ¿e pracowa³ w
innym zawodzie jako kierownik robót budowlanych w
przedsiêbiorstwie naftowym
„Galicja” w Drohobyczu. Winniœmy przeto ceniæ to pos³annictwo Artysty. Powo³aniem
sztuki jest wzruszaæ cz³owieka
i kszta³towaæ wra¿liwoœæ na
piêkno, kszta³towaæ kulturê
duchow¹. Prace Feliksa LACHOWICZA bardzo wzruszaj¹
i za to nale¿y mu siê nasza
wdziêczna pamiêæ.
Szczególnie wa¿ne w chwili
obecnej bêd¹ prze¿ycia estetyczne, patriotyczne, wspomnieniowe oraz wzruszenia
tych Polaków, którzy s¹
obecnie zorganizowani w Ko³ach Drohobyczan, Sybiraków,
i Towarzystwach Mi³oœników
Lwowa. Feliks LACHOWICZ
jest im bliski jako cz³owiek,
który dŸwiga³ wspólny krzy¿
cierpienia, bêdzie bardzo bliski jako artysta malarz, gdy
uka¿emy jego dorobek twórczy
w œrodowiskach kulturalnych
Polski, przede wszystkim tam,
gdzie ¿yj¹ Polacy rodem z Ma³opolski Wschodniej.”
Po drugiej wojnie œwiatowej, gdy kraina ta odciêta
zosta³a od Polski, pierwszymi,
którzy d¹¿yli do utrwalenia
twórczoœci Feliksa LACHOWICZA w pamiêci potomnych
byli Pani Wies³awa Podemska
– Lachowicz, córka Artysty
oraz Pan Eugeniusz D¹browski, Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej
w Truskawcu i tam¿e Dyrektor
Polskiej Szko³y Sobotniej i
Jego bracia Ryszard D¹browski, ówczesny Wiceprezes Towarzystwa Kultury Polskiej
Ziemi Lwowskiej – Oddzia³
w Drohobyczu oraz Boles³aw,
a tak¿e ówczesna Prezes
TKPZL w Drohobyczu, nauczycielka Pani Maria Galas.
Dziêki Ich staraniom w
dniu 1 wrzeœnia 1991 roku
umieszczona zosta³a w Drohobyczu, na domu w którym
mieszka³ i tworzy³ Artysta,
tablica pami¹tkowa w jêzyku
ukraiñskim i polskim, której
zdjêcia tu zamieszczamy. To
Rodzina Pañstwa D¹browskich
z Truskawca i Drohobycza z
w³asnych oszczêdnoœci ufundowa³a tê tablicê, œlad kulturowego dziedzictwa, który te¿
Polskê stanow.
W roku 1991 Wydawnictwo
„Commet” z Lublina, którego
w³aœcicielem by³ Pan Witold
Skulski, syn drohobyckiego
lekarza, postanowi³o opublikowaæ album „Historia Drohobycza…”, niestety inicjatywa ta
nie dosz³a do skutku.
Wielkim orêdownikiem uratowania dzie³ wszystkich
Feliksa LACHOWICZA by³ Pan
Jerzy Pilecki, Wiceprezes

Stowarzyszenia Przyjació³
Ziemi Drohobyckiej i Redaktor
naczelny czasopisma Stowarzyszenia, wydawanego pod
tytu³em „ZIEMIA DROHOBYCKA”. To On spotka³ w osobie Pana dr Adolfa Juzwenki,
Dyrektora Zak³adu Narodowego
im. Ossoliñskich we Wroc³awiu entuzjastê zabezpieczenia
i zachowania dzie³ Feliksa
LACHOWICZA dla przysz³ych
pokoleñ. Wspólnie wyjechali
do Szczecina, gdzie goszcz¹c
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gaj¹c o przychylnoœæ w jej realizacji.
Poinformowa³ mnie o tym,
sugeruj¹c kontakt z Panem
Wiceprezesem. Muszê z ogromn¹ wdziêcznoœci¹ i satysfakcj¹
przyznaæ, ¿e wystêpuj¹c w tej
sprawie i sk³adaj¹c wniosek
o stosown¹ dotacjê - spotyka³em
siê ze strony Pana Wiceprezesa
Rafa³a Dziêcio³owskiego, Pani
Elizy Dzwonkiewicz oraz ówczesnego Prezesa Fundacji
Pana Wies³awa Turzañskiego
z pe³nym zrozumieniem i poparciem dla naszych pragnieñ i starañ. To Kierownictwo
Fundacji „Pomoc Polakom na
Wschodzie” w roku 2008 pozyska³o dotacjê Senatu Rzeczypospolitej na wydanie tych
prac i spopularyzowanie tym
samym twórczoœci Feliksa
LACHOWICZA i Jego wk³adu
do kultury kresowej i ogólnopolskiej. Nastêpuje korespondencja naszego Stowarzyszenia z Zak³adem Narodowym
im. Ossoliñskich we Wroc³awiu
i wspólne rozmowy prowadzone przez wiceprezesów

To piêkna historia artysty, który dziêki
w³asnej twórczoœci rós³ wewnêtrznie,
rozwija³ siê i doskonali³.

u drohobyczanina Pana pu³kownika Stanis³awa Mrówczyñskiego, wraz z pisz¹cym te
s³owa prowadzili rozmowy z
Pani¹ Wies³aw¹ Podemsk¹ –
w wyniku których, prace
Artysty trafi³y do Ossolineum.
Swój wk³ad w spopularyzowanie twórczoœci Lachowicza
maj¹ tak¿e Pan Krzysztof Werner z Opola i Ksi¹dz Dominik
Orczykowski z Krakowa.
Starania Stowarzyszenia
Przyjació³ Ziemi Drohobyckiej
o wydanie drukiem choæby
czêœci pozyskanych dzie³ trwa³y
od roku 2001. Rozpocz¹³ je
niezale¿nie od nas Pan Ryszard
Staruszkiewicz z £êczycy.
Ze swej strony jako Stowarzyszenie wystêpowaliœmy do
wielu osób prawnych i osobistoœci w kraju i za granic¹
o pomoc i pozyskanie œrodków
na realizacjê tego zamierzenia.
I po wielu latach tak oto do
tego dosz³o. W roku 2006
przekaza³em za poœrednictwem Internetu cykl akwarel
„HISTORIA MIASTA DROHOBYCZA – OJCZY ŹNIE NA
CHWA£Ê, MIESZCZAÑSTWU
DROHOBYCKIEMU NA OTUCHÊ” ówczesnemu Proboszczowi koœcio³a rzymskokatolickiego w Drohobyczu, Ksiêdzu
W³adys³awowi Grymskiemu.
On to w³aœnie rozmawiaj¹c
w Drohobyczu w roku 2007 z
wiceprezesem Fundacji „Pomoc
Polakom na Wschodzie” Panem Rafa³em Dziêcio³owskim,
przedstawi³ tê godn¹ uwagi
materiê wydawnicz¹, zabie-

Fundacji z dyrektorem Juzwenk¹ i z Pani¹ kustosz Katarzyn¹ Kenc – Lechowsk¹. Tak
wielkiego zrozumienia, takiego
zaanga¿owania, takiej pomocy
w realizowaniu tego przedsiêwziêcia ze strony Pana Dyrektora Adolfa Juzwenki i Pani
Kustosz ¿yczê wszystkim,
którzy podejmuj¹ spo³ecznie
starania o utrwalanie i promocjê sztuki, i zwi¹zanego z ni¹
piêkna i dobra.
Wszystkim wymienionym
tu osobom, które przyczyni³y
siê do wydania tego albumu
i do utrwalenia pamiêci o
twórczoœci Feliksa LACHOWICZA, a szczególnie Rodzinie
Pañstwa D¹browskich w
Truskawcu i Drohobyczu,
Panu Adolfowi Juzwence Dyrektorowi Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich we
Wroc³awiu oraz Pani Kustosz
Beacie D³ugajczyk i Pani Kustosz Katarzynie Kenc-Lechowskiej sk³adam w imieniu
Stowarzyszenia Przyjació³
Ziemi Drohobyckiej i jego Kó³
Terenowych w Kroœnie, Bytomiu, Wa³brzychu, Legnicy,
Nowym Miasteczku, Wroc³awiu i w Warszawie wyrazy
nale¿nego szacunku i wielkiej
wdziêcznoœci równie¿ Senatorom Rzeczypospolitej za Ich
pozytywne decyzje, i Pracownikom Wydawnictwa BOSZ za
Ich trud i sukces w piêknym
wydaniu tego Albumu.
W swojej „Republice Marzeñ” pisa³ Bruno Schulz:
„Tam gdzie mapa kraju staje

siê ju¿ bardzo po³udniowa,
p³owa od s³oñca, pociemnia³a
i spalona od pogód lata, jak
gruszka dojrza³a - tam le¿y
ona, jak kot w s³oñcu- ta
wybrana kraina, ta prowincja
osobliwa, to miasto jedyne na
œwiecie.”
DROHOBYCZ – miasto Georgiusa Kotermaka, profesora
uniwersytetu w Bolonii i w
Krakowie, nadwornego lekarza króla Kazimierza Jagielloñczyka, miasto poety Kazimierza Wierzyñskiego, Maurycego Gottlieb’a ucznia Jana
Matejki, miasto Artysty Feliksa LACHOWICZA, Iwana
Franki wielkiego pisarza ukraiñskiego, miasto Brunona
Schulza, Genera³a Micha³a
Karaszewicza-Tokarzewskiego,
wspó³twórcy Zwi¹zku Walki
Zbrojnej – póŸniejszej Armii
Krajowej, miasto Genera³a
Stanis³awa Maczka, w którym
zda³ z wyró¿nieniem maturê
w gimnazjum im. Króla
W³adyslawa Jagie³³y, Andrzeja
Chciuka, autora „Atlantydy”,
„Ziemi Ksiê¿ycowej” i „Emigranckiej Opowieœci”, miasto
Tadeusza Chciuka-Celta, emisariusza gen. W³adys³awa
Sikorskiego oraz premiera
Stanis³awa Miko³ajczyka do
okupowanej przez najeŸdŸców
Polski - Kawalera Krzy¿a Virtuti
Militari, i nadanego poœmiertnie w roku 2008 przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pana Lecha Kaczyñskiego
Krzy¿a Komandorskiego
Polonia Restituta z Gwiazd¹,
miasto W³adys³awa Chciuka,
pilota walcz¹cego o wolnoœæ
naszego kraju w polskich
formacjach RAF’u, odznaczonego Krzy¿em Srebrnym Virtuti Militari, miasto Genera³a
Mariana Garlickiegop wybitnego lekarza ortopedy, Zastêpcy Szefa S³u¿by Medycznej
Armii Krajowej na okrêg lwowski, odznaczonego Krzy¿em
Wielkim Orderu Polonia Restituta, i tak¿e miasto mojej Matki
Marii Stobbe z Szarnaglów,
nauczycielki, której powo³aniem
by³o uczyæ mi³owaæ Polskê, jak
œle od roku 1993 przes³anie
Jej tablicy epitafijnej, której
poœwiêcenie w drohobyckiej
Farze dokona³ w roku 1994
Jego Eminencja Kardyna³ Marian Jaworski, ówczesny Metropolita Lwowa obrz¹dku rzymskokatolickiego.
To w³aœnie to miasto,
DROHOBYCZ, dziêki Feliksowi LACHOWICZOWI ma
swoj¹ historiê tak wspaniale
namalowan¹ i opisan¹ do
roku 1939, a my Polacy i wszyscy mieszkañcy tego miasta
jedynego na œwiecie, tej wybranej krainy, tej prowincji
osobliwej - Ziemi Drohobyckiej, piêkny dowód jej wielkiego umi³owania.
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„Wilcze szańce” na Ukrainie

KWATERA STALINA
DMYTRO ANTONIUK
tekst i zdjêcia
Mo¿na odnieœæ wra¿enie, i¿
tyrani XX w. wprost upodobali sobie Ukrainê. Wiêkszoœci znany jest bunkier
Hitlera pod Winnic¹, jednak,
jak siê okazuje, tak¿e Stalin mia³ tu sw¹ „kryjówkê”.
Liczne wojny historii najnowszej pozostawi³y po sobie
œlad niemal¿e w ka¿dym
obwodzie Ukrainy. Dok¹dkolwiek wybra³by siê podró¿ny,
mo¿e mieæ pewnoœæ, ¿e wczeœniej czy póŸniej napotka jeœli
nie TPO (trwa³y punkt ogniowy – przyp. aut.), to z ca³¹
pewnoœci¹ – pomnik krwawych

Drzwi wejœciowe do bunkra wytrzymaj¹ uderzenie pocisku artyleryjskiego

zosta³y zaznaczone na przedwojennych sowieckich mapach,
zaœ „Obiekt „Ska³a” – nie.
Obiekt podziemny by³ tak
dobrze zamaskowany i utajniony, i¿ nawet Niemcy, wdar³szy siê do Korostenia, wykryli
go nie od razu. Jest w samym
centrum miasta. A propos,
„Obiekt „Ska³a”, jak dot¹d, do
tej pory nie zosta³ odtajniony
zupe³nie. Najwa¿niejsze dokumenty, bêd¹ce w stanie wydobyæ na œwiat³o dzienne informacje, dla kogo by³ budowany,
s¹ w archiwach moskiewskich. Wszelkie proœby historyków z Korostenia, kierowane
do Moskwy, s¹ z niejasnych
powodów ignorowane.
Nawet jeœli brakuje dowodów w dokumentach na to, ¿e
bunkier nale¿a³ do Stalina, to
wskazania na takie w³aœnie
jego przeznaczenie s¹ logiczne.
Na przyk³ad, taka okolicznoœæ, i¿ „Obiekt „Ska³a” jest
ca³kowicie autonomiczny. S¹
tu generatory Diesla, zapew-

W muzeum masek gazowych jest nawet maska - torba dla noworodka

W przeznaczonym dla Stalina pokoju stoi skromny stó³
i aparaty telefoniczne, umo¿liwiaj¹ce bezpoœrednie
po³¹czenie z Moskw¹
walk. Dotyczy to nie tylko II,
ale i I wojny œwiatowej. Na
pocz¹tku XX w. ukraiñski
teren dzia³añ wojennych
odwiedzi³y niemal¿e wszystkie
g³owy pañstw walcz¹cych: Miko³aj II, Karol I, Wilhelm II.
Jednak, nie mo¿na powiedzieæ,
¿e ich pobyt na Ukrainie trwa³
d³ugo: g³owy koronowane
przyje¿d¿a³y, ogl¹da³y defilady
wojskowe i wyje¿d¿a³y. Natomiast przywódcy nastêpnej
krwawej wojny œwiatowej spêdzali na Ukrainie o wiele wiêcej czasu, udzielaj¹c jej mnóstwo
uwagi. Kwatera Hitlera „Wehrwolf” pod Winnic¹ jest dobrze
znana, zaœ kwatera jego przeciwnika z Kremla dopiero od
niedawna ods³ania swe tajemnice. A¿eby zobaczyæ kwaterê

„wodza narodów”, trzeba pojechaæ na jeden dzieñ do Korostenia pod ¯ytomierzem.
„Go³êbie trojañskie”
z Korostenia
Historia Korostenia, zwi¹zana z walkami i wojnami,
liczy ponad tysi¹c lat! Jeszcze
w wieku X nie mogli go opanowaæ szturmem Waregowie,
natomiast wielka ksiê¿na
Olga bezskutecznie naciera³a
na to miasto, próbuj¹c w ten
sposób pomœciæ œmieræ mê¿a
Igora, zabitego przez Drewlan.
Dru¿yna babci chrzciciela
Rusi „przez ca³e lato” próbowa³a siê przebiæ przez wysoki
czêstokó³ Korostenia, jednak
wszelkie ataki by³y odpierane.
Miasto z pewnoœci¹ by wytrzy-

ma³o, gdyby nie spryt Olgi,
która niby odstêpuj¹c od oblê¿enia, poprosi³a, by z ka¿dego
domu w mieœcie przekazano
jej go³êbia – jako daninê.
Udaj¹c odwrót spod miasta,
w rzeczywistoœci ksiê¿na rozkaza³a, by zaczekaæ, a¿ miasto
ogarn¹ p³omienie – do ³ap
go³êbi przywi¹zano ¿arz¹ce siê
wêgielki i ptaki wypuszczono.
„Uskrzydlona danina” wróci³a
do swoich gniazd i podpali³a
nieszczêsny gród.
O tamtych czasach przypomina dziœ monumentalny
pomnik ksiêcia Mala (wodza
Drewlan – przyp. aut.) stoj¹cy
na granitowej skale. Tam, jak
g³osi legenda, by³o niewielkie
grodzisko i niedu¿a rzeŸba
ksiê¿nej Olgi stoj¹ca u podnó¿a ska³y, na brzegu rzeki
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W¹¿ (U¿).Wedle podania, ksiê¿na, po osi¹gniêciu zwyciêstwa,
w³aœnie tu za¿y³a k¹pieli i odt¹d to miejsce jest nazywane
„k¹pieliskiem Olgi”. W³aœnie tu
w latach 30. ubieg³ego wieku
wybudowano tajny bunkier,
który, jak twierdz¹ historycy,
by³ przeznaczony dla Stalina.
„Halo, halo, tu Kreml!”
„Obiekt „Ska³a” – to nazwa
podziemnej budowli, wzniesionej w 1937 r. przez legendarnego genera³a Karbyszewa.
To dawny punkt dowodzenia
umocnienia nr 5. Chodzi o „Liniê Stalina” – ogromny system
obronny, sk³adaj¹cy siê z tysiêcy bunkrów i ci¹gn¹cy siê
od Morza Ba³tyckiego a¿ do
Rumunii. Nadmieniê tu jednak,
¿e wszystkie te bunkry (TPO)

Bez saperów i speleologów nie
warto wchodziæ na dwa niedostêpne
wci¹¿ poziomy bunkra, gdy¿ w
pomieszczeniach, przypuszczalnie,
jest ³adunek wybuchowy.

niaj¹ce dostawê pr¹du, studnia, nape³niona wod¹, maj¹c¹
najlepszy w ca³ym mieœcie
sk³ad chemiczny, wlana do
pojemników, posrebrzanych
od œrodka. Jest tu odrêbny
system wentylacyjny i nawet
kontroli ciœnienia wewnêtrznego. Poza tym, jest kabel
bezpoœredniego po³¹czenia
telefonicznego z Moskw¹.
Wszystko to jest w stanie roboczym i „Ska³ê” mo¿na uruchomiæ w ci¹gu 20 minut.
Dwa lata temu otwarto tu
muzeum. Dyrektor uzyska³ dodatkow¹ pewnoœæ, ¿e wszystko
to by³o budowane dla Stalina,
gdy obejrza³ zdjêcia wnêtrz,
zrobione przez Niemców w czasie wojny. Na jednej z fotografii
przedstawiono pokój, urz¹dzony
z niezwyk³ym przepychem. S¹
tam skórzana kanapa i fotele,
bardzo lubiane przez kremlowskiego „gospodarza”. Co
prawda, wszystko to zniknê³o
zaraz po wojnie, ale dyrektor
muzeum, Iwan Poliniaka, nie
ma w¹tpliwoœci, ¿e okreœlony
pokój by³ przeznaczony dla
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Józefa D¿ugaszwilego. Obecnie w pokoju stoi skromny
stó³, przy którym, trzymaj¹c
s³uchawkê w rêku, bardzo
lubi¹ pozowaæ turyœci. Mimo
¿e z mebli oryginalnych nie
ma tu ju¿ nic, powsta³o oryginalne „muzeum w muzeum”,
w którym s¹ prezentowane
wszelkiego rodzaju maski

zaledwie jeden z trzech jego
poziomów. Na to, ¿eby zbadaæ
dwa inne poziomy, brak œrodków, a poza tym, trzeba zachowaæ ostro¿noœæ.
Dyrekcja przypuszcza, ¿e
bez saperów i speleologów nie
warto tam wchodziæ, gdy¿ w
pomieszczeniach, przypuszczalnie, jest ³adunek wybu-

PRZYGOTOWANIA DO STUDNIÓWKI
EL¯BIETA LEWAK
uczennica szko³y nr 10
we Lwowie
Studniówka zbli¿a³a siê
wielkimi krokami… Ostatni
tydzieñ przed ni¹ min¹³
niepostrze¿enie i w wielkim
napiêciu.
Poniedzia³ek, 9 lutego
Próba scenki. Zero uwagi
i koncentracji. Kole¿anka
stara siê wszystko uporz¹dkowaæ, ale próba koñczy siê
fiaskiem i kolejnymi nerwami.
Dziewczyny ucz¹ siê s³ów piosenki, u³o¿onej przeze mnie.
Uff… Chocia¿ coœ posz³o nam
doœæ ³atwo!:-)
Wtorek, 10 lutego
Próba scenki. Uwaga i koncentracja. Jutro na próbê
poloneza ma przyjœæ Pani
Dyrektor.

Nie by³o tak Ÿle, pomin¹wszy fakt, ¿e kilka razy trzaskano drzwiami. Ale nie martwcie
siê: drzwi s¹ ca³e.:-)
Œroda, 11 lutego
Ca³a klasa obecna. Polonez
zosta³ odtañczony idealnie,
scenkê troszkê przerobiliœmy
i urozmaiciliœmy. Pani Dyrektor… mia³a goœci, wiêc nie
mog³a przyjœæ. Ale wszystko
siê nam uda³o, wiêc… idziemy
œwiêtowaæ! :-)
Czwartek, 12 lutego
Œwiêtowaliœmy. Teraz musimy nauczyæ siê piosenki „Up³ywa szybko ¿ycie”. M³odsze klasy
urywaj¹ rozmowy i zapominaj¹ zamkn¹æ usta, gdy zaczynamy
œpiewaæ. Mam nadziejê, ¿e to
z podziwu dla naszych talentów. :-)
P.S. Jutro na pewno Pani
Dyrektor przyjdzie obejrzeæ
nasz program…

Pi¹tek, 13 lutego
Pi¹tek 13! Ostatni dzieñ
prób! Pani od muzyki (a zarazem matka kole¿anki z klasy)
æwiczy z nami obie piosenki,
ch³opcy nosz¹ ³awki.
Pani Dyrektor… POCHWALI£A!:-))) HURRA!!!
Wszyscy s¹ zadowoleni i Pani
Wychowawczyni jest ju¿ spokojna. :-)
Pech chyba nas omin¹³.
Sobota, 14 lutego
Walentynki i dzieñ Studniówki! Wszystko œwietnie
minê³o! Polonez zatañczyliœmy idealnie, scenka rozœmieszy³a do ³ez rodziców
i nauczycieli, a zabawa studniówkowa… no có¿, chcia³oby siê, ¿eby trwa³a do samego
rana! :-)
A teraz do nauki, matura
za pasem:-)

,,OSTATNIE STO DNI W SZKOLE”
EUSTACHY BIELECKI
uczeñ szko³y nr 10
we Lwowie
Nad kryjówk¹ Stalina wznosi siê pomnik Mala, ksiêcia
plemienia Drewlan

Wszystkie systemy „Obiektu” Ska³a” s¹ w stanie
roboczym i mog¹ zostaæ uruchomione w ci¹gu 20 minut
gazowe. Na przyk³ad, s¹ tu
maski gazowe dla konia i krowy, przez które zwierzêta mog¹
piæ wodê. Jest tak¿e maska
gazowa dla niemowlêcia. To
jeszcze nie wszystko. „Obiekt
„Ska³a” ma ogromne perspektywy, ¿eby siê powiêkszyæ,
poniewa¿ obecnie dla odwiedzaj¹cych jest dostêpny

chowy. Muzeum czeka na
sponsorów i œrodki, które pozwol¹ na przeprowadzenie
prac badawczych. Powinny
byæ to badania, zakrojone na
szerok¹ skalê. Plotki g³osz¹, ¿e
z bunkra pod rzek¹ korytarz
prowadzi³ na drug¹ stronê
rzeki W¹¿. Mieœci³ siê tam
tajny szpital NKWD.

JAK DOJECHAĆ DO KOROSTENIA?
Autobusy relacji Kijów-Korosteñ jad¹ od stacji
„Daczna” (Prospekt Peremohy, 142) o godz. 10.20.
Do Kijowa z Korostenia - co dwie godziny. Wartoœæ przejazdu – 50 grywien.

JAK TRAFIĆ DO MUZEUM?
„Obiekt „Ska³a” znajduje siê pod pomnikiem
ksiêcia Mala w centrum Korostenia i jest otwarty
niemal¿e stale. A¿eby móc siê dostaæ do bunkra,
musi siê zebraæ grupa co najmniej z 10 osób.
Poniewa¿ chêtnych jest zawsze wielu, nie bêd¹
Pañstwo czekali za d³ugo. Wartoœæ biletu wynosi
10 hrywien.

...Zabrzmia³ polonez. Jak
ka¿dego roku szko³a nr 10 we
Lwowie zgromadzi³a w swoich
murach goœci, rodziców, nauczycieli, by w sposób szczególny
uczciæ ten niezwyk³y dla maturzystów ,,dziesi¹tki” dzieñ...
100 dni pozosta³o, by szczyciæ
siê mianem ucznia polskiej
szko³y nr 10 im. Marii Magdaleny we Lwowie. 100 dni pozosta³o do matury, jak równie¿
tylko 100 dni bêd¹ razem –
jako jedna klasa. ,,Ten dzieñ
– jak zauwa¿y³ prezes TKPZL
Emil Legowicz – wprowadza
was, drodzy maturzyœci, w nowe ¿ycie, w³aœnie ta studniówka
jest pierwszym krokiem do
matury”.
Majestatycznym, jak to
czêsto powtarza³ na próbach
poloneza nauczyciel tañców
Edward Sosulski, a zarazem
nieœmia³ym krokiem, w tym
dniu – 14 lutego uczniowie 11
klasy zbli¿ali siê o jeden krok
do matury, do nowego ¿ycia w
roli cz³owieka doros³ego.
DŸwiêki poloneza przenika³y stare mury naszej szko³y.
Maturzyœci bardzo siê starali,
chcieli, by ten dzieñ utkwi³
w ich pamiêci, jako jedno bajeczne wspomnienie... wiêc
z tematu bajki nie zboczyli.
Przedstawienie, jakie wystawili podczas uroczystej akademii, poprzedzaj¹cej studniówkê nosi³o w³aœnie dzieciêc¹
nazwê – ,,Szko³a Bajek”! Jak¿e
piêknie uczniowie przedstawili zwyk³y szkolny dzieñ, do
którego tak bêd¹ chcieli wróciæ,

gdy opuszcz¹ mury szko³y.
Przedstawili w scenkach
ró¿ne komicznie sytuacje,
które rozgrywa³y siê w ich klasie w ci¹gu tych d³ugich jedenastu lat. Nikt nie mia³ problemu w zagraniu swojej roli,
po prostu zagra³ siebie.
Nie mog³o oczywiœcie, zabrakn¹æ podziêkowañ przede
wszystkim pod adresem pañ
Marty Markuniny – dyrektor
naszej szko³y oraz Oli Mychajliw – wychowawczyni i wszyst-

kich nauczycieli, którzy przyczynili siê do rozwoju osobowoœci ka¿dego z przysz³ych
maturzystów.
Nie mog³o zabrakn¹æ tak¿e
serduszek walentynkowych
od uczniów, którzy w ten
sposób postanowili okazaæ
nauczycielom sw¹ wdziêcznoœæ. Mo¿emy tylko ¿yczyæ
kolegom z klasy 11 udanego
wejœcia w doros³e ¿ycie, zdrowia i oczywiœcie z³amania
pióra na maturze...!

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 prze-

twórstwa warzyw i owoców
na okres 6 miesiêcy.
Kontakt:
BCJ Konsalting, Sp. z o.o.,
oddzia³ w Polsce
tel.: (071) 7879815,
7879816
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„KAŚKA KARIATYDA” WRÓCIŁA DO LWOWA
JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjêcia
Na prezentacjê nowego
wydania „Kaœki Kariatydy”
Gabrieli Zapolskiej szed³em
zawczasu. By³em przy Pa³acu
Sztuki godzinê wczeœniej.
I tutaj przypadkowo spotka³em redaktora naczelnego
wydawnictwa „Kameniar”
Pana Dmytra Sapihê, który
w³aœnie jest pomys³odawc¹
i realizatorem ju¿ oko³o
setki t³umaczeñ utworów
klasyki polskiej na jêzyk ukraiñski. Pan Dmytro w najbli¿szej kwiaciarni wybiera³
kwiaty. Trzyma³ w rêku du¿y
bukiet. „Dla kogo Pan redaktor kupuje takie piêkne

„Biblioteka literatury s³owiañskiej” zosta³ zapocz¹tkowany
w 2001 r. Lwowskie wydawnictwo publikuje ka¿d¹ z wydawanych w tej serii ksi¹¿ek w
dwóch jêzykach, oryginalnym
i ukraiñskim. Wszystko jest
zawarte w jednym tomie.
Oczywiœcie, czytelników i redaktorów w pierwszej kolejnoœci interesuje literatura
naszego najbli¿szego s¹siada
– literatura polska. Rok temu
by³ prezentowany tom wierszy
i esejów Zbigniewa Herberta,
dziœ – Gabriela Zapolska.
Trudno jednak nie powiedzieæ
o tej literaturze – literatura
lwowska! Chodzi bowiem nie
tylko o bli¿sze poznanie
s¹siada, lecz te¿ o poznanie

Dmytro Sapiha i Bo¿ena Rafalska

Na scenie aktorzy Teatru im. Marii Zañkowieckiej
kwiaty?”,- pomyœla³em. Za
pó³ godziny, kiedy wchodzi³em do Sali Pa³acu Sztuki,
otrzyma³em odpowiedŸ na to
pytanie. Kwiaty z³o¿ono na
scenie przy portrecie Gabrieli Zapolskiej. No w³aœnie!
Któ¿ najbardziej zas³u¿y³
w takim dniu na kwiaty od
ukraiñskiego redaktora?
Oczywiœcie, autorka wydanej
ksi¹¿ki.
Scena by³a ozdobiona
bardzo gustownie. Ju¿ samo
jej przygotowanie w taki sposób wró¿y³o, ¿e prezentacja
bêdzie intryguj¹ca i oryginalna. Tak siê te¿ sta³o. Lecz
najpierw kilka s³ów o samym
projekcie wydawnictwa „Kameniar”. Projekt pod tytu³em

naszych w³asnych korzeni, o
których d³ugo milczano i
prawie zapomniano. Przecie¿
literatura (i ogólnie kultura)
polska w Galicji nie rozwija³a
siê samoistnie, jak równie¿
literatura ukraiñska. Rozwija³y
siê wspólnie i równolegle,
oddzia³ywa³y wzajemnie,
wyros³y na jednym gruncie i
pod jednym niebem! Najwy¿sza
pora, by powróciæ do wspólnego dziedzictwa, przypomnieæ
sobie, ¿e Polak (czy Ukrainiec)
to nie tylko s¹siad z zagranicy, lecz s¹siad z naszej ulicy
i naszej kamienicy. Szczytne
d¹¿enia inteligencji ukraiñskiej
w tym kierunku rozumie i
wspiera moralnie oraz materialnie strona polska. Takie

Jadwiga Pechaty
wydania, jak „Kaœka Kariatyda” w jêzyku ukraiñskim
nie by³yby mo¿liwe bez dofinansowania ze strony Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Mi³o te¿, ze prezentacja
ksi¹¿ki by³a organizowana
wspólnie z wydawnictwem
„Kameniar” i redakcj¹ kwartalnika „Lwowskie Spotkania”.
Brzmia³y dwa jêzyki – ukra-

iñski i polski, lecz nikt z publicznoœci nie odczuwa³ z tego
powodu ¿adnego dyskomfortu
i nie potrzebowa³ t³umacza.
Prezentacjê prowadzili redaktor naczelny „Kameniara”
Dmytro Sapiha (po ukraiñsku) i redaktor naczelny „Lwowskich Spotkañ” Bo¿ena Rafalska (po polsku). Na pocz¹tku
by³o przedstawienie, dos³ownie

kilka scen z „Kaœki Kariatydy”,
odegrane przez dwóch aktorów
Teatru im. Marii Zañkowieckiej. Gra³a bardzo nastrojowa
muzyka w wykonaniu skrzypka i gitarzysty. To by³y sceny
spowiedzi Kaœki w koœciele
Bernardynów we Lwowie i
scena w kostnicy. Tekst Gabrieli Zapolskiej i gra aktorów
ujawni³y, dlaczego okreœlone
grono ówczesnej spo³ecznoœci
nie lubi³o i nie przyjmowa³o
twórczoœci pisarki. Mówi³a im
gorzk¹ prawdê, ujawnia³a ich
obrzydliwe myœli, obojêtnoœæ
wobec bólu i biedy innych
ludzi. W utworach Zapolskiej,
w tym te¿ w „Kaœce Kariatydzie”, niejeden (w tamtych
czasach i w dniu dzisiejszym)
zobaczy³ siebie samego w
takim œwietle, ¿e nie móg³
wybaczyæ tego autorce. W naszych czasach moralnego
upadku, obojêtnoœci wobec
losu bliŸniego, pogoni za
pieniêdzmi, ogólnego nihilizmu, odrzucania norm, zasad
i wartoœci ogólnoludzkich,
uwagi i spostrze¿enia Zapolskiej s¹ bardzo aktualne.
Jednak, kto dziœ zechce us³yszeæ jej s³owa, pisane sto lat
temu? W tym miejscu chcia³bym podkreœliæ, ¿e na prezentacjê przysz³o ma³o ludzi, nie
by³o przedstawicieli TKPZL,
polskiego konsulatu etc.
Po odegraniu scen z powieœci wyst¹pi³a aktorka Teatru Polskiego we Lwowie pani
Jadwiga Pechaty. Mia³a ona
przed sob¹ niby proste zadanie – przybli¿yæ zebranym
¿yciorys Gabrieli Zapolskiej,
podaæ najwa¿niejsze daty i wydarzenia z jej ¿ycia, najwa¿niejsze tytu³y jej utworów.
Lecz pani Jadwiga wyg³osi³a
wspania³y monolog, ujawniaj¹c swój dar artystyczny i g³êbokie rozumienie twórczoœci
pisarki. Niekiedy wydawa³o
siê, ¿e do widzów przemawia
sama pani Gabriela Zapolska,
a innym razem – Kaœka Kariatyda. Gratulujemy, pani Jadziu!
Zwracaj¹c siê do obecnych,
redaktor Dmytro Sapiha powiedzia³:
„Dzisiaj zosta³a przedstawiona ksi¹¿ka Gabrieli Zapolskiej „Kaœka Kariatyda”, która
ukaza³a siê w naszym wydawnictwie „Kameniar”. Zapolska
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by³a znan¹ autork¹, aktork¹,
wybitn¹ postaci¹, która spoczywa na naszej ziemi. W taki
sposób podjêliœmy próbê z³o¿enia opóŸnionego kwiatka
z okazji 150 - lecia urodzin pisarki. Dzisiaj kontynuujemy
ju¿ od dawna realizowany
projekt „S³owo na scenie Lwowskiego Pa³acu Sztuki” w rozdziale „Imiê na literackiej mapie
Ukrainy. Gabriela Zapolska.”
Chcia³bym przypomnieæ s³owa wielkiego Iwana Franki
o Gabrieli Zapolskiej, które
wypowiedzia³ z okazji ukazania siê jej dramatu: „Ów krótki
dramat utalentowanej polskiej
aktorki i pisarki zosta³ przedstawiony w przek³adzie na
amatorskiej scenie po to, by
rozpowszechniæ go jak najszybciej. Treœæ jest bardzo
prosta, jednak umotywowana
psychologicznie i dramat w
tym jest elementarny. Powinien zrobiæ wra¿enie, zw³aszcza
w miastach”.
Odwo³ujemy siê do tego
utworu Zapolskiej, poniewa¿
w czasach sowieckich jej utwory by³y t³umaczone, ale
tylko te, które potêpia³y spo³eczeñstwo bur¿uazyjne, jak
np. „Moralnoœæ Pani Dulskiej”,
„Œmieræ Felicjana Dulskiego”,
do tego tylko na jêzyk rosyjski.
W latach trzydziestych w
Charkowie ukaza³o siê t³umaczenie „Kaœki Kariatydy”, ale
w dniu dzisiejszym jest ono nie
do zdobycia. Obecny przek³ad
ksi¹¿ki ukaza³ siê dziêki pracy
dobrego t³umacza, jak¹ jest
O³eksandra £ukianenko.
I znów muszê wspomnieæ,
¿e ten wieczór, tak jak i wiele
innych nie odby³by siê, gdyby
nie poparcie Senatu RP i Fundacji Pomoc Polakom na
Wschodzie.
Minê³o oko³o stu lat od dnia
ukazania siê ksi¹¿ki, ale prawie nic siê nie zmieni³o w naszym spo³eczeñstwie. To, co
dostrzeg³a Zapolska, obecnie
wydaje siê byæ jeszcze bardziej
aktualne, ni¿ wtedy, kiedy
powstawa³ ów utwór, który
dzisiaj prezentujemy.
Redaktor Bo¿ena Rafalska zwróci³a siê do zebranych po polsku:
„Nie znam innej takiej
znakomitej kobiety, tak wspania³ej dramatopisarki, jak¹
by³a Gabriela Zapolska. Na
jednej ulicy z Zapolsk¹ mieszka³ s³ynny Ukrainiec, Monastyrski. Mo¿na wiêc powiedzieæ,
¿e wyrasta³a w kulcie wybitnych ludzi. Dlatego jestem
trochê rozczarowana, ¿e jest
nas dzisiaj tak ma³o. Mimo to
chcia³abym powiedzieæ, ¿e
wydawnictwo „Kameniar”
stworzy³o kolejn¹ dobr¹ edycjê
polsko-ukraiñsk¹ i to jest
nastêpny krok, który nas
³¹czy. Warto tak¹ ksi¹¿kê
nabyæ. Mam nadziejê, ¿e
bêdzie audycja w Radiu, artyku³ w „Kurierze Galicyjskim”.
Jest to pocz¹tek powrotu Gabrieli Zapolskiej do Lwowa.
Musimy ceniæ nasz¹ kulturê”.

TARAS SZEWCZENKO PO POLSKU
MARIA BASZA
tekst i zdjêcia
Polski Teatr Ludowy we
Lwowie z okazji 195. rocznicy
urodzin wybitnego poety ukraiñskiego Tarasa Szewczenki
przedstawi³ kompozycjê literack¹ wed³ug motywów
autobiograficznych ukraiñskiego wieszcza. Wiersze oraz
fragmenty powieœci, przet³umaczone na jêzyk polski
recytowa³ Wadym Wasiutyñski.
„Chcê powiedzieæ, ¿e z poezj¹ Tarasa Szewczenki spotykamy siê nie po raz pierwszy.
W zaraniu naszej biografii
teatralnej w 1963 r. wziêliœmy
do programu wiersze Szewczenki. Nasz kolega przygotowa³ zestaw poezji i prozy
Tarasa Szewczenki” – oznajmi³
przed rozpoczêciem koncertu
re¿yser i dyrektor teatru Zbigniew Chrzanowski.
Pan dyrektor przedstawi³
Wadyma Wasiutyñskiego, zaznaczy³, ¿e jest on aktorem

diow¹ Maleckiego-Kalitowskiego. Czêsto z nami siê wybiera w podró¿e teatralne do
Polski” – powiedzia³ Zbigniew
Chrzanowski.
Wadym Wasiutyñski zaprezentowa³ publicznoœci
lwowskiej m.in.: urywek z powieœci „Ksiê¿na” (t³umaczenie
Jerzy Jêdrzejewicz), urywek
poematu „Hajdamacy” (t³umaczenie Leonard Sowiñski),
wiersz „I z³otej, i przemi³ej...”
(t³umaczenie Piotr Kupryœ),
urywek z powieœci „Artysta”
(t³umaczenie Jerzy Jêdrzejewicz), wiersz „S³oñce zachodzi,
ciemniej¹ góry...” (t³umaczenie
Bohdan Lepki), wiersz (urywek)
„Dumy moje, dumy moje...”
(t³umaczenie Józef Lobodowski), fragment poematu „Kaukaz” (t³umaczenie Bogdan
¯yranik).

TESTAMENT
TARAS SZEWCZENKO

Wadym Wasiutyñski

Wdziêczna publicznoœæ lwowska
Polskiego Teatru Ludowego od
1978 r.: „W 1978 r. spotka³ siê
z naszym teatrem i swój los,
poza swoim g³ównym nurtem
¿yciowym i obowi¹zkami s³u¿bowymi, zwi¹za³ z naszym

ALICJA BRZAN-KLOŒ,
Stowarzyszenie Przyjació³
Ziemi Drohobyckiej,
Bytom
ADAM AURZECKI,
TKPZL odzia³ w Drohobyczu
Przykre, ¿e przy okazji notatek prasowych, zwi¹zanych
z dniem 1 listopada nie wspomniano o naszej wspólnej z TVP
Wroc³aw akcji, w wyniku której przewieŸliœmy na Ukrainê
11,5 tyœ. zniczy. TVP - 8 tys.,
my - 3,5 tyœ. Natomiast Janusz
Ko³akowski z Jaros³awia (by³y
starosta) przywióz³ ich na
Cmentarz Orl¹t 8 tys. Zap³onê³y w Drohobyczu, Borys³awiu, Truskawcu, Medenicach,
Stryju oraz na Wo³yniu. Sam
fakt przewiezienia takiej iloœci
zniczy przez granicê – to mistrzostwo œwiata (Alicja BrzanKloœ).

teatrem i kontynuuje go, nie
zwa¿aj¹c na to, ¿e ju¿ od kilkunastu lat mieszka i pracuje
w Kijowie, jako profesor Kijowskiego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki”. „Wadym Wa-

siutyñski zadebiutowa³ w
komedii Fredry „Pierwsza lepsza”, gra³ w dramacie Ró¿ewicza „Stara kobieta wysiaduje”,
a ostatnio z wielkim powodzeniem gra podwójn¹ rolê kome-

Kiedy umrê, to na wzgórzu
Wznieœcie mi mogi³ê,
Poœród stepu szerokiego
Ukrainy mi³ej.
Aby ³any roz³o¿yste
I brzeg Dniepru stromy
Mo¿na by³o widzieæ, s³yszeæ
Jego grzmi¹ce gromy.
Gdzie uniesie z Ukrainy
Do sinego morza
Wra¿¹ krew... dopiero wtedy
I ³any, i wzgórza.
Wszystko rzucê i ulecê
Do samego Boga,
Aby modliæ siê... a¿ dot¹d
Ja nie uznam Boga.
Pochowajcie mnie i wstañcie,
I kajdany rwijcie,
I posok¹, wra¿¹ juch¹,
Wolnoœæ sw¹ obmyjcie.
Mnie zaœ w wielkiej
ju¿ rodzinie,
W kraju wolnym, nowym,
Pamiêtajcie wspomnieæ
czasem
Dobrym, cichym s³owem.

CMENTARZ W DROHOBYCZU
Towarzystwo Kultury Polskiej w Drohobyczu apeluje do
rodzin zmar³ych drohobyczan
w kraju i za granic¹ o wsparcie renowacji naszego historycznego cmentarza. Aktualnie
dziêki TVP Wroc³aw, miastom
partnerskim, Caritas Polska,
Caritas Grekokatolickiej, ludziom dobrej woli, cz³onkom
naszego Stowarzyszenia oraz
Stowarzyszeniu Ziemi Drohobyckiej Bytom oraz wolontariuszom cmentarz zmienia wizerunek. Serdecznie dziêkujemy Alicji Brzan Kloœ z SZD
Bytom, TVP Wroc³aw, Gra¿ynie Or³owskiej, Januszowi
Ko³akowskiemu z Jaros³awia
za zorganizowanie akcji „Podaruj Znicz na Kresy”. Tysi¹ce
zniczy p³on¹ na cmentarzach
Ziemi Drohobyckiej. Dziêki

ludziom dobrej woli uda³o siê
uporz¹dkowaæ cmentarz, wyci¹æ drzewa, zaczêto odkopywaæ pomniki. Dziêki inicjatywie pana L. Frojta odnowiono
kaplicê cmentarn¹, wykonano
wiele podstawowych robót,
które nale¿y ponowiæ na wiosnê. Apelujemy o pomoc przy
zakupie œrodków chemicznych, wstrzymuj¹cych porost
chwastów. Apelujemy tak¿e o
zbiórkê œrodków na ogrodzenie
cmentarza, gdy¿ obiekt ten
musimy w pierwszej kolejnoœci
ogrodziæ. Jesteœmy przekonani,
¿e dziêki akcjom spo³ecznym
oraz potomnym nie damy
umrzeæ naszej historii.
W porz¹dkowaniu cmentarza aktywnie uczestniczy
grupa harcerzy pod opiek¹
Danuty Karaczewskiej. Mini-

stranci oraz m³odzie¿ uczestnicz¹ca w akcjach letnich, porz¹dkuj¹ cmentarz wraz ze
swoimi rodzinami. Opiekunem tych grup jest wiceprezes
Oddzia³u TKPZL w Drohobyczu Mieczys³aw Pietruszka.
Pani Lusia Nelipa, opiekunka
zespo³u „Leœne Kwiaty” oraz
m³odzie¿ przeznaczaj¹ otrzymane nagrody na renowacjê
tego historycznego miejsca.
Zarz¹d Towarzystwa Kultury
Polskiej opiekuje siê grobem
Nieznanego ¯o³nierza. Spo³ecznoœæ polska Drohobycza
aktywnie uczestniczy w akcjach porz¹dkowych.
Kontakt: Adam Aurzecki,
prezes Towarzystwa
Kultury Polskiej
w Drohobyczu, tel.: 438791
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SZYMON KAZIMIERSKI
7 sierpnia 1560 roku w miejscowoœci Esced w ówczesnych Wêgrzech, urodzi³a
siê El¿bieta Batory. Jej
ojcem by³ Jerzy Batory,
ksi¹¿ê, a jednoczeœnie
pastor ewangelicki, co daje
po³¹czenie doœæ ekscentryczne. Matk¹ El¿biety
by³a zaœ Anna Batory,
rodzona siostra naszego
króla Stefana.
To, ¿e Jerzy Batory o¿eni³
siê z Ann¹ Batory, mo¿e dziwiæ,
ale tylko niewtajemniczonych.
Ród Batorych mia³ to ju¿ bowiem we zwyczaju, ¿e jego
przedstawiciele ³¹czyli siê w
zwi¹zki ma³¿eñskie w obrêbie
w³asnej dalszej rodziny, co
wraz z up³ywem czasu doprowadzi³o do wprost niewyobra¿alnych komplikacji genealogicznych. Dawa³o to te¿ i inne,
mo¿e mniej zabawne konsekwencje, jak choæby dziedziczne
przekazywanie sobie najrozmaitszych wad psychicznych,
sk³onnoœci do napadów wœciek³oœci, zidiocenie i najprzeró¿niejsze odchylenia seksualne.
Nie wszyscy z rodziny Batory
tacy w³aœnie byli i mieliœmy
szczêœcie, ¿e nasz król Stefan
okaza³ siê byæ jednym z naj-
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chwilê. Na razie ma³a El¿bietka
dopiero nabiera si³, ale ju¿
s³ynie z ma³piej z³oœliwoœci
i dzikich napadów agresji.
Dziecko by³o nie tyle inteligentne, co nad wiek rozwiniête, bo ju¿ jako trzynastolatka
zasz³a w ci¹¿ê z jakimœ wiejskim ch³opakiem i maj¹c lat
czternaœcie urodzi³a córkê.
Córkê siê odda³o gdzieœ na
wieœ, a panienkê pospiesznie
wydano za m¹¿ za dzielnego
dowódcê wojsk wêgierskich,
Franciszka Nadsady. Na hucz-
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„Grono przyjació³” El¿biety
stanowili Dorota
Szantes, Ilona
(Helena) Joo, Johannes Ujvary,
zwany Fritzko.
WiedŸma, lesbijka
i pokraczny
karze³.

Hiena! Chyba najbardziej odra¿aj¹ce zwierzê œwiata

nym weselu bawi³o siê 4500
goœci! Pañstwo m³odzi zamieszkali w zamku Nadsady’ego w miejscowoœci Sarvar
na Wêgrzech. Nadsady, jako
dowódca wojskowy, zaanga¿owany w obronê Wêgier przed
atakami Turków, ci¹gle przebywa³ poza domem. Prowadzeniem maj¹tku zajmowa³a
siê El¿bieta. Wkrótce okaza³o
siê, ¿e El¿bieta jest potworem,
sadystk¹, maltretuj¹c¹ swoje
s³u¿¹ce, a w dodatku kobiet¹

El¿bieta Batory, jeszcze jako dziecko,
s³ynê³a z ma³piej z³oœliwoœci i dzikich
napadów agresji. Po kilku latach
okaza³o siê, ¿e jest potworem, sadystk¹,
maltretuj¹c¹ swoje s³u¿¹ce, a w dodatku kobiet¹ wyuzdan¹, utrzymuj¹c¹
liczne kontakty seksualne z kochankami p³ci obojga.

rozs¹dniejszych Batorych.
A ryzyko z królem Stefanem
by³o ogromne! Jego ojciec, te¿
Stefan, wojewoda Siedmiogrodu, traci³ czasami poczucie
rzeczywistoœci i kaza³ siê woziæ
saniami w œrodku lata, siostra króla Klara urz¹dzi³a na
swoim zamku doœæ ostentacyjnie dzia³aj¹cy „salon towarzyski” dla pañ, kochaj¹cych
zwyczajnie i kochaj¹cych
„inaczej”, zaœ o jego braciach
kr¹¿y³y opowieœci jako o draniach i okrutnikach.
Powiadaj¹, ¿e El¿bieta Batory by³a niezwykle inteligentna, ¿e otrzyma³a staranne
wykszta³cenie, ¿e zna³a jêzyk
wêgierski, niemiecki i ³acinê.
Mo¿e i zna³a. Choæ, jak mi
wiadomo, czêsto „znajomoœæ
jêzyka obcego” sprowadza siê
do znajomoœci kilkudziesiêciu
zdañ, wypowiadanych w tym
jêzyku, a inteligencja - to nie
zdolnoœæ do czytania i pisania,
a raczej rodzaj i zakres zainteresowañ danej osoby. Co siê
tyczy zainteresowañ El¿biety,
poinformujê Pañstwa ju¿ za

HIENA

wyuzdan¹, utrzymuj¹c¹ liczne
kontakty seksualne z kochankami p³ci obojga. Czêsto
przebywa³a na zamku swojej
ciotki Klary i bra³a udzia³ w
orgiach, jakie siê tam odbywa³y. Przeczulenie na punkcie
swojej jakoby nadzwyczajnej
urody, wrêcz samouwielbienie
powodowa³o, ¿e El¿bieta ca³e
dnie poœwiêca³a na wpatrywanie siê w lustro, upiêkszanie
siê wytwornymi kosmetykami
i ci¹g³e zmiany strojów i klejnotów, jakie bez chwili przerwy
na siebie wk³ada³a. Jej doœæ
przeciêtna uroda musia³a byæ
przez wszystkich domowników
g³oœno podziwiana. Tych, którzy jej urody nie zauwa¿ali,
gnêbi³a i przeœladowa³a.
Hrabina El¿bieta z upodobaniem kara³a swoje s³u¿¹ce.
Czy to za prawdziwe przewinienia, czy tylko za wyimaginowane bi³a, a czêsto torturowa³a biedne dziewczyny, z
przyjemnoœci¹ s³uchaj¹c ich
krzyków. Dosz³o do tego, ¿e
proboszcz Sarvaru Istvan
Magyari rozmówi³ siê z Nad-

Najwiêksza zbrodniarka œwiata – El¿bieta Batory
sady’m, przedstawi³ mu zarzuty, jakie dotycz¹ postêpowania jego ¿ony, zaznaczy³, ¿e
dwie s³u¿¹ce hrabiny El¿biety
zmar³y w niewyjaœnionych
okolicznoœciach, ostrzega³, ¿e
hrabina zadaje siê z kobiet¹
Ann¹ Darvuli¹, znachork¹,
znan¹ z tego, ¿e torturowa³a
swoje s³u¿¹ce oraz prosi³ hrabiego, by ten wp³yn¹³ na ¿onê
i powstrzyma³ j¹ od pope³niania nastêpnych szaleñstw.
Gdy ta rozmowa nie da³a nic,
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hrabiostwo zostali przez proboszcza oficjalne napomnieni
w koœciele, w obecnoœci
wszystkich wiernych. Nadsady
i jego ¿ona oburzali siê na
publicznie postawione El¿biecie zarzuty, twierdz¹c, ¿e
wszystkie te oskar¿enia s¹
nieprawdziwe.
Trudno powiedzieæ, na ile
oburzenie Nadsady’ego by³o
prawdziwe. Wydaje siê, ¿e
dobrze wiedzia³ o wystêpkach
swojej ¿ony i po prostu wola³

Mieliœmy szczêœcie, ¿e nasz król Stefan
okaza³ siê byæ jednym z najrozs¹dniejszych Batorych. A ryzyko z królem
Stefanem by³o ogromne! Jego ojciec,
te¿ Stefan, wojewoda Siedmiogrodu,
traci³ czasami poczucie rzeczywistoœci
i kaza³ siê woziæ saniami w œrodku
lata, siostra króla Klara urz¹dzi³a na
swoim zamku doœæ ostentacyjnie dzia³aj¹cy „salon towarzyski” dla pañ,
kochaj¹cych zwyczajnie i kochaj¹cych „inaczej”.

o wszystkim nie wiedzieæ. Ten
bohaterski „pogromca Turków”
w domu przestawa³ byæ taki
wojowniczy. Nie po¿y³ zreszt¹
zbyt d³ugo. Musia³ przeszkadzaæ El¿biecie w u³o¿eniu
sobie ¿ycia wed³ug jej w³asnej
recepty, bo 4 stycznia 1604
roku nie wsta³ rano z ³ó¿ka,
do którego po³o¿y³ siê wieczorem. Nie ¿y³! Wdowa niezbyt
d³ugo odprawia³a przepisow¹
¿a³obê. Wczesny zgon mê¿a znamionowa³ przemianê, do jakiej
dosz³o w umyœle hrabiny.
Nadsady poszed³ na cmentarz, a do zamku sprowadzi³a
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El¿bieta dosz³a
do przekonania,
i¿ œwie¿a krew
m³odych dziewczyn, a tak¿e
k¹piel w niej,
mo¿e byæ jedynym
sposobem na
zachowanie
m³odoœci i urody.
Mordowa³a
dziewczyny
w wieku od 12 do
18 lat, które by³y
przyjmowane na
zamek do pracy,
niczego z³ego siê
nie spodziewaj¹c.

siê Anna Darvulia. Podobno
obie panie ¿y³y ze sob¹ bez niepotrzebnej obecnoœci jakichœ
mê¿czyzn. Po œmierci mê¿a
El¿bieta natychmiast przegoni³a z zamku jego matkê,
znienawidzon¹ przez siebie
teœciow¹. Sprowadzi³a za to na
zamek Dorotê Szantes, poznan¹ na orgiach, organizowanych przez ciotkê Klarê.
Dorota, baba wielka i silna
jak ch³op, znana by³a jako
sadystka i czarownica. Do
najbli¿szego grona zaufanych
hrabiny zosta³a te¿ dopuszczona Ilona (Helena) Joo, by³a
pielêgniarka hrabiny, kawa³
baby, tak brzydka, ¿e trudno
by³o na ni¹ patrzeæ. Dope³nia³
kompanii karze³ Johannes
Ujvary, zwany Fritzko. To by³o
„grono przyjació³” El¿biety.
WiedŸmy, lesbijka i pokraczny
karze³. To z nimi hrabina, ta
jaœnie pani, jakoby nadzwyczaj inteligentna i wykszta³cona, ¿y³a najbli¿ej.
„Weso³a kompania” Batorówny wraz ze swoj¹ pani¹
opuœci³a niegoœcinny im Sarvar i przenios³a siê do zamku
Czachtice na S³owacji. No i
tam siê zaczê³o!
Hrabina czêsto czu³a siê
Ÿle i jedynym lekarstwem na
jej dolegliwoœci by³o przys³uchiwanie siê krzykom torturowanych dziewczyn. Osobisty
„sztab” hrabiny, czyli trzy
potworne baby i karze³ Fritzko,
albo sami torturowali s³u¿¹ce
przed obliczem pani, albo tylko
pomagali, gdy pani¹ nasz³a

o królewskim rodowodzie
ochota na torturowanie w³asnorêczne. Mówi siê, ¿e hrabina
pobi³a kiedyœ s³u¿¹c¹ tak
mocno, ¿e krew biednej dziewczyny opryska³a jej twarz. Po
wytarciu twarzy okaza³o siê
jakoby, ¿e skóra El¿biety w
miejscach, gdzie by³a zwil¿ona
krwi¹ s³u¿¹cej, nabra³a nadzwyczaj m³odzieñczego wygl¹du. Ten rzekomy fakt, jak i
póŸniejsze rozmowy z wiedŸm¹
Darvuli¹, doprowadzi³y El¿bietê do przekonania, ¿e
jedynym sposobem na zacho-

„¯elazna dziewica”. Aparat
do zadawania tortur, nale¿¹cy prawdopodobnie do
El¿biety Batorówny. Domykanie drzwi powodowa³o, ¿e
stalowe kolce wbija³y siê w
cia³o ofiary wepchniêtej do
wnêtrza urz¹dzenia
wanie m³odoœci mo¿e byæ tylko
przemywanie cia³a œwie¿¹
krwi¹ m³odych dziewczyn.
Kaza³a wiêc Dorocie i kar³owi
Ujvary z³apaæ jedn¹ z pokojowych, rozebraæ j¹ do naga, a
nastêpnie trzymaæ jej rêce
nad du¿¹ kadzi¹. Wtedy El¿-
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i innych prac pomocniczych.
Przera¿aj¹ca nêdza ludnoœci,
mieszkaj¹cej wokó³ zamku
bardzo pomaga³a hrabinie.
Wszyscy chcieli dostaæ pracê
na zamku, a wybranym zazdroszczono. Dlatego dziewczyn
nie brakowa³o. W podziemiach
zamku urz¹dzono coœ, co siê
nazywa³o Komnat¹ Tortur
Jaœnie Pani. Z Niemiec sprowadzono tak zwan¹ „¿elazn¹
dziewicê”, rodzaj stalowego
sarkofagu z otwieraj¹cymi siê
drzwiami, na zewn¹trz przedstawiaj¹cego postaæ kobiety.
Na œcianach wewnêtrznych,
jak i na wewnêtrznej stronie
drzwi, prowadz¹cych do sarkofagu, „dziewica” posiada³a
d³ugie stalowe no¿e, wbijaj¹ce
siê w cia³o wepchniêtej tam
ofiary w miar¹, jak zamyka³o
siê za ni¹ drzwi tego piekielnego urz¹dzenia. Krew wyp³ywaj¹ca z „dziewicy” nape³nia³a
kadŸ...
Powoli zaczyna³o brakowaæ
dziewczyn. Trzeba je by³o zwabiaæ na zamek albo porywaæ.
Coraz wiêkszym problemem
stawa³o siê „uprz¹tanie” trupów. Pocz¹tkowo wynoszono je
noc¹ i podrzucano na cmentarzach, lub zakopywano po
lasach. Nie by³o to bezpieczne.
Zaczêto wiêc gromadziæ trupy
w podziemiach zamku. Ogromnych podziemiach, schodz¹cych w g³¹b na trzy piêtra.
Ale i podziemia zape³nia³y siê
coraz bardziej. Smród, bij¹cy
z piwnic, zaczyna³o siê czuæ ju¿
na podwórzu zamkowym.

Z czasem k¹piele we krwi przesta³y
wystarczaæ, wiêc jaœnie pani pi³a
krew swoich ofiar, a tak¿e odgryza³a
kawa³ki cia³a. Z czasem zaczêto na
zamek sprowadzaæ dziewczêta dobrze urodzone, gdy¿ krew dziewczyn
ze wsi przesta³a dzia³aæ na hrabinê
odm³adzaj¹co.

bieta w³asnorêcznie przeciê³a
dziewczynie obie têtnice, a gdy
ta wykrwawi³a siê na œmieræ,
hrabina wziê³a k¹piel w jej
krwi. Po za¿yciu krwawej k¹pieli Hrabina zaczê³a od razu
wygl¹daæ du¿o m³odziej. Taka
przynajmniej by³a zgodna
opinia ca³ego jej plugawego
„sztabu”. Od tej pory jaœnie
pani zaczyna³a swoje „sesje”
odbywaj¹ce siê w piwnicach
zamku od torturowania dziewczyn, ale by³o to tylko mi³ym
dla niej wstêpem do zar¿niêcia
dziewczyny i k¹pieli w jej
œwie¿ej krwi.
Proszê Pañstwa! Co dzia³o
siê dalej, tego nie da siê opisaæ, a ju¿ na pewno nikt z
Pañstwa nie chcia³by tego
przeczytaæ. Powiem tylko, pocz¹tkowy incydent z k¹piel¹
w krwi dziewczyny przeszed³
w proceder, dzia³aj¹cy regularnie i rutynowo. Mordowano
w³aœciwie dzieci, bo dziewczyny w wieku od 12 do 18 lat.
Niczego niespodziewaj¹ce siê.
Przyjmowane na zamek do
sprz¹tania, pracy w kuchni

Niektóre korytarze piwnic,
wype³nione trupami, karze³
Fritzko próbowa³ nocami zamurowywaæ. Pani „pracowa³a”
jednak niestrudzenie, sama
obmyœlaj¹c nastêpne tortury.
Ju¿ nie tylko k¹pa³a siê we
krwi, ona tê krew pi³a. Prosto
z krwawi¹cych ran. Odgryza³a
i po³yka³a kawa³ki cia³a z ¿ywych i wrzeszcz¹czych dzieciaków...
Z czasem nast¹pi³a konsternacja. Krew dziewczyn
przesta³a dzia³aæ odm³adzaj¹co w stopniu zadowalaj¹cym hrabinê! Darvulia i na
to zna³a radê. Winne by³y
dziewczyny, pochodz¹ce ze
wsi. Chamska krew przesta³a
dzia³aæ wystarczaj¹co dobrze.
Nale¿a³o stosowaæ krew pañsk¹.
Hrabina otworzy³a na zamku w Czachticach akademiê
dobrego wychowania dla wysoko urodzonych panienek.
Dama królewskiego rodu jako
za³o¿ycielka i jednoczeœnie
prowadz¹ca zajêcia i wyk³ady,
gwarantowa³a swoj¹ osob¹

najwy¿szy poziom pobieranych u niej nauk. Niczego niespodziewaj¹cy siê rodzice masowo zaczêli oddawaæ swoje
córki do „szko³y” w Czachticach.
Powsta³y problemy, o których hrabina pocz¹tkowo
chyba nie pomyœla³a. Rodzice
szlachcianek nie byli jednak
pokornymi i zahukanymi ch³opami, których mo¿na by³o
zakrzyczeæ lub przegoniæ. Nale¿a³o siê teraz dobrze napra-
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do Czech, do Austrii, lub do Polski. Wszêdzie, gdzie siê zatrzymywano, hrabina oprócz oficjalnej rezydencji mia³a jeszcze
do dyspozycji jakiœ domek na
uboczu, a w nim, najczêœciej
w piwnicy, sta³a kadŸ...
Wszêdzie, gdzie zatrzymywa³a siê hrabina, ginê³y dziewczêta, które potem znajdywano
pociête i poæwiartowane,
ukryte gdzieœ w lesie, lub na
pustkowiu. Nikt, ale to dos³ownie nikt, nie kojarzy³ sobie tych

Ruiny zamku Cachtice na S³owacji. Tu mieszka³a El¿bieta
Batory i tu kaza³a mordowaæ swoje ofiary. W zamurowanych lochach pod zamkiem nawet do dziœ le¿eæ mog¹
szcz¹tki jej ofiar
cowaæ nad wyt³umaczeniem
znikania szlacheckich dziewcz¹t. Kilka razy przedstawiano
rodzicom zmasakrowane
zw³oki, t³umacz¹c œmieræ
dziewczyny wypadkiem na
polowaniu, a okropne rany na
jej ciele, œladami po k³ach
szar¿uj¹cego dzika. Innym
razem hrabina sama zawiadamia³a rodziców innych
dziewcz¹t o tym, ¿e ich córki
uciek³y (w domyœle, ¿e z jakimiœ kawalerami), albo, ¿e
zgubi³y siê w lesie i wtedy ostentacyjnie ich poszukiwano
z ca³¹ sfor¹ psów tropi¹cych.
Gdy zaœ pewnego dnia
jedna z uczennic odkry³a na
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makabrycznych znalezisk z
jaœnie pani¹ z królewskiej
rodziny.
By³y jednak ogromne problemy z pozbywaniem siê
zw³ok. Pewnego razu hrabina
przez dwa dni podró¿owa³a z
ukrytymi w jej karecie trupami dwóch dziewczyn, zanim
znaleziono miejsce, w którym
mo¿na by³o te trupy podrzuciæ.
Hrabinê wszêdzie przyjmowano z najwy¿szymi honorami. Na jej czeœæ wydawano
bale. Z takiego w³aœnie balu
hrabina za¿yczy³a sobie
kiedyœ porwaæ m³od¹ wêgiersk¹ arystokratkê, któr¹
porwano i wywieziono do

30 grudnia 1610 roku po publicznych oskar¿eniach i œledztwie El¿bieta
Batory zosta³a uwiêziona. W znalezionym kalendarzyku El¿biety
znaleziono 640 skrupulatnie
zanotowane nazwiska pomordowanych.
Zosta³a skazana na zamurowanie
¿ywcem.

zamku straszliwie okaleczone
zw³oki swojej kole¿anki, pos³u¿ono siê ordynarn¹ prowokacj¹. Hrabina wyznaczy³a
wysok¹ nagrodê za wskazanie
sprawcy tego ohydnego morderstwa. Karze³ zezna³ przed
hrabin¹, w obecnoœci wszystkich, ¿e widzia³ kiedyœ zamordowan¹ z pewnym ch³opakiem
ze wsi, a ostatnio ch³opak by³
jakoby widziany na zamku.
Sprowadzono ch³opaka i ³amano go ko³em, zaœ pieni¹dze
stanowi¹ce nagrodê za ujêcie
sprawcy, karze³ Fritzko przekaza³ na rzecz koœcio³a w
Czachticach.
Hrabina przyjê³a zasadê,
¿e gdy wokó³ jej spraw robi³o
siê g³oœno, zabiera³a ze sob¹
swój niecny „dwór” i wspólnie
udawano siê w podró¿. JeŸdzili

wynajêtego domku. W domku czeka³a na dziewczynê
kadŸ, a obok karze³ z no¿em
w rêce...
Szczególnych morderstw
i szczególnych tortur dokonywa³a hrabina w dni wielkich
œwi¹t, takich jak Wielkanoc
i Bo¿e Narodzenie. Czasami w
dni wa¿nych rocznic rodzinnych.
Ogromna iloœæ mordowanych dziewcz¹t musia³a doprowadziæ do dekonspiracji
pod³ego procederu. Koniec hrabiny zbli¿a³ siê wielkimi krokami. Niedbale pochowane
przez Fritzko zw³oki odkryli
ch³opi niedaleko czachtickiego
zamku i po ich rozpoznaniu
zawiadomili o tym ksiêdza.
O tym, ¿e pani morduje
dziewczyny, gada³o siê wokó³

zamku ju¿ od lat. Dawno ju¿
upad³a „szko³a dla dziewcz¹t”,
prowadzona dot¹d przez hrabinê. Nie by³o ju¿ nikogo
chc¹cego oddaæ swoje córki
pod „opiekê” hrabiny. Wreszcie jednej z dziewczyn, por¿niêtej i storturowanej, cudem
uda³o siê uciec z zamku. Znalaz³ siê wiêc naoczny œwiadek
tego, co siê na zamku dzia³o.
W roku 1609 proboszcz
z
Czachtic
publicznie oskar¿y³
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El¿bieta Batory
umar³a 21 sierpnia 1614 roku.
Pochowano j¹
w krypcie w
Czachticach.
Kiedy 7 lipca
1938 roku komisyjnie otworzono
wszystkie krypty
tego koœcio³a.
Okaza³o siê, ¿e
trumny ze zw³okami El¿biety
tam nie ma!
Miejscowi skwitowali ten fakt
stwierdzeniem,
¿e diabli j¹ sobie
wziêli.

hrabinê o mordowanie dziewczyn. Na rozkaz króla Wêgier
Mathiasa, hrabia Jerzy Thurzo,
nota bene kuzyn naszej Batorówny, zacz¹³ prowadziæ tajne
pocz¹tkowo œledztwo, maj¹ce
wyjaœniæ zasadnoœæ oskar¿eñ,
jakie zdawa³y siê nagle mno¿yæ i dobiegaæ do króla z ró¿nych stron. Œledztwo rozpoczêto w roku 1610.
Œwiadków przes³uchiwali
œledczy Moj¿isz Ciraky i Andrij
z Keresztury. Przes³uchano 52
osoby. Potwierdzi³y one najgorsze podejrzenia. Odczekano
jeszcze do œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, a wiêc do czasu, który
wed³ug zeznañ œwiadków hrabina na pewno bêdzie œwiêtowaæ na swój szatañski sposób.
By³a wiêc szansa przy³apania
hrabiny na gor¹cym uczynku.
30 grudnia 1610 roku na
rozkaz króla oddzia³ królewskich ¿o³nierzy zajmuje zamek
w Czachticach. Wejœcia na zamek nikt im bynajmniej nie
broni³. Zdumionym oczom
twardych madziarskich wojowników ukazuj¹ siê obrazy,
które nawet dla nich s¹ szokuj¹ce.
W salonie znajduj¹ trupa
m³odej dziewczyny, zmasakrowanego i kompletnie wykrwawionego. W s¹siedniej komnacie znajduj¹ nag¹ dziewczynê pociêt¹ no¿ami, ale
jeszcze ¿yw¹. W lochach odnaleziono kilka wiêzionych tam
dziewczyn. Niektóre z nich –
z okropnymi ranami na ciele.
W pobli¿u zamku odnaleziono
prawie 50 trupów zamê-
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czonych i wykrwawionych
dziewczyn i m³odych kobiet.
El¿bieta Batory zostaje
uwiêziona w swoim zamku
pod stra¿¹ ¿o³nierzy. Jej pomagierów, kar³a i trzy wiedŸmy,
wojsko zabiera ze sob¹. W
roku 1611 rozpoczyna siê
proces, ale magia królewskiego nazwiska dzia³a nadal
i El¿bieta nie musi stawiaæ siê
przed s¹dem. Darviulê, Helenê i Dorotê przepytuje siê raz
po raz, poddaj¹c torturom.
Karze³ Fritzko sypie wszystkich nawet bez bicia. Zeznania pods¹dnych podnosz¹
s¹dowi w³osy na g³owie.
Znalaz³ siê kalendarzyk El¿biety, a w nim spisane nazwiska dziewczyn, jakie dostarczy³y jej swojej krwi. W
skrupulatnie prowadzonym
przez hrabinê kalendarzyku
znajduje siê 640 nazwisk
pomordowanych! Fritzko
zeznawa³, ¿e hrabina osobiœcie zamordowa³a 31 dziewczyn, wiedŸmy mówi³y, ¿e
w³asnorêcznie zabi³a ich 51.
7 stycznia 1611 roku wydano wyrok. Najl¿ejsz¹ karê
dosta³ karze³, bo tylko proste
œciêcie toporem. Helena, Dorota i Darviula zosta³y skazane na wyrwanie z obu d³oni
wszystkich palców, a nastêpnie spalenie ¿ywcem. Trzy
dni póŸniej wyrok wykonano.
Z takimi pêtakami, jak pomocnicy hrabiny, s¹dowi
posz³o ³atwo. Pozosta³a sama
hrabina, jak dot¹d skutecznie
chroniona potêg¹ rodziny
Batorych.
Wreszcie król Wêgier postawi³ na swoim. El¿bieta zosta³a
skazana na zamurowanie
¿ywcem w swoim zamku w
Czachticach. Hrabinê umieszczono w jednej z komnat
zamku, po czym zamurowano
wszystkie drzwi i okna tej
komnaty, pozostawiaj¹c jedynie ma³y otwór na utrzymanie dostêpu powietrza oraz
podawanie jedzenia i picia.
Zamurowanej ci¹gle pilnowa³a
stra¿. Dostêp do okienka mieli
tylko cz³onkowie rodziny,
duchowny i stara kobieta,
przynosz¹ca El¿biecie jedzenie. El¿bieta umar³a dnia 21
sierpnia 1614 roku. Stra¿nik
zauwa¿y³, ¿e le¿y w swej celi
na pod³odze, twarz¹ do ziemi.
El¿bieta nigdy nie poczuwa³a siê do jakiejkolwiek
winy. Nie potrafi³a zrozumieæ
zarzutów, jakie jej stawiano.
W jej mniemaniu mia³a prawo
tak postêpowaæ, bo przecie¿
pochodzi³a z rodziny królewskiej, a królom wolno
wszystko.
El¿bietê pochowano w
krypcie koœcio³a protestanckiego w Czachticach. 7 lipca
1938 roku komisyjnie otworzono wszystkie krypty tego
koœcio³a. Okaza³o siê, ¿e trumny ze zw³okami El¿biety tam
nie ma! Miejscowi skwitowali
ten fakt stwierdzeniem, ¿e
diabli j¹ sobie wziêli.
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KSIĘŻNICZKA DEPTAKU – opowieść o Edycie Klein,
nowa książka MARTY SZTOKFISZ
„Ksiê¿niczka deptaku” to kolejny bestseller
znakomitej pisarki Marty Sztokfisz. Czyta siê
jednym tchem. Marta Sztokfisz z wielkim talentem przedstawia ludzkie losy. Bez egzaltacji,
w znakomitym stylu wprowadza nas w œwiat
silnych wra¿eñ i emocji. Oderwanie siê od
lektury ksi¹¿ki Marty Sztokfisz stanowi dla
czytelnika ciê¿k¹ próbê. ¯adne s³owo nie jest
tu w³aœciwe. Przeczytajcie sami.
Marcin Romer
Biografia Edyty Klein, która
z piek³a getta przedar³a siê do
czyœæca aryjskiej Warszawy,
zmienia³a kryjówki, ucieka³a
przed konfidentami, ocala³a
dziêki niesamowitemu szczêœciu i ludziom, którzy nie bali
siê zaryzykowaæ ¿ycie, nios¹c
jej pomoc. Zdeterminowana,
piêkna dziewczyna, korzysta³a
z opieki zakochanych w niej
gestapowców, AK-owców i szpiegów. Prze¿y³a ³apanki, uliczne
egzekucje, próby gwa³tu i pierwsz¹ mi³oœæ. Po upadku Powstania Warszawskiego przed wywozem do Niemiec uratowa³a
j¹ podwójna agentka, daj¹c
schronienie w Milanówku.
Po wojnie ucieka³a z Polski
pod gradem kul. Znowu cudownie ocalona przez poznanego w barze Czecha, dotar³a
do obozu dla uciekinierów
w Landsbergu, a w Monachium
pozna³a lwowskiego ¯yda.
Choæ mia³a zaledwie 17 lat (on
20), wiedzia³a, ¿e to ch³opak
nie na jedn¹ noc, ale na ca³e
¿ycie. Z pierwszym transportem dzieci Holokaustu dotar³a
do Ameryki, gdzie urodzi³a

syna. W wieku 19 lat owdowia³a.
Jak¹ trzeba mieæ odwagê
i hart ducha, ¿eby bez œrodków
do ¿ycia, z traum¹ w sercu,
nie wyl¹dowaæ w obcym kraju
na œmietniku, tylko pracowaæ
jako pakowaczka, modelka,
odrzuciæ strêczonych protektorów, wyjœæ za m¹¿ za amerykañskiego mened¿era banku,
wykszta³ciæ dwóch synów,
starszego wyci¹gaæ z uzale¿nieñ i wiêzienia, projektowaæ
wnêtrza pa³aców arabskich
szejków – mimo ¿e nie ma siê
nawet matury?
Kiedy Edyta Klein podnosi³a siê z kolejnych dramatów,
kiedy próbowa³a rozstaæ siê
z ¿yciem, nie przypuszcza³a, ¿e
bêdzie tañczyæ na balu u prezydenta Stanów Zjednoczonych i zostanie zaproszona
na spotkanie z królow¹ El¿biet¹ II. Z potrzeby serca
dzia³a³a na rzecz ocalonych.
A teraz, mimo choroby nowotworowej, nadal prowadzi
wyk³ady dla studentów i uczniów brytyjskich szkó³, poniewa¿ uwa¿a, ¿e powinni

Marta Sztokfisz podczas promocji ksi¹zki „Ksiê¿niczka
deptaku”

wiedzieæ, czym by³y w Polsce
lata wojny i okupacji. W kraju,
z którym jest zwi¹zana duchowo i emocjonalnie.
SpowiedŸ jej ¿ycia, autorstwa Marty Sztokfisz, to
gotowy scenariusz hollywo-

odzkiego filmu, gdzie mi³oœæ
splata siê ze œmierci¹, radoœæ
z rozpacz¹, bieda z bogactwem, upadek ze wznios³oœci¹, a chwile szczêœcia z rozpacz¹ nie do opisania.
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– historia dziewczyny, która cudem ocalona z warszawskiego
getta, wkroczyła na światowe salony (fragmenty)
Cudem jakimœ dzia³a³y w
getcie telefony, podobno nawet nie zainstalowano w nich
pods³uchu. Mama podjê³a
ostateczn¹ decyzjê: Trzeba
uciekaæ! Natychmiast! Nie
mia³a ju¿ cienia nadziei, w
getcie czeka³a nas tylko œmieræ.
Porozumia³a siê ze znajomymi
po aryjskiej stronie. Przyrzekli,
¿e nam pomog¹, za³atwi¹
odpowiednie papiery na inne
nazwisko i kryjówkê, ale mê¿czyzny z wyraŸnie semickimi
rysami nikt do siebie nie
weŸmie. To zbyt du¿e ryzyko.
Ratowaæ dziecko i siebie, czy
umieraæ razem z mê¿em?
Mama stanê³a przed dramatycznym wyborem i musia³a
podj¹æ salomonow¹ decyzjê.
Przekupi³a pilnuj¹cych
bramy i przewodnika grupy
sortuj¹cej po aryjskiej stronie
zgni³e ziemniaki. Wmiesza³yœmy siê w t³um pracowników
wychodz¹cych z getta na rann¹ zmianê. ¯eby szmalcow-

murami getta. Mnie tak¿e
nieŸle wyszkoli³a. Powiedzia³a:
„Polacy nie gestykuluj¹ tak
¿ywo jak my. Zachowaj umiar,
we wszystkim. Bêdziesz nosi³a
teraz chustkê, jak zawsze
chcia³aœ, a nie kapelusik. Tu
jest ksi¹¿eczka do nabo¿eñstwa. Nauczymy siê paru
modlitw”.

nicy, stoj¹cy po przeciwnej
stronie muru, widz¹c jak siê
od³¹czamy, nie zadenuncjowali nas, mama sypnê³a na
ziemiê garœæ monet, po chwili
nastêpn¹... Rzucili siê na nie
i zajêci zbieraniem, dali nam
spokój.
Mama metodycznie przygotowa³a siê na ¿ycie poza

„Zdrowaœ Mario” odmawia³am kilka razy w sytuacjach,
które mia³y poœwiadczyæ moje
katolickie wyznanie. Stara³am
siê nie recytowaæ, jak obcego
mi, a jedynie wyuczonego tekstu, tylko mówiæ trochê od
niechcenia, jak to robi³y inne
dziewczynki, które podpatrywa³am póŸniej w ró¿nych
koœcio³ach. Tak przygotowana,
w we³nianym p³aszczyku ojczym wydoby³ spod ziemi
materia³, op³aci³ krawca –
wkroczy³am w zupe³nie nowe
¿ycie.
PRZYGARNIÊTE
PRZEZ MARIANA
Pobieg³yœmy. Dozorca
wpuœci³ nas parê minut po
godzinie policyjnej. Marian
mieszka³ na parterze. Zastuka³am do drzwi w ustalony
sposób. Otworzy³. Pokój by³
ma³y, sta³o jedno ³ó¿ko, a w nim
le¿a³ mizerny mê¿czyzna w pasiakach, ogolony do go³ej
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skóry. To by³ Austriak, który
uciek³ z obozu i znalaz³ ratunek u Mariana. Ten biedny
cz³owiek poczeka³ do rana,
zrozumia³, ¿e tyle osób w wynajêtym pokoju to dla wszystkich wielkie niebezpieczeñstwo. Na³o¿y³ p³aszcz przyjaciela siêgaj¹cy mu do stóp,
bo by³ niewysoki, i wyszed³.
Nigdy go ju¿ nie zobaczyliœmy.
Marian ¿y³ jak singiel.
Zamyka³ drzwi na klucz, mówi³
gospodyni „do widzenia” i wraca³ po oœmiu godzinach, jak
przyk³adny urzêdnik. Oprócz
kawa³ka chleba dla siebie,

musia³ kupiæ równie¿ coœ dla
nas. Upycha³ to do kieszeni.
Nie móg³ powiedzieæ gospodyni, ¿e przyjecha³a siostra czy
narzeczona. Sk¹d? Udawa³, ¿e
nadal jest sam. Przez te osiem
godzin siedzia³yœmy cicho jak
myszy pod miot³¹, nawet nie
szepta³yœmy. Gdzie siê za³atwia³yœmy? Siusia³yœmy wprost
do piecyka, zdj¹wszy przedtem fajerkê. Tak up³ynê³o parê
strasznie ciê¿kich dni. W

koñcu wykoñczony t¹ sytuacj¹
Marian powiedzia³:
- D³u¿ej nerwowo tego nie
wytrzymamy – ani ja, ani wy.
Mam tu przyjació³kê, ukrywa
swojego kochanka z Wiednia
– tak¿e ¯yda. Marlena w Austrii by³a kabaretow¹ tancerk¹,
mia³em z ni¹ romans. Pójdê do
niej, powinna nam pomóc.
Podamy siê za kuzynostwo,
razem bêdziemy szukaæ pokoju, a ten zostawiê – ju¿ nie
jest bezpieczny.
Wtedy by³o w mieœcie wiele
pokoi do wynajêcia, poniewa¿
ludzie potrzebowali pieniêdzy,
tylko ka¿dy prosi³ o list polecaj¹cy od ksiêdza, adwokata,
lekarza rodzinnego... Taki list,
z zapewnieniem, ¿e nie jesteœmy pochodzenia ¿ydowskiego, mia³a za³atwiæ Marlena.
I do niej Marian poszed³.
Kiedy zapuka³, zobaczy³a,
kto stoi przed drzwiami i zadzwoni³a na gestapo. Zabili go

na miejscu. Poniewa¿ nie
wraca³ i nie wraca³, strasznie
siê denerwowa³yœmy.
Zdesperowana mama zdecydowa³a:
- Musimy uciekaæ, bo adres
Mariana jest na jego kenkarcie. ¯eby tylko zd¹¿yæ przed
nadejœciem gestapo!
Zamkniête od zewn¹trz na
klucz, czu³yœmy siê jak w pu³apce. Ca³e szczêœcie, ¿e pokój
by³ na parterze. Uciek³yœmy
przez okno. Znowu z tobo³kami, znowu z butami pod pach¹,
¿eby nie ha³asowaæ, pobieg³yœmy do ubikacji na podwórku.

nek. Ciocia Rózia wyci¹gnê³a
mnie z ³azienki, na ramiona
zarzuci³a jakiœ za du¿y szlafrok
i zamknê³a w szafie razem ze
swoim mê¿em. Ten têgi cz³owiek sta³ nieruchomo, jak
pos¹g, ¿eby pod³oga przypadkiem nie zaskrzypia³a. Trzyma³ mnie za rêkê i tak mocno
wpi³ paznokcie w cia³o, ¿e te¿
skamienia³am. Z bólu i ze
strachu. Po jakimœ czasie
us³ysza³am, jak drzwi trzasnê³y za nieproszonym goœciem.
Rózia otworzy³a szafê. I wtedy
zemdla³am.

W SZAFIE Z WUJKIEM
Jak wysz³yœmy na ulicê,
pad³yœmy sobie w ramiona.
Mama o ma³o mnie z tej radoœci nie udusi³a. Œmia³yœmy
siê, œciska³y i p³aka³y. Taki by³

GESTAPOWIEC
£¥CZNIKIEM
Pewnego dnia, zaledwie
wesz³am, natknê³am siê na
Niemców z Gestapo. Siedzieli
przy kawie, rozmawiali, jedli
tort. Podchodzê do mamy, a
oni pytaj¹:
- Sk¹d jest ta dziewczynka? To chyba nie polskie
dziecko, tylko piêkna Cyganka? Prosz¹, ¿ebym do nich
do³¹czy³a, zamawiaj¹ to, na co
mam ochotê ... Sparali¿owane
strachem kelnerki sadzaj¹
mnie przy tym gestapowskim
stoliku, a ja zasypywana
pytaniami, choæ nogi mi dr¿¹,
grzecznie recytujê nasz ¿yciorys przygotowany na podobne
okazje.
Jeden z tych Niemców
przychodzi³ póŸniej do kawiarni, rozmawia³ z mam¹,
czeka³ na mnie, a kiedy wpada³am, tak mi siê przygl¹da³,
¿e czu³am siê skrêpowana wpatrywa³ siê we mnie jak w
obraz. W koñcu jakoœ zagada³
mamê i wiedziona intuicj¹,
choæ siê ba³a, zgodzi³a siê, ¿eby
nas odwiedzi³ którejœ soboty.
Przyszed³ i opowiedzia³ swoj¹
historiê. By³ skrzypkiem, gra³
w gestapo w orkiestrze, ale

wtedy, w okupowanej Warszawie, wymiar naszego szczêœcia
– wrêcz euforii.
Nastêpnego dnia posz³am
do cioci Rózi. Zna³am ju¿
adres, wiedzia³am, jak zastukaæ. Oprócz sypialni, by³ w
ich mieszkaniu nie ogrzewany pokój - poza stoj¹c¹ w
rogu szaf¹, zupe³nie pusty.
Wujek Hercel (przed wojn¹
nazywa³ siê Birenbaum)
wyszed³ z tej szafy, gdzie siedzia³ na zydelku. Nogi mia³
tak spuchniête, ¿e wygl¹da³y
jak dwa balony.
Nawet nie zd¹¿y³am siê
umyæ, kiedy zabrzêcza³ dzwo-

jego prawdziw¹ misj¹ okaza³a
siê dzia³alnoœæ na rzecz Gwardii czy Armii Ludowej. Zwi¹zany z komunistami, pomaga³
aresztowanym Polakom.
Znowu natknê³yœmy siê na
podwójnego agenta. I te¿ by³
zakochany. A ja? Jak takie
dziecko radzi³o sobie z dojrza³ymi mê¿czyznami? Z okupantami? Nigdy ich nie prowokowa³am. Nie by³am typem
Lolitki uwodz¹cej œwie¿oœci¹
i wdziêkiem. Mia³am jednak
g³owê na karku i potrafi³am j¹
wykorzystywaæ. Lawirowa³am
miêdzy tymi facetami, biegaj¹c
z paczkami raz dla AK-owców,

Zamknê³yœmy zasuwkê i tak
doczeka³yœmy rana, s³ysz¹c
jak gestapo wali do drzwi gospodyni Mariana. Sue Reed
przywo³a³a tê scenê w swoim
filmie „Hidding from Hitler.”
Widzia³am go niedawno w
Londynie.
- Niestety – bardzo nam
przykro...

raz dla komunistów. Mia³am
te¿ poczucie, ¿e wreszcie nie
tylko siê ukrywam, korzystaj¹c z darowanych z ciastek
i kanapek, ale dajê coœ innym,
uczestniczê w czymœ wa¿nym
i niebezpiecznym. Sytuacja
stawa³a siê jednak napiêta.
Mama to wyczu³a i podjê³a
radykaln¹ decyzjê, która
mia³a chroniæ moj¹ skórê: Wiesz, jakoœ prze¿yjemy, wojna siê skoñczy, ale najgorsze,
¿e oni siê spikn¹ i ciê zabij¹.
Trzeba uciekaæ.
MI£OŒÆ W MONAHIUM
Biega³am po mieœcie z
ch³opakami, ale Karola zauwa¿y³am od razu. Dlaczego
w³aœnie on wpad³ mi w oko?

By³ blondynem o niebieskich
oczach – przeciwieñstwa podobno siê przyci¹gaj¹. Nie
jeŸdzi³ motorem jak wiêkszoœæ,
tylko szarym Oplem Kapitanem z czerwon¹, skórzan¹
tapicerk¹. Mówisz, ¿e inni na
pewno te¿ dobrze siê prezentowali. To fakt. Karol mia³
jednak w sobie to coœ, co
sprawia, ¿e dziewczynom
spadaj¹ majtki. Mnie nie
spad³y, ale wiedzia³am, ¿e
wczeœniej czy póŸniej bêdziemy
razem.
W powojennych Niemczech, gdzie wszystko przypomina³o Zag³adê, nikt siê
chyba nie zarêcza³, a ju¿ na
pewno nie ¿ydowska m³odzie¿.
Trzymaliœmy siê z Karolem za
rêce, czasami jechaliœmy za

miasto. Tylko on i ja. Ju¿ to
nas zobowi¹zywa³o. Jego
rodzina przyby³a do Lwowa
z Wiednia, po niemiecku
mówi³y równie¿ dzieci. Podczas wojny Karol zdoby³ niemieckie papiery i zosta³
zatrudniony jako kierowca
ciê¿arówki.
Opowiada³ mi, ¿e nosi³
zielone spodnie i czarne ofi-

cerki, które codziennie starannie szczotkowa³. Któregoœ
dnia, gdy je tak glansowa³ z
namaszczeniem, jeden z kolegów skomentowa³: „Co ty
Karol czyœcisz te buty jak
jakiœ ¯yd?” I Karol przesta³
pucowaæ swoje oficerki. Podobna historia i mnie siê
przydarzy³a. Ukrywamy siê
w okupowanej Warszawie,
codziennie jemy jak¹œ okropn¹ zupê gotowan¹ na rzepie.
¯eby z³agodziæ tortury, zagryza³am j¹ kawa³kiem cebuli.
Kobieta, z któr¹ dzieli³yœmy
pokój, patrz¹c na mnie, zauwa¿y³a: „Wiesz Haniu - jesz
tê zupê jak ¯ydówka.” Od
tego momentu, ¿eby zupa
smakowa³a jeszcze gorzej,

nigdy nie tknê³am do niej
cebuli.
Nie wiem, jakie traumatyczne prze¿ycia z okresu
wojny zosta³y Irenie - siostrze
Karola. Prze¿y³a ukryta w
klasztorze. W Monachium
mieszka³ z ni¹ mój Karol i,
tak jak przysi¹g³ rodzicom,
których wraz z m³odszym
bratem straci³ w obozie janowskim pod Lwowem,
opiekowa³ siê i utrzymywa³.
Teraz opiekowa³ siê tak¿e
mn¹, jako swoj¹ przysz³¹
¿on¹. Mia³ powa¿ne zamiary.
Mama by³a temu bardzo
przeciwna. Ona - snobka,
córka aptekarza, a on syn
piekarzy... To zdecydowanie
za niskie progi na jej wymagania. Krzycza³a na ca³e
miasto: „Syn piekarza mê¿em Edyty?! Po moim trupie!”
Tacy szczêœliwi i zakochani ma³o siê tym przejmowaliœmy, a ja, w piêknych
skórzanych pantofelkach od
Karola, dumnie kroczy³am
po monachijskim bruku. On
by³ uparty, ja coraz bardziej.
¯eby wreszcie byæ razem, w
1947 roku wziêliœmy cichy,
cywilny œlub. Nie zachowa³o
siê ¿adne zdjêcie, ale gdybyœ
zobaczy³a wyraz mojej
twarzy, powiedzia³abyœ: „ Ta
ma³a jest w siódmym niebie.”
Niebawem wsiad³am na
statek Ernie Pyle, którym
wraz z setkami innych dzieci
mieliœmy dotrzeæ a¿ do Ameryki. Zap³akana, zasmarkana, obieca³am Karolowi, ¿e
bêdê na niego czeka³a. Czy
d³ugo? Tak d³ugo, jak trzeba.
On nie musia³ nic mówiæ,
wiedzia³am, ¿e przyp³ynie do
mnie pierwszym lepszym
statkiem.
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W KRAINIE GÓR – I...CZEGOŚ WIĘCEJ

Autorka artyku³u w Bieszczadach
BARBARA STASIAK
tekst i zdjêcia
Kiedyœ przeje¿dza³am przez
Ukrainê, przez Lwów. By³o to
w 1976 roku, wtedy by³o to
ZSRR i nie myœla³am o tym
kraju inaczej. Pozosta³o wspomnienie 24-godzinnego czekania
na wjazd, dróg obsadzonych
szpalerami krzaków i drzew,
i wie¿, gdzie rejestrowano
tranzyt zagranicznych samochodów. I bruku we Lwowie,
maleñkiego mieszkania, gdzie
przyjêto nas serdecznie na noc
u „znajomych znajomych”.
I wyprawy na pieczarki do
parku – wyd³ubywa³o siê je
spod asfaltu, który z powodzeniem wybrzusza³y.
Po tranzytowym pobycie
zaci¹ga³am œpiewnie, kre-

by³am szarym, ¿¹dnym pracy
i zarobku cz³owiekiem w Anglii, Norwegii.
Najemnych pracowników
bra³o siê z punktów. W okolicy
Warszawy by³o ich wiele.
Mialam to szczeœcie, ¿e moi
pierwsi robotnicy trafili do
mnie z polecenia. I tak ju¿
zosta³o na kilka lat.
Gdyby nie Ola, pewnie nigdy nie trafi³abym na Huculszczyznê.
Traf, szczêœcie, los. Po prostu
„sudŸba”.
Namawia³a mnie, ale d³ugo
nie mog³am siê zdecydowaæ.
To by³ czas mojej wyj¹tkowej
fascynacji fotografi¹ i chyba
to przewa¿y³o. To, zmêczenie
i samotnosæ. Z dwójk¹ znajomych zdecydowaliœmy siê na
wyjazd, dla zdjêæ. Bo kraj

Grabienie siana w Sinicach. W dole Werchowyna

Nowy dom Barbary Stasiak w trakcie remontu

Ola i jej m¹¿ Jura w strojach huculskich
sowo, rodzice zarzucali mi, ¿e
udajê. A to po prostu melodia
wpadla mi w ucho.
30 lat póŸniej przekroczy³am tê granicê jeszcze raz.
W tym czasie w Polsce zwyk³y cz³owiek myœla³ ci¹gle
o Ukrainie jak o cz¹stce ZSRR.
Pomimo przemian. To by³
œwiat zza wschodniej granicy.
Wnika³ w ten nasz „europejski” œwiat szarym t³umem
¿¹dnych pracy ludzi. Ma³o kto
zadawa³ sobie trud wspomnienia Polaków we wczesniejszej Europie. Ja te¿ kiedyœ
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Gdyby nie Ola,
pewnie nigdy nie
trafi³abym na
Huculszczyznê.
Traf, szczêœcie,
los. Po prostu
„sudŸba”.
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zmieni³o faktu, ¿e wyjechaliœmy z Polski rankiem, ¿eby
bez przystanków dojechaæ
w Karpaty, do Werhowyny, do
Oli.
Zaraz za granic¹ rozpêdzi³am siê na nie nowej, ale
nieŸle wygl¹daj¹cej drodze,
aby za chwilê gwa³townie hamowaæ przed dziur¹, w której
ko³o straci³aby i ciê¿arowka.

Zawsze szuka³am œwiata, który odszed³, w Polsce. Tu, na HuculszczyŸnie,
wpad³am w œwiat, który ¿y³ ¿yciem
z pocz¹tku XX wieku.

ci¹gle w Polsce egzotyczny, bo
inaczej.
Ja, dodatkowo, po pobycie
w polskich Bieszczadach,
liczy³am na coœ podobnego.
Pustkowia, klimat, tchnienie
historii w tych górach wywar³o
na mnie du¿e wra¿enie.
Szczerze mówi¹c, trochê siê
baliœmy. To, co s³yszeliœmy
o Ukrainie i bezpieczeñstwie
tam, nie nastraja³o najlepiej.
Ca³y czas powtarza³am sobie,
¿e podobne opinie s³ysza³am
o Polsce, kiedy jeŸdzi³am na
zarobki do Anglii, równie
durne i wydumane . A przecie¿
i ja, i inni w tym czasie ¿yli
w Polsce bezpiecznie. Co nie

gdzieœ na Podlasiu s¹ takie
œwiaty. Nie wiem.
Przez pewien czas mieszkaliœmy z mê¿em, jak siê nam
wtedy wydawa³o, niemal na
koñcu œwiata, w ma³ej wsi 30
km od S³upska. Piêknie, lasy,
jeziora, ale wieœ byla… popegeerowska, a ziemie – odzyskane. Nie zosta³o tam nic z ducha starych czasów, a pegeery
zdemoralizowa³y ludzi. Œwiat
ten przera¿al mojego mê¿a.
I choæ nic nie mówi³, odetchn¹³
z ulg¹, kiedy zmuszeni sytuacj¹ finansow¹, musieliœmy
go opuœciæ.
Tu, na HuculszczyŸnie,
wpad³am w œwiat, który ¿y³
¿yciem z pocz¹tku XX wieku.

Potem by³am ju¿ czujna. Granicê przekraczaliœmy w Korczowej, oczywiœcie nie przyzwyczajeni do oznakowania
dróg, nie trafiliœmy na obwodnicê Lwowa. Przejazd przez to
miasto, wtedy, po raz pierwszy, wspominam jak koszmar. Znaki prawie niewidoczne, ka¿dy i tak jeŸdzi, jak
chce, ludzie wciskaj¹ siê w
sznur samochodów w ka¿dym
miejscu. Widaæ ruch „biznesowy” jak w Polsce, w oczy
cisn¹ siê prowizoryczne tablice reklamowe dziesi¹tków
ma³ych firm. Odetchnê³am
z ulg¹, kiedy wyjechaliœmy
z miasta.

Marusia - córka Oli w huculskim stroju
Po pierwszym szoku innoœci,
dotycz¹cym szaroœci, stanu
dróg, wygl¹du ludzi na ulicach, zaczynaj¹ pojawiaæ siê
wspomnienia Polski, ktor¹
zna³am z dzieciñstwa i m³odoœci. Bartek i Alinka, jad¹cy
ze mn¹, s¹ du¿o m³odsi. Polska,
ktor¹ pamiêtam, nie by³a ich
Polsk¹.
Dojechaliœmy przed zmierzchem, Ola wybieg³a kawa³ek
po nas, bo jeszcze wtedy nie
rozumia³am, co to jest „k³adka”
i stanê³am przy moœcie.
***
Zawsze szuka³am œwiata,
który odszed³, w Polsce. Mo¿e
nie by³am wszêdzie, mo¿e

Bez bie¿¹cej wody, bez kanalizacji, bez dróg. Polscy górale
zapomnieli, co znaczy byæ
góralem. Tu z tajstrami na plecach mia³o siê od drogi pó³torej
i wiêcej godziny do domu, w
góry. Czasu huculskiego – szybko siê nauczy³am, ¿e p³ynie on
inaczej dla przybyszów.
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Huculskie „za
chwilê” znaczy
co innego, ni¿
w jêzykach
europejskich.
Jak i huculskie
„niedaleko”.
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Nauczy³am siê, ¿e huculskie „za chwilê” znaczy co
innego, ni¿ w jêzykach europejskich. Jak i huculskie „niedaleko”.
Pierwszy mój przyjazd tu
by³ doœæ szczególny. Pierwszy
raz pojecha³am po prostu odpocz¹æ i robiæ to, co lubiê –
zdjêcia. Nic mnie nie goni³o,
¿adne terminy, spotkania, decyzje. Nic i nikt - poza Ol¹.
Ola siê postara³a, ¿eby ten
pobyt wype³niony by³ wszystkim, czym mo¿na, zwi¹zanym
z huculskim ¿yciem. Zaraz
drugiego dnia po przyjeŸdzie
poszliœmy w Sinice grabiæ
siano (oczywiœcie, nikt nas nie
zmusza³ do pracy, ale có¿ to

dê, przez te dni zrobi³am te
najlepsze. Do dziœ ¿a³ujê, ¿e
wtedy zbuntowani nie poszliœmy w Ho³owy dalej, do cioci
Oli, Oleny. Ale, co siê odwlecze... Wtedy tego nie wiedzia³am, o ma³o nie obraziliœmy
powa¿nej gaŸdziny, która
czeka³a na goœci… Uda³o siê
za³agodziæ.
Rano wychodzi³am przed
dom Oli, choæ s³owo „chata”
wydaje mi siê bardziej odpowiednie, nie dlatego, ¿e chata

Mama Oli - pani Janka

Ho³owy

za praca, która daje tak¹ radoœæ?). Troszkê przesadzi³a, bo
po ca³ym dniu na s³oñcu namówi³a nas na podejœcie do
ska³y Dowbusza („to niedaleko”), a ja chcia³am dorównaæ
kroku moim m³odym przyjacio³om. W górach nie by³am
dawno, ale w koñcu pamiêta³am, ¿e dla mnie wielkich nie
ma. Zacisnê³am zêby i wesz³am, ale ju¿ na górze pomyœla³am, ¿e nie ma mowy, ¿ebym

w polskim tego s³owa znaczeniu, ale dlatego, ¿e chata
brzmi ciep³o, odpowiednio do
tego, co tu siê czuje. Wychodzi³am, robi³am glêboki wdech
i nie umia³am nazwaæ, dlaczego to powietrze pachnie
inaczej, ni¿ w polskich górach,
które znam.
Dziœ ju¿ wiem. Pachnia³o
Prawd¹ Starowieku. Ale o tym
dowiedzia³am siê znacznie
póŸniej.
***
Z wykszta³cenia jestem
in¿ynierem budowy okrêtów,
skoñczy³am studia magisterskie w Instytucie Okrêtowym
Politechniki Gdañskiej. Nigdy
nie pracowa³am w zawodzie.
Studia techniczne ujê³y w karby logiki i systematycznoœci
moj¹ humanistyczn¹ i trochê
rozwichrzon¹ naturê.
Zaraz po studiach wyjechaliœmy z moim wówczas
ch³opakiem, a potem mê¿em
na tzw. „saxy”, jak siê wtedy
mówi³o – zarobek – do Londynu. Spêdziliœmy tam póltora
roku. Wyjazd ten umo¿liwi³
nam kupno mieszkania i rozwiniêcie pierwszej dzialalnoœci
– wykorzystuj¹c zawarte w
Anglii znajomoœci zaczynaliœmy od importu stamt¹d do
Polski odzie¿y skórzanej.
Interes rozwija³ siê œwietnie do
czasu sterowanych zmian
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Chata brzmi
ciep³o, odpowiednio do tego, co tu
siê czuje.

mia³a si³y zejœæ na dó³. Ola
by³a przera¿ona, pomog³a
czekolada, któr¹ zawsze noszê
w góry. Ale nauczka zosta³a –
w górach wejdziesz wszêdzie,
ale idŸ swoim tempem. Zbyt
dawno chodzi³am po górach,
¿eby to pamiêtaæ, poza tym,
wczeœniej szybkie tempo, to
by³o moje tempo.
Droga w dó³ nie by³a ju¿
problemem i uœmia³am siê
„w dolinie”, kiedy ja by³am gotowa „poznawaæ” dalej, a
m³odzi, hasaj¹cy po górach,
poszli zmêczeni spaæ.
W czasie tego wyjazdu by³o
i maszczenie chaty glin¹ w
Barwinkowie, wizyta u tkaczki,
wo¿enie na swaty do Worochty
i odpust w Ho³owach. Czas
zorganizowany ka¿dego dnia.
W czasie odpustu moim znajomym puœci³y nerwy, ja te¿
by³am zmêczona. Nadmiar
wra¿eñ i ani chwili spokojnej
fotografii – choæ tak napraw-
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kursu dolara. Dobrze poinformowani zarobili na tym miliony, my straciliœmy wszystko,
prócz mieszkania. Sprzedaliœmy je i kupiliœmy dom na
wsi pod S³upskiem.
Tam urodzi³ siê nasz starszy syn Jacek. Mieliœmy
wielkie plany, ale czym s¹
plany bez gotówki? Remont
starego domu po¿ar³ nasze
oszczêdnoœci, uda³o nam siê
sprzedaæ wyremontowany na
daczê, za te pieni¹dze sp³aci-

mitego kucharza. Czêœæ dañ,
podawanych w niej do dziœ,
tych tradycyjnie polskich,
wykonywana jest dok³adnie
wed³ug moich domowych
przepisów.
Moje z mê¿em drogi rozesz³y
siê 9 lat temu, wyprowadzi³ siê
z domu, rozwodu ze wzglêdu
na dzieci nie przeprowadziliœmy a¿ do grudnia zesz³ego
roku. Zostawi³am w Polsce
wszystko - synów (wychowywa³am ich praktycznie sama

do tych gór ju¿ w chwili wyjazdu i wiedzia³am, ¿e kiedyœ
tu wrócê. Plany nie wykracza³y jednak poza przyjazd
turystyczny.
Zosta³am zaproszona na wesele Oli, to by³ listopad 2006 r.
Alinka i Bartek, choæ bardzo
chcieli, nie mogli siê wybraæ
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Tañcem i wspólnymi œpiewami
koñczy siê
ka¿da impreza
rodzinna,
zawsze jest na to
ochota i czas.

Ciocia O³ena. Ho³owy
liœmy kredyt i... praktycznie
zaczêliœmy wszystko od nowa.
To by³o cie¿kie pól roku, m¹¿
szuka³ pracy, mieszkaliœmy
z synem u moich rodziców
w Gdañsku. Odbiliœmy siê od
dna, kiedy m¹¿ dosta³ pracê
w du¿ej amerykañskiej firmie.
Szybko awansowa³, a to wi¹za³o siê z przeprowadzkami.
W ci¹gu dwóch i pó³ roku przeprowadzaliœmy siê 5 razy. W
B³oniu, pod Warszaw¹, urodzi³
siê nasz drugi syn Marcin.
Zaczêliœmy remontowaæ kupiony w Kaskach dom, otworzy³am swoj¹ firmê.
Zajmowa³a siê handlem
hurtowym sk³adnikami do
pasz i paszami, ale tak naprawdê po urodzeniu synów
sprawami zarabiania pieniêdzy zajmowa³ siê mój m¹¿. Ja
zajmowa³am siê przede wszystkim dzieæmi oraz budow¹,
choæ decyzje, zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ firmy, podejmowaliœmy wspólnie.
Najpierw by³a budowa
domu, potem – restauracji,
ktor¹ zaprojektowa³am od
pocz¹tku do koñca. Mo¿na j¹
obejrzec na stronie www.redrose.pl. Sama dobiera³am
pracowników, jeŸdzi³am z nimi na szkolenia – mia³am
swoj¹ wizjê tego, jaki charakter ma mieæ ta restauracja.
Uda³o mi siê zdobyæ znako-

Wyjecha³am tutaj, po pierwsze, ze
wzglêdu na fascynacjê tym zak¹tkiem, po drugie - widz¹c wiêksze
mo¿liwoœci utrzymania siê tu
i zarobienia na siebie.

przez prawie 9 lat), dom i restauracjê. Ze wzglêdu na moje
plany, zwi¹zane z Ukrain¹,
synowie zostali z ojcem. Jest
to korzystniejsze dla ich edukacji, a mój by³y m¹¿ jest
naprawdê dobrym tat¹. Ja
zabra³am swoje niezbyt wielkie
oszczêdnoœci i wyjecha³am
tutaj, po pierwsze, ze wzglêdu
na fascynacjê tym zak¹tkiem,
po drugie - widz¹c wiêksze
mo¿liwoœci utrzymania siê tu
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ze mn¹. Ba³am siê jechaæ sama i namówi³am na wyjazd
trójkê znajomych. Trochê fotografowali, wakacyjni w³óczykije, lubili takie klimaty i wyzwania. ¯enowa³o mnie i zawstydza³o trochê, ¿e byliœmy
traktowani, jak goœcie honorowi, jakbyœmy byli najwa¿niejsi tego dnia. Ola wrêcz
odmówi³a pójscia do œlubu,
kiedy poproszono mnie o przywiezienie muzyka tu¿ przed
ceremoni¹ w cerkwi. Pop

Obcokrajowców bywa tu bardzo ma³o,
zw³aszcza w wioskach, po³o¿onych
dalej od centrów turystycznych.
Nasza wizyta i obecnoœæ na weselu
by³a presti¿owym wydarzeniem dla
gospodarzy.

i zarobienia na siebie. Ukraina daje pod tym wzglêdem
du¿e szanse, ze wzglêdu na
przejœciowy okres i szybki rozwój, którego przebieg podobny
jest do tego, co siê dzia³o
w Polsce.
Ale, zanim zdecydowa³am
siê tu zostaæ, up³ynê³o trochê
czasu.
***
Z pierwszych wakacji na
HuculszczyŸnie wyje¿dzaliœmy
zauroczeni ludŸmi, kultur¹,
magi¹. Têsknie myœleliœmy o
tym, jakby tu wrócic, marzyliœmy, jak zostaæ, ale wydawa³o siê to niereealne i by³o
tylko fantazjowaniem. Trzyma³o
mnie w Polsce zbyt wiele,
przede wszystkim - synowie.
Ale te¿ rodzice, przyjaciele
i praca. Zerwaæ te wszystkie
wiêzi? I co dalej?...Têskni³am

i wszyscy goscie czekali na mój
powrot. Potem zrozumia³am,
ze obcokrajowców bywa tu
bardzo ma³o, zw³aszcza w
wioskach, po³o¿onych dalej od
centrów turystycznych. Nasza
wizyta i obecnoœæ na weselu
byla presti¿owym wydarzeniem dla gospodarzy. Ola siê
stara³a, ¿eby wszystko by³o
bardzo tradycyjnie, ale poniewa¿ by³a wdow¹ i by³ to jej
drugi œlub, pe³ne huculskie
obrzêdy weselne zobaczy³am
dopiero póŸniej, w czasie nastêpnego pobytu. Nie pamiêtam, kiedy tak dobrze siê
bawi³am, uczestnicz¹c w tañcach ludowych z ró¿nymi figurami i zawirowuj¹c siê do
upad³ego w hucu³kach.
W pamiêci utkwi³o mi jedno
– choæ alkoholu by³o du¿o
i wszyscy podchmieleni,
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nikt siê nie upi³ do upad³ego, nikt nie pok³óci³.
Huculi maj¹ nadzwyczajn¹
umiejêtnoœæ przeradzania
spotkañ w zabawê taneczn¹.
Tañcem i wspólnymi œpiewami
koñczy siê ka¿da impreza
rodzinna, zawsze jest na to
ochota i czas. Zapomnia³am

Ola mia³a syna chrzestnego, którego zna³am ju¿ z
Polski. Iwan skoñczyl tylko
szko³ê podstawow¹, ale uj¹³
mnie jego upór w zdobywaniu
wiedzy. Skoñczy³ sam dodatkowe kursy, by³ zdolny,
inteligentny i chcia³ siê uczyæ,
a przede wszystkim, zna³

z synami. Byli stêsknieni jego
towarzystwa, wchodzili w
wiek, kiedy mama siê staje
mniej potrzebna. Przyzwyczajali siê do moich podró¿y,
nieobecnoœci.
Od kiedy postanowi³am
zostaæ, szuka³am dzia³ki w
okolicach Werhowyny. Dalej,

Rozrabianie gliny do tynkowania chaty
ju¿, kiedy w Polsce s³ysza³am
goœci, œpiewaj¹cych przy stole.
Tu nie trzeba wielu goœci – ot,
wpada z wizyt¹ ciocia, zajrza³a
s¹siadka, na stole pojawia siê
magiczna æwiarteczka i ju¿
jest powód, ¿eby poœpiewaæ.
Bardzo spodoba³o mi siê, ¿e
trudno siê tu przebiæ zunifikowanej muzyce europejskiej.
Nawet m³odzie¿ zna, chêtnie
s³ucha i jak jest okazja, œpiewa
pieœni huculskie. ¯ywe s¹
tradycje, stroje huculskie - te
stare, przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale i nowe,
ci¹gle szyte,- s¹ powszechnym
widokiem w czasie œwi¹t koœcielnych na ulicach, w czasie
wesel i „chramów” rodzinnych, a na pogrzebach gra
trembita. Pozosta³ przepiêkny
zwyczaj kolêdowania przed
drzwiami chaty, do której
przysz³o siê w goœci i potem za
sto³em.
***
Mój drugi pobyt, na weselu,
to by³y tylko trzy dni, wraca³am zauroczona jeszcze
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Huculi s¹ nieufni,
zw³aszcza ci,
z wysokich gór.

bardziej. Tym razem i krajem,
i pewnym cz³owiekiem. Zauroczenie cz³owiekiem minê³o,
ale zosta³y z tego okresu plany,
bowiem wtedy zaczê³am siê
zastanawiaæ, nie „czy” tam zostaæ, ale „jak”.
Przez nastêpne pó³tora
roku kursowa³am miêdzy
Polsk¹ a Werhowyn¹, pó³tora
miesi¹ca tu, pó³tora tam. Znalaz³am znakomit¹ specjalistkê
od prawa ukraiñskiego, Gra¿ynê Dzwonkowsk¹, dziêki jej
pomocy merytorycznej szybko
i sprawnie otworzy³am tu
spó³kê z o.o.

dobrze jêzyk polski. Skosztowa³ ¿ycia w Polsce i chcia³
¿yæ inaczej. Kiedy zaproponowa³am mu, ¿eby prowadzi³
moj¹ spó³kê, przestraszy³ siê.
- Przecie¿ ja nie mam wykszta³cenia, nic nie umiem –
powiedzia³.
- Nauczê ciê.
Zosta³ dyrektorem mojej
firmy i by³ to najlepszy wybór,
jaki mog³am zrobiæ. Powiedzia³
mi potem, ¿e gdyby nie moja
znajomoœæ z Ol¹, nigdy nie
przyj¹³by tej pracy. Ba³by siê,
¿e ktoœ na jego konto, nazwisko,
chce zrobiæ lewe interesy. Huculi s¹ nieufni, zw³aszcza ci z
wysokich gór. Maj¹ œwiadomoœæ tego, ze ma³o wiedz¹
o œwiecie zewnêtrznym dla ich
spo³ecznoœci, s³yszeli o wielu
aferach, s¹ ostro¿ni. Niektórzy
z nich nigdy nie byli dalej, ni¿
w mieœcie rejonowym, nie by³o
po co.
Moi synowie od dawna
mieli œwiadomoœæ rozpadu
naszej rodziny. Rok wczeœniej
mój m¹¿ przeszed³ przeobra¿enie i praktycznie ka¿d¹
woln¹ chwilê zacz¹³ spêdzaæ

Iloœæ przepisów unijnych,
za ka¿dym razem, jak jadê do
Polski, roœnie w zastraszaj¹cym tempie. Eurosojuz stwarza ramy, maj¹ce uporz¹dkowaæ i zaplanowaæ ¿ycie jego
obywateli w ka¿dej dziedzinie.
Nie bêdzie ju¿ miejsca na pomy³ki, na wszystko bêdzie przepis i paragraf.
Nie mogê pogodziæ siê z tym,
¿e odbiera siê ludziom prawo
do ponoszenia konsekwencji
w³asnych pomy³ek i prawo do
decydowania o sobie.
Kiedy pytaj¹ mnie tutaj,
czy jak Ukraina bêdzie w Eu-

Po pracy
w okolicach Kosowa czy Czerniowiec, by³o ich wiele - niewysokie ceny za sotkê, ziemia
dobra, czarna i... gaz.
Ale nie to mnie zauroczy³o,
tylko Karpaty i górale. Kupi³am
dzia³kê w Jasinowie, z widokiem na prze³omy Czeremoszu. Taniej, bo daleko od drogi,
ale za to z chat¹, która w³aœnie
siê koñczy remontowaæ.
***
Moja ukraiñska spó³ka
handlowa³a drewnem z Polsk¹, wydawa³o siê, ze bêdzie
to dobry interes. Ale przysz³a

Siano ¿ywi chudobê, siano
jest darem

które odchodz¹ wraz ze starymi ludŸmi. Zaczê³am nagrywaæ je, ¿eby kiedyœ spisaæ, a¿
boli, ile rzeczy przepada tu
bezpowrotnie.
W czasie, kiedy kursowalam miêdzy Polsk¹ a Huculszczyzn¹, ktoœ spyta³ mnie
przed wyjazdem na Ukrainê,
kiedy wracam. Wtedy zrozumia³am i tak te¿ odpowiedzia³am: „Tu tylko przyje¿dzam,
a wracam TAM, w Karpaty”.
***
Co mnie zauroczy³o i trzyma tutaj? Komuœ, kto nie
posmakowa³ tej krainy i nie
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„Tu do Polski
tylko przyje¿dzam,
a wracam TAM,
w Karpaty”.

powódŸ, zamkniêto wiele
tartaków, ceny drewna na Ukrainie posz³y w gorê. Natomiast w Polsce spad³y ze
wzglêdu na zwiêkszone wyrêby, zwi¹zane z chorob¹
lasów, i po sprzeda¿y kilku
tirów drewna zamówienia siê
skoñczy³y. Bêdziemy próbowaæ w innych dziedzinach,
czynimy ju¿ przygotowania,
ale wszystko powoli, przepisy
ukrainskie s¹ krête, ca³y czas
siê zmieniaj¹. Dodatkowo
za³o¿y³am firmê jako przedsiêbiorca prywatny, w remontowanej chacie planujê miejsca dla turystów. Zamierzam
zbudowaæ coœ w rodzaju ma³ego skansenu, kilka chat,
mo¿e gra¿dê. Znajomi znosz¹
mi ró¿ne starocie, przeze mnie
odkryli wartoœæ czegoœ, co
walalo siê po strychu jako
smieci, zaczynaj¹ je zauwa¿aæ
i ceniæ. Wiêc mo¿e i bêdzie ten
skansen kiedyœ. A mo¿e maleñki pensjonat, jak skansen.
Mo¿e kiedyœ… I jeszcze pieœni,

czuje magii minionych czasów,
ciê¿ko bêdzie to zrozumieæ.
Przede wszystkim, prawo
moralne i zasady, obowi¹zuj¹ce od wieków i okreslaj¹ce
¿ycie Hucu³ów. O ile w dolinach nast¹pi³o wymieszanie
nacji i wp³yw najwiêkszego
kataklizmu, jakim byly rz¹dy
Sowieckiego Sojuzu, zostawi³
swoje œlady, o tyle w górach
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Ludzie, wolnoœæ,
kultura i wiara.

stare prawa i zasady wspó³¿ycia obowi¹zuj¹ nadal.
Dalej ludzie – otwarci na
œwiat, serdeczni, dumni, honorowi.
Wolnoœæ – mimo biurokracji
i zwi¹zanych z ni¹ utrudnieñ,
tu czujê siê wolna.
Kiedy wracam do Polski ,
do Europy raczej, gdzie bombarduj¹ mnie niezliczone
iloœci znaków na drodze,
maj¹cych poprowadziæ mnie
bezmyœlnie na sznureczku do
celu, po dwóch godzinach
jazdy jestem wykoñczona ich
iloœci¹, zw³aszcza noc¹, kiedy
oœlepiaj¹, fluoryzuj¹c. Na
Ukrainie wiem, ¿e myœlê za
siebie i innych – to dobra zasada, znaków jest akurat tyle,
aby wyjaœniæ, kto ma pierwszeñstwo, gdzie nie wolno
stawaæ i jak szybko jechaæ.
Ostatnio wiele siê zmieni³o,
widaæ pêd do Europy, kraj jest
na etapie gaœnic i pasów
bezpieczeñstwa, które s¹ jednym z kroczków do og³upienia
i zwolnienia kierowców od
obowi¹zku myœlenia.
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ropie, to bêdzie lepiej, odpowiadam – zale¿y, co dla kogo
jest wa¿ne. A kiedy pytaj¹, czy
w Europie jest lepiej, odpowiadam – nie lepiej, a inaczej.
Kultura – fascynuje mnie
Tradycja, w ka¿dej z dziedzin,
która jest tu ci¹gle ¿ywa. Tradycja, która jest krêgos³upem
tej spo³ecznoœci, scala j¹.
Fascynuje mnie innoœæ zainteresowañ, innoœæ przekazywania emocji w œrodkach
masowego przekazu, innoœæ
wartosci, przekazywanych
w filmach, ktore zrozumia³by
ma³o kto w Europie, takie to
wszystko jest jeszcze niezunifikowane, w³aœciwe dla nacji
i kraju. W Europie trzeba siê
nieŸle naszukaæ, aby znaleŸæ
film czy muzykê, odstaj¹c¹ od
lansowanych wzorców. Kraje
Europejskie staj¹ siê, jak bary
Mc Donald – gdzie nie zajedziesz, wszêdzie jest tak samo.
Nied³ugo ¿ycie w nich wygl¹daæ bêdzie, jak zaplanowany
odcinek nudnego serialu.
Najbardziej ba³am siê reakcji rodziców na moj¹ decyzjê. Maj¹ oboje powy¿ej 80
lat i sam fakt rozpadu mojej
rodziny by³ dla nich ciê¿kim
prze¿yciem. Dodatkowo, moja
mama, pochodz¹ca z okolic
Grodna, 12 lat spêdzi³a na
Syberii za dzia³alnoœæ w AK
na Kresach Wschodnich.
Polskich wiêŸniów politycznych sadzano razem z kryminalistami, czêsto ukraiñskimi.
Nietrudno sobie dopowiedzieæ,
jakie mia³a pogl¹dy na temat
ludzi tutaj. Poza tym, wychowana w kulcie Pi³sudskiego,

Fascynuje mnie Tradycja, w ka¿dej
z dziedzin, która jest tu ci¹gle ¿ywa.
Tradycja, która jest kregos³upem tej
spo³ecznoœci, scala j¹.
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patriotka, tak jak tata, nie
wyobra¿a³a sobie w ogóle ¿ycia
na emigracji.
Rodziców przekona³, a raczej z³agodzi³ dezaprobatê, mój
ostatni argument.
Wiara – wychowa³am siê w
rodzinie katolickiej, praktykuj¹cej. Rodzice nawet w czasie
nagonki socjalistycznej nie
odwrócili siê od Koœcio³a, co
owocowa³o, oczywiœcie brakiem
awansów. Pozwala³o jednak
rano spojrzeæ sobie w lustrze
w twarz.

- Oj, czêsto dla ¿artu zaczynam rozmowê od „niech bêdzie
pochwalony” – odpowiedzia³a.
- A ja witam siê tak ka¿dego
dnia, nie dla ¿artu, po prostu.
Dziêki tutejszym ludziom,
tej krainie, inaczej spojrza³am
na wiarê, mo¿na powiedzieæ,
¿e j¹ odzyska³am.
***
Wstyd siê przyznaæ, ale dopiero ca³kiem niedawno zaczê³am czytaæ „Na Wysokiej
Poloninie” Stanislawa Vincenza,
„Prawdê Starowieku”. To by³

Rodzinne skarby
W miarê up³ywu lat stworzy³am sobie coœ w rodzaju
w³asnej wiary w Boga, zniesmaczona tym, ¿e wiêkszoœæ
biegaj¹cych do koœcio³a znanych mi ludzi, po Mszy zostawia wiarê w koœciele, do nastêpnego razu. Tu, na HuculszczyŸnie, jest inaczej. Nie
biega siê obowi¹zkowo do
cerkwi co niedzielê, ale wiara
towarzyszy ludziom przy
ka¿dej czynnoœci ¿yciowej
i jest obecna we wszystkich
dziedzinach ¿ycia. Wiara daje
Hucu³om filozoficze podejœcie
do ¿ycia, bo i tak wszystko
dzieje siê z woli Bo¿ej, mo¿emy
siê tylko modliæ i mieæ nadziejê.
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Wiara towarzyszy
Hucu³om przy
ka¿dej czynnoœci
¿yciowej i jest
obecna we wszystkich dziedzinach
¿ycia.

W czasie rozmowy na temat
mojego pobytu tu i wys³uchiwania argumentów mamy na
„nie” spyta³am:
- Jak czêsto witasz siê w
Polsce imieniem Bo¿ym?

dla mnie szok, bo nie umia³am
nazwaæ wczeœniej tego, co
czujê i widzê w tej ziemi i tych
ludziach. A tu wszystko zosta³o ujête w s³owa. Graj¹ one
pieœñ o HuculszczyŸnie, jakiej
niby ju¿ nie ma, ale jak¹ siê
czuje w ka¿dej chacie tam
wysoko w górach.
Za s³abo znam jêzyk, aby
przekazaæ te s³owa moim huculskim przyjacio³om, wiêc
zaczê³am szukaæ przek³adów
na jêzyk ukraiñski, przez d³ugi
czas bezskutecznie. W koñcu
trafi³am do redaktorów Kuriera i dziœ ju¿ wiem, ¿e takie
t³umaczenie wydano we Lwowie w 1979 roku. Jakoœ zdobêdê tê ksi¹¿kê i podzielê siê
z nimi, z moimi tutejszymi
przyjació³mi. Jestem im to
winna.
Oli, jej mamie i ca³ej rodzinie, Iwanowi, Cioci O³enie, ksiêgowej Hali, Hanusi i wielu wielu
innym. Przyjêli mnie, jak
cz³onka rodziny i goœcili u siebie prawie trzy lata. ¯y³am
z nimi, œwiêtowa³am, uczy³am
siê ¿ycia tutaj.
Oni i ta kraina zmienili
jak¹œ cz¹stkê mnie i pozwolili znaleŸæ moje miejsce na
Ziemi, którego szuka³am ca³e
¿ycie.

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¿ki 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 przesy³kê, oszczêdzasz czas i pieni¹dze.
http://superksiegarniainternetowa.nextpress.pl/

STOSUNKI RODZINNE
ERY KOMPUTEROWEJ
Drogi serwisie techniczny!
W ubieg³ym roku zmieni³am hardware CH£OPAK na wypasiony i polecany model M¥¯. Po krótkim okresie u¿ywania
zauwa¿y³am znaczny spadek wydajnoœci dzia³ania, w szczególnoœci w aplikacjach KWIATY i BI¯UTERIA, które w CH£OPAKU
dzia³a³y bez zarzutów. Dodatkowo M¥¯ – widocznie samoistnie
i po kryjomu – odinstalowa³ kilka bardzo wartoœciowych
programów takich, jak CZU£OŒÆ i ZAINTERESOWANIE,
a w zamian zainstalowa³ zupe³nie przeze mnie niechciane
aplikacje PI£KA NO¯NA i BOKS. Nak³adka ROZMOWA nie
dzia³a zupe³nie, a aplikacje SPRZ¥TANIE DOMU, WYBÓR
MEBLI i ROZMOWA O KOLORZE FIRANEK po prostu zawieszaj¹
system totalnie. Uruchamia³am aplikacje wsparcia K£ÓTNIA
i D¥SANIE, aby naprawiæ problem, ale bezskutecznie – system
nie odpowiada.
Desperatka
Droga Desperatko!
Na wstêpie pragniemy zwróciæ Twoj¹ uwagê, i¿ CH£OPAK
jest pakietem rozrywkowym, podczas gdy M¥¯ jest systemem
operacyjnym. Spróbuj wprowadziæ komendê:
C:\MYŒLA£AM_¯E_MNIE_KOCHASZ.EXE,
œci¹gn¹æ SZLOCH lub £ZY (polecamy nasze strony WWW) oraz
zainstalowaæ WZBUDZANIE WINY. Jeœli nabyty przez Ciebie
model jest standardowy – wszystko zadzia³a jak powinno, tzn.
M¥¯ powinien automatycznie w³¹czyæ aplikacje BI¯UTERIA i
KWIATY. Pamiêtaj jednak, i¿ nadu¿ywanie tych aplikacji mo¿e
doprowadziæ MÊ¯A do wyst¹pienia b³êdu GROBOWA_CISZA
lub powoduj¹cych „bad sektory” agresywnych programów
PIWO i WÓDKA. PIWO i WÓDKA to bardzo nieprzyjemne
programy, które w pewnych sytuacjach mog¹ powodowaæ
samoistne uruchamianie siê pliku
G£OŒNE_CHRAPANIE.MP3.
Cokolwiek byœ nie robi³a, pamiêtaj jednak, ¿eby nie instalowaæ
TEŒCIOWEJ – bezwarunkowo stracisz gwarancjê na nasz
produkt. Nie próbuj te¿ instalowaæ nowego programu ROMANS
(który w modelu M¥¯ zawsze jest uruchomiony w tle) lub
CH£OPAK. To nie jest wspó³pracuj¹ca aplikacja i zniszczy
MÊ¯A. UWAGA! W zaistnia³ej sytuacji instalowanie nielegalnego programu JESTEM_W_CI¥¯Y w 98%
prowadzi do trwa³ego uszkodzenia b¹dŸ zniszczenia MÊ¯A!!!
Sumuj¹c, M¥¯ jest wspania³ym programem, ale ma ograniczon¹ pamiêæ i nie mo¿e szybko w³¹czaæ nowych funkcji. Musisz
przemyœleæ mo¿liwoœæ zakupu dodatkowego oprogramowania
dla poprawienia pamiêci i wydajnoœci. Polecamy sprawdzone
GOR¥CE_JEDZENIE lub GOLENIE_NÓG i SEX_BIELIZNÊ.
Najlepsze efekty zaobserwowano kiedy dodatkowe aplikacje
uruchamiano wraz z instalacj¹ u kobiet wykonawczego pliku
ograniczaj¹cego MÓWIÊ_TYLKO_20000_S£ÓW_DZIENNIE.COM
<http://xn—w_dziennie-fbb.COM>
Dla lepiej sytuowanych informacja: rewelacyjne efekty przynosi
aplikacja NOWY_SAMOCHÓD.EXE – gwarantowany okres
pe³nej satysfakcji z MÊ¯A do 6-ciu miesiêcy!
Powodzenia, Serwis techniczny
Nades³a³ nasz wspó³pracownik
Wojciech Krysiñski z Warszawy

List do redakcji
Szanowny Pan Marcin Romer – Redaktor Naczelny „Kuriera Galicyjskiego”
Szanowny Panie! Z wielk¹
radoœci¹ zapozna³em siê z wywiadem z O³eksijem Z³atogorskim, dyrektorem wo³yñskiej
filii „Centrum Naukowo-Badawczego. Ochronna S³u¿ba
Archeologiczna Ukrainy”,
który przeprowadzi³a p. Agnieszka Ratna.
Pragnê tylko uzupe³niæ
niezwykle kompetentne wypowiedzi O³eksija, i¿ wielkim
orêdownikiem majowego
wyjazdu rodzinnego do £ucka
jest mój kuzyn Jacek Filimowski, bratanek œp. Jana Fitzkego. To jego ojciec, nie¿yj¹cy
ju¿ Mieczys³aw Fitzke-Fili-

mowski (m³odszy brat Jana)
podj¹³ w latach 90-tych XX w.
wyjazdy na Wo³yñ – œladami
Jana Fitzkego – czego nastêpstwem s¹ nasze wspania³e
przyjacielskie kontakty z O³eksijem Z³atogorskim, Walerym
Dmytrukiem i Hryhorijem Ochrymenk¹ z £ucka, które trwaj¹
ju¿ od lat i bardzo twórczo siê
rozwijaj¹. Jako historyk architektury oraz konserwator zabytków z wielkim zainteresowaniem przeczyta³em m.in.
artyku³y o Andriju Saluku i ratowaniu zabytków Lwowa
oraz o ratowaniu cerkwi Ziemi
Lubaczowskiej.
Z gratulacjami za ciekawe
artyku³y i wyrazami
szacunku dr in¿. architekt
Andrzej Gaczo³ (Kraków)

RYMOWANKI
MIKOŁAJA
ONISZCZUKA
WIOSENNY
NASTRÓJ UPAJA
Jeszcze kwiaty w flakonie
W butelce... trochê zosta³o.
Wa¿ne, ¿e DZIEÑ ŒWIÊTA
KOBIET
Dostojnie siê œwiêtowa³o.
Na horyzoncie – kolejne
Œwiêta i uroczystoœci Grzegorza, Jerzego, Jana
I znów... bêdziemy siê goœciæ.
Wielkanoc – w kwietniu –
rzecz jasna
Dzieñ Zmartwychwstania
Jezusa,
A potem – wiosna i wiosna
I uczuæ wiosennych pokusa.
Po drodze jest Œwiêto Pracy,
W czerwcu siê lato zaczyna,
Potem – urlopy i relaks,
A w koñcu – jesieñ i zima.
A w œwiecie – kryzys i kryzys,
Jak walczyæ z nim - œwiat
siê g³owi,
Dopijam marcowy trunek.
B¹dŸmy szczêœliwi i zdrowi!
Warszawa,
9 marca 2009 r.

10 LAT W NATO
Nie wiem, jak kto patrzy,
Ocenia i czuje,
JUBILEUSZ w NATO
POLSKA dziœ œwiêtuje.
NATO – nie agresor,
Nie zbrojna obro¿a,
Bezpieczeñstwa gwarant
Od Karpat do Morza.
DZIESIÊÆ LAT ju¿ mija
Od cz³onkostwa w NATO,
Struktura obronna
Zbli¿a nas i brata.
Zbrojeniówka w Polsce
Wci¹¿ modernizuje,
Liczebnoœæ wojsk spada,
Fachowoœæ szlifuje.
Podbijaæ nikogo
NATO nie zamierza,
Z terroryzmem tylko
Wojowaæ przymierza.
Duch wspó³pracy, przyjaŸñ
W œwiecie dominuje,
Konstruktywnie z NATO
Rosja wspó³pracuje.
Polsce, Ukrainie
NATO wiêc, nie szkodzi,
A sektor obronny
Wzmacnia, chce...
odm³odziæ
NATO – nie kataklizm,
Nie ¿adne... tsunami,
Zacieœnia i wzmacnia
ALIANS miêdzy nami!
Warszawa,
12 marca 2009 r.
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PIELGRZYMKA DREWNIANEJ CERKWI
WOJCIECH KRYSIÑSKI
tekst i zdjêcia
W 1645 roku zosta³a w imiê
Bo¿e i z pomoc¹ Ducha Œwiêtego zaczêta,wzniesiona i
ukoñczona drewniana cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Bogarodzicy we wsi Botoºana [Botoszana]. Wieœ le¿¹ca
na skraju lasów od zachodu
schodz¹cych z gór Obcina
Fagului [Bukowica] od wschodu mia³a rozleg³e pola uprawne Wy¿yny Suczawskiej.
By³ to praktycznie zachodni
kraniec cywilizowanej krainy
mo³dawskiej. Dalej tylko góry
i zbójnicy niejednokrotnie
nêkaj¹cy wieœ. Postawienie w
tym miejscu ma³ej cerkwi dla
oko³o 50 mieszkañców wyraŸnie œwiadczy³o o religijnym
i spokojnym nastawieniu
mieszkañców.
Po up³ywie ponad wieku, w
drugiej po³owie XVIII wieku
powsta³a g³êbiej w lasach na
zachód od Botoºany nowa
wieœ Poiana Armanului [Polana Ormianina]. Gêste lasy
porastaj¹ce okolice potoków
Morii (Poienii) i Racova nieopodal Solki i Abore na pogórzu pierwszych wyniesieñ
karpackich – Obcina Fagului
zosta³y zakupione przez Ormianina Erbaca. By³ to bogaty
cz³owiek, który niedawno sprowadzi³ siê do Mo³dawii. Zaproponowa³ robotnikom u
niego pracuj¹cym osiedlenie
siê na terenach po wyrêbie
drzew. I tak na powsta³ej w
g³êbi lasu polanie powsta³y
pierwsze trzy gospodarstwa.
Zgodnie z miejscow¹ tradycj¹
chaty powsta³y ze œciêtych na
miejscu drzew [„tãiat de pe
loc”].
Okreœlenie czasu powstania osady przybli¿aj¹ kolejne
wydania map tych terenów.
Mapa Büschela powsta³a w
latach 1773 – 1775 nie zawiera ¿adnych informacji o
polanie, czy osiedlu powsta³ym
wewn¹trz lasów, natomiast na
mapie katastralnej z 1783
roku ju¿ jest œlad i notatka „La
Poienile” na miejscu niezbyt
odleg³ym od wsi Bottaschana
[Botoºana]. Nieco póŸniej w
1790 roku na mapie von
Ostellowitza widaæ trzy gospodarstwa zaznaczone i opisane jako Poieni.
Tymi pierwszymi osadnikami byli ch³opi z Transylwanii
pochodz¹cy z okolic Ilva Micã
[Ilva Ma³a] i Ilva Mare [Ilva
Du¿a] – rodziny Iona Toderaºa, Patrei Galeºa i Iona Albu.
Nied³ugo po nich osiedli³a siê
rodzina Ho¿botów, pochodz¹ca
z le¿¹cej za pobliskimi górami
wsi Mãnãstirea Humorului
[Klasztor Humor]. Potem
kolejni... W ostatnim dziesiêcioleciu przed 1800 rokiem
osiedli³o siê a¿ 58 osób z Mãnãstirea Humorului.
Osada, potem wieœ rozwija³a siê prê¿nie, dochodz¹c

koñczy³ po wojnie, w 1947
roku, ksi¹dz Teodor Bodnar.
Stara cerkiew, równie¿
„po wojnie”, zosta³a pieczo³owicie rozebrana na czêœci,
które ponumerowano. Sprawdzono te¿ stan poszczególnych elementów i najbardziej zniszczone ponaprawiano. Odkryto te¿ wtedy
umieszczony na belce napis
1645, który przyjêto za pierwotn¹ datê wzniesienia œwi¹tyni.
Przez ca³y rok 1948 wo³ami i koñmi zwo¿ono elementy cerkwi przez góry do
wsi Dragoºa. Drogi nie by³y
takie jak dzisiaj. Wyprawa
wozem tam i z powrotem
trwa³a dwie lub trzy doby.
Chocia¿ podmurówkê pod
œwi¹tyniê dragoszanie wykonali ju¿ w 1951 roku, to
cerkiew ponownie, po raz trzeci, zosta³a wzniesiona dopiero
w latach 1954-1955. W 1956
roku wyœwiêcono j¹ ponownie,

Widok na cerkiew z mostu nad potokiem

Napisy na ikonach w jêzyku rumuñskim pisane
alfabetem cerkiewno-s³owiañskim

Wnêtrze cerkwi
w 1802 roku do liczebnoœci
oko³o 150 mieszkañców (liczone razem z Botoºan¹).
Widz¹c szybki rozwój wsi
Poieni, botoszañski proboszcz
Gheorghe Cantemir w 1795
roku doszed³ do wniosku, ¿e
nale¿y star¹ drewnian¹ cerkiew (postawion¹ w 1645 roku)
podarowaæ przybyszom, a na
jej miejsce wybudowaæ now¹
wiêksz¹ i wspanialsz¹. Cerkiew pieczo³owicie rozebrano,
przewieziono na miejsce odleg³e o oko³o trzy kilometry
i odbudowano. Dumnie stanê³a w rozwidleniu potoków
Morii i Racova. Ponownie wyœwiêcono j¹ w 1797 roku pod
wezwaniem Narodzenia Bogarodzicy. Pozosta³a jako koœció³

filialny parafii botoszañskiej
do 1824 roku, kiedy to ksi¹dz
Teodor Olinschi obj¹³ administracjê nowo powsta³ej parafii
w Poieni. Decyzja o przeprowadzce œwi¹tyni okaza³a siê
trafna, gdy¿ ju¿ w 1841 roku
Botoºana i Poieni liczy³y
razem 666 mieszkañców.
Wieœ Poieni powiêksza siê
i rozwija coraz mocniej w
kierunku pó³nocnozachodnim. W 1890 roku liczy ju¿
1400 osób, a w 1908 roku posiada oko³o 1800 mieszkañców. Rozci¹ga siê na przestrzeni 13,81 km2. Z porastaj¹cych ten teren lasów
pozosta³o tylko 137 ha, a powsta³ych na wyrêbach gruntów
ornych uprawiano 894 ha.

Pierwsza wojna œwiatowa nie
spowodowa³a znacz¹cego
ubytku ludnoœci. W 1916 roku
Poieni zamieszkiwa³o 1870
osób. Nic zatem dziwnego, ¿e
w 1936 roku zapada decyzja
o wybudowaniu nowej wiêkszej cerkwi i o przekazaniu
starej do wsi Dragoºa, nale¿¹cej do parafii Frumosu.
Powstaje pytanie, czemu
tak póŸno podjêto decyzjê o
budowie nowej cerkwi? Przecie¿ cerkiew nie mieœci wiêcej
ni¿ 200 – 250 wiernych.
Czy¿by oznacza³o to, ¿e poienianie chodzili do najbli¿ej od
ich domów po³o¿onej cerkwi w
Solce, czy w Arbore na nabo¿eñstwa, a nie do parafialnej,
mieszcz¹cej siê na po³udniowo-wschodnim krañcu wsi?
Pytani o to starzy mieszkañcy
wioski udzielali najprzeró¿niejszych odpowiedzi. Nie
uda³o siê wyci¹gn¹æ jednoznacznych wniosków z wywiadów, przeprowadzonych z 31
ankietowanymi.
Parafianie zaczêli zbieraæ
materia³ na budowê nowej
cerkwi. Chcieli u¿yæ do budowy dêbiny, któr¹ musieli sprowadzaæ z daleka i która by³a
droga. Dlatego te¿ do budowy
nowej cerkwi przyst¹piono dopiero w przededniu drugiej
wojny œwiatowej. Budowê za-

tym razem pod wezwaniem œw.
Paraskiewy.
Dzisiaj wieœ Dragoºa, której powstanie i nazwa powi¹zane s¹ z legend¹ o odpoczywaj¹cym tu w pogoni za
turem wojewod¹ Dragoszem
[Dragoº] (1351-1353), liczy
oko³o 300 mieszkañców, wiêc
rozmiar cerkwi jest dla niej
wystarczaj¹cy, mimo to
mieszkañcy stawiaj¹ now¹
œwi¹tyniê, murowan¹ i wiêksz¹.
Pytani, co zrobi¹ ze star¹,
odpowiedzieli, ¿e jej nikomu
nie oddadz¹, natomiast chc¹,
by zosta³a we wsi jako zabytek
drewnianego budownictwa
cerkiewnego. Pytani tak¿e,
dlaczego takim nak³adem si³
i czasu przewozili œwi¹tyniê z
Poieni odpowiedzieli, ¿e skoro
tam by³a niepotrzebna, a
biskup wyrazi³ zgodê, to oni
nie mogli dopuœciæ, by uleg³a
zniszczeniu i zapomnieniu,
poniewa¿ Dom Bo¿y jest zawsze zamieszka³y, a ³aska
sp³ywa na tych, którzy o nim
pamiêtaj¹ i o niego dbaj¹.
Dowodem s³usznoœci ich
czynu jest nastêpuj¹ce zdarzenie, o którym opowiedziano
mi z wielk¹ satysfakcj¹ i dum¹: kilka lat temu, podczas
wyrêbu lasu, zosta³ œciêty
buk, którego s³oje u³o¿y³y siê
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i wybarwi³y siê na kszta³t
krzy¿a. Pieñ by³ okr¹g³y i nie
nosi³ ¿adnych œladów deformacji. Pociêto go na plastry
i rozdano po domach. Przyniesiono go te¿ do cerkwi, gdzie
znalaz³ godne miejsce poœród
innych przedmiotów kultu.
Dragoszanie, którym zadawa³em pytanie dlaczego tak
póŸno poienianie czekali z
decyzj¹ o budowie nowej cerkwi, odpowiadali, ¿e nie wiedz¹

ikonostas œwi¹tyni, natomiast
wyraŸnie mo¿na powiedzieæ, ¿e
by³ specjalnie dla niej wykonany. Po przeciwnej strony
pod sklepieniem, jak wielkie
jaskó³cze gniazdo, podwieszony jest chór, do którego
mo¿na wejœæ jedynie po drabinie.
Ikonostas nie posiada rzêdu
modlitewnego. W rzêdzie
miejscowym mamy ikony (od
pó³nocy) œw. Miko³aja, Boga-

Proboszcz z Dragoszy z autorem, obok skrzynka
z plasterkami buka
i generalnie ich to nie interesuje, ale skoro œwi¹tynia tyle
pielgrzymowa³a, to po to, by
wreszcie dotrzeæ na przypisane jej miejsce. I st¹d siê nie
ruszy! Jest przecie¿ dany z
Nieba znak!
Je¿eli mo¿na sobie racjonalnie wyobraziæ rozwój
parafii poprzez obdarowywanie biedniejszych gotow¹
œwi¹tyni¹ przez proboszcza z
Botoºany, tak nie bardzo
znane s¹ powody przekazania
œwi¹tyni do Dragoºy, przecie¿
budowa nowej by³aby zapewne tañsza ni¿ transport starej
z takiej odleg³oœci. Szkoda, ¿e
z powodu up³ywaj¹cego czasu
równie¿ ta tajemnica bêdzie
coraz trudniejsza do wyjaœnienia. Nam pozostaje odwiedziæ tak niezwyk³¹ œwi¹tyniê. Klucze do niej s¹ w posiadaniu ksiêdza prawos³awnego
mieszkaj¹cego w du¿ym
drewnianym domu przy
drodze wiejskiej obok budowanej aktualnie nowej cerkwi.
Od drogi do cerkwi prowadzi
œcie¿ka wysadzona drzewami,
potem przechodzimy po chybotliwej k³adce na drug¹
stronê strumienia i wchodzimy na teren œwi¹tyni. Po
prawej stronie mamy prost¹
bry³ê cerkwi przypominaj¹c¹
stodo³ê z oœmioboczn¹ latarni¹ wystaj¹c¹ nad dachem,
oraz z przeszklonym gankiem.
Po lewej jest cmentarz, z bardzo ciekawymi epitafiami na
nagrobkach. Interesuj¹ce s¹
tak¿e portrety zmar³ych, pochodz¹ce z pocz¹tków XX
wieku i umieszczone na krzy¿ach.
WejdŸmy zatem do œrodka.
Sklepienie beczkowe cerkwi
obni¿a optycznie wysokoœæ
nawy, w której wschodnim
krañcu stoi ciekawy, najprawdopodobniej XVIII lub XIXwieczny ikonostas. Nic nie
wskazuje, ¿e jest to pierwotny

rodzicy z Dzieci¹tkiem w typie
Eleusa z 1847 roku (napisana
w Radowcach przez Vasile
ª......imri na zamówienie
ªtefana i Marii Jucan’ów),
Pantokratora z 1840 roku
oraz wyraŸnie m³odsz¹ ikonê
œw. Paraskiewy. Ciekawe s¹
te¿ carskie wrota, które oprócz
ikon ewangelistów i zwiastowania wkomponowanych
we florystyczny wzór, na
wewnêtrznej stronie posiadaj¹ wymalowane i poz³ocone
ikony twórców liturgii wschodniej: œw. Jana Z³otoustego
oraz œw. Bazylego Wielkiego
w otoczeniu cherubinów i Ducha Œwiêtego pod postaci¹
go³êbicy. Nad carskimi wrotami mamy pisan¹ w 1889
roku ikonê Œwiêtej Trójcy:
Starzec Dni, Chrystus i Duch
Œwiêty.
Pod œcianami - liczne chor¹gwie i krzy¿e procesyjne od
starych do wspó³czesnych,
ukazuj¹ce funkcjonowanie
cerkwi w czasie, oraz zmianê
gustów i sposobów ozdabiania
tych paramentów. Na œcianach kilka XIX-wiecznych
ikon, w wiêkszoœci wyraŸnie
nadgryzionych zêbem czasu.
I jeszcze jedno. Gdzie znajduje siê owa wieœ Dragoºa?
Otó¿, po³o¿ona jest ona
nad potokiem Dragoºa p³yn¹cym dolin¹ górsk¹ od
kotliny Craci [Kracz], znajduj¹cej siê pomiêdzy szczytami
Lupoaia [Wilczyca], Cal [Koñ]
i Scoruºet [Skoruszec] w
paœmie Obcina Mare [Obczyny Wielkiej], do rzeki Moldovica [Mo³dawicy]. Naj³atwiej
do niej dojechaæ od drogi,
³¹cz¹cej Vama [Wamê] z Vatra
Moldovita. Mo¿na te¿ dotrzeæ
do niej przez góry z Poiany
Micului [Pojana Mikuli]
(oko³o 5 godzin marszu).
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KIM SĄ ŁEMKOWIE?
EUGENIUSZ NIEMIEC
tekst
reprodukcje
z: Jerzy Czajkowski,
„£emkowie w historii
i kulturze Karpat”,
Sanok1995
OdpowiedŸ na to pytanie
wcale nie jest ³atwa i zanim
spróbujê na nie odpowiedzieæ,
trzeba okreœliæ terytorium,
o którym bêdzie mowa. £emkowszczyzna obejmuje obszar
ok. 9000 km2, d³ugoœci ok.150
km, szerokoœci 60 km, ci¹gn¹cy siê wzd³u¿ Beskidu Niskiego i S¹deckiego, od Sanu,
Os³awy i Solinki na wschodzie,
po Poprad i Dunajec na zachodzie. Ziemie te (do 1947
roku) zamieszkiwa³a ludnoœæ
pochodzenia ruskiego nazywana £emkami. Nazwa ta ma
charakter przezwiskowy i pochodzi od czêsto u¿ywanego
przez nich przys³ówka „³em”
(oznaczaj¹cego - tylko, albo).
Równorzêdnym okreœleniem
by³o: Rusini lub Rusnacy.
Spory o pochodzenie £emków
i ich przynale¿noœæ narodowoœciow¹ ci¹gn¹ siê od dawna
i daleko im do jednoznacznego
zakoñczenia. Polscy badacze
zagadnienia (z prof. Romanem
Reinfussem na czele) s¹ zdania, ¿e pocz¹tek £emkowszczyŸnie da³a tzw. kolonizacja
wo³oska, kiedy to w okresie
XIV-XVI wieku, z terenów dzisiejszej Rumunii, wzd³u¿ g³ównego ³añcucha Karpat, ruszy³a
koczownicza ludnoœæ pasterska
zwana Wo³ochami, docieraj¹c
a¿ po Morawy. Element wo³oski
doœæ szybko ulega³ naturalizacji poprzez mieszanie siê, z
przewa¿aj¹c¹ liczbowo i wêdruj¹c¹ po³udnikowo, ludnoœci¹ rusk¹, zamieszkuj¹c¹ tereny podgórskie. Nieco bardziej
na zachód Wo³osi ulegli polonizacji, s³owakizacji i czechizacji. Badacze ukraiñscy s¹
zdania, ¿e element ruski by³
zawsze na tej ziemi, a ewentualnymi przodkami £emków
mog³oby byæ wschodnios³owiañskie plemiê Chorwatów,
które ca³kowicie wtopi³o siê w
Ruœ Kijowsk¹. Dociekania archeologiczne ujawni³y m. in.,
¿e w VIII-X wieku ziemie po³o¿one nad Sanem i tzw. Do³y
Jasielsko-Sanockie, zamieszkiwa³o plemiê Lêdzian, od
której to nazwy powstawa³y
okreœlenia Polaków (na Rusi
„Lachy”, na Wêgrzech „Lengyel”).
Pocz¹wszy od X w. (czasy
Chrobrego) ziemie te czêsto
przechodzi³y pod panowanie
polskie, wêgierskie lub najd³u¿ej ruskie (Ruœ Kijowska,
Halicka), co oczywiœcie wi¹za³o
siê z nap³ywem odpowiedniej
ludnoœci. W sytuacji, gdy
uczone g³owy nie s¹ w stanie
jednoznacznie odpowiedzieæ
kim s¹ £emkowie, najlepiej
odwo³aæ siê do samych zainteresowanych. Prosty £emko

Strój ³emkowski – ze zbiorów Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku

terytorialnie i ludnoœciowo (po
obu stronach Karpat) oraz
uzyskaæ daleko id¹c¹ autonomiê przy Polsce lub S³owacji.
Taka polaryzacja orientacji
wynika z historii tego ludu, w
której istotn¹ rolê odgrywa³y
konflikty wyznaniowe. Do
koñca XVII w. £emkowszczyzna by³a prawos³awna, natomiast w wyniku Unii Brzeskiej
wiêkszoœæ diecezji ( w tym
tak¿e przemyska) przesz³a na
obrz¹dek greckokatolicki,
którego hierarchia ci¹¿y³a ku
orientacji ukraiñskiej. Wspó³istnienie wzajemnie zantagonizowanych wyznañ, spowodowa³o podczas pierwszej
wojny œwiatowej falê represji
austriackich, skierowanych

Cerkiew w Turzañsku (1801)
zapytany o narodowoœæ odpowie najczêœciej: tutejszy, Rusin
lub £emko, natomiast generalnie wœród tej ludnoœci mo¿na wyró¿niæ 3 orientacje:
1) Proukraiñska- uwa¿aj¹ca,
¿e £emkowie s¹ ukraiñsk¹
grup¹ etniczn¹, której wspólnym mianownikiem jest jêzyk
(bêd¹cy gwarow¹ odmian¹
jêzyka ukraiñskiego) oraz przewa¿aj¹ce wyznanie greckokatolickie.
2) Prorosyjska (tzw. staroruska albo moskalofilska)twierdz¹ca, ¿e jest jeden naród
ruski, który zajmuje terytorium od Pacyfiku po Poprad
i Dunajec. W tej grupie dominuje wyznanie prawos³awne
i sympatie prorosyjskie oraz
tendencje do jednoczenia ziem
ruskich (koncepcja Wielkiej
Rusi).
3) Pro³emkowska – przyjmuj¹ca, ¿e £emkowie s¹ odrêbnym narodem, który nie
powinien wi¹zaæ siê ani z Ukrain¹, ani z Rosj¹, natomiast
powinien zjednoczyæ siê

przeciw prawos³awnym, jako
sympatykom Rosji. Wymordowano wielu popów prawos³awnych, a dzia³aczy wiêziono w
obozie Thalerhof. Z kolei na
ziemiach zajmowanych przez
Rosjan têpiono grekokatolików. Porachunki wojenne na
d³ugo zaci¹¿y³y na wzajemnych stosunkach i stan wojny
religijnej utrzymywa³ siê d³ugo
po wojnie œwiatowej. Cerkiew
greckokatolicka szybko siê
ukrainizowa³a w wyniku aktywnoœci kleru i nauczycielstwa, czego niekoniecznie
chcia³a ludnoœæ ³emkowska.
Zacz¹³ siê, w latach1926-34,
ruch powrotu do prawos³awia,
kiedy to ok. 40-50 wsi ³emkowskich, ca³ymi parafiami
przesz³o na prawos³awie, które
zreszt¹ uzyska³o – w 1925 r.
w Polsce tzw. autokefaliê, czyli
niezale¿noœæ od patriarchatu
moskiewskiego. W tamtych
latach £emkowszczyznê zamieszkiwa³o ok. 140 000 ludnoœci, z czego 87% to grekokatolicy, a 13 % to prawo-
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s³awni (g³ównie w rejonie:
Gorlic, Grybowa, Dukli). Aby
odci¹æ £emkowszczyznê od
ideologii ukraiñskiej, szerzonej przez kler grekokatolicki,
podleg³y diecezjom w Przemyœlu i Lwowie, na proœbê
rz¹du polskiego i delegacji
³emkowskiej, Stolica Apostolska powo³a³a do ¿ycia Apostolsk¹ Administracjê £emkowszczyzny (AA£), wy³¹czaj¹c ten
obszar spod jurysdykcji biskupa greckokatolickiego w
Przemyœlu. AA£ funkcjonowa³a
w latach 1934-47, obejmowa³a
120 parafii i ok. 150 ksiê¿y,
a stolic¹ jej by³ Rymanów.
Krok ten skutecznie zahamowa³ konwersje na prawos³awie
jak równie¿ infiltracjê ukraiñskiej ideologii nacjonalistycznej na tym terenie, ale w
zamian AA£ sta³a siê sol¹
w oku Ukraiñców jak i cerkwi
prawos³awnej. Tu¿ przed II
wojn¹ œw., a w szczególnoœci
w czasie okupacji (by³ to teren
GG), gwa³townie wzros³a na
tym terenie aktywnoœæ nacjonalistów ukraiñskich, korzystaj¹cych z poparcia niemieckiego, zmierzaj¹ca do przygotowania £emkowszczyzny
do wejœcia w sk³ad ew. przysz³ej samostijnej Ukrainy.
Powojenny uk³ad si³ i granic
na szczêœcie tych zamierzeñ
nie uwzglêdni³, natomiast
spowodowa³, ¿e w wyniku
repatriacji powojennej(194446), ok. 65% £emków (zaliczonych przez sowieckiego Wielkiego Brata do narodu ukraiñskiego) zosta³o przesiedlonych
na Ukrainê, w rejon: Tarnopola,
Lwowa i Stanis³awowa, na
tereny opuszczone przez Polaków. Pozosta³e 35% objê³a
akcja „Wis³a” i zostali oni
przesiedleni na polskie ziemie
zachodnie i pó³nocne. W ten
sposób po 1947 roku £emkowszczyzna pozosta³a bez
£emków. Po polskiej odwil¿y
w 1956 roku, rozpoczê³y siê
czêœciowe powroty £emków,
ale ocenia siê, ¿e nie przekroczy³y one 3% stanu wyjœciowego.
Rozproszeni na terenie
trzech pañstw £emkowie,
przestali stanowiæ problem
rangi pañstwowej, tym bardziej, ¿e w znacznej czêœci
ulegaj¹ asymilacji. Stosunko-

wo nieliczni wracaj¹ na ziemiê
ojczyst¹ i usi³uj¹ dochodziæ
swoich praw w³asnoœciowych,
z doœæ miernym skutkiem.
Bardziej aktywni - po 1989
roku- za³o¿yli : Stowarzyszenie
£emków w Legnicy oraz Zjednoczenie £emków w Gorlicach. Oba te stowarzyszenia
domagaj¹ siê przyznania £emkom statusu mniejszoœci
narodowej, szkó³ z j. ³emkowskim, zwrotu lasów, dotacji na
dzia³alnoœæ kulturaln¹ oraz
przeproszenia za akcjê „Wis³a”.
Pod patronatem stowarzyszeñ
dzia³a folklorystyczny zespó³
estradowy „£emkowyna”, a
tak¿e ka¿dego roku w Zdyni k.
Gorlic odbywa siê tzw. watra
³emkowska, na któr¹ przyje¿d¿aj¹ liczne rodziny ³emkowskie z ca³ego œwiata. W orbitê
dzia³añ kulturalnych £emków
wpisuje siê tak¿e postaæ Nikifora Krynickiego (Epifana
Drowniaka), który jest zapewne
najbardziej znanym na œwiecie
£emkiem. Myœlê, ¿e warto przybli¿yæ Czytelnikowi nieco
informacji o tej grupie etnicznej, z któr¹ los obszed³ siê
nader surowo. Mieszkaj¹c w
Krynicy, gdzie jest stosunkowo
sporo £emków, mia³em okazjê
s³uchaæ wielu ich relacji, choæ
niechêtnie dziel¹ siê z Polakami swymi pogl¹dami. Czêœæ
informacji (liczby, daty, historia) zaczerpn¹³em z ksi¹¿ki
pod red. Jerzego Czajkowskiego pt.: „£emkowie w historii i kulturze Karpat”(wyd.
MBL- Sanok 1995). Z tej
samej ksi¹¿ki pochodzi za³¹czone zdjêcie cerkwi w Turzañsku (1801r.).
Czy jest szansa na to, aby
£emkowie mogli powróciæ do
swojej ojczyzny i kultywowaæ
swoj¹ kulturê i obyczajowoœæ?
Nasuwa siê tu pewna analogia
z Tatarami krymskimi, których Stalin rozproszy³ po
Kazachstanie, a dzisiaj, ci
którzy prze¿yli i ich potomkowie, wracaj¹ doœæ licznie na
Krym. Z £emkami, w obecnych warunkach, taki wariant
wydaje siê niemo¿liwy, ale
kiedy np. w Europie zanikn¹
granice, to kto wie, jaki los jest
jeszcze s¹dzony tej grupie
etnicznej.
Krynica-Zdrój

HUMOR
ŻYDÓW
GALICYJSKICH
WG HORACEGO SAFRINA
¯ebrak widz¹c, jak lokaj
wnosi do karety synka milionera Brodzkiego, wzdycha
i mruczy pod nosem:
- Taki maleñki i ju¿ Brodzki!
***
Swego czasu na pewnym
bankiecie w Berlinie wspomniano nazwisko zubo¿a³ego
przed niedawnym czasem
bankiera Schmelkiesa.
- On przesta³ byæ z³otym
cielcem – stwierdzi³ jeden z rozmówców.
- On straci³ tylko poz³otê –
sprostowa³ Moj¿esz Mendelssohn.
***
Znany malarz ¿ydowski
Fryc Klajnman, siedz¹c w gronie artystów i literatów, bywalców ³ódzkiej kawiarni „Grand”
naszkicowa³ naprêdce wychodz¹cego w³aœnie z lokalu szefajuniora Widzewskiej Manufaktury, os³awionego Maksa
Kona.
- Ty, Fryc – mówi do niego
plastyk Brauner. – Ja ciebie
nie chcê martwiæ, ale twój
szkic nie jest podobny do orygina³u.
- Jak to, niepodobny?!
- Zastanów siê: od kiedy to
fabrykant trzyma rêce we
w³asnych kieszeniach?...
***
Uszer Kon, oprowadzaj¹c
znajomego po nowo wybudowanym pa³acyku, objaœnia
szczegó³owo:
- To jest salon, to jest sypialnia, to jest mój gabinet do
pracy... A tu w tej du¿ej sali
jadalnianej na parterze mo¿e
zasi¹œæ razem do obiadu – nie
daj Bóg! – piêædziesi¹t osób...
***
Wybitny kompozytor ¿ydowski Henoch Kon od czasu
do czasu bywa³ goœciem w
salonach ³ódzkich bogaczy.
Poeta Mosze Broderzon robi³
mu z tego powodu wyrzuty Jak
mo¿na siê poni¿aæ przed
takimi prostakami?
- Nie rozumiesz? – odpar³
muzyk. – Gdy siê chce doiæ
krowê, trzeba siê do niej schylaæ...

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

RODZINNE POSZUKIWANIA
Szukam informacji, które
pomog³yby mi uzupe³niæ wiedzê na temat mojego krewnego,
Stanis³awa Hasso Agopsowicza (1882-1940). Z przekazu
rodzinnego i sporadycznych
dokumentów wynika, ¿e Stanis³aw by³ pierwszym kierownikiem starostwa w wolnej
Ko³omyi – od maja 1919 roku
do ok. 1921 roku. W 1921
roku by³ kierownikiem starostwa w Horodence, a w 1929
– w ¯ydaczowie. Z pracy tej
zrezygnowa³ oko³o 1931 roku.
Od 1930 roku by³ w zarz¹dzie

Stanis³aw Hasso Agopsowicz

Stanis³aw Hasso Agopsowicz w towarzystwie m.in. wspó³pracownicy ze Zwi¹zku Ziemian – Bronis³aw¹ Wójcick¹
(w jasnej sukience)
Archidiecezjalnego Zwi¹zku
Ormian we Lwowie i w latach
30. by³ dyrektorem Zwi¹zku
Ziemian. Mieszka³ podobno
przy ul. Potockiego, a potem
œw. Jacka we Lwowie. Przed II
wojn¹ œwiatow¹ przeniós³ siê
do Chomiakówki niedaleko
GwoŸdŸca. Nigdy nie o¿eni³ siê.
Poszukiwany przez Sowietów,
w 1940 roku zosta³ potajemnie
wywieziony do szpitala w Ko³omyi, gdzie zmar³.

By³abym wdziêczna za
wszelkie dodatkowe informacje lub materia³y dotycz¹ce
mojego wuja Stanis³awa.
Monika Agopsowicz
e-mail:
monika@ormianie.pl
Mój adres pocztowy jest
znany redakcji
„Kuriera Galicyjskiego”
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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

POLSKIE
RADIO
PRZEZ
SATELITĘ
Czas warszawski

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

REPERTUAR OPERY LWOWSKIEJ
marzec 2009 r.
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

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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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
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20. MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY
„BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA”
WOJCIECH KRYSIÑSKI
Szanowni czytelnicy, gazeta nasza „Kurier Galicyjski”
objê³a patronat medialny
nad jednym z najwiêkszych
festiwali folklorystycznych
w naszej czêœci Europy. To
ju¿ 20 raz Bukowiñczycy
bêd¹ spotykaæ siê w Polsce,
w Rumunii, na Wêgrzech, na
S³owacji i na Ukrainie. W dniu
24 stycznia w Jastrowiu
jedenaœcie osób z piêciu
krajów podpisa³o porozumienie, gdzie i kiedy odbêd¹
siê koncerty festiwalowe.
Rozpoczynaj¹c tradycyjnie
jak co roku na Bo¿e Cia³o
w Jastrowiu i koñcz¹c, równie¿ tradycyjnie, podczas
Dni Miasta w Czerniowcach.
Oto terminy:
9-14 czerwca – Jastrowie,
Pi³a (Polska),
23-26 lipca – Câmpulung
Moldovenesc (Rumunia),
1-2 sierpnia – Bonyhad
(Wêgry),
28-30 sierpnia – Turèanskie Teplice (S³owacja),
3-4 paŸdziernika – Czerniowce [Чернівці] (Ukraina).
Zaczynano bardzo skromnie. W 1987 roku dzisiejszy
dyrektor festiwalu Zbigniew
Kowalski podczas pobytu na
festiwalu folklorystycznym
zauwa¿y³ zespó³ „Jastrowiacy”
z Jastrowia. Poszed³ z nimi
porozmawiaæ i tak zadzierzgniêta niæ porozumienia zaowocowa³a w 1990 roku pierwszym spotkaniem Bukowiñczyków w Jastrowiu. Na to
spotkanie przyby³o 7 zespo³ów
z Polski i jeden z Rumunii „Ma³a Pojana” z Poiana Micului [Pojana Mikuli]. Dobrym
duchem sprzyjaj¹cym z ca³ych si³ przypomnieniu Bukowiny i jej wielonarodowoœciowych mieszkañców, a co za
tym idzie silnie popieraj¹cym
ideê Spotkañ by³ œp. Prof.
Kazimierz Feleszko. Nie sposób
te¿ nie wspomnieæ o dr. hab.
Borysie Bodnarze, który jako
jeden z nielicznych dwadzieœ-

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

cia lat temu wspiera³ „Bukowiñskie Spotkania” na Ukrainie. Wspieraj¹c siê nawzajem
panowie ci¹gnêli Festiwal
przez pierwsze piêæ lat. Dopiero po uzyskaniu strategicznych sponsorów w 1995 roku
„Bukowiñskie Spotkania”
nabra³y rozmachu i okrzep³y,
wchodz¹c na sta³e do kalen-

darza znacz¹cych imprez
folklorystycznych. Dziœ mo¿emy byæ dumni, ¿e na festiwalowych scenach wyst¹pi³o
ponad 6000 osób. Widzów nikt
nie liczy³. Na spotkania przyje¿d¿ali te¿ bukowiñczycy
z innych krajów: Niemiec,
Stanów Zjednoczonych, S³owenii. Niestety, tylko epizodycznie. A szkoda. Jak do tej
pory jeszcze ich nie by³o, a z
okazji XX lecia by³oby wspaniale, gdyby na festiwal przybyli bukowiñczycy z Brazylii,
gdzie jest ich ca³kiem sporo...
No có¿, to tylko marzenia...
Prof. Feleszko organizowa³
podczas jastrowieckich Spotkañ interdyscyplinarne konferencje naukowe, zapraszaj¹c wszystkich, zajmuj¹cych
siê tematyk¹ Bukowiny. Po
kilkuletniej przerwie, jego wychowanka dr Helena Krasowska i dr Magdalena Pokrzyñska postanowi³y odnowiæ tê
tradycjê i we wspó³pracy z
Instytutem Slawistyki PAN,
Katedr¹ Etnologii Uniw. Wroc³awskiego, Instytutem Socjologii Uniw. Zielonogórskiego,
oraz innymi instytucjami
odbêdzie siê w Jastrowiu konferencja „Bukowiñskie spotkania naukowe. Integracja
spo³eczno-kulturowa na pograniczu”. W zamyœle organizatorów stanowiæ ma ona
p³aszczyznê miêdzynarodowego, interdyscyplinarnego
spotkania grupy oko³o 30
naukowców zajmuj¹cych siê
problematyk¹ Bukowiny,
pochodz¹cych z Polski, Ukrainy, Rumunii, Niemiec, Austrii, Wêgier, Izraela, Brazylii,
S³owacji, Czech. Konferencja
bêdzie siê sk³adaæ z trzech
czêœci: historycznej, jêzykoznawczej i socjologicznoetnograficznej.
Do wystêpów na tegorocznym festiwalu zakwalifikowa³o siê 160 zespo³ów, czyli
3800 osób. Bêdzie na co popatrzeæ! Wszystkich (nie tylko)
czytelników zapraszamy do
uczestnictwa w festiwalu.

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
16.03.2009, Lwów
KUPNO UAH
8,15
10,40
2,27
11,20
2,24

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

8,30
10,52
2,39
11,65
2,33
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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.
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

