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MARCIN ROMER

Wybory
We wszystkich pañstwach

Unii Europejskiej, w tym i w
Polsce, odby³y siê wybory
powszechne do Parlamentu
Europejskiego. Nowy, wybra-
ny na piêæ lat parlament
sk³adaæ siê bêdzie z 736 pos-
³ów z 27 krajów Unii. Z Polski
bêdzie ich 50. Wybrani pos³o-
wie nie reprezentuj¹ „wprost”
pañstw, w jakich zostali
wybrani, ale zrzeszaj¹ siê w
odpowiednich ponadnaro-
dowych frakcjach wed³ug
swojej przynale¿noœci partyj-
nej, bêd¹cej odzwierciedle-
niem ich pogl¹dów. W Polsce
25 mandatów uzyskali pos-
³owie reprezentuj¹cy Platformê
Obywatelsk¹, 15 Prawo i Spra-
wiedliwoœæ, 7 Sojusz Lewicy
Demokratycznej – Unia Pracy,
3 Polskie Stronnictwo Ludowe.

W Parlamencie Europej-
skim bêdzie jeszcze jeden
Polak. W wyborach na Litwie
1 mandat uzyska³ przedsta-
wiciel partii polskiej mniej-
szoœci w tym kraju – Akcji
Wyborczej Polaków na Litwie.

Mówi siê, ¿e du¿e szanse
na wybór na przewodni-
cz¹cego PE ma by³y polski
premier Jerzy Buzek.

Rola Parlamentu Europej-
skiego w strukturach unijnych
roœnie z wyborów na wybory,
razem z postêpuj¹cym proce-
sem reformowania samej
Unii. Jego g³ównym zadaniem
jest uchwalenie i kontrolo-
wanie bud¿etu Komisji Euro-
pejskiej (pe³ni¹cej rolê unijnego
„para-rz¹du”) oraz stanowie-
nie unijnego prawa.

Reforma Unii jest koniecz-
na, by zwiêkszyæ efektywnoœæ
jej dzia³ania. Bez tego ma-
rzenia o jej dalszym rozsze-
rzeniu na Wschód zostan¹
nieziszczonymi na zawsze.
Przede wszystkim skutecznoœæ.

I wizja. W³aœnie j¹ najtrud-
niej wypracowaæ. Tak, ale.
Diabe³ tkwi w szczegó³ach.
Przy czym uzgodnienie tych
ostatnich jest w³aœnie naj-
trudniejsze. Nowi obrañcy
Europy powinni siê zaj¹æ
tak¿e t¹ kwesti¹.

Inaczej twierdzenie o „kra-
marzach z Unii Europejskiej”
nabierze waloru prawdy.

Poci¹g
Od pocz¹tku czerwca uru-

chomiono nowe po³¹czenie

kolejowe Lwów – Kraków –
Wroc³aw. „W sk³adzie poci¹gu
kursowaæ bêd¹ na razie trzy
wagony, jednak w razie po-
trzeby lwowska kolej gotowa
jest zwiêkszyæ t¹ liczbê jesz-
cze o dwa. Wagony wyposa-
¿one s¹ w system, który po-
zwala w 20 minut przestawiæ
ich ko³a na szerokoœæ stan-
dardu europejskiego. Zwykle
zajmowa³o to oko³o 2,5 godzin.
W razie potrzeby w ten system
wyposa¿one zostan¹ te¿ inne
poci¹gi, przewidziano to w
szczególnoœci w ramach
przygotowañ do Euro-2012"
– mówi³ dziennikarzom dy-
rektor lwowskich kolei.

Systemy warto zmieniaæ
i przestawiaæ. Choæby po to
by powróciæ do standardów

WYBORY, POCIĄG I KRYZYS
sprzed stu lat. Poci¹g c.k. ko-
lei austro-wêgierskich, wyje¿-
d¿aj¹c rano z Triestu nad
Adriatykiem by³ we Lwowie
wieczorem. Inaczej lwowscy
restauratorzy nie otrzymaliby
œwie¿ej ryby.

Kryzys
Wyra¿enie „œwiatowy kry-

zys finansowy” sta³o siê
elementem kolejnej edycji
„nowomowy” i  brzmi ju¿
prawie jak „wielka ojczyŸ-
niana”. Ostatnio próbuje siê
nim objaœniæ prawie wszystko.
A w ka¿dym razie wyt³u-
maczyæ ka¿d¹ „niemo¿noœæ”.

Rzecz w tym, ¿e nie zawsze
tak jest. Lenistwo intelektu-
alne i brak wizji dzia³ania te¿
³atwo dziœ uzasadniæ w ten
sposób.

Atrakcyjnoœæ tzw. „wolnego
œwiata” polega³a nie tylko na
wy¿szym poziomie ¿ycia i do-
stêpnoœci coca-coli, ale przede
wszystkim na jego wartoœ-
ciach. Wartoœciach postrze-
ganych, jako gwarancja tego¿
poziomu. I co tu du¿o mówiæ
– wartoœciach, za którymi
sta³a si³a, w ka¿dej chwili
gotowa do ich obrony. „Niech
na ca³ym œwiecie wojna, byle
polska wieœ zaciszna, byle
polska wieœ spokojna” – pada
zdanie w „Weselu” Wyspiañ-
skiego. Pod s³owo „polska”
mo¿na podstawiæ i inne (np.
nasza). Tyle, ¿e rezultatem
takiego rozumowania zawsze
by³a klêska.

„Wygra, kto siê nie boi wo-
jen...” – œpiewa³ Jacek Kacz-
marski. I nie o prawdziw¹
wojnê tu przecie¿ chodzi...
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2 Przegląd wydarzeń

MARIA BASZA
tekst i zdjêcia

29-30 maja br., w miej-
scowoœci Obuchów k/Kijo-
wa, w oœrodku delegatury
Misjonarzy Oblatów przez
Wydzia³ Prasy i Informacji
Ambasady RP w Kijowie
zosta³y zorganizowane po-
lonijne warsztaty dzienni-
karskie. Jako, ¿e w tym
roku przypadaj¹ okr¹g³e
rocznice wa¿nych wydarzeñ,
przewodnim zagadnieniem
obecnego szkolenia wybrano
tematy, zwi¹zane z polityk¹
zagraniczn¹ RP – informa-
cje medialne o wa¿nych
tegorocznych polskich rocz-
nicach. Na spotkanie z dzien-
nikarzami przyby³ Ambasador
RP w Kijowie Jacek Klucz-
kowski oraz Konsul Andrzej
S³omski.

W obecnych warsztatach
uczestniczy³y osoby, pracu-
j¹ce w lokalnych mediach
polskich na Ukrainie. Przy-
byli dziennikarze z Kijowa, z
Charkowa, z Berdyczowa, z
Doniecka, z Mariupola, ze
Lwowa, ze Stanis³awowa oraz
z wielu innych miejscowoœci.

Warsztaty prowadzili: dr
Maciej Mi¿ejewski (UJ), który
wyg³osi³ wyk³ad na temat:
„Polskie media w 20. roku
transformacji w nowym, eu-
ropejskim wymiarze”, natomiast
dr Piotr Bajor (UJ) wyœwietli³
temat – „Polityka zagraniczna
Polski. Osi¹gniêcia kraju z
zakresu 10-lecia cz³onkow-
stwa w NATO i 5-lecia w Unii
Europejskiej”. Nie by³y to
wyk³ady stricte akademickie.
Prelegenci dzielili siê doœwiad-
czeniami, zdobytymi w rze-
czywistoœci polskiej, natomiast
s³uchacze opowiadali o rea-
liach ukraiñskich, w których
przysz³o im proklamowaæ
s³owo polskie.

Partnerstwo Wschodnie
-  to wsparcie europeizacji

W drugim dniu warszta-
tów, podczas konferencji
prasowej Ambasador RP na
Ukrainie Jacek Kluczkowski
odpowiada³ na liczne pytania
dziennikarzy. Tematem prze-
wodnim konferencji by³o
zagadnienie Partnerstwa
Wschodniego. Pan Ambasador
podkreœli³, i¿ projekt ten nie
jest projektem politycznym,
ale jest skierowany na upo-
dobnienie Ukrainy do krajów
europejskich w aspekcie
rozwoju infrastrukturalnego
np. energooszczêdnoœci, roz-
woju regionów w procesie
decentralizacji, etc. Chodzi
o wsparcie europeizacji
Ukrainy poprzez dostosowy-
wanie do standardów euro-
pejskich. Unia Europejska
wydzieli³a na te cele oko³o 600
milionów euro do 2012 roku.

Przy czym, pieni¹dze te nie
bêd¹ dawane „w ciemno”, ale
na konkretne, racjonalne
projekty.

Ministerstwo Edukacji
Narodowej RP redukuje

iloœæ polskich
nauczycieli na Ukrainie
Poruszono m.in. kwestiê od-

wo³ania nauczycieli polskich,
skierowanych przez CODN do
pracy na tereny by³ego Zwi¹z-
ku Radzieckiego, w tym – na
Ukrainê. Pan Ambasador po-
wiedzia³: „Decyzja jeszcze nie
jest ostateczna. Pieniêdzy jest
mniej i Ministerstwo Edukacji
Narodowej RP, które wysy³a
nauczycieli, które finansuje
ich pobyt ze swojego bud¿etu,
zapowiedzia³o, ¿e bêdzie ciê-
cie o 30%. To wymaga jeszcze
uzgodnienia z Ministerstwem
Spraw Zagranicznych, z Mi-
nisterstwem Finansów. Wszyscy
siê staramy, ¿eby tych nau-
czycieli by³o wiêcej. Tyle, ile
bêdzie pieniêdzy, na takim
poziomie przyjazd nauczycieli
bêdzie zrealizowany. Szukamy

mo¿liwoœci finansowania z
innych Ÿróde³, natomiast
decyzja o obciêciu 30% jest
podjêta”. Dyplomata zapew-
ni³, ¿e Ambasada Polska zrobi
wszystko, co jest mo¿liwe,
aby na Ukrainie, gdzie, jak
zaznaczy³ „pêd do nauczenie
siê jêzyka polskiego jest tak
wielki”, nie zabrak³o nauczy-
cieli z Polski.

Na pytania, dotycz¹ce spraw
wizowych i Karty Polaka od-
powiada³ Konsul RP w Kijowie
Andrzej S³omski. W Kijow-
skim okrêgu konsularnym
dotychczas zosta³o wydanych
1700 Kart Polaka, we Lwow-
skim okrêgu – 12 tys., na ca³ej
Ukrainie – 17 tys.

Spotkanie dziennikarzy
polskich, pracuj¹cych na
Ukrainie zaowocowa³o nawi¹-
zaniem nowych znajomoœci,
nowymi pomys³ami rozwoju
mediów polskich, wzajemnym
zaproszeniem do wspó³pracy.
By³o to ju¿ drugie tego typu
spotkanie, zorganizowane
przez Ambasadê RP, pierwsze
odby³o siê w ubieg³ym roku,

Warsztaty dla dziennikarzy
polskich na Ukrainie

Jaros³aw Rybak - I Radca Ambasady RP (od lewej) oraz
Ambasador RP w Kijowie Jacek Kluczkowski

Uczestnicy warsztatów dziennikarskich

Zwracam siê do Pañstwa
z proœb¹ o ewentualne wska-
zanie osób, które udostêpni-
³yby informacje na temat
odbudowy i inwentaryzacji
cmentarza polskiego w Ko³o-
myi. Mam tam pochowanych
przodków o tym samym naz-
wisku i nie wiem dok³adnie
gdzie oni tam le¿¹. Mój pobyt
w Ko³omyi w tym roku nie

przybli¿y³ mi w ¿aden sposób
odnalezienie grobów.

Jeœli Pañstwo byliby tak
uprzejmi mi pomóc by³bym
wdziêczny.

Pozdrawiam
Maciej Wojtasiewicz
Datacomp sp. z o.o.

ul. Grzegórzecka 79,
31-559 Kraków

tel./fax +48-12-4129977

POSZUKUJĘ INFORMACJI
O CMENTARZU POLSKIM W KOŁOMYI

JAN WLOBART

Trudnoœci gospodarki
œwiatowej, polegaj¹ce na
bankructwach, kurczeniu siê
gospodarki poszczególnych
krajów, braku kapita³u na
rynku, powoduje, ¿e rynek pra-
cy boleœnie odczuwa zmniej-
szenie zapotrzebowanie na
pracowników. Kraje o ma³o
ustabilizowanej, p³ytkiej gos-
podarce, opartej na surowcach
przy ma³ym udziale nowo-
czesnych technologii i us³ug
a do takich nale¿y Ukraina,
s¹ szczególnie podatne na
kryzys gospodarczy. Okres
2005-2008 gdzie gospodarka
wch³ania³a ka¿dego chêtnego
do pracy, bez wzglêdu na kwa-
lifikacje i wykszta³cenie na-
le¿y bezpowrotnie do przesz-
³oœci. Rynek pracy sta³ siê
rynkiem pracodawcy który
mo¿e wybieraæ w ofertach
chêtnych do pracy. W zwi¹zku
z tym, przygotowanie zawo-
dowe i doœwiadczenie oraz
mobilnoœæ i zaanga¿owanie,
elastycznoœæ kandydata do
pracy, ma decyduj¹cy wp³yw
na decyzje o przyjêciu do
pracy.

Rynkiem pracy w Polsce
rz¹dz¹ takie same prawa, jak
w innych krajach Unii Euro-
pejskiej. Obecnie d¹¿y siê do
maksymalnego obni¿ania
kosztów inwestycji i zatrud-
nienia, co ma bezpoœredni
wp³yw na obni¿ki wynagro-
dzeñ pracowniczych. Zdecy-
dowanie spad³o zapotrzebo-
wanie na pracowników o nis-
kich kwalifikacjach i tej
kategorii kandydatom, bardzo
trudno jest znaleŸæ zatrud-
nienie w Polsce. Wyj¹tkiem s¹
prace sezonowe przy zbiorach
owoców i warzyw, gdzie wy-
nagradzanie pracownika
zale¿y od jego wydajnoœci.
Bran¿a budowlana, która w
ostatnich latach zatrudnia³a
znaczne iloœci pracowników z
Ukrainy, tak¿e ograniczy³a
rekrutacjê. Pomimo podpisa-
nych kontraktów na realiza-
cje przez du¿e firmy budowlane
i drogowe jak, Mostostal,
Skanska, Straabag i inne, ich
realizacje s¹ renegocjowane
przez inwestorów którzy
wykorzystuj¹ sytuacje na
rynku i wymuszaj¹ wyko-
nanie prac za ceny ni¿sze o
25-40% w stosunku do cen z
przed 6 miesiêcy. Deweloperzy,
bêd¹cy si³¹ napêdow¹ gospo-
darki polskiej zaprzestali
realizacji nowych projektów
ze wzglêdu na du¿¹ iloœæ
mieszkañ, wybudowanych,
a nie sprzedanych na rynku.

W chwili obecnej tylko
inwestycje, zwi¹zane z EURO
2012 s¹ realizowane zgodnie
z planem. Rynek pracy w
Polsce najchêtniej zatrudnia
zorganizowane grupy pra-
cowników ukraiñskich. Grupy
te s¹ starannie dobierane
przez agencje pracy, œciœle

wed³ug kryteriów pracodawcy.
Pracownicy samodzielnie
szukaj¹cy zatrudnienia w
Polsce maj¹ niewielkie szanse
na znalezienie zatrudnienia
u polskiego pracodawcy.
Sytuacjê tê pog³êbiaj¹ nienaj-
lepsze doœwiadczenia z lat
poprzednich, gdzie pracow-
nicy masowo porzucali pracê
z ró¿nych powodów, nie
ponosz¹c z tego powodu ¿ad-
nych konsekwencji. Tego
typu dzia³ania doprowadza³y
do du¿ych strat u pracodaw-
ców, ponosz¹cych koszty
ubezpieczeñ pracowników,
zakwaterowania, wyp³aco-
nych zaliczek, które nigdy nie
zosta³y zwrócone, a tak¿e kar
umownych za niewykonane
us³ugi z powodu braku pra-
cowników. W chwili obecnej,
aby pracownik znalaz³ zatrud-
nienie, powinien posiadaæ
referencje, œwiadcz¹ce o jego
solidnoœci u wczeœniejszych
pracodawców lub byæ pole-
conym przez pracodawcê,
który wczeœniej go zatrudnia³.
Wyj¹tkiem od tych wymagañ
s¹ prace sezonowe, gdzie z
regu³y na plantacjach pracuj¹
osoby, które we wczeœniej-
szych latach ju¿ tam praco-
wa³y, a ich wynagrodzenie
zale¿y od wydajnoœci. W chwili
obecnej przeciêtna p³aca w
bran¿y budowlanej, po potr¹-
ceniach podatku i ubezpie-
czenia, to 6-12 z³ za godzinê
pracy. W przetwór-stwie
rolno-spo¿ywczym 5-8 z³ za
godzinê, w obydwu wypadkach
koszty zakwaterowania po-
nosi pracodawca .

Od kilku tygodni przez
Polskê przetoczy³a siê fala
wszelkiego rodzaju poœredni-
ków i „za³atwiaczy” z Ukrainy,
którzy usi³owali znaleŸæ pracê
dla kandydatów, bior¹c od
nich za to pieni¹dze. Proceder
ten doprowadza³ w wielu
wypadkach do oszukania
ludzi, dlatego nie warto ko-
rzystaæ z takich nieznanych
poœredników. Potencjalnym
kandydatom do pracy pragnê
te¿ przypomnieæ ¿e, posia-
danie Karty Polaka w ¿aden
sposób nie preferuje kandy-
data do pracy! Informujê o
tym, poniewa¿ wielokrotnie
posiadacze karty oczekuj¹
preferencji z tego powodu u
pracodawcy, a na to nie mog¹
liczyæ.

Obecna trudna sytuacja
na rynku pracy w Polsce,
wed³ug oceny ekonomistów
Banku Œwiatowego, potrwa
nie mniej, jak 2 lata, choæ
polska gospodarka, wed³ug
danych z chwili obecnej, jest
jedn¹ z trzech w Unii Euro-
pejskiej, w której notuje siê
wzrost dochodu narodowego
brutto. Ta optymistyczna
wiadomoœæ powinna byæ
nadziej¹ na szybkie zakoñ-
czenie recesji tak¿e na rynku
pracy.

AKTUALNOŚCI
RYNKU PRACY
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HALINA MAKOWSKA
tekst i zdjêcia

Wszystko jest wtedy
kiedy nic dla siebie

ks. Jan Twardowski

6 czerwca, godz. 22.30.
Ciemno, zimno, deszcz. Zbie-
ramy siê przy zamkniêtych
drzwiach koœcio³a œw. Marii
Magdaleny we Lwowie. Na
sercu tak¿e nieweso³o. Dla-
czego nie w tym koœciele
bêdziemy obchodziæ 25-lecie
kap³añstwa ks. bpa Leona
Ma³ego? Przecie¿ by³ tu pro-
boszczem przez ostatnie 9
lat… Ale có¿, nie czas na
u¿alanie siê. Autobus ju¿
czeka i pielgrzymi przyszli
przed czasem. Pierwsza mi³a
niespodzianka – w autokarze
ciep³o, nawet koce i swetry
nie s¹ nam potrzebne. Na
miejscu, w Brahi³owie jesteœ-
my wczesnym rankiem.

W oparciu o dane, zawarte
w S³owniku Geograficznym z
1880 r., przytoczê kilka
wiadomoœci, dotycz¹cych
Brahi³owa: „Miasto w powie-
cie winnickim, po³o¿one przy
ujœciu rzeki Brahy. W odleg-
³oœci 25 km od Winnicy, 10
km od ¯merynki, przy kolei
odessko-kijowskiej. Miesz-
kañców 3000, gmina, apteka,
fabryka cukru (1871 r. za³o¿e-
nia), gorzelnia, m³yny wodne,
m³yn parowy i piece wapien-
ne (w okolicy jest kamieñ
wapienny, daj¹cy wyborne
wapno), garbarnia. Nazwa
(prawdopodobnie pierwotnie
Brahirów) przypomina czasy
tureckie. Przesz³oœæ jest ma³o
znana, wiadomo tylko, ¿e
Brahi³ów nale¿a³ do Potockich.
Tu Salezy Franciszek Potocki
– wojewoda kijowski zbudo-
wa³ koœció³ trynitarzy, jeden
z najwiêkszych i najpiêkniej-
szych po Katedrze Kamieniec-
kiej. W koœciele tym obecnie
mieœci siê klasztor prawo-
s³awny. W 1879 roku zosta³
zbudowany nowy koœció³ (za
staraniem miejscowego pro-
boszcza ks. Szyd³owskiego),
tu te¿ by³a statua Cudownego
Jezusa Nazareñskiego, dla
uczczenia której lud zbiera³
siê z dalekich stron”.

Obecnie Brahi³ów (Браїлів)
wygl¹da, jak du¿a zaniedbana
wieœ. Porzucone domy, bez
okien i bez ¿ycia, kawa³ki be-

tonu, zardzewia³e ¿elastwa,
poobijane latarnie w samym
centrum miasta. Przyroda
jakby chcia³a przykryæ ca³y
ten nieporz¹dek du¿¹ iloœci¹
kwiatów: piwonii, rumianków
czy kwitn¹cym kartofliskiem.

W koœciele pw. Trójcy Prze-
najœwiêtszej w Bahi³owie
jubileusz 25-lecia kap³añstwa
oprócz ks. bpa Leona Ma³ego
obchodzi równie¿: ks. bp
Stanis³aw Szyrokoradiuk – bp
pomocniczy diecezji Kijowsko-
¯ytomierskiej oraz proboszcz
parafii w Brahi³owie – ks.
Franciszek Szczerbaty. Na
uroczystoœci przyby³ nuncjusz
apostolski na Ukrainie – abp
Iwan Jurkowicz. Nuncjusz

apostolski odczyta³ list Ojca
Œwiêtego Benedykta XVI, ks.
bp Jan Purwiñski wyg³osi³
kazanie. Scholka parafii œw.
Marii Magdaleny we Lwowie
z s. Marlen¹ i ks. Piotrem uœ-
wietni³a uroczystoœæ piêknym
œpiewem.

Nam, parafianom œw. Ma-
rii Magdaleny, którzyœmy
przyjechali do Brahi³owa na
jubileusz ks. bpa Leona Ma-
³ego – wydawa³o siê i¿ uroczys-
toœæ ta jest przede wszystkim
– œwiêtem naszego biskupa.
Doœwiadczyliœmy g³êbokiego
wzruszenia, gdy ks. bp udzie-
la³ b³ogos³awieñstwa swoim
rodzicom, którzy podarowali
Koœcio³owi a¿  dwóch kap³a-

nów. Nastêpnie bp Leon po-
b³ogos³awi³ wszystkich wier-
nych. Przedstawiciele naszej
parafii z³o¿yli ks. biskupowi
serdecznie ¿yczenia, m³odzie¿
zaprezentowa³a monta¿
s³owno-muzyczny pt.: „Cztery
œwiece”.

W koñcowym przemó-
wieniu ks. bp Leon Ma³y po-
wiedzia³, i¿ miejsce to jest
szczególne, ¿e mo¿na tu wy-
modliæ rozwi¹zanie najbardziej
zagmatwanych i trudnych
spraw. Figura Pana Jezusa
Brahi³owskiego przedstawia
Go ze zwi¹zanymi rêkoma,
jakby daj¹c przez to przez
znak, ¿e Jezus jest z nami
nawet w sytuacjach najtrud-
niejszych.

terenie Archidiecezji Lwow-
skiej, gdzie bp Leon pe³ni funk-
cjê bpa pomocniczego. Jak¿e
aktualne s¹ s³owa ks. Jana
Twardowskiego: „Wszystko
jest wtedy – kiedy nic dla sie-
bie”. Ale parafianie koœcio³a
œw. Marii Magdaleny kochaj¹
swojego biskupa.

CZTERY ŒWIECE
Narrator: Cztery œwiece

p³onê³y powoli. By³o tak
cicho, ¿e prawie us³ysza³byœ
ich rozmowê. Pierwsza z nich
rzek³a:

Pierwsza œwieca: „Ja jes-
tem POKÓJ! Jednak nikt nie
troszczy siê o to, abym p³o-
nê³a. Dlatego odchodzê”.

Narrator: P³omieñ stawa³
siê coraz mniejszy, a¿ w koñcu
zupe³nie zgas³. Druga rzek³a:

Druga œwieca: „Ja jestem
WIARA! Najmniej z nas wszyst-
kich czujê siê potrzebna, dla-
tego nie widzê sensu d³u¿ej
p³on¹æ”.

Narrator: Gdy skoñczy³a
mówiæ, lekki podmuch wiatru
zgasi³ p³omieñ... Trzecia ze
œwiec zwróci³a siê ku nim i ze
smutkiem rzek³a:

Trzecia œwieca: „Ja jestem
MI£OŒÆ! Nie mam si³y ju¿
d³u¿ej œwieciæ. Ludzie odsu-
nêli mnie na bok! Nie rozu-
miej¹ mojego znaczenia...
Zapominaj¹ kochaæ nawet
tych, którzy s¹ im najbli¿si”...

Narrator: I nie czekaj¹c
ani chwili, zgas³a... Nagle...
dziecko otworzy³o drzwi i zo-
baczy³o, ¿e trzy œwiece prze-
sta³y p³on¹æ.

Dziecko: „Dlaczego zgas-
³yœcie? Œwiece powinny p³on¹æ
do koñca”.

Narrator: To powiedziawszy
dziecko rozp³aka³o siê... Wtedy
odezwa³a siê czwarta œwieca:

Czwarta œwieca: „Nie
smuæcie siê. Dopóki ja p³onê,
od mojego p³omienia mo¿emy
zapaliæ pozosta³e œwiece. Ja
jestem NADZIEJA!”

Narrator: Z b³yszcz¹cymi
od ³ez oczyma, dziecko wziê³o
w d³oñ œwiecê nadziei i do jej
p³omienia zapali³o pozosta³e
œwiece.

P³omieñ nadziei nie po-
winien nigdy zgasn¹æ w
Twoim ¿yciu... I ka¿dy z nas
powinien podtrzymywaæ
p³omienie POKOJU, WIARY,
MI£OŒCI I NADZIEI!

25�LECIE KAPŁAŃSTWA KS. BPA LEONA MAŁEGO

Jeszcze koncert m³odzie¿y
z naszej parafii przed koœ-
cio³em, obiad i powrót do
Lwowa. W drodze powrotnej
odwiedziliœmy sanktuarium
Matki Boskiej Latyczowskiej,
które ma ju¿ 400 lat. Spot-
kaliœmy tam dzieci, uczest-
nicz¹ce w rekolekcjach oazo-
wych. Miejscowy proboszcz
zapyta³ nas, sk¹d jesteœmy:
„Lwów, koœció³ œw. Marii
Magdaleny? Ju¿ wiem. Wasz
umi³owany bp Leon Ma³y”.
Uradowa³o nas to, ¿e w ten spo-
sób jesteœmy rozpoznawani.

25 lat kap³añstwa w Bra-
hi³owie. Nie jest to rodzinna
parafia ks. bpa Leona Ma³ego.
Brahi³ow nie le¿y nawet na

Ks. bp Leon Ma³y udziela wiernym Komunii œw.

Koncelebransi uroczystej Mszy œw., (w pierwszym rzêdzie, trzeci od prawej
ks. bp Leon Ma³y

 W dniu 5 lipca 2009 po
raz piêtnasty na Jasnej
Górze u stóp Matki Bo¿ej
Królowej Polski, Kreso-
wianie z ca³ego œwiata
spotkaj¹ siê na Œwiatowym
ZjeŸdzie Kresowian.

XV Œwiatowy Zjazd zaina-
uguruje w kaplicy Cudow-
nego Obrazu o godz. 9.30
msza œwiêta, podczas której
homiliê wyg³osi ks. Tadeusz
Isakowicz-Zaleski.

Otwarte Forum Kresowe
rozpocznie siê w  sali Jana
Paw³a II  o godz. 11.00.

Uroczystoœci zakoñczy
Koncert Jasnogórski z reci-
talem aktorskim artysty scen

krakowskich Wojciecha Habeli
– zdobywcy I nagrody  w II
Ogólnopolskim Festiwalu Pio-
senki Lwowskiej i Lwowskiego
Ba³aku – Kraków 2008.
Wyst¹pi¹ tak¿e: chór Gloria
Dei z Wroc³awia i zespó³
CANZONA z Gorzowa Wlkp.

Chcemy aby wreszcie nas,
Kresowian, wys³uchano, a w
œlad za tym – podjêto konk-
retne dzia³ania. Uwa¿amy
bowiem, ¿e rosn¹cym lawi-
nowo problemom i ci¹gle nie
za³atwionym sprawom, doty-
cz¹cym nie tylko Kresowian

– stawiæ czo³a mo¿emy tylko
z pomoc¹ tych, którzy Rzecz-
pospolit¹ w³adaj¹, przy pow-
szechnym, spo³ecznym i me-
dialnym poparciu.

Jasna Góra czeka nie tylko
na Kresowian – czeka tak¿e
na Sympatyków Ruchu Kre-
sowego, Przyjació³ i Sprzy-
mierzeñców; na  Polaków
wiernych pamiêci o historii,
tworzonej przez Polskê na
Kresach Wschodnich przez
kilkaset lat.

Udzia³ w ZjeŸdzie mo¿e
wzi¹æ KA¯DY, kto czuje

potrzebê bycia z nami w tym
szczególnym miejscu i w ta-
kiej chwili. Ka¿dy te¿, czy to
z Kresów czy ze Œl¹ska, z Po-
morza  czy Wielkopolski, z
Chicago, Melbourne czy Ottawy
– bêdzie przyjêty przez orga-
nizatorów jak cz³onek wielkiej
kresowej rodziny. Zachêcamy
oddzia³y Towarzystwa Mi³oœ-
ników Lwowa, Wilnian, Wo³y-
nian, stowarzyszenia kresowe
i kombatanckie - do organizo-
wania, wzorem bytomskiego
oddzia³u Towarzystwa Mi³oœ-
ników Lwowa, zbiorowych

wyjazdów na tê, szczególnie
znacz¹c¹ w tym roku – uro-
czystoœæ na Jasnej Górze.

W imieniu Komitetu
Organizacyjnego

Jan Skalski
Œwiatowy Kongres

Kresowian
Jan Niewiñski

Kresowy Ruch Patriotyczny
Informacje dodatkowe:
www.kresowianie.com
kontakt: Lwow1@o2.pl
Tel. 032-281-28-07
Tel/fax: 032-281-51-51,
kom.: 507-169-825

ŚWIATOWY KONGRES KRESOWIAN I KRESOWY RUCH PATRIOTYCZNY
ZAPRASZAJĄ NA  XV ŚWIATOWY ZJAZD I PIELGRZYMKĘ KRESOWIAN
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MARIA BASZA,
JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjêcia

W dniu 1 czerwca b.r. we
Lwowie odby³a siê druga
edycja „Polsko-Ukraiñskiego
Dnia Dziecka” (pierwsza
mia³a miejsce w 2007 r.).
Podobnie, jak dwa lata temu,
patronat honorowy nad wy-
darzeniem przyjê³a Ma³¿onka
Prezydenta RP pani Maria
Kaczyñska, która tego dnia
odwiedzi³a Lwów. W uroczys-
toœci uczestniczy³o oko³o
1000 dzieci z Zachodniej
Ukrainy, w tym 850 dzieci
narodowoœci polskiej oraz
ok. 150 ich ukraiñskich ró-
wieœników ze Lwowa, z
miejscowych sierociñców
oraz dzieci z rodzin wielo-
dzietnych. Wszystkie dzieci
otrzyma³y bia³e koszulki ze
specjalnym emblematem
oraz szarfy w barwach naro-
dowych. Pani Prezydentowa
z³o¿y³a wieniec na Grobie

skich. Grupa dzieci, któr¹
oprowadza³a dziennikarka
Polskiego Radia Lwów Anna
Gordijewska, otoczy³a w kr¹g
Pani¹ Prezydentow¹. Anna
Gordijewska zada³a pani
Kaczyñskiej kilka pytañ:

- Czy edycja „Polsko-Ukra-
iñskiego Dnia Dziecka” roz-
szerzy siê tak¿e na inne miasta
Ukrainy?

- Trzeba bêdzie siê nad tym
zastanowiæ, bo to nie jest takie
proste – i zorganizowaæ, i zna-
leŸæ na to czas. Móg³by to byæ
mo¿e Stanis³awów, mo¿e jakieœ
inne miasto. Inicjatywa le¿y
w rêkach w³adz polskich i uk-
raiñskich, a tak¿e w rêkach
w³adz lokalnych.

- Dzisiaj wrêczy Pani w
Operze Lwowskiej nagrody
dzieciom – zwyciêzcom kon-
kursu plastycznego „Uœmiech
Dzieci – Uœmiech Lwowa”,

poœwiêconego twórczoœci
Kornela Makuszyñskiego.

- Tak. Cieszê siê, ¿e bêdê
mia³a tê przyjemnoœæ i ten
zaszczyt. Mam nadziejê, ¿e
bêdzie to dla nich znakiem,
¿e my o nich pamiêtamy.

- W imieniu wszystkich
dzieci, mieszkaj¹cych na
Ukrainie dziêkujemy Pani
serdecznie.

- Bardzo dziêkujê. ¯yczê
wszystkim dzieciom, miesz-
kaj¹cym na Ukrainie, wszystkim,
wszystkim – i polskim, i ukra-
iñskim wszystkiego, wszyst-
kiego najlepszego. ¯eby by³y
szczêœliwe, ¿eby mia³y rodzi-
ców, ¿eby chodzi³y do szko³y,
¿eby osi¹ga³y sukcesy w szkole,
¿eby ros³y na wspania³ych,
dobrych, wielkich ludzi –
zdrowych i szczêœliwych.

Maria Kaczyñska
na starówce lwowskiej

Nastêpnie Maria Kaczyñ-
ska uda³a siê do centrum
miasta. Zwiedzi³a Katedrê
Ormiañsk¹, gdzie zosta³a
powitana przez ks. Tadeosa
Geworgiana – proboszcza tego
koœcio³a. Pani Prezydentowa
z zainteresowaniem ogl¹da³a
przepiêkne, zabytkowe malo-
wid³a, wykonane m.in. przez
Jana Rosena. „W poruszaniu
siê” po zabytkowych obiektach
lwowskich pomaga³a Pani
Kaczyñskiej Barbara Pacan –
pracownik Konsulatu RP we
Lwowie i zawodowy przewod-
nik lwowski.

Na ka¿dym miejscu, dok¹d
udawa³a siê Pani Kaczyñska,
czy to na Cmentarzu £ycza-
kowskim, czy to w Katedrze
Ormiañskiej, czy to na sta-
rówce lwowskiej – wszêdzie
spotyka³y j¹ dzieci. Pani Pre-
zydentowa rozmawia³a z nimi,
pyta³a sk¹d przyjecha³y, bra³a
najmniejsze dzieci za rêce.
Dzieci nie kry³y radoœci ¿e
spotka³ je taki zaszczyt –
widzieæ sam¹ Pani¹ Prezyden-
tow¹. Spacerem przez stare
miasto Maria Kaczyñska
uda³a siê do Katedry £aciñskiej.

W Archikatedrze Lwowskiej
na Mariê Kaczyñsk¹ oczeki-
wa³ ordynariusz Archidiecezji
Lwowskiej – ks. abp Mieczys-
³aw Mokrzycki, proboszcz
parafii katedralnej Wiktor
Antoniuk oraz dzieci, które
tak licznie przyby³y w dniu
1 czerwca z ca³ego lwowskiego
okrêgu konsularnego do

II Polsko�Ukraiński
PIERWSZA DAMA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WE LWOWIE

Nie ma, jak spacer z Pani¹ Prezydentow¹ po starówce lwowskiej

Pani Maria Kaczyñska sk³ada wieniec na Grobie Niezna-
nego ¯o³nierza na Cmentarzu Orl¹t Lwowskich

Nieznanego ¯o³nierza na
Cmentarzu Orl¹t Lwowskich
i przy pomniku Ukraiñskiej
Armii Galicyjskiej, odwie-
dzi³a Katedrê Ormiañsk¹,
Katedrê £aciñsk¹, z³o¿y³a
wieniec przed pomnikiem
Adama Mickiewicza i Tarasa
Szewczenki, nastêpnie uda³a
siê do Opery Lwowskiej,
gdzie zosta³a gor¹co przyjêta
przez zgromadzone tam
dzieci.

Pani Prezydentowa przyby³a
na lotnisko we Lwowie o godz.
11 czasu miejscowego, gdzie
spotka³ j¹ korpus dyploma-
tyczny Rzeczypospolitej
Polskiej na Ukrainie oraz
przedstawiciele miejscowych

Spotkanie z ks. abp Mieczys³awem Mokrzyckim

Z pani¹ Mari¹ Kaczyñsk¹ rozmawia dziennikarka
Polskiego Radia Lwów Anna Gordijewska

w³adz samorz¹dowych. Uro-
czystoœæ rozpoczê³a siê na
Cmentarzu Orl¹t Lwowskich.
Na Grobie Nieznanego ̄ o³nie-
rza Pani Prezydentowa z³o¿y³a
wieniec. Nastêpnie Pierwsza
Dama RP wpisa³a siê do Ksiê-
gi Pami¹tkowej w kaplicy
cmentarnej. Pani Prezydentowa
z³o¿y³a równie¿ wieniec przy
pomniku Ukraiñskiej Armii
Galicyjskiej. Pani Kaczyñska
zwiedzi³a Cmentarz £ycza-
kowski, zatrzymuj¹c siê przy
grobach wybitnych Polaków.

W tym czasie Cmentarz
£yczakowski zwiedza³y dzieci,
które przyby³y na Dzieñ
Dziecka, oprowadzane przez
polskich przewodników lwow-



5
Kurier Galicyjski * 12�25 czerwca 2009

CMYK

Lwowa. Pani Prezydentowa
z³o¿y³a kwiaty przed p³asko-
rzeŸb¹ Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II, która znajduje siê na
frontonie koœcio³a. Nastêpnie
wraz z ks. arcybiskupem Maria
Kaczyñska uda³a siê przed
o³tarz Matki Boskiej £aska-
wej. Po krótkiej modlitwie ks.
abp wystosowa³ okolicznoœ-
ciowe przemówienie.

Dzień Dziecka
¯yczê wam, drogie dzieci,

abyœcie dozna³y w sposób
szczególny mi³oœci waszych
rodziców, waszych braci i
sióstr i ca³ej rodziny. Niech ta
mi³oœæ, dziêki wam, drodzy
ch³opcy i dziewczêta rozszerzy
siê na wasze otoczenie i na
ca³y œwiat. Niech ta mi³oœæ
dotrze do wszystkich, którzy
jej szczególnie potrzebuj¹”.

skiego, otrzyma³o nagrody z
r¹k Pani Prezydentowej.

W holu Opery Lwowskiej
zosta³a zorganizowana krótka
konferencja prasowa z udzia-
³em Marii Kaczyñskiej. Na
pytania polskich i ukraiñ-
skich dziennikarzy Pani Prezy-
dentowa udzieli³a krótkich,
odpowiedzi:

uda. Ambasada prowadzi takie
rozmowy. Strona ukraiñska
równie¿ musia³aby chcieæ
podj¹æ dzia³ania w tym kie-
runku.

Red. naczelna „Lwowskich
spotkañ” Bo¿ena Rafalska
zwróci³a siê do pani Kaczyñ-
skiej z proœb¹ o wsparcie
dzia³añ w kierunku zainicjo-

Przed pomnikiem Adama Mickiewicza

Abp Mokrzycki powiedzia³
m.in.: „Chcê gor¹co powitaæ
was, w uroczystym Dniu
Dziecka w naszej Katedrze
wraz z waszymi rodzicami
i opiekunami. Dzisiejszy dzieñ
jest wyj¹tkowy równie¿ z in-
nego powodu. Spotykamy siê
dzisiaj z naszym niezwyk³ym
goœciem. Wszyscy wiemy, ¿e
jest z nami pani Maria Ka-
czyñska – ¿ona prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej –
pana Lecha Kaczyñskiego.
Witamy j¹ bardzo serdecznie
w naszej piêknej, historycznej
Katedrze (burzliwe oklaski), w
tym samym miejscu, do któ-
rego przybywali tak¿e królo-
wie polscy i w czasach trud-
nych powierzali Polskê opiece
Matki Najœwiêtszej. W³aœnie
trzy lata temu obchodziliœmy
350-lecie œlubów króla Jana
Kazimierza. By³ tak¿e tutaj m¹¿
pani Prezydentowej – pan Lech
Kaczyñski. Kilka lat wczeœniej,
przed tym obrazem w 2001
roku klêcza³ równie¿ Wielki
Polak – papie¿ Jan Pawe³ II,
który powierzy³ Matce Boskiej
£askawej nasz Koœció³ na
Ziemi Lwowskiej.

PóŸniej odby³a siê rozmowa
Marii Kaczyñskiej z ks. abp
Mieczys³awem Mokrzyckim
bez udzia³u dziennikarzy.

Z Katedry £aciñskiej Pani
Prezydentowa uda³a siê
przed pomnik Adama Mickie-
wicza, gdzie z³o¿y³a wieniec
bia³o-czerwonych kwiatów.
Pani Prezydentowa z³o¿y³a
kwiaty równie¿ przed pom-
nikiem ukraiñskiego wiesz-
cza narodowego – Tarasa
Szewczenki.

Pani Prezydentowa
w Operze Lwowskiej

Na placu przed Oper¹
Lwowsk¹ Pani¹ Prezyden-
tow¹ powita³a orkiestra dêta
z Rabki-Zdroju. Przy wejœciu
do teatru Pierwsz¹ Damê Rze-
czypospolitej Polskiej piêkn¹
polszczyzn¹ wita³ dyrektor
Opery – Tadej Eder, który
wprowadzi³ delegacjê do holu,
gdzie zosta³y wystawione
prace konkursowe dzieci.
Oœmioro dzieci – laureatów
konkursu plastycznego „Uœ-
miech Dzieci – Uœmiech
Lwowa”, poœwiêconego twór-
czoœci Kornela Makuszyñ-

Pani¹ Prezydentow¹ powita³a orkiestra dêta z Rabki-Zdroju

Konferencja prasowa

m³odoœæ we Lwowie. Tam uczy³
siê w gimnazjum, a nastêpnie
studiowa³ na Uniwersytecie
Jana Kazimierza, na Wydziale
Filozoficznym. Przed I wojn¹
œwiatow¹ pracowa³ we Lwowie
jako kierownik literacki Te-
atru Miejskiego.

W imieniu dzieci, Maksy-
milian Kuc – uczeñ polskiej
szko³y nr 10 we Lwowie
wyg³osi³ piêkne przemówie-
nie: „Kochana Pani Prezyden-
towo! Witam Pani¹, w imieniu
wszystkich dzieci, zebranych
w tym piêknym miejscu.
Bardzo siê cieszymy, ¿e mimo
tylu wa¿nych spraw znalaz³a
Pani czas, aby przyjechaæ do
Lwowa. Dzieñ Dziecka – to
wyj¹tkowy dzieñ w roku. Dzi-
siaj buzia ka¿dego dziecka
powinna byæ uœmiechniêta
i radosna. Wiemy dobrze, jak
bardzo Pani kocha wszystkie
dzieci i ¿e robi wszystko, aby
jak najwiêcej dzieci by³o
szczêœliwych. Je¿eli Pani
pozwoli, my, lwowskie dzieci
chcemy siê zwróciæ do Miê-
dzynarodowej Kapitu³y Or-
deru Uœmiechu o przyznanie
Pani Prezydentowej Orderu
Uœmiechu. Mamy nadziejê, ¿e
Pani nam nie odmówi. Pro-
simy o nas nie zapominaæ”.
Drugoklasista, jak prawdziwy
d¿entelmen, poca³owa³ Pierw-
sz¹ Damê RP w rêkê – czym
zas³u¿y³ na jej promienny
uœmiech i na gromkie brawa
publicznoœci.

Maria Kaczyñska wraz z
dzieæmi, zgromadzonymi w
Operze obejrza³a spektakl pt.
„Pyza na polskich dró¿kach”
na podstawie serii wierszy-
ków Hanny Januszewskiej,
opowiadaj¹cych o przygo-
dach rezolutnej pyzy, która
uciek³a ze stolnicy, ¿eby wêd-
rowaæ po Polsce. W pierwszym,
wydanym przed II wojn¹ œwia-

tow¹ cyklu, Pyza zwiedza³a
m.in. Lwów. Przedstawienie
przygotowa³ Teatr Ludowy z
Krakowa, wyre¿yserowa³ go
Jerzy Fedorowicz.

Dobieg³a koñca druga
edycja „Polsko-Ukraiñskiego
Dnia Dziecka”. Lwów po¿eg-
na³ Mariê Kaczyñsk¹. Chyba
ka¿de dziecko, uczestnicz¹ce
w tej uroczystoœci wróci³o do
domu bardziej szczêœliwe
i radosne. Dobrze ¿e, tego ro-
dzaju przedsiêwziêcia staj¹
siê ju¿ tradycj¹ we wspó³-
pracy polsko-ukraiñskiej.

- Najwa¿niejsze, najbar-
dziej wzruszaj¹ce spotkanie
we Lwowie, to wizyta na
Cmentarzu £yczakowskim,
na grobach Orl¹t Lwowskich
– bohaterskich dzieci-obroñ-
ców. Przypomnia³a, ¿e jest we
Lwowie ju¿ po raz trzeci. –
Bardzo piêkny jest Lwów,
piêkna secesja, chyba w Pa-
ry¿u nie ma tak piêknych
kamienic, jak we Lwowie –
zaznaczy³a ma³¿onka Prezy-
denta RP. Mówi³a te¿, ¿e bar-
dzo cieszy siê ze wszystkich
rozmów z dzieæmi polskimi,
jakie mia³a zwiedzaj¹c z nimi
miasto. – Wiele z nich po raz
pierwszy jest we Lwowie.
Ciesz¹ siê, ¿e jestem tutaj dziœ
z nimi, prosz¹ o wspólne
zdjêcia i robimy je – powie-
dzia³a Prezydentowa.

Na pytanie „Kuriera Gali-
cyjskiego” – czy katolicy ze
Lwowa, obrz¹dku ³aciñskiego
mog¹ liczyæ na pomoc Pani
Prezydentowej w odzyskaniu
koœcio³a pw. œw. Marii Mag-
daleny, odpowiedzia³a:

– Tutaj podobno s¹ ogrom-
ne wysi³ki czynione od wielu
lat, ¿eby któryœ z koœcio³ów
wróci³ do nas. Byæ mo¿e siê

wania we Lwowie Instytutu
Polskiego. Pani Prezydentowa
zapewni³a o swojej pomocy:
„Ministra Kultury nale¿y
szturmowaæ, a ja bêdê wspie-
raæ, jak najbardziej. Mog³oby
to byæ coœ w rodzaju Domu
Polskiego”.

Podczas uroczystoœci w
Operze Lwowskiej Konsul
Generalny RP we Lwowie
Grzegorz Opaliñski przypom-
nia³, ¿e w tym roku przypada
125. rocznica urodzin Kor-
nela Makuszyñskiego. Znany
polski pisarz, felietonista uro-
dzi³ siê w Stryju, a spêdzi³

Maria Kaczyñska wrêczy³a nagrody zwyciêzcom konkursu
plastycznego

KG
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JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjêcia

Ju¿ od dziesiêciu lat, od
czasu, kiedy mój m³odszy
syn zda³ maturê, nie by³em
na zakoñczeniu roku szkol-
nego w naszej szkole. Szko³a
nr 10 jest naprawdê nasza,
kiedyœ bywa³em na wszyst-
kich uroczystoœciach zakoñ-
czenia roku, kiedy uczyli
siê tu córka i syn. Wyobra-
¿a³em sobie, ¿e i w tym roku
uroczystoœæ odbêdzie siê na
podwórku szkolnym, przy
³adnej pogodzie i jasnym
s³oñcu. Niestety, pogoda siê
zepsu³a zupe³nie, nie by³a

spêdza³y wakacje z Panem
Bogiem i korzyœci¹ dla siebie.
Prezes E. Legowicz ¿yczy³
absolwentom, ¿eby na swej
drodze ¿yciowej spotykali
tylko dobrych ludzi, podziê-
kowa³ dyrekcji szko³y za
wszystko, co ona robi dla
naszych polskich dzieci,
wrêczy³ Pani Dyrektor piêkne
ró¿e. W imieniu rodziców
absolwentów wszystkim dziê-
kowa³a Luba Lewak, a jej
córka El¿bieta (wspó³pracow-
niczka naszej gazety) – w imie-
niu uczniów klasy jedenastej.
Uczniowie klasy pierwszej
pod kierownictwem swej
opiekunki, niestrudzonej
Kornelii Bujnowskiej przygo-
towali pozdrowienia, wierszyki
i kwiaty dla maturzystów.

Wreszcie zabrzmia³ ów
symboliczny „ostatni dzwonek”
i dzieci, id¹c niemal¿e w
idealnym szeregu wróci³y do
swoich klas, za nimi – t³um
rodziców.

Zakoñczenie roku szkol-
nego – to zawsze wielkie œwiêto
i wydarzenie dla nauczycieli,
uczniów, rodziców. Dla ka¿dego
inne, przecie¿ s¹ tacy, którzy
marz¹ tylko o wypoczynku,
wakacjach, czasie wolnym,
ale i tacy, którzy ca³kiem po-
wa¿nie planuj¹ dalsz¹ drogê
¿yciow¹.

Przed tymi ostatnimi –
egzaminy na studia wy¿sze,
dalsze ¿ycie, byæ mo¿e nawet
z dala od domu rodzinnego.
Na pewno ma³o kto z
m³odzie¿y myœli o tym, co i jak
prze¿ywaj¹ nauczyciele,
którzy ich uczyli i wychowy-
wali przez d³ugie dziesiêæ lat.

Na mnie zawsze najwiêksze
wra¿enie wywieraj¹ najm³od-
sze dzieciaki z klasy pierwszej.
Maluchy w sposób tak bez-
poœredni odbieraj¹ uroczystoœci
szkolne, s¹ tacy uœmiechniêci,
beztroscy, pe³ni podziwu i cie-
kawoœci do wszystkiego, co
dooko³a. S¹ te¿ bardzo uro-
czyœci, dla nich to prawdziwe
œwiêto, oni ¿yj¹ w³aœnie tym
dniem, t¹ chwil¹.

W klasie maturalnej –
œmiech i podnios³y nastrój.
Dziœ w³aœnie ci m³odzi s¹
bohaterami dnia. Opiekunka
klasy, Olga Mychajliw,
powiedzia³a korespondentowi
„Kuriera Galicyjskiego”: „To
moja pierwsza, ulubiona
klasa. Bêdê zawsze ze wzru-
szeniem wspomina³a o nich.
M³odzie¿ jest naprawdê
bardzo serdeczna, zgrana,
zdolna. Pracujê w szkole od
dziewiêciu lat. Przysz³am do
pani dyrektor M. Markuniny
od razu po ukoñczeniu stu-
diów na Uniwersytecie Lwow-
skim. Wyk³adam biologiê i
chemiê. Od kilku lat jestem
w szkole organizatork¹,
odpowiadam za pracê wycho-
wawcz¹”.

Pochodzi³em po koryta-
rzach, zajrza³em do klas. Tu
zawsze jest du¿o zieleni,
zw³aszcza na drugim piêtrze,
czysto, schludnie, po prostu
bardzo mi³o.

Przywita³em siê ze znajo-
mymi rodzicami i nauczycie-
lami. U Sosnowskiego dziecko
w³aœnie zdaje maturê, dzie-
ciak Sosulskich ju¿ skoñczy³
trzeci¹ klasê, pan Czes³aw
Migdal ju¿ odszed³ na emery-
turê, lecz tego dnia równie¿
by³ w szkole. U pana Ryszarda
Vincenza w pracowni histo-
rycznej porz¹dek i weso³y
uœmiech dzieci. Sam pan
Ryszard jest bardzo solidny
i przystojny. Pamiêtam go
jako m³odego cz³owieka,
dopiero po studiach. Przyszed³
do szko³y i od razu przyj¹³
wychowawstwo w pi¹tej kla-
sie, do której uczêszcza³a
moja córka. By³o to w dalekim
1990 roku. Dziêkujê, Panie
Ryszardzie!

Dziêkujê równie¿ wszyst-
kim nauczycielom, Pani Dy-
rektor, wszystkim pracowni-
kom szko³y za wychowanie
naszych dzieci! Tak mi³o by³o
w tym szczególnym dniu Was
wszystkich zobaczyæ!

OSTATNI DZWONEK
W SZKOLE NR 10 WE LWOWIE

Przemawia dyrektor szko³y Marta Markunina

taka, jak na koniec maja
przysta³a – zimno, deszcz,
o wyjœciu na podwórko nie
by³o, co marzyæ.

Przebieg uroczystoœci by³,
jak zawsze to wygl¹da u pani
Dyrektor Marty Markuniny –
na wysokim poziomie. M³o-
dzie¿ szkolna, rodzice, goœcie
zgromadzili siê w Sali gimnas-
tycznej. By³o przytulnie, mi³o,
rodzinnie. Wiêkszoœæ obecnych
zna siê nie tylko ze szko³y.
Tak by³o zawsze, tak jest
dzisiaj. Wœród goœci: przedsta-
wiciel Konsulatu Generalnego
RP we Lwowie konsul Ryszard
Winiarski, ksi¹dz proboszcz
koœcio³a œw. Marii Magdaleny
W³odzimierz Kuœnierz, przed-
stawiciele w³adz Ziemi Lwow-
skiej i rejonu Halickiego,
prezes TKPZL Emil Legowicz,
przedstawiciele innych orga-
nizacji polskich we Lwowie,
jak Uniwersytet Trzeciego
Wieku, PTTK i in. Zawita³
nawet pomocnik deputowa-
nego do Rady Najwy¿szej
Ukrainy, Petra Pisarczuka.

Pan konsul podziêkowa³
ca³emu gronu pedagogicz-
nemu za ciê¿k¹, godn¹ po-
dziwu, ofiarn¹ pracê. W imieniu
Konsula Generalnego RP we
Lwowie Grzegorza Opaliñskiego
wrêczy³ dyplomy Konsulatu,
przyznane najlepszym nauczy-
cielom na czele z pani¹ Mari¹
Iwanow¹, rodziców uczniów,
wyrazi³ nadziejê, ¿e wielu
dzisiejszych absolwentów w
najbli¿szym czasie bêdzie
studentami polskich uczelni
wy¿szych. Ksi¹dz proboszcz
mówi³ o znaczeniu wychowa-
nia, równie¿ o tym, ¿eby dzieci

KG

RENATA KLÊCZAÑSKA

Tak jak w Polsce, ka¿demu
licealiœcie maj kojarzy siê z
matur¹, tak w Stanis³awowie
pocz¹tek czerwca staje siê
czasem egzaminów i matur.
W tym roku do matury z jê-
zyka polskiego przyst¹pi³o 10
uczniów.

„Kamieniec Podolski przygo-
towuje siê do obrony” ten
fragment  z utworu Henryka
Sienkiewicza „Pan Wo³ody-
jowski”, sta³ siê zbiorowym
bohaterem opowiadania odt-
wórczego maturzystów. Jak

oceniaj¹ oni stopieñ trud-
noœci egzaminu i samych
siebie? – pytam Kasiê i Krysiê,
które wybieraj¹ siê na studia
do Polski.

- Tekst by³ trudny, naje-
¿ony archaizmami, trzeba
by³o siê dobrze  zastanawiaæ
nad poprowadzeniem narracji.
Ale za to czêœæ druga – miej-
sca historyczne na Ukrainie
– to ju¿ by³a sama przyjem-
noœæ. Jesteœmy  dobrej myœli.

Wyniki matury wkrótce.
¯yczymy wszystkim powo-
dzenia.

POLSKA MATURA
W SZKOLE NR 3
W STANISŁAWOWIE

KG

O Ukrainie nie wiedzie-
liœmy wiele. Jedynie to, ¿e le¿y
na po³udniowy-wschód od
Polski, i ¿e jej stolic¹ jest
Kijów. W dniach 27 - 30.04.09r.
mieliœmy  zmieniæ  to  przeko-
nanie i dowiedzieæ siê wiêcej.
¯ycie ludzi, codzienne sprawy
mia³y przestaæ byæ dla nas ta-
jemnic¹…

Wyruszyliœmy w czterod-
niow¹ podró¿, podczas której
zwiedziliœmy wiele ciekawych
miejsc zwi¹zanych z histori¹
Polski. Pierwszego dnia podzi-
wialiœmy Lwów. Kolorowe
kamieniczki, gmach opery i ba-
letu, katedra ormiañska,
rzymskokatolicka, unicka
oraz Kopiec Unii Lubelskiej
zrobi³y na nas du¿e wra¿enie.
Odwiedziliœmy te¿ stary Cmen-
tarz £yczakowski, na którym
pochowanych jest wielu wybit-
nych Polaków i Ukraiñców.
Obok po³o¿ony jest mniejszy,
aczkolwiek równie znany
cmentarz Orl¹t Lwowskich,
kryj¹cy prochy wielu m³odych
ludzi, obroñców Ojczyzny.
ZnaleŸliœmy tam nawet grób13-
letnigo ch³opca. Nic wiêc
dziwnego, ¿e to piêkne miejsce
pe³ne jest smutku i ¿alu.
Stamt¹d wróciliœmy do domu
parafialnego ksiê¿y Salezja-
nów w Bóbrce. Obserwowa-
liœmy tam codzienne ¿ycie
zwyczajnych ludzi. Tak samo
jak u nas, w Polsce, g³ównym
zajêciem tamtejszych ludzi na
wsi jest uprawa pól. Byliœmy
zachwyceni ich malowniczym
widokiem. Gimnazjum, z którym

byliœmy za granic¹, co wieczór
rozgrywa³o mecz pi³ki no¿nej
z tamtejsz¹ m³odzie¿¹. Walka
by³a bardzo interesuj¹ca i wy-
równana.

Nastêpnego dnia wyruszy-
liœmy na trasê zwan¹ Z³ot¹
Podkow¹. S¹ to trzy miejsco-
woœci: Podhorce, Olesko i Z³o-
czów. Znajduj¹ siê tam wspa-
nia³e zamki i pa³ace wzniesione
przez polskich w³adców. Te
niezwyk³e budowle, o bogatej
historii i ró¿norodnych stylach
architektonicznych, maj¹ po
kilkaset lat. Niestety czêsto
nie s¹ zadbane i popadaj¹ w
ruinê. Ca³e szczêœcie powoli
siê to zmienia i mo¿na mieæ
nadziejê, i¿ nied³ugo ¿ycie
powróci do tych zabytków.

Dziœ ju¿ wiemy, ¿e Ukraina
to przepiêkny kraj o niezwyk³ej
historii. Na ¿yznych glebach
¿yj¹ dobrzy ludzie. Gdybyœmy
mieli okazje odwiedziæ ponow-
nie Ukrainê, z pewnoœci¹
byœmy to zrobili.

Wyprawa na Ukrainê odby³a
siê w ramach Projektu Wspó³-
praca ze Wschodem – Ochota
dla Tradycji, a pan Witold
Dziecio³owski, koordynator
Projektu czêsto nam t³uma-
czy³, ¿e jesteœmy najm³odszymi
uczestnikami w ca³ej jego 9
letniej ju¿ historii

Zuzanna Kordowska,
Andrzej Gruza

 konsultacje:
Marianna Grabowska

klasa VI
Szko³y Podstawowej nr 10
ul. Jasielska, Warszawa

UKRAINA OCZAMI
GIMNAZJALISTÓW
Z WARSZAWY
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KRZYSZTOF SZYMAÑSKI
tekst i zdjêcia

Szczególn¹ oprawê œwi¹-
teczn¹ mia³ Dzieñ Dziecka
w Stryju, gdzie 2 czerwca
odby³ siê fina³  VIII Festiwalu
teatrów dzieciêcych „Podaruj
Dzieciom Uœmiech” i fina³
konkursu rysunku na temat
„Trzeba kochaæ Cz³owieka,
góry i s³oñce”. Obie te imp-
rezy s¹ ju¿ tradycyjne i orga-
nizowane s¹ przez  Kultu-
ralno – Oswiatowe Centrum
im. Kornela Makuszyñ-
skiego wspólnoty polskiej
miasta Stryja.

Nie przez przypadek dzieci
na pocz¹tku czerwca tu siê
zje¿d¿aj¹. Stryj to przecie¿
rodzinne miasto Kornela
Makuszyñskiego, którego
twórczoœæ by³a g³ównie po-
œwiêcona dzieciom i m³odzie¿y.
Utwory, które wysz³y spod
jego pióra s¹ uniwersalne w
swojej treœci: ucz¹ przyjaŸni,
wsparcia, szacunku dla dru-
giego cz³owieka i jednoczeœ-
nie daj¹ œwiadectwo chlubnej
historii tych terenów.  Maku-
szyñski g³ównie postrzegany
jest jako autor przygód
Kozio³ka Mato³ka. Ta weso³a
postaæ i jej przygody zawsze
wywo³uje uœmiech na twarzy
ka¿dego dziecka na ca³ym
œwiecie. Opowiadania te¿ s¹
wspania³¹ szko³¹ dla dzieci
i inspiracj¹ do przedstawieñ
teatralnych. Jest to w³aœnie
wykorzystywane przez dyrek-
tora Centrum pani¹ Tatianê
Bojko do og³aszania kolejnych
tematów konkursowych, na
przygotowanie których m³odzi
aktorzy maj¹ ca³y rok.

Tegoroczny Festiwal ju¿ po
raz ósmy zgromadzi³ zespo³y
teatralne z ró¿nych miast
regionu. Ze swoim repertu-
arem przyjecha³y grupy z
Ko³omyi, Nowego Rozdo³u,
Borys³awia, S¹dowej Wiszni,
Stanis³awowa (Iwano-Fran-
kowska) i Stryja. By³y to
dzieci i m³odzie¿ uczêszcza-
j¹ca na zajêcia jêzyka pol-
skiego w ró¿nego rodzaju
szko³ach – od sobotnich przy-
koœcielnych, klas prowadzo-
nych przy organizacjach pol-
skich,  po klasy polskie w
szko³ach ukraiñskich. Poprzez
przygotowanie przedstawieñ,
udzia³ w spotkaniach i w
imprezach towarzysz¹cych
dzieci i m³odzie¿ ma mo¿li-
woœæ wykazaæ siê opanowa-
niem jêzyka polskiego, zna-
jomoœci¹ literatury i kultury
polskiej. W taki sposób orga-
nizatorom uda³o po³¹czyæ w
jedno zabawê i naukê: przez
zabawê uczyæ dzieci wszyst-
kiego co jest piêkne, szlachetne
i godne, bo jak uczy³ w swoich
utworach K. Makuszyñski:
„M¹drym byæ to wielka sztuka,
ale dobrym – jeszcze wiêk-
sza”.  Goœcinnie przyby³a te¿
grupa dzieci z Lwowskiej
Rodziny Rodzin.

Dzieci spoza Stryja mia³y
zapewniony nocleg w oœrodku

wczasowym, poniewa¿ przy-
jecha³y ju¿ 31 maja. Oœrodek,
po³o¿ony u podnó¿a Karpat,
nad sztucznym jeziorem
dawa³ mo¿liwoœæ chwili
wytchnienia po wytê¿onym
roku szkolnym. Pierwszego
wieczoru przy ognisku w
siedzibie Centrum ka¿dy zes-
pó³ przedstawia³ sie, prezen-
towa³ swoje osi¹gniêcia za
miniony rok i dzieli³ siê swymi
planami. Dzieci przywioz³y ze
sob¹ przygotowane rysunki
na temat: „Trzeba kochaæ
Cz³owieka, góry i s³oñce”,
który by³ og³oszony na ubieg-
³orocznym - VII Festiwalu.
Rysunki te s¹ wyekspono-
wane  na planszy w Centrum
i ka¿dy mo¿e je ogl¹dn¹æ i
oceniæ.1 czerwca dzieci wziê³y
udzia³ w II Polsko-Ukraiñ-
skim Dniu Dziecka we Lwowie,
gdzie szczególn¹ uwagê po-
œwiêcono zwiedzaniu Cmen-
tarza Orl¹t Lwowskich, o któ-
rym to pisa³ Makuszyñski:
„...Le¿¹ tu uczniowie w mun-
durkach, przeto ten cmentarz
jest jak szkó³ka, w której
dzieci jasnow³ose b³êkitno-
okie nauczaj¹ siwych ludzi o
tym, ¿e ze œmierci ofiarnej
bujniejsze wyrasta ¿ycie...”.

Rano 2 czerwca wszystkie
grupy  uda³y siê do koœcio³a
na uroczyste Nabo¿eñstwo
Czerwcowe w intencji uczest-
ników Festiwalu. Po nabo-
¿eñstwie ksi¹dz proboszcz
Jan Nikiel serdecznie przy-
wita³ zebranych, opowiedzia³

historiê sanktuarium Matki
Boskiej Piastunki ludzkich
nadziei w Stryju i wspólnie
wszyscy z³o¿yli kosz kwiatów
pod tablic¹, wmurowan¹ w
koœciele, upamiêtniaj¹c¹
wielkiego rodaka.

Przedstawienia teatralne
odbywa³y siê na scenie Miej-
skiego Domu Kultury (daw-
nego Domu Soko³a). Atmosfera
panowa³a wspania³a, chocia¿
wyczuwa³o siê tremê uczest-
ników przed wyjœciem na
scenê. Serdeczne s³owa  powi-
tania do  zebranych skiero-
wa³a dyrektor Centrum – pani
Tatiana Bojko,  otuchy m³o-
dzie¿y doda³a pani Krystyna
Rostocka – dyrektor Wspólnoty
Polskiej, oddzia³ w Opolu i pan
Ryszard Sudyka – dyrektora
Regionalnego Centrum Kultury
Pogranicza w Kroœnie, orga-
nizator imprez teatralnych, w
których bra³a udzia³ m³odzie¿
ze Stryja. W³adze miasta
przedstawia³a kierownik
miejskiego wydzia³u oœwiaty.

Rozpoczê³y Festiwal zespó³
„Jagódki” z Nowego Rozdo³u,
najm³odszej organizacji pol-
skiej, bo dzia³aj¹cej niespe³na
pó³ roku. Przedstawi³y one
scenkê „Zuch w spódnicy” o
dzielnej dziewczynce, która
jako jedyna odwa¿y³a siê
wygoniæ strasznego smoka ze
szko³y. Nastêpnie na scenê
wesz³o lato, a w³aœciwie
„Kwiaty Pokucia” z Ko³omyi ze
skeczem „Lato, Lato”. Temat
jak najbardziej aktualny, bo

zaczê³y siê wakacje i ka¿dy
ma problem co zapakowaæ do
plecaka, ¿eby nie zabrak³o na
wycieczce najpotrzebniejszej
rzeczy. Kolejny zespó³ – „Zgoda”
z Borys³awia, który przed-
stawi³ znan¹ bajkê J.Ch.
Andersena „Ksiê¿niczka na
ziarnku grochu”. Przenie-
siono miejsce akcji do krainy
Czekolandii,  bohaterami by³y
najró¿niejsze s³odycze. S¹dowa
Wisznia w plastyczny sposób
przedstawi³a „Samochwa³ê”
J. Brzechwy. Najbardziej jed-
nak pouczaj¹ce by³o przed-
stawienie zespo³u „Aplauz” ze
Stanis³awowa (Iwanofran-
kowska). Pokazano dwie
rodziny: jedna wychowuj¹ca
dzieci w mi³oœci, z uwag¹ i w
cieple rodzinnym: i drug¹ –
bardziej „wspó³czesn¹” –
znerwicowan¹, zabiegan¹,
gdzie ka¿dy zajmuje siê
swoimi sprawami, a na dzieci
nie ma czasu. Mali widzowie
mieli okreœliæ w jakiej rodzinie
chcieli by ¿yæ. OdpowiedŸ by³a
jednoznaczna – w pierwszej.
Mo¿e ktoœ zobaczy³ swoj¹? Na
zakoñczenie kabaret ze Stryja
przedstawi³ komiczne scenki
z ró¿nych pañstw pod tytu-
³em „Podró¿e kszta³c¹”- is-
kierki humoru i ca³a sala co
raz wybucha³a œmiechem.

Na zakoñczenie przegl¹du
odby³a siê jeszcze jedna uro-
czystoœæ: Kozio³ek Mato³ek
wróci³ do Stryja ze swojej
kolejnej podró¿y – do Borys³a-
wia. Od zesz³ego roku jeden
z zespo³ów teatralnych zostaje
wylosowany i zabiera figurkê
Kozio³ka na rok do siebie. Ma
zadanie na nastêpnym festi-
walu przedstawiæ co Kozio³ek
móg³ ciekawego, charakterys-
tycznego i oryginalnego tam
zobaczyæ. W ten sposób dzieci
same dowiaduj¹ siê wiêcej o
swym mieœcie, o jego historii
i osobliwoœciach i przekazuj¹
te wiadomoœci wszystkim
uczestnikom Festiwalu. W tym
roku Kozio³ek powêdrowa³ do

Ko³omyi. Zobaczymy, co za
rok przywiezie z Pokucia.

Na zakoñczenie ka¿dy z
uczestników – jak zespo³y tak
i indywidualnie – zostali uho-
norowani dyplomami uczestni-
ków i upominkami.

Rozstrzygniêto te¿ konkurs
na najlepszy rysunek na
zadany temat „Trzeba kochaæ
Cz³owieka, góry i s³oñce”.
Laureatami zostali Lewicka
Natalia i Ko³odij Witalij. Oboje
jako nagrodê otrzymali mo¿-
liwoœæ bezp³atnej nauki jêzyka
polskiego  i udzia³ w szkole
letniej jêzyka i kultury pol-
skiej przy Centrum im. K. Ma-
kuszyñskiego. Og³oszono te¿
temat przysz³orocznego kon-
kursu. Po wizycie na Cmen-
tarzu Orl¹t Lwowskich dzieci
maj¹ przedstawiæ swoj¹ wizjê
has³a „Dzieci Polskie. Miejcie
Serca czyste”.

Dla wszystkich goœci na
zakoñczenie ca³ej imprezy
lwowskie maluchy zaœpie-
wa³y piosenkê J. Masiora
„Babcia z £yczakowa”. Po
drugiej zwrotce refren ju¿
œpiewa³a ca³a sala. Brawom
nie by³o koñca.

Przykro by³o opuszczaæ
goœcinne mury Domu Soko³a,
tym bardziej, ¿e kierownicy
zespo³ów nareszcie mogli
spokojnie porozmawiaæ,
wymieniæ swoje doœwiadcze-
nia, wra¿enia, opowiadaæ o
problemach i szukaæ nowych
inspiracji i pomys³ów do
przysz³orocznego IX Festi-
walu Zespo³ów Teatralnych
„Podaruj Dzieciom Uœmiech”.
¯yczymy Wam dobrych
pomys³ów i ich realizacji. Do
zobaczenia za rok.

Na zakoñczenie szczególne
s³owa uznania nale¿¹ siê
wszystkim organizatorom tak
wspania³ej imprezy. Przede
wszystkim nie by³a by ona
mo¿liwa bez wsparcia finan-
sowego Senatu RP za poœred-
nictwem Fundacji „Pomoc
Polakom na Wschodzie”. A za
ogrom pracy w organizacjê
ca³ej imprezy przede wszyst-
kim dyrektor Centrum Kultu-
ralno-Oœwiatowego im. K.
Makuszyñskiego pani Tatianie
Bojko wspieranej przez nau-
czycielki Centrum, panie: Mariê
Kruk, Irenê Perih, Juliê Bojko
i Juliê Petruk, oraz stypen-
dystom fundacji „Semper
Polonia”  ze Stryja, którzy
przygotowali Centrum na
przyjêcie zespo³ów, oraz jako
wolontariusze wspomagali
organizatorów, s³u¿¹c pomoc¹,
informacj¹ i przewodnictwem
po Stryju.

Aby dodaæ otuchy, chêci
do dalszej twórczoœci i otrzeæ
³zy rozstania zacytujê znów K.
Makuszyñskiego: „...Choæbyœ
mia³ w ¿yciu tysi¹c zgryzot, /
A w sercu morze ³ez – /ZnajdŸ
jednak na jego dnie uœmiech...”

„DAROWAŁEM WAM WIELKI SKARB –
UŚMIECH” (KORNEL  MAKUSZYŃSKI)
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Rozmowy Kuriera

Z ks. W³odzimierzem
Kuœnierzem – probosz-
czem parafii pw. œw. Marii
Magdaleny we Lwowie
rozmawia³a Maria Basza.

- Sekretarz Rady Miejskiej
miasta Lwowa Wo³odymyr
Kwurt podczas konferencji
prasowej 23 maja, w której
brali udzia³ samorz¹dowcy
miast polskich, na pytanie
dziennikarza „Kuriera Gali-
cyjskiego”, dlaczego w³adze
miasta nie chc¹ zwróciæ
koœcio³a Marii Magdaleny
we Lwowie wspólnocie para-
fialnej opowiedzia³, i¿ decy-
zja ju¿ zosta³a podjêta i obec-
nie trwa proces za³atwiania
formalnoœci. Ta wiadomoœæ
zosta³a podana przez nie-
które media, równie¿ przez
nasz¹ gazetê. Jak Ksi¹dz
skomentuje tê informacjê?

- Informacja ta nie odpo-
wiada rzeczywistoœci. Pan
Kwurt mówi³, ¿e s¹ czynione
pewne przygotowania do
zwrotu koœcio³a wiernym, lecz
ani proboszcz koœcio³a Marii
Magdaleny – czyli ja, ani ks.
arcybiskup – pasterz Archi-

CO ZYSKA UKRAINA, GDY ZWRÓCI KOŚCIÓŁ
MARII MAGDALENY WE LWOWIE

Ks. W³odzimierz Kuœnierz – proboszcz parafii
pw. œw. Marii Magdaleny we Lwowie

diecezji absolutnie nic o tym
nie wiedz¹. Byæ mo¿e coœ siê
dzieje za kulisami, ale my o
tym nic nie wiemy. Gdyby
w³adze miejskie mia³y powa¿-
ne plany w tej kwestii, na
pewno odbywa³oby siê to w
porozumieniu z nami. Takie
wypowiedzi przedstawicieli
w³adz miejskich Lwowa o
tym, ¿e sytuacja zmierza ku
rozstrzygniêciu – jest kreowa-
niem wizerunku Lwowa, tym
bardziej, ¿e wspomniana wy-

powiedŸ Wo³odymyra Kwurta
mia³a miejsce w obecnoœci
przedstawicieli miast pol-
skich.

- Jak uk³ada siê Ksiêdzu
wspó³praca z dyrektorem
Sali Organowej p. Julianem
Winnickim?

- Dziêkujê za to pytanie.
Wspó³praca nasza uk³ada siê
Ÿle. Pan dyrektor odzwier-
ciedla równie¿ pozycjê pana
Wasyla Kosiwa – zastêpcy mera
miasta Lwowa. Toleruj¹ nasz¹

Kosiw w innym miejscu mówi
co innego, ale mnie powie-
dzia³ dok³adnie w³aœnie te
s³owa. Powinniœmy zaakcep-
towaæ sytuacjê, ¿e pierw-
szeñstwo ma zawsze Sala
Organowa. Najwa¿niejsze s¹
koncerty, próby, a o ile zostaje
czas, to wówczas mo¿emy
odprawiæ Mszê œw.

Wchodz¹c do koœcio³a,
spotykamy portiera. Mo¿na
odnieœæ wra¿enie, ze wcho-
dzimy do kina lub teatru. Nad
g³ow¹ tej pani wisz¹ portrety
ró¿nych osób – wœród nich
portret Stepana Bandery. Nie
krzy¿, nie Matka Boska, nie
œwiêty obraz. Po Mszy œw.
musimy o³tarz zas³oniæ kur-
tyn¹, bo ludzie, którzy przy-
chodz¹ na koncert siadaj¹
plecami do o³tarza, a twarz¹
– w kierunku organów. Na
podium, obok organów wy-
stêpuje chór lub artysta,
repertuar nie zawsze odpo-
wiadaj¹cym œwiêtoœci miejsca.
Jest to zupe³na desakra-
lizacja koœcio³a.

Nie mamy nic przeciwko
temu, ¿eby w naszym koœciele
odbywa³y siê koncerty, wy-
stêpy, ale ma byæ to robione
w sposób cywilizowany. Z
uszanowaniem nas, jako pra-
wowitych w³aœcicieli tego
koœcio³a, jako tych, komu
wed³ug prawa Bo¿ego nale¿y
siê pierwszeñstwo w u¿ytko-
waniu koœcio³a. Koœció³ prze-
cie¿, nie by³ wybudowany
jako Sala Organowa. Gdyby
miasto Lwów – teraz, czy za
Austrii, czy za Polski budo-
wa³o Salê Organow¹, a my –
rzymscy katolicy nie maj¹c
gdzie odprawiaæ nabo¿eñstw,
prosilibyœmy ¿eby nam to
pomieszczenie udostêpniono,
to wówczas nie mielibyœmy

obecnoœæ w koœciele Marii
Magdaleny, poniewa¿ musz¹
siê pogodziæ z tym, ¿e my ju¿
tu jesteœmy. Aczkolwiek, ci¹g-
le podkreœlaj¹, ¿e jesteœmy
u¿ytkownikami koœcio³a
drugiej kategorii, ¿e to nie jest
koœció³ – jest to Sala Orga-
nowa i my musimy to zaak-
ceptowaæ. Jak powiedzia³ mi
pan Kosiw – powinniœmy za-

pomnieæ o tym, ¿e kiedy-
kolwiek koœció³ zostanie

nam zwrócony. Mo¿e pan

tam ¿adnych praw i uwa¿a-
libyœmy to za normalne. Tym-
czasem, ta budowla zosta³a
wybudowana jako koœció³,
póŸniej dopiero zrobiono tu
Salê Organow¹. Jesteœmy
traktowani w sposób poni-
¿aj¹cy. Prawnik, reprezen-
tuj¹cy wojewódzk¹ admini-
stracjê, powiedzia³: „Dlaczego
Warszawa nie wybuduje Sali
Organowej we Lwowie?
Wtedy oddalibyœmy wam
koœció³”. Taka wypowiedŸ
œwiadczy o bardzo niskiej
„œwiadomoœci demokratycz-
nej” przedstawicieli w³adz
miejscowych we Lwowie.

Jest rzecz¹ zrozumia³¹, i¿
w takiej sytuacji trudno jest
mówiæ o wspó³pracy. My
jesteœmy w swoim koœciele, to
jest nasza w³asnoœæ. Gene-
racja lwowian, parafian œw.
Marii Magdaleny, którzy cho-
dzili do tego koœcio³a jeszcze
nie wymar³a. Koœció³ defini-
tywnie zosta³ zamkniêty w
1962 roku i jeszcze ¿yj¹ ci,
którzy pamiêtaj¹, jak ich
rodzice fundowali organy do
tego koœcio³a. Sala Organowa
korzysta obecnie z organów
i nie chce nam ich udostêpniæ
na czas trwania Mszy œw.,
poniewa¿ organy s¹ „zbyt
cenne dla miasta Lwowa”. To
jest zwyk³a kradzie¿.

- Dyrektor Sali Organo-
wej nie pozwala parafii ko-
rzystaæ z organów. Wyj¹tkowo
na œwiêta Bo¿ego Narodze-
nia i na Wielkanoc udziela
³askawie swego pozwolenia.
Swoje stanowisko argumen-
tuje w ten sposób, i¿ parafia
nie w³o¿y³a ¿adnych œrod-
ków w renowacjê tych¿e
organów.

- Gdyby policzyæ wszystkie
straty materialne i moralne,

Do koœcio³a wchodzi siê obok portierni. Mo¿na odnieœæ
wra¿enie, ze wchodzimy do kina lub teatru. Wisz¹ tu
portrety ró¿nych osób – wœród nich portret Stepana
Bandery. Nie krzy¿, nie Matka Boska, nie œwiêty
obraz...

Widok wnêtrza koœcio³a w kierunku organów, na których umieszczona reklama
„Lwiwskiej (Lwowskiej) Gazety”, krzes³a stoj¹ „ty³em” do o³tarza
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które parafia Marii Magda-
leny ponios³a od w³adz so-
wieckich, póŸniej od w³adz
ukraiñskich, które nie oddaj¹
nam koœcio³a – œrodki, które
zosta³y w³o¿one przez Salê
Organow¹ okaza³yby siê
nieporównywalne do strat
przez nas poniesionych. Ko-
rzystaj¹ z naszego koœcio³a,
z naszych organów i jeszcze
mów¹, ¿e my coœ jesteœmy
winni – to zwyk³a bezczelnoœæ.

- Proszê opowiedzieæ o
procesie s¹dowym: Sala
Organowa – kontra parafia
œw. Marii Magdaleny we
Lwowie.

- Sytuacja wygl¹da w ten
sposób. Do roku 2004 w³¹cz-
nie parafia œw. Marii Magda-

itd. Trzeba by³o oficjalnie
prosiæ, pytaæ… W koñcu powie-
dzieliœmy – chcemy podpisaæ
umowê nie z Sal¹ Organow¹,
ale z „w³aœcicielem”. Wed³ug
prawa ukraiñskiego, organi-
zacje religijne maj¹ pierw-
szeñstwo w wynajmowaniu
przys³uguj¹cych im pomiesz-
czeñ. My jesteœmy parafi¹ œw.
Marii Magdaleny i ta budowla
jest koœcio³em œw. Marii
Magdaleny. Mamy pierwszeñ-
stwo przed Sal¹ Organow¹.

Poszliœmy na kompromis,
zgadzaj¹c siê byæ równo-
rzêdnym u¿ytkownikiem z
Sal¹ Organow¹, jako dwa
podmioty prawne, które w
odpowiednich godzinach
wynajmuj¹ salê od miasta.

przy ul. Bandery 8 we Lwowie
jest koœcio³em, a nie Sal¹
Organow¹. My, jako parafia
zgodzilibyœmy siê na to, ¿eby
w koœciele równie¿ odbywa³y
siê koncerty, z uszanowaniem
nas, jako w³aœcicieli. Powinno
siê to odbywaæ na zasadach
cywilizowanych, na zasadach
przyjêtych w œwiecie uzgod-
nieñ.

Sala Organowa przegra³a
pierwsz¹ rozprawê s¹dow¹.
Obecnie pan Winnicki w
imieniu Sali Organowej z³o¿y³
apelacjê od tego orzeczenia.

- Rozumiem, i¿ w koœ-
ciele mog³yby siê odbywaæ
koncerty muzyki powa¿nej?

- Oczywiœcie. Chodzi o to,
¿eby zosta³a zachowana sak-
ralnoœæ koœcio³a.

Prosiliœmy, ¿eby przynajm-
niej w niektóre dni tygodnia
pozwolono nam wieczorem
odprawiaæ nabo¿eñstwa ma-

podniesienia poziomu demo-
kracji? By³oby to dzia³aniem
dla dobra Ukrainy. Nato-
miast, w sytuacji obecnego
konfliktu, osoby, które sta-
raj¹ siê uchodziæ za patriotów
Ukrainy, dzia³aj¹ na jej szkodê.

- W jaki sposób, krok po
kroku uregulowaæ zaistnia-
³¹ niezdrow¹ sytuacjê?

- Ju¿ w tej chwili mog¹
odbyæ siê rozmowy, nego-
cjacje z w³adzami miasta – z
Wydzia³em Kultury, któremu
podlega Sala Organowa jako
instytucja, w celu ustalenia
czasu odprawiania przez nas
Mszy œw. i nabo¿eñstw w
œwiêta i uroczystoœci koœciel-
ne. Je¿eli miasto wyst¹pi z
propozycj¹ podpisania trój-
stronnej umowy: instytucje,
reprezentuj¹ce miasto Lwów,
parafia i Sala Organowa,
wówczas bêd¹ i koncerty,
bêdzie, i Msza œw. My bêdzie-

nam salki, w której odbywa-
³aby siê katecheza dla m³o-
dzie¿y, pomimo tego, ¿e w
koœciele jest wiele pomiesz-
czeñ, które nadawa³yby siê do
tego celu. Gdyby tylko chciano
nam je udostêpniæ. Nie ma
plebanii, gdzie mo¿e za-
mieszkaæ ksi¹dz. W tej chwili
ksiê¿a wynajmuj¹ mieszkanie
od osoby prywatnej, z którego
bêd¹ mogli korzystaæ do roku
2011. A co bêdzie dalej? Nie
wiadomo.

- Proszê opowiedzieæ o
sobie.

- Œwiêcenia kap³añskie
otrzyma³em z r¹k JE ks. abpa
Mariana Jaworskiego 16
grudnia 1995 roku. W grud-
niu minie 14 lat. Zacz¹³em
jako wikariusz w Moœciskach,
nastêpnie przez rok by³em
administratorem na Trzcieñ-
cu, ko³o Moœcisk. Piêæ lat
by³em w Pary¿u, studiowa³em
Pismo Œwiête w Instytucie
Katolickim, pisa³em odpo-
wiednie prace naukowe,
zyska³em tytu³ licencjata.
By³em prefektem we Lwow-
skim Wy¿szym Seminarium
Duchownym, by³em probosz-
czem przez cztery i pó³ roku
w Bursztynie, o którym po-
zosta³y mi bardzo mi³e
wspomnienia. Przez dwa lata
wyk³ada³em Pismo Œwiête w
greckokatolickim Wy¿szym
Seminarium Duchownym w
Stanis³awowie.

W tej chwili jestem pro-
boszczem w koœciele œw. Ma-
rii Magdaleny we Lwowie.
£¹cze te wszystkie obowi¹zki
z prac¹ wyk³adowcy Pisma
Œwiêtego w Instytucie œw. To-
masza z Akwinu w Kijowie,
w Szkole Biblijnej w Odessie.
Od jesieni rozpoczynam wy-
k³ady we Lwowskim Wy¿szym
Seminarium Duchownym w
Brzuchowicach.

- Co Ksi¹dz najczêœciej
wspomina? Które wspomnie-
nia dodaj¹ otuchy w ¿yciu,
w pos³udze kap³añskiej?

- S¹ to ludzie, z którymi
pracujê. Mile wspominam
Moœciska, tam stawia³em
pierwsze kroki w pos³udze
kap³añskiej, pomaga³ mi je
stawiaæ równie¿ ks. Józef
Legowicz. Wspominam moj¹
parafiê na Trzcieñcu, dobre
wspomnienia mam z parafii
w Pary¿u, w której duszpas-
terzowa³em podczas studiów.
Wspominam ostatni¹ moja
parafiê Bursztyn, z któr¹ tyle
mnie ³¹czy.

Parafia Marii Magdaleny
jest histori¹, która siê w³aœnie
rozpoczyna. Pewne wiêzi siê
tworz¹, buduj¹. Mam na-
dziejê, ¿e przy pomocy prak-
tycznej i modlitewnej parafian
moja praca, moja pos³uga
bêdzie owocna.

- Tego Ksiêdzu, jako
parafianka koœcio³a Marii
Magdaleny ¿yczê z ca³ego
serca.

Koœció³ œw. Marii Magdaleny we Lwowie

leny, na czele z ks. bpem
Leonem Ma³ym – administra-
torem parafii, podpisywa³a
co roku umowê o wynajem
koœcio³a na wyznaczone go-
dziny od Sali Organowej. Lecz
op³aty, których ¿¹da³a Sala
Organowa by³y niewspó³-
miernie wy¿sze od prawdzi-
wych kosztów utrzymania.
Trzeba by³o op³acaæ i sprz¹-
taczki, i portiera. Musieliœmy
„prosiæ o ³askê” Salê Orga-
now¹. Wed³ug prawa, obo-
wi¹zuj¹cego obecnie na
Ukrainie, w³aœcicielem jest
Rada Miejska Lwowa. Koœció³
œw. Marii Magdaleny jest
„w³asnoœci¹ komunaln¹”.
Sala Organowa, jako instytu-
cja, podlegaj¹ca Ministerstwu
Kultury Ukrainy wynajmuje
koœció³ od miasta Lwowa.
Dotychczas my, jako parafia,
wynajmowaliœmy koœció³ od
Sali Organowej.

Taka sytuacja stwarza³a
wiele nieporozumieñ, ponie-
wa¿ byliœmy traktowani jako
drugorzêdni u¿ytkownicy.
Zawsze by³y problemy z umo¿-
liwieniem nam odprawiania
nabo¿eñstw w innych godzi-
nach; chodzi tu o rekolekcje,
Triduum Paschalne, pasterki

Taka trójstronna umowa
mog³aby byæ zawarta. Lecz,
ani w³adze miejskie, ani
dyrektor na tak¹ umowê nie
wyrazili zgody. Wiêc, od roku
2004 nie podpisano ¿adnej
umowy.

Julian Winnicki zaskar¿y³
nas do s¹du, ¿¹daj¹c uregu-
lowania d³ugu, który jego
zdaniem parafia zaci¹gnê³a
wobec Sali Organowej. Wed-
³ug naszych obliczeñ, uiœci-
liœmy nadp³atê za czynsz.
Drugim zarzutem jest to, ¿e
parafia nie zawar³a umowy
najmu koœcio³a od Sali Or-
ganowej. Chodzi o to, abyœmy
byli drugorzêdnymi u¿ytkow-
nikami koœcio³a. W pierwszej
kolejnoœci w koœciele jest miej-
sce na koncerty, próby,
szko³y mog¹ urz¹dzaæ swoje
uroczystoœci, na przyk³ad
kolegium medyczne tu, w
koœciele wybiera³o nowego
dyrektora.

Nie mamy zamiaru podpi-
sywaæ umowy na zasadach,
które nam dyktuje Sala Orga-
nowa. Chcemy podpisaæ
umowê bezpoœrednio z urzê-
dem miasta Lwowa. Bêdzie to
oznacza³o, ¿e miasto liczy siê
z nami, uznaje, ¿e budowla

jowe. Odmowa. Us³yszeliœmy
j¹ z ust zastêpcy mera Lwowa
– pana Kosiwa. Wszystkie
informacje, wypowiedziane
na konferencjach prasowych
od przedstawicieli w³adz
Lwowa, jak ta, któr¹ ostatnio
wypowiedzia³ pan Kwurt – s¹
zwyk³ym piarem.

Jednym z argumentów,
u¿ywanym przez urzêdników
miejskich, wyra¿aj¹cym
sprzeciw wobec zwrotu koœ-
cio³a jest ten – nie mo¿na
oddaæ koœcio³a, poniewa¿
bêdzie to wielk¹ strat¹ dla
kultury w tym mieœcie. Je¿eli
miastu zale¿y bardzo na sali
koncertowej, na sali organo-
wej, to dlaczego miasto nie
zainwestuje w tego typu
budowlê?

W razie, gdyby sprawa
koœcio³a œw. Marii Magdaleny
zosta³a pozytywnie uregulo-
wana bêdzie to oznacza³o, ¿e
lwowianie – obywatele Ukra-
iny, w wiêkszoœci polskiego
pochodzenia, ale te¿ Ukra-
iñcy, Rosjanie, ¯ydzi, którzy
chodz¹ do naszego koœcio³a
nie bêd¹ siê czuæ obywate-
lami drugiej kategorii. Bêd¹
siê czuæ pe³noprawnymi oby-
watelami Ukrainy. Czy¿ to nie
bêdzie krokiem do przodu dla
Ukrainy, dla jej imagu? Dla

my czuli siê u siebie i kultura
miasta nie dozna ¿adnego
uszczerbku. Brakuje dobrej
woli ze strony w³adz Lwowa.

- Jakiej pomocy oczeki-
wa³by Ksi¹dz od w³adz
Rzeczypospolitej Polskiej?

- Przede wszystkim wspar-
cia moralnego. Aby na wy¿-
szym szczeblu, na spotka-
niach polsko-ukraiñskich
ktoœ upomnia³ siê o nas. Aby
politycy nie robili dobrej miny
do z³ej gry, ¿e miêdzy naszymi
narodami nie ma ¿adnych
dra¿liwych punktów. Budo-
waæ przysz³oœæ polsko-ukra-
iñsk¹ mo¿na jedynie na
prawdzie i na wzajemnym
szacunku.

- Ksiê¿a, pracuj¹cy w
parafii Marii Magdaleny nie
maj¹ plebanii…

- Najpierw powiem o dusz-
pasterstwie w naszej parafii.
W dzieñ powszedni na Msze
œw. o godz. 8-00 rano przy-
chodzi co najmniej 25 osób
i kilkaset osób w niedziele.
Ludzie codziennie modl¹ siê
o zwrot koœcio³a, na zasadach
spo³ecznych codziennie sprz¹-
taj¹ koœció³, korytarze, toaletê
– wykonuj¹c m.in. prace
sprz¹taczek Sali Organowej.
Oddanie tych ludzi trzyma
parafiê przy ¿yciu. Brakuje

Przy wejœciu do koœcio³a, w gablocie – repertuar Sali
Organowej oraz szyld z napisem (Budynek Muzyki
Organowej i Kameralnej)

KG
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JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjêcia

Podczas wizyty Marii
Kaczyñskiej we Lwowie w
centrum miasta gra³a Or-
kiestra Dêta Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Rabce
Zdroju. Przesz³a w szyku
wojskowym i rogatywkach
stra¿ackich od pomnika
Adama Mickiewicza pod
Operê. Zebra³ siê t³um ludzi,
dla nich muzycy grali melodie
marszowe. Uroczystym mar-
szem orkiestra wita³a Pani¹
Prezydentow¹ Mariê Kaczyñ-
sk¹, która spacerowa³a Alej¹
Swobody do gmachu Opery.
Tutaj odby³o siê niecodzienne
spotkanie, na które Pani
Prezydentowa na pewno nie
liczy³a. W jednym z cz³onków
orkiestry, Stanis³awie Skwar-
ku, pozna³a ona swego
kolegê ze szko³y podstawo-
wej w Rabce. Podesz³a do
niego i serdecznie siê przy-
wita³a, zamienili parê s³ów.

Konsulat Generalny RP we
Lwowie na uroczystoœci „Polsko-
Ukraiñskiego Dnia Dziecka”
zaprosi³ Orkiestrê Dêt¹ Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej w
Rabce Zdroju. Orkiestra ta
jest dobrze znana na Podkar-
paciu. Powsta³a ponad 100
lat temu, jeszcze przed I wojn¹
œwiatow¹. Przez tyle lat w
orkiestrze gra³o bardzo wielu
muzyków. Obecnie najstarsi
cz³onkowie zespo³u to Kazi-
mierz £azowski – 80 lat,
Stanis³aw Rzeczutko – 70 lat,
Stanis³aw Skwarek – 70 lat.
Do orkiestry bardzo chêtnie
przychodzi m³odzie¿, s¹ na-
wet dzieci z podstawówki.

Do Lwowa przyjecha³y dwie
po³¹czone orkiestry z Rabki
Zdroju i Spytkowic – razem
ok. 50 osób. Od 2000 roku
kierownikiem i dyrygentem
orkiestry jest pan Jacek
Klinowski, zawodowy muzyk,
który ma odpowiednie wyk-
szta³cenie, zajmuje siê równie¿
aran¿acj¹ wykonywanych

przez orkiestrê utworów.
Czêœæ aran¿acji wykona³ za-
s³u¿ony weteran tej orkiestry,
Kazimierz Lipieñ. Na przy-
k³ad, to w³aœnie on opracowa³
aran¿acjê na orkiestrê dêt¹
znanego utworu „Hej, soko³y!”
Orkiestra gra te¿ aran¿acje
innych znanych piosenek
polskich, tak¿e wojskowe,
bardzo popularne marsze
angielskie. S¹ w repertuarze
dwa marsze austriackie –
pami¹tka dawnych czasów,
kiedy ch³opcy z Podhala
odbywali s³u¿bê wojskow¹ w
armii austriackiej. Generalnie

repertuar orkiestry jest
bardzo ró¿norodny. S¹ to nie
tylko marsze, piosenki oko-
licznoœciowe, ludowe, lecz te¿
powa¿ny repertuar koœcielny.
W dni œwi¹teczne orkiestra
gra z towarzyszeniem orga-
nów w miejscowym koœciele
w Rabce. Uczestniczy tak¿e w
obchodach wszystkich œwi¹t
pañstwowych. W ka¿d¹ nie-
dzielê po po³udniu odbywa
siê koncert dla kuracjuszy na
deptaku w Rabce Zdroju.
Czêsto graj¹ równie¿ dla
kuracjuszy na S³owacji, w
miejscowoœciach, gdzie s¹

NIECODZIENNE SPOTKANIE PANI PREZYDENTOWEJ

Maria Kaczyñska spotka³a we Lwowie  swego kolegê ze
szko³y podstawowej w Rabce - Stanis³awa Skwarka

Orkiestra Dêta Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Rabce
Zdroju tu¿ przed wystêpem

baseny termalne. Na Podhalu
co roku odbywa siê parada
orkiestr, za ka¿dym razem w
innej miejscowoœci. A tych
orkiestr jest 26.

Przez ostatnie 10 lat orkiest-
ra z Rabki Zdroju wyst¹pi³a
w wielu krajach, mianowicie
w Austrii, Niemczech, W³o-
szech, Czechach, na S³owacji.
Najbardziej pamiêtny by³
wystêp w Castel Gandolfo
przed Ojcem Œwiêtym Janem
Paw³em II i na Plasu œw. Piot-
ra w Rzymie. Muzycy byli rów-
nie¿ na audiencji u Papie¿a.

„Zaproszenie do Lwowa,
na œwiêto dzieci, dostaliœmy
przez przypadek , - mówi Ja-
cek Klinowski. – By³em we
Lwowie u dyrektora general-
nego Opery Tadeusza Edera
i w³aœnie on powiedzia³, ¿e 1
czerwca planuje siê we Lwo-
wie festiwal polsko-ukraiñski.
Poszed³em do Konsulatu
Generalnego, trafi³em do
konsula M. Zieniewicza, no i
jesteœmy we Lwowie”. Wybór
orkiestry z Rabki na Dzieñ
Dziecka we Lwowie na pewno
by³ niezupe³nie  przypad-
kowy. Orkiestra mia³a witaæ
we Lwowie Pani¹ Prezyden-
tow¹ Mariê Kaczyñsk¹, która
w pierwszych latach powo-
jennych mieszka³a w Rabce,
chodzi³a tam do szko³y pod-
stawowej i liceum. Tradycja

w Rabce mówi, ¿e w³aœnie
tam pozna³a swego przysz³ego
mê¿a, Lecha Kaczyñskiego,
który przyjecha³ na kuracjê.

Dla wystêpu we Lwowie
Jacek Klinowski aran¿owa³, a
orkiestra przygotowa³a nowy
utwór „Holliyday we Lwowie”.
Dwa dni pobytu w naszym
mieœcie wype³nione by³y wy-
tê¿on¹ prac¹. Dziêki uprzej-
moœci proboszcza Katedry
lwowskiej ks. pra³ata Wiktora
Antoniuka orkiestra dêta z
Rabki Zdroju zagra³a na
niedzielnej Mszy œw. Po Mszy
œw. gra³a przed Katedr¹ mar-
sze i polskie pieœni ludowe.
W dniu 1 czerwca ju¿ o godz.
11.00 orkiestra wita³a Pani¹
Prezydentow¹ na Cmentarzu
Orl¹t Lwowskich. Orkiestra
Dêta z Rabki Zdroju poda-
rowa³a dzieciom i wszystkim
mieszkañcom miasta dwa
piêkne koncerty w niedzielê
i poniedzia³ek. Brawa pub-
licznoœci by³y dla nich najlep-
szym prezentem. Przy okazji
muzycy zobaczyli te¿ najwa¿-
niejsze zabytki naszego
miasta. Wyje¿d¿ali pe³ni
wra¿eñ i zapa³u do nowych
koncertów we Lwowie. Bardzo
mi³o, ¿e wystêpowali u nas
zupe³nie bezinteresownie, za
„Bóg zap³aæ”, z wielkim ser-
cem i entuzjazmem.

MIKO£AJ ONISZCZUK

Przygotowa³em kolejny,
najnowszy zbiór moich wier-
szy. Ten zbiór, podobnie, jak
i dwa poprzednie („Impresje
Kijowskie” i „Myœli moje uœ-
miechniête”), jest wierszowa-
nym zapisem prozaicznej rze-
czywistoœci – odczytem i ref-
leksj¹ temu zapisowi towarzy-
sz¹cymi. S¹ to w ujêciu czaso-
wym – wiersze poplacówkowe,
powsta³e po moim kilkuletnim
pobycie w Kijowie, a wiêc
pisane w realiach polskiej
rzeczywistoœci, z pewn¹ tylko
domieszk¹ poukraiñskich
realiów i refleksji.

Prawda, piêkno i poezja -
to kanon i symbioza moich
zamys³ów twórczych. Wiersze,
jak i otaczaj¹cy nas œwiat, s¹
zró¿nicowane tematycznie i na-
strojowo. Ale ta ró¿norodnoœæ
– to nie chaos czy oferta

bazarowa. Wiersze s¹ usy-
stematyzowane wedle tema-
tyki, w poszczególnych roz-
dzia³ach. Jest w nich i powaga,
i satyryczny uœmiech, i ¿ycz-
liwoœæ indywidualna i zbio-
rowa. Wszystkie wiersze s¹
pogodne, jak ich autor. Je¿eli
nie w ca³oœci, to w puencie –
z ca³¹ pewnoœci¹. Pisane s¹
nie dla – broñ Bo¿e! - satys-
fakcji czy ambicji samego
autora, a dla czytelnika czyli
adresata, nawet jeœli jest on
byæ mo¿e cokolwiek „uniwer-
salny”. Uniwersalny to nie
oznacza...nijaki. Nie ma ludzi
„nijakich”! Adresatami s¹ z
jednej strony ludzie, którzy
codziennoœci nie chc¹ odczyty-
waæ jako „szarzyznê”, ale
trochê inaczej, z innej p³asz-
czyzny i innym, nie nawyk³ym
do powszednioœci okiem.
Chc¹ widzieæ, jak widz¹ to
inni. Chodzi tu o swoist¹

dywersyfikacjê postrzegania
rzeczywistoœci, bez zbêdnego,
a nawet szkodliwego limito-
wania opinii czy wyobraŸni.
Rzeczywistoœci, w której ist-
niejemy i tworzymy, jesteœmy
„podmiotami” ¿ywymi, myœl¹-
cymi i kreatywnymi. To takie
moje, odautorskie przes³anie.
St¹d oferujê „produkty”
inspiruj¹ce, menu do kon-
sumpcji, bez jednak wymyœl-
nych, sztucznych przypraw
przepoetyzowania. Adresa-
tami moich wierszy, mo¿e
nawet przede wszystkim, s¹
czytelnicy, Polacy i Ukraiñcy,
i redakcje pism polsko-
polonijnych na Ukrainie.
Mam tu na myœli przede
wszystkim – „Dziennik Kijow-
ski”, „Gazetê Polsk¹” w ¯yto-
mierzu, kwartalnik spo³eczno-
literacki „Krynica” w Kijowie,
a od kilku miesiêcy – „Kurier
Galicyjski” w Iwano-Fran-

kowsku, czyli w d. Stanis³a-
wowie. Wiêc, jakby zsumowaæ,
zbierze siê wielotysiêczne
grono, które warto i trzeba
ceniæ, bo dla nich kontakt
z ojczystym s³owem, na
przyjaznej nam, ale jednak na
obczyŸnie – to danie dla serc
i ducha. Dlatego te¿ - wiersze
moje s¹ mo¿e proste w formie,
ale przystêpne i komunika-
tywne, oprawione w zrozu-
mia³¹ w odbiorze szatê s³own¹.
Tak to oceniaj¹, zreszt¹, moi
czytelnicy, w tym m.in. „Ku-
riera Galicyjskiego”, okreœlaj¹c
niektóre z wierszy mianem
„rymowanek”, ale z du¿¹ doz¹
¿yczliwoœci. A opinia czytel-
ników jest tu najwa¿niejsza.
A czy i dlaczego, jak wynika
z tego, o czym i jak piszê, „moje
pióro œpiewa” – oceñcie sami!

Warszawa,
17 maja 2009 r.

KG

BEZ LIMITU PRAWD, ODCZUĆ I WYOBRAŻNI BYŁY ZWADY
Z ZASADY
MIKO£AJ ONISZCZUK

Nikt ju¿ nie mówi
O „œwiñskiej grypie”,
A, ¿e... rzekomo
Rz¹d ledwo zipie.
By³a kampania
I ju¿ jej nie ma.
Choæ by³... kabaret,
By³a zadyma.
Polska na spektakl
Reagowa³a,
Z be³kotu „pos³ów”
Nawet siê... œmia³a.
By³y zalety
I epitety,
Pada³o s³owo
Chamstwo – niestety!
A, jak jest farsa
I jest zadyma,
Konflikt frakcyjny...
Mocno siê trzyma.
Na szczêœcie – Polska,
Cudowny kraj...
Sto gram – pod œledzia
I w sercu – maj!

Refleksje... powyborcze
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MAREK GIERCZAK
Powiêkszyliœmy swoj¹ „ge-

ografiê” koncertow¹ o jeszcze
jeden kraj – Mo³dawiê. Po 17
godzinnej podró¿y autobu-
sem znaleŸliœmy siê w jej
stolicy – Kiszyniowie. Przyje-
chaliœmy tydzieñ po zawieru-
chach politycznych. Zobaczy-
liœmy ruiny najwy¿szych
urzêdów pañstwowych –
powybijane okna, osmalone
œciany, a ciê¿arówki wywozi³y
tony œmieci. ¯ycie w stolicy
toczy³o siê w spokojnym rytmie.
Nie mog³em przyzwyczaiæ siê
do napisów ³acinic¹. Mia³em
pewne skojarzenie z Polsk¹,
bowiem g³ównym operatorem
sieci jest francuski „Orange”
– tak jak w Polsce. Kraj jest
ogólnie bardzo biedny. Ludzie
rozmawiaj¹ po rumuñsku,
chocia¿ ka¿dy zna jêzyk ro-
syjski i mo¿na siê bez prob-
lemu porozumieæ. Spotykaliœmy
samych ¿yczliwych, goœcin-
nych ludzi.

Celem naszej podró¿y do
Kiszyniowa by³ udzia³ w Fes-
tiwalu „Polska wiosna w Mo³-
dawii”, który ju¿ po raz dziewi¹ty
odbywa siê w Kiszyniowie i jest
najwiêksz¹ imprez¹, zrzesza-
j¹c¹ Polaków z ca³ego kraju.
S³uchaliœmy dobrych wystê-
pów tamtejszych Polaków.
Bardzo du¿o by³o zespo³ów
tanecznych. Nale¿y doceniæ

trud kierowników zespo³ów,
nauczycieli jêzyka polskiego
z Mo³dawii i z Polski, którzy
pracuj¹ nad poziomem artys-
tycznym zespo³ów i dbaj¹ o
dobr¹ wymowê polskich
tekstów u m³odych artystów.

Publicznoœæ przyjê³a nasz
wystêp bardzo gor¹co, ka¿dy
utwór nagradza³a gromkimi
brawami. Zostaliœmy obdaro-

wani upominkami, dyplomami.
Gdy ze sceny przekaza³em
pozdrowienia tamtejszym Po-
lakom od konsula Macieja
Obcowskiego, który do nie-
dawna pracowa³ jako konsul
do spraw polonijnych w
Kiszyniowie a obecnie jest
konsulem w dziale wizowym
we Lwowie, publicznoœæ odpo-
wiedzia³a bardzo g³oœnymi
oklaskami, niektórzy nawet
powstali z miejsc. Konsul
Obcowski w³o¿y³ wiele wysi³ku
w poprzednie edycje tego Fes-
tiwalu, zostawi³ w Mo³dawii
bardzo dobre wspomnienie.
Po naszym wystêpie, prezesi
organizacji polskich, kierow-
nicy zespo³ów podchodzili i
przekazywali swoje pozdro-
wienia dla Konsula Macieja
Obcowskiego, wspominali
jego oddanie i wzorow¹ pracê.
Otrzymaliœmy wiele gratulacji
i ciep³ych opinii.

Dziêki konsulowi Maciejowi
Obcowskiemu oraz nauczy-

18 maja br. cz³onkowie
Towarzystwa Kultury Pol-
skiej w Sumach obchodzili
jubileusz 10-lecia. Na uro-
czystoœci zostali zaproszeni
honorowi goœcie i miesz-
kañcy miasta. Jubileuszowa
akademia odby³a siê w ka-
wiarni literackiej „Sumka”,
przy ulicy Sobornej 32.

18 maja 1999 roku zosta³o
powo³ane Towarzystwo Kul-
tury Polskiej w Sumach. Datê
wybrano nieprzypadkowo.
Skupieni w Sumach Polacy,
w wiêkszoœci wyznania rzym-
skokatolickiego, obrali ten
dzieñ na czeœæ papie¿a Polaka
– Jana Paw³a II, którego
urodziny przypada³y w³aœnie
na 18 maja.

Minê³o 10 lat. Oto w ka-
wiarni literackiej „Sumka”
zgromadzili siê cz³onkowie
sumskiej organizacji polskiej,
aby œwiêtowaæ swój Jubileusz
– 10. rocznicê istnienia TKP
w Sumach. Na uroczystoœci
przybyli m.in.: Konsul ds.
Polonii RP w Charkowie pani
Iwona Szost, dyrektor Biura
Federacji Organizacji Polskich
na Ukrainie pani Maria
Siwko, przedstawiciel sumskiej
administracji obwodowej pan
Aleksandr Garagan, proboszcz
sumskiej parafii pw. Zwias-
towania NMP ks. Wojciech
Stasiewicz, przedstawiciele
sumskiej inteligencji, pracow-
nicy naukowi i profesorowie
miejscowych uczelni oraz
wszyscy ci, komu nieobojêtna
jest kultura polska.

Obchody rozpoczê³y siê o
godz. 17-00 od powitania przy-
by³ych goœci przez prezesa
i za³o¿yciela TKP w Sumach
– pana W³odzimierza Kuczyñ-
skiego. On tak¿e wyg³osi³
s³owo wstêpne, w którym

krótko nakreœli³ historiê, cele
i osi¹gniêcia Towarzystwa.
Przywo³uj¹c cytat z wiersza
K. I. Ga³czyñskiego „Chcia³bym
i mój œlad na drogach ocaliæ
od zapomnienia” – pan
W³odzimierz przypomnia³
zebranym prawdziw¹ rolê
TKP w Sumach: podtrzymy-
wanie pamiêci o swoim po-
chodzeniu, pog³êbianie znajo-
moœci jêzyka polskiego,
tradycji i kultury Polski –
kraju, który pozostaje ojczyzn¹
w sercach wielu Polaków,
niezale¿nie od tego, gdzie siê
urodzili i jakim jêzykiem
pos³uguj¹ siê na co dzieñ.

Rolê prowadz¹cej obchody
10-lecia istnienia TKP w
Sumach przejê³a nauczy-
cielka jêzyka polskiego,
skierowana do Sum przez
CODN w Warszawie pani
Agnieszka Florian. Kolejnym
punktem programu by³o

wspólne wykonanie hymnu
narodowego, po którym rozpo-
czê³a siê czêœæ artystyczna.
Z³o¿y³y siê na ni¹ wiersze po-
etów polskich oraz popularne
na Wschodzie pieœni polskie,
wœród których nie mog³o
zabrakn¹æ „Polskich kwiatów”
i „Soko³ów”.

Z prawdziwym wzruszeniem
przyjmowane by³y wystêpy
najm³odszego pokolenia: Kasi
Swierdlikowej, Alinki Sajenko
i Ani Dañko. Zgromadzona w
kawiarni widownia z przyjem-
noœci¹ s³ucha³a wierszy i ut-
worów fortepianowych w in-
terpretacji ma³ych dam.

Doroœli cz³onkowie Towa-
rzystwa zaprezentowali m.in.
wiersze L. Staffa: K. I. Ga³-
czyñskiego, C. K. Norwida, B.
Leœmiana, W. Szymborskiej,
a ilustracj¹ dla nich sta³y siê
pieœni liryczne na wiersze
poetów polskich, w wykona-

niu, jak zawsze wspania³ej
grupy Chanson. Jana Szyf-
rina, Oksana Skorobogat-
skaja, Wiktor Syrowatski przy
dŸwiêku gitar przedstawili
mistrzowskie wykonanie pio-
senek z repertuaru Ewy De-
marczyk.

W programie nie zabrak³o
równie¿ okazji do œmiechu.
Satyra z epoki wczesnego
komunizmu w Polsce, któr¹
zainscenizowali cz³onkowie
TKP w Sumach, opieraj¹c siê
na felietonie S. Grodzeñskiej
„Opowiadanie o przyzwoitym
Dziabaku”, rozbawi³a widzów
do ³ez. Na szczególn¹ poch-
wa³ê zas³uguj¹ przede wszyst-
kim: pani Natalia Bobrowska,
która przekonuj¹co wcieli³a
siê w rolê sumiennego i nieco
naiwnego Dziabaka oraz pan
W³odzimierz Kuczyñski – w
kolejnych rolach kierownika
dzia³u, dyrektora i przewod-

nicz¹cego rady zak³adowej,
jakiemu zawsze los Dziabaka
le¿y na sercu, tylko dziwnym
trafem awanse i premie roz-
daj¹cego innym pracownikom.

Fina³em czêœci artys-
tycznej sta³ siê minikonkurs
„Sumscy Polacy oczami nau-
czycielki jêzyka polskiego
pani Agnieszki Florian”.
Skierowana do Sum nauczy-
cielka jêzyka polskiego pani
Agnieszka Florian prawie
ka¿demu z cz³onków TKP w
Sumach poœwiêci³a cztero-
wiersz, a zadaniem widzów
by³o odgadniêcie o kim mowa.

Ostatecznym zakoñcze-
niem czêœci oficjalnej by³y
przemówienia pani Konsul
Iwony Szost, pani Dyrektor
Biura FOPU Marii Siwko,
przedstawiciela sumskiej
administracji obwodowej
pana Aleksandra Garagana,
gratulacje i ¿yczenia, oraz
wrêczenie okolicznoœciowych
upominków.

Nastêpnie wszyscy zebrani
pozowali do pami¹tkowej
fotografii. Obchody zakoñ-
czy³y siê s³odkim poczêstun-
kiem i tradycyjnym „Sto lat”
na czeœæ Towarzystwa Kul-
tury Polskiej w Sumach.
Obchody Jubileuszu potwier-
dzi³y, ¿e TKP w Sumach rze-
czywiœcie istnieje i aktywnie
dzia³a, a jego cz³onków jed-
noczy, zgodnie z mottem
spotkania: „to samo uczucie,
to samo marzenie, ta sama
nadzieja.” Nadzieja, ¿e kul-
tura i jêzyk polski nie zgin¹
na ziemiach wschodnich, a w
Sumach szczególnie.

nauczycielka jêzyka
polskiego Agnieszka Florian,

prezes TKP w Sumach
W³odzimierz Kuczyñski

10�LECIE TOWARZYSTWA KULTURY POLSKIEJ W SUMACH

„SZEŚĆ ZŁOTYCH” U POLAKÓW W MOŁDAWII
cielowi jêzyka polskiego ze
Z³oczowa panu Zygmuntowi
Niewiadomskiemu mogliœmy
wzi¹œæ udzia³ w „Polskiej
wioœnie w Mo³dawii”. Pan
Zygmunt jest bardzo wiernym
sympatykiem naszego zes-
po³u „Szeœæ Z³otych”. Du¿o
wysi³ku w³o¿y³ w zrealizowanie
tego wyjazdu.

Wyra¿amy swoj¹ wdziêcz-
noœæ Zarz¹dowi G³ównemu
Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” za pokrycie kosztów
podró¿y ze Lwowa do Kiszy-
niowa. W sposób szczególny
dziêkujemy cz³onkowi Zarz¹-
du Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” Panu Micha³owi
Dworczykowi oraz Pani Lilii
Luboniewicz.

O naszych wyjazdach,
planach, nagraniach, recen-
zjach mo¿na przeczytaæ na
witrynie internetowej zespo³u
„Szeœæ Z³otych”:
www.szesczlotych.org

Zapraszamy!
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HALINA P£UGATOR
tekst i zdjêcia

W tej niedu¿ej wiosce na
Przykarpaciu codziennie
wspominaj¹ Chrystusa. I to
nie dlatego, ¿e mieszkaj¹
tam a¿ tak pobo¿ni ludzie.
Wiara jest obecna w ich
¿yciu, ale codzienne wzy-
wanie Jezusa wynika z tego,
¿e znane niegdyœ miasteczko
nosi nazwê Jezupol. Nazwa
pochodzi od po³¹czenia
s³ów Jezus i greckiego polis
– miasto. Miasto le¿y na sa-
mym brzegu Dniestru. Po
drugiej stronie tej czarnej
rzeki le¿y miasto Mariampol,
gdzie do dziœ s¹ jeszcze
ruiny, zniszczonego podczas
I wojny œwiatowej pa³acu
Jab³onowskich. Do Jezupola
wybieraliœmy siê ju¿ dawno,
jednak tak naprawdê do od-
wiedzenia tego miejsca zmo-
bilizowa³a nas niedawna
konferencja, która odbywa³a
siê w Krakowie z okazji
setnej rocznicy œmierci
Wojciecha Dzieduszyckiego,
przedstawiciela znanego
rodu hrabiowskiego, który
pozostawi³ po sobie nieza-
tarty œlad w historii Jezupola.

Śladem krakowskiej konferencji
O JEZUPOLU POD STANISŁAWOWEM, HRABIACH
DZIEDUSZYCKICH I JEŹDZIE PO DZIURACH NA ROWERZE

– porz¹dek. „Chyba mo¿e tak
byæ, ¿eby w takim, chcia³oby
siê rzec, œwiêtym miasteczku
by³ nie³ad? –  jeszcze w drodze
mówi¹ miejscowi. Co prawda,
z samymi drogami w mias-
teczku, tak jak wszêdzie, nie
wszystko jest dobrze. Roztropni
mieszkañcy Przykarpacia
zawsze sobie radz¹. W czasie,
kiedy nawet nie ma w pla-

nach ¿adnego remontu drogi
wiejskiej, ludzie wsiedli na
rowery. Za to Jezupol otrzy-
ma³ na Ziemi Stanis³awow-
skiej miano ma³ego Szanghaju.

„Autobusy z wioski do
centrum obwodowego je¿d¿¹
regularnie, – mówi¹ miejscowi
uczniowie, – ale tu lepiej
jeŸdziæ na dwóch kó³kach.
Tak wygodniej. Dlatego jeŸ-
dzimy do szko³y na rowerach”.
Jeœli dla doros³ych taka wy-
goda bywa konieczna, to dla
dzieci jest to kolejn¹ okazj¹
do tego, by siê spóŸniæ na
lekcje. Wieœ jest rozleg³a,

czasem uczniowie musz¹ po-
konywaæ w drodze do szko³y
kilka kilometrów. Zdarza siê,
¿e dzieci i m³odzie¿ nie korzy-
staj¹ z autobusów szkolnych,
pozostaj¹c wiernymi przyja-
cio³om na dwu kó³kach.

Rozpoczê³y siê ju¿ wakacje
i mo¿na bêdzie jeŸdziæ na
rowerach od rana do nocy.
Dlatego to dzieci w Jezupolu
s¹ zdrowsze, ni¿ ich rówieœ-
nicy w innych wioskach. Dla
nich jazda na rowerze – to
i zabawa, i sport, i czysty
ekologicznie œrodek lokomocji.
Doroœli równie¿ docieraj¹ do
autobusu czy poci¹gu na

rowerach, pozostawiaj¹c je
w podwórkach tych, którzy
mieszkaj¹ w centrum wsi.
Parkingi rowerowe s¹ nawet
obok sklepów i szko³y. Nad-
mieniæ nale¿y, ¿e nikomu
przez myœl nie przejdzie ukraœæ
rower. Czy¿by dzia³a³a magia
nazwy?

Kiedyœ
wyganiano tu diab³a

„Niegdyœ Jezupol nazywa³
siê nie tak piêknie i mi³o dla
uszu, – opowiada dyrektor
miejscowej szko³y Mychaj³o
Truszyk. – Do 1594 roku osa-
da nazywana by³a Czesybiesy,

od s³ów „wyczesywaæ biesy”.
W³aœnie tak w owym czasie
nazywana by³a procedura
karania z³oczyñców, która,
jak siê zdaje, odbywa³a siê w
tej miejscowoœci. Tych, którzy
zostali z³apani za kradzie¿,
zabójstwo, cudzo³óstwo i inne
z³e uczynki, przepêdzano
przez kolumnê s³ug. Ka¿dy z
nich trzyma³ w rêku kij i bi³
karanego. Wypêdza³ – wycze-
sywa³ przez bicie „z³ego”, który
panowa³ w duszy i umyœle
karanego.

Miasto z imieniem Chrys-
tusa wspominane jest od
1597 roku. Wedle legendy, het-
man Potocki uciekaj¹c przed
przewa¿aj¹cymi wojskami ta-
tarskimi rzuci³ siê do rzeki
z krzykiem „Panie Jezu, daj
pole” – czyli daj mi drogê.
Przep³ywaj¹c przez Dniestr
modli³ siê: „ Jezus…, Maria...”
Uda³o mu siê uratowaæ i odt¹d
miasto na prawym brzegu
nazywa siê Jezupol, a na lewym
Mariampol. Na miejscu sta-

Dawny pa³ac Dzieduszyckich

Te drzewa pamiêtaj¹
hrabiów Dzieduszyckich

Dojedziemy do Europy
na rowerze

Ze Stanis³awowa do Jezu-
pola jest szybki i ³atwy dojazd.
W ci¹gu dnia kursuje wiele
autobusów i poci¹gów. Wiêk-
szoœæ mieszkañców wsi pracuje
w centrum obwodowym Przy-
karpacia. Jest tu bardzo czysto,
chaty s¹ schludne, w obejœciu

Meble z pa³acu Dziedu-
szyckich w miejscowym
muzeum

Odradzaj¹cy siê koœció³ dominikanów w Jezupolu

Zrujnowane mury koœcio³a

„Dzieduszyccy byli we wsi bardzo
lubiani, – wspomina miejscowa Polka
Ludwika Krzy¿anowska. – Stary hrabia
by³ prosty, lubi³ rozmawiaæ z ludŸmi,
gani³ tych, którzy zagl¹dali do kieliszka
i nie chcieli pracowaæ. Lubi³ k¹piele
w Dniestrze i s³ucha³, jak s³udzy œpie-
waj¹ pieœni ukraiñskie. M³ody hrabia,
w przeciwieñstwie do swego ojca, zwraca³
uwagê na modê i zawsze wygl¹da³
wspaniale. Jego ¿ona czêsto jeŸdzi³a
z mê¿em do lasu i zbiera³a œlimaki”.

Do historii przeszed³ dowcip Dziedu-
szyckiego, kiedy na zaproszeniu na
wspólny obiad, otrzymanym od samego
premiera Badeniego, napisa³: DUPA.
Wybuch³ to skandal. Natomiast w³aœ-
ciciel jezupolskiego maj¹tku ze œmiechem
wyt³umaczy³, ¿e to skrót od s³ów: „Dziê-
kujê uprzejmie, przyjdê akuratnie”.
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rego zamku zosta³ wybudo-
wany koœció³ i klasztor do-
minikanów przez Jakuba
Potockiego w 1598 r.

„Teraz kilka kroków od
tego miejsca, – opowiada
nowo mianowany proboszcz
koœcio³a rzymskokatolickiego,
franciszkanin Grzegorz Cym-
ba³a, – stoi stary koœció³.
Dawna budowla klasztoru,
gdzie niegdyœ by³a jednostka
wojskowa, jest odnawiana.
W dawnych celach zakonników,
gdzie obecnie mieœci siê szpi-
tal, by³o wiêzienie NKWD”. Na
szczêœcie i te biesy wyczesano.

Na dziedziñcu i obok koœ-
cio³a jest schludnie. Trochê
dalej jednak roœnie gêsta
trawa. Ma³a wspólnota rzym-

ludzie byli dobrzy, powa¿ni,
¿yli z s¹siadami w pokoju i nie
zapominali o Bogu, – mówi
pani Hanna, goœcinnie zapra-
szaj¹c do budynku. – Pewnie
tak Pan Bóg pokierowa³, a
historia tak siê z³o¿y³a, ¿e w
Jezupolu nie ma konfliktów
na tle narodowoœciowym czy
wyznaniowym.

Mieszka tu nawet osoba,
urodzona w Burkina Faso!!!
Jeœli chodzi o Polaków, to od
dawien dawna s¹ po prostu
swoi. Nikt nawet nie pomyœli,
¿e mog¹ byæ intruzami czy
wrogami. Szczególnie ciep³o
mówi siê o hrabiach Dziedu-
szyckich herbu  Sas, którzy
do roku 1848 w³adali mias-
teczkiem, a póŸniej byli naj-

sztuce. Bêd¹c pos³em na Sejm,
wiele uczyni³ dla rozwoju Ga-
licji.

W 1897 roku on, bêd¹c
dzia³aczem politycznym,
napisa³ list do rz¹du krajo-
wego, w którym przedstawi³
swe widzenie rozwoju auto-
nomicznego tych ziem. Pos³ów
na Sejm Galicyjski, wyzna-
j¹cych podobne do hrabiego
Dzieduszyckiego pogl¹dy
zwano „ateñczykami”. Jego
owocna dzia³alnoœæ zosta³a
uwieczniona w tablicy pami¹t-
kowej, umieszczonej w Ka-
tedrze £aciñskiej we Lwowie.
Kiedyœ by³a te¿ tablica w
Jezupolu. Mo¿e da³oby siê j¹
odtworzyæ?

O poczuciu humoru, ale
i dziwactwach hrabiego kr¹-

dla dzieci ze schorzeniami
psychoneurologicznymi. Kie-
dyœ mieœci³ siê tu tak¿e komi-
tet powiatowy partii.

„Pomieszczenia dobrze siê
zachowa³y, – mówi dyrektor
placówki medycznej Oleg Kar-
paæ, – co prawda, zosta³y
przebudowane. W czasach
sowieckich mieszkañcy lubili
spacerowaæ w parku wokó³
pa³acu. Do dziœ zachowa³y siê
tu dwa egzotyczne drzewa –
ginko oraz drzewo tulipanowe,
które przywióz³ z dalekich
krajów i posadzi³ w Jezupolu
Wojciech Dzieduszycki.

 „Dzieduszyccy byli we wsi
bardzo lubiani, – wspomina
miejscowa Polka Ludwika
Krzy¿anowska. – Stary hrabia
by³ prosty, lubi³ rozmawiaæ

Ostatnim, pamiêtaj¹cym
jezupolskie czasy, by³  Wojciech
Dzieduszycki, zwany „Tuniem”.
By³ synem W³adys³awa Jana
Jakuba hr. Dzieduszyckiego.
Ukoñczy³ Politechnikê i Kon-
serwatorium Muzyczne we
Lwowie. Wybuch wojny zasta³
go w Gdyni. Poniewa¿ jego
ojciec zosta³ aresztowany
przez NKWD i zmar³ we lwow-
skim wiêzieniu w 1940 r.,
matka przedosta³a siê do
Generalnej Guberni, brat
ewakuowa³ siê do Rumunii,
siostra z dzieæmi wywieziona
zosta³a na Sybir. „Tunio” z
¿on¹ Mari¹ Kosteck¹ i synem
przedosta³ siê do Krakowa.
Wst¹pi³ do ZWZ i w 1940 r.
zosta³ aresztowany przez
gestapo. Siedzia³ w wiêzieniu
na Montelupich. Przebywa³
w obozie koncentracyjnym
w Gross – Rosen. Skazano go
na karê œmierci, wyroku jednak
nie wykonano bo zosta³ roz-
poznany jako œpiewak , jego
¿ona zosta³a równie¿ aresz-
towana i zmar³a w obozie
koncentracyjnym. W 1945–
46 by³ dyrektorem teatru w
Krakowie. W 1947 przepro-
wadzi³ siê do Wroc³awia ,gdzie
pe³ni³ funkcjê dyrektora
m³ynów zbo¿owych i opraco-
wa³ recepturê s³ynnej „m¹ki
wroc³awskiej”. W latach 50
wraz z drug¹ ¿on¹ Halin¹
za³o¿y³ kabaret „Dymek z
papierosa”. By³ wspó³organi-
zatorem Festiwalu Chopinow-
skiego w Dusznikach. Przed
wojn¹ zadebiutowa³ w operze
w Stanis³awowie, a nastêpnie
we Lwowie i Florencji.

Obecnie w Polsce i na œwie-
cie mieszka wielu potomków
rodu Dzieduszyckich. S¹
znani jako naukowcy, dzia-
³acze spo³eczni, politycy,
artyœci. Na ich przyjazd cze-
kaj¹ w Jezupolu.

Ojciec Grzegorz Cymba³a, Wies³awa Holik (od lewej)
oraz pani wójt Hanna Kusznir

skokatolicka nie potrafi uporaæ
siê ze wszystkim naraz.
Jednak siê staraj¹. Niegdy-
siejsza ruina powoli nabiera
dawnych kszta³tów œwi¹tyni.
„Modlimy siê do Boga, byœmy
spotkali dobrych ludzi, którzy
pomogliby odnowiæ œwi¹tyniê”,
– mówi ojciec Grzegorz, poka-
zuj¹c, co ju¿ zosta³o zrobione
w koœciele. Na œcianach wid-
niej¹ resztki dawnych fres-
ków. Widaæ rêkê mistrza.
Stroiñski?

Ludzie dobrego serca
nie pytaj¹ o narodowoœæ
W schludnym budynku

Rady Wiejskiej spotyka nas
pani wójt Hanna Kusznir,
która od wielu lat kieruje
Jezupolem. Kobieta pochodzi
z rodziny polskiej i jest dumna
z tego, ¿e w jej rodzinie splot³o
siê ze sob¹ kilka narodowoœci.
„W naszej wsi dla wszystkich
starczy miejsca, oby tylko

wiêkszymi w³aœcicielami ziemi,
nieruchomoœci oraz innego
maj¹tku. Ich pochodzenie i za-
s³ugi s¹ zapisane w historii tej
ziemi. Wiadomo, ¿e wœród
przedstawicieli wielu pokoleñ
tego rodu byli znani dowódcy,
mecenasi, naukowcy, artyœci”.

Encyklopedysta
z Jezupola

Najbardziej, jak twierdzi
pan dyrektor szko³y, rozs³awi³
Jezupol i swój ród hrabia
Wojciech Dzieduszycki – po-
lityk, pisarz, publicysta,
filozof, archeolog, profesor
Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie i nawet spirytu-
alista. Urodzi³ siê w Jezupolu
13 lipca 1848 r. i otrzyma³
wioskê w spadku po œmierci
matki. Maj¹c dobre zaplecze
finansowe, hrabia nie bardzo
siê interesowa³ gospodar-
stwem. Wola³ poœwiêciæ siê
dzia³alnoœci politycznej i

Do 1594 roku osada nazywana by³a
Czesybiesy, od s³ów „wyczesywaæ biesy”.
W³aœnie tak w owym czasie nazywana
by³a procedura karania z³oczyñców,
która, jak siê zdaje, odbywa³a siê w
tej miejscowoœci. Tych, którzy zostali
z³apani za kradzie¿, zabójstwo, cudzo-
³óstwo i inne z³e uczynki, przepêdzano
przez kolumnê s³ug. Ka¿dy z nich trzyma³
w rêku kij i bi³ karanego. Wypêdza³ –
wyczesywa³ przez bicie „z³ego”, który
panowa³ w duszy i umyœle karanego.

Wewn¹trz starego koœcio³a

¿y³y legendy. Ten powa¿ny
pan pose³ urz¹dza³ sobie roz-
rywki, dzwoni¹c do mieszka-
nia jakiegoœ jegomoœci, a
potem… ucieka³. Tak robi³
kilkadziesi¹t razy!!! Do his-
torii przeszed³ dowcip Dzie-
duszyckiego, kiedy na zapro-
szeniu na wspólny obiad,
otrzymanym od samego pre-
miera Badeniego, napisa³:
DUPA. Wybuch³ to skandal.
Natomiast w³aœciciel jezupol-
skiego maj¹tku ze œmiechem
wyt³umaczy³, ¿e to skrót od
s³ów: „Dziêkujê uprzejmie,
przyjdê akuratnie”.

Jak to
nad Dniestrem by³o

Maj¹c pa³ac we Lwowie,
Dzieduszyccy nie zapominali
o Jezupolu. Po zniszczeniach
I wojny œwiatowej wybudo-
wano tu praktycznie nowy
dom – zwany we wsi pa³acem.
By³a te¿ stadnina koni.

Po wojnie maj¹tek upañ-
stwowiono. Od 1957 r. w pa-
³acu mieœci siê sanatorium

Ma³a wspólnota rzymskokatolicka nie
potrafi uporaæ siê ze wszystkim naraz.
Jednak siê staraj¹. Niegdysiejsza ruina
powoli nabiera dawnych kszta³tów
œwi¹tyni. „Modlimy siê do Boga, byœmy
spotkali dobrych ludzi, którzy pomog-
liby odnowiæ œwi¹tyniê”, – mówi ojciec
Grzegorz, pokazuj¹c, co ju¿ zosta³o
zrobione w koœciele. Na œcianach
widniej¹ resztki dawnych fresków.
Widaæ rêkê mistrza. Stroiñski?

z ludŸmi, gani³ tych, którzy
zagl¹dali do kieliszka i nie
chcieli pracowaæ. Lubi³ k¹piele
w Dniestrze i s³ucha³, jak
s³udzy œpiewaj¹ pieœni ukra-
iñskie. M³ody hrabia, w prze-
ciwieñstwie do swego ojca,
zwraca³ uwagê na modê i zaw-
sze wygl¹da³ wspaniale. Jego
¿ona czêsto jeŸdzi³a z mê¿em
do lasu i zbiera³a œlimaki”.
Wygl¹da na to, ¿e wówczas
by³y smako³ykiem.

„Czêsto biega³am z bratem
do stacji kolejowej, ¿eby zoba-
czyæ, jak przyje¿d¿a „para-
sonka”, czyli poci¹g, – wspo-
mina powa¿na ju¿ kobieta. –
Wówczas dla nas, dzieci, by³o
to nie lada rozrywk¹. Pewnego
razu trzyma³am w rêku ko-
ciaka, który bardzo spodoba³
siê hrabinie. Kupi³a go ode
mnie za kilka monet. Dla mnie
jednak, by³y to du¿e pieni¹dze,
bo mog³am za nie kupiæ sporo
s³odyczy. Od tego czasu hra-
bina Dzieduszycka kojarzy mi
siê ze smakiem szczêœcia i
dzieciñstwem”.

Mieszkamy w okolicach
Jeleniej Góry. Budujemy dom
w Jezupolu 15 km od Stanis-
³awowa, sk¹d pochodzi moja
¿ona. Jestem z zawodu œlusarz-
mechanik. By³em brygadzist¹
w fabryce papieru, ostatnio
pracowa³em w Holandii w
fabryce koparek „Hitachi”.
Mam 37 lat. Interesujê siê
sportem, turystyk¹, zbieram
ksi¹¿ki itd. Posiadam znajo-
moœæ jêzyka niemieckiego – w
stopniu dostatecznym, ukraiñ-
skiego równie¿ w stopniu
dostatecznym.

¯ona jest ekonomistk¹,
posiada paszport ukraiñski,
pobyt sta³y w Polsce, posiada
korzenie polskie. Znajomoœæ
jêzyka rosyjskiego i ukraiñ-
skiego bardzo dobra, jêzyka
polskiego – dobra.

Poszukujemy pracy w oko-
licach Stanis³awowa. Nie
boimy siê nauki, mo¿emy siê
przekwalifikowaæ.

Wojciech Kozio³
ul. Szkolna 13/31 58-573

Piechowice, Dolny Œl¹sk
e-mail: jezupol@interia.pl

tel. kom.: 517609336,
tel. dom.: O757611551

POSZUKUJEMY PRACY
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16 maja br. w Teatrze
Zdrojowym w Cieplicach
odby³a siê uroczysta akade-
mia, poœwiêcona dwudzies-
toleciu Jeleniogórskiego Od-
dzia³u Towarzystwa Mi³oœ-
ników Lwowa i Kresów
Po³udniowo-Wschodnich.
Przytuln¹ salê teatraln¹
wype³nili cz³onkowie i sym-
patycy Towarzystwa oraz
zaproszeni goœcie. Na uro-
czystoœæ przybyli: starosta
jeleniogórski, prezydent
miasta, przedstawicielka
zarz¹du g³ównego TMLiKPW
Maria Szparagowska z Wroc-
³awia, goœcie ze Lwowa.
Scenê zdobi³ herb miasta
Lwowa oraz kontury kopu³
i wie¿ koœcio³ów lwowskich,
i oczywiœcie, znane wszyst-
kim postacie – Szczepcio
i Toñcio z „Lwowskiej Fali”.

Do uczestników uroczys-
toœci w krótkim przemówie-
niu zwróci³ siê prezes
TMLiKPW w Jeleniej Górze
Stanis³aw Kañczukowski.
Swoje gratulacje i ¿yczenia
wyg³osi³ starosta jeleniogórski
oraz prezydent miasta. W
imieniu zarz¹du TMLiKPW

równie¿ w¹tków jeleniogór-
skich.

Jeleniogórski oddzia³
Towarzystwa liczy 250 cz³on-
ków. Towarzystwo Mi³oœników
Lwowa rozsta³o powo³ane 20
grudnia 1988 roku. Jego
dzia³alnoœæ zainicjowali Ka-
zimierz Lelo i Krzysztof
Bulzacki. 3 lutego 1989
roku odby³o siê pierwsze
walne zebranie TML, na
które przy-by³o 68 osób. Na
stanowisko prezesa zosta³
wybrany Kazimierz Lelo,
natomiast K. Bajor i K. Bul-
zacki zostali wiceprezesami
Towarzystwa.

TMLiKPW w Jeleniej Górze
organizuje prelekcje na te-
maty kresowe, spotkania z in-
teresuj¹cymi ludŸmi, a tak¿e
spotkania op³atkowe i „œwiê-
conki”. Dziêki staraniom
zarz¹du Towarzystwa w Jele-
niej Górze mo¿na zaprenu-
merowaæ lub kupiæ publikacje
o tematyce kresowej, jak to:
dwumiesiêcznik „Semper
Fidelis”, „Cracovia Leopolis”,
„Roczniki Lwowskie”, a tak¿e
ksi¹¿ki, wspomnienia dawnych
kresowiaków. Od wczesnych
lat 90. XX wieku cz³onkowie
Towarzystwa organizuj¹ wy-
jazdy i wycieczki do Lwowa
i do innych miejscowoœci na
dawnych Kresach: do Baru,
Winnicy, Kamieñca Podol-
skiego, ¯ytomierza, Berdy-
czowa. Cz³onkowie Towarzystwa
z namiotami i w³asnym
prowiantem przeszli przez
pasmo Czarnohory – od Ho-
werli do Pop Iwana w Karpa-
tach Wschodnich. TML orga-
nizowa³o ju¿ dwanaœcie
wycieczek na Kresy. Zawsze
rozpoczyna³y siê one i koñczy³y
we Lwowie. W 2007 roku

cz³onkowie Towarzystwa
przejechali prawie wzd³u¿
ca³ej granicy wschodniej II
Rzeczypospolitej – od Wilna
do Lwowa.

Wyjazdy by³y równie¿ oka-
zj¹ do niesienia pomocy po-
trzebuj¹cym w postaci odzie¿y,
obuwia, ksi¹¿ek i ¿ywnoœci.
Przekazywane s¹ one najczêœ-
ciej polskim parafiom i pra-
cuj¹cym w nich ksiê¿om. S¹
to parafie we Lwowie, Rud-
kach, Truskawcu, Przemyœla-
nach. Szczególn¹ opiek¹
otoczono parafiê rzymskoka-
tolick¹ w Zbara¿u i polskie
przedszkole we Lwowie przy
ul. Metrologicznej. W 1995
roku w odpowiedzi na apel
„Gazety Lwowskiej”, zakupiono
za pieni¹dze ze sk³adek osób
prywatnych obuwie zimowe
dla wszystkich dzieci w przed-
szkolu.

Jeleniogórski oddzia³ To-
warzystwa aktywnie w³¹czy³
siê w odbudowê dworku
Juliusza S³owackiego w Krze-
mieñcu, prowadzi³ akcjê zwi¹-
zan¹ z publikacj¹ i sprzeda¿¹
„cegie³ek” na ten cel. Od 1997

roku, w dniu Wszystkich Œwiê-
tych na jeleniogórskich
cmentarzach odbywa siê
kwesta na odbudowê Cmen-
tarza Orl¹t Lwowskich i na
renowacjê cennych nagrobków
na Cmentarzu £yczakowskim.

W wyniku wyjazdów na
Kresy zgromadzono sporo
zdjêæ, s¹ organizowane co-
roczne wystawy fotograficzne,
ukazuj¹ce miejsca, zwiedzane
przez mieszkañców Jeleniej
Góry. Organizatorami ekspo-
zycji i autorami wiêkszoœci
zdjêæ s¹: obecny prezes
TMLiKPW Stanis³aw Kañczu-
kowski, skarbnik Towarzystwa
Henryk Mitraszewski (autor
filmów, dokumentuj¹cych
wyjazdy na Kresy), Bogdan
B³onny i inni.

Cz³onkowie Towarzystwa
we wspó³pracy z dyrektorem
Muzeum Karkonoskiego w
Jeleniej Górze stale organi-
zuj¹ wystawy, popularyzu-
j¹ce dorobek kultury kreso-
wej, jak np. „Lwów i Kresy” –
ekspozycja pami¹tek i przed-
miotów codziennego u¿ytku
(1999 r.), „Nasz stary Lwów”
– zbiór starych fotografii
(2006 r.). W 2003 r. zorga-
nizowano ciekaw¹ wystawê
„Pomniki Cmentarza £ycza-
kowskiego w rysunkach Agaty
Kuczmy”.

Wœród imprez, organizo-
wanych przez TMLiKPW,
chyba najwa¿niejsze miejsce
zajmuje festiwal piosenki
kresowej pt. „Spotkania z pio-
senk¹ lwowsk¹ i kresow¹ TA
JOJ”. Koncerty galowe, które
odbywaj¹ siê w ramach tego
festiwalu zosta³y zorganizo-
wane dziêki wspó³pracy To-
warzystwa z Jeleniogórskim
Teatrem im. C. K. Norwida
i Teatrem Zdrojowym w Ciep-
licach. Tradycyjnie na festi-
wal TMLiKPW zaprasza
zespo³y z Ukrainy. S¹ to min.:
zespó³ „Czeremosz” z Wercho-
wyny, chór „Lilia” z S¹dowej
Wiszni, „Weso³a Lwowska
Fala” ze Lwowa. Goœæmi festi-
walu by³y tak¿e zespó³y:

Akcenty lwowskie

20 LAT JELENIOGÓRSKIEGO ODDZIAŁU
TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW LWOWA
I KRESÓW POŁUDNIOWO�WSCHODNICH

Prezes TMLiKPW  w Jeleniej Górze Stanis³aw Kañczu-
kowski wita przyby³ych goœci

Uczestnicy uroczystoœci

we Wroc³awiu serdecznie po-
zdrowi³a wszystkich Maria
Szparagowska.

Organizatorzy w oryginalny
i atrakcyjny sposób przedsta-
wili zakres dotychczasowej
dzia³alnoœci jeleniogórskiego
oddzia³u Towarzystwa. Nie
by³y to tylko wspomnienia o
wydarzeniach, zorganizo-
wanych przez Towarzystwo,
nie by³o to tak¿e oficjalne
sprawozdanie prezesa, ale
piêkny, zrobiony z potrzeby
serca film o dzia³alnoœci
Towarzystwa, o jego cz³onkach,
o wspólnych wyjazdach na
Kresy. W filmie nie zabrak³o

Œpiewa Ormiañski chór koœcielny „Soghmos”
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„Paca³ycha” z Bytomia i „Fi-
delis” z Przemyœla.

Jeleniogórski oddzia³
TMLiKPW wspó³pracuje ze
Zwi¹zkiem Serbo³u¿yczan z
Budziszyna. Warto przypom-
nieæ, ¿e Jelenia Góra mieœci
siê w odleg³oœci 20 km od
granicy z Czechami i – 70 km
od granicy z Niemcami. W ten
sposób Polacy z Kresów, prze-
siedleni na Zachód poznaj¹
kulturê, sztukê i jêzyk tego

niezwyk³e wra¿enie, przypom-
nia³y raz jeszcze o wielokul-
turowej tradycji Kresów.
Razem z chórem œpiewa³
proboszcz Katedry Ormiañskiej
we Lwowie – ks. Tadeos Gewor-
gian, który ma wspania³y
g³os, o czym wiedz¹ ci, którzy
kiedykolwiek uczestniczyli
w nabo¿eñstwie, sprawowanym
przez niego we Lwowie. Wystêp
duchownego zosta³ przyjêty
burzliwymi owacjami.

Mszê œw. w obrz¹dku ormiañskim apostolskim odprawia
ks. Tadeos Geworgian

niezwyk³ego s³owiañskiego
narodu, który opieraj¹c siê
germanizacji zachowa³ sw¹
odrêbnoœæ kulturow¹ w pañ-
stwie niemieckim.

Za zaanga¿owanie w dzia-
³alnoœæ Jeleniogórskiego od-
dzia³u TMLiKPW Z³ot¹
Odznakê Towarzystwa przy-
znano Krzysztofowi Bulzac-
kiemu, Alicji Gawêdzie, ks.
Eugeniuszowi Jacyszynowi,
Stanis³awowi Kañczukow-
skiemu, Henrykowi Mitra-
szewskiemu, Alinie Puluj,
Bogus³awowi Pulujowi, Tade-
uszowi Siwkowi. Pan Bulzacki,
jako jedyna osoba w Jeleniej
Górze jest kawalerem Krzy¿a
II Obrony Lwowa. Z okazji
jubileuszu Towarzystwa
zosta³ opublikowany ciekawy
artyku³ „XX lat Jeleniogór-
skiego oddzia³u Towarzystwa
Mi³oœników Lwowa i Kresów
Po³udniowo-Wschodnich”
autorstwa I. Barcewicz, I. Da-
cha, J. Swatowskiego, opubli-
kowany w „Roczniku Jelenio-
górskim” (2008 r., t. XL).

Po obejrzeniu filmu i wrê-
czeniu nagród cz³onkom
Towarzystwa i m³odzie¿y oraz
uczestnikom konkursu „Ocaliæ
od zapomnienia”, na zgroma-
dzonych w Teatrze Zdrojowym
czeka³a niespodzianka. Nie-
spodziank¹ t¹ by³ godzinny
koncert goœci ze Lwowa –
koœcielnego chóru Katedry
Ormiañskiej. Œpiewy liturgiczne
w jêzyku staroormiañskim
„grabar” wywar³y na obecnych

W ramach uroczystoœci
jubileuszowych odby³a siê
równie¿ prezentacja gazety
polskiej, wydawanej na
Ukrainie – „Kurier Galicyjski”.
O dzia³alnoœci redakcji,
tematyce publikowanych ma-
teria³ów, etc. opowiada³ dzien-
nikarz pisma Jurij Smirnow.
Obecni w okamgnieniu
pozabierali przywiezione do
Jeleniej Góry egzemplarze
gazety. Okaza³o siê, i¿ s¹
problemy z dostarczaniem w
terminie pisma do tego
miasta. Wielu cz³onków
TMLiKPW chcia³oby zaprenu-
merowaæ nasz¹ gazetê.

Ormiañski chór koœcielny
„Soghmos” i ks. Tadeos Gewor-
gian w drodze powrotnej zo-
sta³ zaproszony do Warszawy.
W kaplicy „Caritasu” na Przed-
mieœciu Krakowskim, w samym
centrum stolicy, obok Pa³acu
Prezydenckiego i Zamku Kró-
lewskiego zosta³a odprawiona
Msza œw. w obrz¹dku ormiañ-
skim apostolskim. Kaplica
by³a wype³niona po brzegi.
Zebra³o siê bardzo du¿o za-
równo miejscowych Ormian,
jak i Polaków. Miejscowy or-
miañski ks. katolicki podkreœli³,
¿e by³a to pierwsza w historii
powojennej Warszawy Msza
œw. w tym obrz¹dku (co
prawda nikt nie robi³ badañ,
czy w historii Warszawy by³a
odprawiana Msza œw. w ob-
rz¹dku Apostolskiego Koœcio³a
Ormiañskiego).

KG

AGNIESZKA RATNA

Ma³e miasteczko £uków
w powiecie turyskim na
Wo³yniu ma szansê na to,
¿eby w przysz³oœci siê staæ
prawdziw¹ Mekk¹ turys-
tyczn¹. Stanie siê tak pod
warunkiem, je¿eli Rada
Obwodowa przyzna œrodki
na prace wykopaliskowe na
terenie, gdzie w XIII wieku
by³ zamek templariuszy.
Tak twierdzi dyrektor Lwow-
skiej Galerii Sztuki Borys
WoŸnicki.

To sensacyjne oœwiad-
czenie naukowiec lwowski
z³o¿y³ w oparciu o dane, przy-
toczone w ksi¹¿ce naukowca
angielskiego Filena Nicolsona.
„Pisze on, ¿e w 1239 roku
templariusze osiedlili siê na
Wo³yniu, - opowiada Borys
WoŸnicki. W³aœnie wówczas
powracali oni z wyprawy
krzy¿owej. Miejsce dla zamku
nie zosta³o wybrane przypad-
kowo – wieœ £uków le¿y na
drodze z Kijowa do Warszawy.
To bardzo interesuj¹cy obiekt.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w
Europie nie ma nic podob-
nego. W Czechach i Polsce
zgromadzenie to pojawi³o siê
sto lat póŸniej”.

Kolejny inicjator poszuki-
wañ œladów templariuszy na
Wo³yniu, Igor ¯uk ze Zgro-
madzenia Daniela Halickiego
mówi, ¿e niedawno zosta³o
odkryte nowe Ÿród³o, œwiad-
cz¹ce o pobycie w £ukowie
rycerzy-michów. S¹ to tajemne
napisy na kamieniach na
Zakarpaciu.

„Odszyfrowaliœmy to, co
zosta³o napisane, ale na razie
nie zdradzamy naszych ta-
jemnic, poniewa¿ „czarni
archeolodzy”  mogliby znisz-
czyæ zabytek. Uwa¿am, ¿e to
odkrycie bêdzie dla ludzkoœci

mia³o nawet wiêksze znacze-
nie, ni¿ grobowiec Tutanha-
mona”. Pan ¯uk uwa¿a, ¿e
w³aœnie w £ukowie templariu-
sze mogli ukryæ œwiêty Graal.

... Obecnie wspomnieniem
bohaterskiej przesz³oœci w
£ukowie s¹ tylko wa³y, rowy i
d³uga sieæ przejœæ podziem-
nych. Zamek siê nie zacho-
wa³, poniewa¿ by³ drewniany.
Na jego miejscu jest teraz
szpital przeciwgruŸliczy. Roz-
poczêcie prac wywo³a koniecz-
noœæ przeniesienia szpitala
w inne miejsce. W swoim
czasie w radzie obwodowej

by³y prowadzone rozmowy o
przyznaniu œrodków na nowe
gmachy szpitalne oraz na
prowadzenie prac
wykopaliskowych na terenie,
gdzie by³ zamek. Obecnie t¹
inwestycjê od³o¿ono do
lepszych czasów.

„Nasze przedsiêbiorstwo
mo¿e tylko na w³asny koszt
przeprowadziæ badania,
polegaj¹ce na skanowaniu do
g³êbokoœci oœmiu metrów, -
mówi dyrektor filii wo³yñskiej
p r z e d s i ê b i o r s t w a
pañstwowego „Cenrum
n a u k o w o - b a d a w c z e ”
Instytutu Archeologii Akade-

TEMPLARIUSZE UKRYLI
ŚWIĘTY GRAAL... NA WOŁYNIU?

Borys WoŸnicki

mii Nauk Ukrainy O³eksij
Z³atogorski. – Dziêki temu
bêdziemy mogli siê dowie-
dzieæ, czy warto tam w ogóle
prowadziæ badania”.

Borys WoŸnicki ma na-
dziejê, ¿e na terenie £ukowa
s¹ wszelkie szanse na odna-
lezienie broni i przedmiotów
u¿ytku codziennego templa-
riuszy. Mówi on, ¿e gdyby ten
zamek by³ na Ziemi Lwow-
skiej, sprawa przyznania
œrodków na prace wykopalis-
kowe zosta³aby rozstrzgniêta
przez w³adze miejscowe w
trybie natychmiastowym.

Tajemne napisy na kamieniach

Dzieñ Matki i Rodzin
W godzinach popo³udnio-

wych dnia 10 maja 2009 roku
w malechowskiej przydro¿nej
kaplicy Opieki Matki Bo¿ej,
w centrum wsi, zgromadzili
siê wierni trzech parafii chrzeœ-
cijañskich, aby wspólnie
modliæ siê za przyczyn¹ Matki
Bo¿ej w intencji chrzeœcijañ-
skich rodzin, w ramach ob-
chodów Œwiatowego Dni
Matki i Rodzin Chrzeœcijañ-
skich

Po zakoñczeniu nabo¿eñ-
stwa trzej kap³ani odczytali
modlitwy poœwiêcenia no-
wego placu zabaw dla dzieci,
a ks. Marian Skowyra, pro-
boszcz rzymskokatolickiej
parafii œw. Micha³a Archa-
nio³a w Malechowie, dokona³

jego poœwiêcenia. Miejscowy
wójt Wlodzimierz Señkowski
w s³owie dziêkczynnym wyra-
zi³ wdziêcznoœæ wszystkim
przyby³ym oraz podziêkowa³
wszystkim ofiarodawcom i
darczyñcom tego nowego
dzie³a, zapewniaj¹c, ¿e w naj-
bli¿szym czasie powstan¹
kolejne takie place zabaw.

Pamiêæ o poleg³ych
Dnia 10 maja 2009 roku

w Malechowie uczczono ofia-
ry II wojny œwiatowej poprzez
wspólne modlitwy na miej-
scowym cmentarzu. Gdy w
wielu miejscowoœciach na
terenie Ukrainy wspominano
radosny dzieñ zwyciêstwa, w
malechowskiej parafii by³ to
dzieñ refleksji oraz modlitw

o pokój na ca³ym œwiecie, aby
historia II wojny œwiatowej
nigdy siê nie powtórzy³a.

 W tym te¿ duchu odpra-
wiono po ka¿dej Mszy œw.
nabo¿eñstwo majowe na miej-
scowym cmentarzu przy
grobie polskich ¿o³nierzy,
poleg³ych w bojach w 1939
roku. Miejscowy proboszcz
ks. Marian Skowyra zachêci³
wszystkich zebranych do
dalszej troski o groby woj-
skowe, aby dla nowych poko-
len stawa³y siê symbolem
pojednania oraz szukania
pojednania w rodzinach, para-
fiach oraz ca³ym narodzie.

Parafianie koœcio³a
œw. Micha³a Archanio³a

w Malechowie

CO SIĘ DZIEJE W MALECHOWIE
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SZYMON KAZIMIERSKI

Kiedyœ taka mania opa-
nowa³a Zwi¹zek Radziecki.
Wtedy to prawie ka¿d¹
nazwê i ka¿de okreœlenie
przedstawiano w postaci lite-
rowego skrótu i kto potrafi³
utworzyæ skrót bardziej
absurdalny, ten wydawa³ siê
sam sobie bardziej nowo-
czesny i lepiej wykszta³cony.
Powstawa³y wiêc ró¿ne SSSR,
OGPU, NKWD i RKKA, a póŸ-
niej jeszcze Kombrygi i Ko-
minterny. Niczym innym
jak skrótami, by³y te¿ s³ynne
ko³chozy i sowchozy. Ta sa-
ma mania opanowa³a teraz
Stany Zjednoczone, a szcze-
gólnie jêzyk, jakim pos³uguje
siê amerykañska nauka
akademicka. Stwarza to
utrudnienia w komunikacji
miêdzy naukowcami ró¿nych
dziedzin, bo ka¿da z nich
tworzy swoje w³asne skróty,
znane tylko na jej terenie.
Inni nie potrafi¹ zrozumieæ
rozmów, jakie ci miejscowi
prowadz¹ miêdzy sob¹, dys-
kusje wymagaj¹ od kogoœ
postronnego uprzedniego
zapoznawania siê z niezwykle
skomplikowanym sposo-
bem komunikacji na danym
terenie i wszystko to spra-
wia, ¿e ka¿dy czuje siê pro-
fanem wœród tych jedynie
wtajemniczonych. I o to
zapewne tym ch³opcom
chodzi.

O tym, jak uci¹¿liwe s¹ te
wszystkie amerykañskie
skróty, niech œwiadczy fakt,
¿e to samo CCD w ró¿nych
dziedzinach nauki znaczy
kompletnie coœ innego:

CCD w elektronice – to
matryca CCD (ang. Charge
Coupled Device).

CCD w pszczelarstwie – to
skrót od ang. Colony Collapse
Disorder, Zapaœæ Rodziny
Pszczelej, czyli zjawisko ma-
sowego giniêcia pszczó³.

CCD w medycynie to skrót
od ang. Cleidocranial Dyspla-
sia, dysplazja obojczykowo-
czaszkowa.

Nam siê to mo¿e wydawaæ
bezsensowne, ale dla pos³u-
guj¹cych siê takim magicznym
jêzykiem tak nie jest. Im mo¿e
chodziæ o presti¿. O presti¿
posiadacza patentu na u¿y-
wanie skrótu. Stanie gdzieœ
taki amerykañski profesor,
odezwie siê, a Ty, biedny
Czytelniku, nic z tego nie zro-
zumiesz. Nie tylko Ty, ale na-
wet profesor z innej dziedziny
nauki os³upieje i odczuje
swoj¹ ma³oœæ.

Pszczeli kryzys

C C D – KOSZMAR W PASIEKACH

Odtajniam wiêc skrót CCD,
wymawiany jako si si di. Jest
to Colony Collapse Disorder,
czyli Zapaœæ Rodziny Pszcze-
lej.

To t³umaczenie nadal nic
nie wyjaœnia, bo czym¿e, do
cholery, mo¿e byæ zapaœæ
rodziny pszczelej?

Rzecz jest bardzo prosta
pod warunkiem, ¿e znajdzie
siê ktoœ, kto zechce j¹ przed-
stawiæ w sposób normalny,
bez ca³ego tego profesorskiego
siêgania lew¹ rêk¹ do prawej
kieszeni.

No wiêc problem wygl¹da
tak. Rano do pasieki przycho-
dzi pszczelarz i od razu widzi,
¿e podczas jego nieobecnoœci
sta³o siê tutaj coœ strasznego.

–  W powietrzu prawie nigdzie
nie widaæ pszczó³!

Z niedowierzaniem, ale i z
trwog¹ w sercu otwiera pierw-
szy z brzegu ul...

Wewn¹trz zastaje tylko
matkê, czerw, czyli pszczele
oseski oraz niewielk¹ iloœæ
jeszcze nie do koñca dojrza³ej
pszczelej m³odzie¿y. Pszczó³
robotnic, tak zwanych zbiera-
czek, których w rodzinie
pszczelej bywa oko³o 60 000,
teraz prawie nie widaæ, lub
nie widaæ ich wrêcz ani jed-
nej! Nigdzie nie widaæ te¿
martwych pszczó³, zapasy ula
pozostaj¹ nienaruszone, a wiêc
katastrofa, jaka spotka³a
pszczo³y, nie mog³a byæ wyni-
kiem napaœci na ul innych,
obcych pszczó³. Czasami takie
napaœci siê zdarzaj¹, ale trze-
ba pamiêtaæ, ¿e pszczo³y
walcz¹ ze sob¹ tak, jak ludzie.
Na œmieræ!

Po takiej napaœci dno ula
i ziemia wokó³ niego us³ane

s¹ martwymi pszczo³ami.
Stosami le¿¹ na sobie martwe
cia³a napastników i obroñców.
Plastry miodu s¹ poniszczone
i spl¹drowane przez rabusiów.

Teraz w ulu nie mo¿na za-
obserwowaæ nic niezwyk³ego.
Ul jest prawie pusty, ale wy-
gl¹da tak, jakby pszczo³y
robotnice opuœci³y go z w³as-
nej woli. Mo¿emy sobie otwie-
raæ po kolei jeden ul za
drugim i wszêdzie obserwo-
waæ podobne zjawisko. To, co
Pañstwu teraz przedstawi-
³em, jest w³aœnie owym CCD.

Zapaœæ rodziny pszczelej?
- No mo¿e i zapaœæ, ale tak
w³aœnie widziana. Przychodzi
siê do pasieki, która jeszcze
wczoraj funkcjonowa³a nor-
malnie i raptem widzi siê, ¿e
pasieki ubywa! Coœ likwiduje
nam pasiekê. Chyba kradnie
nam pszczo³y, bo przecie¿
nam pszczó³ nie zabi³o, nie
otru³o, nigdzie nie widaæ
martwych pszczó³. Wiêc co siê
tu sta³o, na litoœæ Bosk¹?!
Z dnia na dzieñ lataj¹cych
pszczó³ ubywa, a¿ dochodzi
do tego, ¿e nie ma ich zupe³nie.

Dla ka¿dego pszczelarza
takie zdarzenie - to katastrofa
jego zamierzeñ i planów, jakie
sobie wyznaczy³. Obojêtnie,
czy dotknê³o to ma³¹ pasiekê
przydomow¹, czy ogromn¹
pasiekê przemys³ow¹, gdzie
ule liczy siê nie na sztuki, nie
na dziesi¹tki, ale na setki
sztuk. Takie wydarzenie to
jednoczeœnie konkretne straty
materialne. W przypadku
wielkich pasiek wprost nie-
wyobra¿alne. W ci¹gu zaled-
wie kilku miesiêcy w Stanach
Zjednoczonych zginê³y w ten
sposób setki tysiêcy rodzin
pszczelich. W stanach za-
chodnich Ameryki straty

oceniane s¹ na 60%, a w sta-
nach wschodnich nawet na
70% pasiek!!

Ale to zjawisko siê przeno-
si! Jest ju¿ w Kanadzie, w
Hiszpanii. Dosz³o do Niemiec
i Szwajcarii. Mamy pierwsze
doniesienia z Polski!

Kto kradnie nasze pszczo³y?
Bo jeœli nie kradnie, to co
dzieje siê z tymi pszczo³ami?
Znikaj¹ sobie? Jak znikaj¹?
Rozwiewaj¹ siê w powietrzu?

Ka¿dy z Pañstwa pokiwa
pewnie g³ow¹ nad pszczel¹
tragedi¹, t³umacz¹c sobie

jednoczeœnie, ¿e skoro tak, to
trudno. Nie ma pszczó³, nie
bêdzie miodu. W koñcu bez
miodu mo¿na prze¿yæ.

Bez miodu pewnie byœmy
prze¿yli, bo bez pszczó³ nie
prze¿yjemy podobno d³u¿ej,
ni¿ cztery lata. To ju¿ zosta³o
dok³adnie obliczone i nie
przez byle kogo, bo przez Al-
berta Einsteina. Cztery lata
i zaczynamy puchn¹æ z g³odu.

Ka¿demu pszczo³a kojarzy
siê z miodem, podczas gdy
wytwarzanie miodu mo¿na
zaliczyæ do ca³kowicie po-
bocznego zajêcia pszczó³. Ich
g³ówne zadanie polega na
zapylaniu kwiatów roœlin
uprawnych i z chwil¹ braku
pszczó³ zapylanie przestanie
siê odbywaæ. Roœliny przestan¹
siê rozmna¿aæ. Nie dadz¹
plonów. Od tych plonów zale-
¿a³o do tej pory ¿ycie ludzi
i zwierz¹t przez ludzi hodowa-
nych. Nie bêdzie pasz, nie
bêdzie zwierz¹t. Nie bêdzie
zwierz¹t, nie bêdzie miêsa.

Przedstawiê teraz Pañstwu
opiniê specjalistów:

„W wiêkszoœci rejonów
pszczo³y miodne odpowiadaj¹
za 95 proc. zapyleñ. Pozosta³e
5 proc. pracy wykonuj¹ trzmiele,

motyle i pszczo³y samotne.
Wed³ug szacunków, na tere-
nie Unii Europejskiej praca
pszczó³ miodnych przekuwa
siê rocznie na niemal 4,3 mi-
liardów euro (43 miliardy gry-
wien) zysków dla rolnictwa.
Odpowiednio dla USA bêdzie
to suma 5 miliardów dolarów
rocznie”.

„A¿ 80 procent roœlin, wy-
stêpuj¹cych na Ziemi, to
roœliny owadopylne, w których
zapylaniu przoduj¹ utrzymy-
wane przez cz³owieka pszczo³y

miodne. Naukowcy uwa¿aj¹,
¿e dziêki pracy pszczó³ pow-
staje jedna trzecia ¿ywnoœci
na Ziemi. Obecnie w Polsce
¿yje oko³o 800 - 900 tys. pszcze-
lich rodzin. Potrzeba dwa razy
wiêcej, by zapyliæ wszystkie
roœliny uprawne i dzikie”.

W Stanach Zjednoczonych
ogromne gospodarstwa rolne
gotowe s¹ p³aciæ komuœ, kto
na okres kwitnienia dowióz³by
im na pola kontenery z ulami
pe³nymi pszczó³ z okolic,
gdzie pszczo³y jeszcze nie wy-
ginê³y. I takie firmy powsta³y!
Utrzymuj¹ siê tylko z tego, ¿e
dowo¿¹ pszczo³y na pola far-
merów. Po skoñczonej akcji
zabieraj¹ miód i gotówkê. Po-
mimo ¿e za wynajêcie pszczó³
p³aci siê ciê¿kie pieni¹dze,
farmerzy siê ciesz¹, bo dziêki
temu maj¹ plony, a wiêc
pracê i pieni¹dze na prze¿ycie
nastêpnego roku.

Coraz czêœciej zdarza siê
jednak, ¿e pszczo³y gin¹ i tym
wynajmuj¹cym. Co wtedy? –
Wtedy pozosta³o wynajmowaæ
pszczo³y od tych, którzy jesz-
cze je maj¹, a wiêc mieszkaj¹-
cych jeszcze dalej i oferuj¹cych
swoje pszczo³y za jeszcze wiêk-
sz¹ cenê. Farmerzy kompen-
suj¹ sobie zwiêkszone wydatki,
podnosz¹c ceny ¿ywnoœci.
Zwiêkszone koszta produkcji
wymuszaj¹ rosn¹c¹ dro¿yznê.
Jak na razie, jest co jeœæ,
chocia¿ wszystko zaczyna byæ
cholernie drogie.

Ale ten mechanizm w koñ-
cu siê zatrzyma i w³aœnie wtedy
przyjdzie czas na puchniêcie
z g³odu.

Powtórzmy sobie, z czym
przysz³o siê nam borykaæ. A
wiêc. Stopniowo gin¹ (w tym
sensie, ¿e nigdzie ich nie ma)
wszystkie doros³e pszczo³y. W
ulach pozostaj¹ matki, m³ode
pszczo³y i miód. Co najcie-
kawsze, wrêcz niesamowite,

Odtajniam wiêc skrót CCD, wymawiany
jako si si di. Jest to Colony Collapse
Disorder, czyli Zapaœæ Rodziny Pszczelej.
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Pszczo³y walcz¹
ze sob¹ tak, jak
ludzie. Na œmieræ!

G³ówne zadanie pszczó³ polega na
zapylaniu kwiatów roœlin uprawnych
i z chwil¹ braku pszczó³ zapylanie
przestanie siê odbywaæ.
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Powsta³y firmy,
które utrzymuj¹
siê tylko z tego,
¿e dowo¿¹
pszczo³y na pola
farmerów. Po
skoñczonej akcji
zabieraj¹ miód
i gotówkê.
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¿adne pszczo³y, ¿adne inne
owady nie chc¹ tkn¹æ tego
miodu! W innych przypad-
kach porzucenia przez pszczo³y
zgromadzonego miodu, po
nied³ugiej chwili pojawiaj¹ siê
tysi¹ce amatorów smacznego
jedzenia. A teraz? – Teraz nie
ma nikogo!

Dlaczego ten miód nie
zachêca owadów, a wrêcz je
PRZERA¯A! – Nie wiadomo.
Miód, jak miód. A mimo to
owady go omijaj¹.

To, o czym piszê, dzieje siê
w³aœnie teraz. Masowe giniêcie
pszczó³ to problem ostatnich
3 – 4 lat. Pisa³em ju¿ o Sta-
nach Zjednoczonych, ale
jeszcze raz powtórzê. Ten prob-
lem tam siê zacz¹³, ale nie
dotyczy on tylko Stanów Zjed-
noczonych. W Chinach w
niejednej prowincji kwiaty
owoców zapyla siê ju¿ rêcz-
nie! W „starych” pañstwach
Unii Europejskiej iloœæ pszczó³
zmniejszy³a siê ju¿ o po³owê!

Wszelkie dotychczasowe
opowieœci o tajemniczym gi-
niêciu pszczó³ okaza³y siê
realn¹ prawd¹, a nie tak, jak
myœleli niektórzy, g³upim
gadaniem pijanych pszcze-
larzy, biesiaduj¹cych przy
kielichu.

Nieszczêœcie sta³o siê nie-
dawno, a wiêc powód niesz-
czêœcia te¿ musia³ pojawiæ siê
niedawno. Ktoœ rzuci³ has³o,
¿e pszczo³y gin¹ podczas
zbierania po¿ytku tylko dla-
tego, ¿e wprowadzony w³aœnie
system telefonii komórkowej
mo¿e swymi falami zak³ócaæ
orientacjê przestrzenn¹ lec¹-
cych owadów i powodowaæ,
¿e pszczo³y nie potrafi¹ zlo-
kalizowaæ ula, lec¹ gdzieœ na
manowce i tam gin¹ bez
wsparcia swojej spo³ecznoœci.
Wziêto siê za przeprowa-
dzanie badañ, które wyka-
za³y, ¿e telefonia komórkowa
nie ma ¿adnego wp³ywu na
nawigacjê lataj¹cych pszczó³.

Drugim podejrzanym, po-
cz¹tkowo pochwyconym za-
palczywie i z wielk¹ nadziej¹,
by³y modyfikowane genetycznie
zbo¿a, a w³aœciwie py³ek tych
zbó¿, który jakoby powodowa³
masowe wymieranie pszczó³.

I znowu badania wykaza³y,
¿e to nie py³ek modyfikowa-
nych zbó¿ jest powodem
tragedii.

Wreszcie, zdawa³o siê, ¿e
nasi naukowcy odkryli przy-
czynê CCD. Mia³ to byæ wirus
IAPV (przepraszam, ale znowu
muszê pos³u¿yæ siê amery-
kañskim skrótem oznaczaj¹-
cym Israeli Acute Paralysis
Virus). W roku 2004 odkryto
wirusa na pszczo³ach pocho-
dz¹cych z Izraela, st¹d jego

nazwa – izraelski wirus ost-
rego parali¿u pszczó³. Zgoda.
Jest to wirus odpowiedzialny
za masowe wymieranie pszczó³
z powodu infekcji wirusowej,
ale bynajmniej nie za CCD.
Poza tym nie jest to wirus
izraelski. Pszczo³y na których
wykryto wirus, aczkolwiek

przebywa³y w Izraelu, wcale
nie pochodzi³y z Izraela, tylko
z Australii.

 Ta wiadomoœæ bardzo
zaintrygowa³a Amerykanów,
którzy zaraz skojarzyli sobie
fakt wystêpowania pierwszych
objawów CCD z momentem
sprowadzenia do USA pszczó³
z Australii. Wszystko wiêc
wspaniale siê uk³ada³o a¿ do
momentu, gdy ktoœ przytomny
zwróci³ naukowcom uwagê,
¿e przecie¿ w Australii zja-
wisko CCD w ogóle nie wystê-
puje. Poza tym wirusa IAPV
znaleziono nie tylko na pszczo-
³ach chorych, ale te¿ na
pszczo³ach niewykazuj¹cych
¿adnych objawów choroby.

Wirus IAPV powinno siê
wiêc traktowaæ jako mog¹cy
spowodowaæ chorobê (ale
chorobê wirusow¹, a nie
CCD) dopiero w momencie,

gdy odpornoœæ pszczó³ zacznie
spadaæ. Ale tak dzia³a tysi¹ce
innych wirusów i bakterii u
wszystkich zwierz¹t, a tak¿e
u ludzi. Sami, na co dzieñ,
jesteœmy wprost wytapeto-
wani tak¹ iloœci¹ zarazków, ¿e
gdybyœmy to sobie zaczêli
uœwiadamiaæ, umarlibyœmy
natychmiast ze strachu. Po-
dobnie jest z pszczo³ami.
Zdrowe pszczo³y bezkarnie
nosz¹ na sobie œmiertelnego
wirusa i nic z³ego siê nie
dzieje, dopóki ich odpornoœæ
trzyma wirusa „za pysk”.
Tragedia zaczyna siê, gdy
odpornoœæ spadnie.

Jeœli nawet dojdzie do ma-
sowego spadku odpornoœci
i masowego padania pszczó³
z powodu infekcji IAPV, prawie
nigdy nie dochodzi do total-
nego opuszczenia ula. Chore
pszczo³y gin¹ gdzieœ, nie ma-
j¹c si³, by powróciæ, ale wokó³
ula widaæ te¿ inne chore
pszczo³y, powolne, dygoc¹ce,
mog¹ce tylko pe³zaæ. Wszystko
wskazuje na to, ¿e g³oœno roz-
reklamowany IAPV te¿ nie jest
powodem giniêcia pszczó³. –
Wiêc jeœli nie on, to co???

Niektórzy ju¿ byli gotowi
uwierzyæ, ¿e to powróci³a Pa-
sieczna Baba, demon wygrze-
buj¹cy siê w ksiê¿ycowe noce
z jakiejœ zapomnianej mogi³y
na wiejskim cmentarzu, który
pod postaci¹ starej, wstrêtnej
kobiety odzianej w czarne
³achmany, poœwistuj¹c ponuro
na wydr¹¿onej ludzkiej koœci,

snu³ siê nocami po pasie-
kach, przyœwiecaj¹c sobie la-
tarni¹ o prawie granatowym,
martwym œwietle. Jeœli trupi
blask latarni pad³ na jakiœ ul,
ten otwiera³ siê, a zamieszku-
j¹cy go pszczo³y, pokorne i
przera¿one, chy³kiem prze-
chodzi³y z ula do bezdennego
wora niesionego w rêku przez
Babê. Pasieczn¹ Babê poko-
na³ wszak¿e dzielny ksi¹dz
Kwiatkowski, obficie kropi¹c
widziad³o wod¹ œwiêcon¹ i
gromkim g³osem zmawiaj¹c
modlitwy po ³acinie, ale diabli
wiedz¹. Mo¿e Baba znów
powróci³a?

Historia ludzkoœci jest nie-
od³¹cznie zwi¹zana z histori¹
rolnictwa. Od samych pocz¹t-
ków rasy ludzkiej jej prze-
trwanie zale¿a³o od sukcesów
rolnika w osi¹ganiu wci¹¿
wy¿szych plonów i w tworze-

niu wci¹¿ lepszych odmian
roœlin spo¿ywczych. Historia
rolnictwa, to te¿ historia walki
cz³owieka z „robalem” (tak
nazwijmy sobie dla wygody
ca³y zbiór przeró¿nych owa-
dów, ¿eruj¹cych na roœlinach
hodowanych przez cz³owieka).
Cwany robal nie ma ju¿
ochoty ¿erowaæ na roœlinach
rosn¹cych dziko, ³ykowatych
i kwaœnych. Woli wy¿eraæ
roœliny s³odkie i smaczne,
obficie hodowane przez ludzi.
Robal potrafi w ci¹gu roku
przegryŸæ sobie za dobre parê
miliardów dolarów. Dawno
minê³y czasy, kiedy istnienie
robala by³o zale¿ne od innych
zwierz¹t ¿ywi¹cych siê roba-
lem. Teraz robal rozmna¿a siê

w tempie, któremu ju¿ nie
zagra¿aj¹ jego naturalni wro-
gowie.

Coraz to nowsze i wspa-
nialsze odmiany roœlin upraw-
nych powstaj¹ w³aœciwie
sztucznie. Jak wszystkie
twory sztuczne i niejako „nie
z tego œwiata”, nie maj¹ wro-
dzonej odpornoœci na robala,

który a¿ dyszy, ¿eby sobie
schrupaæ coœ naprawdê no-
wego i niezmiernie smacznego.
Nowe odmiany roœlin musz¹
posiadaæ chemiczn¹ os³onê
przeciwko robalowi, inaczej
zostan¹ po¿arte, zanim w
ogóle dojrzej¹. Z tej œwiêtej
wojny z robalami zosta³y wy-
³¹czone pszczo³y. Chocia¿ te¿
owady, s¹ jednak nie wrogami,
a wrêcz pieszczochami cz³o-
wieka. Ka¿dy œrodek przeciwko
robalom, zwany insektycydem,

musi byæ sprawdzany, czy
aby nie zaszkodzi pszczo³om.

Niedawno chemikom uda³o
siê wyprodukowaæ œrodek
nieszkodliwy dla roœlin, zaœ
skutecznie niszcz¹cy robale.
Wystarczy, ¿e robal tylko lek-
ko nadgryzie jak¹kolwiek
czêœæ roœliny i natychmiast
pada martwy. Pszczo³y s¹
bezpieczne, bo one przecie¿
nigdy nie nagryzaj¹ ¿adnych
roœlin. Pszczo³y pobieraj¹ z
roœlin nektar i py³ek, ale nowy
œrodek owadobójczy, choæ
przechodzi nieznacznie z roœ-
liny do py³ku i nektaru, to
jednak w tak niewielkich
iloœciach, ¿e jest on zupe³nie
nieszkodliwy dla pszczó³.
Robiono próby, które wyka-
za³y ca³kowity brak zagro¿e-
nia dla pszczó³ ze strony
takiego po¿ytku.

Ten stan wiedzy obowi¹zy-
wa³ do czasu pojawienia siê
CCD. Teraz, po ¿mudnych
badaniach okaza³o siê, ¿e
w³aœnie ten nektar jest praw-
dopodobnie przyczyn¹ znikania
pszczó³. Przy okazji wysz³o te¿
na jaw kilka potkniêæ, jakie
sta³y siê udzia³em ekipy nau-
kowców, zajmuj¹cej siê spraw-
dzaniem toksycznoœci œrodka
owadobójczego w stosunku
do pszczó³. Przede wszystkim,
badania toksycznoœci nektaru
przeprowadzono tylko przez
dwa dni, bo takie s¹ rutynowe
badania toksycznoœci. Skoro
przez dwa dni podawania pre-
paratu pszczo³y nie wykazuj¹
objawów zatrucia, przyjmuje

siê, ¿e preparat jest nieszkod-
liwy. Poza tym badania wyko-
nano na letnim pokoleniu
pszczó³ zbieraczek. Tutaj
nale¿y siê kilka s³ów wyjaœ-
nienia.

 Co roku, w ka¿dym ulu
odnawiaj¹ siê dwa pszczele
pokolenia. Jedno nieco inne,
ni¿ drugie. Pierwsze, letnie,
¿yje krócej, od wiosny do po-
³owy lata, drugie - d³u¿ej, od
po³owy lata do nastêpnej
wiosny, bo to pokolenie, zwa-
ne zimowym, ma za zadanie
przetrwaæ zimê.

Tak wiêc, krótkie badania
dotyczy³y pokolenia ¿yj¹cego
krócej, co nie da³o odpowied-
nio d³ugiego czasu do wyst¹-
pienia u badanych pszczó³
objawów zatrucia i tylko
dlatego wyniki badañ wypad-
³y tak zadowalaj¹co.

Dok³adniejsze badania
wykaza³y, ¿e œrodek owado-
bójczy pobierany przez pszczo³y
wraz z nektarem nie jest, co
prawda, w tych stê¿eniach
dla pszczó³ truj¹cy, ale dzia³a
na nie tak samo, ja na cz³o-
wieka dzia³aj¹ narkotyki. Po-
bieraj¹c taki nektar, pszczo³a
staje siê, u¿ywaj¹c potocznych
okreœleñ dotycz¹cych narko-

manów, coraz bardziej „nawa-
lona”. Przy ci¹g³ych lotach na
po¿ytek, choæ znajduj¹ siê w
nim zaledwie œlady toksycz-
nego œrodka, pszczo³y zaczy-
naj¹ lataæ coraz bardziej
zatrute. Do ula znosz¹ miód,
zawieraj¹cy toksynê, ale
wci¹¿ w³aœciwie nietoksyczny,
bo jeszcze wci¹¿ mocno
rozcieñczony. W ulu, na
plastrach, zasklepiany przez
pszczo³y w komórkach, miód
odparowuje wodê, koncent-
ruj¹c w sobie zawartoœæ
szkodliwej substancji. Po
jakimœ czasie wzglêdnego
spokoju poziom „pszczelego
narkotyku” w organizmie
pszczo³y osi¹ga maksimum
i pszczo³a doœwiadcza czegoœ,
co narkomani okreœlaj¹ s³o-
wem „odlot”. U pszczo³y jest
to dos³owny odlot. Nieodparty
przymus szybkiego lotu po-
rywa pszczo³ê. Rzuca wtedy
wszystko, zostawia wszystko
i leci przed siebie. Nie patrz¹c,
dok¹d i nie wiadomo, czy
zdaj¹c sobie w ogóle sprawê
z tego, ¿e leci.

Ka¿da pszczo³a posiada
w swym organizmie pewien
zapas cukru uzyskanego ze
zbieranego przez ni¹ miodu,
na podtrzymanie funkcji
¿yciowych organizmu. Dla
pszczo³y jest to jednoczeœnie
zapas energii na wykonywa-
nie lotu, uzupe³niany w miarê
potrzeby. Teraz ten zapas
cukru pszczo³a wykorzystuje
tylko na wykonanie szalonego
lotu. Cukru starcza na pó³

Nieszczêœcie sta³o
siê niedawno,
a wiêc powód
nieszczêœcia te¿
musia³ pojawiæ
siê niedawno.
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Zdrowe pszczo³y bezkarnie nosz¹ na
sobie œmiertelnego wirusa i nic z³ego
siê nie dzieje, dopóki ich odpornoœæ
trzyma wirusa „za pysk”. Tragedia
zaczyna siê, gdy odpornoœæ spadnie.
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Ka¿dy œrodek
przeciwko
robalom, zwany
insektycydem,
musi byæ
sprawdzany, czy
aby nie zaszko-
dzi pszczo³om.
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Œrodek owadobójczy pobierany przez
pszczo³y wraz z nektarem nie jest, co
prawda, w tych stê¿eniach dla pszczó³
truj¹cy, ale dzia³a na nie tak samo,
jak na cz³owieka dzia³aj¹ narkotyki.
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godziny. W tym czasie
pszczo³a przelatuje dystans
nawet kilku kilometrów, po
czym spada na ziemiê mart-
wa. Wypalona. Po ustaniu
wszystkich funkcji ¿ycio-
wych organizmu.

Podczas zbierania po¿yt-
ku, niezwykle niskie stê¿e-
nie szkodliwego œrodka nie
potrafi ostrzec pszczó³ o jego
istnieniu i oddzia³ywaniu. W
pocz¹tkowej fazie zetkniêcia
siê z nektarem zawieraj¹cym
œrodek owadobójczy, naj-
szybciej „odlatuj¹” pszczo³y
najstarsze i najsilniejsze.

Pracuj¹ce najintensywniej i
jedz¹ce najwiêcej. W ulu za-
czyna brakowaæ zbieraczek.

M³oda pszczo³a w warun-
kach normalnych musi do-
rastaæ do roli zbieraczki,
przebywaj¹c w ulu trzy tygod-
nie. Pszczo³a jest zdolna do
lotu dopiero po prze¿yciu
pierwszych trzech dni. Teraz,
z powodu ubywania zbiera-
czek, na zbieractwo wylatuj¹
pszczo³y, które jeszcze nie
osi¹gnê³y odpowiedniego
wieku. Wreszcie na zbieractwo
musz¹ wylatywaæ pszczo³y
nawet siedmiodniowe! Pszczo³y
gromadz¹ w plastrach miód,
zawieraj¹cy czynnik zatruwa-
j¹cy, który koncentruje siê
odparowuj¹c wodê. Któregoœ
dnia nastêpuje masowy eufo-
ryczny „odlot” wszystkich
oszo³omionych pszczó³. Po-
zostaje pusty ul, a w nim
matka, trochê pszczelej dzie-
ciarni i miód, tak ju¿ skon-
centrowany, ¿e odstraszaj¹cy
ka¿dego, najg³upszego nawet
robala.

Co dalej bêdzie z pszczo-
³ami? Nie wiem. Jedno wsze-
lako jest wiadome. Dla
pszczó³ nie ma ju¿ miejsca
w dzikiej przyrodzie, bo
dzikiej przyrody praktycznie
ju¿ nie ma. W lasach nie ma
ju¿ dziuplastych, spróch-
nia³ych drzew, mog¹cych
staæ siê pszczel¹ barci¹.
Tereny dawniej podmok³e,
pe³ne ³¹k i kwiatów, dawno
ju¿ osuszono. Pozosta³y pola
i ogrody u¿ywane przez lu-
dzi, ale tam trwa w³aœnie
wojna cz³owieka z robalem,
przy okazji której mo¿e do-
staæ siê i pszczo³om.

Teraz, z powodu
ubywania zbiera-
czek, na zbie-
ractwo wylatuj¹
pszczo³y, które
jeszcze nie osi¹g-
nê³y odpowied-
niego wieku.
Wreszcie na
zbieractwo
musz¹
wylatywaæ
pszczo³y nawet
siedmiodniowe!
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CZWARTA PODRÓŻ NA UKRAINĘ

MI£OSZ PIOTR WNUK

By³ luty. Niespodziewanie,
tu¿ przed moj¹ podró¿¹, spad³
obfity puszysty œnieg spra-
wiaj¹c wra¿enie prawdziwie
bajkowej zimy, jak¹ pamiê-
tam z czasów mojej m³odoœci
spêdzonej w Krakowie.

Przed podró¿¹ do Lwowa,
bo i tam by³em, przeczyta³em
niesamowit¹ ksi¹¿kê jednej
z najlepszych pisarek Polski,
której ju¿ nie ma, Oli Wato-
wej. Tytu³ tej ksi¹¿ki „Wszystko
co najwa¿niejsze” jest adek-
watny do treœci ksi¹¿ki. Au-
torka pisze tam o swoim
smutnym losie i prze¿yciach
podczas zes³ania w g³¹b Rosji
sowieckiej, do Kazachstanu.
Zaczyna od Lwowa, dok¹d
wraz z mê¿em Aleksandrem
i synem Andrzejem schroni³a
siê przed hitlerowskim na-
jeŸdŸc¹ we wrzeœniu 1939
roku. 17 wrzeœnia tego¿ roku
do Lwowa wesz³a Armia
Czerwona – i tak oto Ola Wa-
towa notuje swoje wspomnie-
nia z tych dni: „Rosjanie bar-
dzo sprytnie umiej¹ doprowa-
dziæ do jakiegoœ parali¿u.
Przy³¹czy³y siê do tego jeszcze
bardzo ciê¿kie warunki
istnienia. Walka, na przyk³ad,
o wêgiel, o kartofle... Zima
by³a straszliwa. Mróz, œliz-
gawica, ten ponury, brudny
Lwów, bez œwiat³a. Chleb
zaraz nastêpnego dnia po
wkroczeniu Rosjan zawijano
w gazetê. Nastêpnego dnia nie
by³o ju¿ papieru... Myœmy
tam wtedy w tym zimnym,
ciemnym Lwowie mieli doœæ
bezpoœrednich przyk³adów
zachowania siê sowieckich
ludzi. Byli naszymi w³adcami
i mieli prawo do wszystkiego”.
Ten Lwów nigdy ju¿ nie mia³
wróciæ do Polski. Na ¿yczenie
Stalina sta³ siê stolic¹ za-

Wp³yn¹³em na suchego przestwór oceanu,
Wóz nurza siê w zielonoœæ i jak ³ódka brodzi;
Œród fali ³¹k szumi¹cych, œród kwiatów powodzi,
Omijam koralowe ostrowy burzanu.

Ju¿ mrok zapada, nigdzie drogi ni kurchanu,
Patrzê w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek ³odzi;
Tam z dala b³yszczy ob³ok? tam jutrzeñka wschodzi?
To b³yszczy Dniestr, to wzesz³a lampa Akermanu.

Stójmy! – jak cicho! – s³yszê ci¹gn¹ce ¿urawie,
Których by nie doœcig³y Ÿrenice soko³a;
S³yszê, kêdy siê motyl ko³ysa na trawie,

Kêdy w¹¿ œlisk¹ piersi¹ dotyka siê zio³a.
W takiej ciszy! – tak ucho natê¿am ciekawie,
¯e s³ysza³bym g³os z Litwy. – JedŸmy, nikt nie wo³a.

Adam Mickiewicz, „Stepy akermañskie”

chodniej Ukrainy. Tak by³o
kiedyœ, a dzisiaj?

Niewiele siê zmieni³o. Go-
rzej, bo wp³ywy Ukrainy siêgaj¹
teraz a¿ pod Przemyœl, gdzie
z poci¹gu, zmierzaj¹cego do
Kijowa nale¿y wysi¹œæ, przejœæ
przez tak zwan¹ „Izbê Celn¹”,
okazaæ wa¿ny paszport, po-
tem poczekaæ w zimnej pocze-
kalni bez ³awek jakieœ pó³torej
godziny przed drzwiami zamk-
niêtymi na klucz, aby potem...
wyjœæ na peron i wsi¹œæ ponow-
nie do tego samego poci¹gu.
Nie jest to oczywiœcie równo-
znaczne z przekroczeniem
granicy! Nadal jesteœmy w
Polsce. To dopiero wstêp.
Prawdziwa granica nadejdzie
za nastêpne trzy kwadranse.
Cz³owiek, który pomaga³ mi
nosiæ ciê¿k¹ walizkê przez te
wszystkie bramki, izby i pe-
rony na dworcu w Przemyœlu
ogl¹da³ siê nerwowo na lewo
i prawo. Nie wytrzyma³em
i zapyta³em goœcia, o co chodzi.
„A bo wie pan, chodz¹ tu cze-
kiœci i przeganiaj¹ mnie. A jak
ja mam na ¿ycie zarobiæ?”
powiedzia³. Chodzi³o mu o stra¿
miejsk¹ Przemyœla, lecz wy-
raŸnie powiedzia³ „czekiœci”.
Da³em mu 50 z³otych za no-
szenie walizki oraz za tê krótk¹
lekcjê historii wspó³czesnej
Polski. Nie s¹dzi³em, ¿e takie
rzeczy s¹ mo¿liwe w Trzeciej
Rzeczypospolitej. Jeœli czekiœci
pracuj¹ w Przemyœlu, to co
robi pan Kaczyñski w War-
szawie? A mo¿e lepiej by³oby
po prostu oddaæ Przemyœl
bolszewikom? By³by jeden
problem z g³owy.

Ukraina zawsze by³a dla
mnie zagadk¹. Od wielu lat
zagadkê próbujê rozwi¹zaæ
bez powodzenia. Wydawaæ by
siê mog³o, ¿e od czasu kiedy
upad³ Zwi¹zek Radziecki w
1991 roku, sytuacja na tyle
uleg³a zmianie – w sensie
przesuniêcia mentalnoœci
tego kraju w kierunku Zacho-
du, ¿e rozwi¹zanie przyjdzie
samo, ¿e odnajdê tam po
prostu trochê inn¹ Polskê,
a mo¿e nawet dobrze mi znan¹
dzisiejsz¹ Rosjê. Otó¿ wcale
tak nie jest. Z tego co widzê,
i zaraz o tym opowiem, Ukraina

zmierza coraz bardziej i nie-
odwracalnie w kierunku so-
wietyzacji lub te¿ – innymi
s³owy – rekonstrukcji dawnego
systemu rz¹dzenia krajem.
Tyle tylko, ¿e wszystko odbywa
siê teraz pod szyldem za-
chodnio-ukraiñskiego nacjo-
nalizmu i fa³szywie pojêtego
patriotyzmu. Nacjonalizm ów
jest tak skrajny, ¿e z góry
przekreœla on wszelkie próby
zbli¿enia i ugodowego rozwi¹-
zania spornych problemów
czy to z Rosj¹, czy te¿ z Polsk¹.
Wzrasta nieufnoœæ do obydwu
s¹siadów, obarcza siê win¹
i Rosjê, i Polskê za wszystkie
nieszczêœcia jakie w historii
spad³y na naród ukraiñski.
Zw³aszcza dotyczy to Rosji,
która w dzisiejszym Lwowie i
Tarnopolu jawi siê jako rze-
czywiste Imperium Z³a, a nie
tylko jako symbol takiego
imperium, które prezydent
Ronald Reagan sobie wymyœ-
li³. Rosja jest tam tworem,
który pozostaje synonimem
ucisku, opresji spo³ecznej,
k³amstwa, z³odziejstwa, azja-
tyckiej przewrotnoœci, oszustwa
oraz gwa³cenia praw cz³owieka.
W ca³ej tej przyd³ugiej litanii
oskar¿eñ mo¿na zapewne
znaleŸæ ziarna prawdy. Jest to
tym bardziej widoczne teraz,
kiedy czas ostrego kryzysu
pogr¹¿a Ukrainê w nêdzy i nie
sprzyja uczuciom przyjaŸni
i wybaczenia. Znajdujê w tym
zjawisku nieustaj¹cych oskar-
¿eñ, wiêcej - ksenofobii oraz
paranoi, ni¿ rzeczywistego
zagro¿enia. Czasy s¹ ciê¿kie,
to prawda. Bieda i g³ód patrzy
w oczy przeciêtnemu obywa-
telowi Ukrainy, ale zagro¿enia
ze strony s¹siadów nie ma
i nie bêdzie. A jednak – patrz¹c
oczyma mieszkañca Ukrainy,
z jednej strony rozsiad³ siê
potê¿ny rosyjski niedŸwiedŸ,
który zawsze mo¿e przykrêciæ
kurek z gazem, a z drugiej –
roztacza siê wykwintna s³o-
wiañska kraina nad Wis³¹,
której bli¿sze s¹ uk³ady z Bruk-
sel¹, ni¿ los Ukrainy.

Wszytko razem, to tylko
jedna z ods³on sceny „cygañ-

skiego cyrku”, jaki sk³ócony
z prezydentem Juszczenk¹
rz¹d Ukrainy, odgrywa przed
narodem. Bo to nie proœci
ludzie podsycaj¹ nienawiœæ,
lecz ich liderzy, panowie po-
litycy. Sk¹d siê wzi¹³ „cygañ-
ski cyrk”?

W wagonie sypialnym po-
ci¹gu relacji Wroc³aw – Kijów
znajduj¹ siê cztery miejsca
le¿¹ce dla czterech pasa¿erów,
zmierzaj¹cych na wschód od
Przemyœla, poprzez granicê
pañstwow¹ w Moœciskach
i dalej, w bezkresne stepy Uk-
rainy. Nasz wagon jest ukra-
iñski, lecz wyprodukowany
oczywiœcie, w Rosji. Dlatego
te¿ w toalecie nie spuszcza siê
woda, umywalka wysch³a na
dobre, a myd³a na pró¿no tu
szukaæ. S¹ za to dwie m³ode
„prowodnice” (konduktorki)
w niebieskich mundurach,
które w tym wagonie posia-
daj¹ nieograniczon¹ w³adzê.
W ka¿dy sposób staraj¹ siê
okazaæ sw¹ s³u¿bow¹ przewagê
nad pasa¿erami. S¹ po prostu
bezczelne, jak za dawnych
dobrych sowieckich czasów
bywa³o. Podobno mo¿na zdo-
byæ ich przychylnoœæ za nie-
wielk¹ op³at¹ – nie mo¿e to
jednak byæ zwyk³a wziatka
jak dawniej, lecz sponta-
niczny podarek od serca.
Tutaj z w³adz¹ nie ma ¿artów;
to nie Polska albo Ukraina
sprzed Drugiej Wojny Œwiato-
wej, kiedy rz¹dzili w niej
polscy panowie i jeœli nie bili
po mordzie, to nazywano ich
„ludzkimi panami”.

W moim przedziale podró-
¿uje czterech pasa¿erów:
trzech Polaków i jeden Uk-
rainiec. A zatem jest ca³y
komplet. Ciasno tutaj nie do
zniesienia, tak wiêc, jedn¹
z walizek, tê moj¹, trzeba by³o
wynieœæ do innego przedzia³u,
który niestety od Lwowa by³
ju¿ zarezerwowany. Jakoœ ni-
komu nie chcia³o siê spaæ, mimo
¿e noc robi³a siê coraz ciem-
niejsza. Za oknami – wœród
olbrzymich zwa³ów dziewi-
czego œniegu – pojawia³y siê
aby zaraz znikn¹æ – biedne

Jak nas widzą,

Autor w Karpatach, na granicy z Rumuni¹. Blondynka -
to dr Inna Steszyn z Uniwersytetu w Tarnopolu, a nie-
wiasta od prawej, to jej mama



19
Kurier Galicyjski * 12�25 czerwca 2009

drewniane domy i stada g³od-
nych psów, podobne do wilków.
Najciekawsz¹ postaci¹ w na-
szej czwórce jest ukraiñski
biznesmen Taras, wracaj¹cy
do Kijowa z Dêbicy, gdzie
pracuje dla polskiej farmaceu-
tycznej firmy „Olimp”. Taras
p³ynnie mówi po polsku i tyl-
ko niektóre jego s³owa – po¿y-
czone z rosyjskiego – nie s¹
zrozumia³e dla moich m³o-
dych towarzyszów podró¿y,
Polaków. Ale sens jego bardzo
d³ugiego monologu jest a¿
nadto dobrze zrozumia³y dla
wszystkich.

Opowieœæ Tarasa uderza
w samo sedno rzeczy. To  nie
wa¿ne – mówi³ – czy ziemiê
uœpion¹ w g³êbokich warst-
wach œniegu, które teraz noc¹
poci¹g przecina, nazwiemy
„Ukrain¹” czy te¿ „Polsk¹”. To
jest jedynie nazwa umowna,
bo ziemia ta ju¿ dawno nale¿y
do bogatych Niemców, Angli-
ków, Hiszpanów i Nowo-
ruskich. To oni tutaj rz¹dz¹.
Biednym wpychaj¹ na si³ê
pieni¹dze w postaci przeró¿-
nych po¿yczek i kredytów na
przebudowê domu, na nowy
samochód lub plazmowy
telewizor, na otwarcie w³as-
nego przedsiêbiorstwa, rzekomo
po to, aby ul¿yæ ich trudnemu
losowi. Ale nie zapominaj¹
oni ani na chwilê o po¿yczo-
nych pieni¹dzach i nale¿nych
procentach, ani te¿ o tym,
czyja tak naprawdê ta ziemia
jest. Ziemia nale¿y do zagra-
nicznych banków oraz do
tych, którzy urzeczywistnia-
j¹c plan Bismarcka „Drang
nach Osten” stworzyli niedawno
Uniê Europejsk¹... Nikt w
przedziale nie oœmieli³ siê
wykrztusiæ  s³owa sprzeciwu,
ba, wszyscy potakiwali. A nasz
wyk³adowca z Kijowa ci¹gn¹³
dalej: rz¹dy odydwu krajów,
i Polski, i Ukrainy, s¹ ju¿
przekupione i ju¿ nas sprze-
da³y za walutê. A po co by³y
te „opcje walutowe”? – wy-
krzykuje gromkim g³osem.
Polacy i Ukraiñcy s¹ ju¿ tutaj
tylko niewolnikami. Rabami,
którzy do koñca ¿ycia i przez
nastêpnych kilka pokoleñ
pracowaæ bêd¹ dla nowych
panów. Popatrzcie co robi¹
rz¹dy  tych dwóch krajów? –
mówi i zaraz wyjaœnia. Tak
jak kiedyœ przyje¿d¿a³ do wsi
cygañski tabor, Cyganie dzie-
lili siê na dwie grupy. Jedna
ustawia³a scenê w namiocie
i przygotowywa³a j¹ do wie-
czornego przedstawienia. Gdy
baby i ch³opy we wsi, ciekawi
co te¿ takiego poka¿¹ w cy-
gañskim cyrku, zbierali siê w
namiocie, druga czêœæ Cyga-
nów pl¹drowa³a domy we wsi
i krad³a co siê da³o. Dok³adnie
tak samo jest teraz w Kijowie
i w Warszawie – mówi³ Taras.
Prezydent Juszczenko wojuje
w telewizji z premier Tymo-
szenko, natomiast po przed-
stawieniu wspólnie pij¹ wódkê
i licz¹ pieni¹dze, które razem
ukradli. Co prawda Taras dy-
plomatycznie nie wspomnia³

explicite o prezydencie Ka-
czyñskim i premierze Tusku,
lecz analogia by³a a¿ nadto
widoczna.

„I to jest w³aœnie ten cy-
gañski cyrk w naszej telewizji”
– podsumowa³ swoje wywody
domoros³y analityk nauk po-
litycznych z Kijowa. Czy¿by
Taras mia³ racjê?

A oto drugie ciekawe spot-
kanie. Tym razem moim roz-
mówc¹ jest Igor (lub – bardziej
poprawnie – Ihor), m³ody
taksówkarz w Tarnopolu.
Nazwa miasta wywodzi siê
podobno od nazwiska pol-
skiego hrabiego Tarnowskiego,
ale kto to wie na pewno?
Miasto le¿y wprost na trakcie

zwykle przepada³y podczas
kontroli), oraz takie gdzie po-
dobieñstwo nabywcy pasz-
portu by³o dostatecznie du¿e,
aby mo¿na by³o zostawiæ
oryginaln¹ fotografiê niena-
ruszon¹. Szczêœcie odwa¿nym
sprzyja i Igorowi przypad³
w udziale taki w³aœnie paszport.
Igor dok³adnie opisa³ „pol-
skich ch³opaków”, którzy
dokonywali przerzutu grupy
lewych „Polaków” na zachód
– do Niemiec i dalej do Anglii.

wzrokiem i doda³ nie œpie-
sz¹c: do oficera podesz³a
polska dziewczyna, pilotuj¹ca
grupê w autokarze i wska-
zuj¹c na Igora powiedzia³a:
„To ruski”. Oficer zakl¹³ g³oœno
na s³owo „k” (jeœli podœwia-
domie myœla³ o dziewczynie
z autokaru, to bym siê z nim
zgodzi³) i po ponownym przej-
rzeniu paszportu kaza³ mu
wysi¹œæ z autokaru. Igor zosta³
aresztowany, odebrano mu
wszystko. co posiada³ w³¹cznie

A kiedy nadejdzie dzieñ,
w którym zostanê prezydentem
Polski, moim pierwszym dek-
retem ustanowiê nie tylko
Kartê Polaka, to ma³o, ale te¿
honorowe obywatelstwo pol-
skie dla Igora. Tak dobrego
cz³owieka dawno ju¿ nie
spotka³em w ¿adnym z odwie-
dzanych przeze mnie krajów
na œwiecie. Polsce przybêdzie
jeden uczciwy obywatel. A ten
wszystko wiedz¹cy m¹drala w
poci¹gu opowiada³, ¿e „czy to
Ukraina, czy to Polska, to jest
tylko rzecz umowna”. Nie-
prawda! Tak niestety jeszcze
nie jest. Dzieli nas dziejowa
przepaœæ, a ró¿nica nie wy-
daje siê maleæ – przeciwnie –
ta ró¿nica wzrasta.

Podczas mojego krótkiego
pobytu na uniwersytecie w
Tarnopolu mia³y miejsce dwa
niby niewiele znacz¹ce zda-
rzenia. Kiedy zacz¹³em wyk³ad
do m³odzie¿y, pos³uguj¹c siê
jêzykiem rosyjskim, wsta³
z ³awki jeden student – dosyæ
pewny siebie – i powiedzia³ po
prostu: „Tutaj nie mówi siê po
rosyjsku”. Komentarz zbytecz-
ny, bo na ksenofobiê nie ma
lekarstwa. Tyle tylko, ¿e w
mojej d³ugiej karierze nau-
czyciela akademickiego by³ to
pierwszy tego rodzaju przy-
padek.

Drugi incydent dotyczy
naprawy mojego laptopa,
który od roku nie dzia³a³ po-
prawnie, bo pewien informa-
tyk popsu³ go w Krakowie.
Najlepsi komputerowi ek-
sperci ze szko³y Tadeusza
Pomianka w Rzeszowie,
nazywanej Wy¿sz¹ Szko³¹
Informatyki i Zarz¹dzania,
tzw. WSIZ, próbowali kom-
puter naprawiæ – i bez skutku.
W Tarnopolu komputer zo-
sta³ naprawiony w prywat-
nym zak³adzie „My Compu-
ter”, obok uniwersytetu, na
poczekaniu, za dos³ownie
kilka minut za jedyne 10
hrywien. Dzia³a do tej chwili.
Czy jest zatem jakaœ ró¿nica
miêdzy Polsk¹ a Ukrain¹?
Tak, ogromna – i w tym
wypadku na korzyœæ Uk-
rainy.

Punktualnie o 4:30 rano
dostojnie i bez poœpiechu
wtoczy³ siê na peron trzeci
dworca w Tarnopolu „ekspres”
z Kijowa. Tym razem moje
miejsce wypad³o w polskim
wagonie sypialnym i polski
konduktor zapyta³ uprzej-
mie: „Pan do Polski?” Takie
w³aœnie magiczne s³owa
wypowiedzia³. I mia³ racjê,
bo ja nie jecha³em tylko do
Rzeszowa, lecz jecha³em do
Polski – i gotów by³em oddaæ
wszystko, co posiadam, aby
tylko tam wróciæ.

W poci¹gu, przez resztê
nocy i po³owê nastêpnego
dnia, nie zmru¿y³em oka.
A kiedy pokaza³ siê o œwicie
pierwszy polski napis i zoba-
czy³em pierwszy polski
koœció³, uwierzy³em, ¿e oto
znowu jestem w OjczyŸnie.

tak nas piszą

Autor w Instytucie Mechaniki Ukraiñskiej Akademii
Nauk we Lwowie. Od lewej dyrektor Instytutu prof.
Wo³odymyr Wasylowycz Panasiuk, od prawej jego
zastêpc¹ dr Ihor Dmytrak

By³ tam jakiœ Ryszard, ten
dobry, i jakiœ W³adys³aw, ten
z³y. Obydwaj szkolili Igora
przygotowuj¹c go do prze-
rzutu – opowieœæ jakby ¿ywcem
wziêta z historii Drugiej Wojny
Œwiatowej lub te¿ z filmu
o James Bondzie. Cel operacji
by³ prozaiczny i zupe³nie
przyzwoity: podj¹æ pracê w
Anglii, gdzie obywatele Polski
mog¹ pracowaæ legalnie.

Czu³em, jak jego opowieœæ
komplikuje siê i jak wzrasta
napiêcie. Niespodziewanie
dla samego siebie odnios³em
takie wra¿enie, jak gdybym to
ja wraz z Igorem siedzia³ w
tym autokarze i za chwilê
mia³ przekraczaæ polsk¹ gra-
nicê z Niemcami – w drodze
do wolnoœci i dobrobytu. Po-
stanowi³em po³o¿yæ wszystko
na jedn¹ szalê i uto¿sami³em
siê z moim rozmówc¹. Szybko
pomyœla³em „jeœli jemu siê
uda, to spe³ni siê to najwa¿-
niejsze ¿yczenie w moim
¿yciu”. Opowieœæ Igora po-
ch³onê³a mnie bez reszty.
Zapomnia³em o otaczaj¹cym
nas œwiecie. Oto by³ on i by-
³em ja, obydwaj na fa³szywych
polskich paszportach, i za
chwilê mieliœmy przekraczaæ
granicê. Ca³e nasze przysz³e
¿ycie zale¿a³o od tego jednego
momentu. ̄ o³nierz  w polskim
mundurze uwa¿nie obejrza³
paszport Igora, przyjrza³ siê
te¿ okazicielowi i niedba³ym
ruchem rêki zaakceptowa³
przekroczenie granicy. „Wy-
grana! Wygraliœmy ¿ycie!” –
radosna myœl, jak b³yskawica
przemknê³a przez moj¹ g³owê,
ale... widzia³em, ¿e to jeszcze
nie koniec opowieœci. Igor po-
patrzy³ na mnie smutnym

z paszportem. Poddano go
szczegó³owemu œledztwu w
obecnoœci t³umacza, potem
osadzono w wiêzieniu i na
koniec deportowano w kajda-
nach na Ukrainê. Tutaj te¿
odsiedzia³ swoje, zanim wróci³
do rodzinnego miasta, Tarno-
pola...

Przez resztê dnia wy-
dzwania³em z mojej komórki
w sieci „Kyiv-Star” do Igora
i prosi³em, aby zawióz³ mnie
to tu, to tam, bo nadchodzi³
koniec mojej wizyty w Tar-
nopolu. Zosta³o jeszcze kilka
godzin do odjazdu tego
cholernego poci¹gu z Kijowa
do Wroc³awia. Poci¹gu, któ-
rego szczerze nienawidzi³em
(poci¹g mia³ odjechaæ z
g³ównego dworca w Tarno-
polu o godzinie 4:30 rano).
Ilekroæ próbowa³em do³o¿yæ
spory napiwek Igorowi do
nale¿nej mu zap³aty za jazdê
taksówk¹, starannie zwraca³
nadmiar pieniêdzy lub te¿
zalicza³ je na poczet na-
stêpnej jazdy...

Jak wiêc, myœleæ o Ukra-
iñcach? W Rzeszowie mó-
wiono mi „niech pan uwa¿a,
broñ Bo¿e, nie zostawia ba-
ga¿u samego, tam tylko
z³odzieje i bandyci, no wia-
domo kto”. A tutaj moja
walizka podró¿owa³a ca³¹
noc w zupe³nie innym prze-
dziale i teraz, ju¿ niemal w
chwili odjazdu – taki Igor.
Odda³ wszystkie hrywny
i wszystkie kopiejki, które
próbowa³em mu zostawiæ!
Myœlê, ¿e kiedyœ los uœmiech-
nie siê i do Igora, i do mnie,
bo jest jeszcze jedno niespe³-
nione marzenie u mnie, a Igor
jak dot¹d, to przegra³.

Natalia Diaczenko w izbie
ukraiñskiej w karczmie
„Stary M³yn” w Tarnopolu

kolejowym do Kijowa, trochê
dalej na wschód od Lwowa.
Dziœ miejscowoœæ ta nosi
nazwê Ternopil (co przypo-
mina staro¿ytn¹ Grecjê), a sam
Lwów to te¿ ju¿ nie Lwów lecz
Lviv. I tak bêdzie po wsze czasy,
nawet wtedy kiedy znikn¹
wszystkie idiotyczne i upoka-
rzaj¹ce granice. Nota bene ta
obecna w Moœciskach wo³a
o pomstê do nieba, ur¹gaj¹c
wszelkim standardom kultury
europejskiej. Podobno i Pol-
ska i Ukraina le¿¹ w Europie.
S³ysza³em nawet pewnego razu,
jak ktoœ dowodzi³, ¿e œrodek
geometryczny Europy znajduje
siê na Ukrainie w³aœnie. Jed-
nak geometria to nie wszystko.

Ka¿dy naród sk³ada sie
z pojedynczych ludzi, takich
jak Taras, takich jak Igor i
miliony innych. Ludzie ci
maj¹ przeró¿ne marzenia,
których suma reprezentuje
duszê narodu, to co w danym
narodzie jest najcenniejsze.
Kiedy Igor zrozumia³, ¿e
przyjecha³em z Polski, opo-
wiedzia³ mi o swoich przygo-
dach w Polsce. Mówi³ tylko
w jêzyku ukraiñskim, który
z trudem rozumia³em, a Igor
nie zna³ ani rosyjskiego ani
polskiego. Postaram siê odt-
worzyæ jego opowieœæ. Igor
jest m³odym mê¿czyzn¹, oby-
watelem Ukrainy. Kilka lat
temu podczas pobytu w Polsce,
w okolicach Wroc³awia –
gdzieœ tam w ma³ym mias-
teczku, w pobli¿u granicy z
Niemcami – kupi³ na czarnym
rynku polski paszport za pó³-
tora tysi¹ca euro. Mówi³, ¿e
by³y dwa rodzaje takich pasz-
portów do kupienia. By³y
takie, w których w miejsce
oryginalnego zdjêcia pod³o¿ono
zdjêcie nowego posiadacza (te KG
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KATARZYNA £OZA
tekst i zdjêcia

Pocz¹tek grudnia 2008
roku by³ bezœnie¿ny. Inaczej,
ni¿ 90 lat temu, kiedy naj-
pierw we Lwowie, a potem
jeszcze d³ugo w Galicji
Wschodniej trwa³y walki
miêdzy Polakami i Ukraiñ-
cami, rozpoczête w noc na
1. listopada 1918 roku. Po-
ranki bywa³y mroŸne, ale dni
by³y deszczowe. W³aœnie ta-
kiego deszczowego dnia
przyjecha³a do Lwowa, zao-
patrzona, a jak¿e, w sztuczny
œnieg i dym, szeœcioosobowa
ekipa z Warszawy, aby na-
krêciæ film o wydarzeniach
wojny polsko-ukraiñskiej
oraz pokazaæ kawa³ek wspó³-
czesnego Lwowa. Bohaterami
filmu by³y nie tylko Orlêta (w
filmie w ich rolê wcielili siê
uczniowie polskiej szko³y
nr 10 im. œw. Marii Magdaleny),

„Obrona Lwowa” �

IMPRESJE Z DRUGIEJ STRONY LUSTRA

Krzysztof Lang i Henryk Janas ze statystami

ochrony przed zimnem. M³o-
dzi aktorzy mogli wczuæ siê
trochê w atmosferê sprzed 90
lat, kiedy zziêbniêci i g³odni
dzielili siê filmowym chlebem.
Inscenizacje by³y krêcone w
szkole nr 10, na Cytadeli, na
Cmentarzu £yczakowskim,
na Rynku Lwowskim.

Dobrym duchem ekipy by³
Henryk Janas, operator, który
rozbraja³ wszystkich swoim
poczuciem humoru, roz³ado-
wywa³ stresowe sytuacje, dro-
czy³ siê z re¿yserem. Gdyby
nie on, ciê¿ko by³oby wytrzymaæ
wielogodzinne maratony.

Wa¿n¹ czêœci¹ filmu by³y
rozmowy z lwowiakami, nie

wszystkie wykorzystane póŸ-
niej w filmie – ekipa goœci³a
w domu aktora Polskiego
Teatru Ludowego, Janusza
Tyssona i u sióstr Ireny i Jad-
wigi Zappe, które poœwieci³y
siê patriotycznemu wycho-
waniu polskich dzieci w ok-
resie komunistycznym, oraz
uczy³y ich religii. Za swoj¹
dzia³alnoœæ zosta³y nagro-
dzone tytu³em Kustosza Pa-
miêci Narodowej. W rozmo-
wach poruszano tak¿e trudne
tematy – dwie siostry pañ
Zappe jako dzieci zginê³y z r¹k
ukraiñskich nacjonalistów.
Mimo to nie ¿ywi¹ one do
Ukraiñców nienawiœci. Jak

odbieraj¹ Polskê? – mo¿e i Pol-
ska jest tam, ale duch pol-
skoœci to by³ u nas, – twierdzi
pani Wisia.

Nagrano rozmowy z Mari¹
Tarnawieck¹ – znakomit¹
pianistk¹ i wybitnym peda-
gogiem, d³ugoletnim wyk³a-
dowc¹ lwowskiego konserwa-
torium i córk¹ znanego przed-
wojennego architekta. Pani
Maria, choæ w pierwszym
momencie sprawia³a wra¿e-
nie prawdziwej femme fatale,
przy bli¿szym poznaniu
okaza³a siê osob¹ niezwykle
skromn¹, nie lubi¹c¹ mówiæ
o sobie i swoich osi¹gniê-
ciach, a tak¿e prawdziw¹
dam¹, dbaj¹c¹ w najdrobniej-
szych szczegó³ach o odpo-
wiedni¹ prezentacjê i niena-
ganne maniery.

Ostatni¹ utrwalon¹ na
taœmie rozmow¹ by³a rozmowa
z pani¹ Janin¹ Zamojsk¹,
która w ogóle pocz¹tkowo nie
chcia³a siê zgodziæ na na-
granie, a kiedy siê zgodzi³a,
by³a niezwykle serdeczna
i skromna, i nawet prosi³a,
¿eby puœciæ j¹ anonimowo,
bez nazwiska, bo nie chce
reklamy. Przys³uchuj¹ca siê
rozmowie p. Emilia Chmie-
lowa nawet za¿artowa³a, ¿e
z czarnym paskiem na oczach.

Pani Jasia powiedzia³a wiele
ciekawych rzeczy, choæ wiêcej
poza kamer¹, ni¿ do niej.
Powiedzia³a, ¿e my, Polacy,
nigdy nie byliœmy przeciwko
Ukraiñcom, a jedynie prze-
ciwko OUN i UPA. ̄ e mieliœmy
wielu przyjació³ wœród Or-
mian, ¯ydów.

Rozmowy by³y przeprowa-
dzane nie tylko z Polakami,
ale tak¿e z Ukraiñcami, wœród
których by³ m. in. prof. Ja-
ros³aw Hrycak,

Kamera goœci³a tak¿e w
polskiej szkole, na lekcji u
drugoklasistów. Dzieci z prze-
jêciem opowiada³y o prezen-
tach miko³ajkowych, œpiewa³y
i recytowa³y wiersze, a na
przerwie rzuci³y siê do Krzysz-
tofa Langa po autografy.

Udzia³ w realizacji filmu i
obserwowanie pracy ekipy
filmowej to fascynuj¹ce zajê-
cie. Krok po kroku powstaje
film – od pomys³u, przez
dokumentacjê, scenariusz,
zdjêcia, monta¿, a¿ po efekt
finalny. Dziêki temu, ¿e mog-
³am uczestniczyæ w pracach
ekipy, a tak¿e dziêki temu, ¿e
i za mn¹ kamera chodzi³a ca³y
dzieñ – w domu, w pracy, w
czasie wolnym – mog³am zo-
baczyæ, jak powstaje film
dokumentalny. Co ciekawe,
film powstawa³ nie tylko jako
zapis na taœmie, ale i u ka¿-
dego z nas, ka¿dego z cz³on-
ków ekipy w wyobraŸni.
Ka¿dy z nas z wys³uchanych
rozmów, odegranych scen,
obejrzanych obrazów tworzy³
sobie wyobra¿enie o filmie,
swoj¹ w³asn¹ jego wersjê. Te
wersje bardzo siê ró¿ni³y od
wersji re¿ysera. Dlatego pierw-
szym uczuciem po obejrzeniu
filmu by³o rozczarowanie:
dlaczego nie poci¹gniêto tego
w¹tku, dlaczego nie znalaz³a
siê w filmie ta wypowiedŸ, czy
tamta postaæ. Dlaczego na-
œwietlony zosta³ ten aspekt,
a pominiêty inny? Mnie za-
brak³o pokazania Lwowa od
innej ni¿ polska strony.

To doœwiadczenie da³o mi
te¿ do zrozumienia, na ile tak
naprawdê film jest dzie³em
re¿ysera, odzwierciedleniem
jego œwiatopogl¹dów, patrze-
nia na œwiat, jego wiedzy.
Bior¹c udzia³ w filmie podpi-
suje siê zgodê na wykorzys-
tanie wizerunku. Cz³owiek
staje siê materia³em, z którym
re¿yser robi, co chce. Trzeba
mieæ do niego ogromne zaufa-
nie, ¿eby nie podpisywaæ tej
zgody dr¿¹c¹ rêk¹.

Krzysztof Lang to zaufanie
zdoby³. Swoj¹ pasj¹, ¿yczli-
woœci¹, ogromn¹ pogoda
ducha. Nikogo nie traktowa³
z góry. Wszystkie problemy,
nawet takie, które innych
doprowadzi³yby do szewskiej
pasji, przyjmowa³ ze stoickim
spokojem. Da³ siê poznaæ
jako prawdziwy cz³owiek
renesansu, z którym mo¿na

Zdjêcia na dziedziñcu szko³y nr 10

ale tak¿e wspó³czeœni lwo-
wiacy i nawet lwowskie ulice.

Twórcy filmu to ludzie ju¿
doœwiadczeni w tematach
lwowskich– re¿yser Krzysztof
Lang kilka lat temu zrealizo-
wa³ film „Przestrzenie Bana-
cha”, przypominaj¹cy ciekawe
¿ycie genialnego polskiego
matematyka, którego los
rzuci³ do Lwowa i który tego
Lwowa za ¿adne pieni¹dze nie
zgodzi³ siê opuœciæ. Operator
Henryk Janas, nadworny
operator Jerzego Janickiego
niejedno miejsce we Lwowie
ogl¹da³ szklanym okiem
swojej kamery.

W sumie, w ci¹gu 10 dni
nieprzerwanej pracy nakrê-
cono 25 godzin materia³u,
z którego mia³ w monta¿owni
powstaæ 50-minutowy film.
Ekipa pracowa³a nieprzerwa-
nie od 8.00 rano, a nierzadko
rozpoczynano wczeœniej, ¿eby
zakoñczyæ grubo po pó³nocy.
Oprócz zdjêæ sporo czasu zaj-
mowa³y rozmowy i narady,
gdy¿ scenariusz powstawa³
czêœciowo na gor¹co, pod
wp³ywem zastanej we Lwowie
rzeczywistoœci, rodz¹cych siê
na bie¿¹co pomys³ów. Nie
oszczêdzano statystów. Przerw
na obiad nie by³o, kostiumy
nie zapewnia³y odpowiedniej

Zdjêcia przy politechnice

Krzysztof Lang z aktorami - uczniami szko³y nr 10
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nowy film Krzysztofa Langa
porozmawiaæ zarówno o ana-
lizie matematycznej, jak i o
siedemnastowiecznych spo-
sobach walki, alpinizmie, czy
o przek³adzie Ulissesa. Oczy-
wiœcie, jeœli jest siê dla niego
partnerem do rozmowy. W
œwiêta Krzysztof Lang zaprosi³
mnie do domu. Poczêstowa³
w³asnorêcznie przygoto-
wanym œledziem. Byliœmy
pod wra¿eniem jego przepiêk-
nej biblioteki.

Dzie³o staje siê pe³ne do-
piero w konfrontacji z odbiorc¹.
Pierwsze egzemplarze filmu

dotar³y do Lwowa na d³ugo
przed premierowym pokazem
w telewizji. Re¿yser zadzwoni³
tego samego dnia z pytaniem
o wra¿enia, szczególnie, jak
film zosta³ odebrany przez
mojego mê¿a, który jest
Ukraiñcem. Obawia³ siê, czy
nie zostanie odebrany, jako
antyukraiñski. Opinie chyba
by³y zgodne – nikt go w ten
sposób nie odebra³, ale te¿
zdecydowanie jest to film
robiony przez Polaków i dla
Polaków. Nie do pokazania w
ukraiñskiej telewizji. Porusza

tematy bli¿sze Polakom, nie
jest antyukraiñski, ale mo¿na
nazwaæ go propolskim. By³am
bardzo zaskoczona, kiedy do-
wiedzia³am siê, ¿e niektóre
œrodowiska w Polsce odebra³y
go jako antypolski.

Panie Krzysztofie, we Lwo-
wie jest jeszcze wiele filmów
do nakrêcenia! I zosta³o jesz-
cze tyle sztucznego œniegu do
wykorzystania…

Na Cytadeli

ZAPRASZAMY

WSZYSTKICH

CHÊTNYCH
na pokaz premierowy
filmu „Obrona Lwowa”
(2008 r., 52 minuty,
kolor),  który odbêdzie
siê 24.06.09, o godz.
18.00, we Lwowie,
przy ul. Gródeckiej 36
w pomieszczeniach res-
tauracji „Lwowska Pre-
miera”. Re¿. Krzysztof
Lang, zdjêcia Henryk
Janas.

Firma Voith Turbo

sp. z o.o. z siedzib¹

w Polsce, Majków Du¿y 74,

97-371 Wola Krzysztoporska

poszukuje pracownika do obs³ugi rynku polskiego

i ukraiñskiego w zakresie zespo³ów pojazdów u¿yt-

kowych.

Miejsce pracy: Polska lub Ukraina (okolice Lwowa)

Wymagania:

1. Wykszta³cenie: techniczne wy¿sze, kierunki

mechanika i podobne.

2. Znajomoœæ jêzyków: polski, ukraiñski/rosyjski,

angielski – wszystkie w stopniu umo¿liwiaj¹cym

swobodn¹ komunikacjê w mowie i piœmie.

3. Wiek: do 35 lat.

4. Prawo jazdy.

5. Podstawowa znajomoœæ programów komputero-

wych do prac biurowych.

Przewidywane jest 6-miesiêczne szkolenie we

W³oszech.

Oferty nale¿y kierowaæ na adres firmy /e-mail:
ma³gorzata.lewandowska@voith.com

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA

HALINA P£UGATOR

„W dalekim królestwie
podziemnym ¿yj¹ najbar-
dziej sprawiedliwi mnisi –
Rachmani. Ca³e ¿ycie tylko
modl¹ siê i poszcz¹ za nasze
grzechy i przewinienia. Byæ
mo¿e, dziêki ich proœbom
Pan Bóg jeszcze trzyma nas
na tym œwiecie. Rachmani
s¹ tak bardzo sprawiedliwi,
¿e nie wiedz¹, co to czas.
Nie wiedz¹, kiedy jaki dzieñ
nastêpuje, dlatego wiêc
mamy im obwieœciæ, kiedy
nastaje na ziemi œwiêta
Wielkanoc”, - tak, pamiê-
tam, mówi³a baba Kowali-
cha, Hucu³ka, u której  by-
wa³am pewnie czêœciej, ni¿
u siebie w domu.

Ka¿dego roku na Wielka-
noc chowa³a skorupki z pisa-
nek i kraszanek. Wieczorem,
wraz z innymi starszymi
kobietami, potajemnie, ¿eby
nie trafiæ na oczy osoby,
oddanej ideologii sowieckiej,
puszcza³a je ze strumieniem
rzeki. Wierzy³a œwiêcie, ¿e
tylko tak mo¿na przekazaæ
Rachmanom wiadomoœæ o
Wielkanocy.

Dawno ju¿ nie ma na
œwiecie baby Kowalichy, ale
wspomnienia dobrych, dziw-
nych Rachmanów oraz ich
Wielkanocy pozostan¹ w mej
pamiêci na zawsze.

Szerzej o tym pradawnym
œwiêcie opowie nam Stefania
Kapustyñska, kierownik
Wydzia³u Folklorystyki i Et-

nografii Centrum Naukowo-
Metodycznego Kultury i Tu-
rystyki Przykarpacia.

- Pani Stefanio, kim s¹ ci
tajemniczy ludzie – Rach-
mani?

- Sprawa pochodzenia
Rachmanów na zawsze zo-
sta³a pokryta kurzem historii.
Badacze mówi¹, ¿e legendy
o tajemniczych podziemnych
sprawiedliwych licz¹ ponad
tysi¹c lat. Jedni naukowcy
twierdz¹, ¿e Rachmani – to
kimeryjowie, bêd¹cy poprzed-
nikami dzisiejszych miesz-
kañców gór, którzy wyjechali
do Indii. Inni badacze proto-
historii uwa¿aj¹, ¿e Rach-
mani – to nikt inny, jak brach-
mani – kap³ani indo-aryjscy.
Otó¿, tak czy inaczej, s¹ to
nasi przodkowie, o których
zachowa³y siê nawet wzmianki
pisemne. W staroruskim lato-
pisie „Powieœæ lat minionych”
jest mowa o tym, ¿e na

U Hucu³ów wszystko z jednej
strony jest bardziej proste,
a z innej – œwiêto to jest pe³ne
kolorytu miejscowego.

- Czy przetrwa³y na Hu-
culszczyŸnie jakieœ szcze-
gólne obrzêdy, dotycz¹ce
obchodów Wielkanocy rach-
mañskiej?

- Czegoœ szczególnego
brak. W dniu Wielkanocy
rachmañskiej nie wykonuje
siê ¿adnych prac fizycznych.
Natomiast, w osadach kar-
packich starzy mieszkañcy
poszcz¹ zaraz po Wtorku
Wielkanocnym a¿ do tego
œwiêta rachmañskiego. Poza
tym, na skorupce pisanki,
wrzucanej do rzeki Rach-
manom, koniecznie ma byæ
znak niekoñcz¹cej siê drogi.
Jeœli tego znaku braknie,
skorupka nie dop³ynie do
dziwnej wyspy i nie zamieni
siê w poœwiêcone jajko, a
Rachmani nie dowiedz¹ siê
o Wielkanocy i nie przestan¹
poœciæ. Mo¿e wówczas nast¹-
piæ koniec œwiata.

Otrzymawszy informacje
o Wielkanocy od swych ziem-
skich krewnych, Rachmani
z radoœci bij¹ w dzwony, które
mo¿na us³yszeæ, wszed³szy na
wierzcho³ek najwy¿szych gór
i przy³o¿ywszy ucho do ziemi.
Us³yszeæ bicie dzwonów spra-
wiedliwych Rachmanów mog¹
tylko ludzie uczciwi i dobrzy,
poniewa¿ dla grzeszników
ziemia jest niema.

PO ZWYKŁEJ WIELKANOCY
HUCULI OBCHODZĄ KOLEJNĄ – RACHMAŃSKĄ

dalekich wyspach mieszkaj¹
„wachmani”, którzy „nie
czyni¹ nic z³ego”.

- Jeœli legenda o naszych
przodkach ma tak dawne
pochodzenie i dotyczy, na
pewno, nie tylko Hucu³ów,
to dlaczego Wielkanoc
rachmañska jest obcho-
dzona tylko w Karpatach?

- Jeszcze w wieku XIX
œwiêto to by³o obchodzone na

Ziemi Lwowskiej, Kijowskiej,
pod Po³taw¹, Czerkasami.
Niestety, straciliœmy bardzo
wiele.

Powiem jednak, ¿e obecnie
Wielkanoc rachmañska jest
obchodzona przez wspólnoty
Wiary Run. Cz³onkowie tych
wspólnot uwa¿aj¹, ¿e rzu-
canie skorupek na wodê – to
symboliczna wymiana infor-
macji z duchami praojców. KG
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AGNIESZKA RATNA

W przysz³ym roku w
£ucku bêdzie mia³o miejsce
niecodzienne wydarzenie.
Z okazji 925. rocznicy za³o-
¿enia miasta maj¹ zamiar
przybyæ tu liczni spadko-
biercy prastarego szlachec-
kiego rodu o nazwisku
Peretyatkowicz. S¹ dziœ
rozproszeni po ca³ym œwie-
cie. Inicjatork¹ spotkania
jest Helena Andriejewa-
Peretyatkowicz. Pracuje
ona nad ksi¹¿k¹ o swoim
rodzie, a niedawno po raz
pierwszy przyby³a na
ziemie przodków.

Legenda g³osi, ¿e przod-
kowie pani Heleny przybyli na
Wo³yñ z obecnych terenów
Bia³orusi, spod Brzeœcia.
Uciekaj¹c przed hord¹ tatar-
sk¹, Jacek Peretyatkowicz
i grupa jego towarzyszy
osiedlili siê w pobli¿u £ucka,
w miasteczku Ró¿yszcze. Nie
mo¿na powiedzieæ, ¿e jego
dzieci ¿y³y d³ugo i szczêœliwie.
Córka trafi³a do niewoli, a
synowie Pawe³ i Antoni zgi-
nêli, broni¹c ziemi ojczystej
przed najeŸdŸcami. W 1620 r.
Antoniemu urodzi³ siê syn
Krzysztof. Jemu w³aœnie s¹-
dzone by³o przed³u¿enie rodu
Peretiatkiewiczów i rozs³awie-
nie go.

W £uckiej Ksiêdze Grodz-
kiej opisana zosta³a historia
otrzymania przez niego szla-
chectwa i herbu. Za zas³ugi
przed Rzeczpospolit¹ król Jan
Kazimierz zaproponowa³
Sejmowi nadanie Krzyszto-
fowi Peretyatkowiczowi tytu³u
szlacheckiego. Zosta³ miano-
wany na regenta miejskiego
£ucka.

W roku 1693 Krzysztof
Peretyatkowicz otrzyma³
miano pu³kownika w Czerni-
howie. O¿eni³ siê z rodowit¹
Polk¹, Helen¹ Wrze¿ewsk¹,
która podarowa³a mu dwóch
synów – Adama-Stanis³awa
i Jana-Aleksandra. W³aœnie
oni zapocz¹tkowali ga³êzie
rodu Peretyatkowiczów.

Obecnie liczni potomko-
wie Krzysztofa s¹ rozproszeni
po ca³ym œwiecie. Mieszkaj¹
w Polsce i na Ukrainie, w Ro-
sji i Kazachstanie, Hiszpanii,
Izraelu, Chile i Kanadzie, Ar-
gentynie i Danii. Gdyby opo-
wiadaæ o losie ka¿dego z nich,
materia³u starczy³oby na
wielotomowe dzie³o. Zatrzy-
mamy siê przy historii rodziny,
która ich odnalaz³a i próbuje
zebraæ wszystkich razem.

…Burzliwe lata 20. ubieg-
³ego wieku. ¯ycie Zosi Pere-
tyatkowicz w domu dziecka w
rosyjskim mieœcie Barnau³
by³o ciê¿kie. „Dworianka”, -
tak przezywali j¹ inni wycho-
wankowie. Jak m³ode drzewko,
zosta³a wydarta z rodzinnego
gniazda, rozdzielono j¹ z
rodzin¹. Po nocach Zosi œni³
siê maj¹tek w Kamieñcu Po-
dolskim. Rodzice, którzy zgi-
nêli w fali represji, w swoim

W poszukiwaniu swoich korzeni

W ŁUCKU SPOTKAJĄ SIĘ
POTOMKOWIE SZLACHTY POLSKIEJ

Drzewo genealogiczne rodu Peretyatkowiczów

czasie opowiadali jej o s³aw-
nych przodkach. Przez ca³e
¿ycie Zosia przechowywa³a
dokumenty i fotografie swej
rodziny, poszukiwa³a krewnych
i próbowa³a wróciæ do domu.
„Odmowa”, - stale zaznaczali
sowieccy urzêdnicy na jej
licznych proœbach o powrót
do Kamieñca Podolskiego.
Zofia musia³a prze¿yæ aresz-
towanie mê¿a, znosiæ g³ód
i zimno Leningradu podczas
blokady. Jednak, nie wpada³a
w rozpacz i pisa³a, pisa³a listy,
dok¹dkolwiek mog³a.

Z Leningradu do Briañska,
miasta najbli¿szego do Uk-
rainy, Zofia z córkami prze-
nios³a siê na pocz¹tku lat 50.
Po wojnie uda³o siê jej od-
naleŸæ brata i siostrê. Niestety,
nie zd¹¿y³a zakoñczyæ poszu-
kiwañ. Kontynuowa³a je
córka, a nastêpnie wnuczka
Helena.

Najpierw uda³o siê odna-
leŸæ potomków Paw³a – œred-
niego brata Zofii. Wkrótce
przez internet uda³o siê skon-
taktowaæ z Tadeuszem Pere-
tyatkowiczem (w niektórych

dokumentach nazwisko jest
pisane przez „o”, czasem jest
to Peretiakowicz, czasem
Peretiakiewicz) z Warszawy.
Pan Tadeusz przes³a³ wiele
materia³ów z historii rodu
oraz artyku³y Adama Pere-
tiatkowicza, które opowiadaj¹
o losach potomków Krzysz-
tofa Peretiatkiewicza w Polsce.
Poza tym, dziêki pracy w ar-
chiwum oraz internetowi He-
lena odnalaz³a braci i siostry
w trzeciej i czwartej ga³êzi
rodu, mieszkaj¹cych na Uk-
rainie. By³a w odwiedzinach.
Szczególnie podoba³o siê jej
w Kamieñcu Podolskim,
dok¹d przez ca³e ¿ycie chcia³a
wróciæ jej babcia. „To nasza
Halinka!” – ze zdziwieniem
krzyknê³a wnuczka starszego
brata pradziadka Heleny, gdy
zobaczy³a goœcia. Okaza³o siê,
¿e jedna z cz³onkiñ rodu Pere-
tiatkiewiczów, miejscowa,
jest jak dwie krople wody
podobna do Heleny.

A propos, wielu przedsta-
wicieli tego prastarego rodu
naprawdê jest podobnych do
siebie. Po raz kolejny mo¿na
siê o tym przekonaæ, ogl¹-
daj¹c fotografie z konferencji
miêdzynarodowej, poœwiê-
conej 350-leciu Unii Ha-
dziackiej, która w roku ubieg-
³ym odbywa³a siê w Polsce. Na
konferencji wszyscy uczest-
nicy zaznaczali znacz¹cy
udzia³ Krzysztofa Peretyatko-
wicza w tym wydarzeniu.
Zostali zaproszeni jego krewni.
Po raz pierwszy od ponad stu
lat spotkali siê potomkowie
naszego wielkiego rodaka,
pochodz¹cy z Rosji i Polski.
Tu dot¹d mieszka kilka
rodzin, nale¿¹cych do tego
prastarego rodu szlachec-
kiego. Goœcie byli w Poznaniu,
u córki Antoniego Peretiat-

kowicza, profesora uniwersy-
tetu w Katowicach, u dzieci
Adama Peretiatkowicza, autora
artyku³ów o historii rodu.
Wycieczki po Warszawie i Kra-
kowie dla krewnych z Rosji
organizowali Tadeusz Pere-
tiatkowicz i jego córka Ewa.

Obecnie w Internecie jest
„Klub potomków Peretiatkie-
wiczów”. Koresponduj¹ ze
sob¹, ustalaj¹ plany na przy-
sz³oœæ. Kiedy zaczêto rozma-
wiaæ o spotkaniu, wœród
innych wersji wiêkszoœci¹

g³osów wybrano £uck - po-
tomkowie chc¹ siê uk³oniæ tej
ziemi, gdzie powsta³y zal¹¿ki
wielkiego rodu. Jest te¿ dobra
okazja do kontynuowania
poszukiwañ. Niestety, nie
mo¿na ju¿ spotkaæ na Wo³y-
niu osób z rodu Peretyatkie-
wiczów czy Peretiatkowiczów.
Jednak, pani Helena wiedzia³a
dok³adnie, ¿e na Wo³yniu po-
zosta³y œlady ich pobytu.
Poprosi³a przez internet o po-
moc w poszukiwaniach. Jej
list przeczyta³ znany historyk
wo³yñski O³eksij Z³atogorski.

„Peretiatkowicze – to jeden
z rdzennych rodów Wo³ynia,
który w ci¹gu kilku wieków
wp³ywa³ na jego ¿ycie poli-
tyczne, gospodarcze i kultu-
ralne, - uwa¿a on. – W XVII
stuleciu przedstawicieli tej
rodziny mo¿emy spotkaæ w
krêgu Iwana Wyhowskiego.
Krzysztof Peretyatkowicz by³
jednym z autorów idei Unii
Hadziackiej. W wieku XIX
Antoni Peretiatkowicz, sêdzia

Helena Andriejewa-Pere-
tyatkowicz

powiatu ³uckiego, w³aœciciel
maj¹tku w Usiczach, opieko-
wa³ siê sprawami gospodar-
czymi pisarza polskiego Jó-
zefa Ignacego Kraszewskiego.
Najbardziej znany jest, oczy-
wiœcie, architekt Marian Pere-
tiatkiewicz, wnuk Peretiatkie-
wicza z Usyczowa”.

Zwróciwszy uwagê na
znane nazwisko i dowie-
dziawszy siê, ¿e ma do czy-
nienia z potomkiem s³ynnego
rodu wo³yñskiego, pan O³ek-
sij zaproponowa³ sw¹ pomoc.

W domu u Zbigniewa Wierzbickiego - wnuka Erazma
Peretyatkowicza - Tadeusz Peretyatkowicz  (Warszawa),
Helena Andriejewa-Peretyatkowicz, El¿bieta  Peretyat-
kowicz. Na œcianach wisz¹ fotografie przodków
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Helena Peretiatkowicz otrzy-
ma³a zaproszenie na konfe-
rencjê z okazji jubileuszu
Wo³yñskiego Muzeum Kra-
joznawczego, przyjê³a to
zaproszenie z radoœci¹ i przy-
jecha³a do £ucka.

Mo¿na pozazdroœciæ ener-
gii i entuzjazmu bohaterce tej
opowieœci. Po szesnastu
godzinach podró¿y poci¹giem,
nie spocz¹wszy ani przez
chwilê, pani Helena polecia³a
na spotkanie z dyrektorem
muzeum w Torczynie Hryho-
rijem Hurtowym. Korespon-
dowa³a z nim, a on opowiada³

zmieni³o siê tu wielu loka-
torów. Dzisiejsza w³aœcicielka
jednego z mieszkañ wpuœci³a
nas z Helen¹ i nawet pokaza³a
stare lustro i œwiêty obraz,
który zachowa³ siê z tamtych
czasów”.

Zakoñczywszy wszystkie
swoje sprawy, pani Peretiat-
kiewicz wyje¿d¿a³a z lekkim
smutkiem na sercu. „Nie spo-
dziewa³am siê nawet, ¿e ta
podró¿ oka¿e siê tak bardzo
owocna, - powiedzia³a autorce
niniejszego tekstu. – Po
pierwsze, odnalaz³am tyle
nowych imion, po drugie,

W Z³otej Sali Pa³acu Kazimierzowskiego w Warszawie

jej wiele ciekawego o Marianie
Peretiatkowiczu. W czasie
pobytu na Wo³yniu zd¹¿y³a
wzi¹æ udzia³  w konferencji,
popracowaæ w archiwum,
zobaczyæ wszystkie zabytki
i muzea £ucka, byæ we W³o-
dzimierzu Wo³yñskim i Po-
czajowie, a tak¿e odwiedziæ
budynek, który niegdyœ nale-
¿a³ do Erazma Peretyatko-
wicza.

„Peretiatkowicze mieli w
£ucku trzy budynki, - opo-
wiada znany krajoznawca
wo³yñski Waldemar Piasecki.
– Zachowa³ siê tylko jeden, na
rogu ulicy S³owackiego. Oczy-
wiœcie, teraz mieszkaj¹ tam
inni ludzie. Od lat 30. ubieg-
³ego wieku, kiedy budynek
Erazma zosta³ sprzedany,

wszystko tu mnie mile
zaskoczy³o. Ludzie odk³adali
sw¹ pracê, byle tylko mi
pomóc. Podoba mi siê
wszystko – woda, powietrze,
jedzenie. Czujê, ¿e TO MOJA
ZIEMIA.”.

Pani Helena ma wielk¹
nadziejê, ¿e w³adze miejscowe
popr¹ ideê spotkania w £ucku
potomków rodu Peretyatko-
wiczów. Takiej sensacji
wszak¿e nie by³o w ¿adnym
z miast Ukrainy! Sprawa,
któr¹ zapocz¹tkowa³a boha-
terka naszej opowieœci, ju¿
naby³a rozg³osu w Internecie
– niedawno zwróci³ siê do niej
przedstawiciel s³ynnego wo-
³yñskiego rodu Gulewiczów
i poprosi³, by pomog³a od-
naleŸæ w £ucku rodzinê!

Szanowni Pañstwo!
Piszê wspomnienia o mojej

rodzinie. Interesuj¹ mnie
dzieje rodziny, zamieszka³ej w
Kolonii S¹dowej pow. W³odzi-
mierz Wo³yñski. 11.07.43 r.,
w pamiêtn¹ niedzielê 5 osób
z rodziny zosta³o bestialsko
zamordowane: Honorata, Fran-
ciszek jego ¿ona i dziecko oraz
Helena. Prze¿y³y tylko trzy
osoby – Piotr, Stanis³aw  i  Czes-
³aw, którzy ju¿ dzisiaj nie ¿yj¹.
Wiem tylko, ¿e mê¿czyŸni po-
chowali swoich w sadzie pod
jab³oni¹, chroni¹c zw³oki
przed  bezczeszczeniem. Chcia-
³abym wiedzieæ coœ wiêcej
o Kolonii S¹dowej z przed
wojny, jak równie¿ o stanie
dzisiejszym oraz o tym czy
by³y przeprowadzane jakieœ
ekshumacje w tej wsi.

Interesuj¹ mnie te¿ losy
Stanis³awa ur. 6.11.1919 r. w
Œwiniarach pow. Bocheñski
woj. Kraków, syna Piotra i Ho-

noraty z domu Tabor. Po
Rzezi wst¹pi³ do policji, a póŸ-
niej znalaz³ siê w 27 dyw.
Wo³yñskiej w II Bat. 23 pp
w zgrupowaniu „Osnowa”,
którym to pu³kiem dowodzi³
Jerzy Krasowski pseudonim
„Lech”. Sier¿ant Stanis³aw
Jaœkowski „Lis” by³ dowódc¹
II plutonu 4 kompanii. •ród³a
podaj¹, ¿e „Lis” z ostatniego
okr¹¿enia nie wyszed³, a ja
mam pewne wiadomoœci o tym,
¿e by³ ju¿ w lubelskim – Suche
Lipie pt. Rudnik, pow. Kras-
nystaw. Tam te¿ zgin¹³, a ra-
czej zginê³o ich piêciu i s¹
pochowani w lesie. Nie mogê
„wyjœæ z tunelu” i odnaleŸæ
miejsce jego pochówku. By³a-
bym wdziêczna jeœliby ktoœ z
Pañstwa wskaza³ mi gdzie
mogê jeszcze szukaæ.

Pozdrawiam!
Maria Machaj

majaj10@poczta.fm

Poszukuję krewnych

Obchodzone w tym roku
okr¹g³e rocznice wybuchu
II wojny œwiatowej oraz
zdobycia Monte Cassino s¹
doskona³¹ okazj¹ do ref-
leksji nad kresow¹ spuœ-
cizn¹, jej kultywowaniem
oraz utrwalaniem w polskiej
œwiadomoœci. O tych w³aœ-
nie problemach ze S³awo-
mirem K³osowskim, by³ym
wiceministrem edukacji, a
obecnie wiceprzewodnicz¹-
cym sejmowej Komisji
Edukacji, Nauki i M³odzie¿y
rozmawia dziennikarz Radia
Opole JAN PONIATYSZYN.

- Czy mo¿e coœ Pana
wi¹¿e z Kresami?

- Do tematyki Kresów
Wschodnich i Kresowian mam
szczególny stosunek z racji
tego, ¿e sam pochodzê z takiej
rodziny.

Moja babcia i tato miesz-
kali pod Lwowem. Zawsze
wys³uchiwa³em z du¿¹ cieka-
woœci¹ te wszystkie historie,
które mi opowiadano, jak to
tam by³o na Wschodzie. A
czasy, nie tylko te wojenne,
nie by³y proste i ³atwe dla
maj¹cych polskie pocho-
dzenie i zamieszkuj¹cych
tamte tereny.

- Czy szkolne podrêcz-
niki do historii w nale¿yty
sposób eksponuj¹ proble-
matykê kresow¹, zw³aszcza
to, co siê dzia³o na terenach
zabu¿añskich przed II wojn¹
œwiatow¹ oraz w jej trakcie?

- Uwa¿am, ¿e podrêczniki
szkolne w naszym kraju
powinny zawieraæ zdecydo-
wanie wiêcej treœci, dotycz¹-
cych Kresów Wschodnich,
Kresowian, okolicznoœci w
jakich zostali stamt¹d
wysiedleni na tzw. ziemie
odzyskane. Istotne jest to
zw³aszcza w kontekœcie pow-
staj¹cego w Berlinie muzeum
wypêdzeñ (ma byæ tzw.
Widocznym Znakiem prze-
ciwko ucieczkom i wypê-
dzeniom – przyp. red. J.P.).
Je¿eli ktoœ twierdzi, ¿e moja
rodzina wyjecha³a z Kresów
dobrowolnie, to coœ jest nie
tak. Z tym, co pozwolono im
zabraæ ze sob¹, a nie by³o tego
wiele, podobnie jak i czasu na
spakowanie siê, wsadzono
ich do wagonów bydlêcych
i przywieziono tutaj na Za-
chód. Podobnych prze¿yæ
doœwiadczyli inni eksrepat-
rianci i o tym m³odzi ludzie
powinni wiedzieæ.

- Czy równie dog³êbna
powinna byæ szkolna wie-
dza na temat dramatu Pola-
ków, jaki rozegra³ siê na
wschodzie II RP, a który
zwi¹zany by³ z pogromami
dokonanymi na nich m.in.
przez UPA? Ma³o znany jest

udzia³ nacjonalistów ukra-
iñskich w eksterminacji
¯ydów, którzy przecie¿ byli
obywatelami przedwojennej
Polski.

- Mam w¹tpliwoœæ co do
kwestii przekazywania wiedzy
o brutalizmach, do których
tam dochodzi³o. Jest pewien
poziom percepcji m³odego
cz³owieka i dobrze nie wylaæ
tutaj dziecka z k¹piel¹.
Chodzi te¿ oto, aby u m³odego
pokolenia nie zakorzeniaæ
wartoœci daleko posuniêtej
krzywdy, granicz¹cej z nie-
chêci¹ do s¹siedniego naro-
du, który od czasów, kiedy to
mia³o miejsce, przecie¿ siê
zmienia³. W tej chwili jesteœ-
my strategicznym partnerem
Ukrainy. Jesteœmy za tym,
aby by³a w Unii Europejskiej,
¿eby pozwoli³a przez swój
teren przeprowadzi³ nitkê
gazoci¹gu, co uniezale¿ni nas
od rosyjskich dostaw itd., itd.

- A zatem, czy aby nie
jest tak, ¿e rz¹dz¹cy Polsk¹,
bez wzglêdu na opcjê jak¹
reprezentuj¹ poœwiêcili
pamiêæ o Kresach, interesy
Polaków mieszkaj¹cych za
wschodni¹ granic¹ w imiê
cywilizowania £ukaszenki,
czy te¿ integracji Ukrainy z
Uni¹ Europejsk¹?

- Tu ju¿ mamy do czynienia
z wielka polityk¹. Zawsze
sta³em na stanowisku: ¿eby
polityka nie by³a na glinianych
nogach, to powinna byæ
oparta o prawdê. Powinniœmy
sobie mówiæ j¹ do bólu. I w
oparciu o tê prawdê powin-
niœmy budowaæ podstawy
przyjaŸni i partnerstwa na
przysz³e lata. Ja jestem tego
zwolennikiem. Bêd¹c wicemi-
nistrem edukacji, zapropono-
wa³em w pe³ni finansowane
przez bud¿et pañstwa wy-
cieczki szkolne np. na Cmen-
tarz Orl¹t Lwowskich. Coœ w
rodzaju Marszu ¯ywych,
który w Oœwiêcimiu organi-
zuje m³odzie¿ izraelska.
Chodzi o to, aby absolwenci
naszych liceów mogli poje-
chaæ do Lwowa, zobaczyæ
tamtejsze cmentarze, wys³u-
chaæ opowieœci przewodnika,
podyskutowaæ, jak tam by³o
naprawdê, bo przecie¿ równie¿
dzieci broni³y Lwowa. A¿eby
pojechaæ do Katynia, Mied-
noje i zobaczyæ, jak tam by³o
rzeczywiœcie, ³¹cznie z relacj¹

dotycz¹c¹ tego, jakie jest
stanowisko strony rosyjskiej
w sprawie katyñskiego mor-
du. ¯ebyœmy sobie wszystko
powiedzieli. I w oparciu o
wiedzê, któr¹ mamy, budo-
wali relacje przysz³oœci, bo
tylko wtedy bêd¹ one zdrowe,
trwa³e i nie bêd¹ udawane.

A co do Ukrainy, to powin-
niœmy zrobiæ wszystko, aby
by³a elementem Unii Euro-
pejskiej, dlatego, ¿e to jest
kwestia naszego strategicz-
nego, geopolitycznego bezpie-
czeñstwa. Natomiast co do
Bia³orusi, mam zdanie o wiele
bardziej mieszane. Te kwestie
zwi¹zane z Towarzystwem
Polaków na Bia³orusi, pani¹
And¿elik¹ Borys, ró¿nymi
uk³onami dyplomacji polskiej
wobec rz¹du £ukaszenki, tak
jakbyœmy nagle zapomnieli,
co on wyrabia³ jeszcze nie-
dawno, czy kilka lat wstecz,
to budzi u mnie wiele w¹tpli-
woœci.

- Czy w Polsce mamy w
ogóle jak¹œ politykê his-
toryczn¹ odnoœnie Kresów?
Du¿e spory wywo³a³a cho-
cia¿by koncepcja budowy
Muzeum Kresów, które mia-
³oby byæ placówk¹ wysta-
wiennicz¹, ale i te¿ naukowo
-dydaktyczn¹, dokumentu-
j¹c¹ przesz³oœæ tamtych
terenów.

Generalnie w Polsce obec-
nie nie ma polityki historycznej
jako takiej. Po tym, jak zdjêto
program wycieczek historycz-
nych, jak w ubieg³ym roku
rocznica mordu katyñskiego
nie doczeka³a siê jakichœ ob-
chodów, konkursów, otoczki
edukacyjnej to nabra³em
pewnoœci, ¿e my takiej poli-
tyki historycznej nie mamy.
W naszych szko³ach realizo-
wana jest bardziej polityka
niepamiêci. Ku mojemu
zdziwieniu, pani minister
edukacji na jednej z komisji
sejmowych powiedzia³a, ¿e
celem jej resortu jest wycho-
wanie m³odego Europejczyka.
To mnie wprowadzi³o w
zdumienie, co to znaczy m³ody
Europejczyk? Osoba, która
jest internacjonalist¹? Taka
polityka historyczna powinna
znaleŸæ siê zw³aszcza w naszej
edukacji. Bo nikt w czasie II
wojny œwiatowej bardziej nie
ucierpia³, ni¿ naród ¿ydowski,
polski i rosyjski. To s¹ naj-
wiêksze ofiary. My powin-
niœmy o tym mówiæ, upamiêt-
niaæ to. Bieg historii ma to do
siebie, ¿e pewne zdarzenia po
pewnym czasie umykaj¹. A
one nie mog¹ byæ skazane na
zapomnienie. Bo naród, który
nie pamiêta o swojej historii
skazany jest na zag³adê.

- Dziêkujê za rozmowê.

„POLITYKA POWINNA BYĆ
OPARTA O PRAWDĘ...”

S³awomir K³osowski

KG
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TADEUSZ KURLUS

Od greckiego l¹du, w pó³-
nocno-wschodniej jego
czêœci, wsuwa siê w Morze
Egejskie Pó³wysep Chalcy-
dycki, a od niego z kolei
jeszcze bardziej wcinaj¹ siê
60 kilometrów w morsk¹
toñ trzy cyple, z nich zaœ
wschodni niemal ca³kowi-
cie zajmuje teokratyczna
republika prawos³awnych
mnichów, zwana, od siêga-
j¹cej tu chmur góry Athos
(ma 2033 m n.p.m.), Œwiêt¹
Gór¹ Athos (po grecku –
Agion Oros). Dostêp obcych
do s³ynnego mniszego pañ-

cestwiæ, cisn¹³ weñ olbrzy-
mim g³azem, który wpad³ do
Morza Egejskiego, a spocz¹w-
szy na dnie utworzy³ wysta-
j¹cy na powierzchniê wód
pó³wysep. By³ on zawad¹ dla
perskiego króla Kserksesa:
pomny klêski, jakiej doœwiad-
czy³ Mardoniusz wys³any
przez jego ojca Dariusza prze-
ciwko Grekom, gdy w sztor-
mie niedaleko góry Athos
straci³ ca³¹ flotê (300 statków
wraz z 20 000 tysi¹cami ¿o³-

nierzy), teraz, szykuj¹c odwe-
tow¹ kampaniê, rozkaza³
przekopaæ u nasady pó³wyspu
kana³ d³ugoœci 1,2 kilometra.
Nie dosz³o natomiast do rea-
lizacji równie œmia³ego planu
Dinokratesa, nadwornego ar-
chitekta Aleksandra Wielkiego,
który po jego œmierci chcia³
zamieniæ ca³y Athos w gigan-
tyczny pos¹g swego mecenasa.

Pierwsi anachoreci
Ju¿ w staro¿ytnoœci prze-

bywa³o w gêstwinie lasów i na
niedostêpnych górskich zbo-
czach wielu pustelników.
Pierwsi pojawili siê w III wie-
ku, w IV do chrzeœcijañskich
do³¹czyli tak¿e poganie,
wystawiaj¹cy tu œwi¹tynie
Zeusowi, który rozgl¹daj¹c
siê po œwiecie, ponoæ zatrzy-

mywa³ siê nieraz dla odpo-
czynku  na szczycie góry. Ale
w spokoju anachoreci ¿yæ
wówczas nie mogli, wci¹¿
naje¿d¿ali pó³wysep obcy
niechc¹cy ich tolerowaæ: w
po³owie IV w. chrzeœcijañskie
œwi¹tynie zniszczy³y wojska
rzymskie, przys³ane przez
Juliana Apostatê. Pod koniec
wieku podobny los cesarz
Teodozjusz Wielki zgotowa³
ceremonialnym miejscom po-
gan. Ale kryj¹cy siê w lasach
mnisi zawsze na nowo zbierali
si³y i budowali nowe domy
modlitwy. I wci¹¿ ich przyby-
wa³o, m. in. osiedli na pó³wyspie
zakonnicy z Egiptu, uchodz¹cy
znad Nilu w zwi¹zku z opa-
nowaniem kraju przez maho-
metan. Ustêpuj¹c przed is-
lamsk¹ ekspansj¹, przyby³
tak¿e na pó³wysep œw. Piotr
Atonita, który ¿y³ na nim w
odosobnieniu, ani razu nie

stykaj¹c siê z innym cz³owie-
kiem, 53 lata. Jego s³awa
przyci¹gnê³a kolejnych za-
konników pragn¹cych go
naœladowaæ, wœród nich by³o
wielu przybyszów z Palestyny.

Z czasem mnisi stanowili
ju¿ na Athosie tak liczn¹ spo-
³ecznoœæ, ¿e musiano ich w
œwiecie chrzeœcijañskim do-
strzegaæ, tote¿ ich wys³annicy
uczestniczyli nawet w II So-
borze Nicejskim w 787 r.,

ostatnim z soborów powszech-
nych, uznawanych zarówno
przez Koœció³ katolicki, jak
i Koœció³ prawos³awny.

Pierwsze klasztory
W IX w. powsta³y na pó³-

wyspie pierwsze klasztory. W
883 r. cesarz bizantyjski Ba-
zyli I Macedoñczyk wyda³
z³ot¹ bullê, w której zaak-
ceptowa³  istnienie Œwiêtej
Góry i zaleci³ mnichom, aby
modlili siê za pokój i ca³¹
chrzeœcijañsk¹ spo³ecznoœæ.
Tak¿e jego nastêpcy uwa¿ali
siê za protektorów Athosu.
W 943 r. wytyczono granice
dok³adnie okreœlaj¹ce, jak¹

czêœæ pó³wyspu mnisi mog¹
uwa¿aæ za podlegaj¹cy wy-
³¹cznie im obszar. Ustalono
tak¿e, ¿e g³ównym oœrodkiem
administracyjnym ca³ego
mniszego pañstwa, jego sto-
lic¹, bêdzie Karies.

Za za³o¿yciela republiki
uchodzi jednak œw. Atanazy
Atoñczyk, zakonnik urodzony
w 930 r. w Trapezuncie. On
tak¿e przyby³ na pó³wysep, by
tu schroniæ siê przez zgie³kiem
wielkiego œwiata. Tak siê z³o-

Historia w znaczki wpisana
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Parlament grecki ratyfikowa³ Kartê
Konstytucyjn¹ Œwiêtej Góry, nawi¹zu-
j¹c¹ do z³otej bulli cesarza Jana I
Tzimiskesa z 972 r., która przyzna³a
jej pe³n¹ autonomiê.

W 1990 r. powsta³o Stowarzyszenie
Przyjació³ Athosu, którego prezyden-
tem jest biskup metropolitalny
Timothy Ware, a wœród jego cz³onków
figuruj¹ m. in. ma³¿onek królowej
El¿biety, ksi¹¿ê Filip, tudzie¿ ich syn,
nastêpca tronu brytyjskiego, ksi¹¿ê
Karol.

Nicefor Fokas

Cesarz Jan I Tzimiskes

stewka jest œciœle reglamen-
towany, dziennie w Saloni-
kach i Atenach wydaje siê
zainteresowanym tylko oko³o
stu „paszportów” uprawnia-
j¹cych do postawienia nogi
na gruncie republiki (do-
ciera siê do niej wy³¹cznie
drog¹ morsk¹), przy czym
niewiasty nie maj¹ szans,
by j¹ zwiedziæ, bo im, wedle
przepisu wydanego przez
cesarza Bizancjum Konstan-
tyna IX Monomacha (1000-
1055) w 1045 r., pobyt na
wyspie jest ca³kowicie za-
broniony, nie ma od niego
¿adnych wyj¹tków (ale

kilkakrotnie od tej zasady
odst¹piono, klasztory przy-
jê³y bowiem uchodŸców,
w tym kobiety po zd³awieniu
powstania przeciwko Turkom
w 1770 r. oraz po greckim
powstaniu w latach 1821-
1829; ju¿ w naszych cza-
sach kilkakrotnie kobiety
przedosta³y siê na pó³wysep
w mêskim przebraniu).

Dzieje Athosu obros³y
patyn¹ wieków, pod ni¹ jed-
nak¿e kryje siê niezwyk³a
kraina. Wg³êbiaj¹c siê w jej
historiê, nale¿y wpierw prze-
wertowaæ greck¹ mitologiê.
wed³ug niej bowiem jeden
z kilkunastu synów Uranosa
i Gai, czyli Gigantów, zw¹cy
siê w³aœnie Athos, mia³ zatarg
z w³adc¹ mórz i oceanów
Posejdonem. chc¹c go uni-

Mapa Athosu z XVIII w.

Koœció³ Protaton Ber³o Protepistatesa

Wielka £awra (963)

Watopedi (972)

Kutloumusiou (XII w.)

Iwiron (972)

¿y³o, ¿e przebywaj¹c uprzednio
w Konstantynopolu, zaprzy-
jaŸni³ siê tam z Niceforem
Fokasem, wówczas bêd¹cym
dowódc¹ (genera³em) czêœci
bizantyñskiej armii W 960 r.
cesarz Roman II poleci³ mu
odbiæ Kretê z r¹k muzu³mañ-
skich. Fokas zaprosi³ Atana-
zego, by mu w tej ekspedycji
towarzyszy³ i mod³ami wspie-
ra³  wypieranie wroga z wyspy.
To siê uda³o, a przy okazji
wojska Fokasa zgarnê³y te¿
z jaskiñ ukryte tam przez
piratów skarby. Czêœæ z nich
genera³ podarowa³  mnichowi,
w podziêce za jego skuteczne
wspieranie walk. Atanazy uda³
siê znowu na Athos i za przy-
wiezione pieni¹dze zbudowa³
w 963 r. – najwiêkszy do dziœ

klasztor: Wielk¹ £awrê. Ona
otworzy³a nowy rozdzia³ w
historii pó³wyspu, bo przy-
ci¹gnê³a kolejne zastêpy
mnichów, którzy nie zwlekaj¹c,
wzoruj¹c siê na dziele Ata-
nazego, przystêpowali do
wznoszenia kolejnych obiek-
tów sakralnych. W najlepszych
czasach, w XI w., by³o ich tu
ponad 300, a liczba zadomo-
wionych w nich – a tak¿e w
osobnych pustelniach – mo-
nachów przekroczy³a 3 000.

Niestety, ich spokój wci¹¿
by³ zak³ócany: w 1204 r.
pojawili siê krzy¿owcy z IV
wyprawy i zniszczyli wiele
klasztorów, w 1274 r. dosz³o



25
Kurier Galicyjski * 12�25 czerwca 2009

CMYK

do wielkiego sporu z cesa-
rzem bizantyñskim Micha³em
VIII Paleologiem, który na-
ciskany przez papie¿a Grze-
gorza X zgodzi³ siê na pod-
pisanie unii miêdzy obu Koœ-
cio³ami, na co mnisi z Athosu
nie chcieli przystaæ (unia
przetrwa³a tylko siedem lat).
Micha³ zareagowa³ wydaniem
rozkazu poucinania niepo-
kornym mnichom g³ów. Przy
tej okazji znowu zap³onê³y
klasztory. Nastêpca Micha³a,
jego syn Andronik II Paleolog,

tucyjn¹ Œwiêtej Góry, nawi¹-
zuj¹c¹ do z³otej bulli cesarza
Jana I Tzimiskesa z 972 r.,
która przyzna³a jej pe³n¹
autonomiê. Owszem, w Ka-
ries przebywa grecki guber-
nator, ale jego zadaniem jest
jedynie dba³oœæ o porz¹dek,

tyloma wiekami budowano,
jak potrafiono wznosiæ ku
niebu na niegoœcinnych, ska-
listych zboczach tak wielkie
obiekty sakralne. Klasztory s¹
bogatymi skarbnicami relik-
wii, dzie³ sztuki (zw³aszcza
ikon), bezcennych rêkopisów
i ksi¹g. Nowo przyjmowani
mnisi (ich liczba w ostatnich
latach wci¹¿ roœnie, jest ich
teraz ogó³em oko³o 1700) to
tak¿e zastrzyk œwie¿ej, m³odej
krwi. Przybywa wielu m³odych
ludzi, w tym tak¿e z wy¿szym

(Friends of Mount Athos) s¹
badania historii, kultury,
architektury i literatury orto-
doksyjnych monasterów
Athosu oraz szerzenie pozy-
skanej na ten temat wiedzy,
g³ównie za pomoc¹ wydaw-
nictw, w tym corocznie wyda-
wanego biuletynu. Cz³onkowie
stowarzyszenia odbywaj¹
coroczne spotkania.

Filatelistyczne poletko
Któ¿ nie chcia³by zobaczyæ

niezwyk³oœci Œwiêtej Góry na

ny œwiatowej, w zimie 1915-
1916, alianci rozwa¿ali, czy
nie by³oby celowe zajêcie
Œwiêtej Góry, i szykuj¹c  siê
do desantu, przygotowali
nawet okupacyjne znaczki.
Wydrukowano je –  licz¹ca
szeœæ znaczków seria mia³a
wejœæ do obiegu 25 stycznia
1916 r. – na pok³adzie kr¹¿¹-
cego po œródziemnomorskim
akwenie lotniskowca „Ark
Royal”! Znaczki by³y opisane
w trzech jêzykach, angiel-
skim, rosyjskim i greckim,
a przedstawia³y dwug³owego
bizantyñskiego or³a z owalnym
szyldem na piersi zawiera-
j¹cym wizerunek Madonny
i Dzieci¹tka. Ale decyzjê o ak-
cji odwo³ano i znaczki znisz-

opowiedzia³ siê jednak za
mnichami i szczodrze sypn¹³
pieniêdzmi, aby odbudowaæ
to, co zosta³o zniszczone.
Jako taki spokój panowa³
nieco ponad sto lat, w 1380 r.
bowiem pojawili siê osmañ-
scy Turcy, którzy niby to
zapowiadali, ¿e bêd¹ respek-
towaæ niezale¿noœæ Œwiêtej
Góry (co wyjedna³ u nich ce-
sarz Manuel II Paleolog), ale
w istocie rzeczy grabili, co siê
da³o. Jeszcze gorzej by³o za
su³tana Murata II, który kaza³
skonfiskowaæ dobra mona-
chów. Przeœladowania zakoñ-
czy³y siê dopiero po wyparciu
Turków z Grecji – w wojnie z
nimi (1821-1829) wraz z Hel-
lenami walczyli tak¿e o sw¹
wolnoœæ mnisi, po broñ siêgnê³o
ich prawie 2 000. W 1830 r.
og³oszono niepodleg³oœæ Gre-
cji, wówczas ca³y Pó³wysep
Chalcydycki, a wiêc tak¿e
Athos, znalaz³ siê pod ber³em
królestwa greckiego. Dziœ
nadal nale¿y do Grecji, ale na
mocy a¿ piêciu miêdzynaro-
dowych traktatów ma status
okrêgu autonomicznego.
Parlament grecki potwierdzi³
to, ratyfikuj¹c Kartê Konsty-

Chilandar (972)

Pantokratoros (1363)

Kseropotamou (970)

Karakalou (XI w.)

natomiast administracj¹ Au-
tonomicznej Republik¹ Góry
Athos zajmuje siê tzw. Œwiêta
Gmina, w której sk³ad wcho-
dzi jeden  przedstawiciel ka¿-
dego klasztoru, corocznie do
tej misji wybierany, jej w³adz¹
wykonawcz¹ z kolei jest
czterosobowa Agia  Epistasia
(Œw. Inspekcja), równie¿ pra-
cuj¹ca na zasadzie rotacji.

Wypada tu jeszcze na-
pomkn¹æ o incydencie z 1913 r.
Dosz³o wówczas do nieporo-
zumieñ w klasztorze rosyjskim
(w wiêkszoœci s¹ one greckie,
poza tym jest jeden  serbski,
jeden bu³garski, w niektórych
przebywaj¹ tak¿e mnisi z Gru-
zji, Rumunii, Ukrainy), tote¿
u wybrze¿y pó³wyspu zakot-
wiczy³a flota rosyjska z arcy-
biskupem Wo³ogdy i maryna-
rzami, którzy mieli po³o¿yæ
kres teologicznemu konflik-
towi. Próby pokojowego za³at-
wienia sporu nie da³y rezul-
tatu, wiêc 31 lipca marynarze
ruszyli do szturmu na klasz-
tor Pantelejmona. Opornych
mnichów ulokowano na stat-
ku, który zamieniono w wiê-
zienie, czêœæ wyekspedio-
wano do Rosji.

Wielka rodzina
Dziœ do wielkiej monas-

tycznej  rodziny Agios Oros
nale¿y 20 klasztorów. S¹ to
wielkie obiekty, z których
wiêkszoœæ liczy ponad tysi¹c
lat. Zadziwia, jak je przed

Zografu (973)

Ksenofontos (X w.)

wykszta³ceniem, przygoto-
wanych do podjêcia prac przy
katalogowaniu obiektów
sztuki. Prace – jak siê przewi-
duje – potrwaj¹ kilkadziesi¹t
lat! Finansowo wspiera te
prace Unia Europejska,
UNESCO i liczne placówki
akademickie.

Trudno przeceniæ wielk¹
wartoœæ historyczn¹ i kultu-
raln¹ Athosu, nic wiêc dziw-
nego, ¿e Œwiêt¹ Górê wpisano
(w 1988 r.) na Listê Œwiato-
wego Dziedzictwa kultural-
nego UNESCO.

Dodajmy jeszcze, ¿e w
1990 r. powsta³o Stowarzy-
szenie Przyjació³ Athosu,
którego prezydentem jest bis-
kup metropolitalny Timothy
Ware, a wœród jego cz³onków
figuruj¹ m. in. ma³¿onek
królowej El¿biety, ksi¹¿ê
Filip, tudzie¿ ich syn, na-
stêpca tronu brytyjskiego,
ksi¹¿ê Karol. Zadaniem  FoMA

Esfigmenou (X w.)

Grigoriju (XIV w.)

Konstamonitou (X w.)

w³asne oczy! Niewielu to siê
uda, ale w wielkiej miniaturze
mo¿na je przecie¿ zobaczyæ
na znaczkach. Wybierzmy siê
zatem na filatelistyczne po-
letko. Oczywiœcie, poœwiêci³a
Athosowi sporo znaczków
poczta grecka, w latach  1927,
1940, 1961, 1963 (w tym
roku wydano osiem znacz-
ków w zwi¹zku z obchodami
1000. rocznicy za³o¿enia
pierwszych klasztorów), 1972,
1994

Ale wpisana w znaczki his-
toria Athosu na tym siê nie
koñczy. Musimy ponownie
siêgn¹æ w przesz³oœæ. Oto
bowiem wszystkie pañstwa,
które niegdyœ sobie Athos
podporz¹dkowa³y lub chcia³y
tam jakoœ zaznaczyæ sw¹ obec-
noœæ  wyda³y dlañ (lub chcia³y
wydaæ) w³asne znaczki. Pierw-
sza by³a tu Turcja, która w
1880 r. opatrzy³a osiem w³as-
nych  znaczków  nadrukiem
w kszta³cie trójk¹ta, z literami
wskazuj¹cymi, i¿ s¹ przezna-
czone do u¿ytku na Œwiêtej
Górze. Carska Rosja zawsze
wspomaga³a prawos³awn¹
braæ z Athosu. Pod koniec
XIX w. uruchomi³a w Karies
w³asny urz¹d pocztowy, który
pos³ugiwa³ siê znaczkami
rosyjskimi, wydanymi dla
poczt Rosji  w Lewancie, od
1910 r. zaœ – znaczkami tego
samego przeznaczenia, ale
wyemitowanymi z okazji 50.
rocznicy istnienia Rosyj-
skiego Towarzystwa ̄ eglugo-
wego i Handlowego, lecz z
nadrukiem Mont Athos lub S.
AFON. Z kolei podczas I woj-

czono (ciekawe, czy wszystkie?).
Z kolei tak¿e Grecja zamierza³a
w 1916 r. przygotowaæ znacz-
ki dla Athosu (mia³y to byæ
znaczki obiegowe z 1913 r. z
nadrukiem Œwiêta Gmina
Œwiêtej Góry), ale siê z tego
pomys³u wycofa³a. Podobne
zamiary mieli  w czasie II woj-
ny W³osi, kiedy ruszyli na
Grecjê, lecz tak¿e ich zaniechali.

Ale mamy tak¿e niespo-
dziankê: w maju 2008 r. Vas-
silios Loukas, szef  departa-
mentu poczty greckiej zaj-
muj¹cego siê filatelistyk¹,
oznajmi³, ¿e w partnerstwie
z w³adzami Agion Oros poczta
grecka zamierza wydawaæ
znaczki Autonomicznej Re-
publiki Góry Athos. ZapowiedŸ
szybko zosta³a zrealizowana,
w ci¹gu kilku miesiêcy uka-
za³o siê a¿ piêæ serii, z których
prawie wszystkie zaprojek-
towano wykorzystuj¹c prze-
chowywane w Muzeum Naro-
dowym drzeworyty znanego
greckiego artysty-rytownika
Giorgosa Moschosa. Ka¿da
seria liczy piêæ znaczków, ra-
zem jest ich zatem 25. Emisje
ukaza³y siê 16 maja, 13
czerwca, 4 lipca, 22 sierpnia
i 7 listopada. Ka¿da seria, jak
zapewniono, ma nak³ad nie
wy¿szy ni¿ 60 000. Zapo-
wiedziano dalsze, bêd¹ przed-
stawiaæ skarby z klasztor-
nych archiwów, ikony, doku-
menty. Mo¿na liczyæ na to, ¿e
znaczki bêd¹ mia³y wœród
pielgrzymów i turystów wiel-
kie powodzenie. A my tu z
przyjemnoœci¹ je prezen-
tujemy.

Œwiêta Góra, jak to tylko
pokrótce przedstawiliœmy,
mia³a lepsze i gorsze czasy,
teraz jednak wizja jej przy-
sz³oœci jest jasna, chyba
przetrwa jeszcze niejedno ty-
si¹clecie.

Pantelejmona (X w.)
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REKLAMA KOMERCYJNA
Ogłoszenia niekomercyjne,
po uzgodnieniu z redakcją, mogą
być drukowane nieodpłatnie

ВНУТРIШНI СТОРІНКИ
STRONY WEWNĘTRZNE

ВНУТРIШНI СТОРІНКИ
STRONY WEWNĘTRZNE

OСTAHHЯ  СТОРІНКA
STRONA OSTATNIA

ПЕРША СТОРІНКА
PIERWSZA STRONA

1 см2................ 8,5 грн.

повноколірний
pełny kolor

 1 cm 2.............. 8,5 grn.
1 см2................ 6 грн.

повноколірний
pełny kolor

 1 cm 2.............. 6 grn.
1 см2................ 4,5 грн.

чорно�білі
czarno�białe

 1 cm 2.............. 4,5 grn.
1 см2................ 7,5 грн.

повноколірний
pełny kolor

 1 cm 2.............. 7,5 grn.

Na zlecenie naszych klientów umieszczamy
również ogłoszenia w prasie ukraińskiej

KONSULAT GENERALNY

RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ WE LWOWIE

Wydzia³ Wizowy:
ul. Smi³ywych 5, 79044 Lwów,

tel.: (032) 235-30-22, fax: (032)235-30-18,
e-mail: konsulat@mail.lviv.ua

Wydzia³ Wizowy i Paszportowy:
ul. Iwana Franki 110, 79011 Lwów,

tel.: (032) 297-08-61, 2970862, (032) 297-08-63,
faks: (032) 276-09-74,

e-mail: konsulat@mail.lviv.ua

Wydzia³ Karty Polaka,
ul. Smi³ywych 5, 79044 Lwów,

tel.: (032) 235-21-60, (032) 235-21-61,
(032) 235-21-70, faks: (032) 235-21-77,

e-mail: konsulat3@mail.lviv.ua

Wydzia³ Polonijny:
ul. Kociubiñskiego 11 A,

tel.: (032) 260-10-00, fax: (032) 260-29-38,
e-mail: konsulat2@mail.lviv.ua.

Dni przyjêæ: poniedzia³ek, wtorek, czwartek,
pi¹tek, godz. 10.00-14.00,

W celu u³atwienia kontaktu prosimy
o uprzednie umawianie siê na wizytê

drog¹ telefoniczn¹

Wydzia³ Opieki Prawnej i Konsularnej:
ul. Kociubiñskiego 11 A,

tel.: (032) 260-10-00, fax: (032) 260-29-38,
e-mail: konsulat2@mail.lviv.ua

Dni przyjêæ: poniedzia³ek, wtorek (zapomogi),
czwartek, pi¹tek, godz. 10.00 - 14.00.
W celu u³atwienia kontaktu prosimy
o uprzednie umawianie siê na wizytê

drog¹ telefoniczn¹

Wydzia³ Obywatelski, Repatriacji
i Ochrony Miejsc Pamiêci Narodowej:

ul. Kociubiñskiego 11 A,
tel.: (032) 260-10-00, fax: (032) 260-29-38,

e-mail: konsulat2@mail.lviv.ua
Dni przyjêæ: poniedzia³ek, czwartek, pi¹tek,

godz. 10.00-14.00.
W celu u³atwienia kontaktu prosimy
o uprzednie umawianie siê na wizytê

drog¹ telefoniczn¹
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KURIER galicyjski

Można zaprenumerować
 na poczcie!!!

KOD PRENUMERATY
УКРПОШТА  98780

Cena prenumeraty pocztowej
w roku 2009:
3 miesiące � 11,08 hrywien
6 miesięcy – 22,14 hrywien
12 miesięcy – 44,28 hrywien

Organizacje i instytucje mogą też zamawiać
prenumeratę bezpośrednio w naszej redakcji:
osobiście, telefonicznie, listownie lub drogą
mailową (kuriergalicyjski@wp.pl)

PRENUMERATA
W POLSCE
Możliwa jest prenumerata redakcyjna do Polski
i innych krajów.
W sprawie prenumeraty gazety do Polski,
prosimy o kontakt pod naszym adresem
e�mail: 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 00�753)

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 31�002)

HUMOR
ŻYDÓW
GALICYJSKICH

REPERTUAR
OPERY LWOWSKIEJ
na czerwiec 2009

13 czerwca, sobota, godz.
18.00 – opera G. Pucciniego
FLORIA TOSCA
14 czerwca, niedziela, godz.
12.00 – opera M. £ysenki
NATA£KA-PO£TAWKA
godz. 18.00 – balet A. Pet-
rowa STWORZENIE ŒWIATA
17 czerwca, œroda, godz.
18.00 – balet L. Minkusa
DON KISCHOT
19 czerwca, pi¹tek, godz.
12.00 – balet P. Czajkow-
skiego JEZIORO £ABÊDZIE
20 czerwca, sobota, godz.
18.00 – opera G. Rossiniego
CYRULIK SEWILSKI
21 czerwca, niedziela, godz.
12.00 – balet L. Deliba COP-
PELIA
24 czerwca, œroda, godz.
18.00 – balet J. Straussa
ZEMSTA NIETOPERZA
25 czerwca, czwartek,
godz. 18.00 – balet Ch. Gou-
noda NOC WALPURGII

WG HORACEGO SAFRINA

Goszczenie ubogich krew-
nych przez Poznañskiego
nale¿a³o raczej do rzadkoœci.
W latach póŸniejszych, przyj-
muj¹c nowego portiera, fab-
rykant wrêcza³ mu zazwyczaj
grub¹, w skórê oprawn¹
ksiêgê.

- To jest mój album
familijny. Przypatrz siê dobrze
zamieszczonym tam fotogra-
fiom. Jeœli która z tych osób
przekroczy bramê naszego
pa³acu, to powiedz, ¿e wyje-
cha³em z £odzi...
***

Wybitny kompozytor ¿y-
dowski Henoch Kon od czasu
do czasu bywa³ goœciem w
salonach ³ódzkich bogaczy.

Poeta Mosze Broderzon ro-
bi³ mu z tego powodu wyrzuty:

- Jak mo¿na siê poni¿aæ
przed takimi prostakami?

- Nie rozumiesz? – odpar³
muzyk, - gdy siê chce doiæ kro-
wê, trzeba siê do niej schylaæ...
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Czas warszawski
07.00 - 07.59   SAT
09.00 - 09.59   SAT
12.30 - 12.59 mkHz
31.769445  41.187285 SAT
17.30 - 18.29 mkHz
48.856140  SAT
23.00 - 23.59 mkHz
49.586050 31.059660 SAT
00.00 - 00.59  SAT
SAT - program Polskiego
Radia dla Zagranicy
rozpowszechniany jest
w systemie DVB przez
satelitê HOT BIRD, pozycja
orbitalna 13ºE,
czêstotliwoœæ odbiorcza
10,892 Ghz, polaryzacja
pozioma (H) FEC,
SR 27500, Audio PID 119.
Audycje Polskiego Radia
dla Zagranicy emitowane
s¹ przez platformê cyfrow¹
Cyfra+
Ukraina - Lwów – Radio
Niezale¿nist UKF 106,7
MHz - Winnica - Radio TAK
103,7 FM - Chmielnicki -
Radio Podilla Center 104,6
FM- Równe - Radio Kraj
68,2 FM- ¯ytomierz –
Radio ¯ytomyrska Chwyla
71,1 FM
i 103,4 FM - Dibrowica -
Radio Melodia 105,3 FM

POLSKIE
RADIO
PRZEZ
SATELITĘ

JAK SŁUCHAĆ
POLSKICH AUDYCJI
NA UKRAINIE

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.

galicyjski
KURIER
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Stale współpracują:
Irena Masalska, Szymon Kazi�
mierski, Piotr Janczarek,
Tadeusz Olszański, Tadeusz
Kurlus, Jacek Borzęcki, Renata
Klęczańska, Maciej Dęboróg�
Bylczyński, Wojciech Krysiński,
Aleksander Szumański,
Włodzimierz Osadczy, Taras Pro�
chaśko, Eugeniusz Tuzow�
Lubański, Natalia Kostyk, Olga
Ciwkacz, Wojciech Grzelak,
Zbigniew Lewiński, Eugeniusz
Niemiec, Mikołaj Oniszczuk,
Barbara Stasiak, Katarzyna Łoza,
Krzysztof Szymański, Dmytro
Antoniuk, Tadeusz Zubiński,
Elżbieta Lewak, Eustachy Bie�
lecki i inni.

Drukujemy również teksty au�
torów, z którymi się nie zga�
dzamy!

Pismo wspierane przez Senat RP
za pośrednictwem Fundacji Po�
moc Polakom na Wschodzie.
Za treść reklam, ogłoszeń  i oświad�
czeń redakcja nie ponosi odpo�
wiedzialności, nie zamówionych
rękopisów nie zwraca i pozostawia
sobie prawo do skrótów.

ТзОВ Видавничий Дім «Молода
Галичина»
Indeks na prenumeratę 98780
Індекс передплати 98780
Газета виходить 2 рази  на  місяць

Lwowska Fala jest nadawana od godz. 8.15 czasu pol-
skiego. W porze emisji mo¿na tak¿e s³uchaæ Lwowskiej Fali
na stronie internetowej Polskiego Radia Katowice:
www.prk.pl, a wszystkie archiwalne nagrania – bêd¹, jak
dot¹d dostêpne na stronie internetowej Œwiatowego Kongresu
Kresowian: www.kresowianie.com

Audycja Radia „Rzeszów” o polskim dziedzictwie
kulturowym i o Rodakach na Ukrainie
Od marca ub. roku Polskie Radio „Rzeszów” emituje now¹
audycjê „Kresowe Dziedzictwo”, która zajmuje siê g³ównie
stanem polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie oraz
losem zamieszka³ych tu Rodaków. Aby jej pos³uchaæ  kliknij:
www.radio.rzeszow.pl,  nastêpnie - spoœród wielu ikonek,
widniej¹cych na dole strony - kliknij na „Kresowe Dziedzictwo”
i na jedn¹ z czterech ostatnio wyemitowanych audycji. Do
ich wys³uchania serdecznie zaprasza autor - Jacek Borzêcki
i Polskie Radio „Rzeszów”.

Radio Lublin na 103,2 i 99,6 MHz s³ychaæ bardzo dobrze
a¿ po Lwów (we Lwowie ju¿ nie).
Polskie Radio Warszawa I - na falach d³ugich 225 kHz

Polskie Radio Lwów
Zachêcamy te¿ wszystkich do s³uchania Polskiego Radia
Lwów (ze Lwowa) w ka¿d¹ sobotê od godz. 8.00 do godz.
12.00 (czasu polskiego) oraz w niedzielê od godz. 18.15 do
20.15 na fali: http://www.radio-n.com/eng/OnAir/
onair.htm. W eterze program jest nadawany na fali 106,7
FM (Radio „Neza³e¿nist”) i jest dobrze s³yszalny w promieniu
100 km od Lwowa.
Radio Polonia (godz. 18.30 – czasu miejscowego)
- Lwów – Radio Niezale¿nist UKF 106,7 MH
- Winnica – Radio TAK 103,7 FM
- Chmielnicki – Radio Podilla Center 104,6 FM
- Równe - Radio Kraj 68,2 FM
- ¯ytomierz – Radio ¯ytomyrœka Chwyla 71,1 FM i 103,4 FM
Radio Maryja: Che³m 102,8; Hrubieszów 95,8;
Lubaczów 102,3; Przemyœl 105,1; Ustrzyki Dolne 94,5
W³odawa 104,5; Rzeszów UKF 104, 5

Szanowni Czytelnicy! Je¿eli macie jakieœ pytania pod
adresem Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, prosimy
je przekazywaæ (najlepiej w formie pisemnej) do naszej
redakcji. Odpowiedzi uzyskacie Pañstwo na ³amach naszego
pisma.

Adres e-mail:
kuriergalicyjski@wp.pl
Adresy pocztowe:
w Stanisławowie: вул. Івасюка 60, м. Івано�Франківськ
76002
we Lwowie: вул. Дудаєва, 12/9  м. Львів 79005

PYTANIA DO KONSULA
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ  WE LWOWIE

ANDRZEJ NOWOGRODZKI
Kijów

Coraz czêœciej s³uchamy
radia w pracy, czy te¿ w domu
przy komputerze. W tym wy-
padku, zamiast ³apaæ ledwo
co dochodz¹ce na Ukrainê
polskie rozg³oœnie przez zwyk³y
odbiornik radiowy, mo¿emy
skorzystaæ z mo¿liwoœci s³u-
chania radia przez Internet.
Oczywiœcie, jeœli nasz kompu-
ter jest do niego pod³¹czony
i nasz dostawca nie rozlicza
nas za ka¿dy kilobajt przes³a-
nych danych, czyli za – tak
zwany – „trafik”.

Poni¿ej przedstawiam krótki
wykaz najpopularniejszych
polskich rozg³oœni, które s¹
obecne w Internecie.

Polskie Radio
Na stronie Polskiego Radia

mo¿emy s³uchaæ poszczegól-
nych jego rozg³oœni (Jedynka,
Trójka) na ¿ywo:
http://polskieradio.pl/
sluchaj/
albo wybranych audycji
http://polskieradio.pl/
podcasting/
 Na tej ostatniej znajdziemy
na przyk³ad wypowiedzi poli-
tyków z porannych Sygna³ów
Dnia w Jedynce, czy te¿ repor-
ta¿e, a nawet starych poczci-
wych Matysiaków. Z kolei na
stronie
http://www.polskieradio.pl/
zagranica/ua/
znajdziemy informacje po
ukraiñsku – czêœæ tak¿e do
ods³uchania.

RMF FM
Na g³ównej stronie krakow-

skiej rozg³oœni –

www.rmf.fm
jest po prawej stronie archi-
wum audycji. Z kolei, wciska-
j¹c trochê wy¿ej przycisk
„Pos³uchaj RMF FM”, bêdzie-
my mogli pos³uchaæ stacji na
¿ywo. Warto odwiedziæ tak¿e
inn¹ stronê tego radia:
www.miastomuzyki.pl

Tam znajdziemy co najm-
niej kilkadziesi¹t interneto-
wych „stacji”, które nadaj¹
w³aœciwie ka¿dy rodzaj mu-
zyki. Warto zwróciæ uwagê na
RMF Polski Rock, RMF Polskie
Przeboje czy RMF PRL.

Radio Zet
Warszawska rozg³oœnia

ma trochê mniej rozbudowan¹
stronê internetow¹. Na
http://www.radiozet.pl/
Sluchaj/Default.aspx
mo¿emy pos³uchaæ aktualnie
nadawanych audycji. Z kolei
na g³ównej stronie znajdziemy
zapisy wywiadów Moniki Olej-
nik z politykami. Nagrania nie
tylko audio, ale te¿ wideo.

Radio Maryja
Katolicki g³os w Twoim do-

mu mo¿e brzmieæ tak¿e z kom-
putera. Wystarczy wpisaæ
www.radiomaryja.pl
i po lewej stronie znajdziemy
zak³adkê „S³uchaj”. Wczeœniej
trzeba zainstalowaæ Real Pla-
yer – mo¿na go œci¹gn¹æ na
stronie www.real.com.

To tylko niektóre najpopu-
larniejsze stacje radiowe, któ-
rych mo¿emy s³uchaæ przez
Internet. Inne znajdziemy na
przyk³ad na stronach
www.radiostacje.com
i www.nadaje.com

RADIO PRZEZ INTERNET

KGKGKGKGKG

Polak zamieszka³y pod Warszaw¹, uczciwy, wykszta³cony,
przystojny pozna i zaprosi do Polski kobietê w wieku
28-36 lat, minimum œrednie wykszta³cenie, mówi¹c¹ w
miarê dobrze po polsku, bardzo ³adn¹, zgrabn¹ do 170cm,
w celu sta³ego zwi¹zku, w tym równie¿ ma³¿eñstwa.
Odpowiedzi, mile widziane zdjêcie, proszê kierowaæ
na pocztê mailow¹: r.swiderski@o2.pl.

OGŁOSZNIE MATRYMONIALNE

PODZIĘKOWANIE
Sk³adamy serdeczne podziêkowanie S³uchaczom

Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wroc³awiu za

zbiórkê okularów. Dziêkujemy równie¿ Pani
Danucie Szubert za to, ¿e przekaza³a je do Lwowa.

S³uchacze UTW we Lwowie
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CMYK

O tym i owym

Kantorowe kursy walut na Ukrainie
11.06.2009, Lwów

 KUPNO UAH                        SPRZEDAŻ UAH
       7,60 1USD       7,66
     10,67 1EUR     10,79
       2,35 1PLN       2,45
     11,30 1GBP     11,62
       2,37                             10 RUR       2,46

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 Iwano�Frankiwsku (d. Stanisławowie)
w „Sklepie Zaliznym” – Rynek 7;
pismo jest też dostępne w hotelu „Dniestr” we Lwowie
oraz w Instytucie Polskim w Kijowie

oraz:
www.kresy24.pl
www.pogranicze.eu
www.kresy.najlepsze.net
www.stanislawow.net
www.kresy.cc.pl/lwow
www.kresy.webpark.pl
www.kresy�krakow.com.pl
www.kresy�
wschodnie.webpak.pl
www.kresy.co.uk stanislawow.pl
www.kresy.cc.pl/lwow
www.kresy2000.pl
www.fotojonny.republika. pl
www.lwow.com.pl
www.poznajukraine.com
www.duszki.pl

CIEKAWE STRONY
INTERNETOWE O KRESACH
www.kresy.pl

Korzystaj z usług
polskich przewodników ze Lwowa!

Proponujemy usługi turystyczne, oprowadzanie
po Lwowie  i Kresach w języku polskim

tel.: 0�38067 747 73 29, 0�38067 675 06 62

Fachowe oprowadzanie po Lwowie, pilotowanie
grup turystycznych po Kresach

tel.: 0�0380679447843

WŁODZIMIERZ PAŹNIEWSKI

Tak naprawdê prawo
Murphy’ego nazwano krótk¹
teori¹ pecha. Jej podstaw¹
jest twierdzenie ogólne o bar-
dzo szerokiej i uniwersalnej
pojemnoœci: „Jeœli tylko coœ
mo¿e siê nie udaæ, nie uda siê
na pewno.” Potem pojawi³o
siê uzupe³nienie i rozwiniêcie:
„Nie uda siê nawet wtedy, gdy
w³aœciwie nie powinno siê nie
udaæ.”

W dobie globalnego kry-
zysu przywo³uje siê te twier-
dzenia bardzo chêtnie,
ostrzegaj¹c wszystkich i ka¿-
dego z osobna przed pielêgno-
waniem w sobie nadmiernego
optymizmu. Samo prawo
Murphy’ego koñczy w tym
roku 60 lat, gdy¿ tak na-
prawdê zosta³o sformu³owane
po raz pierwszy w Stanach
Zjednoczonych w roku 1949 r.
A odkryto je przez przypadek.

Po drugiej wojnie œwiato-
wej w osza³amiaj¹cym tempie
rozwija³a siê technika lot-
nicza. Konstruowane samo-
loty osi¹ga³y nie spotykane do
tej pory szybkoœci. Równo-
legle rozwija³a siê technologia
rakietowa. Gigantyczne prêd-
koœci rodzi³y wiele problemów,
które trzeba by³o dok³adnie
poznaæ, aby siê z nimi uporaæ.
Kompletn¹ zagadk¹ by³o np.
jak zachowuje siê organizm
cz³owieka w warunkach olb-
rzymich przeci¹¿eñ, np. w
trakcie manewru hamowania
pojazdów.

Pechowe testy
Badaniem tego zjawiska

zajmowa³ siê w latach 1947-
1949 zespó³ uczonych i in¿y-
nierów amerykañskich, kie-
rowanych przez kpt. Johna
Paula Stappa w laboratoriach
doœwiadczalnych bazy lotni-
czej  Muroc Fields, która potem
zmieni³a nazwê na Edwards
Air Force Base.

Projekt MX981 obejmowa³
analizowanie skutków hamo-
wania pojazdów, poruszaj¹-
cych siê z olbrzymimi prêd-
koœciami. Doœwiadczenia
przeprowadzano na symula-
torach z u¿yciem manekinów,
zastêpuj¹cych postacie

ludzkie. I wtedy pojawi³y siê
k³opoty. Setki i tysi¹ce po-
miarów wykonywanych za
pomoc¹ tradycyjnych instru-
mentów dawa³y bardzo roz-
bie¿ne wyniki. By³y one
bardzo zniekszta³cone.

Wówczas, wchodz¹cy w
sk³ad zespo³u badawczego
in¿. Ewdard Murphy zapro-
ponowa³, aby tradycyjne
przyrz¹dy pomiarowe za-
st¹piæ elektronicznymi czuj-
nikami, co gwarantowa³o
wiêksz¹ dok³adnoœæ. W ten
sposób wyeliminowano czêœæ
b³êdów, ale pojawi³a siê
przeszkoda nastêpna.

Ka¿de doœwiadczenie po-
przedza³y ¿mudne przygoto-
wania. Na przyk³ad, technicy
musieli po³¹czyæ setki prze-
wodów. Najdrobniejsza po-
my³ka powodowa³a niepowo-
dzenie ca³ego przedsiêwziêcia.
Mimo, ¿e prace wykonywali
najbardziej doœwiadczeni
fachowcy, zdumiewa³a czêsto-
tliwoœæ pope³nianych b³êdów
i to w trakcie wykonywania
najprostszych czynnoœci.

Szczególnego pecha mia³
pod tym wzglêdem pewien
asystent Murphy’ego. Pomy³ki
zdarza³y siê mu czêœciej ni¿
innym. In¿ynier skomentowa³
to po swojemu i w sposób
dowcipny: „Jeœli tylko istnieje
jakakolwiek mo¿liwoœæ pope³-
nienia b³êdu, on j¹ wyko-
rzysta”.

Dziêki notorycznemu pe-
chowcowi zosta³o odkryte

nowe prawo. Przyjê³o ono
formê twierdzenia: „Jeœli tylko
coœ mo¿e siê nie udaæ, nie
uda siê na pewno”. Prawem
Murphy’ego nazwa³ je pracu-
j¹cy w tym samym zespole
in¿. George Nicholas.

Ograniczone zaufanie
Sformu³owanie bardzo

szybko posz³o w œwiat, staj¹c
siê w krótkim czasie pod-
staw¹ zupe³nie nowej filozofii
myœlenia. Jej podstaw¹ by³
sceptycyzm i ostro¿noœæ.
Nakazywa³a ona odnosiæ siê
do wszelkich wytworów r¹k i
umys³ów ludzi z ograni-
czonym zaufaniem. Kolejnym
nakazem by³a przezornoœæ.

Mia³o to daleko id¹ce
skutki praktyczne. Np. w po-
jazdach kosmicznych kon-
struktorzy zaczêli dublowaæ
uk³ady, które najczêœciej
ulegaj¹ awarii. Gdy zawodzi
jeden uk³ad, jego funkcjê
natychmiast przejmuje drugi.

Po raz pierwszy prawo
Murphy’ego zastosowano w
czasie prac nad projektem
MX981. Wszystkie czynnoœci
sprawdzano wiele razy. Mimo,
¿e by³y to doœwiadczenia
bardzo niebezpieczne, nikt
nie zgin¹³, ba, nikt nie zosta³
ranny. Ostro¿noœæ bardzo siê
op³aci³a.

Z czasem zasady prawa
Murphy’ego zaczêto przeno-
siæ do zjawisk ¿ycia zbioro-
wego, a nawet banalnych sy-
tuacji, jakie spotykaj¹ nas

ka¿dego dnia. Dodatkowym
walorem tych twierdzeñ by³a
pogoda ducha, a nawet swo-
iste poczucie humoru.

Prawo Murphy’ego wyra-
¿ano równie¿ za pomoc¹
prostego wzoru matema-
tycznego:

1 + 1 = 2
Z tym, ze matematyczny

znak = (równa siê) ma
zmienion¹, tj. os³abion¹ treœæ,
dodatkowo podszyt¹ niepew-
noœci¹ i znaczy w tym przy-
padku tyle, co: „niekiedy, jeœli
w ogóle”.

Jutro bêdzie gorzej?
Specjalnie dla Czytelni-

ków „KG” wybra³em  zbiór
najpopularniejszych zasad
prawa Murhy’ego, daj¹cych
du¿o do myœlenia. Oto one:

1.Kromka spada zawsze
mas³em do do³u.

2. Wszystko wali siê naraz.
3. Jeœli myœlisz, ¿e idzie

dobrze, na pewno nie wiesz
wszystkiego.

4. Trudne problemy zo-
stawione same sobie stan¹
siê jeszcze trudniejsze.

5. Jeœli udoskonalasz
coœ dostatecznie d³ugo, na
pewno to zepsujesz.

6. Wszystko, co dobre,
jest nielegalne, niemoralne
albo tucz¹ce.

7. Uœmiechnij siê, jutro
bêdzie gorzej.

8. Ka¿de rozwi¹zanie
ujawnia nowe problemy.

9. Œwiate³ko w tunelu, to
reflektory nadje¿d¿aj¹cego
poci¹gu.

10. Nic nie jest tak ³atwe,
jak wygl¹da.

11. Ka¿dy przewód po skró-
ceniu okazuje siê za krótki.

12. Jak d³ugo trwa mi-
nuta, zale¿y od tego, po któ-
rej stronie drzwi od toalety
siê znajdujesz.

13. Je¿eli poci¹g, którym
jedziesz, ma opóŸnienie, to
poci¹g, do którego chcesz
siê przesi¹œæ, na pewno
przyjedzie punktualnie.

14. Doœwiadczenie – to coœ,
co zdobywasz tu¿ po chwili,
w której go potrzebowa³eœ.

15. Szukaj¹c czegoœ, zaw-
sze znajdziesz to w ostatnim
miejscu, do którego zajrzysz.

16. Jeœli ju¿ coœ zawali³eœ,
cokolwiek zrobisz, aby to
naprawiæ, tylko pogorszysz
sprawê.

17. Nie ma rzeczy nie-
mo¿liwych dla kogoœ, kto
nie musi ich zrobiæ sam.

Jesieni¹ ubieg³ego roku,
gdy kryzys finansowy zawita³
do najbogatszych krajów
œwiata, co by³o kompletnym
zaskoczeniem dla banków,
rz¹dów i spo³eczeñstw, bo
pozornie wszystko zdawa³o
siê dzia³aæ, jak w zegarku,
natychmiast przypomniano
sobie zasadê-ostrze¿enie z
prawa Murphy’ego: „Je¿eli
myœlisz, ¿e idzie dobrze, na
pewno nie wiesz wszystkiego”.
I sprawdzi³o siê to co do joty.

Na zakoñczenie tego arty-
ku³u wybra³em dla Czytel-
ników „KG” zasadê, któr¹ w
¿yciu stosujê z powodzeniem
od lat i jeszcze mnie nie za-
wiod³a: „Nigdy nie k³óæ siê
z g³upcem – ludzie mog¹ nie
dostrzec ró¿nicy”.

Prawo Murphy’ego „odkryto” 60 lat temu
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