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Wieści ze Lwowa, z ziemi lwowskiej, halickopokuckiej, woŁynia, bukowiny i podola

Dignum et iustum est...

Obchody Krwawej Niedzieli
w Łucku w cieniu 68 krzyży
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Dignum et iustum est (Godne to
i sprawiedliwe) – te słowa z liturgii
Mszy św. w języku łacińskim jak najlepiej oddają duch obchodów kolejnej
rocznicy Krwawej Niedzieli w katedrze
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w
Łucku. Godnie i w duchu sprawiedliwości, zgromadzeni na żałobnej uroczystości oddali hołd niewinnie pomordowanym na ziemi wołyńskiej, na której
straszliwe piekło rozpętało się 11 lipca
1943 r. Była to druga niedziela lipca.
Od kilku lat na mocy rozporządzenia
ordynariusza diecezji łuckiej ks. bp.
Marcjana Trofimiaka, w każdą drugą
niedzielę lipca we wszystkich świątyniach katolickich sprawowana jest żałobna Msza św., podobnie jak w Dzień
Zaduszny. Prastara katedra – matka
kościołów łuckich – zamienia się w tym
dniu na symboliczny cmentarz – przed
ołtarzem płoną znicze, księża podobnie
jak na Mszy pogrzebowej ubrani są w
czarne ornaty, oddające głęboką żałobę, a wokół ołtarza i w nawach kościoła
68 krzyży – przypominające 68. rocznicę straszliwego ludobójstwa, które
przed laty w tym Dniu Pańskim zabrało
życie licznym tysiącom chrześcijan, zamieszkującym tę ziemię.
Pod brzmienie smętnego requiem,
szczególnie dostojnie wykonanego
przez goszczący w Łucku chór chłopięco-męski „Pueri Cantores Sancti
Nicolai” z Bochni, kapłani diecezji pod
przewodnictwem ks. bp. Marcjana Trofimiaka rozpoczęli Najświętszą Ofiarę,
sprawowaną w tym dniu w uniwersalnej, majestatycznie brzmiącej, łacinie.
Wśród dostojnych gości znaleźli się
m.in. sprawdzony wieloletni przyjaciel
Kościoła Łuckiego ks. prałat Andrzej
Puzon, proboszcz z parafii hrubieszowskiej; sędziwy kapłan z Łodzi Tadeusz
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Żurawski SDB, który w 1934 r. tutaj, w
katedrze łuckiej, przyjął pierwszą Komunię św.; rodziny ofiar i świadkowie
tych straszliwych wydarzeń, wśród
których należy szczególnie wymienić
„strażniczkę pamięci o Wołyniu” p.
Franciszkę Prus, a także pracownicy
Konsulatu Generalnego RP w Łucku
na czele z konsulem generalnym Tomaszem Janikiem.
Do zebranych w kościele Ukraińców i Polaków ks. bp Trofimiak zwrócił
się ze słowem pasterskim, odwołującym
się do nauki bł. Jana Pawła II o potrzebie pozostawienia bolesnej przeszłości
w relacjach między narodami i potrzebie budowania wspólnej przyszłości.
Może to być jednak urzeczywistnione
w sytuacji poznania Prawdy i rozliczenia tragicznych doświadczeń. Jest to
chrześcijański obowiązek, wynikający
z przykazania miłości. „Dramat Wołynia” jest zaprzeczeniem wielowiekowego ducha relacji między narodami,

zamieszkującymi te ziemie, tradycji,
która kształtowała tutejszą historię,
głęboko zakorzenioną w chrześcijaństwie. Ksiądz biskup zapewnił zebranych, że Kościół Łucki nie przestanie
pielęgnować pamięci w prawdzie o
tych dramatycznych wydarzeniach, nie
przestanie się modlić za ofiary rzezi, a
również za oprawców.
Zapewnienie to jest ważne w tej
chwili, kiedy „prawda o Wołyniu” jest
wstydliwym tematem na Ukrainie i w
relacjach politycznych między naszymi
państwami. Trzeba wyraźnie powiedzieć, iż w tym dniu tylko katedra i nieliczne świątynie rzymskokatolickie były
na całym Wołyniu jedynymi wysepkami, gdzie pochylano się nad tą tragedią. Nie zadrażniała ona wrażliwości
ogółu społeczeństwa, nie było żadnych
wzmianek w przestrzeni publicznej i akcji upamiętniających niewinne ofiary.
Pamiętajmy jednak, że nieliczne
i skazane przez włodarzy komuni-

stycznych świątynie katolickie, po
kilkudziesięciu latach totalitaryzmu,
przerodziły się w wielomilionowy Kościół, zajmujący godne miejsce w życiu
duchowym wolnej Ukrainy. Pozwala to
żywić nadzieję, iż trwając w Prawdzie,
uda się doprowadzić do oczyszczenia
bolesnej pamięci i tworzenia prawdziwego braterstwa między narodami od
wieków zespolonymi ze sobą wielorakimi więzami.
Po liturgii konsul Janik dokonał
dekoracji Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski pani Franciszki
Prus. A następnego dnia, w rocznicę
rzezi, zorganizowane przez środowiska katolickie pielgrzymki udały się do
dawnych miejsc kaźni, żeby po południu uczestniczyć we Mszy św., sprawowanej w zdewastowanym kościele
w Kisielinie przez biskupa łuckiego.
Wieczne odpoczywanie racz im dać
Panie, a światlość wiekuista niechaj
im świeci.
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Nowy nadzwyczajny i pełnomocny ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Henryk Litwin, na początku prezydencji Polski w
Radzie UE (1 lipca br.), udzielił
wywiadu agencji УНІАН. Rozmawiała Oksana Kłymonczuk.
Proszę podzielić się z nami
swymi pierwszymi wrażeniami z okazji objęcia nowego
stanowiska.
W Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP przez dłuższy czas
zajmowałem się stosunkami polskoukraińskimi, ale przyznam się – nie
myślałem, że będzie aż tak dużo pracy. To sprawiło na mnie największe
wrażenie…
O jaką dokładnie pracę
Panu chodzi?
Obecnie dotyczy to przede wszystkim obustronnych kontaktów. Jest ich
tak wiele! Naturalnie, że bardzo ważny
jest udział w nich ambasadora. Przecież całkiem niedawno objąłem to
stanowisko i powinienem organizować
pracę ambasady odpowiednio do swojego programu.
Już w ciągu ostatnich kilku tygodni miałem mnóstwo spotkań z ukraińskimi politykami, działaczami kultury
i przedstawicielami władzy: ministrami, ich zastępcami, przewodniczącym
Sądu Najwyższego… A to właśnie
wskazuje na intensywność naszych
stosunków.
Z jakimi radami wyprawiono Pana na Ukrainę?
Podczas ostatniego spotkania w
Warszawie, Minister (Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski – aut.)
podkreślił, iż w tym roku najważniejszą
jest sprawa umowy o strefie wolnego
handlu i umowa o stowarzyszeniu
Ukrainy z Unią Europejską. UE i Ukrainie nie uda się w tym roku podpisać
umowy o strefie wolnego handlu, możemy jednak zakończyć negocjacje...
Jest to bardzo ważne.
Właśnie z takimi radami wyprawił
mnie minister. Praca ambasady polega nie tylko na tym, by podtrzymywać istniejące już relacje. Należy też
pracować nad zawiązaniem nowych.
Myślę, że będzie to jednym z mych
priorytetowych zadań.
Czy odczuł Pan rozczarowanie, że w tym roku, kiedy
prezydencję w Radzie UE objęła Polska, nie dojdzie jednak do podpisania umowy o
strefie wolnego handlu?
Nie było to dla mnie rozczarowaniem, ponieważ nigdy nie sądziłem,
że będzie to możliwe aż tak szybko.
Jeśli ktoś myślał inaczej, to poddał
się presji mediów mówiących o możliwości podpisania umowy już w tym
roku. Jeśli jednak dokładnie zna się
procedury, to wszystko dało się przewidzieć.
Kiedy już skończymy przygotowania, zostaną nam jedynie sprawy
techniczne, które prowadzą do podpisania umowy. Jeśli natomiast mówić
o politycznej decyzji – jest to zakończenie etapu przygotowań.
Polsce byłoby bardzo miło zorganizować uroczystości z okazji podpisania umowy, jednak jeśli podczas
prezydencji RP w Radzie UE zdołamy
jedynie skończyć przygotowania, to
już to będzie dużym sukcesem.
Jak Pan myśli, po której
stronie leży odpowiedzialność
za ociąganie się w przyłącze-

Ambasador Polski na Ukrainie:
niezbyt podobało się mi,
kiedy Polskę nazwano „adwokatem”

fot. Jurij Smirnow
niu Ukrainy do strefy wolnego handlu?
Należy zadać to pytanie z jednaj
strony przedstawicielom UE, z innej
– Ministerstwu Spraw Zagranicznych
Ukrainy. Kraje UE nie posiadają kompetencji w sprawie udziału Ukrainy w
strefie wolnego handlu. Z tej też racji,
jako przedstawiciel takiego kraju, nie
zbyt dobrze się czuję z komentowaniem
tej kwestii. Normalnym zjawiskiem jest
to, że Ukraina broni interesów swych
środowisk biznesowych przy przyłączeniu się do strefy wolnego handlu,
a UE ma swe czerwone granice. Właśnie tego dotyczą negocjacje.
Czy możliwym jest wstęp
Ukrainy do strefy wolnego
handlu i jednocześnie, członkowstwo w Związku Celnym
Rosji, Białorusi i Kazachstanu?
Warto tu podkreślić dwie sprawy…
Nie istnieją struktury międzynarodowe,
w których członkowstwo uniemożliwiałoby współpracę z innymi. Z tego wynika,
że współpraca ze Związkiem Celnym
jest możliwa, ponieważ strefa wolnego
handlu – to nie tyle ograniczenie możliwości, ile ich poszerzenie. Jedynie
warunki tej współpracy będą inne.
Gdyby Ukraina przyłączyła się do
strefy wolnego handlu, warto byłoby
wówczas jej przemyśleć też współpracę ze Związkiem Celnym. Czyli –
współpraca byłaby możliwa na podstawie pewnych warunków.
Kiedy przystępowaliśmy do UE,
też musieliśmy przebudować stosunki
z innymi krajami i strukturami. Wybór
należy jednak do każdego państwa
– co okaże się bardziej korzystnym:
udział w: strefie wolnego handlu czy
Związku Celnym.
Jako kraj członkowski strefy wolnego handlu i UE jesteśmy zdania,
że model unijny we wschodniej części
Europy jest najbardziej korzystny i najbardziej efektywny. Nasz przykład jest
wspaniałym ku temu dowodem.
Rzeczywiście, Ukraina jest ekonomicznie związana z Rosją, ale
jest też ekonomicznie związana z
UE. Potrzebuje jedynie znaleźć „złoty środek” między wpływami tych
dwóch systemów. Jest to po prostu
naturalne…

Jeszcze do niedawna Polskę określano jako „adwokata” Ukrainy w UE, teraz już
nikt jej w ten sposób nie określa. Kim jest obecnie Polska
dla Ukrainy?
Jest to kolejna „publicystyczna”
definicja. Niezbyt podobało się mi to
określenie Polski – „adwokat”. Przecież adwokat jest fachowcem, który za
swe usługi pobiera pieniądze i pracuje
dla każdego, kto mu płaci.
Polska zajmowała się i zajmuje
czym innym. Primo – w Polsce większość ludzi uważa, że Europa powinna
połączyć się w UE. Secundo – Ukraina jest niekwestionowaną i oczywistą
częścią Europy. Z tego też powodu,
od początku odzyskania niepodległości akcentowaliśmy znaczenie Ukrainy
i konieczność określenia dla niej europejskiej perspektywy. Robiliśmy to
i nadal robimy. Proszę ocenić chociażby
w ciągu ostatniego roku – ile odbyło się
spotkań między naszymi prezydentami,
premierami, jakiego charakteru były te
spotkania i o czym rozmawiano…
Wparcie okazywaliśmy i będziemy
okazywać ponieważ jest to jednym z
najważniejszych elementów współczesnej myśli politycznej w Polsce. Myślę,
że zgodzi się Pani z tym, że nie jest to
pozycja „adwokata”, tylko coś o wiele
poważniejszego. Nie jest mi przykro
więc, że to słowo zniknęło. Jeszcze
raz chcę zaznaczyć, że nie zmieniła
się pozycja Polski w sprawie europejskich perspektyw Ukrainy.
Polska rozpoczęła prezyCzy będzie lobbować konkretne kwestie w interesach
Ukrainy?
Słowo „lobbować” nie jest całkiem
na miejscu… W UE dobrze orientują
się, że Polska jest państwem wspierającym Ukrainę, powiedziałbym nawet, że uważają to za naszą sprawę
i że tak ma być.
Jeżeli mówimy o prezydencji, to
ona będzie przebiegać w Polsce i w
Brukseli. W państwach trzecich jako
takiej prezydencji nie ma, bo polityczna prezydencja – to funkcja przedstawicielstwa UE. Pracujemy w ramach
prezydencji tak, aby przekazać tą
informację, którą przygotowaliśmy w
Polsce i tą z Brukseli.

Co się tyczy naszych wschodnich
sąsiadów, to we wrześniu w Warszawie odbędzie spotkanie przedstawicieli krajów objętych programem
Partnerstwa Wschodniego. Teraz
trwają przygotowania i na ten temat
porozmawiamy w sierpniu, gdy będzie gotowy program.
Polska przygotowała około dziesięciu propozycji na poziomie ministerstw co do granic, transportu. W
tych spotkaniach ministrów udział
będą brali nie tylko ministrowie UE,
ale i ministrowie państw z Partnerstwa
Wschodniego. Będzie to pierwsza
możliwość dla ministrów PW wzięcia
udziału w omówieniu wewnątrzeuropejskiej współpracy. Jednocześnie
będzie tam mowa o współpracy z
państwami PW.
Według mnie, powinno to być interesujące dla państw PW. To jest nasz
wkład na korzyść naszych wschodnich sąsiadów.
Czy nie wydaje się Panu,
że władze Ukrainy tylko deklarują dążenie do UE, ale
wykonują niewiele realnych
posumięć?
Zobaczymy, jak wszystko będzie
po tym, jak zakończymy przygotowania do wstępu do strefy wolnego handlu i stowarzyszenia…
Wie Pani, jest dobra zasada dyplomacji – nie komentować polityki
wewnętrznej państwa, gdzie się akurat jest, tym bardziej, gdy się tam dopiero przyjechało.
Panuje mniemanie, że Polska chce, aby Ukraina wstąpiła lub maksymalnie zbliżyła
się do UE nie dlatego, że tak
bardzo ją lubi, ale po to, aby
jeszcze bardziej odgrodzić
się od Rosji…
Odpowiem tak: wiele zależy od
tłumacza. Te same określenia można przetłumaczyć bardziej lub mniej
pozytywnie. To samo dotyczy kroków
politycznych.
Myślimy teraz kategoriami EU
i NATO – struktur, członkami jakich
jesteśmy i które określają naszą linie
polityczną na długi czas. Myślimy,
jak rozwijać perspektywy tych struktur… Więc nie ma sensu myśleć, że
Polska chce w ten sposób rozwiązać
swoje stosunki z Rosją.
Tak, Rosja jest poważnym graczem, ale musimy przede wszystkim
myśleć o przyszłości, o rozwoju UE.
Jeżeli myślimy o stabilności i dobrobycie UE, to, wydaje mi się, że dobrze
by było, gdyby strefa stabilności i dobrobytu rozszerzała się na naszych
sąsiadów. To daje pewność spokojnego jutra.
Śledzi Pan przebieg procesu nad Julią Tymoszenko.
Jak Pan ją ocenia? Czy sadzona jest sprawiedliwie?
Nie jest sprawą dyplomatów, czy
polityków z Brukseli oceniać co jest
na Ukrainie sprawiedliwe, a co nie.
Trzeba to rozwiązać wewnątrz państwa. UE zwraca tylko uwagę na to,
co nazywamy standardami demokratycznego państwa.
W sprawie Tymoszenko są wątpliwości ze strony UE, czy oby nie ma tu
podtekstu politycznego. Pamięta Pani

na pewno wypowiedzi rzecznika Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Catherine
Ashton i inne. Na posiedzeniu sądu
byli przedstawiciele EU… Zobaczymy
jaka będzie ich ocena. W takich kwestiach nie działamy osobno. Każdy
z członków UE daje swoją opinię, a
następnie powstaje wspólna dla całej
UE. Spodziewam się, że niebawem
taka ocena zostanie zrobiona.
Jakie jest Pana zdanie o
Bohaterach Ukrainy Szuchewyczu i Banderze…
Nie ma sensu ukrywać, że w ich
ocenie są rozbieżności wśród polskich i zachodnioukraińskich historyków. Jest to skomplikowany dialog,
trwający już od dwudziestu lat. Ktoś
może powiedzieć, że to długi okres
czasu, a wyniki są mierne. Ale, według mnie, nie jest to opinia słuszna.
Trzeba powiedzieć otwarcie, że
stosunki pomiędzy Polakami i Ukraińcami pod koniec II wojny światowe
doszły do apogeum nienawiści i wrogości. Trzeba pamiętać, że rozpoczęliśmy dialog w tej sprawie właśnie w
45 lat po tych wydarzeniach. Jednak,
znaleźliśmy chyba coś bardzo ważnego, skoro rozpoczęliśmy ten dialog.
Warto tu zaznaczyć ile zrobili Polacy,
aby przerwać tę wrogość.
Nie warto zapominać, że w 1946
roku sytuacja była bardzo zła i praktyczne przez pół wieku nikt nie szukał
wspólnych punktów.
Stan dzisiejszy nie oznacza, że
osiągnęliśmy stuprocentowe porozumienie. Dlatego przed nami jeszcze
wiele pracy. Powinniśmy organizować
konferencje, seminaria…Nie muszą o
tym decydować politycy, bo niemożliwe jest decyzjami parlamentu czy
prezydentów, określić realne porozumienia.
Potrzebne są punkty porozumienia, szczególnie w kwestiach historycznych.
Wspaniale rozmawia Pan
po ukraińsku… Szkoda, że
nie każdy ambasador stara
się nauczyć języka ukraińskiego…
Nie powiedziałbym, że rozmawiam dobrze, ale mój ukraiński powoli
wraca.
Kiedyś, jako historyk, badałem
historię ziem ukraińskich w składzie
Rzeczypospolitej (XVI-XVII wiek). Musiałem czytać ukraińskie publikacje.
Trudno powiedzieć – „rozmawiałem”,
ale nieźle czytałem i rozumiałem. Od
1991 roku przez trzy lata pracowałem
we Lwowie. Bez języka ukraińskiego
było by mi bardzo trudno, więc usiłowałem rozmawiać tylko po ukraińsku,
aby lepiej opanować język.
Później, przez jakiś czas nie miałem praktyki i co nie co zapomniałem.
Będąc ambasadorem na Białorusi
rozmawiałem po białorusku, mówiono
mi wtedy, że usiłując rozmawiać po
białorusku – rozmawiam po ukraińsku. Teraz tu, gdy rozmawiam po
ukraińsku, mówią, że mam białoruski
akcent. Jestem na Ukrainie dopiero
miesiąc, więc myślę, że niebawem
poprawię swój ukraiński.
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KRZYSZTOF SZYMAŃSKI
wybrał i opracował
Ukraina liczy na
wsparcie polskiej
prezydencji i podpisanie historycznej
umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską.
– Fakt, że to Polska będzie przez
najbliższe miesiące kierowała UE, ma
dla nas fundamentalne znaczenie. Bo
będzie to okres decyzji strategicznych
dla Ukrainy – mówi Kostiantyn Jelisiejew, przedstawiciel Ukrainy przy UE.
Bliskie ukończenia są negocjacje o
umowie stowarzyszeniowej między
Ukrainą i UE, obejmującej stworzenie
strefy wolnego handlu. – Takiej umowy
jeszcze w historii UE nie było. W sensie gospodarczym jest to integracja
prawie tak ścisła jak członkostwo. Ale
bez zbliżenia politycznego i bez obietnicy członkostwa – mówi „Rz” Paweł
Kowal, eurodeputowany PJN, szef delegacji Parlamentu Europejskiego ds.
Ukrainy. Według niego, w 20–letniej
historii niepodległości tego kraju umowa stowarzyszeniowa będzie „pierwszą żelazną klamrą spajającą Ukrainę
z Zachodem”.
Z wagi tego wydarzenia zdają sobie sprawę Ukraińcy. – Dojdziemy do
punktu, z którego już nie ma odwrotu, który przesądza europejski wybór
Ukrainy – mówi ambasador Jelisiejew. To nie podoba się Rosji. I dlatego, zdaniem Jelisiejewa, im szybciej
nastąpi podpisanie umowy stowarzyszeniowej, tym lepiej. Tak aby nie stała się ona elementem przyszłorocznej
kampanii wyborczej w Rosji.
Według Pawła Kowala, który śledzi losy negocjacji między UE i Ukrainą, większość kwestii została już rozstrzygnięta, a porozumienie w sprawie
nielicznych spraw spornych może
nastąpić we wrześniu. Na to liczy również ambasador ukraiński.
– Ukraina musi to wykorzystać.
Długo potem nie będzie na czele UE
kraju, którego rząd, ze względu na interesy polityczne i wyborcze, byłby tak
zainteresowany sukcesem Ukrainy. –
mówi eurodeputowany Paweł Kowal.
Wśród spornych kwestii negocjacyjnych jest jedna poważna polityczna – jak zapisać perspektywę członkostwa w UE dla Ukrainy. W części

Prasa polska o Ukrainie

gospodarczej trwa jeszcze dyskusja
m.in. o dostępie ukraińskich kierowców ciężarówek do unijnego rynku
(tutaj wyjątkowo problem ma Polska),
a także o zakazie stosowania chronionych geograficznych nazw, jak porto,
szampan czy koniak. Ukraina przestanie ich używać, ale prosi UE o pomoc
finansową w promocji nowych marek.
Europejskie nadzieje Ukrainy.
Anna Słojewska. 04-07-2011
Około tysiąca osób
demonstrowało w
Doniecku na wschodniej Ukrainie,
domagając się przywrócenia dotychczasowych zasad udzielania pomocy
socjalnej m.in. likwidatorom następstw
wybuchu w elektrowni atomowej w
Czarnobylu oraz emerytowanym wojskowym. Uczestnicy akcji przypomnieli, że wywodzący się z Doniecka prezydent Wiktor Janukowycz w trakcie swej
kampanii wyborczej obiecywał likwidatorom Czarnobyla i weteranom wojny
w Afganistanie podwyżki rent i godną
opiekę medyczną, lecz do dziś te hasła
nie zostały zrealizowane.
Co więcej – podkreślali demonstrujący – w czerwcu ukraiński parlament
wprowadził zmiany w ustawie o budżecie, zgodnie z którymi wysokość rent
i emerytur dla tzw. ulgowych kategorii
obywateli nie będzie naliczana w zależności od wzrostu średnich płac, lecz
wyznaczana postanowieniami rządu.
Uczestnicy demonstracji oświadczyli, że w razie niespełnienia ich
postulatów przeprowadzą kolejne protesty i zwrócą się o pomoc do ukraińskich sądów oraz organizacji międzynarodowych.
Protest socjalny w mieście
Janukowycza. jsat. 06-07-2011
Usterka techniczna związana
z hermetyzacją
kabiny samolotu rządowego, wiozącego na Ukrainę
wysokich urzędników Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego,
była powodem zawrócenia samolotu
na Okęcie i zamiany maszyny na zapasową – podały we wtorek Siły Po-

wietrzne RP. Według informacji PAP
był tam m.in. szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski, odpowiedzialny
za sprawy zagraniczne minister Jaromir Sokołowski oraz sekretarz Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Andrzej Krzysztof Kunert.
Dowództwo Sił Powietrznych RP
potwierdziło we wtorek, że 4 lipca załoga rządowego samolotu Jak-40, który
wykonywał lot z Warszawy do Kijowa,
stwierdziła po starcie z Lotniska Chopina usterkę techniczną samolotu związaną z hermetyzacją kabiny. „Zgodnie
z obowiązującymi procedurami załoga
samolotu przerwała wykonywanie zadania i wylądowała bez następstw na
lotnisku startu. Pasażerowie samolotu
przesiedli się do przygotowanego samolotu zapasowego, którym polecieli
do Kijowa” – podały służby prasowe
Sił Powietrznych.
Informację o awarii polskiego samolotu rządowego ujawnił szef administracji prezydenta Ukrainy Wiktora
Janukowycza Serhij Lowoczkin, który
witając gości powiedział, że „strona
ukraińska była zaniepokojona informacją o usterce samolotu i ucieszyła
się, gdy usłyszała, że polscy przyjaciele szczęśliwie wylądowali w Kijowie” –
czytamy w wersji elektronicznej gazety
„Komsomolskaja Prawda w Ukrainie”.
Awaria rządowego samolotu.
Jarosław Junko. 06-07-2011

Ukraiński parlament uchwalił reformę emerytur, której najważniejszym
punktem jest podniesienie wieku emerytalnego kobiet. Zmiany, które przeszły dzięki rządzącej Partii Regionów,
krytykują jej koalicjanci z partii komunistycznej, a także opozycja. Zgodnie z
uchwaloną w nocy z czwartku na piątek
reformą ukraińskie kobiety będą przechodzić na emeryturę w wieku 60, a nie
55 lat, jak było dotychczas. Podniesienie wieku emerytalnego związane jest z
zobowiązaniami Kijowa wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego
(MFW) i wynika z ubiegłorocznego memorandum, dotyczącego przyznania
Ukrainie kredytu standby w wysokości
15,15 mld dolarów na 29 miesięcy.

– Uchwalenie reformy emerytalnej
to wynik szantażu MFW, oświadczył
komunistyczny deputowany Jewhen
Carkow. – Mamy nadzieję, że prezydent (Wiktor) Janukowycz zawetuje
tę ustawę – dodał.
Polityk zwrócił uwagę, że decyzja
parlamentu w sprawie emerytur negatywnie wpłynie na notowania ugrupowań, które poparły zmiany. – Ci,
którzy głosowali za ustawą, wyglądali
jak zbite psy, bo rozumieli, że powrócą do swoich okręgów wyborczych,
skąd będą startować w wyborach
(parlamentarnych) w 2012 roku – powiedział Carkow.
Julia Tymoszenko, przywódczyni opozycyjnego bloku politycznego,
noszącego jej imię zapowiedziała, że
zaskarży sprawę podniesienia wieku
emerytalnego w Trybunale Konstytucyjnym, gdyż reforma emerytalna „doprowadzi do pogorszenia życia ludzi”, co
jest sprzeczne z konstytucją. Oświadczyła także, reforma emerytalna została
uchwalona z naruszeniem prawa, gdyż
podczas głosowania w sali posiedzeń
parlamentu było tylko 40 posłów, a ustawa uzyskała aż 248 głosów.
Na Ukrainie emerytura
później. katk. 08-07-2011

Szczątki ponad
300 polskich kobiet i dzieci, które
zginęły z rąk nacjonalistów ukraińskich w 1943 r. na Wołyniu, odnaleźli
specjaliści z Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa podczas kolejnego etapu poszukiwań na tzw. trupim
polu koło wsi Ostrówki na Ukrainie.
Źródła historyczne potwierdzają,
że w tym rejonie zginęło w 1943 r.
ponad 1 tys. Polaków, dlatego istnieje możliwość odnalezienia dalszych
szczątków. Zbrodni na Polakach dokonała Ukraińska Powstańcza Armia
i miejscowa ludność ukraińska.
Ślady zbrodni na Polakach.
09-07-2011
Roman Łandik,
deputowany rady miejskiej Ługańska,
pobił w restauracji 20-letnią modelkę.
Potem schronił się przed odpowiedzialnością w Rosji.

Sprawa 37-letniego Romana Łandika nabrała rozgłosu, gdy się okazało, że jest synem deputowanego parlamentu z rządzącej Partii Regionów.
Jego ojciec Wołodymyr Łandik groził,
że wytoczy procesy dziennikarzom,
którzy pisali o incydencie.
Na początku lipca Łandik junior
bawił się z kolegami w ługańskiej
restauracji Bakkara. Jeden z nich adorował dziewczyny siedzące przy sąsiednim stoliku. Gdy nalewał whisky,
20-letnia modelka Maria przypadkowo strąciła szklankę.
Łandik, jak pisały ukraińskie portale, „postanowił nauczyć dziewczynę
dobrych manier”. Najpierw wylał na
nią szklankę soku. Tamta nie pozostała dłużna i zdzieliła mężczyznę butelką. W odpowiedzi radny rzucił się na
nią z pięściami. Konflikt załagodziły
koleżanki dziewczyny i koledzy radnego, ale tylko na chwilę. Gdy modelka
wróciła z łazienki i usiadła przy stoliku,
Łandik chwycił ją za rękę i ciągnął za
włosy do wyjścia, bijąc po twarzy i kopiąc. Personel restauracji nie reagował. Zajście zarejestrowała kamera.
Nagranie trafiło do Internetu. Radny
twierdził, że wideo w sieci zostało sfabrykowane.
– Postanowiłem przywołać ją do
porządku. Zachowywała się rozwiąźle. Tłukła naczynia – mówił. Poszkodowana trafiła do szpitala z wstrząsem mózgu.
Prokuratura wszczęła śledztwo,
a radny uciekł z kraju. W niedzielę
został zatrzymany w Krasnodarze,- w
Rosji. Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz pytany o sprawę stwierdził,
że radny powinien zostać ukarany.
– Ukraińcy są coraz bardziej oburzeni sposobem zachowania się zarówno polityków, jak i ich dzieci. Myślą,
że to kasta, która może unikać odpowiedzialności. Musimy to zmienić. W
przeciwnym razie Ukraina stanie się
państwem, w którym prawo nie będzie
obowiązywać wszystkich – mówi „Rz”
obrońca praw człowieka i adwokat z
Charkowa Arkadij Buszczenko.
Radny uczy dobrych manier
pięściami. Tatiana Serwetnyk.
12-07-2011

Będzie nowe prawo o cudzoziemcach (cz. IV)
Andrzej Sprycha
Cudzoziemcy zamieszkujący w
strefie przygranicznej państwa sąsiadującego z Rzeczpospolitą Polską – a
zatem także mieszkańcy Ukrainy –
przekraczający granicę w celu pobytu
w polskiej strefie przygranicznej na
podstawie ważnego zezwolenia na
przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, na zasadach
określonych w umowie o małym ruchu
granicznym zawartej przez Rzeczpospolitą Polską z tym państwem, będą
zwolnieni z obowiązku posiadania wiz.
Zezwolenie na przekraczanie granicy
w ramach małego ruchu granicznego
będzie wydawał lub odmawiał jego
wydania konsul właściwy ze względu
na miejsce stałego zamieszkania
cudzoziemca. Decyzja konsula będzie
miała charakter decyzji ostatecznej
(nie będzie można jej zaskarżyć). Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie
zezwolenia na przekraczanie granicy w
ramach małego ruchu granicznego bę-

dzie zobowiązany przedstawić ważny
dokument podróży oraz złożyć:
- wypełniony formularz wniosku o
wydanie zezwolenia na przekraczanie
granicy w ramach małego ruchu granicznego, w którym wskaże powody
częstego przekraczania granicy w
ramach małego ruchu granicznego;
- fotografie;
- dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca stałego zamieszkania w
strefie przygranicznej;
- dokumenty potwierdzające powody
częstego przekraczania granicy.
Zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego
będzie unieważniane w drodze decyzji,
jeżeli cudzoziemiec, który wjedzie na
jego podstawie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywał będzie na
tym terytorium także po upływie okresu
pobytu, do którego był uprawniony na
podstawie zezwolenia lub przebywa
poza strefą przygraniczną, w której
zgodnie z zezwoleniem mógł przebywać.
Organami uprawnionymi do wydawania

decyzji o unieważnieniu zezwolenia
na przekraczanie granicy w ramach
małego ruchu granicznego będą komendant wojewódzki Policji, komendant
powiatowy Policji, komendant placówki
Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej, który w wyniku
kontroli legalności pobytu cudzoziemca
stwierdził okoliczności uzasadniające
unieważnienie tego zezwolenia. Od
decyzji o unieważnieniu zezwolenia na
przekraczanie granicy w ramach małego
ruchu granicznego będzie przysługiwało
odwołanie do wojewody właściwego ze
względu na siedzibę organu, który wydał
tę decyzję.
Cudzoziemcowi przekraczającemu granicę (w ramach małego ruchu
granicznego) będzie wydawana decyzja odmowy wjazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
- nie posiada ważnego zezwolenia
na przekraczanie granicy w ramach
małego ruchu granicznego;
- nie posiada dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpie-

czenia zdrowotnego, gwarantującej
pokrycie poniesionych kosztów leczenia
w stanach nagłych i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów
transportu sanitarnego do państwa miejsca stałego zamieszkania, jeżeli umowa
międzynarodowa stanowi o obowiązku
posiadania takiego dokumentu;
- wykorzystał dopuszczalny czas
pobytu w ramach małego ruchu granicznego, określony w umowie międzynarodowej;
- posiada podrobione lub przerobione zezwolenie na przekraczanie granicy
w ramach małego ruchu granicznego;
- dane cudzoziemca znajdują się
w wykazie cudzoziemców, których
pobyt na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest niepożądany;
- dane cudzoziemca znajdują się
w Systemie Informacyjnym Schengen,
do celów odmowy wjazdu;
- wjazd i pobyt cudzoziemca na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
może stanowić zagrożenie dla zdrowia
publicznego;

- wjazd i pobyt cudzoziemca na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa,
ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego lub stosunków międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej
lub innego Państwa Strony Konwencji
Wykonawczej Schengen.
Zakłada się, że nowe przepisy wprowadzą „od nowa” uregulowania umożliwiające cudzoziemcom podróżowanie
w ramach małego ruchu granicznego
na zasadach określonych w przepisach
prawa europejskiego. Przepisy wspólnotowe przewidują bowiem zwolnienie
z obowiązku posiadania wizy przy
przekraczaniu granic zewnętrznych
państw członkowskich cudzoziemcom
zamieszkującym w strefie przygranicznej
państw sąsiadujących, posiadającym
zezwolenie na przekraczanie granicy
w ramach małego ruchu granicznego,
przekraczającym granicę w celu pobytu
w strefie przygranicznej państwa obszaru
Schengen.

Przegląd wydarzeń
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Konstanty Czawaga
tekst i zdjęcia
W pierwszym dniu prezydencji RP w Unii Europejskiej, na położonym w Karpatach szczycie Krzemieńca,
gdzie krzyżują się granice
Polski, Ukrainy i Słowacji,
wice-konsul konsulatu generalnego RP we Lwowie Anna
Koziejowska otrzymała unijną flagę od konsula generalnego Węgier w Użgorodzie
Józsefa Bacskai. Na spotkaniu obecny był też konsul
generalny Słowacji Marián
Sládeček i uczestnicy konferencji „Czas na mistrzostwa
we współpracy transgranicznej Europy Wschodniej”,
która w dniach 30 czerwca –
1 lipca odbywała się w Mukaczewie, na Zakarpaciu.
Konferencja, której celem była
promocja Programów Współpracy
Transgranicznej: Polska – Białoruś
– Ukraina 2007-2013 oraz Węgry
– Słowacja – Rumunia – Ukraina
2007-2013 zebrała znakomitych
gości i ekspertów. Wśród nich byli:
podsekretarz stanu w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego RP Marceli
Niezgoda, wiceminister rozwoju Węgier Györgyi Nyikos oraz reprezentująca resort rozwoju gospodarczego
i handlu Ukrainy Aliona Melnikova.
Otwarcie forum z udziałem władz
miejscowych oraz obrady przebiegały w Mukaczewskim Narodowym
Rosyjskim Teatrze Dramatycznym.

Zakarpacka brama
współpracy transgranicznej

Konferencja prasowa w mukaczewskim ratuszu

Przekazanie flagi unijnej na szczycie Krzemieńca

Obwód zakarpacki, w którym leży
Mukaczewo, znajduje się w obszarze
wsparcia dwóch programów współpracy transgranicznej: Programu Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013
zarządzanego przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego oraz Programu Węgry – Słowacja – Rumunia –
Ukraina 2007 – 2013, w którym rolę
koordynatora przyjęła strona węgierska. Budżet programów, przekraczający kwotę 360 mln euro, jest źródłem
dofinansowania projektów z niemal
wszystkich dziedzin życia społecznego. Dziś projektodawcy mają kolejną
szansę by z tych pieniędzy skorzystać. Niedawno, 16 maja br., w Programie Polska – Białoruś – Ukraina
został ogłoszony II nabór wniosków
na kwotę blisko 90 mln euro.

Zoltan Lengyel z uczestnikami konferencji

Kurier na szlaku transgranicznym
„Data konferencji ma charakter
szczególny, przypada bowiem na
objęcie przez Polskę prezydencji w
Radzie Unii Europejskiej, wcześniej
sprawowanej przez Węgry. Jest również ważna z perspektywy Programów Współpracy Transgranicznej,
które wchodzą właśnie w decydującą
fazę realizacji” – powiedział Marceli
Niezgoda. Inaugurując konferencję,
wiceminister rozwoju regionalnego
poinformował, że Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 wspiera
transgraniczne procesy rozwojowe
na obszarze pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego. Cel ten jest realizowany poprzez dofinansowanie
projektów przynoszących korzyści
regionom przygranicznym w następujących dziedzinach: poprawa
warunków dla przedsiębiorczości,
rozwój turystyki, poprawa dostępności regionu, ochrona środowiska w

obszarze przygranicznym, sprawne
i bezpieczne granice, rozwój regionalnych i lokalnych możliwości
współpracy transgranicznej, inicjatywy społeczności lokalnych. Każdy projekt musi obejmować partnerstwo transgraniczne, tzn. powinien

być złożony wspólnie przez co najmniej dwóch partnerów – jednego
z Polski i drugiego z Białorusi lub
Ukrainy. Budżet Programu ze środków EISP wynosi 186,2 mln euro.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
RP pełni funkcję Wspólnej Instytucji
Zarządzającej Programu.
Zakarpacie nie przypadkowo
stało miejscem kolejnej konferencji transgranicznej. Organizatorzy
spotkania zwrócili uwagę na wyjątkowe położenie tego regionu Ukrainy.

regionów. Udział w debacie ekspertów, przedstawicieli władz lokalnych
i instytucji zarządzających umożliwił
także zebranie informacji, które pozwolą na pierwsze podsumowania,
a następnie, posłużą jako dodatkowy
zestaw wskazówek przy tworzeniu
Programów w kolejnej perspektywie
finansowej.
Promocja programów odbywała
się w języku angielskim, bez tłumaczenia, ponieważ z jakiegoś powodu
przez granicę z Unią Europejską nie
dotarły kabiny oraz sprzęt dla synchronicznego tłumaczenia. Wykształcone młode pokolenie uczestników
konferencji ze wszystkich państw
świetnie posługiwało się językiem komunikacji światowej, a reszta – ażeby nie siedzieć na sali z głupią miną,
dawała sobie radę przy kawie czy piwie. Zauważyliśmy, że język angielski
na Zakarpaciu jest mniej popularny
niż we Lwowie, Kijowie czy Odessie.
Od wieków natomiast jest to kraj poliglotów ludowych, gdzie przeciętny
Zakarpatczyk biegle włada kilkoma
językami najbliższych sąsiadów z
okolicznych miasteczek i wiosek –
Ukraińców, Węgrów, Rosjan, Słowaków, Niemców, Rumunów. Jest
tu wiele rodzin mieszanych. W obwodzie zakarpackim praktycznie nie
ma miejscowości, z której mieszkańcy nie wyjeżdżaliby do pracy za granicę, przede wszystkim – do Czech
i na Węgry, a także do Rosji. Wokół
przejść granicznych kwitnie przemyt.
Pokonać bezrobocie, odmienić życie tego obwodu, mogą programy
współpracy transgranicznej. „Prawie
każda inicjatywa miejscowa potrzebuje dofinansowania” – podkreślano
podczas spotkania z mediami w ratuszu miasta.
W godzinach wieczornych, w
mukaczewskim zamku Pałanek, odbył się koncert z udziałem zespołów
Niemców zakarpackich oraz otwarcie wystawy o życiu i twórczości

Marceli Niezgoda podczas otwarcia wystawy w zamku
Pałanok

Wyprawa w góry

Podkreślano, że duże zainteresowanie projektami transgranicznymi
świadczy o tym, że sąsiadujące ze
sobą społeczności czują potrzebę
podejmowania wspólnych oddolnych
inicjatyw. Jest to również sygnał, że
obszary pogranicza nadal potrzebują
wsparcia i nowych inwestycji. Celem konferencji w Mukaczewie była
promocja Programów Współpracy
Transgranicznej jako źródeł finansowania potrzeb rozwojowych tych

dwóch geniuszy muzyki – Fryderyka Chopina i Ferenca Lista.
„Lengyel – to znaczy po węgiersku Polak – z poczuciem humoru
wyjaśnił pochodzenie swego nazwiska burmistrz Mukaczewa, 64-letni
Zoltan Lengyel. – Pewnie, ktoś z
moich pradziadów był Polakiem”.
Burmistrz zwierzył się też Kurierowi,
że wkrótce wybiera się w delegację
do Mielca – miasta zaprzyjaźnionego
z Mukaczewem.
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O LWOWSKIM
KOŚCIELE ŁACIŃSKIM

Spotkanie Młodych
w Bołszowcach

KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjęcia
Dziesiąta rocznica pielgrzymki bł. Jana Pawła II na
Ukrainę i 20-lecie odrodzenia
struktur Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego na
terenach kraju były głównymi
tematami uroczystej akademii
pt. „Wypłyń na głębię, lwowski
Kościele łaciński”, która 29
czerwca odbyła się w kaplicy
seminaryjnej, przy lwowskiej
kurii metropolitalnej. Wzięli w
niej udział księża i naukowcy
świeccy z Ukrainy i Polski.
List gratulacyjny do uczestników
spotkania, wystosowany przez metropolitę lwowskiego arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, który w tym
dniu przebywał w Rzymie, odczytał
biskup pomocniczy Leon Mały. Owocnych obrad życzyli też przedstawiciele
władz województwa lwowskiego i miasta Lwowa. Na sesji obecny był także
przedstawiciel Ukraińskiego Kościoła
Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego.

książka „Święty arcybiskup
Lwowa Józef Bilczewski”
na mszy św. w obrządku łacińskim
wiernych – powiedział dla „Kuriera”
prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy,
dyrektor Centrum UCRAINICUM Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
– Jest to przypomnienie również tego,
że łaciński kościół katolicki na Ukrainie, generalnie kojarzony obecnie z
tradycją wschodnią, greckokatolicką,
obecny jest tu od wielu wieków. Prawie 600 lat w tradycji łacińskiej – bo
w przyszłym roku będziemy obchodzić 600. rocznicę przeniesienia stolicy biskupiej do Lwowa z Halicza.
Dzisiejsza nasza Akademia jest też

rarchicznych Kościoła Katolickiego na
Ukrainie, nie jest to koniec listy wszystkich wybitnych dat, które przypadają
na ten rok – zauważył prof. Włodzimierz Osadczy. – Takim wydarzeniem
wartym podkreślenia jest 10. rocznica
beatyfikacji, dziś już świętego, arcybiskupa Józefa Bilczewskiego. Jest to
jedyny święty arcybiskup ziemi lwowskiej, jest on dla nas postacią bardzo
ważna. I książka, która ukazała się,
przestawia różne aspekty życia, działalności, aktywności tego świętego, jest
wielkim świadectwem pamięci i świadectwem tego, że św. abp Bilczewski
nie jest tylko postacią czczoną, ale
jest też i osobą, twórczość której do
dnia dzisiejszego jest aktualna m.in.
chociażby w traktowaniu spraw patriotyzmu, traktowaniu spraw społecznych. Te przesłania św. arcybiskupa

Pielgrzymka na odcinku Tarnopol-Bołszowce. Na pierwszym
planie ks. arcybiskup Mieczysław Mokrzycki

KONSTANTY CZAWAGA
MARCIN ROMER
tekst i zdjęcia
14 lipca w Bołszowcach,
koło Halicza dobiegło
końca, kolejne, dziesiąte
już, Spotkanie Młodych.
Do odbudowywanego
sanktuarium Matki Boskiej
w Bołszowcach przybyły
pielgrzymki z całej diecezji
lwowskiej. Przybylo ponad
700 młodych pielgrzymów.
Od kilku lat odbudowywane sanktuarium, prowadzone przez ojców franciszkanów, pełni też rolę Młodzieżowego Centrum Pokoju
i Pojednania.

ks. prof. Roman Dzwonkowski (KUL)
Przemawia ks. prałat Józef Pawliczek, obok prof. Włodzimierz Osadczy
O problemach i przyszłości Kościoła łacińskiego na Ukrainie mówili
prof. Włodzimierz Osadczy – dyrektor
Centrum UCRAINICUM Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego (KUL), ks.
prof. Roman Dzwonkowski (KUL), ks.
prałat Józef Pawliczek – wikariusz generalny archidiecezji lwowskiej i Teresa Dutkiewicz z Federacji Organizacji
Polskich na Ukrainie, dziekan wydziału humanistycznego Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie dr
Igor Skoczelas.
„Wypłyń na głębię, lwowski Kościele łaciński” – tak 10 lat temu będąc
we Lwowie powiedział bł. Jan Paweł
II, zwracając się do zgromadzonych

Uczestnicy uroczystej akademii

zapowiedzią przyszłorocznych uroczystości i uwrażliwieniem mieszkańców miasta na to, że tradycja łacińska
od wieków istniała na tych ziemiach.
Chlubnie wpisała się ona w historię
Lwowa, w historię ziemi lwowskiej i o
tym należy pamiętać. Zawołanie Ojca
Świętego Jana Pawła II, który jest dla
nas niewątpliwym autorytetem, jest
testamentem, do wykonania którego
zostaliśmy powołani”.
W ramach Akademii odbyła się też
prezentacja książki „Święty arcybiskup
Lwowa Józef Bilczewski”. „Przypominamy, że jubileuszy o których wspominamy – 10. rocznica wizyty papieskiej,
20. rocznica odrodzenia struktur hie-

Ks. biskup Leon Dubrawski

Teresa Dutkiewicz
są aktualne i w dniu dzisiejszym. Więc
nic dziwnego, że do współorganizatorów tej konferencji dołączył się Polski
Związek Katolicko-Społeczny, który
jest w pewnym sensie kontynuatorem
Związku Katolicko-Społecznego, inicjatorem powstania i założycielem którego swego czasu we Lwowie był św.
arcybiskup Józef Bilczewski”.
Wieczorem w katedrze łacińskiej
biskup Leon Mały przewodniczył Mszy
św. dziękczynnej, po czym odbył się
koncert muzyki sakralnej ku czci bł.
Jana Pawła II.
Współorganizatorami akademii
były: kuria lwowska, Centrum Ucrainicum, Polski Związek Społeczno-Katolicki, Instytut Teologiczny im. św. Józefa
Bilczewskiego we Lwowie i Fundacja
„Semper Fidelis”.

Nawet rzęsisty deszcz nie był
przeszkodą dla pielgrzymów, którzy
6 lipca wyruszyli sprzed sanktuarium
św. Antoniego we Lwowie. Do bołszowieckiego sanktuarium udały się
też pielgrzymki z Tarnopola, Zabłotowa koło Kołomyi i Turki, położonej
w Karpatach niedaleko granicy z
Polską. Wśród pątników można było
spotkać osoby różnej narodowości
z archidiecezji lwowskiej i innych
terenów Ukrainy, wiele dzieci i osób
starszych. Podobnie do lat poprzednich, również w tym roku z młodzieżą
rzymskokatolicką szli grekokatolicy
i prawosławni.
Spotkanie rozpoczęła Msza święta, której przewodniczył biskup Leon

Dubrawski z Kamieńca Podolskiego.
Atmosfera była wspaniała. Radość,
śpiew i choć to chwila podniosła, a
pielgrzymi zmęczeni – świetna zabawa. Mszę poprzedził chrzest młodej,
ale dorosłej już dziewczyny o imieniu
(nomen omen!) Bernadetta. Biskup
Dubrawski w słowie pasterskim do
młodzieży mówił o Biblii, jej znaczeniu dla codziennego życia. Jego
wystąpienie (nie sposób nazwać to
inaczej), prowadzone w stylu godnym prawdziwego „show”, spotykało
się z bardzo żywą reakcją młodych
pielgrzymów.
Odbudowa budynku klasztoru
oraz remont kościoła – sanktuarium,
prowadzona jest ze środków przekazanych przez Senat RP i polskie
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Nadzór nad odbudową
prowadzą konserwatorzy lwowscy.
W uroczystości oprócz przedstawicieli duchowieństwa, wzięli
udział przedstawiciele miejscowych
władz, Konsulatu Generalnego RP
we Lwowie – Joanna Wasiak i Lidia
Aniołowska, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – Michał Dworczyk oraz
Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie – Marek Zieliński. Jak zawsze
była obecna Wiesława Holik – historyk z Gliwic i dobry duch tego miejsca, inicjatorka i „siła sprawcza” jego
odbudowy. Nie można też pominąć
ojca Grzegorza Cymbały – kustosza
sanktuarium i głównego organizatora
przedsięwzięcia.
Pielgrzymka do Matki Bożej w
Bołszowcach przebiegała z błogosławieństwem arcybiskupa lwowskiego
Mieczysława Mokrzyckiego. Metropolita na różnych odcinakach szlaku
nawiedzał pielgrzymów i szedł razem
z nimi. Ostatniego dnia przybył też na
zakończenie Spotkania Młodzieży do
Bołszowiec, gdzie o szóstej rano, po
całonocnym czuwaniu zgromadzonej
w sanktuarium młodzieży, odprawił
mszę świętą. Arcybiskup Mokrzycki
poświęcił też ołtarz oraz przekazał
bołszowieckiemu sanktuarium relikwie bł. Jana Pawła II.

Przegląd wydarzeń
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ADAM KULCZYCKI
tekst
MIECZYSŁAW KOWAL,
ELŻBIETA MIĘDLARWÓJCIKIEWICZ
zdjęcia
O polsko-ukraińskim współżyciu na pograniczu dyskutowali w środę (6 lipca) w
Sali Posiedzeń Ratusza Miejskiego w Rzeszowie historycy, socjolodzy, politolodzy,
politycy, dziennikarze, działacze organizacji kresowych.
Według nich, w stosunkach
polsko-ukraińskich wróciliśmy do punktu wyjścia. Jest
nawet gorzej niż na początku lat dziewięćdziesiątych,
bo nacjonalistyczna partia
„Swoboda” gloryfikująca
bohaterów UPA zdobywa
w zachodniej Ukrainie coraz
większe poparcie przy milczącej aprobacie zmieniających się kolejnych polskich
rządów.
Spotkanie dyskusyjne, nad którym
patronat medialny sprawował Kurier
Galicyjski zostało zorganizowane z
inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół
Rzeszowa przy współudziale Instytutu
Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Do
dyskusji organizatorzy zaprosili m.in.:
prof. dr hab. Mariana Malikowskiego,
dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, dra Andrzeja
Zapałowskiego, byłego wiceprzewodniczącego Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. Ukrainy, mgr Zdzisława
Daraża, historyka, redaktora naczelnego „Echa Rzeszowa”, dra Andrzeja
Ćwierza, posła na Sejm RP (członka
Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i Delegacji Polskiego Parlamentu
do Zgromadzenia Parlamentarnego
Rady Europy), Bolesława Opałka, prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich. W
spotkaniu dyskusyjnym uczestniczyli
również: wiceprezydent Rzeszowa
Stanisław Sienko, przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec,
radny Jacek Kiczek, doradca marszałka województwa podkarpackiego Bogusław Sowa, asystent europosłanki
Elżbiety Łukacijewskiej Marek Rawski,
pełnomocnik wojewody podkarpackiego ds. mniejszości narodowych śp.
Włodzimierz Malicki, redaktor naczelny
Miesięcznika Społeczno – Kulturalnego „Nasz Dom” Jerzy Maślanka, prezes Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich red.
Józef Matusz (korespondent „Rzeczpospolitej”), red. Anna Gorczyca z
„Gazety Wyborczej” oraz członkowie
Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa,
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, a także
pracownicy naukowi i doktoranci Instytutu Socjologii UR.
– Obecna polska polityka historyczna w stosunku do Ukrainy i Ukraińców jest zarówno niekorzystna dla
interesów Polski, jak też w dalszej perspektywie dla Ukrainy – stwierdził prof.
dr hab. Marian Malikowski. – Uczciwi
Ukraińcy mogą kiedyś powiedzieć:
„Wy Polacy, a zwłaszcza polskie władze, poprzez pewne działania i zaniechanie innych działań utrudnialiście

POLSKO-UKRAIŃSKIE
WSPÓŁŻYCIE NA POGRANICZU

Dyskutanci spotkania

redaktor Adam Kulczycki
nam potępienie zła, nie podejmując
niektórych działań, ułatwiliście drogę
do kłamstw pewnym siłom na Ukrainie, których nie popieramy, a utrudnialiście przez to drogę tym, które
chcą do prawdy docierać”.
Ocena stosunków polsko-ukraińskich dokonana przez prof. Mariana
Malikowskiego podczas spotkania w
rzeszowskim Ratuszu jest krytycznym
i bardzo odważnym głosem w toczącej
się dyskusji o kształcie i kierunkach
współczesnych relacji polsko-ukraińskich. Tej problematyce naukowiec
poświęcił publikację „Wybrane problemy stosunków polsko-ukraińskich”,
w której podejmuje trudną kwestię
wyjaśnienia wspólnej historii. Zwraca
uwagę na niebezpieczną tendencję,
jaką jest negowanie pewnych faktów
historycznych ze strony ukraińskiej
oraz jej znaczenie dla przyszłości dialogu polsko-ukraińskiego. Bez odrzucenia tej nierozsądnej i wiodącej na historyczne manowce drogi, nie można
mieć nadziei na szybkie przełamanie
stereotypów i wyrwanie się z zaklętego kręgu nienawiści, wzajemnych
fobii i lęków, urazów pielęgnowanych
latami. Droga do pojednania polskoukraińskiego wiedzie przez bramę,
której na imię jest „prawda historyczna”, a kluczem powinien być uczciwy
i rzetelny rachunek sumienia, szczere
wyznanie krzywd i przyznanie się do
winy ze strony oprawców.
Tymczasem, zauważył prof. Malikowski, pojednania nie chcą po pierwsze sami sprawcy rzezi na Polakach
kresowych, bo jak ma wyglądać pojednanie, kiedy sami sprawcy spod
znaku OUN-UPA nie przyznają się do
zbrodni. Nieporozumieniem jest też
mówienie o pojednaniu obydwu narodów. Polacy i Ukraińcy, jako narody,
nie walczyły ze sobą w czasie II wojny
światowej. Mało kto mówi, że sporo
Ukraińców walczyło, ale po innej stro-

nie barykady niż OUN-UPA, a niemało
z nich ginęło za niepodporządkowanie
się tej formacji, w tym i część za to,
że udzielała pomocy Polakom, o czym
oficjalne czynniki zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce milczą.
Podczas dyskusyjnego spotkania
podjęto bardzo ważne kwestie dotyczące bilateralnych relacji, które należą do tematów trudnych i są rzadko
podejmowane z różnych powodów.
Jednym z nim jest ten z gatunku poprawności politycznej. Wielu badaczy
nie chce go podejmować, gdyż –
zmierzając do prawdy – może narazić
się politycznie.
Prof. Marian Malikowski, nie unika
trudnych i niewygodnych tematów, a
tym samym nie popiera konformizmu
politycznego naukowców. Dowodzą
tego zawarte w publikacji „Wybrane
problemy stosunków polsko-ukraińskich” tezy krytykujące działania i punktujące zaniechania określonych działań
przez rząd III RP. Przemawiają one za
nieefektywnością polityki władz III RP w
stosunku do Ukrainy i Ukraińców.
- Zawodowi naukowcy, historycy,
socjolodzy, politolodzy bardzo rzadko
podejmują tematykę trudnych relacji
polsko-ukraińskich. Bardziej odważni okazują się amatorzy, którzy nie
boją się pokazywać tragicznych kart.

ne w 2004 r. celem ówczesnych władz
ukraińskich i rosyjskich. Jednocześnie
jednak Ukraina nie rozwija się podobnie jak jej sąsiedzi z Europy Środkowej, którzy po 1989 r. rozpoczęli szeroko zakrojone przemiany polityczne
i społeczne, które zaowocowały ich
przyjęciem do UE i NATO.
- Zaangażowanie się Polski, polskich polityków w rozgrywki polityczne na Ukrainie nie przynosi naszemu
krajowi żadnych wymiernych korzyści
– powiedział dr Andrzej Zapałowski, historyk z Uniwersytetu Rzeszowskiego,
były wiceprzewodniczący Delegacji
Parlamentu Europejskiego ds. Ukrainy. – Przykładem jest nałożone przez
Ukrainę, w ślad za Rosją, embarga na
polskie mięso i żywność. Dopiero długie i mozolne pertraktacje z Moskwą
przedstawicieli Unii Europejskiej zniosły nałożone embargo.
Według dra Zapałowskiego, dzisiejsza Ukraina – państwo niepodległe – zmaga się z kryzysem demokracji. – Na Ukrainie coraz bardziej
widoczna jest monopolizacja władzy
poprzez jej regionalne ośrodki kierowane przez przedstawicieli rządzącej
partii. Na to nakłada się dwubiegunowe pojmowanie charakteru państwa
przez społeczeństwo. Z jednej strony
mamy do czynienia z tendencją państwowego pojmowania narodu, według której Ukraińcem jest każdy obywatel Ukrainy, a drugiej strony nurtem
narodowym, etnicznym. Ten ostatni
dopuszcza jedynie etniczne pochodzenie, bądź utożsamianie się z ukraińską etnicznością. Te dwa wskaźniki
decydują o tym czy jest się Ukraińcem
czy też nie. Ma to wpływ na natężenie
się konfliktu ideowo-narodowego na
Ukrainie, który przy złej polityce Polski i Unii Europejskiej wobec Ukrainy i
Rosji może w przyszłości mieć krwawy
przebieg – ocenił obecną sytuację na

na politykę pozostałej części Ukrainy,
która przejdzie pod bezpośrednią strefę jej wpływów. Natomiast powstanie
quasi państwa na granicy wschodniej
Unii Europejskiej, które nie będzie w
stanie funkcjonować bez jej pomocy,
destabilizuje sytuację geopolityczną w
Europie Środkowowschodniej, a tym
samym, osłabi pozycję Polski, która
będzie postrzegana jako kraj borykający się z problemami etnicznymi.
Według dra Zapałowskiego scenariusz ten jest możliwy, gdy Polska
zlekceważy politykę wschodnią, w
której w pierwszej kolejności powinny
być brane pod uwagę interesy ekonomiczne i gospodarcze, a dopiero w
dalszej perspektywie angażowanie się
w rozgrywki polityczne nad Dniestrem
i Dnieprem. Dla Polski partnerem w
rozmowach powinien być Kijów a nie
Lwów, w którym dominują tendencje
nacjonalistyczne. Dlatego nie można
negocjować z częścią państwa z jak
równoprawnym partnerem.
Zdecydowane „nie” dla
ukraińskiego nacjonalizmu
Przykładem jest niedawne przemówienie Oleha Pankiewicza, przewodniczącego Lwowskiej Rady Obwodowej,
wygłoszone 3 lipca we Lwowie, na uroczystości odsłonięcia nowego pomnika
polskich profesorów zamordowanych
70 lat temu przez Niemców. Polityk
regionalny zamiast oddać hołd pomordowanym wygłosił przemówienie pełne
nacjonalizmu i zarzutów wobec Polski
i Polaków, w którym stwierdził, że w
żadnym mieście Ukrainy nie demontowano pomników pamięci Polaków
jak to miało miejsce w Chryszczatej
w miejscu upamiętnienia Ukraińców.
Wyraził równocześnie nadzieję i życzenie, że Polacy będą tak samo rozumieć ukraińskie patriotyczne uczucia, jak Ukraińcy rozumieją Polaków.

Uczestnicy spotkania w Sali Posiedzeń Ratusza Miejskiego w Rzeszowie
Robią to z pasją i odnoszą sukcesy.
Przykładem są tutaj między innymi
Władysław i Ewa Siemaszko – stwierdził prof. Malikowski.
Ukraina podąża swoją
własną drogą rozwoju
Od czasu pomarańczowej rewolucji coraz bardziej widzimy, że Ukraina
podąża swoją własną drogą rozwoju.
Nie udało się wprowadzić na Ukrainie
„modelu rosyjskiego”, co było zapew-

Ukrainie dr Zapałowski. – Pierwszoplanowym graczem w tej części Europy jest Rosja, która ma wpływ zarówno na politykę i gospodarkę Ukrainy, a
przede wszystkim, na społeczeństwo
poprzez środki masowego przekazu.
W interesie Rosji jest rozbicie wewnątrznarodowe na Ukrainie, które
może doprowadzić do powstania
quasi niepodległego, niezależnego
państwa w zachodniej Ukrainie. Tym
samym Rosja będzie miała wpływ

Oleg Pankiewicz spodziewa się także, że polski Sejm nie uzna UPA za
zbrodniczą organizację.
Odnosząc się do słów przewodniczącego Lwowskiej Rady Obwodowej,
dr Zapałowski zauważył, że nie można
tego lekceważyć, gdyż słowa te padają
z ust przewodniczącego administracji
obwodowej, wiceszefa „Swobody” –
partii, której poparcie pięciu obwodach
zachodniej Ukrainy sięga 40 procent,
która rządzi m.in. we Lwowie, Iwano-
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Frankiwsku (Stanisławowie), Tarnopolu
i Łucku. To jest naprawdę poważny problem dla Polski i Unii Europejskiej.
Z kolei prof. Malikowski brak jednoznacznego stanowiska ze strony
polskiej na słowa Oleha Pankiewicza,
przewodniczącego Lwowskiej Rady
Obwodowej, tłumaczył polską polityką przemilczeń. Jego zdaniem, aby
nie drażnić drugiej strony nie reaguje
się w ogóle na tego typu zachowania
czy wypowiedzi. W ten sposób podsyca się te siły, które pozwalają sobie
na coraz to więcej i skutki są odwrotne do oczekiwanych. Nie prowadzi to
do ograniczenia zachowań nacjonalistycznych, a wręcz odwrotnie. Nacjonaliści ukraińscy sprawdzają na ile
jeszcze mogą sobie pozwolić.
Tematyka relacji polsko-ukraińskich regularnie podejmowana jest na
łamach m.in. „Echa Rzeszowa”. – W
zamieszczanych na naszych łamach
tekstach chcemy dotrzeć do tych Czytelników, którzy posługują się obiegowymi i bardzo spłyconymi informacjami
o stosunkach polsko-ukraińskich – mówił Zdzisław Daraż, redaktor naczelny
„Echa Rzeszowa”. – W tym kontekście
została przeze mnie napisana książka
„Zawierucha nad Sanem”, która ciszy
się dużą poczytnością, o czym niech
świadczy jej już siódme wydanie.
Główną tezą w niej przedstawioną jest
okrucieństwo nacjonalizmu ukraińskiego, którego doświadczyłem w powiecie
lubaczowskim w trudnych latach 19391952, gdy przez ten skrawek polskiej
ziemi przewinęła się cała zawierucha
wojenna i powojenne walki z UPA.
Byłem świadkiem okropności, jakich
doświadczyli wszyscy jej mieszkańcy.
Dlatego nie wyobrażam sobie, w jaki
sposób może dojść do porozumienia z nacjonalistami ukraińskimi. O
odradzającym się nacjonalizmie na
zachodniej Ukrainie mówił Bolesław
Opałek, prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowowschodnich.
Bardzo ciekawym głosem w dyskusji było wystąpienie dra Andrzeja
Ćwierza, posła na Sejm RP, który
zwrócił uwagę, że w polityce muszą
być zbieżne interesy sił politycznych.
Przede wszystkim należy mierzyć siły
na zamiary i bacznie obserwować, kto
stoi za dziejącymi się przemianami,
gdyż nic dzieje się samoczynnie. Zdaniem dr Andrzeja Ćwierza, Polska ma

interes, aby współpracować z Ukrainą
i przede wszystkim, aby ta współpraca była dobra, ale trzeba przy tym pamiętać, że w interesie Rosji i Niemiec
jest przeszkadzanie naszym bilateralnym relacjom.
Nie ulega wątpliwości, że na Podkarpaciu i w Polsce jest sentyment do
Ukrainy. Wielu Polaków istotnie jeździ
na Ukrainę, żeby odwiedzić „polskie
ziemie”: Lwów, Kamieniec Podolski,
Krym. Ten ostatni wprawdzie nie był
polski, ale jest piękny; ponadto przebywał tam w XIX w. polski wieszcz Adam
Mickiewicz. Ale ten sentyment to nie
jedyny powód podróży Polaków na
wschód. Sądzę, że na Ukrainie pociąga ich to, że jesteśmy sobie tak bliscy, a
jednak odmienni. Dwa różne języki, ale
możemy się porozumieć bez tłumacza.
Ta sama wiara, ale odmienne tradycje,
obrządek. Jest jeszcze jeden powód
podróży Polaków na Ukrainę, który
jest w 100 procentach apolityczny, na
Ukrainie jest jeszcze tańsza benzyna,
wódka, papierosy i słodycze. Dla Ukraińców Polska jest pierwszym krajem
Unii Europejskiej, który wyznacza im
standardy życia. I to zapewne te dwa
ostatnie aspekty będą w dalszej perspektywie rzutowały na intensywność
polsko-ukraińskiego współżycia na pograniczu. Rolą historyków, socjologów,
politologów, polityków, dziennikarzy,
działaczy organizacji kresowych jest
baczne przyglądanie się i analizowanie wydarzeń po obu stronach granicy.
Uczestnicy dyskusji podjęli jednogłośnie uchwalę o wystosowaniu
do nacjonalistów ukraińskich z partii
„Swoboda” stosownej rezolucji potępiającej wystąpienie Oleha Pankiewicza, przewodniczącego Lwowskiej
Rady Obwodowej, wygłoszone 3 lipca
we Lwowie, na uroczystości odsłonięcia nowego pomnika polskich profesorów zamordowanych 70 lat temu przez
Niemców, oraz podobne akty antypolskiej propagandy zakłamujące prawdę
o ludobójstwie dokonanym przez OUN
-UPA na kresowych Polakach.
Spotkanie dyskusyjne moderował
red. Adam Kulczycki, publicysta specjalizujący się w tematyce stosunków
polsko-ukraińskich.
Więcej w relacji dźwiękowej:
http://wyslijplik.pl/download.
php?sid=gPpZF5aQ.

Kursy dla nauczycieli
języka polskiego
Ogólnoukraińskie Koordynacyjno-Metodyczne Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej przy współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu organizuje
kursy podwyższenia kwalifikacji dla nauczycieli, uczących języka
polskiego w:
•
przedszkolach
•
klasach początkowych
•
szkołach średnich.
Termin kursu – lipiec-sierpień b.r. po zebraniu grupy. Liczba
godzin – 72.
Kurs jest bezpłatny.
Miejsce – siedziba ZNPU w Drohobyczu ul. Truskawiecka 9,
obw. lwowski.
Po ukończeniu kursu uniwersytet wydaje stosowny dokument,
niezbędny dla awansu nauczycielskiego.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:
вул. Трускавецька 9, Дрогобич 82100, Львівська обл.;
tel./faks: 03244-50177;
e-mail: adam-ch@mail.lviv.ua

Felieton antykorupcyjny

UKRAINA NA FRONCIE
WALKI Z KORUPCJĄ
MIKOŁAJ ONISZCZUK
Ten front walki oczekiwany
był od dawna, acz rządzącym
dotychczas przez ostatnie
dziesięciolecia zabrakło chęci, sił i odwagi na jego uruchomienie. Z uznaniem zatem
trzeba się odnieść do rodzących się inicjatyw walki z korupcją, podjętych przez obecne władze. To dobry zwiastun
dążeń do normalizacji stosunków wewnątrz kraju i – co
ważne – dla poprawy wizerunku Ukrainy poza jej granicami.
Bo korupcja ten obraz, przy
wielu walorach, zniekształcała, a nawet zniechęcała do
współpracy, zwłaszcza gospodarczej.
Jakby w sukurs tym „ozdrowieńczym” poczynaniom ukraińskim wchodzi fala podobnych działań na terenie
Rosji, co anonsują głośno i zdecydowanie jej prezydent i premier. To o tyle
ważne, że obie „strefy korupcji” i sąsiadują, i często… kooperują. Teraz, aż
się prosi, o współdziałanie w pokonywaniu takiej złoczynnej „kooperacji”.
Hydra korupcji wciąż żywa
Cesarz Tytus Flawiusz Waspezjan, reformując finanse Cesarstwa
Rzymskiego, kierował się dwoma zasadami, które są aktualne do dzisiaj.
Pierwsza – to ta, że „pecunia non olet”
czyli pieniądz nie śmierdzi. A druga, że
zysk i dochód jest zawsze dobry – bez
względu na źródło pochodzenia. I nie
byłoby w tym nic szczególnego, gdyby
nie przybrały one postaci ze wszech
miar nagannej korupcji i to na niespotykanie szeroką skalę, a to nic innego,
jak przekupstwo, łapownictwo i… demoralizacja. Niechlubnym przykładem
tego jest m.in. Rosja i Ukraina, gdzie
przejawia się ona w łamaniu podstawowych norm etycznych i prowadzi
do tego, że „bezprawie staje się prawem”. Ożyła swoista hydra z czasów
mitycznego Herkulesa…
Rodzi się ukraiński
„miecz Damoklesa”
Tym mitycznym „mieczem” ma być
seria instrumentów walki z korupcją,
określonych w pakiecie trzech ustaw, tj.
„O podstawach zapobiegania i przeciwdziałania korupcji”, „O odpowiedzialności osób prawnych za popełnienie przestępstw korupcyjnych” i „O wniesieniu
zmian do niektórych aktów prawnych
w zakresie odpowiedzialności za popełnienie przestępstw korupcyjnych”.
Ta swoista „terapia szokowa” wywołała
jednak ostrą polemikę i krytykę, która

trwała od czerwca 2009 roku do czerwca br., obejmując szerokie gremium –
od Rady Najwyższej, przez środowisko
niezależnych organizacji po weteranów
praktyk korupcyjnych. Ale – na szczęście – ustawa „O podstawach i zasadach zapobiegania i przeciwdziałania
korupcji” została na początku kwietnia
br. uchwalona przez Radę Najwyższą
i podpisana przez prezydenta Wiktora
Janukowycza na początku czerwca
br. Jakie są zatem postanowienia tej
ustawy? Jest ich co najmniej dziesięć,
stanowiąc rodzaj „dekalogu” dla działań wdrożeniowo – realizacyjnych. W
części ogólnej określone zostały podmioty objęte ustawą i wyszczególnia
czynności, uznawane za korupcyjne.
Podmiotami tymi są m.in. prezydent
i premier, parlamentarzyści, członkowie Gabinetu Ministrów oraz inne
organy władzy publicznej – rządowej
i samorządowej.
To punkt pierwszy. A dalej, posiłkując się niemal In extenso tekstem,
ustawa:
- wprowadza ograniczenie możliwości i zakaz wykorzystywania stanowisk do uzyskiwania korzyści i zajmowania się działalnością gospodarczą,
w tym udziału w radach nadzorczych
oraz zakaz otrzymywania mienia lub
bezpłatnych usług od osób prawnych
lub fizycznych. Ograniczone będą
możliwości zatrudniania „osób bliskich
i członków rodzin”, określając szczegółowo te pojęcia;
- wprowadza procedurę weryfikacji osób ubiegających się o określone
w ustawie stanowiska publiczne;
- określa pojęcie „konfliktu interesów” oraz tryb rozwiązywania tego
rodzaju konfliktu;
- wprowadza obowiązek corocznego deklarowania przez urzędników
państwowych i członków ich rodzin
oraz osoby ubiegające się o określone
stanowiska publiczne – swoich dochodów i wydatków, a także podawania

informacji o posiadanym za granicą
mieniu i zobowiązaniach finansowych;
- nakłada na urzędników państwowych obowiązek należytego udzielania podmiotom gospodarczym lub
osobom fizycznym informacji, których
uzyskanie przewidziane jest przez
ukraińskie przepisy prawne;
- zakłada utworzenie specjalnego
organu ds. polityki antykorupcyjnej
przez prezydenta oraz jednolitego
państwowego rejestru osób oskarżonych o korupcję;
- wprowadza obowiązek ekspertyzy nowych aktów normatywnych, w tym
dekretów prezydenta, aktów prawnych
Gabinetu Ministrów oraz centralnych
organów władzy wykonawczej;
- rozszerza możliwości społecznej
kontroli i nadzoru nad walką z korupcją, przewidując m.in. prawo ludności
do występowania o informacje nt. podejmowanych przez organy władzy
działań antykorupcyjnych;
- wprowadza odpowiedzialność
karną, administracyjną, cywilną i dyscyplinarną za czyny korupcyjne.
Szczegółowe informacje i ustawa
opublikowane zostały 15 czerwca br.
i weszły w życie z dniem 1 lipca br.
Czas zweryfikuje
dobre intencje
Przedstawione działania legislacyjne ocenić trzeba pozytywnie. Jest
to jednak faza początkowa na długiej
i trudnej drodze do wdrożenia i realizacji, bo korzenie korupcji sięgają
głęboko, tak w czasie jak i w mentalności. Oznaką tego jest chociażby
fakt, że przepisy prezentowanej tu
ustawy, a dotyczące deklaracji dochodów i wydatków urzędników państwowych oraz weryfikacji kandydatów na
stanowiska państwowe, mają wejść w
życie dopiero za pół roku, tj. z dniem
1 stycznia 2012 roku. Tak czy owak –
są to działania w dobrym kierunku.

KG

PRZEDSTAWICIEL LWOWA W UE?
Według słów przewodniczącego władz wojewódzkich
Lwowa Mychajła Cymbaluka
do końca roku jest możliwe,
że miasto będzie miało swego
przedstawiciela w Unii Europejskiej. Zawiadomił też, iż
na razie typowane są kandy-

datury na tę posadę spośród
urzędników Administracji Wojewódzkiej.
Na pytanie, jaki będzie zakres
obowiązków przedstawiciela w UE,
Cymbaluk poinformował, że głównie
to – informowanie władz wojewódzkich
o projektach unijnych, dzięki którym

będzie możliwa współpraca Lwowa z
UE. Zaznaczył też, że województwo
lwowskie może być pierwszą jednostką
administracyjną Ukrainy, która będzie
reprezentowana w Europie. Nad delegowaniem swego przedstawiciela do
UE myśli też Krym.
źródło ZAXID.NET
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Hołd pomordowanym profesorom polskim
na Wzgórzach Wuleckich
Konstanty Czawaga
tekst i zdjęcia

Modlitwa
w niezwróconym kościele
3 lipca, przed odsłonięciem długo
oczekiwanego pomnika polskich profesorów lwowskich, abp Mieczysław
Mokrzycki przewodniczył Mszy św.
w niezwróconym łacinnikom kościele
św. Marii Magdaleny we Lwowie. W
koncelebrze brał też udział grekokatolicki biskup wrocławsko-gdański
Włodzimierz Juszczak, który przybył
z delegacją miasta Wrocławia. We
wspólnej modlitwie uczestniczyli krewni pomordowanych, rektorzy i profesorowie ze Lwowa i Polski, jak również
ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin. Obecny był również ambasador
Ukrainy w Polsce Markijan Malski.
Arcybiskup Mokrzycki podkreślił
w homilii, że profesorowie Uniwersytetu Jana Kazimierza, Politechniki
Lwowskiej i innych uczelni Lwowa należeli do kultury, która niosła
przesłanie większe niż jakakolwiek
pamięć. Kultura ta wywodzi się z charakterystycznego dla chrześcijaństwa
uniwersum, gdzie rozum i wiara niosą
dobrą nowinę dla wszystkich – czyli
Ewangelię o zbawieniu, trwaniu na
wieki. „Nasi pomordowani bohaterowie
należeli do kultury, która była skutecznym nośnikiem chrześcijaństwa przekonującego o konieczności miłowania
Boga i bliźniego – zaznaczył arcybiskup Mokrzycki. – Była i nadal jest
nośnikiem powszechnego powołania
człowieka do życia w wieczności, czyli
uniwersalnego rozwoju. Oni kochali
Boga, Polskę i bliźnich tak, jak tylko
umieli, bowiem żyli w kulturze, która niosła Ewangelię. Byli świadkami
wierności Bogu, Ojczyźnie i ewangelicznym wartościom, dlatego do końca tak żyli i kochali. Ich śmierć w tym
zamiarze wykluczenia i nienawiści dotyka prawdy o misterium, o tajemnicy
nieprawości. Nieszczęścia wojny, tragizm wydarzeń wystraszają do dziś, a
jeszcze bardziej – gdy uświadomimy
sobie planowanie i chłodną realizację zbrodni” – powiedział arcybiskup
Mokrzycki. Zaznaczył, że totalitaryzm
tak na Zachodzie, jak i na Wschodzie
występował przeciw Bogu. Przyniósł
nieszczęście człowiekowi.
Mówiąc o życiu pomordowanych
profesorów lwowskich uczelni, metropolita zaznaczył, że pamięć ta ma charakter nadziei, która nie tylko owocuje
u potomków, ale także uczy i wskazuje sens życia. „Dlatego dzisiaj, w
70-lecie pamięci o pomordowanych
bohaterach, przychodzimy do Jezusa i w Nim odnajdujemy sensowność ludzkiej śmierci, która przerywa
sensowne życie” – mówił hierarcha.
„Ewangelia jest jedynym lekarstwem
na egoizm ludzkich postaw” – pouczał abp Mokrzycki. W Ewangelii
mieści się patriotyzm, umiłowanie
własnej ojczyzny, umiłowanie tego,
co najpiękniejsze – przyczynia się do
szacunku wobec innych, którzy miłują
to, co mają rozumne i najpiękniejsze.
„Prawdziwa miłość rodziny i Ojczyzny jest zgodna z Ewangelią, wobec
której sprzeciwia się jakikolwiek nacjonalizm – zaznaczył arcybiskup. –
Przemoc, nienawiść i wrogość wobec

Wieńce od rodzin zamordowanych profesorów. Cecylia Bartel – córka prof. Kazimierza Bartla (od lewej)

Pomnik pomordowanych profesorów polskich na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie

Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin
Boga i bliźnich jest nieewangeliczna,
a tym samym, nierozumna. Pamiętajmy w chrześcijańskiej nadziei o świadectwie życia i śmierci profesorów
Lwowa. Tak dla nich, jak i dla nas, pamięć ta odnajduje swoje uzasadnienie
jedynie w Jezusie Chrystusie”.
Odsłonięcie i poświęcenie
monumentu bez tablicy
O ile prezydent Wrocławia Rafał
Dutkiewicz pragnął zdobyć kolejne
poparcie Kresowiaków, na tyle Andrij Sadowyj dokładał starań, ażeby
zmniejszyć nacisk marginalnych, jednak głośnych środowisk antypolskich,
zwłaszcza niektórych osób ze „Swobody”. Doprowadziło to do tego, że w miejscu uroczystości nie wystawiono nawet
flag państwowych Ukrainy i Polski, nie
wykonano hymnów narodowych, nie

wymieniono obecnych na uroczystości
ambasadorów czy krewnych zamordowanych polskich profesorów. Od razu
zauważyliśmy, że na uroczystości nie
było przedstawicieli Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa RP. W
konsekwencji, w Parku Studenckim
Politechniki Lwowskiej zobaczyliśmy
niedokończony jeszcze pomnik bez
żadnego napisu.
Prof. Jarosław Hrycak próbował
wyjaśnić dziennikarzom wagę porozumienia ukraińsko-polskiego. „Dziesięć
lat temu sprawa wcale nie była prosta
– mówił historyk. – Dotyczyło to zwłaszcza Cmentarza Orląt. To porozumienie
można porównać z francusko-niemieckim, które położyło podwaliny pod
zjednoczoną Europę. Natomiast porozumienie ukraińsko-polskie daje szansę do kontynuowania tego procesu na

Wschód”. Zdaniem prof. Hrycaka, trzeba nadal kontynuować ten proces, nie
zwracając uwagi na różne środowiska
polityczne. „Zawsze będzie się ktoś
sprzeciwiał, jednak istnieje pragnienie obydwu narodów, obydwu rządów,
obydwu społeczeństw, obydwu miast,
ażeby pomnik stanął we Lwowie” – zaznaczył Hrycak. Profesor zauważył, że
jakichś ogólnych protestów we Lwowie
nie ma. Są tylko pojedyncze głosy niezadowolonych z powodu poszczególnych sformułowań. Natomiast mamy
zgodę odnośnie tego, że pomnik powinien tu stanąć. Naukowiec dodał, że
od 1914 do 1945 roku, od początku
I wojny światowej do zakończenia II
wojny światowej, na tej ziemi zginął co
drugi mężczyzna i co druga kobieta.
„To nie może się powtórzyć – mówi
Hrycak. – Nie może być wojny na terenie Ukrainy, dość ofiar. Jeżeli chcecie
wiedzieć, czym była kiedyś Ukraina,
to proszę popatrzeć na dzisiejszą
Palestynę, proszę zwrócić uwagę na

konflikt izraelsko-palestyński. Prawie
to samo działo się na Ukrainie w XX
wieku. Ukraińcy i Polacy byli skierowani na to samo, co obecnie Izraelici
i Palestyńczycy. Dlatego porozumienie między Ukraińcami a Polakami
jest przykładem dla innych narodów.
Nie tylko w Europie, nawet dla Izraela
i Palestyny”.
Rektor Politechniki Lwowskiej prof.
Jurij Bobało podkreślił, że wzniesiony
w Parku Studenckim monument jest
wspólną inicjatywą prezydentów Wrocławia i Lwowa – Rafała Dutkiewicza
i Andrija Sadowego, którzy dokonali jego
uroczystego odsłonięcia. Pomnik został
poświęcony przez trzech biskupów –
lwowskiego metropolitę rzymskokatolickiego Mieczysława Mokrzyckiego,
grekokatolickiego arcybiskupa lwowskiego Igora Woźniaka i grekokatolickiego biskupa wrocławsko-gdańskiego
Włodzimierza Juszczaka.
Monument autorstwa krakowskiego rzeźbiarza prof. Aleksandra Śliwy

Przewodniczący Rady Miejskiej Lwowa i Wrocławia – Wasyl
Pawluk (od lewej) i Jacek Ossowski

na Wzgórzach Wuleckich
usytuowano na niewielkim kamiennym
placu. Przedstawia on bramę zbudowaną z 10 przykazań oraz metalowy
odlew kopii rozkazu rozstrzelania profesorów. Znaczny wkład finansowy w
budowę pomnika wniósł prezydent
Wrocławia, część środków pochodzi
ze zbiórki pieniężnej w Polsce. O tym
też powiedzieli mówcy. Być może ta
uroczystość tak i skończyłaby się na
„beczce miodu” od samorządowców
Lwowa i Wrocławia, gdyby nie łyżka
dziegciu politycznego za sprawą Olega Pankiewicza, przewodniczącego
lwowskiej rady obwodowej (dokładnie
o tym w artykule Jacka Borzęckiego
„Skandaliczne przemówienie i zakazane słowi polskich”).
Po zakończeniu części oficjalnej,
wieńce pod pomnikiem złożyły władze
Lwowa i obwodu lwowskiego, ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin,
konsulat generalny RP we Lwowie,
przedstawiciele organizacji polskich,
rodziny profesorów i goście z Polski.
„Musimy sobie podać ręce
i maszerować
przez Europę razem”
O słuszności tego hasła przemawia fakt, że na uroczystości obecni
byli przedstawiciele współczesnych
elit Lwowa i Wrocławia oraz wielu
znanych Polaków i Ukraińców, reprezentujących różnorodne środowiska
społeczeństw obydwu krajów. „Przyjechałem tu z wielką satysfakcją – opowiada Kurierowi przewodniczący Rady
Miejskiej Wrocławia Jacek Ossowski.
– Lwów to bardzo piękne miasto, no
i bardzo ważne miejsce kontaktach
Polski i Ukrainy, a w szczególności,
w kontaktach Wrocławia i Lwowa. Jesteśmy miastami o wspólnej historii,
pięknej historii. Musimy sobie podać
ręce i maszerować przez Europę razem. Będzie nam łatwiej, będziemy
się mieli do czego odwoływać. Tu
powstawały wspaniałe rzeczy. U nas
powstają, u was będą powstawać.
To jest naprawdę bardzo dobry czas
i jestem wzruszony, że jestem tutaj.
Mam bardzo dobre kontakty z przewodniczącym Rady Miejskiej Lwowa
Wasylem Pawlukiem. Kontaktujemy
się często. Niedawno gościliśmy bardzo liczną delegację Rady Miejskiej
ze Lwowa. Pokazywaliśmy Wrocław,
zapraszaliśmy do wielu ważnych
miejsc. Wrocław teraz został Europejską Stolicą Kultury na 2016 rok.
Będzie mnóstwo bardzo ważnych
wydarzeń kulturalnych i w związku z
tym zapraszamy wszystkich lwowian.
Myślę, że warto będzie do Wrocławia
przyjechać. Chcemy aby Ukraina jak
najszybciej znalazła się w granicach
Unii Europejskiej i żebyśmy się odwiedzali, nie zauważając granic. To
będzie coś wspaniałego!”.
„Jestem bardzo zadowolony z tego,
że między naszymi bratnimi narodami:
Ukraińcami i Polakami, jest już porozumienie. Nawet w tym, że wspólnie
modlimy się za niewinnie umęczonych profesorów „Politechniki Lwowskiej” i innych uczelni Lwowa przez
nazistów w czasie II wojny światowej.
Cieszymy się, że porozumienie między Ukrainą i Polską, Lwowem i Wrocławiem jest faktem. Ufam, że i w
przyszłości ta współpraca będzie się
rozwijać. Będziemy pamiętać o wszystkich ofiarach II wojny światowej oraz
modlić w ich intencji, ażeby Pan Bóg
przyjął ich do Królestwa Niebieskiego”
– podsumował.
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Skandaliczne przemówienie
i zakazane słowo „polskich”
JACEK BORZĘCKI tekst
konstanty Czawaga
zdjęcie
W wielu relacjach prasowych niedawne odsłonięcie
pomnika profesorów
polskich we Lwowie przedstawiane było jako sukces
miast partnerskich, a w
szczególności prezydenta
Wrocławia i mera Lwowa.
Mógł to być pełen sukces,
gdyby nie parę bulwersujących faktów.
Pretensje do Polski
Podobno pierwotny program uroczystości odsłonięcia pomnika przewidywał jedynie wystąpienia mera
Lwowa – Andrija Sadowego oraz
prezydenta miasta Wrocławia – Rafała Dutkiewicza. Dopiero w ostatniej
chwili zdecydowano się poszerzyć listę
przemawiających i „do słowa” zaproszono m.in., nie mającego nic wspólnego z tą inicjatywą, przewodniczącego
Lwowskiej Rady Obwodowej – Oleha
Pankiewicza. Ten skrajny nacjonalista
z partii „Swoboda”, znany był wcześniej
z wrogich wobec Polski publicznych
wypowiedzi, a także z akcji pikietowania polskich rocznicowych obchodów
przy pomniku w Hucie Pieniackiej.
Tym razem Oleh Pankiewicz, zwracając się do przedstawicieli polskiej
i ukraińskiej elity, wyraził „nadzieję, że
będzie u nas wspólne zrozumienie konieczności demontażu pomnika ofiar
UPA, który znajduje się we Wrocławiu.
Bo w żadnym wielkim ukraińskim mieście nie ma pomnika ofiar Armii Krajowej. W żadnym mieście Ukrainy nie
zostało zdemontowane upamiętnienie
Polaków, tak jak to niestety stało się
niedawno w Polsce, gdzie rozebrano
pomnik UPA na górze Chryszczata.
Mam również nadzieję, że Sejm polskiego państwa nie będzie przyjmował
uchwał, uznających Ukraińską Powstańczą Armię za organizację przestępczą”. W zakończeniu wystąpienia,
uzależnił on wspólną przyszłość polsko-kraińską od „poszanowania prawa
Ukraińców do posiadania własnego
widzenia historii, teraźniejszości i przyszłości”.
Zignorowanie rodzin
i niemieckiego autora
Bodaj wszyscy Polacy odebrali przemówienie przewodniczącego
Lwowskiej Rady Obwodowej jako
skandaliczne, a co najmniej, niepasujące do uroczystości, bo nie mające
żadnego związku z zamordowanymi
profesorami ani z poświęconym im
pomnikiem. Niektórzy byli oburzeni,
że nie pozwolono przemówić nikomu
w imieniu rodzin ofiar tej zbrodni.
Cecylia Bartel z Krakowa, córka premiera prof. Kazimierza Bartla,
miała „mieszane odczucia”. Jak powiedziała:
– Z jednej strony oczywiście cieszę
się, że po tylu latach doszło wreszcie
do postawienia godnego upamiętnienia. Bardzo dobrze, że to się stało
– ale nie rozumiem, dlaczego na pomniku nie ma żadnej tablicy. Przecież,

Wstęgę przecinają mer Lwowa Andrij Sadowyj (od lewej) i prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz
jak przyjdzie ktoś tutaj, to nie będzie
wiedział o co chodzi. Powinna być tablica z nazwiskami rozstrzelanych osób
i oczywiście powinno być napisane, że
byli to profesorowie polscy.
Zbigniew Kostecki, syn Eugeniusza Kosteckiego (aresztowanego w
domu prof. dr Władysława Dobrzenieckiego i razem z profesorem rozstrzelanego na Wzgórzach Wuleckich),
poczuł się całkowicie zignorowany
i niepotrzebny na tej uroczystości:
- Ta uroczystość bardzo mnie rozżaliła. Szczególnie jeśli chodzi o prezydenta Wrocławia, Rafała Dutkiewicza,
który w całej tej uroczystości i przy tylu
przemówieniach, nie znalazł nawet
dwóch minut, żeby mogły się wypowiedzieć rodziny pomordowanych. Nie
dopuszczono do głosu także niemieckiego historyka, który napisał i wydał w
Niemczech książkę o tej niemieckiej
zbrodni. Dieter Schenk, syn gestapowca, przyjechał tutaj aby uklęknąć przed
pomnikiem i publicznie wyznać winę
swoich współziomków. Niestety, nikt
mu na to nie pozwolił: ani prezydent
Wrocławia, ani mer Lwowa – powiedział 70–letni Zbigniew Kostecki, emerytowany lekarz chirurg, który wiele lat
przepracował w Niemczech, a teraz
zamieszkał w Łańcucie.
W przygotowanym krótkim tekście przemówienia, którego nie udało
mu się wygłosić, Dieter Schenk napisał m.in.:
- Gdy myślę o niemieckich zbrodniach we Lwowie w latach 1941-44,
nie mogę spać. Kiedy badałem, dla
mojej książki, szczegóły zamordowania
polskich profesorów, ich rodzin i przyjaciół, miałem również bezsenne noce.
Pisałem głównie dla niemieckiego czytelnika, ponieważ ta brutalna zbrodnia
nazistów była w Niemczech prawie
nieznana. Chciałem przyczynić się do
tego, aby los co najmniej 525 tysięcy
pomordowanych w Galicji Wschodniej nie został zapomniany. Zdobyłem
dokumentację, ale słowa to za mało,
aby zrozumieć tę zbrodnię…, która
była częścią programu wyniszczenia
polskiej inteligencji… Jako Niemiec,
wstydzę się nie tylko za zabijanie niewinnych ludzi, ale i za sądownictwo
powojennych Niemiec, które uczyniło
wszystko aby mordercy nie ponieśli
kary. Kolejny raz naziści udowodnili,
że Niemcy z narodu poetów i myślicieli
stali się narodem sędziów i katów.
Po uroczystości, odpowiadając na
moje pytanie, Dieter Schenk powiedział:

– Tak, czuję się trochę zawiedziony i tego nie rozumiem. Bo przecież
to, co chciałem powiedzieć, dotyczyło
współpracy pomiędzy narodami, praw
człowieka oraz tej strasznej zbrodni
popełnionej przez moich współziomków, za co bardzo się wstydzę. I chciałem o tym powiedzieć – ale mi nie pozwolono.
Refleksje jednej rodziny
Wśród krewnych ofiar mordu na
Wzgórzach Wuleckich spotkałem i poprosiłem o wspomnienia z przed 70
lat – przybyłego z Gliwic prof. Jana
Longchamps de Berier, syna Romana Longchamps de Berier, ostatniego
rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie, zarazem profesora i kierownika Katedry Prawa Cywilnego:
- Jako 13–letni chłopak byłem
świadkiem aresztowania, bo byłem
akurat w domu. Widziałem jak się
ubierali. Słyszałem, jak w trzecim
pokoju wyczytywana była jakaś lista.
Z jednego pokoju w amfiladzie obserwowałem, jak ci Niemcy chodzili po
mieszkaniu. Ta tragedia była dla nas
absolutnym zaskoczeniem. Zarówno w najbliższych, jak i w dalszych
dniach, praktycznie aż do wyjazdu ze
Lwowa, nie wiedzieliśmy co się stało z
ojcem i moimi trzema starszymi braćmi. Panowała jakby zmowa milczenia,
bo przecież byli świadkowie, którzy z
okien okolicznych domów widzieli tę
egzekucję na Wzgórzach Wuleckich.
Poprosiłem też o parę refleksji
przybyłego z Krakowa (wraz z 34–osobową wyprawą pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz krakowskiego oddziału
IPN) ks. Franciszka Longchamps de
Berier, który zresztą współcelebrował
(u boku arcybiskupa Mieczysława
Mokrzyckiego i ks. proboszcza Włodzimierza Kuśnierza) Mszę św. za pomordowanych profesorów, w kościele
św. Marii Magdaleny:
- Urodziłem się we Wrocławiu,
ale gdyby nie było wojny, a wszystko
przebiegałoby tak samo, to urodziłbym się we Lwowie i pewnie byłbym
księdzem w tym kościele. Bo kościół
św. Marii Magdaleny był kościołem parafialnym dla rodziny mojego
dziadka i rodziny jego brata, profesora Romana Longchamps de Berier.
Uczestnictwo w tej mszy i w odsłonięciu upamiętnienia jest przeżyciem
bardzo ważnym nie tylko dla rodzin
rozstrzelanych profesorów, ale i dla
wszystkich nauczycieli akademickich,

związanych z uniwersytetem, bo była
to ofiara symboliczna. Ci profesorowie
zostali zamordowani dlatego, że byli
polskimi profesorami. Zginęli z nimi
ich synowie tylko dlatego, że byli synami polskich profesorów. I ta symboliczna ofiara jakby reprezentuje tych
wszystkich, którzy zostali zamordowani za to, że stanowili polską inteligencję. Bo to był mord i w Stanisławowie,
i mord w Krakowie. Dlatego pamiętamy i modlimy się dzisiaj za wszystkich
pomordowanych naukowców. Wielu z
nich zostało zabitych przez Sowietów
i wygląda na to, że Uniwersytet Jana
Kazimierza poniósł nawet większe
straty w pracownikach naukowych z
rąk Sowietów. Ostatnio dowiadujemy
się, że niektórzy z nich zginęli w Bykowni koło Kijowa. niezwykle ważne
jest uświadomienie, że do tej tragedii
doprowadziły konkretne grzechy: szowinizm, nieumiarkowany nacjonalizm,
nienawiść, zazdrość. I na to trzeba
zwrócić szczególną uwagę, że te grzechy i te wszystkie ekstremizmy są niebezpieczne, bo prowadzą ostatecznie
– jak się okazuje – do morderstwa.
Zakazane słowo –
„polskich”
W żadnej z publicznych wypowiedzi nie padło określenie, „profesorowie polscy”. Wszyscy, nawet ks.
arcybiskup Mieczysław Mokrzycki
podczas homilii w kościele św. Marii
Magdaleny, określali rozstrzelanych
profesorów jako „lwowskich”. Na oryginalne określenie zdobył się Rafał
Dutkiewicz, który w swoim przemówieniu powiedział, że byli to „wybitni
naukowcy publikujący głównie w języku polskim”.
Na odsłanianym pomniku nie było
w ogóle żadnej tablicy informującej,
komu poświęcone jest to upamiętnienie. Jeszcze rok temu wiceprezydent Wrocławia, Wojciech Adamski,
zapewniał mnie o wynegocjowaniu
ze stroną ukraińską umieszczenia
na projektowanym pomniku tablic (w
języku polskim i ukraińskim) z nazwiskami rozstrzelanych osób. Wobec braku zgody strony ukraińskiej
na słowo „polskich”, osobna tablica
miała informować, że jest to pomnik
poświęcony „profesorom lwowskim,
zamordowanym 4 lipca 1941 roku
przez nazistów”.
Tym razem wiceprezydent Adamski powiedział mi, że nie ma potrzeby
umieszczania na pomniku tablicy z
nazwiskami, ponieważ stojący wyżej
stary pomnik-krzyż wymienia je, „więc
po co dublować”. A co do informacji,
komu poświęcony jest nowy pomnik,
to – jak powiedział – toczą się jeszcze
negocjacje ze stroną ukraińską i za
tydzień lub dwa taka tablica powinna
zostać umieszczona – albo osobno,
albo na płycie z piaskowca, przyklejonej do pomnika.
Z nieoficjalnych informacji wynika,
że w ostatnich dniach Rada Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie zażądała jednak umieszczenia na pomnikowej tablicy przymiotnika – „polskich”.
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ELEKRTOTECHNICY POLSCY
W HOŁDZIE POMORDOWANYM
PROFESOROM
Wśród licznych delegacji z Polski,
przybyłych na uroczystości otwarcia
pomnika pomordowanych polskich
profesorów na Wzgórzach Wuleckich,
była też pięcioosobowa reprezentacja
Stowarzyszenia Elektryków Polskich
z wiceprezesem prof. Wiesławem
Michalskim na czele. Delegacja przyjechała z Radomia, gdzie regularnie
odbywają się sesje naukowe elektrotechników polskich, poświęcone
pamięci prof. Włodzimierza Krukowskiego (1887-1941), zamordowanego
przez hitlerowców na Wzgórzach Wuleckich. Prof. Krukowski urodził się w
Radomiu. Dyplom inżyniera elektryka
uzyskał w 1913 roku, na Politechnice
w Darmstadt. W 1918 roku, na tejże
Politechnice otrzymał stopień naukowy
doktora inżyniera. W latach 1912-1926
pracował jako inżynier w zakładach
Siemens-Schuckert w Norymberdze,
jako kierownik laboratorium elektro-

prowadzili gestapowcy pod dowództwem Hansa Krügera i rozstrzelania
go w grupie innych polskich naukowców w nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku.
Stowarzyszenie Elektryków Polskich utrzymuje naukowe kontakty z
Wydziałem Elektrotechnicznym dzisiejszej Politechniki Lwowskiej. Wspólnie
z profesorami z Politechniki planują organizację sesji naukowej poświęconej
prof. Włodzimierzowi Krukowskiemu.
W czasie wizyty we Lwowie byli też w
stałym kontakcie z lwowskimi kolegami. Wśród pięciu polskich naukowców
elektrotechników był również prof. dr
hab. Jerzy Hickiewicz, losy rodzinne
którego w niezwykły sposób związane są ze Lwowem i zamordowanymi
profesorami lwowskimi. W rozmowie
z dziennikarzem Kuriera Galicyjskiego prof. Hickiewicz powiedział: „Moi
dziadkowie pochodzą ze Lwowa. Mój
stryjeczny dziadek ks. Władysław
Hickiewicz był proboszczem parafii
św. Antoniego na Łyczakowie”. Dzięki
cennej rozprawie naukowej Janusza

wydziale lekarskim. Gdy wybuchła I
wojna światowa wstąpił do Legionów
Polskich, walczył na froncie. Po wyjściu
z Legionów kontynuował studia już na
koszt wojska, a potem w wojsku polskim odpracowywał swe studia. Dostał
skierowanie jako lekarz garnizonowy
do Stanisławowa. Tam poznał moją
matkę, ożenił się. Tam też w 1932 roku
urodziłem się, a w 1936 r. – mój brat.
W 1941 roku kierownikiem gestapo w
Stanisławowie został ten sam morderca lwowskich profesorów Hans Krüger.
7 sierpnia 1941 roku dokonał licznych
aresztowań wśród inteligencji polskiej w
Stanisławowie: znanych ludzi, naukowców, społeczników, nauczycieli. Było
wśród nich i pięciu lekarzy. Również mój
ojciec, Adam Hickiewicz, został wtedy
aresztowany. Później rozstrzelano ich
w Czarnym Lesie. Moje losy złożyły się
w ten sposób, że w 1945 roku z matką
i bratem wyjechaliśmy ze Stanisławowa
do Polski, na Śląsk. Tam ukończyłem
studia elektrotechniczne na Politechnice Śląskiej, tam również potem wy-

technicznego, a od 1920 roku był też
doradcą naukowym Głównego Urzędu
Miar w Warszawie. W latach 19261930 był członkiem dyrekcji polskich
zakładów Siemens-Schuckert w Warszawie. W 1930 roku został powołany
na profesora zwyczajnego pomiarów
elektrochemicznych i kierownika Laboratorium Elektrotechnicznego Politechniki Lwowskiej. W latach 1939-1941
był prorektorem ds. nauki tej uczelni.
W 1934 roku został wybrany członkiem
korespondentem akademii Nauk Technicznych, a od 1936 roku – członkiem
czynnym. Od 1937 roku był członkiem
Towarzystwa Naukowego we Lwowie.
Włodzimierz Krukowski należał do najwybitniejszych postaci polskiej elektrotechniki. Specjalizował się w technice
licznikowej oraz w pomiarach elektrotechnicznych. W tej dziedzinie opublikował 23 prace naukowe, przeważnie
za granicą, w językach niemieckim i angielskim. Otrzymał ponad 60 patentów
w Niemczech, Danii, Szwecji, Japonii
etc. Według jego projektów wyprodukowano w Europie ponad 1 mln sztuk
liczników elektrolitycznych. W swoim
mieszkaniu we Lwowie prof. Krukowski zgromadził poważny zbiór starych
zegarów i cenną bibliotekę zegarmistrzowską, obfitującą w białe kruki z tej
dziedziny. Możliwie chęć zagrabienia
tych cennych rzeczy była powodem
aresztowania profesora, które prze-

Tysona, dowiadujemy się, że ks. Hickiewicz (zmarł 7.06.1914 r.), dokładając
własnych funduszy prowadził systematyczną renowację i rozbudowę tego
słynnego kościoła lwowskiego. To z
jego inicjatywy dobudowano w 1898
roku przedsionek, w 1902 – kaplicę
Jezusa Ukrzyżowanego, a w 1904 –
kaplicę św. Barbary i św. Józefa. On
też wprowadził gazowe oświetlenie
świątyni, które zostało wkrótce zamienione na elektryczne. Odnowił schody
i figurę Matki Boskiej Niepokalanego
Poczęcia. To on też postawił ogrodzenie dookoła kościoła i zaprosił artystęmalarza Tadeusza Pelczarskiego do
wykonania polichromii w kościele.
„Mój dziadek zmarł jeszcze jako
młody człowiek, – mówi prof. Jerzy
Hickiewicz, – babka zaś była sparaliżowana, a miała trójkę małych dzieci,
wśród nich, mego ojca Adama. Ksiądz
Władysław zabrał ich wszystkich do
siebie. Mieszkali na plebanii przy ul.
Łyczakowskiej 49. Proboszcz był jednak bardzo ostrym i wymagającym
człowiekiem. Koniecznie chciał, żeby
mój ojciec został księdzem. Ale ojciec
zbuntował się, powiedział, że księdzem
nie będzie, że ma inne zainteresowania
– medyczne. Ksiądz powiedział wtedy,
że na studia medyczne pieniędzy nie
da. Dlatego ojciec musiał sam zarabiać
korepetycjami na swoje studia. Studiował na Uniwersytecie Lwowskim, na

kładałem. Następnie związałem się
na wiele lat z Politechniką Opolską.
Teraz pracuję już jako emeryt. Zajmuję się historią elektryki polskiej, mam
kontakty z ukraińskimi profesorami
lwowskimi. Bardzo dobre i serdeczne
kontakty. Mieszkam na stałe w Gliwicach, a pracuję w Opolu. Obroniłem
przewód doktorski, później habilitowałem się. Jestem profesorem doktorem
habilitowanym. Moja specjalność – to
maszyny elektryczne i elektrotechnika.
Planujemy razem z kolegami ze Lwowa
organizację sesji naukowej, poświęconej 100-leciu Wydziału Elektrotechniki
Politechniki Lwowskiej i pamięci profesora Włodzimierza Krukowskiego.
Katedra elektrotechniki ogólnej powstała na Wydziale Budowy Maszyn.
Na Politechnice Śląskiej pracowało ze
mną wielu profesorów i naukowców
ze Lwowa. Wśród nich był też profesor Antoni Plamitzer, elektrotechnik. U
niego właśnie robiłem doktorat. Był synem wybitnego lwowskiego matematyka, profesora geometrii wykreślnej na
Politechnice Lwowskiej, również Antoniego Plamitzera.
Ze łzami w oczach stoimy teraz na
Wzgórzach Wuleckich. Tyle lat czekaliśmy na ten dzień. Losy mojej rodziny
i moje tak blisko związane są ze Lwowem, Politechniką Lwowską, z mordem
inteligencji polskiej, w tym i mojego ojca
Adama Hickiewicza.

JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjęcia

Strzały na
Piotr Łysakowski
Materiał jest kontynuacją
tematu wydarzeń historycznych we Lwowie i okolicach
na początku wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 roku,
którego początek przedstawiliśmy w poprzednim numerze
pt: „70 lat temu…1941”.
30 czerwca 1941 roku Niemcy
wkroczyli do Lwowa. Dramatyczną
zapowiedzią nadchodzących zdarzeń
było przeprowadzone 2 lipca 1941 r.,
przed południem, aresztowanie przez
niemiecką policję polityczną (gestapo)
na Politechnice Lwowskiej profesora
Kazimierza Bartla, byłego premiera
Rzeczypospolitej i zarazem wybitnego polskiego naukowca o światowej
sławie. W nocy z 3 na 4 lipca gestapo
dokonało aresztowań 22 profesorów
lwowskich uczelni, części ich bliskich
i licznych osób trzecich, przebywających w ich mieszkaniach.
Aresztowania
Aresztowań dokonywały grupy
składające się z oficera SS i kilku
podoficerów lub szeregowych SS,
do których dołączano także tłumacza
– przewodnika. Był to z reguły Ukrainiec, mówiący po polsku.
Oto fragmenty wspomnień ocalałego z pogromu profesora Franciszka
Groera: „[...] Około godziny 11 rozległo się dzwonienie [...] Równocześnie wchodzili już głównymi drzwiami
Niemcy – [...], w mundurach z trupimi
główkami. [...] Rzucili rozkaz: »Haende
hoch!«, przyłożywszy mi rewolwer do
czoła [...]. Potem zaczęli się wściekle
miotać [...]. Pomiarkowali się trochę,
zetknąwszy się z moją żoną, która jest
Angielką. Ów oficer gestapo zaczął z
nią rozmowę po angielsku, okazało
się, że świetnie władał tym językiem.
Potem [...] wdał się z nami w dłuższą,
spokojnym tonem prowadzoną rozmowę, wypytując się, co robiłem ja
i inni profesorowie za czasów okupacji bolszewickiej. [...] Mogło być parę
minut po 12, jak kazali mi zejść na
dół, gdzie na ulicy stało auto ciężarowe [...]”.
Nie wiadomo, kto i jak sporządził
listę proskrypcyjną profesorów. Wygląda na to, że jej twórcami nie byli
Niemcy, którzy posłużyli się dokumentem wykonanym przez Ukraińców, powiązanych z ruchem nacjonalistycznym, a studiujących wcześniej
w Krakowie. Lista była, na szczęście,
niepełna i zawierała błędy oraz nieścisłości, ale funkcjonariusze gestapo w trakcie aresztowań wydobywali
podstępnie z zestresowanych rodzin
naukowców informacje, które służyły
„uzupełnieniu” listy mających iść na
śmierć intelektualistów. I tak na przykład aresztowano w miejsce nieżyjącego profesora Adama Bednarskiego
docenta lekarza okulistę Jerzego
Grzędzielskiego.
Aresztowanie profesora Edwarda
Hamerskiego tak wspomina jego córka Barbara Hamerska: „[...] Dnia 3 lipca 41 r. o godz. 23.00 domownicy już
spali. Po długim i uporczywym łomotaniu, do mieszkania weszło siedmiu
uzbrojonych gestapowców. [...] Ojciec
wstał, szukał okularów, ubierał się. [...]
Z opowiadań matki wiem, że Ojciec w

tym dniu był bardzo zdenerwowany
i przejęty mordowaniem Żydów. [...]
Matka podczas aresztowania Ojca
przebywała z nami w sypialnym pokoju. Była skrępowana przez resztę gestapowców, którzy wrzeszczeli (halt!),
nie dopuszczając jej do płaczącego
dziecka [...]. Ojciec został brutalnie
wyprowadzony z domu za kołnierz
[...]”. Próbowano też w kilku przypadkach wymusić na zatrzymywanych
przyznanie się do niemieckości.
Selekcja
Aresztowania były dalszym ciągiem prowadzonej przez Niemców
akcji przeciwko polskim elitom, która
rozpoczęła się z chwilą ich wkroczenia
do Polski w 1939 roku i kontynuowana była w maju i lipcu 1940 roku, jako
Akcja AB. Służyły też, niewątpliwie,
zupełnie niezależnie od niemieckich
zamiarów ukraińskim nacjonalistom w
ich ludobójczych planach „oczyszczania” ziem „odwiecznie ukraińskich” z
elementu „obcego” pod budowę „Samostijnej”. W końcu za mordem stały
też czynniki ściśle materialne, podczas
aresztowań bowiem rabowano wszelkie kosztowności: „[...] Oficer ten przeszukał szafę [...] wyjął z niej kasetkę
zawierającą złoto dentystyczne i złote
monety [...] Obydwaj oficerowie z pośpiechem ładowali do swoich kieszeni
złote monety oraz pudełka i próbówki
ze złotem [...] kiedy spostrzegli się, że
ojciec, matka i ja patrzymy na nich z
wyrazem niesmaku i pogardy, twarz
gestapowca [...] zaczerwieniła się
[...]” – zeznawał Tomasz Maria Cieszyński. Z Niemcami ściśle współpracował Holender Pieter Nikolas Menten aktywny w tym czasie w Krakowie
i Lwowie, gdzie w przechowywaniu
zrabowanych dóbr kultury wspomagał
go krakowski antykwariusz Stieglitz
(za co umożliwiono mu przetrwanie
Zagłady). Dom profesorostwa Bartlów
mieszczący się przy ul. Herburtów 5
zajął szef lwowskiego gestapo – Brigadefuehrer EberharI Schoengarth,
mieszkanie zaś państwa Ostrowskich okradł Menten, a lokum prof.
Władysława Dobrzanieckiego zajął
przyjaciel wspomnianego wyżej Pietera Mentena, Ukrainiec, Wrzeciono
– lekarz, brat komendanta ukraińskiej
policji we Lwowie.
Bezpośrednim wykonawcą decyzji o aresztowaniu i egzekucji był
dowódca Sicherheitspolizei i Sicherheitsdienst w Generalnej Guberni
SS Brigadefuehrer Eberhard Schoengarth, który wcześniej brał udział
w aresztowaniu profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a we Lwowie
przebywał już od 2 lipca 1941 roku.
Kolejny zaangażowany w sprawę
funkcjonariusz – to Hauptsturmfuehrer Hans Krueger.
Sam mord był przygotowany zawczasu – gestapowcy przychodzili,
de facto, po skazanych, a nie podejrzanych lub oskarżonych. Świadczył o tym krótki czas, jaki upłynął
od zatrzymania naukowców do popełnienia przez Niemców zbrodni.
Świadczyły też wypowiedzi: „on tego
już nie potrzebuje” pod adresem
profesora Romana Longchamps de
Berier i rodziny profesora Witolda
Nowickiego zabranego z domu wraz
z synem Jerzym. W końcu organizowane ad hoc przygotowanie miejsca
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Wzgórzach Wuleckich
egzekucji na Wzgórzach Wuleckich.
Charakterystyczne jest też i to, że
„wygarniętych” z domów naukowców
w zasadzie nie przesłuchiwano, tylko
przepytywano.
Formę tych „przepytywań” i chwil je
poprzedzających możemy poznać z relacji profesora Groera: „[...] Głowy kazali
nam opuścić w dół. Jeżeli się ktoś poruszył, uderzali go kolbą albo pięścią w
głowę. Raz spróbowałem się odwrócić,
ale otrzymałem natychmiast uderzenie
kolbą. [...] Co kilka minut wywoływano
nazwisko któregoś z profesorów i wzywano ich pojedynczo [...]. Znalazłem
się w pokoju, gdzie było dwóch oficerów; jeden młodszy, ten, który mnie
aresztował, i drugi wyższy stopniem,
olbrzymiego wzrostu i postawy. Ten
drugi z miejsca się na mnie rzucił: »Du
Hund, du bist Volksdeutsche gewesen,
hast aber das Vaterland verraten. Weshalb bist du nicht mit allen Deutschen
nach Westen gefahren, wenn es moeglich war?« Zacząłem wyjaśniać,
naprzód zwykłym tonem, potem – w
miarę, jak tamten coraz bardziej krzyczał – podniesionym głosem, że jestem
wprawdzie niemieckiego pochodzenia,
ale jestem Polakiem. Po wtóre, nawet
gdybym chciał wówczas przenieść się
na Zachód, władze radzieckie nigdy by
mi na to nie pozwoliły ze względu na
wysokie stanowisko społeczne, które
zajmowałem i na którym byłem potrzebny. Pytano mnie dalej, co znaczą bilety
wizytowe konsulów angielskich w moim
posiadaniu. Odpowiedziałem, że jestem
żonaty z Angielką i że konsulowie angielscy składali nam zawsze wizyty.
Pod koniec zaczął mówić spokojniej i rzekł: »Ich muss noch den Chef
sprechen, wir werden sehen, was sich
noch mache laess«, po czym wybiegł
z pokoju. Oficer, który mnie aresztował, powiedział szybko: »To zale-

ży tylko od niego, on nie ma tu nad
sobą szefa. Powiedz mu, że zrobiłeś
ważne odkrycie w medycynie, które
przyda się dla Wehrmachtu. Może to
ci pomoże«. [...] tamten powrócił, [...]
natychmiast mnie wyrzucił za drzwi.
Skierowano mnie na przeciwną [...]
stronę korytarza, pozwolono usiąść
na krześle i zapalić papierosa. Dano
mi nawet szklankę wody. Obok mnie
stali w postawie swobodnej profesorowie: Sołowij i Rencki. Po chwili któryś z gestapowców zapytał ich, ile lat
mają, na co oni odpowiedzieli zdaje
się, że 73 i 76. Byłem pewny, że ich
ze względu na wiek zaraz puszczą
wolno. Zorientowałem się, że sprawa
moja stoi może już lepiej. Po chwili
ów szef kazał mi wyjść na podwórze
i spacerować, dodając: »Mach so,
als ob Du nicht gefangen waerest«.
Zacząłem krążyć po podwórzu, paląc
papierosa za papierosem [...]”.
Relacja ta jest o tyle ważna, że
nikt z profesorów mogących opisać
przeżycia i bezpośrednie spotkania w
cztery oczy z gestapowcami podczas
pobytu w Bursie Abrahamowiczów nie
ocalał. Dalej przeprowadzono „selekcję” zatrzymanych. „Szczęściarze”
należeli na ogół do służby domowej
naukowców. Bycie kimś „innym” kwalifikowało niemal automatycznie do
„spaceru w jedną stronę” na Wzgórza
Wuleckie, gdzie później dokonano
mordu.
Egzekucja
Marsz jednej grupy ofiar z bursy
na miejsce kaźni trwał od 20 do 35
minut. Druga i trzecia zostały dostarczone tam, jak się zdaje, samochodami nieco okrężną drogą. Prawdopodobnie chodziło o ukrycie całego
„przedsięwzięcia” przed lwowiakami.
Wszystkie grupy musiały znaleźć się

w miejscu stracenia mniej więcej w
tym samym czasie. Świadkowie opisujący dramat wspominają bowiem o
około 50 osobach, które znalazły się
4 lipca 1941 roku nad ranem w sensie
dosłownym „nad swym grobem”: „[...]
Na krawędzi Wzgórza Wuleckiego
[...] ujrzałem kilkadziesiąt cywilnych
osób stojących w jednym rzędzie, a
nieco dalej od nich, na prawo i lewo
stali [...] elegancko ubrani oficerowie
niemieccy z rewolwerami w ręku. Nie
liczyłem tych cywilnych osób, ale oceniłem je na około 40 – 50 osób. [...]”
– wspominał jeden z obserwujących
egzekucję.
Nie tracąc cennych, dla zachowania zbrodni w tajemnicy chwil, rozpoczęto zabijanie. Mordowanych, którzy
nie byli ani związani, ani skuci kajdankami, sprowadzano po kilka osób nad
wykopaną wcześniej jamę. Ustawiano ofiary twarzą do zbocza, za nimi
zaś stał pluton egzekucyjny, złożony z
kilku (pięciu – sześciu) żołnierzy, kierowany i nadzorowany przez oficera
z bronią krótką. Na rozkaz wydawany
przez dowodzącego akcją, żołnierze
oddawali salwę. Po zamordowaniu
jednej „czwórki”, sprowadzano kolejną i następną. Tak, aż do końca.
Po latach, podczas wizji lokalnej
obliczono, że cała egzekucja, wraz
zasypaniem mogiły, musiała trwać
najwyżej 40 minut. Zgromadzonych
przed egzekucją i stojących wyżej nad
przygotowanym grobem, czekających
na swoją „kolej” pilnowali prawdopodobnie oficerowie SS. „[...] Gdy nastał
świt [...], na Wzgórzach Wuleckich
zaczął się jakiś ruch. [...] Usiadłam na
tapczanie, nie rozumiejąc, co oznacza
ten ruch [...]. W tej sekundzie usłyszałam pierwszą salwę [...]. Rozpoznałam żołnierzy niemieckich, następnie
mężczyzn w cywilnych ubraniach, były

również jakieś kobiety [...]. Widziałam
postać w popielatym ubraniu. Zupełnie
odcień mężowskiego [...]. Kilkakrotnie
przyprowadzano po pięć osób i widziałam, jak po salwie karabinowej ludzie
ci padali. Stałam przykuta do miejsca,
nieprzytomnie patrząc na to katowskie
widowisko [...]”. Tak relacjonowała to
zdarzenie obserwująca je żona zamordowanego wtedy właśnie profesora
Antoniego Łomnickiego.
Świadkowie zaobserwowali niewielkie „zakłócenia” w przebiegu egzekucji. Któryś z mordowanych odwrócił
się do strzelających w plecy żołnierzy
i zaczął coś do nich mówić, inny „[...]
na ułamek sekundy przed wystrzałem
padł do jamy, [...] zrobił to celowo, by
się ratować i zaraz po strzale wyskoczył z jamy, ale żołnierz strzelił, ten się
zachwiał i wpadł do jamy”. Ostatnią
zabitą była kobieta w czerni, którą
przed morderczym strzałem trzeba
było podtrzymywać: „[...] Jedną kobietę, która nie mogła iść, ciągnęło
dwóch żołnierzy [...]”. Któraś z grup
skazańców miała też nieść ze sobą
nad „dół śmierci” jakąś bezwładną
osobę – mógł to być jeden z zamordowanych wcześniej w Bursie Abrahamowiczów naukowców. Mimo to
mordercza procedura przebiegała
sprawnie. Po każdej serii wystrzałów
„[...] był dymek, który wiatr zwiewał w
kierunku ulicy Pełczyńskiej [...]”. Nie
można wykluczyć, że niektórzy z profesorów zostali pogrzebani żywcem...
Zacieranie śladów
Tuż po zakończeniu mordu żołnierze, którzy go wykonali, przystąpili, po
uprzednim obszukaniu zwłok, do zasypywania grobu. W krótkim czasie porósł on specjalnie zasianym zielskiem.
W kilka lat po popełnieniu zbrodni
ponoszący klęski Niemcy rozpoczęli

zacieranie śladów swoich przestępstw.
Ciała zamordowanych profesorów zostały nocą z 7 na 8 października 1943
wydobyte przez specjalny oddział,
określany jako Sonderkommando
1005, złożony z Żydów pozostających
w gettach i przeznaczonych także do
wymordowania. Komandem dowodzić
miał Untersturmfüehrer SS Walter
Schallock, którego głównym zadaniem
było odkopywanie grobów osób wcześniej pomordowanych, później zaś
palenie odkopanych zwłok w Lasach
Krzywczyckich, gdzie znajdowało się
miejsce masowych mordów na sowieckich żołnierzach wziętych wcześniej do
niewoli, Polakach i Żydach.
Ocalały z Zagłady Leon Weliczker w swoich pamiętnikach podaje,
że przed Jom-Kipur, czyli właśnie 8
października 1943 r., wyprowadzono z obozu we wspomnianym wyżej
Lesie Krzywczyckim grupę 20 Żydów
„w towarzystwie” funkcjonariuszy niemieckich służb bezpieczeństwa na
Wzgórze Wuleckie. Po przyjeździe na
miejsce SS Sturmbannfuehrera Kurta
Stawizkiego, który bez problemów
określił właściwe miejsce, przystąpiono niezwłocznie do ekshumacji ciał.
Pracujący przy niej zwrócili uwagę,
że pochowani tam ludzie musieli być
dobrze sytuowani – wskazywały na to
gatunkowe ubrania, wypadające z ich
kieszeni złote zegarki, łańcuszki do
nich, pióra z monogramami i nazwiskami (to dowód na brak dokładności
katów i pośpiech w zacieraniu śladów). Szybko więc zorientowano się,
że jest to miejsce egzekucji i pochówku profesorów lwowskich. Wydobyte
ciała naukowców i ich współtowarzyszy niedoli zabrano natychmiast do
Lasu Krzywczyckiego i 9 października
wraz z kilkuset innymi zwłokami spalono na stosie.

Lista rozstrzelanych w lipcu 1941 roku
Lista opracowana na podstawie pracy „Kaźń profesorów lwowskich – lipiec 1941
– studia oraz relacje i dokumenty zebrane i opracowane przez Zygmunta Alberta”,
Wrocław 1989.
4 lipca
1. Prof. dr Antoni Cieszyński, 59
lat, kierownik Kliniki Stomatologicznej
Uniwersytetu JK. Profesor utrzymywał zażyłe kontakty z metropolitą grekokatolickim Andrzejem Szeptyckim.
Ten zaś na prośbę żony aresztowanego profesora o interwencję w jego
sprawie odpowiedział, że „cerkiew nie
miesza się do czynów świeckich”
2. Prof. dr Władysław Dobrzaniecki, lat 44, ordynator Oddziału Chirurgii
Państwowego Szpitala Powszechnego, walczył o Lwów w 1918 roku
3. Prof. dr Jan Grek, 66 lat, profesor w Klinice Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu JK
4. Maria Grekowa, 57 lat, żona
Jana Greka
5. Doc. dr Jerzy Grzędzielski, 40
lat, kierownik Kliniki Okulistycznej
Uniwersytetu JK
6. Prof. dr Edward Hamerski, 43
lat, kierownik Katedry Chorób Zakaźnych Zwierząt Domowych Akademii
Medycyny Weterynaryjnej, walczył o
polski Lwów w 1918 roku
7. Prof. dr Henryk Hilarowicz, 51 lat,
profesor w Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu JK, obrońca Lwowa w 1918.

8. Ks. dr Władysław Komornicki,
29 lat, wykładowca nauk biblijnych w
Wyższym Seminarium Duchownym
we Lwowie
9. Eugeniusz Kostecki, 36 lat,
mistrz szewski, mąż gospodyni profesora Dobrzanieckiego
10. Prof. dr Włodzimierz Krukowski,
53 lata, kierownik Katedry Pomiarów
Elektrycznych Politechniki Lwowskiej
11. Prof. dr Roman Longchamps
de Bérier, 56 lat, kierownik Katedry
Prawa Cywilnego Uniwersytetu JK,
prorektor UJK w latach 1938 – 1939,
obrońca Lwowa w 1918 roku
12. Bronisław Longchamps de
Bérier, 25 lat, absolwent Politechniki
Lwowskiej, syn profesora
13. Zygmunt Longchamps de
Bérier, 23 lata, absolwent Politechniki
Lwowskiej, syn profesora
14. Kazimierz Longchamps de
Bérier, 18 lat, syn profesora
15. Prof. dr Antoni Łomnicki, 60 lat,
kierownik Katedry Matematyki Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej, współtwórca „lwowskiej szkoły
matematycznej”
16. Adam Mięsowicz, 19 lat, wnuk
profesora Sołowija, zabrany ze swoim
dziadkiem
17. Prof. dr Witold Nowicki, 63 lata,
kierownik Katedry Anatomii Patologicznej Uniwersytetu JK, obrońca Lwowa
w 1918 roku
18. Dr med. Jerzy Nowicki, 27 lat,
asystent Zakładu Higieny Uniwersytetu JK, syn profesora

19. Prof. dr Tadeusz Ostrowski, 60
lat, kierownik Kliniki Chirurgii, dziekan
Wydziału Lekarskiego 1937-1938, polski obrońca Lwowa w 1918 roku, taternik, alpinista, jeden z pomysłodawców
technik transplantacyjnych i transplantacji w ogóle
20. Jadwiga Ostrowska, 59 lat,
żona profesora
21. Prof. dr Stanisław Pilat, 60 lat,
kierownik katedr Technologii Nafty i Gazów Ziemnych Politechniki Lwowskiej
22. Prof. dr Stanisław Progulski,
67 lat, profesor w Klinice Pediatrii
Uniwersytetu JK. Wspaniały opiekun
dzieci, które trafiły do szpitala
23. Inż. Andrzej Progulski, 29 lat,
syn profesora
24. Prof. honor. Roman Rencki,
74 lata, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu JK
25. Maria Reymanowa, 40 lat,
pielęgniarka Ubezpieczalni Społecznej, zabrana z mieszkania profesora
Ostrowskiego
26. Anna Rufowa, 55 lat, żona
Stanisława Ruffa
27. Dr med. Stanisław Ruff, 69 lat,
ordynator Oddziału Chirurgii Szpitala
Żydowskiego, zabrany z mieszkania
profesora Ostrowskiego
28. Inżynier chemik Adam Ruff,
30 lat, syn Stanisława Ruffa, zamordowany wcześniej „u Abrahamowiczów” w trakcie ataku padaczki
29. Prof. dr Włodzimierz Sieradzki, 70 lat, kierownik Katedry Medycyny
Sądowej Uniwersytetu JK, rektor Uni-

wersytetu JK w latach 1924 – 1925,
obrońca Lwowa w 1918 roku
30. Prof. dr Adam Sołowij, 82 lata,
emerytowany ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala
Powszechnego
31. Prof. dr Włodzimierz Stożek,
57 lat, kierownik Katedry Matematyki
Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej
Politechniki Lwowskiej
32. Inż. Eustachy Stożek, 29 lat,
asystent Politechniki Lwowskiej, syn
Włodzimierza Stożka
33. Inż. Emanuel Stożek, absolwent Wydziału Chemii Politechniki
Lwowskiej, syn profesora
34. Dr praw Tadeusz Tapkowski,
44 lata, zabrany z mieszkania profesora Dobrzanieckiego
35. Prof. dr Kazimierz Vetulani,
61 lat, kierownik Katedry Mechaniki
Ogólnej Politechniki Lwowskiej
36. Prof. dr Kasper Weigel, 61 lat,
kierownik Katedry Miernictwa Politechniki Lwowskiej
37. Mgr praw Józef Weigel, 33
lata, syn Kaspra Weigla
38. Prof. dr Roman Witkiewicz, 55
lat, kierownik Katedry Pomiarów Maszynowych Politechniki Lwowskiej
39. Wolisch, 40 – 45 lat, właściciel
magazynu konfekcyjnego „Beier i spółka”, zabrany z mieszkania profesora
Sieradzkiego
40. Dr Tadeusz Boy-Żeleński, 66
lat, lekarz, publicysta, krytyk literacki,
tłumacz literatury francuskiej, podczas
okupacji sowieckiej w latach 1939

– 1941 kierownik Katedry Literatury
Francuskiej Uniwersytetu Lwowskiego. Boy prawdopodobnie nie figurował
na liście profesorów przeznaczonych
do rozstrzelania, gdyż nie był profesorem ani też nie mieszkał przed wojną
we Lwowie. Prawdopodobnie dlatego
został zamordowany, że w czasie
przeprowadzania aresztowań bawił w
gościnie u profesora Jana Greka
W kolejnych dniach zostali
rozstrzelani także:
5 lipca
41. Katarzyna (Kathy) Demko, lat
34, nauczycielka języka angielskiego, zabrana z mieszkania profesora
Ostrowskiego
42. Doc. dr Stanisław Mączewski, lat
49, ordynator Oddziału GinekologicznoPołożniczego Szpitala Powszechnego
12 lipca
43. Prof. dr Henryk Korowicz, lat
53, profesor ekonomii Akademii Handlu Zagranicznego
44. Prof. dr Stanisław Ruziewicz,
lat 51, profesor matematyki Akademii
Handlu Zagranicznego
26 lipca
45. Prof. dr Kazimierz Bartel, lat 59,
kierownik Katedry Geometrii Wykreślnej Politechniki Lwowskiej, pięciokrotny
premier rządu RP. Warto zaznaczyć, że
Niemcy przy okazji spalili księgozbiór
profesora

Rozmowy Kuriera
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Z prof. WŁODZIMIERZEM
OSADCZYM, inicjatorem powstania „Centrum Ucrainicum” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, do 2009 roku kanclerzem
Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, struktury niedawno rozwiązanej,
rozmawiał MARCIN ROMER.
Panie profesorze, drogę
Pańskiej dotychczasowej kariery naukowej można określić jako niestandardową.
Urodził się Pan we Lwowie,
tam studiował, teraz jest Pan
profesorem KUL, dyrektorem Centrum Ucrainicum. Do
niedawna pełnił Pan funkcję
kanclerza Kolegium Polskich
i Ukraińskich Uniwersytetów.
Mieszka Pan i pracuje w Lublinie. Jak to się stało?
Wbrew pozorom jest to utarta droga. Gdy przed dwudziestoma laty padła żelazna kurtyna, studia w Polsce
stały się możliwe dla obywateli Ukrainy. Powstały liczne fundacje, dające
możliwość podjęcia studiów w Polsce.
osobiście skorzystałem ze stypendium Fundacji Jana Pawła II. Jest to
typowa sytuacja dla wielu naukowców
ze Lwowa.
Przez kilka lat pełnił Pan
funkcję kanclerza polsko-ukraińskich uniwersytetów. Przed
kilkoma tygodniami ta struktura została oficjalnie rozwiązana. Prosiłbym o komentarz
na ten temat.
Tak naprawdę ta struktura nie istnieje od 2009 roku, kiedy wycofał się
jej główny pomysłodawca i założyciel
profesor Kłoczowski i uczelnia-założyciel – Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II.
Piękna idea, testament Giedroycia – założenie uniwersytetu polskoukraińskiego, mającego służyć idei
realizacji pewnego programu geopolitycznego, stworzeniu środowiska
intelektualnego krajów Europy Środkowo-Wschodniej legła w gruzach.
Prawda była taka, że deklaracje obu
prezydentów, podpisane w 2000 roku,
nie zostały wsparte konkretnymi działaniami ze strony ukraińskiej. Przez 10

dr Andrzeja Kunerta, sekretarza generalnego Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
– Panie ministrze, jakie
upamiętnienia polskie na
Ukrainie zostaną zbudowane
w najbliższym czasie?
– powiem tylko o tych, które są
stuprocentowo pewne. Albowiem
rozmowy, negocjacje, starania co do
większej liczby upamiętnień – trwają.
Przyjdzie czas, to będziemy o tym mówili publicznie. W tej chwili wiadomo,
że za chwilę rusza budowa czwartego
cmentarza katyńskiego. Chodzi o ofiary z tzw. katyńskiej listy ukraińskiej w
Bykowni pod Kijowem. Decyzja została podjęta na szczeblu prezydentów
obu państw, którzy uroczyście otworzą budowę i dokonają uroczystego
odsłonięcia gotowego, kolejnego naszego cmentarza katyńskiego.

Nie można zmarnować
tego, co już osiągnęliśmy...

lat ta inicjatywa była całkowicie finansowana tylko przez stronę polską. Największym rozczarowaniem dla nas był
okres rządów „pomarańczowej” ekipy,
gdy deklaracje strony ukraińskiej nie
były poparte konkretnymi działaniami. Oprócz tego, banalna sprawa, to
podzielenie się środowiska akademickiego w samym Lublinie. Chodziło o
dysponowanie finansami Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego pomiędzy KUL i UMCS. Pieniądze przekazywane do budżetu UMCS na działalność dydaktyczną Kolegium były
dysponowane przez władze uczelni
w sposób budzący wiele kontrowersji
i niejasności. Głośno ten temat zabrzmiał na posiedzeniu Konwentu Kolegium w Kijowie 5 maja 2009 r. oraz
na posiedzeniu Komisji Sejmu RP ds.
Edukacji, Nauki i Młodzieży z 21 maja
2009. W takich warunkach dalsze
podtrzymywanie tej inicjatywy nie było
możliwe.
Sam pomysł był fantastyczny, podany nam przez Giedroycia. Myślę,
że europejski wybór Ukrainy zawsze

będzie priorytetem Polski. Ale niestety nie w tej formule, która była realizowana przez ostatnie 10. lat.
Czym zajmuje się „Centrum Ucrainicum”?
Idea współpracy z Ukrainą cały
czas była obecna w misji KUL-u po
upadku żelaznej kurtyny. Kiedyś chciałem uzyskać dane o ilości absolwentów uczelni z Ukrainy. Trudno było
uzyskać precyzyjne dane w dziale
współpracy z zagranicą. Należy to do
misji uczelni i specjalna ewidencja nie
jest prowadzona. Chyba w tysiącach
liczą się absolwenci KUL-u z Ukrainy.
Zawsze studenci z Ukrainy byli obecni i każdy wydział ich kształcił: studia
licencjackie, magisterskie, doktoranckie. Studenci z Ukrainy – to znaczący
procent wszystkich obcokrajowców,
studiujących na naszym Uniwersytecie.
Nawet po wystąpieniu z kolegium
polsko-ukraińskiego pozostało wiele
inicjatyw i projektów, związanych z
Ukrainą, które są nadal dynamicznie
realizowane. Jako były kanclerz kole-

Dwa pytania do:

I druga rzecz, która jest ustalona na szczeblu prezydentów obu
państw. W niedługim czasie – najprawdopodobniej będzie to koniec

sierpnia – odbędzie się jednoczesne odsłonięcie dwóch upamiętnień:
ukraińskich ofiar po naszej stronie, na
terytorium Rzeczypospolitej, w Sah-

gium, mający kontakty na uczelniach
ukraińskich, będąc rozpoznawalnym
w środowisku akademickim na Ukrainie, nie chciałem zmarnować tego
dorobku, który już osiągnęliśmy. Więc
powstała taka struktura jak „Centrum
Ucrainicum”, która byłaby szczególnie uwrażliwiona na sprawy ukraińskie i współpracę polsko-ukraińską.
Formalnie jest to struktura związana z Wydziałem Teologii – przestrzenią duchową. I to jest naszym
priorytetem. Senat KUL-u zatwierdził
tę strukturę pod koniec 2009 roku. W
tak niedługim okresie funkcjonowania zorganizowaliśmy 7 międzynarodowych konferencji, związanych
ze współpracą polsko-ukraińską, z
promocją pozytywnych momentów
w historii Polski i Ukrainy. Jesteśmy
przekonani, że to właśnie kształtuje
perspektywy relacji polsko-ukraińskich.
Wspólnie z redakcją Kuriera Galicyjskiego, zorganizowaliśmy w lubelskim Trybunale Lubelskim wystawę
poświęconą 90. rocznicy sojuszu
Piłsudski-Petlura, która przypadała
w ubiegłym roku, a także promocję
książki „Polska-Ukraina: wspólna droga do niepodległości”.
Przybliżaliśmy takie postacie, jak
Iwan Mazepa, Filip Orlik – postacie,
które były mocno eksponowane i nagłaśniane w naszej działalności. Przypomnę, że Prezydent Rzeczypospolitej, zwracał się trzy razy do Centrum
z listami gratulacyjnymi. Dwa razy kierował takie listy Prezydent śp. Lech
Kaczyński i raz Prezydent Bronisław
Komorowski. Ostatni list dotyczył
naszej sesji naukowej, poświęconej
hetmanowi Orlikowi. Jest to działalność dostrzegana przez władze
Rzeczypospolitej i ma pewną pozycję
polityczną.
Wracając do naszej wspólnej historii, przedstawiając te wspólne pozytywne karty, nie zapominamy też o
sprawach trudnych, tragicznych, jak
na przykład, lata II wojny światowej
i ludobójstwo polskiej, i nie tylko polskiej, cywilnej ludności pogranicza.
W ubiegłym roku mieliśmy sesję naukową „Niedokończone msze wołyń-

ryniu, gdzie ukraińskie upamiętnienie
trzystu kilkudziesięciu ofiar jest gotowe od ponad dwóch lat, ale do tej pory
nie udawało się uzgodnić ostatecznej
formuły odsłonięcia; i miejsce ponad
tysiąca polskich ofiar po stronie ukraińskiej, na terenie dawnej ale już nie
istniejącej wioski – Ostrówki. Oba te
miejsca są w bliskiej odległości od
granicy. To są rzeczy pewne, co do
których decyzje zostały podjęte na
najwyższym szczeblu. Rozmowy co
do kilku następnych miejsc – są w
toku.
– Co będzie z nielegalnie
postawionymi upamiętnieniami OUN-UPA na terytorium
Polski? A w szczególności z
pomnikiem w Hruszowicach,
w gminie Stubno koło Przemyśla, gdzie od 1994 roku stoi
swoisty łuk chwały, gloryfikujący OUN-UPA i czterech dowódców kureni, działających

skie”. Przypominaliśmy tragiczne losy
kapłanów – w Roku Kapłańskim. Nie
tylko kapłanów rzymskokatolickich,
ale też grekokatolickich oraz innych,
którzy tragicznie zginęli na Wołyniu
w czasie akcji UPA przeciw cywilnej
ludności. Tak, że mamy pewien konkretny wkład w wypełnianie luk w pamięci. To tyle co można powiedzieć o
naszym dorobku.
Bardzo ważne jest to, że
„Centrum Ucrainicum” i Pan
osobiście, jesteście animatorami tworzenia pewnego
intelektualnego środowiska
polsko-ukraińskiego. Zrzesza ono ludzi doskonale się
rozumiejących, co zaprzecza
pewnym teoriom, że takie
porozumienie nie jest możliwe. Ważne są tylko warunki,
na jakich ma ono nastąpić, z
jakich podstawowym jest akceptacja wspólnych wartości.
Rozmawiamy we Lwowie, mieście,
które zawsze było miastem dialogu,
gdzie tworzyła się wspólna rodzina cywilizacyjna. Mówienie w tym miejscu o
porozumieniu polsko-ukraińskim jako
zjawisku wyjątkowym, jest nieporozumieniem. Jest to raczej tradycja.
Ale obecnie na Ukrainie, gdzie
pamięć historyczna dość często jest
wykorzystywana w celach politycznych, w celach instrumentalnych, musimy mówić o tej pamięci i o tym, że
nasze wartości oparte są na wspólnej ocenie przeszłości, o wspólnym
podejściu do kwestii etycznych, społecznych, moralnych itd. Wbrew pozorom, mimo, że ta rozpolitykowana
propaganda historyczna wszędzie
jest obecna, nie znaczy to, że jest
ogólnie akceptowana.
Istnieje dosyć duże środowisko, w
kształtowaniu którego swoją rolę odegrał też i Kurier Galicyjski. Jest to środowisko ludzi dialogu, odwołujących
się do wspólnej wielowiekowej tradycji
rodziny narodów krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Miejmy nadzieję, że obecny w naszej rozmowie umiarkowany pesymizm zabrzmi
jednak optymistycznie. Dziękuję z rozmowę.
Do zobaczenia i rychłego spotkania przy realizacji kolejnych wspólnych projektów.

KG

na południowo-wschodnich
terenach powojennej Polski?
– To są bardzo trudne negocjacje, jak oczyścić sprawę tzw. nielegalnych upamiętnień. W momencie kiedy podejmiemy decyzję, rzecz jasna
także opinia publiczna zostanie o tym
poinformowana. Sprawa jest bardzo
trudna, podobnie jak wiele spraw z
pogranicza polsko-ukraińskiego. Jest
takich upamiętnień na terytorium Polski, z tego co wiemy w tej chwili, około dwudziestu. Staramy się dać sobie
radę z nimi wszystkimi. Jeśli chcemy
prowadzić poważne rozmowy, to musimy wziąć pod uwagę także zdanie
strony ukraińskiej, że po drugiej stronie granicy mamy podobną liczbę nielegalnych – z punktu widzenia prawa
ukraińskiego – upamiętnień naszych,
polskich.
Pytał Jacek Borzęcki
zdjęcie Jacek Borzęcki
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Artystyczna inauguracja prezydencji Polski w UE

BRAWUROWY KONCERT
PAWŁA KOWALSKIEGO WE LWOWIE
JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjęcia
Nawet deszczowa pogoda
nie mogła zepsuć ciepłej, a
nawet, podniosłej atmosfery
kolejnego spotkania z muzyką polską, z kultura polską,
które odbyło się 3 lipca 2011
roku w Filharmonii Lwowskiej. Tego wieczoru Lwów
gościł wykonawcę prawdziwej europejskiej klasy. Był
nim wybitny polski pianista
Paweł Kowalski. Okazja jego
występu w naszym mieście
była też niecodzienna, unikalna. Koncert poświęcono
inauguracji polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

rozwinięcie idei muzycznego impresjonizmu. Trzeci, wreszcie, okres,
nazywany „narodowym”, znamionuje znaczne uproszczenie harmonii
oraz faktury instrumentalnej, przede
wszystkim zaś – urzeczenie rodzimym folklorem, zwłaszcza folklorem
góralszczyzny”.
Przed rozpoczęciem koncertu wystąpił konsul Drozd, który powiedział:
„Prezydencja Polski w Unii Europejskiej jest dla nas sprawą absolutnie
nową, nie znaną, zarówno bardzo
symboliczną, tak i ważną w wymiarze
praktycznym. Symbolika polega na
tym, że kraj nasz, który nie tak dawno
dołączył do wspólnoty europejskiej,
już zajmuje tak wysoką pozycję prezydencji w Radzie Unii. Praktyczny
wymiar – to priorytety polskiej polityki
zagranicznej, priorytety Partnerstwa
Wschodniego, przede wszystkim, partnerstwa z Ukrainą. Oczekujemy też finansowego wzmocnienia współpracy
naszych krajów, rozwoju dalszych kontaktów, również kulturalnych, zbliżenia
naszych narodów. Liczymy i popieramy dalszą integrację Ukrainy i Europy.
Muzykę Szymanowskiego ogłoszono
symbolem prezydencji Polski w UE.
We Lwowie historia zatoczyła pewne
koło, bo w roku 1931 Symfonia nr 4
była już wykonywana i to w obecności
autora. Karol Szymanowski jest moim
ulubionym kompozytorem, dlatego
tak bardzo cenię dzisiejszy koncert.
Zaprosiłem wybitnego wykonawcę,
pianistę Pawła Kowalskiego, który jest
dobrze znany w Europie i świecie. To
jeden z najbardziej utalentowanych

Organizatorem uroczystości był
Konsulat Generalny RP we Lwowie.
Maestro Kowalskiego zaprosił do
Lwowa p.o. konsula generalnego
Andrzej Drozd. Zaproszono też na
koncert przedstawicieli administracji
wojewódzkiej, dyplomatów, akredytowanych we Lwowie, duchowieństwo
różnych obrządków, inteligencję miasta, profesorów Uniwersytetu. Wśród
zebranych miło było spotkać ludzi
związanych na co dzień współpracą
z kolegami z Polski, znawców historii
Polski i kultury, mianowicie profesorów Leonida Zaszkilniaka i Bohdana
Hudzia, docenta Andrija Kozickiego,
profesor Lwowskiej Akademii Muzycznej Marię Tarnawiecką etc. Na
sali byli obecni również przedstawiciele TKPZL z prezesem Emilem
Legowiczem na czele i FOPnU, która
reprezentowała redaktor Teresa Dutkiewicz.
W programie koncertu były dwa
utwory. Pierwszy – to „Fantazja na
tematy polskie A-dur” Fryderyka Chopina i drugi – Symfonia nr.4, op. 60
Karola Szymanowskiego. W wykonaniu soliście towarzyszyła Akademicka Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lwowskiej pod batutą Denysa
Proszczajewa. Koncert odbył się też
w ramach „Dni muzyki Karola Szymanowskiego we Lwowie”. 8 lipca

w Filharmonii Lwowskiej odbyło się
następne spotkanie z muzyką tego
wybitnego kompozytora. Publiczności
zostaną przedstawione kameralne
utwory kompozytora w wykonaniu
młodych lwowskich muzyków. Odbył
się też koncert w Tarnopolu.
Wybitny polski kompozytor Karol
Szymanowski urodził się w 1882 roku
w Tyszówce na Ukrainie w rodzinie
niezwykle muzycznie uzdolnionej.
Mając 18 lat – jeszcze przed rozpoczęciem nauki kompozycji – tworzy
swe, chętnie grane do dziś, Preludia
op. 1. Studia kompozytorskie odbył
Szymanowski w Warszawie pod
kierunkiem Zygmunta Noskowskiego. W tym czasie zaprzyjaźnił się z
Różyckim, Fitelbergiem i Szelutą. Tę
grupę kompozytorów zwano potem
„Młodą Polską w muzyce”. W latach
1908-26 Szymanowski często gości
za granicą, podróżując po krajach
Europy, Ameryki i nawet Afryki. W
1927 roku powołany zostaje na stanowisko dyrektora, a później, rektora
Konserwatorium Warszawskiego. Od
1932 roku poświęca swój czas wyłącznie na działalność kompozytorską. Wielki sukces odnosi jego oratorium „Stabat Mater”. Teatr Narodowy
w Pradze wystawia jego operę „Król

SABINA RÓŻYCKA
tekst i zdjęcia

Poznaj Ukrainę przez... bezdroża

W Iwano-Frankowsku rozpoczął się
pierwszy ukraińsko-polski rajd rowerowy „O historii i kulturze Polski i Ukrainy
mową bezdroży”. Do 27 lipca 28 młodych rowerzystów pod opieką czterech
wychowawców planują pokonać 1100
km z Iwano-Frankowska do Nowej
Soli w Lubuskiem w Polsce. Mijając
na trasie Stryj, Sambor, Ustrzyki Dolne, Strzyżów, Brzesko, Kraków, Łazy,
Siedlce, Bolków i Milisz. Na mecie w
Nowej Soli planuje się uroczyste powitanie uczestników rajdu i spotkanie z
władzami i mieszkańcami. Duża część
trasy będzie przebiegać górskimi trasami. Najkrótsze etap wyniesie 80 km,
a najdłuższy – 130 km.
„Celem tej inicjatywy jest poznanie
różnorodności kultur i historii Ukrainy i
Polski oraz sprzyjanie rozwojowi turystycznej infrastruktury pomiędzy oboma państwami, – opowiada dla czy-

telników Kuriera Swietłana Uwarowa,
zastępca naczelnika iwano-frankowskiego wydziału oświaty. – Inicjatorem
rajdu jest dyrektor liceum nr 1 „Elektryk” w Nowej Soli Grzegorz Könisberg. Kosztorys całej imprezy niemały.
40 tys. złotych wydzieliło Ogólnopolskie Narodowe Centrum Kultury, a 17
tys. hrywien zostało wydzielone przez
komitet wykonawczy Rady miasta Iwano-Frankowska”.
Swoje spotkanie z Ukrainą polscy
kolarze rozpoczęli już na wjeździe do
Iwano-Frankowska. Tam przywitali
ich chlebem i solą ukraińscy rówieśnicy. Pierwsze słowa powitania, ciepłe
spotkanie, dziewczęta w haftowanych
bluzkach. Wszystko to do łez wzruszyło polską młodzież. Następnie w
młodzieżowym klubie „Mrija” (Marzenie – red.) miejskiego ośrodka rekreacji odbył się wieczór integracyjny „Dla

Pianista Paweł Kowalski i dyrygent Denys Proszczajew
Roger”. Symfonia nr 4 wędruje przez
wielkie muzyczne ośrodki Europy.
Balet „Harnasie” w 1933 roku osiąga
międzynarodowy sukces w Operze
Paryskiej. Był to ostatni wielki triumf
za życia kompozytora. Zmarł na gruźlicę w Lozannie w 1937 roku.
Józef Koński w „Przewodniku
operowym” pisze: „Wśród kompozycji Szymanowskiego znajdujemy
olbrzymie, niespotykane dotąd u polskich kompozytorów, bogactwo form:
symfonie, opery, koncerty, muzykę
kameralną, pieśni, oratorium, balet.
Głównie, jednak, jego zainteresowanie twórcze skupia się na dziełach
symfonicznych oraz utworach fortepianowych i skrzypcowych. Twórczość
Szymanowskiego można podzielić
na trzy okresy. W pierwszym, który
nazywany bywa „romantycznym”,
pozostaje Szymanowski pod silnym
wpływem Chopina, w dalszej zaś fazie
tego okresu ulega wpływom Regera,
Machlera i, przede wszystkim zaś,
Ryszarda Straussa. W drugim okresie
skala środków artystycznych Szymanowskiego staje się coraz bogatsza.
Kompozytor wyciąga tu najdalej idące
konsekwencje ze zdobyczy współczesnej muzyki europejskiej – styl jego
w tym okresie stanowi mistrzowskie

przyjaciół nie ma granic”. Młodzież z
obu państw wzięła udział w konkursach, śpiewano polskie i ukraińskie
piosenki. Młodzież ukraińska uczyła
swoich rówieśników tańczyć „Hucułkę”. „Będziemy szukać to co nas łączy,
bo nie mamy co dzielić. Dzieli nas

polskich wykonawców, wielka indywidualność”.
Koncert prowadziła lwowska muzykolog Teresa Iwanowa. Przybliżyła
ona wszystkie okoliczności powstania
Symfonii nr 4, której premiera odbyła
się w Poznaniu w 1931 roku. Był to
ogromny sukces kompozytora, zaś
finał symfonii był wykonany na bis. Z
tym utworem Szymanowski wystąpił
koncertując w różnych miastach Polski i za granicą: w Kopenhadze, Bratysławie, Amsterdamie, Paryżu, Bukareszcie. W 1931 roku z ogromnym
powodzeniem (też z finałem na bis) 4
Symfonię wykonano we Lwowie.
W części pierwszej dzisiejszego
koncertu zaprezentowano muzykę Fryderyka Chopina, którą jakby
pożegnano Rok Chopinowski. Zaś
utwór Szymanowskiego to całkiem
nowy poziom awangardy światowej.
Wykonanie obydwu utworów spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem
publiczności lwowskiej. Piękny utwór
Chopina żywo przypomniał melodie i tradycje ludowej muzyki, zaś
symfonia Szymanowskiego nie pozostawiła obojętnym nikogo, tak na
scenie, jak i na sali. Pianista włożył
w wykonanie ogromny wysiłek intelektualny, twórczy, a nawet, fizyczny.
Również dyrygent był cały w ruchu.
Ten ruch przerzucił się też, jak wiatr
lub fala, na orkiestrę. Co to było w
tej niezwykle sugestywnej muzyce
Szymanowskiego? Może oddźwięk
burzy na morzu? A może wspomnienie burzliwych lat walk o odzyskanie
niepodległości Ojczyzny? Czy to
wspomnienie niesamowitej szarży
po Samosierrą, czy ataku 14 pułku
ułanów pod Jazłowcem? A może
przeczucie tragicznych wydarzeń II
wojny światowej? Sala była, po prostu, zaczarowana, oszołomiona, rzucona w ocean i znów wyrzucona na
brzeg tajemniczej wyspy, imię której
Wielka Sztuka.

Publiczność w sali Filharmonii Lwowskiej

tylko granica państwowa, a pomiędzy
ludźmi, a tym bardziej młodzieżą, nie
ma granic”, – przekonuje Grzegorz
Könisberg. Jego liceum ma na Przykarpaciu dwoje partnerów: szkołę nr
23 w Iwano-Frankowsku i szkołę we
wsi Mykytyńce. Przed rajdem dyrektor

trenował kilka miesięcy. Tak samo do
imprezy przygotowywała się dyrektor
centrum działalności z młodzieżą Łesia Zwaryczuk.
W Iwano-Frankowsku polska młodzież spotkała się z merem Wiktorem
Anuszkiewiczusem, który powiedział,
że spodziewa się, że tego rodzaju
projekty przy udziale młodzieży z obu
państw, stworzą alternatywny, prosty
i pojętny sposób poznania historii obu
narodów. „Mam nadzieję, że znikną
wszelkie bariery porozumienia się naszych narodów, a także znikną stereotypy, – powiedział mer i zażartował,
że od tej chwili wszyscy pracownicy
centrum młodzieży przesiądą się na
rowery, a w przyszłości dotyczyć to
będzie i pracowników administracji
miejskiej. Tak będzie prędzej, zdrowiej
i lepiej dla środowiska. Propagowanie
zdrowego stylu życia jest w świecie
sprawą bardzo aktualną. Pierwszy rajd
powinien zapoczątkować tradycję tego
typu akcji sportowo-kulturowych.

Tajemnice przyrody
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WOJCIECH GRZELAK
Odbicie Pont de Bergues chwiało
się w granatowej tafli Rodanu, który
właśnie wyruszał, rozleniwiony jeszcze odpoczynkiem w Lemanie, w
swoją dalszą drogę ku morzu przez
Francję. Prawobrzeżną część miasta
złocistym werniksem ozdobiło subtelne październikowe słońce. Fontanna
Jet d’Eau wytrwale posyłała ku niebu
wody jeziora, które po osiągnięciu wysokości siedemdziesięciu pięter wracały do siebie jak strącony Ikar.
Spotkanie w banku przy Place du
Rhone (uczestniczyłem w nim jako
przedstawiciel rosyjskiej grupy biznesowej) dobiegało końca i nic nie wskazywało na to, aby cokolwiek przełamało jego rytualną nudę – poza widokiem,
który rozciągał się z pokoju konferencyjnego. Bankier, człowiek już starszy,
jak należało oczekiwać po jego profesji
- bardzo rzeczowy, nie kwapił się jednak, aby zakończyć rozmowę.
– Czytałem pański artykuł – powiedział wreszcie. – Ten o śnieżnym
człowieku.
Trwało trochę, zanim połapałem
się, o co chodzi. Jakiś szwajcarski
żurnal przedrukował z niemieckiego
pisma podaną kiedyś przeze mnie
garść wiadomości na temat ałtajskiego
yeti. Dotąd sądziłem jednak, że zainteresowanie bankierów budzi raczej „Financial Times”, a nie prasa o tematyce
wkraczającej w dziedzinę spekulacji
innych niż giełdowe.
Oczekiwałem jakiegoś komentarza na temat tekstu, o którym napomknął mój rozmówca, bo przecież
nie zrobił tego bez celu. Ale coś tu
nie grało: bankier kontemplował panoramę za oknem i najwyraźniej zastanawiał się, czy snuć dalej ledwie
muśnięty wątek.
– Chyba trudno jest pisać, a nawet
mówić o rzeczach, które ogół przyjmuje z niedowierzaniem – po dłuższej
chwili raczej stwierdził, niż spytał. – A
jednak... – znów urwał na moment. –
Czasami przecież pragnie się bardzo
przekazać innym swoje brzemię, bez
względu na to, jak dziwną byłaby ta
wiedza. To chyba coś w rodzaju spowiedzi? A może raczej zamiar ostrzeżenia nieświadomych niczego bliźnich?
Chcę z panem podzielić się niezwykłą
historią, która stała się udziałem jednego z moich krewnych. Przez długi czas
była ona sekretem rodzinnym, wydaje
mi się jednak, że powinna w końcu
ujrzeć światło dzienne. Ta chwila jest
według mnie po temu odpowiednia.
Odetchnął głęboko i zamyślił się,
nerwowo bębniąc palcami po stole.
Spoglądałem na niego wyczekująco,
nie ukrywając zresztą zdumienia.
– Tatzelwurm – wypalił wreszcie, z
trudem przełamując wewnętrzny opór.
– Ach... to! – W moim głosie wyczuł pewnie zawód, bo spojrzał jakoś
spode łba, więc pospiesznie zapewniłem go, że bardzo jestem zainteresowany tym, co pragnie mi opowiedzieć.
Czy w tamtym momencie byłem
szczery? O to mniejsza, dość, że najwidoczniej wypadłem przekonująco,
bo po chwili wahania Szwajcar sięgnął po jakieś papiery.
Zanim rozłożył je na stole, przez
głowę przemknęło mi wszystko, co
wiedziałem na temat tej alpejskiej legendy przyrodniczej. A więc – tatzelwurm. Nigdy szczególnie nie interesowałem się peryferiami kryptozoologii,

TATZELWURM

Tatzelwurm spod Palermo
na jakich niewątpliwie sytuował się
ten stwór. Tatzelwurm, czyli szponiasty
robak, kpiąco przezwany „górskim petem”. No cóż, tu, w sercu Europy, bardzo rzadko widywano yeti... Potrzebna
była zatem jego namiastka. Kurt Lussi,
autor bestsellera „Im Reich der Geister
und tanzenden Hexen” (W krainie duchów i tańczących wiedźm), który kilka
lat temu zrobił furorę nie tylko wśród
szwajcarskich czytelników, nie wahał
się pomieścić w nim podania o smoku szybującym niegdyś wokół szczytu
Pilatusa oraz plemieniu gnomów zamieszkującym górę Rigi, jednak kwestię gigantycznego robaka pominął
milczeniem. Być może cała sprawa
wydała mu się za mało fantastyczna.
Przypomniałem sobie słynny konkurs
literacki urządzony właśnie nad Jeziorem Genewskim przed blisko dwustu laty przez kompanię swawolnych
angielskich romantyków z Shelley’em
i Byronem na czele. To właśnie wówczas narodził się Frankenstein i jego
potwór, a także pewien wampir, który znacznie później natchnął Brama
Stokera do ogłoszenia przygód Draculi. Ale Mary Shelley napisała swoją
powieść zainspirowana makabryczną
historią z Dolnego Śląska, a John Polidori kazał księciu nocy zamieszkiwać
ruiny starożytnej Grecji. Najwyraźniej
na obojgu autorach Szwajcaria zrobiła
wrażenie kraju zbyt konkretnie stojącego na ziemi. A i dziś, gdyby nie wskrzeszone przez Lussiego dawne mity i...
tatzelwurm, z zoologicznych niezwykłości pozostałaby potomkom Tella
chyba tylko gadająca krowa „Milki”.
Z ostatnich dwóch stuleci pochodzi
kilkadziesiąt świadectw mówiących o
spotkaniach z tatzelwurmem – niekiedy zwanego także stollenwurmem,
czyli robakiem nornym – w głuchych
zakątkach Bawarii, Austrii oraz Szwajcarii. Obserwatorzy zgadzali się co do
rozmiarów tego stwora (jego wielkość

oceniano zazwyczaj na 0,5 do 1 metra
długości), podawali najczęściej, że jest
czarny lub brązowy i podkreślali jego
wielką agresywność. Od pozostałych
cech charakterystycznych urobiono
nazwy alpejskiego stwora: posiada on
szpony, zamieszkuje obszary wysoko
położone (1500 m n.p.m. i wyżej),
gdzie gnieździ się w szczelinach skalnych lub też wyłania się z rozpadlin,
potrafi wykonywać długie skoki (inne
miano to springwurm, czyli skaczący
czerw). Poza tym opisy budowy tatzelwurma różnią się zdecydowanie,
jakby szło o dwa odmienne gatunki:
jeden to walcowaty, podobny do wielkiego cygara płaz, przypominający
topornego krokodyla, a drugi wąż o wyraźnie wyodrębnionej czaszce, dużej i
okrągłej, przywodzącej na myśl głowę
kota. Istnieją również spory co do ilości
odnóży stwora: niektórzy świadkowie
utrzymują, iż ma on tylko jedną (przednią) parę łap zakończonych wielkimi
pazurami, inni opowiadają o czworonogu. Pierwsza znana wzmianka o
tatzelwurmie pochodzi z dzieła Konrada Gessnera z Zurychu, wybitnego
przyrodnika szestnastowiecznego,
który był nieodrodnym dzieckiem
swojej epoki: wiadomość o górskim
robaku umieścił wśród opisów gryfa i
jednorożca. Obszerniejsza relacja ze
spotkania z górskimi czerwiami dotyczy roku 1799. Hans Fuchs, wieśniak
z miejscowości Unken, położonej o
niecałe trzydzieści kilometrów na południowy-zachód od Salzburga, udał się
na pobliskie przełęcze w poszukiwaniu
leśnych jagód. Tam miały napaść go
dwa tatzelwurmy; chłop zdołał uciec,
ale wystraszył się tak bardzo, że zmarł
na atak serca. Przed śmiercią zdążył
jeszcze opowiedzieć krewniakowi, co
go spotkało. Zdarzenie to upamiętnia
kamienny pomnik ustawiony przy drodze z Unken na przełęcz Thalbruecke.
Kilkanaście lat później o tatzelwurmie

napomknięto w wydanej w Bernie
książce podróżniczej – podług mieszkańców okolic Unterseen w centralnej
Szwajcarii „robak” miał pokazywać się
podczas zmiany pogody.
W 1908 roku, w gazecie ukazującej
się w Grazu, radca dworu cesarskiego
Anton von Drasenowitch opublikował
relację myśliwego ze Styrii (za którego
prawdomówność ręczył słowem), napadniętego w pobliżu Murau przez niezwykłe zwierzę przypominające „tłustego robaka”. Choć ten okaz tatzelwurma
był niewielki, miał zaledwie pięćdziesiąt
centymetrów długości i osiem średnicy,
łowca z trudem zdołał obronić się sześciokrotnie dźgając napastnika nożem.
W końcu czerw uszedł do jaskini. Najsłynniejsze (i najbardziej niepokojące)
doniesienie pochodzi z lipca 1922 roku.
Kłusownik Hans Mueller i pasterz Otto
Heinkel z Hochfilzen, na południu Austrii,
podczas łowów na alpejskim płaskowyżu zetknęli się z „olbrzymim robakiem,
co najmniej metrowej długości i średnicy
rury od pieca, podobnym do samego
czorta”. Kiedy przerażony Heinkel nieco
ochłonął, począł drżącymi rękoma
składać się do strzału. Ale wtedy
czarno-fioletowy stwór wygiął w łuk
swoje ciało, wystawił szpony i szeroko
rozwarł paszczę pełną ostrych kłów,
szykując się do ataku. Kłusownik porzucił broń i psa, który skowyczał kuląc
pod siebie ogon, uciekł co sił w nogach.
Jego towarzysz uczynił to samo. Obaj
doszli do siebie dopiero na wiejskiej
drodze. Chorowali potem przez kilka
dni, na skutek przestrachu i obrażeń

alpejskiego dziwa wykonany został
w pobliżu Meiringen (na południe od
Lucerny) i redakcja pisma sfinansowała dwie wyprawy poszukiwawcze
w tamten rejon. Wyznaczyła także
nagrodę w wysokości tysiąca marek za
rozwiązanie zagadki tatzelwurma.
W 1954 roku w pobliżu Palerma na
Sycylii (więc dość daleko od rejonu Alp,
skąd pochodzą wszystkie inne świadectwa dotyczące spotkań z tatzelwurmem) stwór odpowiadający niektórym
opisom „górskiego robaka” z zaskakującą furią napadł na stado świń. Natomiast z ostatnich trzydziestu lat brak
przekonujących informacji o napotkaniu tego zagadkowego stworzenia.
Zdania kryptozoologów na temat
tatzelwurma są podzielone: najbardziej rozpowszechniony jest pogląd,
że mamy do czynienia z odmianą jadowitej helodermy, jaszczurki-endemitu
występującej na pustyniach Meksyku
i kalifornijskiej Mohave. Inne wersje
mówią o wielkich okazach żółtopuzika
bałkańskiego (ta jaszczurka z rodziny
padalcowatych występuje poza Alpami) lub o olbrzymiej zmutowanej salamandrze.
– Wypadek, którego opis chcę
panu przeczytać, zdarzył się w 1870
roku – powiedział bankier.
Popatrzyłem na niego – nie kpił.
Zrozumiał jednak, o co mi chodzi.
– Moja rodzina mieszka w Genewie od początku XVIII wieku. Proszę
spojrzeć – wskazał głową okno. – Sto
czterdzieści lat temu wszystko tu wyglądało bardzo podobnie. Ten most tą

Tatzelwurm według Balkina
odniesionych podczas ucieczki. W rok
później „żmijokot” wystraszył śmiertelnie
parę biwakującą nad brzegiem strumienia. Przed stworem, jaki ukazał się na
przeciwnym brzegu rzeczki, młodym
ludziom udało się zbiec na rowerach.
W 1924 roku grupa turystów natknęła
się w dolinie Muhr (zachodnia Austria)
na dziwny szkielet: miał on długość 120
centymetrów, posiadał ogon, przednie
kończyny i potężną okrągłą czaszkę z
czterema wielkimi kłami. Niestety, odkrywcy, przekonani przez znajdującego
się w grupie studenta weterynarii, że
mają do czynienia z kośćcem sarny, nie
zabrali szczątków ze sobą.
Podobno w 1926 roku, na południu
Austrii, tatzelwurm wynurzył się z górskiego jeziora i śmiertelnie poranił dwunastoletniego pastuszka. W kwietniu
1934 roku gazeta „Berliner Illustrierte
Zeitung” zamieściła intrygującą fotografię autorstwa niejakiego Balkina,
przedstawiającą ponoć tatzelwurma.
Zdjęcie to jest dobrej jakości, ale jego
autentyczność budzi wiele zastrzeżeń:
widnieje na nim coś w rodzaju spłaszczonej ryby o kostnej okrywie głowy,
szerokim pysku i wielkich nozdrzach,
cętkowanej lub pokrytej wielkimi łuskami czy też tarczkami. Ten portret

samą kamienną ostrogą rozbijał krę
spływającą z jeziora. A po tamtym
– wskazał bardziej oddalony Pont du
Mont-Blanc – nie jeździły wprawdzie
auta, tylko dorożki i powozy, ale w ten
sam sposób łączył on oba genewskie brzegi. Od czasów narodzin nowoczesności Szwajcaria – to spokojna wyspa pośród burzliwych dziejów
Europy.
Mam tutaj notatkę mojego pradziada, urodzonego w 1855 roku,
zmarłego w 1908. Zdarzenie, jakie w
niej opisał, przeżył w wieku lat dwudziestu pięciu. Oto jego słowa: W
ostatnich dniach czerwca wyruszyłem
z moim przyjacielem Peterem na pieszą wycieczkę z Genewy w rejon Mont
Blanc. Wędrowaliśmy niespiesznie,
gdyż przeznaczyliśmy na tę włóczęgę
cały lipiec. Wprawdzie Peter przesadzał godzinami opowiadając mi o
zaletach swojej narzeczonej, okazał
się jednak kompanem wytrwałym i
całkiem sympatycznym. Pokazał mi
błękitny sygnet otrzymany od Marii
w zamian za pierścionek zaręczynowy; we wrześniu planowali ślub. Mnie
zresztą bardziej zajmowały wspaniałe widoki po drodze i spostrzeżenia
przyrodnicze.
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Pogoda sprzyjała, a dwa deszczowe dni przeczekaliśmy w Chamonix, pokrzepiając się w Hotel du Nord
znakomitym bawarskim ackermanem.
Dziewiątego lipca, po obiedzie, wypogodziło się, popołudnie zapowiadało się piękne. Postanowiliśmy to
wykorzystać. Po trzech godzinach
osiągnęliśmy halę Flegere na północno-wschodnim stoku doliny. Ponieważ
zmierzchało się, zdecydowaliśmy przenocować w chacie pasterskiej, aby o
świcie podziwiać wschód słońca w górach. Noc nie należała do spokojnych,
bo co chwilę budziły nas wyjątkowo
donośne dzwonki blaszane zawieszone na szyjach krów pasących się
na hali. Zerwaliśmy się skoro świt i tę
uciążliwość nagrodziło nam doznanie
nadzwyczajne: oto gwiazda dzienna
wynurzyła się nad podobne morskim
bałwanom szczyty d’Argentiere, a jej
purpurowe zorze zaigrały tysiącznymi
refleksami w szkliwie lodowca. Podczas śniadania pasterz napomknął,
że w okolicy grasuje ostatnio jakiś drapieżnik, zapewne wilk, który rozszarpał już parę owiec i jedną przynajmniej
kozicę; zmasakrowane szczątki ofiary
napotkał właściciel sąsiedniej budy.
Ta wieść nie zmąciła jednak naszych
świetnych nastrojów, w jakich wyruszaliśmy na szlak.
Oddaliliśmy się od miejsca naszego noclegu mniej niż na milę. Peter ruszył w głąb rzadkiego lasu, zapewne
w poszukiwaniu okazów botanicznych
do swojej kolekcji, a ja pozostałem
na usianym kamieniami stoku, podziwiając imponującą panoramę: wprost
przed sobą miałem potężny róg Aiguilles de Charmoz, sięgający tylko dziesięciu tysięcy stóp, ale z tego miejsca
wydający się wyższym od ukrytego za
nim w zwartym masywie dość niepozornego Mont Blanc, którego Bogiem
a prawdą nie umiałem rozróżnić. Bliżej
potężnym łukiem spływał w dolinę gleczer des Bois; to gdzieś tam dwa lata
wcześniej straciła życie nieostrożna
młoda Angielka. Nieco na lewo, ostra
grań Veste rysowała się ciemnym

List do redakcji
Ksiądz kanonik Jan Kurcoń urodził się 30 kwietnia 1931 r. w Domaradzu pow. Brzozów, w woj. lwowskim
(obecnie podkarpackie). Przodkowie
osiedlili się tu, przybywając z Węgier.
Ojciec – żołnierz armii austriackiej od
1914 r. walczył m.in. we Włoszech
i tam, po bitwie pod Piawą, dostał się
do niewoli. Zwolniony z niewoli wraz
z Błękitną Armią gen. Józefa Hallera,
poprzez Francję wraca do Polski, by
na powrót walczyć w wojnie z bolszewikami pod Radzyminem.
Po zakończonej wojnie i demobilizacji wraca do rodzinnej miejscowości, gdzie pracuje jako gajowy.
Miejscowość była typową polską
wsią, prócz kilku rodzin żydowskich
żyło też kilka rodzin Rusinów (Ukraińców). W najbliższej okolicy nie dali
o sobie znać nacjonaliści spod znaku OUN UPA.
Jan po małej maturze, zdanej w
rodzinnej miejscowości, wyrusza na
Ziemie Odzyskane do Wrocławia. Tu
kończy liceum i wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego –
Wydział Papieski. Święcenia kapłańskie przyjmuje w 1956 r.

zygzakiem w przejrzystympowietrzu.
Zatopiłem się głęboko w kontemplacji
cudu tworzenia, gdy naraz usłyszałem
wołanie, które ścięło mi krew w żyłach.
Z trudem rozpoznałem głos Petera.
Tylko ktoś śmiertelnie przerażony
mógł wydawać z siebie takie okrzyki.
Ruszyłem biegiem w głąb lasu; naraz
krzyk urwał się, a ja przystanąłem
zdezorientowany. Po kilku minutach
niepewnego marszu znalazłem się na
małej polanie. Wtem ujrzałem coś, co
sprawiło, że zamarło mi serce.
Na wielkim kamieniu siedział potwór. Miał chyba dobrze ponad metr
długości, niełatwo to dokładnie określić, gdyż jego ciało kończyło się wężowym ogonem, który ciągle wściekle podrygiwał. Pokryty był włosem o
barwie lśniąco czarnej, przechodzącej w granat, jak sierść smolistych kotów. Na piersi posiadał drobną łuskę
tego samego koloru. Kończyny miał
na pewno tylko dwie, wspierał na nich
krótki, ale dość mocarny korpus zakończony ogromną głową. Był to łeb
upiorny i szkaradny, łączył w sobie
cechy kotowatych drapieżników i gadów. Odstające uszy przypominały
skrzydła nietoperzy. Stwór rozwierał
paszczę, pełną wielkich kłów w górnej
i dolnej szczęce. Język bestii był rozdwojony jak u wężów. W najgorszych
snach nie widziałem czegoś podobnego, nie przypominam też sobie, abym
oglądał równie straszliwą fantazję na
którymś z wizjonerskich płócien średniowiecznych lub barokowych mistrzów, uwielbiających portretowanie
istot infernalnych.
Ale najokropniejsze były jego źrenice.
Patrzyłem w oczy różnym bestiom.
Polowałem w wielu krajach, strzelałem
do niedźwiedzia, tygrysa, atakującego
krokodyla i szarżującego bawołu. Widziałem ich ślepia: przekrwione, wściekłe, nabiegłe żądzą mordu. Nigdy jednak nie dostrzegłem w nich tego, co
zobaczyłem wówczas w źrenicach tego
stwora. To był wzrok demona z piekła
rodem. Ta istota, kimkolwiek była, nie-

nawidziła wszystkiego, co znajdowało
się wokół niej, żywe czy martwe – bez
wyjątku... Może dlatego, że nie należała do naszego świata. Zrozumiałem to
natychmiast, musiała przez szczeliny
skorupy ziemskiej wydostać się z otchłani limbusa na powierzchnię lub
przybyć tu z innej rzeczywistości, Bóg
wie jakiej. Stałem jak skamieniały, a
monstrum hipnotyzowało mnie swoim
szatańskim wzrokiem. Wreszcie bestia wydała przeciągły syk, zakończony czymś w rodzaju mlaśnięcia, i był
to najohydniejszy dźwięk, jaki słyszałem w ciągu mojego życia.
Piekielny czerw wywijał ogonem
i bił nim o skałę, prężył się do skoku,
coś mu jednak w tym zawadzało.

Musiałem pamiętać też o swoim stanowisku i rodzinie... Miałem nadzieję,
że zostały jakieś ślady świadczące o
straszliwym losie Petera. Jednak nic
takiego nie odkryto, nawet na głazie,
gdzie czatowała diabelska bestia. Być
może zatarli je pasterze, którzy pierwsi ruszyli na poszukiwania, albo też
potwór rodem z otchłani zniknął wraz
z wszystkimi oznakami swej wizyty na
naszej planecie. Chyba nawet podejrzewano mnie o zgładzenie Petera,
bowiem o zbrodni mogło świadczyć
moje dziwne zachowanie bezpośrednio po jego zniknięciu, ale przecież
byliśmy szczerymi przyjaciółmi, nie
miałem żadnego rozsądnego motywu, aby wyprawiać swojego druha

Tatzelwurm według Heuvelmansa
Spojrzałem na jego pokraczne łapy:
opierał się tylko na lewej, szeroko
rozstawiając zakrzywione i, zdaje się,
połączone błonami pazury. W drugiej,
podkurczonej, ściskał ludzkie przedramię, oderwane czy też odgryzione od
korpusu. Było ono zabrudzone krwią
i ziemią. Wyprężone palce zastygły w
rozpaczliwym, przedśmiertnym skurczu. Na jednym z nich dostrzegłem
błękitny pierścień.
Nie pamiętam, jak znalazłem się
na dole... Ocknąłem się pod wielkim
krzyżem, ustawionym nad wzgórku
ponad chatą pasterską. Podbiegli do
mnie jacyś ludzie – wykrztusiłem tylko, że mój kompan gdzieś przepadł, a
potem padłem zemdlony...
Policja przesłuchiwała mnie bardzo dokładnie: zeznałem, że Peter wybrał zapewne powrót inną ścieżką, dla
mnie zbyt trudną, później natomiast
w umówionym miejscu czekałem na
niego na próżno. Opisałem dokładnie
trasę naszej wędrówki, nie odważyłem
się jednak wspomnieć o potworze.

na tamten świat. Teren przeczesano
parokrotnie ze szwajcarską skrupulatnością – bez rezultatu.
Próbowałem narysować potwora,
ale zaniechałem tego. Nie potrafiłbym
oddać wiernie jego postaci, której
każdy szczegół bluźnił przeciwko prawom naszego świata. Nie umiałbym
zawrzeć w wizerunku całej grozy, jaką
budzi widok tego potwora.
Nie opowiadałem o tej straszliwej
przygodzie nikomu. Muszę zważać
na moją pozycję i stanowisko – gdybym wyjawił prawdę o tym fatalnym
dniu i podzielił się moim głębokim
przekonaniem, że dane mi było stanąć oko w oko z piekielnym monstrum, uznano by mnie pewnie za
szaleńca. Ale mam obowiązek dać
świadectwo prawdzie. Dlatego piszę
te słowa i moją wolą jest, aby, gdy
umrę, zachowali tę relację moi potomkowie i rozporządzili nią tak, jak
im podyktują rozum i serce.
Piszę te słowa w wieku dojrzałym,
po upływie lat dwudziestu od upior-

nego zgonu mojego druha Petera.
Muszę wspomnieć jeszcze o czymś –
jestem myśliwym, i to chyba niezłym.
A raczej byłem nim – od czasu spotkania z tatzelwurmem nie wybrałem
się do lasu ani razu (nie licząc poszukiwań Petera, ale wtedy nie byłem
sam, lecz w gromadzie ludzi). I nie
zrobię tego nigdy więcej, aż po kres
moich dni.
Na tym kończy się rękopis, zostawiony przez dziadka mojego ojca.
Bankier odłożył mocno pożółkłe
karty, sięgnął po fajkę i zapalił ją.
– Powinienem chyba dodać, że
autor już wówczas, gdy spotkała go
ta straszna przygoda, zajmował dość
eksponowane stanowisko w bankowości – w mojej rodzinie to profesja dziedziczna od kilku pokoleń. Ponadto, oddawał się dość gruntownym studiom
przyrodniczym i jego opis tatzelwurma
oraz sugestia dotycząca pochodzenia
bestii wydają się wiarygodne. Chociaż
przerażony śmiertelnie, jako naturalista potrafił wiernie uchwycić najistotniejsze cechy oglądanego stwora.
Oczywiście może pan podać to,
co tutaj przeczytałem, do druku. Nawet ze szczegółami umożliwiającymi
moją identyfikację. Ale nie wcześniej
niż za dwanaście miesięcy...
– Dlaczego? – To żądanie wydało
mi się niezrozumiałe.
– To proste – uśmiechnął się i wypuścił z ust kłąb siwego dymu. – Moi
rodacy są trzeźwymi ludźmi w każdym calu; ta cecha pomogła zbudować dobrobyt Szwajcarii. Płacimy za
to pewną cenę. Nie tylko mój pradziad
musiał liczyć się z tym, jakie skutki – w
pierwszym rzędzie dla niego – spowoduje ujawnienie faktycznego przebiegu tragedii na górze Flegere. Spytam
wprost – czy powierzyłby pan swoje
pieniądze komuś, kto widuje diabły w
postaci wężorobaków z głową kota?
Albo zatrudnił go we własnym banku?
Właśnie... Ale takie rozterki są już
poza mną – we wrześniu przyszłego
roku odchodzę na emeryturę.

KG

Z powołania ksiądz, z zamiłowania
historyk, miłośnik przyrody i Kresów
Pierwszą parafią, na której przyszło pełnić posługę duszpasterską
młodemu wikaremu był świdnicki kościół pw. św. Stanisława i św. Wacława. Był to czas „październikowej odwilży” i możliwości nauczania religii
w szkołach, ksiądz Jan podejmuje to
zadanie. Tu, w miłej pamięci uczniów
i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego, pozostał jako energiczny, zdolny organizator do zadań trudnych.
Pierwszą parafią, do której jako
proboszcz posłał go abp Bolesław
Kominek był Przeczów w dekanacie
Namysłów, na Dolnym Śląsku. W
Przeczowie posługę duszpasterską
sprawował aż do przejścia na emeryturę w 2006 r. Parafianie – to głównie ludność z Kresów. Dlatego też
z zadowoleniem poparł inicjatywę
Grzegorza Szczepaniaka – emerytowanego nauczyciela, by w miejscowym kościele pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa umieścić tablicę,
poświęconą Polakom zamordowanym i wypędzonym z okolic Lwowa,
Stanisławowa i Dubna.

Ks. Jan Kurcoń

Podczas pełnienia posługi duszpasterskiej ks. kanonik Jan Kurcoń
zabiegał o wystrój, konserwację, remonty i utrzymanie w należytym stanie trzech świątyń znajdujących się
na terenie parafii. Zmotywował także
parafian w jednej z miejscowości do
adaptacji świetlicy wiejskiej na kaplicę
mszalną. Dzięki dobrej współpracy z

parafianami i umiejętnemu podejściu
do rozwiązywania spraw leżących w
gestii władz, udało się wiele zrobić.
Z zamiłowania historyk – miłośnik
Kresów, zwiedził wiele miejscowości na Podolu i Wołyniu. Bywał też
we Lwowie. Stąd też w głoszonych
homiliach często wplatane są wątki
historyczne. Podobnie czynił to na
lekcjach religii w szkole w Dębniku.
Ostatnio, 1 czerwca b.r. był gospodarzem konkursu „Dzieje Namysłowa”. Lokalna gazeta informowała,
że ks. kanonik gościł uczniów i dał
dużą dawkę powojennej historii ziemi namysłowskiej i parafii Przeczów.
Wszystko w barwnych opowieściach.
Po ojcu – miłośnik przyrody i
opiekun zwierząt. Na plebanii urządził skromne muzeum łowiectwa
i militariów. Podczas powstawania
filmu „Śmierć dziecioroba” – to przeczowska plebania odgrywała jedno z
miejsc akcji. Film nakręcony w 1990
roku uzyskał szereg nagród, w tym
– w Kijowie. Występowali w nim
m.in. Beata Tyszkiewicz, Henryk

Bista i Anna Majcher. Notabene,
gdy umawialiśmy się na rozmowę,
zastałem księdza podczas podlewania kwiatów wokół kościoła.
Parafianie doceniają ks. kanonika
za dobre serce, wyrozumiałość, dobrą organizację, dbałość o świątynię
(m.in. za organizację festynów parafialnych, z których dochód przeznaczany jest na remont i doposażenie
kościołów). Doceniają księdza także
parafianie niezamożni, gdy podczas
wizyt duszpasterskich niejednokrotnie wspomagał ich materialnie.
Dzięki dobremu zdrowiu odwiedza Bieszczady oraz w dalszym ciągu służy Bogu i ludziom.
Na zakończenie należy nadmienić, że jest wiernym czytelnikiem Kuriera Galicyjskiego, doceniając pracę
Redakcji i z ukontentowaniem podkreślając, że czuje się Kresowiakiem i wszystko to, co dzieje się na
Kresach jest mu bliskie. A to właśnie
znajduje na jego łamach.
Zbigniew Maliński

Prezentacja rejonu
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„MOSTY POJEDNANIA”–
ROŻNIATÓW –
BOJKOWSKIE PIĘKNO

Kontakty z Polską, najbliższym sąsiadem
i europejskim strategicznym partnerem
Ukrainy stają się decydującymi w życiu społecznym setki ukraińskich rejonów, miast,
miasteczek i wsi. W związku z tym, redakcja
„Kuriera Galicyjskiego” rozpoczęła realizację
projektu „Mosty pojednania”. W ramach tego
projektu będziemy zapoznawać Czytelników
z ekonomicznym, społecznym i turystycznym
potencjałem różnych rejonów i miast Ukrainy,
ich dziedzictwem kulturowym, ciekawą
i owocną współpracą z Polską. Ostatnio
przedstawiliśmy Państwu rejon kołomyjski
obwodu iwanofrankowskiego. W tym numerze prezentujemy kolejną niepowtarzalną perłę Przykarpacia – rejon rożniatowski.

Herb Ziemi Rożniatowskiej
SABINA RÓŻYCKA tekst
ilustracje: archiwum Rady
Rejonowej Rożniatowa
Ziemia Rożniatowska –
ziemia bojkowska, specyficzna, kolorowa, bogata nie tylko niepowtarzalnym pięknem
przyrody, ale i wielowiekową
historią, owianą ludowymi legendami i dawnymi tradycjami. Dziś zapoznamy czytelników Kuriera Galicyjskiego z
tym zakątkiem Przykarpacia.
Rejon rożniatowski położony jest
w zachodniej części województwa
iwano-frankowskiego, na przedgórzu Karpat i na terenach górzystych.
Na terenie rejonu są trzy miasteczka
i 48 wiosek. Terytorium liczy 1,3 tys.
km². Terytorialnie leży w południowowschodniej części karpackich Beskidów, części Gorganów i większej części dorzecza rzeki Limnicy. Graniczy
z dolińskim, kałuskim i bohorodczańskim rejonami województwa, a wzdłuż
górskiego grzbietu – z Zakarpaciem.
Na terenie rejonu znajduje się najwyższy szczyt Gorganów – Sywula Wielka
i inne znane szczyty: Grofa, Popadia,
Mołoda, Wysoka, Igrowiec. Mamy tu
park krajobrazowy „Rzeka Limnica”.
Ta rzeka jest jedną z najczystszych
w Europie i najdłuższych w województwie. Jej źródła znajdują się na
północnych zboczach góry Busztulna,
na wysokości 1150 m. npm. Rejon ma
unikalne położenie geograficzne. Są
tu trzy formacje geologiczne na raz:
równina, przedgórze i góry. Przyroda
nagrodziła tę ziemię nadzwyczajnym
pięknem. Ludzie powiadają, że w maju-czerwcu można tu spotkać trzy pory
roku – lato, wiosnę i zimę. Gdy na równinach już zielenią się pola i zawiązują
się owoce, na przedgórzu – wszystko
się zieleni i kwitną sady, a w górach
wierzchołki pokryte są grubą warstwą
śniegu. Przyroda tu zachowała się w
stanie nienaruszonym. Jednak wyrąb
lasów w latach 1940-50 i przekładanie
rurociągów zadały jej nieznacznych
szkód.
Kraj bogatych złóż
Rejon rożniatowski bogaty jest w
kopaliny użytkowe. Jeszcze w zeszłym
wieku wydobywano tu ropę i gaz. Roponośne złoża odkryto najpierw w

piękno Gorganów

Mapa rejonu rożniatowskiego

W tym piecu przez wieki wytapiano stal

Bogatą w ropę jest ziemia
rejonu
Proporzec rejonu
miejscowości Ripne. Rozpoczęto przemysłowe wydobycie. Później odkryto
złoża w Dybszarze, Słobodzie Niebilowskiej, Dubie, Olchówce i innych.
Jak twierdzą uczeni, pokłady ropy są
tu znaczne, lecz zalegają na dużych
głębokościach i koszty ich eksploatacji
są znaczne.
Na terenie rejonu znajdują się
znaczne zapasy surowców, które
można wykorzystywać w przemyśle
budowlanym. Są to zapasy piaskowca, żwiru, gruboziarnistego piasku.
Są tu też trzy miejsca, gdzie wydobywana jest glina na potrzeby cegielni.
Są tu tereny torfowe, które eksploatuje się koło wsi Werchnij Strutyn. Na
firmie „Westa” stworzono wspólne
ukraińsko-czeskie przedsiębiorstwo
„Agro”, przetwarzające torf i produkujące ziemię na sadzonki w ogrodnictwie i hodowli kwiatów. Na terenie

rejonu są pokłady soli potasowo-sodowych, łupków i wapienia.
Badania wykazały, że rejon ma
perspektywy rozwoju wielobranżowego przemysłu z wykorzystaniem
własnych bogactw, dalszego rozwoju i modernizacji produkcji rolniczej
i hodowli zwierząt. Może stać się samowystarczalnym w tej dziedzinie.
Uwzględniając wielką ilość źródeł wód
mineralnych, jest możliwość rozwoju
lecznictwa i rekreacji.
Historia i świątynie rejonu
Historia Ziemi Rożniatowskiej sięga w zamierzchłą przeszłość. Ślady
osadnictwa ludności w tych okolicach
datowane są na okres epoki brązu.
Pierwszymi osadnikami były tu plemiona słowiańskie. Świadczą o tym
wykopaliska we wsi Nyżni Strutyn.
Odnaleziono tu dawny gród z X wieku. Co do nazwy Rożniatów jest kilka
wersji. Niektórzy uczeni uważają, że
pochodzi ona od „różnych” ludzi, któ-

Rożniatowskie sita
rzy osiedlali się wokół rożniatyńskiego zamku. Inni – uważają, że nazwa
pochodzi od „rzezi” – wielkiej bitwy,
która kiedyś miała się tu rozegrać.
Jednak najbardziej pewna wersja
– nazwa miasta pochodzi od nazwiska Rożniatowski – polskiego magnata, który założył tu osadę. A i nazwy
innych miejscowości też zapożyczone
zostały od nazwisk rodowych: Broszniów – od Broszniowskich, Krechowice – od Krechowieckich. Jaką była
pierwotna osada możemy tylko domyślać się. Do najdawniejszych osad
należą Browniów Osada, Peregińskie
Cynewa i Krasne.
Pod koniec XIV wieku Rożniatów
wszedł w skład polskiej Korony. Na
początku XV wieku zbudowano tu za-

mek. Zrekonstruowana część zachowała się do naszych dni (teraz tu jest
urząd dzielnicowy milicji). Pod koniec
XVIII wieku w Rożniatowie zaczęto
rozwijać rzemiosło. Intensywnie handlowano obuwiem, tekstyliami, futrami i beczkami. W 1782 roku otwarto
warzelnię soli. Decyzją od 14 listopada 1785 roku Rożniatów otrzymał
prawa miejskie. W 1811 roku hrabia
Skarbek otworzył w mieście manufakturę tkacką, gdzie na ręcznych
krosnach tkano płótna lniane i wełniane. W 1838 roku w Rożniatowie
było już kilka zakładów – cegielnia,
młyn wodny, gorzelnia i browar.
W Peregińsku rozwijano myślistwo.
Tereny łowieckie dzierżawili: książę
Lichtenstein, Radziwiłłowie, Habsburgowie, Jabłonowscy, Andrzej Lubomirski, Dzieduszyccy, Tyszkiewicze,
Ludwig Mencelski, Paul Palfi, Potoccy, firma „Glesinger”, Firma „Dunka de
Sayon”, dr Witterfeld, ordynat Czarkowski i inni. Uczestnikami polowań
byli starostowie, naczelnicy sądu, marszałkowie powiatu, inżynierowie.
Dziś okolice Rożniatynia cieszą
oko nie tylko wspaniałymi widokami, unikalnymi zabytkami historii,
ale i starymi bojkowskimi świątyniami. Z zamierzchłych czasów dotrwały
drewniane cerkwie z XVII-XVIII wieku
w Śliwkach, Barłogach i Kniaziwskim.
Dziś odradzają się stare świątynie i
powstają nowe: św. Mikołaja w Spasie, Przenajświętszej Bogurodzicy w
Suchodole, św. Judy Tadeusza w Peregińsku. Architektoniczno-artystyczny
projekt cerkwi Wniebowzięcia we wsi
Broszniów – Osada należy do najdoskonalszych dzieł. Wybitnym dziełem
sztuki jest ikonostas w cerkwi Narodzenia Pańskiego w Rożniatowie. Delikatna rzeźba w harmonii z malowidłami
tworzy niepowtarzalną kompozycję.
Na nowo budowany jest klasztor
na Czurikowem, za Zakrenycznym.
W 1669 roku Tatarzy zniszczyli klasztor, spalili cerkiew, w której żywcem

rożniatowskiego
zginęli ludzie. Dopiero w 1990 roku
kapłan Wasyl Kowal w dwa lata zbudował świątynię, której architektura
wkomponowana jest w wysokie szczyty. W pierwszych latach niepodległości
zaczęto odradzać męski klasztor w
uroczysku Łużki, który został zniszczony przez „wojujących ateistów”. Zbudowano tu refektarz i zaczęto odbudowywać cerkiew. Znany jest i Peregiński
klasztor, założony w 1400 roku przez
Fedora Olgierdowicza na górze Sergij.
W 1475 roku przekazano go razem
z okolicznymi wioskami Andrzejowi
Świstelnickiemu, zwanemu pomor-

lity. Lecznicze powietrze, lasy pełne
zwierza, lecznicze siarkowo-jodowe
wody mineralne.
Z początkiem XIX wieku w tym
egzotycznym zakątku Bukowiny położono pierwsze zręby pod „Cedrowy
dwór” – rezydencję metropolitów. Z
czasem wyrosły zabudowania, pomieszczenia dla służby i dwie wille
dla gości. Można tu było korzystać
z kąpieli w leczniczych źródłach,
wyprawiać się na polowania, na wycieczki w góry czy na ryby. Metropolita Szeptycki gustował w przejażdżkach bryczką po terenach górskich.
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reumatyzm, zapalenie stawów, mięśni, a też schorzenia kobiece, nerwowe, a nawet gruźlicę kości i anemię.
Lokalne źródlane wody, lekko słone, z domieszką węglowodoru, jody,
dwutlenku węgla, pito i korzystano z
kąpieli w nich. Skład chemiczny wód z
tych źródeł jest zbliżony do wód z Truskawca. W dwu willach było 50 pokoi
i 14 łazienek. Oprócz procedur leczniczych kuracjusze uprawiali sport –
grę w tenisa i inne zabawy ruchowe.
Mogli też korzystać z sali balowej, biblioteki i telefonu. Organizowano też
wycieczki w góry.

Do tego hotelu przyjeżdżają
szacowni goście

Sywula – najwyższy szczyt Gorganów

W czasach radzieckich kurort przejęto na dom wypoczynkowy przewodniczącego Prezydium Rady najwyższej
ZSRR Mikołaja Podgornego. Po jego
odejściu obiekt spalono. Dziś „Cedrowy
dwór” należy cerkwi grekokatolickiej.
Stałe kontakty z Polską
Był rok 2006. W rejonie przyszła
do władzy nowa ekipa z Romanem
Nowickim na czele. Był to człowiek,
który chciał zmian na nowe z życiu rejonu, miał nietypową wizję, chciał poznać doświadczenia europejskie polskich samorządowców. Zbiegło się to
z aktywizacją działalności społecznej
organizacji „Beskidzkie ziomkostwo”,
na czele którego stanął mieszkaniec
Broszniewa-Osady Jurij Markanycz.
Łemkowie stali się pierwszą jaskółką ówczesnych i nawet dzisiejszych,
stosunków mieszkańców rejonu ze
społecznością z Polski.
Już na początku 2007 roku delegacja samorządowców z Rożniatowa
odwiedziła Polskę – Kraków, zimowy
kurort Zakopane, Odwiedziła Baligród,
gdzie jeszcze w 1829 roku Ukraińcy
zbudowali cerkiew grekokatolicką. Odwiedzili Archiwum Państwowe, gdzie
zapoznali się z materiałami pana Sznaj-

dera, powiązanymi z historią rożniatowskiego rejonu. W 2008 roku kolejna radosna nowina – zaproszenie
na XXII festiwal ukraińskiej piosenki
„Malowana skrzynia” wystosował
przewodniczący ukraińskiej diaspory
w Kętrzynie Stefan Migus. Rejon reprezentowały władze samorządowe i
zespoły folklorystyczne. Wtedy doszło
do podpisania deklaracji o współpracy pomiędzy burmistrzem Mrągowa i
władzami rejonu. W wyniku tego już
27 września 2009 roku została podpisana umowa o partnerskiej współpracy.

Dom wypoczynkowy w Pidlutem

Tu chroni się pamięć i starożytność Bojków
skim metropolitą. Następnie klasztor
przekazano Maciejowi Rembickiemu.
Do niego należały wioski Ripne, Duba,
Leciwka, Dybszara, Olchówka i Rożniatów. Handel klasztorem i jego majątkiem trwał do 1806 roku. Dopiero wtedy
przeszedł on do lwowskiej metropolii.
Pidlute – chluba rejonu
Z uroczyszczem „Pidlute”, w pobliżu wioski Kuźminiec, powiązanych
jest wiele ciekawych wydarzeń. Znane
stał się ono dzięki metropolitom Sylwestrowi Sembratowiczowi i Andrzejowi
Szeptyckiemu. Tu właśnie, według
zaleceń lekarzy, było najdogodniejsze
miejsce na letnią rezydencję metropo-

KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjęcia
Na Ukrainie postawiono
nowy pomnik Jana Pawła II.
Tym razem w Strzałkowicach,
koło Sambora. Pomnik jest darem Stowarzyszenia Międzynarodowego Motocyklowego
Rajdu Katyńskiego.
Ten niezwykły dar – pomnik, w dniu
Zesłania Ducha Świętego, odsłonili metropilita lwowski Mieczysław Mokrzycki,
komandor Rajdów Katyńskich Wiktor
Węgrzyn i dyrektor Centrum Kulturalno-Oświatowego Wspólnoty Polskiej w
Strzałkowicach Marek Gierczak. Odsłonięcie pomnika, który poświęcili lwowski metropolita i proboszcz ks. Leszek
Pankowski, poprzedziła Msza św. przy
kościele św. Barbary w pobliskiej Dąbrówce. Wzięło w niej udział wielu wiernych z okolicznych miejscowości oraz
pielgrzymów z Polski. Śpiewał chór im.
bł. Jana Pawła II z katedry lwowskiej.
„Możemy śmiało powiedzieć, że
wśród dzisiejszych apostołów, na pierwszym miejscu jest bł. Jan Paweł II, któ-

Przewodniczący administracji
państwowej rejonu Mykoła Filipowicz

Leśnicy chronią zielone bogactwo kraju
Na jego prośbę, we wsi Kuźminiec
zbudowano niewielką cerkiewkę, do
której chadzał.
W Pidlutym były też dwa pensjonaty dla ludzi świeckich. Wiele ludzi
zjeżdżało się tu na lato. Popularności
tej miejscowości dodawały siarkowojodowe źródła, w których można było
zażywać kąpieli. W tym celu wodę
źródlaną skierowywano do specjalnie
wybudowanego basenu. Leczono tam

Wyroby ze słomy zadziwiają
świat

Przewodniczący Rady rejonu
Anatrolij Dyriw zawsze gotowy do współpracy

Patri – przyszłość bojkowszczyzny
Dziś wymiana delegacji obu samorządów odbywa się w dziedzinie sportu
i działalności folklorystycznej. Przewodniczący samorządu rejonowego Anatolij
Dyriw zainteresowany jest kontynuacją
współpracy. Chce propagować polską
i ukraińską twórczość ludową i tradycje,
kontynuować kontakty młodzieży szkolnej, letnią wymianę młodzieży i nauczycieli, współpracę organizacji pozarządowych i zespołów folklorystycznych.
Życzeniem władz jest również rozwój
dziedziny turystycznej rejonu, do czego
potrzebne są doświadczenie i finansowe wsparcie Unii Europejskiej.

Pomnik Jana Pawła II w Strzałkowicach –
dar od uczestników Rajdu Katyńskiego

Dar od członków Rajdu Katyńskiego
rego pomnik poświęcimy dziś w Strzałkowicach. On też przyjął moc Ducha
Świętego i w Jego mocy wypełniał
swoje powołanie. Najpierw kapłańskie,
biskupie, kardynalskie, a potem papie-

skie, gdy został wyniesiony na stolicę
Piotrową. To powołanie następcy św.
Piotra wypełniał przez 27 lat i czynił to
w wielkim stylu. Zadziwił świat. Jeżeli
chcemy znaleźć odpowiedź na pytanie,
jak tego dokonał, skąd czerpał moc,
kto go prowadził, kto go umacniał, to
odpowiedź znajdziemy jedną. To Duch
Święty napełniał go wewnętrznym entuzjazmem i gorliwością” – mówił arcybiskup Mokrzycki. Wieloletni sekretarz
osobisty papieża-Polaka podkreślił, że
gdy „papież modlił się, gdy głosił Ewangelię, cały był pochłonięty Duchem
Świętym”. „Nic nie robił na pokaz, to
wszystko wyrastało z serca, z przekonania, z przeżycia, dlatego było takie
autentyczne, takie wymowne. Dlatego
znalazł wielu zwolenników, zjednał sobie sympatię i uznanie nie tylko innych
chrześcijan, ale i wśród wyznawców
innych religii” – przypomniał metropolita lwowski.

Marek Gierczak (od lewej),
abp Mieczysław Mokrzycki,
Wiktor Węgrzyn
Pomnik powstał z inicjatywy dyrektora Centrum Kulturalno-Oświatowego Wspólnoty Polskiej w Strzałkowicach Marka Gierczaka oraz miejscowej parafii rzymskokatolickiej.
Komandor Motocyklowych Rajdów Katyńskich Wiktor Węgrzyn
powiedział Kurierowi, że Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński
ufundował siedem pomników Jana

Pawła II. „Zaczęliśmy w Miorach, Szumielinie i Mohylewie na Białorusi, dalej
postawiliśmy pomnik w Winnicy. Teraz
tutaj, w Srzałkowicach, a będą jeszcze
pomniki w Kijowie i Piotrowcach Dolnych, na Bukowinie Północnej” – poinformował.
Aleksandra Chrobak, wójt Strzałkowic powiedziała, że „pomnik jest
bardzo potrzebny, aby móc razem
modlić się, wypraszać łaski Boże za
pośrednictwem bł. Jana Pawła II, który 10 lat temu, w czerwcu 2001 odwiedził Ukrainę”.
Wielu starań i szczególnej pomocy
przy budowie pomnika udzieliły: rodzina Wołoszynów, Gierczaków, Markiewiczów, Razmusów, Litwinów, Andryszczaków, Cincio, Hązła i Spelina.
Szczególnie podziękowanie należy się
kościelnemu Stanisławowi Wołoszynowi za organizowanie prac.
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Zjawiska niewyjaśnione

18

15 – 28 lipca 2011 * Kurier Galicyjski

METEORYT TUNGUSKI
CZYLI STO LAT WCISKANIA KITU
było, że drzewa zapaliły się wszystkie
na raz od potwornego gorąca, jakie
spadło na nie z góry. Strefa pożaru,
to obliczone później 200 kilometrów
kwadratowych.
I wreszcie – zaskoczenie! Sam
środek strefy wybuchu. Nie było powalonych drzew! Wszystkie drzewa
stały pionowo, ale pozbawione gałęzi
i kory. Las słupów telegraficznych! Potworny wybuch zadał uderzenie idące
pionowo, z góry w dół, obrywając z pni
drzew wszystkie elementy choć trochę
tylko wystające i dające opór fali uderzeniowej. Znaczyło to, że eksplozja
odbyła się nie na ziemi, a w powietrzu!
Nad ziemią! Nigdzie, wobec tego, nie
było krateru, powstałego po uderzeniu
meteorytu o ziemię! Szukano tego krateru bardzo zawzięcie, a jego po prostu, zwyczajnie nie było!
Należało dać sobie spokój z meteorytem. Wymyślonym, przypomnę,
przez dziennikarzy. Tu wybuchło coś
zupełnie innego. Dziwne stało się zachowanie Leonida Kulika. Przecież
widział na własne oczy, że nie mógł tu
spaść meteoryt, a mimo to, Kulik nadal
szukał METEORYTU! Nie dochodziło

Szymon Kazimierski
30 czerwca 2011 roku minęło dokładnie sto trzy lata
od czasu, kiedy to w roku
1908, wcześnie rano, na pustkowiach środkowej Syberii,
nad rzeką Podkamienna Tunguska, doszło do nieprawdopodobnego wręcz wybuchu.
Wybuch powalił ponad 2000
kilometrów kwadratowych tajgi. Na tym obszarze zginęło
wszystko, co żywe. Rośliny,
ludzie i zwierzęta. Fala sejsmiczna, wywołana wybuchem, dwukrotnie obiegła
kulę ziemską i została zarejestrowana przez wszystkie
ośrodki sejsmiczne na świecie!
Sejsmografy Irkucka i Taszkientu zanotowały czas, w którym nastąpił wybuch. Była
to godzina siódma, siedemnaście minut i jedenaście sekund czasu miejscowego.
Niewyjaśniona tajemnica
gigantycznej eksplozji
Stacje meteorologiczne odnotowały z kolei silną falę wzrostu ciśnienia atmosferycznego, podobnie jak
fala sejsmiczna, obiegającą ziemię
dookoła! Słup ognia osiągnął w miejscu wybuchu wysokość 20 kilometrów! Na miejscu, gdzie początkowo
stał słup ognia, pojawiła się gigantyczna chmura, podobna do znanego
nam, atomowego grzyba! Podmuch
gorąca zapalał lasy i demolował siedziby ludzkie! Huk wybuchu słyszany
był na powierzchni ponad miliona kilometrów kwadratowych, w promieniu
około tysiąca kilometrów od epicentrum! Na dwadzieścia kilometrów od
miejsca wybuchu huk miał taką siłę,
że wszyscy przebywający tam ludzie
zostali na pewien czas pozbawieni słuchu! Kilka minut po wybuchu powstała
burza magnetyczna. Magnetometry
pokazywały na terenie wybuchu drugi
biegun północny! Maszynista pociągu
kolei transsyberyjskiej, koło miejscowości Kańsk, oddalonej od miejsca
wybuchu o 800 kilometrów, musiał zatrzymać pociąg w obawie, że pociąg
spadnie z rozedrganych i wibrujących
szyn. Na rzece Angarze powstała gigantyczna fala, tak wysoka, że niosła
ze sobą pnie drzew z porozrywanych
tratw USTAWIONE PIONOWO! Na
rejon tunguski spadł czarny deszcz.
Przez wiele dni po wybuchu obserwowano tak zwane białe noce w wielu
miejscowościach Azji i Europy. Światło
było tak silne, że można było przy nim
czytać i robić zdjęcia.
Takie niesamowite wydarzenie,
zdawałoby się, postawi całą światową naukę na nogi i najświetniejsi
matadorzy najróżniejszych specjalności naukowych natychmiast zajmą się
wyjaśnianiem tego zaskakującego zjawiska. Tak by się mogło wydawać, ale
nic takiego się nie stało. Jakoś nikt nie
kwapił się do zbadania fenomenu na
miejscu jego powstania, nikt nie nagabywał rządu rosyjskiego o pozwolenie
udania się w głąb tajgi i na dobrą spra-

Iść po takim terenie było piekielnie trudno

Leonid Kulik
wę, nie było nawet ustalone konkretne miejsce, gdzie nastąpił wybuch.
Wiedziano tylko, że wybuch nastąpił
gdzieś za ostatnią zamieszkałą wioską, bardziej może faktorią kupiecka
niż wioską, zwaną Wanawara. Faktoria trudniła się głównie handlem z
plemionami Tunguzów, zwanych też
Ewenkami, żyjących luźnymi grupami
w głębi tajgi. W języku miejscowego
plemienia Ewenków – anawari, znaczy handlować.
Bezludna i bezdrożna tajga nie
jest miejscem odwiedzanym chętnie. Szczególnie bezludna tajga w
roku 1908, a więc kilka lat po wojnie
z Japończykami i krwawo stłumionej
rewolucji. Ryzyko związane z taką wyprawą było naprawdę poważne. Rząd
rosyjski bynajmniej nie był zainteresowany badaniami i zjawiskiem zajmowali się tylko dziennikarze, głównie
dziennikarze nie rosyjscy. Naukowcy,
nie mając podstawowych danych z
miejsca wybuchu, ani nawet relacji
świadków, obserwujących wybuch,
tylko spekulowali w oparciu o dające
się obserwować już poza Rosją objawy i skutki eksplozji.
Nie powinno się, nie znając okoliczności, w jakich nastąpił wybuch,
tylko teoretycznie rozważać, co mogło

spowodować taką gigantyczną eksplozję, tym bardziej, kiedy siedzi się
o dobrych kilka tysięcy kilometrów od
miejsca wydarzenia. Ale tak właśnie
robiono. Trzeba wszakże przyznać,
że to dziennikarze, nie naukowcy
obwieścili światu, że na Syberii spadł
ogromny meteoryt. Meteoryt został po
prostu wymyślony, bo wydawało się,
że tak wielki wybuch mógł spowodować tylko upadek ogromnego meteorytu. Nikt z naukowców i dziennikarzy nie pofatygował się, by odwiedzić
miejsce eksplozji, lub choćby tylko
faktorię Wanawara. No i tak zostało.
Cały świat już „wiedział”, że na Syberii
spadł ogromny meteoryt. Ba! Opisano nawet jego skład chemiczny, a na
podstawie zniszczeń, jakich dokonał,
określono jego wagę. Natchnieni chyba Duchem Świętym obliczyli, że jest
to bryła żelaza i niklu, mająca masę
około miliona ton!!
Burza natchnionych umysłów powoli cichła, bo rozpoczęła się pierwsza wojna światowa i ludzie mieli teraz na głowie inne problemy. W Rosji
wojna przedłużyła się dodatkowo o
rewolucję październikową, interwencję obcych wojsk i wojnę polsko-bolszewicką. Nikt już nawet nie pamiętał
o jakimś tam meteorycie, który spadł
na Syberii. Aż pewnego dnia przypomniano sobie o nim.
To nie był
wybuch meteorytu
W roku 1921 ruszyła ekspedycja
dowodzona przez młodego naukowca
Leonida Kulika, mająca za zadanie
zdobycie informacji o miejscu upadku
meteorytu. Wbrew potocznemu mniemaniu, ekspedycja nie miała charakteru naukowego. Jej celem było odnalezienie owego miliona ton żelaza, jakie
stanowić miała masa meteorytu. Rosji
radzieckiej potrzebne były surowce!
Podczas tej wyprawy ekspedycja
nie dotarła na miejsce wybuchu, ale
zlokalizowano go dość dokładnie. Spisano też relacje żyjących świadków

Zdjęcia robione przez Leonida Kulika. Tajga powalona wybuchem
owego nadzwyczajnego zdarzenia
sprzed 13 laty. Jakie miały znaczenie
owe, wydawałoby się mocno nieaktualne relacje, jak też i te wcześniejsze,
znajdowane w prasie lokalnej, dowiecie się Państwo niebawem.
Następna wyprawa Kulika ruszyła
dopiero w roku 1927. Znowu spisywano zeznania świadków, tym razem już
mieszkańców Wanawary. Udało się
ustalić miejsce, gdzie nastąpił wybuch.
Aby się tam dostać, ekspedycja musiała pokonać jeszcze 60 kilometrowy
odcinek ciężkiej drogi przez tajgę.
Gdy tam dotarli, stanęli osłupiali.
Przed nimi, aż do horyzontu, rozciągał
się obszar powalonego lasu. Drzewa
leżały na ziemi, czasem złamane,
czasem wyrwane z korzeniami. Jakaś potworna siła ułożyła je równiutko jedno obok drugiego, a wszystkie
w tym samym porządku. Wierzchołki
drzew ułożone były w kierunku południowym, a wyrwane korzenie wskazywały północ. Potem obliczono, że
na obszarze 2150 kilometrów kwadratowych powalonej tajgi, leżało 30
milionów drzew. Idąc dalej, natrafiono
na strefę drzew wypalonych pożarem.
Nie był to zwykły pożar lasu. Widać

do niego, że opowieści o meteorycie wzięły się tylko z przypuszczeń,
jakie poniekąd same narzucały się
wszystkim zaraz po eksplozji. Może
mu chodziło o ten milion ton żelaza
dla radzieckich hut, jakie był winien
kierownictwu partyjnemu? W każdym
bądź razie, Kulik szukał meteorytu aż
do roku 1939.
Nie był przy tym sam. Inni „miłośnicy” meteorytu, stawali na głowie i wymyślali najprzeróżniejsze wersje wydarzeń, aby tylko tłumaczyło to obecność
w katastrofie jakiegoś, już może nie
żelaznego, to chociażby kamiennego
meteorytu. Tylko każda taka piękna
teoria zupełnie nie pasowała do relacji świadków katastrofy, a tych relacji
zebrało się w końcu bardzo dużo. Ponad pięćset.
Kto z Państwa widział spadający
meteoryt (pospolicie zwany spadającą gwiazdą) ten wie, że spadek meteorytu odbywa się bardzo szybko.
Tymczasem relacje świadków mówiły
o powolnym opadaniu obiektu. Przytoczę fragment takiej relacji, którą podała gazeta z Irkucka. Owego pamiętnego ranka 1908 roku mieszkańcy
rejonu nad Tunguzką widzieli „wielki
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świecący obiekt, o blasku tak silnym,
że nie można go było obserwować
gołym okiem... Przez jakieś dziesięć
minut przedmiot ten opadał ruchem
powolnym, miał zaś formę świecącej
rury, to znaczy kształt wyraźnie cylindryczny...”. Widział ktoś rurowaty meteoryt, opadający powoli przez całe
dziesięć minut?
Czy naukowcy, zajmujący się
„meteorytem tunguskim”, nie znali
tej relacji? Przecież nie była ukryta i
każdy mógł ją sobie przeczytać. Podobnie jak i te kilka setek podobnych
relacji innych świadków, spisanych w
różnym okresie. Więc nasi naukowcy,
albo zaniedbali podstawowej zasady
badania czegokolwiek mówiącej, że
na początku należy zapoznać się ze
wszystkim, co dotyczy badanej sprawy, albo wiedząc o tych relacjach, po
prostu je zignorowali, jako niepasujące
do ich założeń, a przecież wiadomo,
że porządny badacz nie ma prawa stawiać sobie założeń ograniczających go
w działaniach i przemyśleniach.

tych jest niemało), należałoby zignorować relacje naocznych świadków
wybuchu. Czy wolno nam pozwolić
sobie na taką nonszalancję? Relacji
indywidualnych obserwatorów jest tak
dużo, że niemożliwe wydaje się, aby
wszyscy oni umówili się, że tak właśnie będą nas okłamywać.
„Jeśli staramy się rozwiązać sprawę tajemnicy tunguskiej, nie wolno
ograniczać się do czysto abstrakcyjnych matematycznych rozważań. Musimy odrzucić te rozwiązania, które są
niezgodne z danymi pochodzącymi
z obserwacji” – to słowa jednego z
ekspertów, zajmującego się zagadką
„meteorytu tunguskiego”.
Relacje świadków oraz
wyniki badań naukowych
Popatrzmy, co mówią świadkowie,
bo kiedy uważnie przeanalizuje się ich
relacje, okaże się, że albo obserwowali
oni jeden obiekt kosmiczny MANEWRUJĄCY PO NIEBIE, albo obserwowali manewry DWÓCH obiektów ko-

Dochodzimy do centrum wybuchu. Zaczyna się las „słupów
telegraficznych”
Przytoczona przeze mnie relacja
świadków rozprawia się ze wszystkimi wielce uczonymi teoriami, które
powstawały jedna po drugiej chyba
tylko po to, aby udowodnić, że wtedy,
nad tajgą zdarzyło się coś absolutnie
zwykłego, naturalnego, nawet banalnego. Ot! Zwykła eksplozja meteorytu. Potem, kiedy meteorytu nie można
już było utrzymać za żadne skarby,
miały kolejno eksplodować: kometa,
„czarna dziura”, antymateria i eksplozja chmury gazu ziemnego, jaka
wydostała się cudownym przypadkiem z pod warstwy gruntu. Wszystkie te eksplozje miały chyba zasłonić
eksplozję prawdziwą, bo świadkowie
zgodnie twierdzili, że obiekt, lecący
dotąd spokojnie z południa na północ,
nagle zatrząsł się od kilku silnych detonacji, buchnął płomieniami i teraz
już zaczął opadać bardzo szybko.
Proszę Państwa! Odnoszę wrażenie, że ktoś tu nam „wciska kit”.
Według nauki uznanej za oficjalną,
nad Syberią pokazał się pojedynczy
świetlisty obiekt kosmiczny, który z
ogromną szybkością przeleciał nad
ziemią po jednej linii prostej, by następnie eksplodować nad bagnami
Podkamiennej Tunguskiej.
Natomiast według świadków, obserwujących zjawisko, obiekt nie tylko
leciał stosunkowo wolno, to jeszcze
ZMIENIAŁ SZYBKOŚĆ I KIERUNEK
LOTU!!! Chcąc uwierzyć w którąś z
oficjalnych wersji wypadków, podawanych przez naukowców (a wersji

smicznych, które to manewry zakończyły się ZESTRZELENIEM jednego
obiektu przez drugi!
Ogólnie biorąc, inne są relacje
obserwatorów z okolic Angary, a inne
z okolic Dolnej Tunguskiej.
Badający te rozbieżności profesor
Astapowicz, naniósł jak gdyby relacje
świadków na zachowany zapis drgań
sejsmicznych podczas wybuchu i dokładnie opisane przez Kulika, dość
świeże w jego czasach ślady katastrofy. Dało mu to obraz obiektu lecącego
z południa w odchyleniu o 10 stopni na
zachód od linii południka. Tymczasem,
powalenie drzew w pobliżu miejsca
wybuchu, ale i relacje świadków miejscowości Preobrażenka sugerują, że

tuż przed wybuchem, obiekt poruszał
się ze wschodu w odchyleniu 115 stopni od południka!
Badania te kontynuował profesor
Feliks Ziegel (wtedy jeszcze docent),
który ostatecznie podał, że obiekt kosmiczny leciał z południa aż do wioski
Kieżma, następnie zakręcił pod kątem
70 stopni na wschód, by po przeleceniu 300 kilometrów, koło miejscowości
Preobrażenka, tym razem, pod kątem
120 stopni zakręcić na zachód. Po wykonaniu tego zakrętu i po przeleceniu
następnych 300 kilometrów, obiekt
eksplodował. Szybkość poruszającego się obiektu była wyraźnie mniejsza
niż szybkość, jaką osiągają meteoryty,
(ale i komety, „czarne dziury” i cała ta
bełcząca nam w głowach menażeria).
Profesor obliczał szybkość obiektu na
około 2500 kilometrów na godzinę (700
metrów na sekundę), podczas gdy meteoryty poruszają się z prędkością około 15 – 20 kilometrów na sekundę!
Tak został opisany lot obiektu w
płaszczyźnie horyzontalnej, czyli, jak
to się mówi – w azymucie. Trzeba dodać, że obiekt zmieniał też swoje położenie w płaszczyźnie pionowej, pospolicie mówiąc – w elewacji. Początkowo podchodził do ziemi pod kątem
10 – 20 stopni względem płaszczyzny
horyzontu, by przejść na kąt 30 – 35
stopni i wreszcie 40 – 45 stopni. Tak
nie latają meteoryty! Tak latają obiekty sztuczne, czyli statki kosmiczne!
Nieortodoksyjni naukowcy poczęstowali więc swych ortodoksyjnych
kolegów nie byle jakim pasztetem.
Mają też w zanadrzu pasztet jeszcze
lepszy, bo uzyskane przez nich informacje dają się zinterpretować jeszcze
w inny sposób.
Rosyjski astrofizyk B. J. Lewin
uważa, że obiekt został zaobserwowany po raz pierwszy, gdy był na wysokości około 130 kilometrów w chwili, kiedy przekraczał wejście do tak zwanego
„korytarza atmosferycznego”, czyli bardzo precyzyjnie określonego kąta, pod
którym pojazd nadlatujący z kosmosu
musi wejść w ziemską atmosferę, jeśli
nie chce się od niej odbić, jak odbija
się „kaczka”, czyli płaski kamyk rzucony skośnie na wodę, lub spalić się na
popiół w potwornej temperaturze tarcia
o ziemską atmosferę. W chwilę po
wejściu w „korytarz”, statek zaczyna
mocno świecić, przez co przypomina
swym wyglądem meteoryt. I teraz następuje znamienne rozdzielenie się relacji świadków wydarzenia na wyraźne
dwie grupy. Świadkowie, którzy robili
obserwacje od strony południa widzieli
duży, cylindryczny obiekt świecący
jaskrawym światłem, białym lub niebieskim, który kierował się z południa
na północ. Zaś świadkowie, będący na

Słup ognia, potworny huk, grzyb atomowy,
zaburzenia magnetyczne i czarny deszcz.
Zupełnie, jak nad Hiroszimą. Ale setki razy
silniej, niż nad Hiroszimą! To wydarzenie
jest utrwalone nie tylko w opisach świadków, ale ma swoje odbicie w „rysunku”,
utworzonym przez powalone drzewa. Widać na nim eksplozję pojazdu, ale widać
tam też uderzenia DWÓCH FAL CZOŁOWYCH! To uwiarygodnia pojawienie się
nad tajgą dwóch obiektów. Jeden z nich
nadleciał z południowego wschodu i leciał
w kierunku północnego zachodu, a drugi
ze wschodu na zachód!

wschód od miejsca katastrofy, widzieli
obiekt mniejszy, mniej jaskrawy, czerwony, o kształcie kulistym lub „przypominającym łuskę pocisku”. (Czy ma
to oznaczać kształt łuski rosyjskiego
naboju karabinowego, czyli też walec,
ale silnie przewężony w części przedniej?)
Dwa statki kosmiczne?
Takie opisy mogą sugerować
obecność dwóch obiektów kosmicznych. Tym bardziej, że są świadkowie,
utrzymujący, iż po wybuchu jednego z
tych obiektów, drugi z nich oddalił się
z ogromną szybkością i zniknął gdzieś
na niebie. Wyglądało to na zestrzelenie tego wielkiego, cylindrycznego
– powiedzmy to wreszcie – pojazdu,
przez pojazd mniejszy. Wielki pojazd
robił wrażenie trafionego. Gwałtownie
opadał, rozgrzewając się aż do słonecznego żaru.
Świadkowie twierdzili, że początkowo, zanim na wielkim statku nastąpiła
seria wybuchów, słychać było tylko fur-

i jej skutki, najbardziej odpowiadają
eksplozji nuklearnej. Ściślej, eksplozji
bomby wodorowej.
Wiadomo, że wybuch nastąpił nad
ziemią. Posługując się obrazem zniszczeń, jakich ten wybuch dokonał, starano się odgadnąć siłę wybuchu i wysokość, na jakiej wybuch nastąpił. Oceny
siły wybuchu okazały się bardzo różne
u różnych autorów. Najwięcej ocen zamyka się w granicach 30 – 50 megaton
trotylu. Ale są też i takie – od 9 do 15
megaton. Można z tego wyprowadzić
średnią, która będzie określała siłę
wybuchu na 10 – 40 megaton trotylu,
czyli siłę wybuchu 500 do 2000 bomb
atomowych rzuconych na Hiroszimę!
Badaczom łatwiej było ocenić wysokość, na jakiej nastąpiła eksplozja.
Miało to nastąpić na wysokości około
5 – 8 kilometrów nad ziemią.
Podstawowym atutem przeciwko
hipotezie atomowego wybuchu na
statku kosmicznym jest fakt, że okolice katastrofy wydają się być nienapromieniowane. To znaczy, teraz nie

Czegoś takiego spodziewał się Leonid Kulik. Na zdjęciu krater po uderzeniu wielkiego meteorytu. Arizona. USA
kot podobny do furkotu skrzydeł przestraszonego ptactwa. W tym miejscu
bardzo dobrze rozumiem świadków!
Taki właśnie furkoczący dźwięk wydają
nadlatujące pociski artyleryjskie. Ten
dźwięk słyszałem wielokrotnie. Powstaje on podczas szybkiego przedzierania
się przez atmosferę ciężkiego kawałka materii. Pocisk z działa słyszy się
na kilkadziesiąt metrów. Lecący nad
Tunguską gigant mógł być słyszany
nawet na setki kilometrów.
Trafiony statek wybuchł raz, dość
wysoko, a potem, już dużo niżej, nastąpił jeszcze jeden wybuch. Wreszcie
los statku przypieczętował gigantyczny, roznoszący wszystko na atomy,
wybuch jądrowy. Stąd słup ognia,
potworny huk, grzyb atomowy, zaburzenia magnetyczne i czarny deszcz.
Zupełnie, jak nad Hiroszimą. Ale setki
razy silniej, niż nad Hiroszimą! To wydarzenie jest utrwalone nie tylko w opisach świadków, ale ma swoje odbicie
w „rysunku”, utworzonym przez powalone drzewa. Widać na nim eksplozję
pojazdu, ale widać tam też uderzenia DWÓCH FAL CZOŁOWYCH! To
uwiarygodnia pojawienie się nad tajgą
dwóch obiektów. Jeden z nich nadleciał z południowego wschodu i leciał w
kierunku północnego zachodu, a drugi
ze wschodu na zachód!
O ile koncepcja dwóch statków
kosmicznych jest całkiem nowa, to
sam pomysł eksplozji rakiety kosmicznej, pochodzącej z jakiejś nieznanej
ludziom cywilizacji, jest dość stary.
Taką hipotezę postawił w roku 1947
rosyjski inżynier i pisarz Aleksander
Kazancew. Według Kazancewa, wybuch mógł być wynikiem awarii napędu atomowego statku kosmicznego.
Faktycznie. Sam obraz eksplozji, jak

stwierdza się tam napromieniowania.
Nie wiem, czy to aby jest jakimś argumentem, zwarzywszy, że od czasu
wybuchu minęło już 100 lat. Zaraz
po eksplozji mówiło się o mutacjach
roślin i zwierząt, więc na terenie wybuchu było jakieś promieniowanie. A
to, że szybko zanikło? - Skąd możemy
wiedzieć, jaki materiał nuklearny eksplodował wtedy nad Tunguską? My
też mamy bomby „czyste” i „brudne”,
a gdzie nam jeszcze do lotów międzygwiezdnych. Nie przystawiajmy więc
naszej techniki do techniki kosmitów,
to znaczy, nie oceniajmy ich według
naszych norm, bo wyniki takich porównań mogą być dla nas żałosne.
Stało się to, co się stało. Pozostało
nam miejsce po wybuchu, a ogromne
zniszczenia, które wybuch wywołał,
widoczne są nawet dzisiaj. Być może,
że są to ślady działań wojennych, a my
widzieliśmy ostatni akt tych zmagań.
Katastrofa tunguska może nam
tłumaczyć dziwne zjawiska, jakie pojawiały się na niebie, na wiele dni przed
tą katastrofą. Bo wtedy, w przestrzeni
nad nami, zaczęło się coś dziać.
Początek wydarzeń przypada na
17 czerwca 1908 roku. Na niebie zaczęły pojawiać się jaskrawe światła,
kolorowe zorze polarne. Ciemności
nocne rozświetlały srebrne obłoki.
Dziwne to były obłoki. Długie, wąskie,
układające się rzędami. Ciągnące się
ze wschodu na zachód. Od 27 czerwca wszystkie te objawy bardzo się
nasiliły. Na ziemię zaczął spadać grad
meteorytów. Raz po raz spadały duże
bolidy. Może były to po prostu szczątki
rozbitych maszyn? Czyżby tam, nad
nami, w przestrzeni, już wtedy trwała
walka?

KG

Muzeum pod gołym niebem
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Lwowski panteon Sławy i Chwały
(ciąg dalszy z poprzednich numerów)

JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjęcia
W polu nr 4 znajduje się odnowiony w 2009 roku pomnik na grobie Karola Szajnochy (1818-1868)
wspólne dzieło Parysa Filippi i Abla
Marii Periera. Szajnocha był znanym
historykiem, profesorem Uniwersytetu Lwowskiego, cenionym pisarzem
i autorem dramatów historycznych.
Pomnik został wykonany w kształcie
monumentalnego obelisku ustawionego na niskim, szerokim cokole. W
centralnej części obelisku w głębokiej
niszy znajduje się precyzyjnie wykonane marmurowe popiersie profesora; na szczycie usiadł wielki orzeł.
Po bokach obelisku ustawiono dwie
kobiece figury symboliczne, mianowicie Historię i Literaturę – dwie muzy,
którym Szajnocha służył wiernie całe
życie. W tymże grobie pochowano
żonę i syna Karola Szajnochy. Syn
Władysław był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, znanym geografem i kartografem.

Pomniki arcybiskupów ormiańskich – Izaaka Isakowicza i Samuela Cyryla Stefanowicza

Pomnik na grobie abpa Grzegorza Michała Szymonowicza

Grób prof. Karola Szajnochy
Na zakręcie głównej alei dominujące miejsce zajmują dwa pomniki
arcybiskupów ormiańskich Samuela
Cyryla Stefanowicza (1755-1858) i Izaaka Mikołaja Isakowicza (1824-1901).
Arcybiskup Stefanowicz zmarł w wieku 104 lat. Na grobie powszechnie
szanowanego duszpasterza wzniesiono okazały, neogotycki nagrobek
w kształcie sarkofagu, na którym
umieszczono naturalnych rozmiarów
leżącą postać metropolity w stroju
pontyfikalnym. Sarkofag wieńczy kamienny baldachim ozdobiony wielkimi
kwiatonami i strzelistymi pinaklami.
Pomnik autorstwa Pawła Eutelego został wykonany około 1859 roku przez
firmę kamieniarską Leopolda Schimsera. Ten romantyczny pomnik był
inspirowany zapewne wawelskim grobowcem króla Kazimierza Wielkiego.
Wysoki poziom artystyczny nagrobka
wskazuje na współpracę Eutelego z
jakimś architektem. Dr Jurij Biriulow
sugeruje, że tym architektem mógł być
Wincenty Rawski-senior.
Abp Isakowicz zwany „złotoustym”,
zmarł 29 kwietnia 1901 r. na zawał serca na wieść o krachu finansowym pobożnego ormiańskiego banku „Mons
Pius” i nadużyciach dyrektora banku

ks. Jana Mordyrosiewicza. Archidiecezja ormiańska wystawiła nagrobek
zamówiony u znanego lwowskiego
rzeźbiarza Juliusza Bełtowskiego. Pomnik ma kształt przydrożnej kapliczki
zwieńczonej krzyżem. W górnej części błędy arkadowej umieszczono
płaskorzeźbione w białym marmurze
insygnia biskupie, a poniżej napis
„Isaak Mikołaj Isakowicz metropolita
lwowski ormiański urodzony w r. 1824,
mianowany arcybiskupem w r. 1882,
zmarły dnia 29 kwietnia r. 1901”.
Na wylocie prawej alei widnieje
okazały pomnik dłuta Juliana Markowskiego na grobie jeszcze jednego
arcybiskupa ormiańskiego Grzegorza
Michała Szymonowicza (1800-1875).
Nagrobek składa się z dwustopniowej
podstawy oraz ustawionej na niej kapliczki zamkniętej ostrołukowo. Postać
kapłana siedzącego w niszy w szczegółowo oddanych szatach pontyfikalnych została wyrzeźbiona z dużym
realizmem. Górną część kapliczki
zdobił krzyż i cztery pinakle. Misternie wykonano detal szat, infuły i pastorału. Prawą rękę arcybiskup unosi
w geście błogosławieństwa. Niestety
pomnik został poważnie uszkodzony w latach 70. XX w.: rozbito krzyż,
odbito głowę i ręce duchownego, wyrwano tablicę z napisem. Odnowienie
pomnika w 2007 r. wzbudziło sporo
kontrowersyjnych zdań dotyczących
poziomu wykonanych prac konserwatorskich.
Obok znajdują się groby arcybiskupa ormiańskiego Grzegorza Józe-

Chrystus Frasobliwy

Pomnik na grobie prof. Juliana Zachariewicza
fa barona Romaszkana (1809-1881),
artysty-malarza Mieczysława Wysockiego (1899-1930) i niewielki obelisk
na miejscu kaplicy hrabiów Dzieduszyckich zrujnowanej podczas II wojny światowej. W krypcie tej kaplicy był
pochowany znany historyk, kurator
Ossolineum Maurycy Dzieduszycki
(1813-1877).
W głębi najbliższych pól cmentarnych znajdują się groby wielu zasłużonych ludzi, mianowicie prof. Politechniki, architekta i budowniczego Iwana
Lewińskiego (1851-1919) i jego kolegi
profesora i rektora Politechniki Juliana
Zachariewicza (1837-1898), twórcy
lwowskiej szkoły architektury. Wśród
licznych grobów duchowieństwa zwracamy uwagę na pochowanie świętego
księdza Zygmunta Gorazdowskiego
(1845-1920), patrona rzymskokatolickiej archidiecezji lwowskiej. Święty
Zygmunt Gorazdowski zwany we
Lwowie „księdzem dziadów”, był filantropem, założycielem zgromadzenia
sióstr Józefitek, zakładów dla nieuleczalnie chorych, żebraków, bezdomnych, biednej młodzieży akademickiej
etc. Na jego grobie ustawiono pomnik
przedstawiający Chrystusa Dobrego
Pasterza wykonany według projektu
Bronisława Wiktora. Wracając na
główną aleję oglądamy po drodze dwie
cenne zabytkowe rzeźby Matki Boskiej
z Dzieciątkiem Jezus ustawione obok
siebie. Figurę wykonaną z piaskowca
dłuta Juliana Markowskiego ustawiono
na grobie znanego pisarza Jana Lama
(1830-1886). Druga, odlana z brązu
postać Bogurodzicy znajduje się na
grobowcu hrabiów Szembeków i po-

obok została pochowana żona artysty.
Taki modernistyczny pomnik był wyjątkiem wśród rzeźb w stylu realizmu
socjalistycznego panującego w owych
czasach.
Przy alei znajduje się pomnik na
grobie sługi Bożego arcybiskupa podlaskiego Jana Marcelego Gutkowskiego (1775-1863), patrioty wygnanego
przez rząd carski ze swojej diecezji,
osiadłego na stałe we Lwowie. Pomnik w kształcie edykuły z umieszczoną w niszy postacią zmarłego w infule,
z ręką podniesioną w geście błogosławieństwa wykonał Paweł Eutele.
Po drugiej stronie bocznej alejki na
wysokim cokole-sarkofagu ustawiono precyzyjnie wyrzeźbioną postać
klęczącego anioła śmierci. Rzeźba
zdobi grobowiec rodziny Geschopfów
i została wykonana według projektu
Abla Marii Periera. Przy tejże bocznej

Pomnik na grobowcu rodzinnym Szembeków
Grób św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego
chodzi z Wiednia, gdzie była odlana na
firmie „Zwiefer Wien”. Na polu 56 oglądamy kilka zabytkowych rzeźb, mianowicie postać klęczącego anioła, dłuta
Pawła Eutelego na grobowcu Sikorskich i również jego autorstwa figurę
płaczki na grobie Melanii Bem. Obok
na grobowcu ustawiono współczesny
pomnik przedstawiający stylizowaną
postać Chrystusa Frasobliwego dłuta
Jarosława Motyki. Figura Chrystusa
nawiązuje do stylistyki drewnianej
rzeźby ludowej popularnej w Galicji
jeszcze z XIV wieku. Na tymże polu
pochowano znanego współczesnego
architekta i konserwatora dzieł sztuki
Iwana Mohytycza (1933-2006). Po
przeciwległej stronie alei znajdują się
groby aptekarskiej rodziny Sklepińskich właścicieli apteki „Pod czarnym
orłem” (obecnie Muzeum-Apteka),
Ariadny Trusz (1877-1954), żony znanego ukraińskiego artysty-malarza
Iwana Trusza, córki Michała Dragomanowa, znanego sportowca Wiktora
Czukarina (1921-1984), mistrza olimpijskiego i świata z gimnastyki. Odlane
z brązu popiersie na jego grobie wykonał rzeźbiarz Jakiw Czajka. Obok,
nieco w głębi pola 4, zwraca uwagę
oryginalny pomnik na grobie artystymalarza Leopolda Lewickiego (19061973). Pomnik w 1978 roku wykonała
Teodozja Bryż. Odlana w brązie abstrakcyjna kompozycja przedstawia czy
to inicjały imienia i nazwiska zmarłego, czy to skrzydła, przypominając, że

alejce znajduje się pomnik na grobie
dziewczynki Dziuni, dłuta rzeźbiarza
Leonarda Markoniego. Pomnik przedstawia misternie wykonaną figurę małej dziewczynki, ustawioną na niewysokim postumencie obok krzyża.

Przyjdź
do mnie,
Przyjacielu
drogi!
Bóg jest Miłością, jest naszym
Przyjacielem. Niewidzialną ręką ociera łzy i wlewa do serca dobrą radę.
Przemawia nie tylko w ciszy przez
serce, nie tylko przez Pismo Święte,
czasami przemawia przez innego
człowieka. Trzeba tylko do Niego
przyjść. On wciąż czeka.
Jeśli nie udało się Ci być na Mszy
świętej, jeśli byłeś i chcesz jeszcze raz
odświeżyć w swej pamięci usłyszane
w kazaniu słowa Pisma Świętego, jeśli
chcesz lepiej je zrozumieć, jeśli szukasz odpowiedzi w swym życiu lub
po prostu jest Ci smutno i szukasz
źródła ukojenia…
Serdecznie zapraszamy do przesłuchania nagrań z kazań księdza
Mariana Skowyry, proboszcza parafii
rzymskokatolickiej w Rohatynie.
Adres:
www.rkc-skowyra.com
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POKAZALI HUCULI ŁUDYNIE Zawirowania
w strefie Euro
SABINA RÓŻYCKA
tekst i zdjęcia

W huculskim Kosowie odbył
się pierwszy na Ukrainie
festiwal ludowego stroju
„Łudynie-fest”.
W lokalnym huculskim dialekcie
„ludynie” oznacza świąteczne ubranie
ludowe. Na wielkiej scenie w centrum
górskiego miasteczka, przedstawiono
ponad 80 świątecznych stroi ludowych. Kobiece, męskie i dziecięce
stroje świąteczne, codzienne i stroje
weselne. Najwięcej było stroi z regionu karpackiego, ale goście święta
mogli też podziwiać stroje z Pokucia,
Podola czy nawet z Sum. Podziwiała
barwne szaty i dziennikarka Kuriera
Galicyjskiego.
Czerwone, jaskrawo żółte, zielone i pomarańczowe… wydaje się, że
nawet słońce nie ma tu nic do roboty.

Plac i miasto opromieniają stroje. Na
święto przybywają Huculi z gór. A nawet z Kijowa, Lwowa, Krakowa, Krymu, Waszyngtonu, Berlina i Paryża.
Gdzie tylko los ich nie rzucił. Ale góry
są im najmilsze. Przyjemnie pogadać
z rodziną jaskrawą ojczystą gwarą.
Całe swe bogactwo przedstawiają na
festiwalu.
„Podstawową kolekcję odzieży, którą prezentujemy na festiwalu wypożyczono z muzeum Mychajła Strutyńskiego, – opowiada kurator festiwali, mer
Kosowa Mykoła Fokszej. – W zbiorach
muzeum jest ponad 10 tys. egzemplarzy haftów ludowych (!!!). Dołączyli się
do święta profesorowie i studenci Kosowskiego Instytutu sztuki użytkowej
– znanej uczelni. Na podstawie tradycji ludowej tworzą oni współczesna
odzież, która jest poszukiwana przez
modnisie z całej Ukrainy, a nawet z
Europy i Ameryki. Na święto przyjechały całe huculskie rodziny. Ze skrzyń
wydobyli stroje babć i dziadków, aby
pokazać całe piękno huculskiego łudynie”. Na placu tak barwnie, że aż oczy
się rozbiegają. Wszystkiego chce się
zobaczyć i dotknąć. Nabrać energetyki
od pradawnych ornamentów. W barwnej chuście idzie babcia z wnuczką. Tu
znów rodzina poprawia ozdoby u kapelusza, a tam mama upiększa córkę
bowdami (tasiemkami, wplecionymi w
warkocze – red.). Tak jak dawniej prababcia to robiła, aby żadne licho nie
wplotło się we włosy. „Wstążki i chusty
mają nie tylko praktyczne i estetyczne
znaczenie, ale i magiczne, – mówi
Kateryna Szkriblak z Jaworowa, szefowa znanego centrum liżnikarstwa
(liżnik – koc tkany z owczej wełny

Jan Wlobart

– red.). – Niegdyś mężatce pokazać
się bez chusty było wielkim wstydem
i grzechem. „Świecić włosami – hańbić
rodzinę” – mówiono. W każdym wieku były swoje chusty. Młode panienki
zawiązywały białe, czerwone i zielone
chusty, trochę starsze – czarne, bordowe, ciemno żółte. Według koloru i ornamentu można było określić, z jakich
okolic pochodzi kobieta”.
Jaworów do dziś słynie z odzieży i z liżników. Do tego doszła teraz
i współczesna odzież z pradawnymi
geometrycznymi wzorami – amuletami. Znani ukraińscy modelierzy przyjeżdżają do Jaworowa na konsultacje
z miejscowymi mistrzyniami. Kupują
tu tkane płótna i szyją odzież dla VIPów. Kolejnym centrum sztuki ludowej
jest Kosmacz. Gorąco żółte kobiece
i męskie koszule, zapaski, czerwone
wełniane skarpety i haftowane chusty
trudno pomylić z innymi. Nic dziwnego – Kosmacz tłumaczy się jak „koło
słońca”. I ludzie są tu szczerzy, słoneczni, ubierają się w jaskrawe kolory.
A tu wszystko jest słoneczne – i zie-

mia, i góry. Rodzina Paraski i Romana
Bojczuków przyjechała do Kosowa i z
entuzjazmem opowiada o strojach ludowych.
„W chatach naszych najstarszych
mieszkańców i dziś można zobaczyć
portrety cesarza Franciszka Józefa.
Kiedyś mieszkańcy Kosmacza udali
się do niego z prośbą o zniżenie podatków, – mówi Roman Bojczuk. – Tak
zadziwili miłościwie panującego swym
jaskrawym odzieniem, że cesarz
zaczął rozmowę z kosmaczanami.
Ci honorowi ludzie na tyle spodobali
się cesarzowi, że całkowicie zwolnił
Kosmacz z podatków. Minęły lata, a
my i dziś zadziwiamy świat swoimi
strojami”.
Gości święta każda wioska starała się zadziwić czym mogła. Nie ma
dwu jednakowo haftowanych spódnic, bluzek, kroju spodni. Nie ma dwu
jednakowych kresań-kapeluszy.
A już weselne stroje i fryzury panny młodej – to arcydzieła. Dziesiątki

gości zza granicy na święcie nie mogą
się nadziwić. „Nigdy nie widziałam takich cudowności, choć po świecie się
najeździłam, – mówi Molly Sherber z
Kaliforni. – Obowiązkowo muszę się
nauczyć w taki sposób układać fryzury, jak mają wasze młode. Może
to stanie się moim biznesem. Wiele
modniś w Stanach chce się pochwa-

lić oryginalnością, takimi fryzurami ze
wstążek, lelitek i koralików”.
Zadowolony z przebiegu imprezy
jest i mer Kosowa. Twierdzi, że chciałby zrobić festiwal tradycją, aby był
jeszcze jedną atrakcją Przykarpacia.
„Stroje – to nasza duchowość, bogactwo i amulety przedwieczne,” – mówi
pan Fokszej.

Projekt polityczny wspólnej Europy, w związku z brakiem części uregulowań prawnych, dotyczących wspólnej
polityki fiskalnej i jej kontroli
w poszczególnych krajach
Unii Europejskiej, przechodzi
trudny test.
Wspomniana w poprzednim numerze (KG) Grecja od kilkunastu lat
wprowadzała w błąd Eurostat (Instytucja statystyczna UE), celowo zaniżając
swój deficyt, w wyniku czego inne kraje unijne nie były świadome katastroficznego stanu finansów publicznych
Grecji. Przy wspólnym pieniądzu, taka
polityka wprowadza głęboką nierównowagę i inflację w strefie Euro.
Sytuacja jest na tyle poważna,
ponieważ na nią nałożyła się też zła
sytuacja gospodarcza Portugalii, Irlandii, a ponadto, za oceanem Stany
Zjednoczone borykają się z olbrzymim
deficytem. Co prawda, do Portugali i
Irlandii, nie można mieć pretensji złego zarządzania, ponieważ ich kłopoty
wynikły z kryzysu ogólnoświatowego,
choć w przypadku Irlandii, nadmierny
udział banków w gospodarce dodatkowo zdestabilizował gospodarkę kraju.
Inaczej ma się sprawa ze Stanami
Zjednoczonymi. Kraj ten, mimo wiodącej gospodarki świata, miał od końca
lat dziewięćdziesiątych deficyt budżetowy, który systematycznie pogłębiał
się w okresie rządów Busha juniora.
W chwili obecnej wynosi on rekordową
kwotę 14 bilionów 300 miliardów dolarów USA. Paradoksalnie, doszło do
tego że, jeżeli prezydent Obama nie
wynegocjuje z kongresem zwiększenia deficytu do sierpnia, to Ameryka
przestanie obsługiwać swoje zobowiązania i nie wykupi wcześniej wyemitowanych obligacji, przez co stanie się
bankrutem. Amerykanie mają dodatkową trudność ponieważ mają dużą
nadwyżkę importu nad eksportem i to
głównie dzięki Chinom, które nadwyżkę lokowały (3 bln dolarów) w obligacjach USA. Opisany ciąg przyczynowy
wydarzeń w Europie i Stanach Zjednoczonych pokazuje, że wolny przepływ
kapitału i problemy w jednym końcu
świata, automatycznie mają wpływ na
stabilność i funkcjonowanie rynku w

drugim. Jakby tego było mało, swoje
„trzy grosze” dokładają agencje ratingowe, oceniające aktualny stan gospodarki poszczególnych krajów lub
instytucji finansowych. Opinia agencji
ma duży wpływ na zachowanie rynków
kapitałowych, ponieważ jest wskazówką dla inwestorów, gdzie można
lokować bezpiecznie kapitał i gdzie
ryzyko jego utraty jest najmniejsze.
Przykładem skutków opinii agencji ratingowej jest ocena negatywna gospodarki Portugalii, co natychmiastowo
spowodowało gwałtowny wzrost ceny
wykupu obligacji portugalskich na
rynku finansowym. Z drugiej strony,
do wiarygodności tych agencji należy
podchodzić z rezerwą ponieważ większość z nich jest za oceanem i może
to rodzić podejrzenie reprezentowania
interesów jednego kraju. Upadek banku inwestycyjnego Lehman Brothers,
który zapoczątkował kryzys w USA, a
następnie na całym świecie, po części był spowodowany przez agencje
ratingowe, które wcześniej, oceniając
wspomniany bank, nie dostrzegły niebezpieczeństwa bankructwa, obniżając w ocenach jego wiarygodność.
Niedawno wyszło na jaw, że jedna
z nich „majstrowała” przy budżecie
Grecji, pomagając jej ukryć olbrzymi
deficyt. Jednak w większości wypadków inwestor liczy się z ich opinią,
ponieważ brak mu czasu na szczegółową analizę rynku finansowego w
danej chwili.
Jak więc widać, rynki finansowe
są dalej niespokojne i dostarczą jeszcze wielu kłopotów poszczególnym
krajom UE i nie tylko. Mimo wszystko, należy optymistycznie patrzeć w
przyszłość, ponieważ przejściowe
kłopoty gospodarki światowej w przyszłości dają efekt w postaci poprawy
systemu i zwiększenia odporności na
ewentualne późniejsze zawirowania
światowych rynków kapitałowych.

Między Abelami a Żydaczowem

zapraszamy

na 50. spotkanie z cyklu „Opowieści z Kresów”

do Domu Spotkań z Historią

Cztery lata temu, 23 czerwca 2007 roku, spotkaniem pt. Kresowy
tygiel narodów, religii i kultur Dom Spotkań z Historią w Warszawie zainaugurował cykl autorskich prezentacji Tomasza Kuby Kozłowskiego
Opowieści z Kresów.
50., „jubileuszowe”, spotkanie to okazja do refleksji nad stanem
wiedzy o dziedzictwie Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej, obecności
Kresów w powszechnej świadomości Polaków i narodowym systemie
edukacji. To okazja do wskazania „białych plam” na mapie zbiorowej pamięci o Kresach i wyzwań jakie stoją przed podejmującymi to zadanie.
Spotkanie tradycyjnie urozmaicą ciekawostki i oryginalna ikonografia ze
zbiorów autora.
W trakcie spotkania odbędzie się quiz wiedzy o Kresach z nagrodami – zwycięzca otrzyma egzemplarz albumu Świat Kresów. Spotkanie
odbędzie się 20 lipca ·o godz. 18:00 w Domu Spotkań z Historią przy ul.
Karowej 20 w Warszawie.
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Wyjęte z karty pamięci

Ostatni Marszałek krajowy
hr. Adam Maria Gołuchowski

Artur Górski
Funkcja Marszałka krajowego była jedną z kluczowych
funkcji politycznych w Galicji,
nie tylko dlatego, że Marszałek krajowy kierował pracami Sejmu galicyjskiego, ale
także dlatego, że odpowiadał
za zsynchronizowanie decyzji Sejmu z polityką Wiednia
względem Galicji.
Gdy hr. Adam Gołuchowski obejmował tę zaszczytną funkcję w 1912
roku, sytuacja w Galicji była niezwykle
skomplikowana i okazała się dla niego
wielkim wyzwaniem. Będąc jednym z
przywódców grupy podolskiej, która
stanowiła część prawicy sejmowej, starał się współpracować ze Stańczykami
i z Klubem Centrum (Środka) w poszukiwaniu kompromisu i zgody, co wobec
narastających konfliktów społecznych,
narodowościowych i ideowo-politycznych, przede wszystkim w kwestii reformy wyborczej, było niezwykle trudne.
Mimo to wytrwał na swoim stanowisku
do końca istnienia Sejmu krajowego
i był tym, który zamknął ostatnie jego
posiedzenie.
Adam Maria Gołuchowski urodził
się 10 października 1855 r. we Lwowie.
Był synem potrójnego Namiestnika
Galicji hr. Agenora Gołuchowskiego
i młodszym bratem hr. Agenora Gołuchowskiego jr., ministra spraw zagranicznych Austro-Węgier. Jako dziecko
dużo chorował, obawiano się nawet o
jego życie. „Wyleczono go wprawdzie
– pisał Kazimierz Chłędowski – ale organizm został marny i pewien smutek
ogarnął całą jego postać”. W wyniku
choroby bardzo popsuł mu się wzrok.
Nie przeszkodziło mu to jednak ukończyć gimnazjum i następnie Uniwersytetu Lwowskiego, był bowiem człowiekiem zdolnym i – jak zauważył Marian
Rosco Bogdanowicz – rozumnym.
Gołuchowski posiadał dużą własność, choć jego dobra były rozrzucone
na znacznej przestrzeni. Należały do
niego majątki: Husiatyn, Myszkowce,
Olchowczyk i Samołuskowce w powiecie husiatyńskim, Szuparka i Szyszkowce w powiecie borszczowskim,
a także Sinków w powiecie zaleszczyckim. Jako swoją siedzibę obrał
Husiatyn, skąd – jak pisał Chłędowski
– „wybornie zarządzał swymi i swego
brata Agenora dobrami” w Skale i w Janowie. Bardzo szybko został wybrany
do Rady powiatowej husiatyńskiej, a
niebawem objął funkcję prezesa Rady,
którą następnie piastował przez wiele
lat. Jako samorządowiec mocno zabiegał o rozbudowę sieci lokalnych dróg, a
także przyczynił się do budowy szpitala
powiatowego w Husiatynie. Był też prezesem Banku Hipotecznego.
W 1885 r. został wybrany do Izby
Poselskiej Rady Państwa z kurii większej własności w okręgu Czortków-

Zaleszczyki-Borszczów-Husiatyn. W
marcu następnego roku zrzekł się
mandatu, ale przy wyborach uzupełniających znów został wybrany
i złożył ślubowanie 28 maja 1886 r.
Mandat do Rady Państwa piastował
także w kadencji 1891-1897, wybrany
w tym samym okręgu z kurii większej
własności, a także w kadencji 19011907. Jednak tym razem kandydował
z kurii gmin wiejskich w okręgu Trembowla-Husiatyn-Skałat. Jak pisał „Kurier Warszawski”, w Kole Polskim „należał do podolskiej frakcji stronnictwa
konserwatywnego”.
Przez 12 lat posłowania w Wiedniu niczym szczególnie się nie wyróżnił, a nawet – jak twierdzi Józef Buszko – „nie brał aktywniejszego udziału
w pracach parlamentu”. Zdaniem
Chłędowskiego, „do Rady Państwa
dał się głównie z tego powodu wybierać, aby się trochę wyrwać z monotonnego wiejskiego życia. Wybitnego
stanowiska wszakże w Radzie Państwa nie zajmował, bo nie był mówcą,
a krótki, słaby wzrok nie pozwalał mu
nawet dużo czytać”. Nie zmienia to
faktu, że był wybierany do Delegacji
do spraw Wspólnych, a 25 kwietnia
1910 r. zasiadł z nominacji cesarskiej
w Izbie Panów jako członek mianowany dożywotnio.
Od 1895 r. Gołuchowski był posłem na Sejm krajowy. Przez 12 lat
reprezentował wyborców z kurii gmin
wiejskich w okręgu Husiatyn, by w
latach 1908-1914 zasiadać w Sejmie
wybierany w obwodzie czortowskim
przez większą własność. Jak pisał
Michał Bobrzyński, był jednym z „najpoważniejszych posłów”.
W 1895 r. wszedł do komisji podatkowej, a w komisji sanitarnej został
zastępcą przewodniczącego. Trzy
lata później został członkiem komisji
propinacyjnej. W 1900 r. wybrano go
zastępcą przewodniczącego komisji
podatkowej, dwa lata później przewodniczącym komisji sanitarnej, a w
1908 r. objął przewodniczenie komisji
podatkowej jako uznany finansista posiadający zdolności administracyjne.
W 1898 r. wszedł w skład sejmowej
deputacji na obchody 50-lecia panowania cesarza Franciszka Józefa.
Po śmierci Stanisława Badeniego,
w dniu 14 czerwca 1912 r. został mianowany przez cesarza na wakującą
funkcję Marszałka Sejmu krajowego.
Zaszczyt ten spotkał go ze względu
na autorytet rodziny zasłużonej dla
Galicji, ponieważ był osobą kompromisową, akceptowaną przez Stańczyków i Podolaków (szczególnie
popieraną przez Dawida Abrahamowicza), ale także dlatego, że był – jak
wspomina Chłędowski – „pod każdym
względem człowiekiem wielce szanowanym i sympatycznym”, lubianym „z
powodu swego pojednawczego, spokojnego charakteru”. Nowy Marszałek
krajowy otwierając po raz pierwszy
posiedzenie Sejmu galicyjskiego 18
marca 1913 r. przedstawił swoisty
program działania, w którym zapowiedział, że ma uczciwy zamiar „służenia
dla dobra kraju” przy wsparciu różnych
narodowości i stronnictw.
Według Bobrzyńskiego, Gołuchowski „używał wielkiego wzięcia w stronnictwie podolskim”, choć sam „nie wy-

suwał się naprzód”. Jednak w Sejmie
związany był z tą grupą Podolaków,
która zdecydowała się na współpracę
ze Stańczykami. Dlatego też w sprawie ruskiej przyjął postawę umiarkowaną i nawet poparł ideę założenia
uniwersytetu ruskiego we Lwowie.
Zabiegał o poprawę sytuacji w
szkolnictwie i jego rozwój. W styczniu
1898 r. wystąpił z wnioskiem do Rządu, ażeby jeszcze w tym roku utworzył
w Czortkowie, zaś w najbliższych latach w Krośnie szkoły realne siedmioklasowe z językiem wykładowym polskim. Swój wniosek motywował tym,
że „w południowo-wschodniej części
kraju na przestrzeni od Tarnopola ku
południowej granicy nie ma ani jednej
szkoły średniej, a w zachodniej części
kraju jest szkół realnych zbyt mało”.
Szczególnie mocno popierał Czortków, jako miejsce wybudowania szkoły, gdyż miasteczko to było siedzibą
wielu urzędów, zwłaszcza wojskowych, a także sądu obwodowego. Ponadto leżało mniej więcej w tej samej
odległości od Zaleszczyk i Trembowli,
a także miało połączenie kolejowe z
siecią kolei północno-wschodnich. Był
również autorem wniosku (1912 r.) w

W historii c.k. Galicji niepoślednią rolę
odgrywali Podolacy – konserwatywne
stronnictwo polityczne ziemian Galicji
Wschodniej lat 1867-1914. W poprzednich
numerach Kuriera Galicyjskiego przedstawiliśmy historię tego ugrupowania. Poniżej kontynuujemy cykl artykułów poświęconych biografiom jego najwybitniejszych
przedstawicieli. Zapraszamy do lektury!
czyzny w Rosji, pominięto mieszkańców gminy Zielona, gdyż wówczas
byli już obywatelami państwa austriackiego” – napisał. Ponieważ wszystkie
ostatnie zabiegi mieszkańców gminy
podjęte „samoistnie” nie przyniosły
poprawy ich sytuacji, Gołuchowski
apelował do rządu, aby „przyszedł w
pomoc pokrzywdzonym bez ich winy
mieszkańcom gminy Zielona”.
W kwestii reformy wyborczej Gołuchowski zajął stanowisko wybitnie
pojednawcze i kompromisowe. W
1913 r. przyznawał, że zasady przyszłej ordynacji wyborczej nie zadowalają niestety nikogo, „w czym może
należy dopatrzeć się dodatniej strony
tych zasad, dopuszczających szerokie
warstwy społeczeństwa naszego do
wspólnej pracy w życiu publicznym
i na tych to warstwach spoczywać będzie odpowiedzialność za dalsze losy

Pałac Adama Gołuchowskiego w Husiatyniu
sprawie upaństwowienia gimnazjum
realnego w Skałacie z polskim językiem wykładowym.
Interesował się sprawami lokalnymi. W 1900 r. był wnioskodawcą w
sprawie mieszkańców gminy Zielona,
w powiecie hysiatyńskim, których położenie uznał za „nader krytyczne i opłakane”. Domagał się od Wydziału krajowego „bezzwłocznej pomocy” dla tej
gminy i współdziałania z rządem „dla
ekonomicznego wzmocnienia i utrzymania egzystencji włościańskich”. W
wystąpieniu sejmowym wyjaśniał, że
„gmina ta rozerwaną została na dwie
części przy ustalaniu granic między
państwem austriackim i rosyjskim, a
mianowicie w ten sposób, że ogrody i
chałupy są po stronie austriackiej, orne
zaś pola wcielone zostały do państwa
rosyjskiego”. Uważał, że w sprawie tej
gminy i rząd zawinił, gdyż jej sytuacji
nie uregulował w stosownym czasie,
ale i sami chłopi, „gdyż nie upominali
się zawczasu o swoje prawa, a raczej
o swoją krzywdę”. W złożonej wcześniej interpelacji do komisarza rządowego zwrócił uwagę na wyjątkowego
pecha mieszkańców Zielonej. „Przy
zniesieniu pańszczyzny w Austrii nie
indemnizowano gruntów ornych włościan z Zielonej, jako położonych poza
obrębem państwa austriackiego, przy
zniesieniu zaś poddaństwa i pańsz-

naszego kraju”. Jego zdaniem, zasady
przyjęte w ordynacji przez większość
komisji reformy wyborczej „zabezpieczają obu narodowościom kraj
nasz zamieszkującym swobodę rozwoju ekonomicznego i kulturalnego, i
wszystkim warstwom społeczeństwa
naszego współudział w pracach Sejmu i Rad powiatowych, zabezpieczają dalej prawa mniejszości narodowych
w okręgach wyborczych oraz swobodę
na obszarach dworskich”. Z tego też
powodu stwierdził, że reformę popiera
„bez zapału, ale z przekonaniem”.
Jako Marszałek krajowy starał się
doprowadzić do uchwalenia reformy
wyborczej, choć – zdaniem Buszko
– „uchwalona po długich przetargach
nowa sejmowa ordynacja wyborcza
doszła do skutku przy mało znaczącym
udziale Gołuchowskiego”. Tenże autor
twierdzi, że Gołuchowski i część Podolaków, którzy oficjalnie uchodzili za
zwolenników reformy, jako przynależni
do umiarkowanej prawicy, „w gruncie
rzeczy byli jej przeciwnikami, nie mniej
zaciętymi od swych pobratymców ideologicznych spod znaku Centrum”.
Jeśli wzdrygali się otwarcie występować przeciwko reformie, „to w obawie
narażenia się rządowi”. W przypadku
Gołuchowskiego podobno sam cesarz
polecił mu, jako Marszałkowi krajowemu, dopilnować przeprowadzenia

reformy przez Sejm. Nie zmienia to
jednak faktu, że Gołuchowski potrafił
myśleć niezależnie i mieć swoje zdanie, a przede wszystkim, miał odwagę
je wypowiadać.
Otwierając sesję sejmową w
grud-niu 1913 r. nieco uwagi poświęcił kwestii ordynacji wyborczej, więcej
sprawom budżetowym i podatkowym,
a najwięcej inwestycjom. Wyraził zadowolenie, że „został już wykończony
pawilon chorób zakaźnych we Lwowie,
zaś budowa zakładu poprawczego w
Przedzielnicy i domu obłąkanych w Kobierzynie jest na wykończeniu i w ciągu
roku 1914 będą one otwarte”. Zauważył przy tym, że pomimo tego, iż nowy
zakład dla obłąkanych w kraju otwarty
zostanie, „zabraknie jeszcze miejsca,
aby pomieścić wszystkich umysłowo
chorych naszego kraju”. Dlatego domagał się, aby Sejm żądał od rządu, by
ten „wreszcie spełnił swój obowiązek i
przystąpił do budowy zakładu dla umysłowo chorych zbrodniarzy, co by w
znacznej mierze ciężaru krajowi ulżyło”. Nie był także usatysfakcjonowany
postępami prac restauracyjnych na
Wawelu, które jego zdaniem „żółwim
postępowały krokiem”.
Jako Marszałek krajowy nie tylko organizował pracę Sejmu, ale też
czuwał nad porządkiem obrad. Nie
pozwalał moskalofilom (ku zadowoleniu Ukraińców) przemawiać w izbie
po rosyjsku, co było zabronione, a
gdy nazbyt rosła temperatura debaty, zdecydowanie wzywał posłów do
porządku i uspokojenia się. Nie pozwolił także, aby na wniosek jednego
z posłów ukraińskich dyskutowano o
wewnętrznych sprawach Rosji, gdyż
„sprawy obcego państwa, jak i zarządzenia przez to państwo wydawane,
nie należą do kompetencji Sejmu”.
Znamiennym jest, że jako Marszałek krajowy Gołuchowski powiedział
ostatnie słowa na zamknięcie sesji Sejmu krajowego w dniu 4 marca 1914 r.
Były to słowa następujące: „Dziękuję
wszystkim Panom za bardzo wydajną
pracę w tej Wysokiej Izbie i spodziewam się, że wyjdzie ona na korzyść
i pożytek kraju i całego społeczeństwa.
Wyrażam też zarazem Panom życzenia wesołych Świąt (Wielkanocnych
– przyp. A. G.) i mam nadzieję, że po
świętach również się zbierzemy, żeby
jeszcze wiele spraw ważnych dla kraju
naszego załatwić. A teraz żegnam Szanowną Izbę. Posiedzenie zamykam.”
Nie przewidział, że były to ostatnie słowa wypowiedziane w galicyjskim Sejmie, który z powodu wybuchu I wojny
światowej i rozpadu Austro-Węgier już
się nigdy nie zebrał.
Hrabia Adam Gołuchowski, od
1878 r. kawaler maltański, a od 1881 r.
posiadacz tytułu cesarskiego i królewskiego szambelana austriackiego, zmarł
„na udar serca” 15 kwietnia 1914 r. we
Lwowie, gdzie mieszkał na stałe od lat
kilku. Pochowany został z wielkimi honorami w rodzinnym majątku Skały.
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Czy mamy prawo WYPOŻYCZONY
KOŚCIÓŁ
zabijać Polaków?
KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjęcia

Pawło Zubjuk
Zapytałem kiedyś dziewczynkę ze wsi Huta w rejonie Równe, co wie o wydarzeniach z 1943 roku, o konflikcie z miejscowymi Polakami. „A to u nas tutaj byli
Polacy?” – zdziwiła się.
Właśnie, ta odpowiedź bardzo
dobrze ilustruje świadomość młodego pokolenia Wołynian na temat
wydarzeń, które w sąsiedniej Polsce
są wątpliwą „wizytówką” Wołynia.
Największe natężenie tych wydarzeń przypada na lato 1943 roku.
Więc teraz akurat jest czas, aby pomyśleć: co wtedy się wydarzyło i kto
temu jest winien. Oczywiście, zdaję
sobie sprawę, że wielu czytelników
natychmiast uzna moje rozważania
za zdradę. Zgodnie z ich logiką,
prawda jest tylko jedna: Polacy – to
okupanci – ciemiężyciele, Ukraińcy
– to niewinne ofiary, które miały prawo do obrony.
Jakiekolwiek odchylenie, na milimetr w lewo lub w prawo od tej bezapelacyjnej prawdy – to „pełzanie przed
polskimi sponsorami” i „narodowe
samobiczowanie”. Ach tak, jeszcze
„tolerastja”. Termin ten, ukuty przez
rosyjskich szowinistów, nasi „patrioci” najbardziej ukochali i używają
przy każdej okazji.
Myślę, że z takimi nie ma sensu
dyskutować. Zalecam tej kategorii
czytelników zaprzestanie czytania w
tym momencie. A wszystkich pozostałych chcę poinformować, że nie
jestem historykiem, więc nie usiłuję
dokonywać jakichś precyzyjnych
naukowych wniosków. To po prostu
rozmyślania człowieka, który stara
się zrozumieć historię ubiegłego
wieku – ponieważ akurat ta historia
ma bezpośredni wpływ na naszą
współczesność.
Więc zacznijmy od tego,
skąd w ogóle wzięli się Polacy na Wołyniu.
Najprościej jest założyć, że od
stuleci pomiędzy Chełmem a Lublinem istniała swego rodzaju „granica
etniczna”, na wschód od której mieszkali Ukraińcy, a na zachód – Polacy.
Następnie polscy ciemiężyciele naruszyli tę granicę, wtargnęli na ukraińskie ziemie etniczne, gdzie przez
wiele stuleci, aż do 1943 roku uciskali
biednych chłopów ukraińskich.
Tu pojawia się jednak pytanie:
kim są Ukraińcy i Polacy?
To narody słowiańskie, które
ukształtowały się z różnych plemion.
Tym, co je zasadniczo różniło, była,
oczywiście, religia: prawosławna
i katolicka. Wynika stąd, że przez
wieki na terenach wpływów Rusi,
Polski, Litwy, Imperium Rosyjskiego
relacje pomiędzy katolikami i prawosławnymi zmieniały się pod wpływem okoliczności zewnętrznych:
ludzie przyjmując chrzest według tej
lub innej religii, uznawali się albo za
„Polaków”, albo za Rusinów.
Dlatego jestem gotów zaryzykować przypuszczenie, że znaczna

część wołyńskich Polaków nigdy
nie miała innej ojczyzny poza Wołyniem, a ich przodkowie byli kiedyś
wyznawcami prawosławia, a jeszcze
dawniej – miejscowymi poganami.
Oczywiście, jest jeszcze
temat osadników.
Kim byli osadnicy? To osiedleńcy, którym władze państwa Rzeczpospolita Polska (RP) przydzielała
ziemię na Wołyniu. Osadnicy dzielili
się na dwie kategorie: wojskowi i cywilni. Pierwsi – to weterani wojenni z
lat wojny 1918-21, którzy mieli prawo
do noszenia broni i byli traktowani
przez władze Polski jak filar polskiej
państwowości na ziemiach ukraińskich. Właśnie osadnicy wojskowi
byli podstawą polskich organizacji
patriotycznych, aktywnie uczestniczyli w „pacyfikacji” i w największym
stopniu dali się we znaki Ukraińcom.
Ale oni stali się ofiarami represji
sowieckich po „złotym wrześniu”,
ponieważ polskich nacjonalistów
Stalin „kochał” nie mniej niż nacjonalistów ukraińskich. „Tylko w okresie sześciu miesięcy, od października 1939 do kwietnia 1940 roku, na
Zachodniej Ukrainie poddano represjom 1.120.137 osób” – to zdanie w
różnych wariantach często lubią powtarzać nasi miłośnicy historii.
Więc nie zapominajmy, że znaczną część tych represjonowanych stanowili polscy osadnicy-pacyfikatorzy
i ich rodziny, a także polska policja,
byli wojskowi, harcerze i inni. To
oznacza, że w 1943 roku na Wołyniu
nie zostało już tak wielu polskich nacjonalistycznych aktywistów.
Czy polski rząd emigracyjny wykorzystywał ich w
celu utrzymania Wołynia
w granicach Państwa Polskiego? – Bezsprzecznie – wykorzystywał. Czy brali oni udział w
likwidowaniu działaczy ukraińskich
organizacji nacjonalistycznych? –
Bezsprzecznie – brali. Czy można
było na podstawie ich działalności
podejmować decyzję o likwidacji
całej ludności polskiej jako „okupantów” Wołynia? – A, tu już niech
każdy rozsądzi sam.
Oczywiście, możemy twierdzić,
że nikt Polaków nie likwidował, tylko zaproponowano im, by zabierali
się do Polski. Ale nie zapominajmy,
że drogi w tym czasie były kontrolowane przez hitlerowców, a lasy –
przez banderowców. I skutecznego
przemieszczenia Polaków z pod
Równego do Lublina nikt nie zabezpieczał ani nie gwarantował, wręcz
przeciwnie: szanse były znikome.
Dlatego propozycja „zabierajcie się
do Polski” była z góry niewykonalna. Niektórzy próbowali ukryć się w
miasteczkach, ale i tu nie było gwarancji bezpieczeństwa.
Po pierwsze, głód, przecież hitlerowcy nie zaopatrywali miejscowej ludności w zbyt wielkie ilości
żywności. Po drugie, hitlerowcy nie
bardzo starali się chronić ludność
polską, zwłaszcza w mniejszych
miasteczkach.

11 lipca 1943 roku oddział UPA
całkowicie zniszczył miasteczko Poryck, z którego pozostała tylko ukraińska dzielnica Pawliwka. Właśnie
tam znajduje się znany pomnik, pod
którym złożyli kwiaty Kuczma i Kwaśniewski. W tym miasteczku wiele
osób zginęło podczas mszy w miejscowym kościele, ponieważ właśnie
wtedy przypadał dzień świętych Piotra i Pawła: obrzucili ich granatami,
następnie dobili rannych. Nie jestem
ekspertem od chrześcijaństwa, ale
wątpię, aby chrześcijanin mógł na
poważnie uznać taki postępek za
„walkę z przeklętymi ciemięzcami”.
Nawiasem mówiąc, dwa lata
przedtem w taki sam sposób likwidowali „wrogów” w łuckim więzieniu
inni „bojownicy o szczęście ludu pracującego” – enkawudziści.
Cel uświęca środki?!...
Komiks o historii UPA z 1953
roku (przy okazji, „Historyczna Prawda” przygotowuje jego opublikowanie w dziale „Artefakty”). Za winnych
masakry na Wołyniu zostali uznani
Niemcy.
Tak, chciałbym jeszcze wspomnieć, że wiem o symetrycznych
działaniach polskich formacji paramilitarnych w stosunku do ludności
ukraińskiej. I wiem, że wszystkie
debaty na ten temat sprowadzają
się do dyskusji, kto pierwszy zaczął,
kto więcej ludzi zamordował, i kto
powinien prosić o wybaczenie. Ja
nie chcę nikogo przepraszać i nie
domagam się przeprosin od nikogo:
zresztą, to nie wskrzesi umarłych.
Po prostu jestem przekonany, że prawda o historii
naszego Wołynia w pierwszej kolejności potrzebna
jest nam, nie Polsce, Rosji
czy Watykanowi. To – nasza
ziemia. I jesteśmy wystarczająco silni, aby nie zniekształcać jej historii w stylu
sowieckiej propagandy.
Spróbujmy nie myśleć szablonowo, nazywajmy rzeczy po imieniu.
Nie kreślmy obrazu sąsiednich narodów jako burżujów w cylindrach,
panów z nahajkami, katów z bałałajkami i tym podobnych. Nie wyobrażajmy sobie wszystkich ukraińskich
organizacji, partii i instytucji wojskowych jako takich sobie niedoścignionych, idealnych rycerzy – bohaterów. Dostrzegajmy błędy zarówno
w naszej przeszłości, jak i w naszej
współczesności. Może wtedy w końcu nauczymy się wyciągać prawidłowe wnioski. I zdobędziemy prawo do
ludzkiej przyszłości.
Artykuł ukazał się na ukraińskim portalu „Ukrainska
Prawda”, w dodatku historycznym „Historyczna Prawda”: http://www.
istpravda.com.ua/columns/2011/06/8/41972/, środa,
8 czerwca 2011; przedruk
pochodzi z portalu kresy.pl
Tłumaczenie:
Wiesław Tokarczuk

Tylko na czas prymicji ks.
Stanisława Mihułki, w dniu 12
czerwca, rzymskim katolikom
z Komarna (rejon Gródek,
obwód lwowski), którzy już
dwa dziesięciolecia sprawują
nabożeństwa w kapliczce na
cmentarzu, udało się wypożyczyć swój kościół parafialny, który posiada wspólnota
grekokatolicka.
Ks. Stanisław Mihułka niedawno
został wyświęcony przez biskupa bydgoskiego Jana Tyrawę wśród ośmiu
alumnów WSD diecezji bydgoskiej.
Teraz będzie pełnić posługę kapłańską w tej diecezji.
„To nie jest tak często spotykane,
że z jednej rodziny mamy dwa powołania” – powiedział Michał Bajcar, proboszcz parafii rzymskokatolickiej w
Gródku, który dojeżdża do Komarna.
Wspólnota obrządku łacińskiego w
tym miasteczku od lat bezskutecznie
wałczy o zwrot kościoła z XVII wieku.
Został on przekazany przez miejscowe
władze grekokatolikom, którzy posiadają już dwie cerkwie i prawie nie korzystają ze świątyni rzymskokatolickiej.
Jedyny raz wpuszczono rzymskich katolików do kościoła, gdy starszy brat
dzisiejszego prymicjanta – ks. Andrzej
Mihułka miał w tej świątyni swoje prymicje w roku 2002. A teraz po raz drugi

ks. Andrzej i ks. Stanisław Mihułka
udało się wypożyczyć kościół parafialny dla prymicji ks. Stasia Mihułki.
„A ile jeszcze trzeba prymicji, żeby
ten kościół został zwrócony?” – pytał
ks. Bajcar zgromadzonych w kościele
wiernych, zwłaszcza gości – grekokatolików.
„To nic, że dzisiaj ta łacińska świątynia jest jeszcze w rękach nieżyczliwych ludzi – powiedział w homilii ks.
Michał Hołdowicz ze Złoczowa. – To
nic, że ta świątynia jest w rękach niewłaściwych ludzi. Kościół to nie tylko
mury. To ludzie i każde powołanie do
kapłaństwa jest o wiele ważniejsze niż
setki, niż tysiąc takich świątyń”. Zaznaczył, że nie każda z parafii powstałych
po upadku Związku Sowieckiego może
się poszczycić dwoma powołaniami do
kapłaństwa, i to z jednej rodziny.
Ks. Michał Bajcar, podziękował
grekokatolickiemu ojcu Iwanowi za
udostępnienie pomieszczenia kościoła
dla mszy prymicyjnej ks. Stanisława Mihułki i jednocześnie zapewnił, że wspólnota rzymskokatolicka nadał ciągle
modli się o zwrot tej świątyni wiernym.
„Nad nami jest Pan Bóg i On nas rozsądzi” – zaznaczył ks. Bajcar. Wzywał

Błogosławieństwo matki na
progu kościoła
do solidarności w tej intencji zwracając
się do wiernych przybyłych z okolicznych parafii oraz pielgrzymów z Polski.
„Bo to nie ja potrzebuję tego kościoła
– zauważył. – To Komarno potrzebuje kościoła. I dlatego dzisiaj niech ta
msza św. będzie takim naszym wielkim
krzykiem do Boga: Boże, ześlij Ducha
Świętego; Boże, niech ta świątynia będzie taką, jaką powinna być, nie według
mojego zdania, a zdania Bożego”.
„Mamy wstyd na cały świat, przez
ten kościół” – mówią mieszkańcy Komarna.
Komarno stało się symbolem ukraińsko-polskiego nieporozumienia – powiedzieli Kurierowi obecni na prymicji
wierni z parafii grekokatolickiej. Doszło
nawet do tego, że kiedyś sprowokowany został napad na samochód księdza
rzymskokatolickiego z Polski, a najmłodszy synek z wielodzietnej rodziny
Mihułków był ochrzczony w kaplicy na
cmentarzu. Czy to jest normalne?
„To jest miejsce konsekrowane” –
uważa grekokatolicki kapłan Iwan, z
którym próbowałem porozmawiać na
placu przed kościołem. „Porozumienie
ma być dwustronne – powiedział o.
Iwan. – W Komarnie było to reakcją na
to co uczynili z naszą katedrą w Przemyślu. Niesprawiedliwość powoduje
niesprawiedliwość”. Dodał, że Kościół
rzymskokatolicki w Polsce korzysta z
wielu cerkwi grekokatolickich. Zdaniem kapłana grekokatolickiego, pomieszczenie kapliczki cmentarnej jest
wystarczającym dla wiernych kościoła
rzymskokatolickiego. Kapłan ten nie
był chętny do rozmowy, dlatego szybko się pożegnał i odszedł.
Taras Iwanyćkyj, burmistrz Komarna, przyszedł do kościoła z bukietem
czerwonych róż i złożył życzenia ks.
prymicjantowi Stanisławowie Mihułce.
Udzielił też wywiadu Kurierowi. Zaznaczył, że w stosunkach między Ukraińcami a Polakami w tym miasteczku nie
ma problemów. „Każdy rozumie jeden
drugiego – stwierdził. – Moim zdaniem
tak będzie i dalej. Osobiście darzę jednakowym szacunkiem mieszkańców
wszystkich wyznań i możecie zobaczyć
mnie w każdej wspólnocie religijnej.
Ten konflikt powstał jeszcze przed objęciem przeze mnie funkcji burmistrza.
Mam na ten temat swoje zdanie. Czas
rozsądzi tych ludzi i, mam nadzieję, że
wszystko będzie normalnie”.
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V lat na skrzydłach sztuki
Kornela Makuszyńskiego w Stryju, które corocznie organizuje Festiwal Teatrów Dziecięcych. Pomyśleliśmy, że
w tym roku fajnie byłoby przywieść tam
wystawę „Skrzydła dzieciom”. Otwarcie odbyło się w siedzibie centrum. W
Stryju wystawa miała charakter wyłącznie promocyjny – zarówno projektu, jak
i twórczości młodych artystów.
Prace z wystawy „Skrzydła dzieciom” zostały też zaprezentowane
na wystawie artystycznej „Miasto
natchnienie”, która jest organizowana
przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk
Pięknych i Związek Plastyków Ukrainy.

Julia Łokietko
tekst i zdjęcia

Trafny pędzel,
który się na wszystko sposobi,
Z rzeczy najokropniejszej
najpiękniejszą zrobi.
Natura – farb skarbnica,
sztuka – ich mistrzyni.
(F. K. Dmochowski)
Historia
Klub młodych artystów „Skrzydła”
rozpoczął działalność przy lwowskim
Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych (TPSzP) w marcu 2006 r., do
dziś zgodnie przy nim działa i realizuje
wspólne projekty artystyczne. Przypiął „Skrzydła” młodzieży Władysław
Maławski, absolwent wydziału malarstwa sakralnego Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych. „Studia
zbliżały się ku końcowi, przygotowywałem pracę dyplomową i strasznie
mi było żal żegnać się z zapoznanymi
wciągu tych lat artystami. Co dalej
z nami będzie? – myślałem. Każdy
gdzieś sobie wyjedzie, usamodzielni
się i będzie tworzyć. Nie każdy jednak
potrafi wydostać swą sztukę z pracowni i zaprezentować. Pomyślałem, że
warto byłoby założyć klub młodych artystów przy lwowskim TPSzP, o czym
też dogadałem się z prezesem. Koledzy wsparli mnie z entuzjazmem.
Członkowstwo w klubie jest przecież
dodatkowym bodźcem do twórczości. Daje możliwość tworzenia dla
sztuki, nie tylko na zamówienia. Nasza grupka była nieliczna, zaczęliśmy
więc ściągać przyjaciół i znajomych.
Ktoś z czasem odchodzi, wiele osób
się zgłasza” – opowiada Władysław
Maławski. Młodzi artyści przyznają,
że działalność w klubie jest dla nich
pożyteczna z wielu przyczyn. Mają
okazję do integracji i wymiany doświadczeń podczas wspólnej pracy
w pracowniach i na różnego rodzaju
plenerach. Kontaktują się z różnego rodzaju środowiskami twórczymi i wielbicielami sztuki. Chętnie dzielą się talentem i doświadczeniem z dzieciakami,
dla których organizują plenery malarskie. „Pracujemy w rodzinnym gronie.
Tematy do wystaw wybieramy wspólnie, czasem spontanicznie, spotykając
się na tzw. „burzy mózgów”. Podobnie
też powstała nazwa klubu – „Skrzydła”.
Wyobraźnia może przecież zanieść duszę w krainy nieznane i odkryć oczom
nowe traktowanie niby znanego od
dawna” – wyjaśnia prezes.
Przez cały czas klubowi patronuje Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. Wiele
projektów wspiera Fundacja „Pomoc
Polakom na Wschodzie”, w tym – projekt „Skrzydła dzieciom”; inicjatywy
związane z organizacją warsztatów
plastycznych dla dzieci, wystaw artystycznych o tematyce dziecięcej,
wystaw prac dzieci, plenerów malarskich, wystaw indywidualnych „Skrzydeł”. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wspiera z kolei szkoły plastyczne
dla dzieci i osób starszych, które dzia-

Klub młodych artystów „Skrzydła”
łają przy lwowskim TPSzP. „Prowadzę
szkołę dla dzieci i młodzieży. Przychodzi dużo dzieciaków z polskich szkół,
rodzin. Malujemy razem i nie mamy
podziału na grupy. Mamy szereg stałych uczniów, przychodzi też wiele nowych. Bardzo wesoło pracuje się nam
pod „Własną Strzechą” na Rylejewa –
wśród wrzawy i szczerych uśmiechów.
Zapoznaję dzieciaków z podstawowymi technikami malarskimi. Tematyka
prac jest dowolna, choć przygotowuję
też im pewne „zadania domowe”. Zajęcia są nieodpłatne” – opowiada Władysław Maławski.
O współpracy i nie tylko…
Młodzi artyści ciągle doskonalą warsztat poprzez uczestnictwo
w różnego rodzaju plenerach. Przy
wsparciu państwa Urszuli i Mariusza
Olbromskich z Muzeum Narodowego
Ziemi Przemyskiej udało się zorganizować wiele wspaniałych plenerów w
Krzemieńcu, na Ukrainie – np. „Z biegiem Ikwy” 2006 r. i „Dialog dwóch kultur”, 2007 r. W 2007 roku młodzi artyści zostali zaproszeni do uczestnictwa
w międzynarodowym plenerze „Lwów
– Wrocław – Karpacz”, organizatorem
którego była Fundacja Kresowa „Semper Fidelis” we Wrocławiu. W podsumowujących plener pracach utrwalono krajobrazy i pamiątki historycznoarchitektoniczne Lwowa, Poczajewa,
Ostroga, Krzemieńca (Ukraina), Wro-

Tatiana Umińska „Jestem
obrażona”

Szkoła plastyczna dla dzieci pod „Własną Strzechą”
przy ul. Rylejewa
cławia i Karpacza (Polska). Odwiedziły
„Skrzydła” też Grodno by wziąć udział
w międzynarodowym plenerze malarskim „Nadniemnie – 2008”. W tym
samym roku goszczono klub również
na plenerze „Podkarpackie impresje
Rzeszów – Kotań 2008” (Polska).
„Skrzydła” zajmują się też prowadzeniem warsztatów plastycznych w
ramach Festiwalu Teatrów Dziecięcych
„Podaruj dzieciom uśmiech”, który organizuje w Stryju Centrum KulturalnoOświatowe im. Kornela Makuszyńskiego. W ciągu paru godzin plastycy malują z dziećmi, uczą ich różnych technik,
po czym odbywa się konkurs i jury dokonuje selekcji najlepszych rysunków.
Bardzo dużo dzieci bierze w tym udział.
Po całym mieście wiszą ogłoszenia o
festiwalu i warsztatach plastycznych
dla dzieci, przychodzą więc nie tylko
uczestnicy festiwalu, ale też po prostu
dzieci mieszkańców Stryja.
Prezes klubu od lat przyjaźni się
z Michałem Bajcarem, proboszczem
parafii rzymskokatolickiej w Gródku Jagiellońskim. Ksiądz bardzo życzliwy jest
do młodzieży i artystów, goszcząc ich
chętnie w murach swego zabytkowego
kościoła. W ramach projektu „Skrzydła
Dzieciom”, młodzież z klubu szykuje
się odwiedzić Gródek z wystawą i jednodniowym plenerem dla dzieci.
O projekcie „Skrzydła Dzieciom”
opowiada Władysław Maławski:
- Zaczęliśmy realizować projekt
wspólnie ze Stowarzyszeniem „Rodzina Kolpinga”. Jest to organizacja społeczno-religijna, która działa prawie na
całym terytorium Ukrainy i jest bardzo

znana w Europie, wspierana przede
wszystkim przez Niemcy. Stowarzyszenie opiekuje się dziećmi cierpiącymi na porażenie mózgowe i angażuje
na ten cel wolontariuszy. Częstokroć, z
powodu braku sprawności w poruszaniu się, dzieci należy odwiedzać w domach i tam z nimi pracować. Ośrodki
Stowarzyszenia działają we Lwowie,
Łucku, Równym, Czerniowcach, Kamieńcu-Podolskim i innych miastach
na terenie Ukrainy. Jeden z najważniejszych i najaktywniejszych mieści
się w Czerniowcach. Zapoznaliśmy się
z nim dzięki Julii Wąsowicz, która pracuje tam jako kierownik młodzieży.
W 2010 r., do Międzynarodowego
Dnia Dziecka, wspólnie wpadliśmy na
pomysł zorganizowania wystawy o
charakterze charytatywnym. Odbyła
się w Obwodowym Muzeum Sztuki
w Czerniowcach. Organizacją zajęło
się Stowarzyszenie, do nas należało
jedynie stworzenie wystawy. Po raz
pierwszy zrobiliśmy wystawę-aukcję,
a zebrane pieniądze przeznaczyliśmy
na pomoc dzieciom o wadach rozwojowych. W tym roku odbyła się druga
edycja projektu „Skrzydła Dzieciom”.
Przeprowadziliśmy akcję reklamową.
Tym razem nie sprzedawaliśmy obrazów, tylko przeprowadziliśmy zbiórkę
pieniędzy podczas wystawy. Mieliśmy
duże powodzenie, ponieważ wiele osób
dzwoniło później i proponowało pomoc
dzieciom. Staramy się też poszerzyć
geografię projektu o inne ośrodki działania „Rodziny Kolpinga”.
Od lat „Skrzydła” współpracują z
Centrum Kulturalno-Oświatowym im.

Z chmur na ziemię
Twórczość młodych plastyków jest
bardzo różnorodna. „Skrzydła” pracują
w dziedzinie malarstwa olejnego, ikonografii, pasteli, grafiki, rzeźby, ceramiki i fotografii. Z ostatnim ciepłym
powiewem jesieni, w październiku
2006 roku odbyła się pierwsza wystawa klubu w galerii „Własna Strzecha”
przy lwowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. Wzięło w niej
udział dziesięciu młodych malarzy.
Była to nieliczna grupa, ale bardzo
aktywna i ambitna. Zaprezentowano
wiele utworów malarskich, prac w dziedzinie grafiki oraz ceramiki artystycznej, a każde obrazowało indywidualne
traktowanie poszczególnych akcentów
twórczych. Każdy artysta starał się
stworzyć własny niepowtarzalny styl.
„Oglądając prace „Skrzydeł” można
oczywiście dopatrzyć się wielu odwołań do tradycji, – oceniła wystawę historyk sztuki Oksana Fedoruk. – Każdy

Tatiana Umińska „Julia”
z członków klubu znajduje się jednak w
procesie kształtowania indywidualnej
maniery twórczej, nie dziwota więc, że
podświadomie czerpie z tego skarbca.
Poprzez ekspresyjne interpretacje artystyczne, w pracach „Skrzydeł” da się
już poczuć zalążki przyszłych śmiałych
eksperymentów, które mają szansę
odnowić wizję artystyczną przy kolejnych wzlotach”. „Częściowo, by nas
podtrzymać, częściowo z ciekawości,
na wystawę przyszło wiele naszych
przyjaciół. Niektórzy już zostali. Zaczęliśmy jeździć na plenery, brać udział w
wystawach TPSzP. Klub się rozszerzał”
– komentuje pierwsze kroki prezes.
Wystawa „Miłość daje skrzydła”,
którą zaprezentowano Lwowianom
w listopadzie 2007, stała się drugą w
historii „Skrzydeł”. Klub wzbogacił się
ilościowo w artystów i tym razem w galerii „Własna Strzecha” brakowało miej-
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sca dla ich prac. Nie brakowało jednak
widzów, a nikt nie pozostał obojętny
wobec wspaniałych dzieł poświęconych najpiękniejszemu uczuciu. „Gorące pragnienie wznosi się z nieznanych
głębin tęczą uczuć w przeczuciu wybuchowego strzału miłości do wszystkich
płaszczyzn wewnętrznej przestrzeni
czasowej... Dynamika emocji rozpływa
się energicznymi potokami po żyłach
wrażliwej duszy” – z zachwytem pisze
o wystawie Oksana Fedoruk.
Pod koniec 2008 roku, w galerii
„Własna Strzecha”, odbyła się wspólna wystawa prac malarskich i grafiki
„Skrzydeł” oraz Lwowskiego Towarzy-

stwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Tym
razem młodzi artyści skupili się wokół osoby i twórczości znanego polskiego poety, lwowianina, Zbigniewa
Herberta. Młodzi artyści niezwykle
starannie przygotowywali prace na tę
wystawę. Każdy wyciszał się w pracowni. Wybierał utwory Księcia Poetów, które najbardziej go poruszyły
i starał się przekazać wrażenia w
granicach indywidualnej twórczości.
Nie było łatwo, nie łatwa bowiem jest
ta poezja. Skrzydlaci jednak sobie
poradzili.
W 2009 r. „Skrzydła” odznaczyły
trzyletni jubileusz wystawą malarstwa

„Miasto Natchnień” Władysław Maławski

SABINA RÓŻYCKA
tekst i zdjęcia
Młody artysta Iwan Gorganiuk, z karpackiej wioski Kosmacz, rozpoczął produkcję
huculskich kresań (kapeluszy
– red.), z symboliką Euro 2012.
Łącząc tradycje produkcji charakterystycznych kapeluszy
huculskich ze współczesną
symboliką, chce przedstawić
gościom huculszczyzny i kibicom bogatą kulturę swej
ziemi.
Do przysiółka Wedmeżyj, gdzie
mieszka młody artysta z żoną Anną, od
centrum wioski dobry szmat drogi. Miejscowi ten odcinek pokonują szybko, ale
goście mogą się zasapać. Ale widoki,
które odkrywają się przed nimi, warte
są trudu. Dokoła góry, schludne chatki,
rzeczka, smreki. Raj i spokój. W każdej
chacie mieszkają utalentowani rzeźbiarze, bednarze, stolarze, hafciarki, tkaczki, liżnikarki (liżnik – koc tkany z owczej
wełny – red.), muzycy-wirtuozi. Co nie
obejście – to swego rodzaju muzeum.
W domu Iwana i Anny cała kolekcja kresań. Czarne, zielone, kawowe,
z płaskim denkiem, szerokim rondem,
lekko uniesionym po bokach, ozdobione wokół kolorowymi nitkami i kolorowymi bajorkami (kolorowymi sznurami

i fotografii „Tryptyk”, którą każdy mógł
oglądać we lwowskim Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego. Warto podkreślić, że kierownik muzeum
Roman Czmełyk bardzo życzliwie
ustosunkowuje się do klubu i chętnie
go gości. „Tryptyk jest spójnym utworem, w którym jeden pomysł jednoczy
trzy części składowe, a każda z nich
jest samodzielnym wcieleniem artystycznym – pisze w recenzji Oksana Fedoruk. – Tym razem malarze
przemówili nie tylko różnorodnością
kompozycji, kolorystyki i pomysłów,
ale też przy pomocy rozszerzonego
widzenia świata”.
W 2010 r. we lwowskim Muzeum
Etnografii i Przemysłu Artystycznego
odbyła się wystawa „Skrzydeł” i młodzieży ze Związku Plastyków Ukrainy
oddział we Lwowie o wymownej nazwie „Przestrzeń i Czas”. Władysław
Maławski opowiada: „Przedstawiłem
projekt wystawy prezesowi związku Olehowi Mykycie, z którym od lat
współpracuje Lwowskie Towarzystwo
Przyjaciół Sztuk Pięknych. Z młodzieżą skupioną wokół związku poznajemy
się ciągle poprzez plenery i odwiedzanie się z okazji wystaw artystycznych.
Pomyśleliśmy, że warto coś razem
zrobić. Tym razem poszerzyliśmy ekspozycję o rzeźbę, szkło artystyczne
i batik (technika malarska polegająca
na uzyskiwaniu wzorów na tkaninie,
przez pokrywanie jej woskiem i kąpieli w barwniku)”. W towarzyszącym
wystawie komentarzu, młodzi artyści
pisali: „Czas płynie nieubłagalnie, nie
oglądając się za siebie. Tworzy wir,
w który jesteśmy wciągnięci. Któż
pamięta, co było rok temu? Liczy
się tylko dzisiaj, które kiedyś było
jutrem, a jutro będzie dniem wczorajszym. Cóż znaczy pojęcie „czas”?
Sekunda, wiek, tysiąclecie? Czas
– jednostka życia wymyślona przez
człowieka? Czym jest przestrzeń?
Podobnie, jak czas, przynosi zapomnienie”.

Praca nad każdą wystawą trwa
trzy-cztery miesiące, a każdej towarzyszy zazwyczaj wydanie albumu,
w którym prezentowane są poszczególne osiągnięcia i sylwetki twórcze
malarzy. Kolejna wystawa klubu –
„V lat na skrzydłach sztuki” – będzie
jubileuszowa. W tym roku, z okazji
„pięciolecia”, młodzi artyści postanowili zrobić najwięcej jak tylko się da, a
wyniki zobaczymy na wystawie. „Każda wystawa jest dużą niespodzianką,
– zwierza się Władysław Maławski.
– Każdy tworzy w swoim zakresie, a
później się składa całość jak puzzle.
Bardzo podoba mi się proces organi-

zacyjny. Wprawdzie, nie jest łatwo zorganizować wystawę, pozbierać i oprawić prace, ułożyć katalogi, rozesłać
zaproszenia. Z niczym jednak nie da
się porównać ekscytacji po zakończeniu przygotowań i przed otwarciem
wystawy. Cieszy mnie, że Lwowiacy
interesują się naszą twórczością, a
młodzi artyści mają możliwość zaprezentować swe dzieła. Nie każdy
przecież ma możliwość zrobić indywidualną wystawę, bo to są koszty,
wysiłek i czas. Bardzo jest dla mnie
ważne to, że dzięki klubowi nasze

„Hucuł bez kresani, jak dziewczyna bez posagu, – mówi, zapraszając
do chaty miła gospodyni Anna. – My,
z mężem chcemy, aby kibice, którzy
przyjadą z całego świata, stali się
trochę hucułami. Jesteśmy dumni
ze swej ziemi, jaskrawego odzienia,
skocznych kołomyjek, muzyki i utalentowanych ludzi. Dobro i nasz talent
przekazujemy gościom przez nasze
kresanie. Nasze kapelusze – to nie
zwykłe nakrycie głowy. To amulety,
które utrzymują męską siłę i energetykę gór. Nasze kresanie mają wokół
opaskę z nitek i koralików. Rombiki,

– red.). Na niektórych po bokach zwisają kolorowe frędzle – darmozwisy.
Jest i akcent europejski – wielkie, z
czarnego filcu, płaskie nakrycie gło-

wy. Dookoła kapelusza przeplecione
wstążki w barwach narodowych Polski i Ukrainy, gospodarzy Euro 2012,
i haft koralikami EURO 2012.

Obecnie „Skrzydła” łączą 25 młodych malarzy, przeważnie polskiego
pochodzenia – absolwentów i studentów wyższych uczelni artystycznych
zachodniej Ukrainy. „Celem klubu
jest wspieranie i rozwój polskich tradycji i kultury, polsko-ukraińskiego
środowiska artystycznego we Lwowie
i poza jego granicami, odradzanie
tradycyjnych gatunków sztuki ukraińskiej i polskiej, które są częścią integralną kultury światowej, stwarzanie
niepowtarzalnych prac, które mogłyby

Wystawa „Miasto Natchnień”. Tatiana Umińska

KAPELUSZ DLA KIBICA

Iwan Gorganiuk chce „ohuculić” wszystkich kibiców Euro
2012

nazwiska mogą zaistnieć w kolebce
życia artystycznego Lwowa”.

kółka, nieskończoności – to elementy,
w których jest zakodowana pradawna
siła i możliwie, modlitwa. Otóż, gdy
ubiera gazda taki kapelusz, żadne
licho go się nie czepi”.

dumnie nazywać się prawdziwą sztuką i miały prawo na własne zdanie w
ogólnej dyskusji współczesnego życia
artystycznego” – czytamy w katalogu.
„Skrzydlaci” artyści są jeszcze dość
młodzi, jednak ich śmiałe twórcze rozwiązania wypełniają środowisko artystyczne Lwowa nowym promieniem
rozwoju kreacyjnego zarówno artysty,
jak i odbiorcy, zachęcają do refleksji
nad perspektywą przeszłości, teraźniejszości i przyszłości” – pisze o klubie historyk sztuki Oksana Fedoruk.

KG

„Kresanie dla kibiców na Euro
2012 ozdabiamy plecionką, która łączy w sobie trzy symbole: Nieba, Ziemi i Człowieka, – dodaje Iwan Gorganiuk. – Wszystko tak się przeplata, że
nie wiadomo co jest najważniejsze. To
też stara, tradycyjna plecionka”.
Kapelusze dla kibiców rodzina kosmackich artystów kupuje w Chuście,
na Zakarpaciu. Tam jeden kapelusz
kosztuje około 150 hrywien. Cena
„sportowych” autorskich kresań od 300
hrywien. Ale, jak twierdzi pani Gorganiuk, fantazja, praca i materiały warte
są i więcej. Nie wiadomo ile będzie
kosztowała kresania w przededniu mistrzostw, ale zamówień na swe wyroby
mają już dużo.
W planach Anny
i Iwana jest połączenie huculskiego
i kowbojskiego kapeluszy, a też produkcja kresań dla
dzieci i młodzieży.
Jest to sprawa nieprosta, bo trzeba filcowy kapelusz rozgrzewać na parze
i odpowiednio formować, nadając mu
mniejszy wymiar. Dumni są kosmaccy
artyści, że cząstkę ich serc rozwiozą w
różne zakątki świata. I dzięki kapeluszom będą wspominać Ukrainę.
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bohater wielu narodów

Kościuszko – bohater z prawosławnego rodu
opracował
Krzysztof Szymański
zdjęcia archiwum

„Był najczystszym synem wolności jakiego poznałem
i to wolności dla wszystkich, a nie
tylko dla nielicznych i bogatych”
Thomas Jefferson
Na pytanie kim był Tadeusz Kościuszko każdy bez
zastanowienia powie, że to
wybitny patriota, polski generał i bohater wojny o niepodległość stanów Zjednoczonych. Wzniecił antyrosyjskie
powstanie w Rzeczypospolitej, Najwyższy Naczelnik
Siły Zbrojnej Narodowej w
insurekcji 1794. Ktoś bardziej
historii obeznany może dodać, że Kościuszko zasłynął
jako inżynier-fortyfikator Saratogi, gdzie po raz pierwszy
zastosował fortyfikacje typu
fortowego. Był też więźniem
carskim i zmarł w dalekiej
szwajcarskiej Solurze. To wiadomości podręcznikowe, ale
warto spojrzeć w głąb wieków
i poznać korzenie tego „bohatera północy”, jak mówił o nim
Napoleon.
O jego miejscu urodzenia i przodkach wie się jednak niewiele. Mereczowszczyzna czy Siechnowicze ― to
przecież polskie kresy, a Kościuszkowie ― to jeden z wielu polskich rodów ziemiańskich tu zamieszkujących, o białoruskich i prawosławnych
korzeniach, mających też koligacje
z rodziną królewską.
Przodków Tadeusza szukać trzeba wśród rycerstwa Ziemi Brzeskiej
i Kamienieckiej, które wiernie służyło
książętom ruskim i litewskim. Za swe
zasługi jeden z nich ― Fiodor ― w
1458 r. otrzymał od Kazimierza Jagiellończyka prawa szlacheckie oraz
posiadłość ziemską Siechnowicze w
powiecie kamienieckim. Tu urodził
się syn Fiodora ― Konstanty, którego zdrobniale nazywano Kostiuszką.
Po latach imię to stanie się rodowym
nazwiskiem. Kostiuszko Fiodorowicz,
pan na Siechnowiczach, należał do elity w państwie litewsko-ruskim, w latach
1492-1509 był bowiem sekretarzem
(diakiem) na dworze wielkoksiążęcym.
Jego żona Hanna, córka księcia Juryja Holszańskiego, była kuzynką Zofii
Holszańskiej, czwartej żony Władysława Jagiełły. W 1509 r. Zygmunt I potwierdził swemu pisarzowi Kostiuszce
prawa na władanie Siechnowiczami,
co też było zapisane w starobiałoruskim przywileju: „...мы тое сельцо
Сехновичи тые три чоловеки и с
братьею, и с детьми их, и с внуками,
и тые пашни, и дубровы, и лес ему
дали во всим”. W podobnym języku
Kostiuszko rozmawiał również na co
dzień.
Jak to drzewiej bywało, Kostiuszko Fiodorowicz toczył spory i procesy
o miedzę z sąsiadami Zdzitowieckimi i Sasin-Kalejczyckimi. Dopiero w
1599 r. Mikołajowi Kostiuszce Siechnowickiemu, wnukowi Kostiuszki Fiodorowicza, udało się zawrzeć z nimi
urzędowe porozumienie. Już wówczas ród oficjalnie używał nazwiska
Kostiuszko, spolonizowanego potem
na Kościuszko.

Portret Tadeusza Kościuszki, mal. Kazimierz Wojniakowski
Do polonizacji rodu wydatnie
przyczyniła się unia brzeska i niezbyt
tolerancyjna polityka Zygmunta III
Wazy. Chociaż i wcześniej nie było
możnym prawosławnym lekko, droga
do wysokich godności państwowych
była dla nich zamknięta. Aby zrobić
karierę, trzeba było stać się unitą, a
najlepiej rzymskim katolikiem. Taką
drogę obrali też Kościuszkowie. Porzucanie wyznania ojców, prawosławia, przez poszczególne gałęzie rodu
było rozłożone w czasie. Wiemy, że
w pierwszej połowie XVII w. Jan, syn
Hrehora, Kościuszko przeszedł na
protestantyzm. Jego syn Aleksander
Jan był już rzymskim katolikiem.
Aleksander Jan Kościuszko, sędzia skarbowy brzeski, był pradziadkiem Tadeusza. Trzech z jego czterech
synów objęło ważne funkcje urzędnicze Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Czwarty ― Ambroży Kazimierz ― na
mocy testamentu odziedziczył cały
majątek w Siechnowiczach. Dziad Tadeusza okazał się bardzo aktywnym
działaczem politycznym. Uczestniczył
w posiedzeniach sejmów walnych,
przewodniczył szlachcie Ziemi Brzeskiej, był sędzią grodzkim brzeskim
i wreszcie pisarzem ziemskim. Był
gorącym stronnikiem Sapiehów. Aby
bronić ich interesów na sejmikach,
nieraz wyciągał swoją szablę. Porywczość odziedziczył zresztą po przodkach. Jeden z wujów Ambrożego Kazimierza ― Chryzostom Kościuszko,
który po 1669 r. zarządzał Kobryniem,
uzyskał od Jana Sobieskiego pozwolenie na wysiedlenie z miasta gminy
żydowskiej.
Synem Ambrożego Kazimierza
był Ludwik Tadeusz Kościuszko (17001758), któremu ojciec pozostawił
majątek zaniedbany i zadłużony. W
takiej sytuacji Ludwik zdecydował się
przekazać Małe Siechnowicze ze Stepankami, Nowosiółkami i Konotopami
swemu wujowi Faustynowi Benedyktowi. Sam natomiast wziął w dzierżawę
od Sapiehów folwark Mereczowszczy-

znę koło Kosowa Poleskiego. Tu w
1740 r. ożenił się z Teklą Ratomską,
białoruską szlachcianką wyznania
prawosławnego (Ratomscy byli między innymi w 1620 r. fundatorami prawosławnego soboru św. Piotra i Pawła
w Mińsku). W końcu 1745 r. urodził się
im syn, którego ochrzczono potrójnym
imieniem Andrzej Tadeusz Bonawentura.
Do dziś nie do końca rozstrzygnięty jest spór co do czasu i miejsca urodzenia Andrzeja Tadeusza
Bonawentury Kościuszki. Historycy
białoruscy datują jego urodzenie w
okresie pomiędzy 13 lipca 1745 roku
i 12 lutego 1746 roku. Ta ostatnia data
odnosi się do zapisu chrztu chłopca
w księdze metrykalnej kościoła kosowskiego. Dzień urodzin i chrztu
nie może być jednak tożsamy, jeżeli
przyjmiemy, że Tadeusz Kościuszko
urodził się w Siechnowiczach. Tak bowiem mówią wszystkie źródła do połowy XIX w. Dopiero potem za miejsce
urodzenia generała zaczęto uważać
Mereczowszczyznę.
Białoruski badacz życiorysu Kościuszki, Anatol Bienziaruk, zwrócił
uwagę na zbieżność imion patronalnych ― trzynastego lipca według kalendarza prawosławnego świętujemy
pamięć apostołów Andrzeja i Tadeusza. W następnym dniu w kalendarzu rzymskokatolickim jest dzień św.
Bonawentury. Według tradycji, dzień
urodzenia dziecka powinien odpowiadać jego imieninom. Mógł więc
Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko być początkowo ochrzczony
w cerkwi siechnowickiej, ufundowanej
przez przodków, a dopiero po kilku
miesiącach zapisany do ksiąg kościoła kosowskiego. Mimo porzucenia
wiary przodków, Kościuszkowie cały
czas pozostawali mecenasami Kościoła wschodniego. Okazałe sylwetki
cerkwi w Siechnowiczach i Stepankach świadczą, że jego wspieranie
nie było tylko obowiązkiem wobec
poddanych. Wynikało ze świadomości

swych korzeni i poszanowania wiary
przodków.
Tak jak przed wiekami, Siechnowicze dzielą się na Małe i Duże. W
pierwszych znajdują się pozostałości
parku dworskiego oraz jedyny na Białorusi pomnik Tadeusza Kościuszki.
Popiersie ustawione jest przed budynkiem szkoły, gdzie już od ponad
roku działa izba pamięci, poświęcona
bohaterowi kilku narodów. Wiekowe
dęby w nieodległym parku pamiętają jeszcze jego czasy. To właśnie w
Siechnowiczach Małych generał spędził pięć lat po powrocie z Ameryki w
1784 r. Wśród okolicznych ziemian
zasłynął od razu jako reformator,
zmniejszając w swym majątku wymiar
pańszczyzny i podatków oraz zabraniając przymusowej „tołoki”. Marzył
jednakże o całkowitym uwolnieniu
chłopów, wyprzedzając tym samym
bieg historii. Tego zamiaru nie udało
się mu jednak zrealizować, gdyż w
1790 r. w stopniu generał-majora został powołany do armii polskiej. I oto,
dopiero przed śmiercią, w 1817 roku,
w szwajcarskiej Solurze Kościuszko
napisał testament, na mocy którego
siechnowiccy włościanie powinni byli
zostać całkowicie zwolnieni z pańszczyzny. Na spełnienie ostatniej woli
generała musieli jednakże poczekać
do 1861 r.
W dawnych włościach Kościuszków-Siechnowickich, w odległości kilku
kilometrów jedna od drugiej, stoją do
dziś trzy wiekowe cerkwie prawosławne. Najstarszą jest cerkiew św. Mikołaja w gnieździe rodowym ― Siechnowiczach Dużych. Istniała już niewątpliwie
w czasach Kostiuszki Fiodorowicza.
Ponad dwieście lat potem, w 1727 r.,
Paweł Kościuszko-Siechnowicki wydał
prezentę na probostwo cerkwi o. Bazylemu Bielewiczowi oraz potwierdził
jej prawa na zabudowania oraz grunty
rolne i leśne. Jednocześnie prosił by w
każdą sobotę odprawiać w cerkwi liturgię za dusze zmarłych fundatorów. W
tym czasie Kościuszkowie ufundowali
cerkiew św. Jana Teologa w sąsiednich
Maciejewiczach. Trzecia, najbardziej
okazała, znajduje się w Stepankach,
które od siedemnastego wieku również należały do Kościuszków.
Kto wie, gdyby nie starszy brat Józef, nasz Tadeusz zostałby zwykłym
hreczkosiejem i może, jak jego przodkowie, przewodził szlachcie brzeskiej.
Według tradycji, starszy Józef obejmował po ojcu gospodarkę, a młodszy musiał sobie radzić w życiu sam.
Tadeusz wybrał karierę wojskowego.
W 1765 r., z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego powstała Szkoła Rycerska. Miała ona przygotować
kadrę oficerów, ludzi światłych, postępowych i dobrych obywateli. Dzięki
wsparciu Czartoryskich Kościuszko
wstąpił 18 grudnia 1765 r. do Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej, gdzie
wyróżniał się spośród innych. W 1766
wyróżnił się na egzaminie tygodniowym z geometrii. Pobierał specjalny
kurs inżynierski dla wyróżniających
się słuchaczy. Pozostał w Szkole Rycerskiej jako instruktor podbrygadier w
stopniu chorążego. Szkołę ukończył w
stopniu kapitana.
Kościuszko razem z kolegą ze
Szkoły Rycerskiej Józefem Orłowskim, wyjechał dzięki wsparciu Adama Kazimierza Czartoryskiego, jako

Pomnik Tadeusza Kościuszki w Siechnowiczach Małych
na Białorusi
królewski stypendysta, do Paryża.
Chciał wzbogacić swoją wiedzę inżynieryjną. Nie mógł jednak myśleć o
wstąpieniu do jednej z paryskich szkół
wojskowych, gdyż był cudzoziemcem i nie miał dość pieniędzy. Uczył
się więc sam i chodził na prywatne
wykłady profesorów ze szkół wojskowych. Pięcioletni pobyt Kościuszki we
Francji, która była w przededniu rewolucji, wywarł poważny wpływ na jego
przekonania polityczne i społeczne.
Latem 1775 (trzy lata po I rozbiorze
Polski) wrócił do kraju. Nie znalazł zatrudnienia w wojsku Rzeczypospolitej,
ówcześnie zredukowanym do 10 000
żołnierzy. Jesienią 1775 wyjechał do
Drezna. Nosił się z zamiarem wstąpienia do służby na dworze saskim lub
armii elektora. Starania o wstąpienie
do służby w Dreźnie nie powiodły się,
dlatego podjął dalszą podróż do Paryża. Tam dowiedział się o wojnie w
Ameryce, gdzie kolonie podjęły walkę
z Wielką Brytanią o swoją odrębność
oraz niepodległość. W Paryżu było
głośno o pierwszych sukcesach Amerykanów wspieranych przez Francuzów. Kościuszko w Paryżu zatrzymał
się na krótko. Prawdopodobnie już w
czerwcu wyruszył w daleką i niebezpieczną podróż do Ameryki. Wkrótce
po przybyciu do Filadelfii, 24 września
1776 otrzymał zadanie opracowania
fragmentu ufortyfikowania miasta (rejon rzeki Delaware). Na wiosnę 1777
Kościuszko został wysłany na północ,
nad granicę kanadyjską. Przez wiele
miesięcy Kościuszko fortyfikował różne obozy wojskowe. Rozgłos przyniósł mu wkład jego fortyfikacji w amerykańskie zwycięstwo w bitwie pod
Saratogą. Wyrazem uznania dla jego
inżynierskich umiejętności było powierzenie mu budowy silnej twierdzy
West Point nad rzeką Hudson. Decyzję taką poparł naczelny wódz armii
amerykańskiej Jerzy Waszyngton.
W uznaniu zasług, uchwałą Kongresu, Tadeusz Kościuszko awansowany został 13 października 1783 na
generała brygady armii amerykańskiej. Otrzymał też specjalne podziękowanie, nadanie gruntu (około 250
ha) oraz znaczną sumę pieniędzy,
która miała być wypłacona w terminie
późniejszym, w rocznych ratach.
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Kiedy Kongres wypłacił mu zaległe
pobory w 1798, mimo trudnej sytuacji
finansowej, natychmiast przeznaczył
te pieniądze na wykupienie wolności
i kształcenia Murzynów. Całą resztę
swojego amerykańskiego majątku Kościuszko powierzył Jeffersonowi, który
był wykonawcą jego testamentu.
W lipcu 1784 wrócił do Polski. Sytuacja w kraju była bardzo zła. Po raz
kolejny powrócił więc Kościuszko do
rodzinnych Siechnowicz, gdzie spędzić miał bez mała pięć lat. Na szczęście, jego część majątku, administrowana przez ten czas przez szwagra
Estko, nie była zadłużona, a nawet
przynosiła niewielki dochód. Mimo
skromnych dochodów, z trudem wystarczających na niezbędne wydatki,
Kościuszko ograniczył pańszczyznę
chłopom siechnowickim.
Obradujący w latach 1788-1792
Sejm Czteroletni podjął dzieło naprawy
Rzeczypospolitej. Jedna z pierwszych
jego uchwał podnosiła liczbę wojska
do 100 tysięcy. Przed Kościuszką
otworzyła się wreszcie szansa kariery

wojskowej w armii Rzeczypospolitej.
12 października 1789 otrzymał podpisaną przez króla nominację na generała majora wojsk koronnych. Uzyskanie upragnionego patentu miało
też przynieść kres trapiącym go od
kilku lat kłopotom finansowym, otrzymywał teraz wysoką pensję dwunastu
tysięcy złotych rocznie.
Dążenia Polaków do wzmocnienia
ojczyzny wywołały niepokój Rosji oraz
Prus, a także części rodzimej magnaterii związanej z obcymi mocarstwami. Akt konfederacji ogłoszony został
14 maja 1792 roku, w pogranicznej
miejscowości Targowica, a w kilka dni
później armia rosyjska, na prośbę targowiczan, przekroczyła granice Rzeczypospolitej. W Polsce rozpoczęły
się przygotowania do spodziewanej
interwencji. Kościuszko brał w nich
aktywny udział, dokonując inspekcji
i manewrów podległych sobie wojsk,
obejmując przy tym dowództwo dywizji pod nieobecność księcia Józefa
Poniatowskiego. Na początku maja
1792 dokonana została reorganizacja

wojsk polskich. Wodzem armii koronnej, liczącej około 17 tys. żołnierzy,
król mianował księcia Józefa Poniatowskiego. Dowódcą jednej z trzech
dywizji, tworzących armię koronną,
został Tadeusz Kościuszko. 18 maja
wojska rosyjskie wkroczyły na terytorium Rzeczypospolitej, rozpoczęła się
wojna polsko-rosyjska 1792. Armia
koronna nie dysponowała wystarczającymi siłami dla powstrzymania
wojsk rosyjskich. Udało się jej tylko
wycofać bez większych strat na linię
Bugu. W trakcie odwrotu, doszło 18
czerwca do zwycięskiej bitwy pod
Zieleńcami. Wprawdzie nie miała ona
większego znaczenia dla przebiegu
dalszych działań, wykazała jednak
możliwość skutecznej walki z wrogiem. Dla uczczenia tego zwycięstwa
ustanowiony został przez króla Order
Virtuti Militari. Na pierwszej liście odznaczonych widnieje, między innymi,
nazwisko generała majora Tadeusza
Kościuszki. Kościuszko odznaczył
się w bitwach pod Włodzimierzem (7
lipca), pod Dubienką (18 lipca 1792)

Bitwa pod Racławicami, mal. Juliusz Kossak

Przy filiżance lwowskiej kawy
Agnieszka Sawicz
Wielu z nas ma głęboko zakodowane, iż nie należy stawać w czyjejś
obronie, gdy nie jest się pewnym
tego, że on uczyniłby dla nas to samo.
Niestety, nie wszyscy tę wiedzę przyswajamy. Na przykład mój znajomy,
nazwijmy go Jurij, mógłby rzucić się do
gardła w obronie ludzi, którzy by palcem nie kiwnęli w jego sprawie. Choćby dlatego, że go nie znają.
Otóż siedzieliśmy sobie pewnego
dnia przy kawie i, jak to we Lwowie
bywa, temat rozmowy niepostrzeżenie
ześlizgnął się na tak zwaną sztukę.
Kulturę może należałoby powiedzieć,
ale Jurij uparł się przy pierwszym z
pojęć. Nieopatrznie ośmieliłam się w
ferworze dyskusji zauważyć, że cenię
sobie pisarza A.
- Dlaczego ty go lubisz?! – krzyknął znajomy – przecież to, co on pisze
to nie jest sztuka! To jakieś… dziennikarstwo! – wypluł z siebie to słowo
niczym największą obelgę.
Nie przeczuwając niczego złego,
brnęłam w ten nonsens:
- Nawet, jeśli tak jest, to mi to odpowiada. On uważnie patrzy na świat
i zawiera w swoich tekstach wiele cennych… – nie dane mi było dokończyć,
gdyż Jurij zerwał się oburzony, opadł
po chwili jednakże na krzesło, wyraźnie
przekonany, że nawrócenie mnie jest
cenniejsze, od efektownego wyjścia.
- To, co Z. pisze, to sztuka, a to co
A. to nic nie jest warte!
Głębia argumentu zbiła mnie z
pantałyku – zwłaszcza, że była to cała

jego treść. Autorytaryzm się to chyba
nazywa. Znajomy galopując w misji
uświadamiania ignorantki zapomniał,
że argumentacja typu „nie, bo nie”
powyżej czwartego roku życia nie
przystoi. A miał chyba z dziesięć razy
więcej i usprawiedliwiania należałoby
chyba tylko szukać w teorii, jakoby
mężczyźni nigdy nie mieli dorastać.
Zaczął jeszcze mówić o tym, że on
może każdemu pokazać czym jest
sztuka, lecz ku mojemu rozczarowaniu
na deklaracjach poprzestał i ani mu w
głowie było coś więcej mi tłumaczyć.
Możliwe, że uznał, żem niegodna. Coś
bowiem usiłowałam dodać o subiektywnym odbiorze i o niedoskonałości
ludzkiej formy, ale mój potencjalny nauczyciel oznajmił władczym tonem:
- Nie chcę tego słuchać!
Po czym obraził się, prawdopodobnie ze skutkiem śmiertelnym. Okazując
mi głęboką pogardę, odszedł w strugach
lwowskiego deszczu. Może i robiąc przy
tym wrażenie romantycznej postaci, ale
dziwnym trafem nie miałam ochoty
przyglądać się temu przedstawieniu.
Spotkanie to okazało się porażką.
Nie tyle tej znajomości, lecz kolejnego
lwowskiego mitu. Zaczęłam poważnie
niepokoić się, ile takich osób przekonanych o swej wyjątkowości i wszechwiedzy mieści jeszcze to miasto. Pewnie
proporcje nie są znacząco odmienne
od tego, co zaobserwować można w
innych metropoliach, ale…
Lwów niewątpliwie może poszczycić się wielkimi ludźmi, jacy z nim
byli, czy też są i dziś, związani. Ale
obawiam się, że istnieje grupa jego

i Zieleńcami, za co otrzymał order Virtuti Militari. Po walkach na linii Bugu,
w których odparto około trzykrotnie
silniejsze wojska rosyjskie, zostaje
odznaczony został Orderem Orła
Białego. Po porażce politycznej, jaką
było przystąpienie króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej, Kościuszko wyjeżdża przez Lipsk do Paryża. Starał się
tam o uzyskanie pomocy Francji dla
planowanego powstania, ale konkretnych zobowiązań nie uzyskał.
13 stycznia 1793 Prusy podpisały z Rosją porozumienie w sprawie
drugiego rozbioru Polski. Zwołany 17
czerwca sejm grodzieński, z pewnymi
oporami, ratyfikował układy rozbiorowe z dwoma państwami zaborczymi. Polska stała się krajem o powierzchni niewiele przekraczającej
200 tys. kilometrów kwadratowych,
z liczbą ludności około 4 milionów.
Gospodarka i społeczeństwo były
zrujnowane ekonomicznie i moralnie.
Takiego zakończenia nie przewidywali nawet najzagorzalsi zwolennicy
konfederacji targowickiej. Większość
obywateli zrozumiała prawdziwe
zamiary zaborców, a to stwarzało
sprzyjający klimat do podjęcia walki
zbrojnej o niepodległość. Po powrocie
z Paryża do Drezna w czerwcu 1793
Kościuszko opracował koncepcję organizacji powstania narodowego. W
formie instrukcji trafiła ona do kraju,
gdyż tu miały być przeprowadzone
odpowiednie przygotowania. Tymczasem sytuacja w kraju rozwijała się
w niepomyślnym kierunku. Zapadła,
wymuszona na Radzie Nieustającej,
decyzja o znacznej redukcji wojska
polskiego. W pierwszych dniach marca
rosyjskie władze okupacyjne wpadły na
trop warszawskiej organizacji spiskowej. Kolejni emisariusze z kraju przenosili do Lipska naglące wezwania. W

tej sytuacji Kościuszko zdecydował się
na rozpoczęcie insurekcji mimo niewykonania jego instrukcji. Prawdopodobnie 15 marca wyruszył z Drezna
do Krakowa, 24 marca 1794 na rynku
krakowskim złożył narodowi uroczystą przysięgę i objął formalnie przywództwo insurekcji jako Najwyższy
Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej.
10 października 1794 ― w bitwie
pod Maciejowicami ranny Kościuszko
dostał się do niewoli, po czym został
uwięziony w twierdzy Pietropawłowskiej w Petersburgu. W 1796 cesarz
Paweł I Romanow wypuścił Kościuszkę, który zgodził się złożyć wiernopoddańczą przysięgę, w zamian za co car
wypuścił 20 000 Polaków. Kościuszko
wyjechał na krótko do Stanów Zjednoczonych, po czym powrócił do Europy. W latach 1798–1815 r. mieszkał
w Brevile, pod Paryżem u Piotra Zeltnera i wziął udział w tworzeniu Legionów polskich, ale był przeciwnikiem
wiązania sprawy polskiej z Napoleonem, któremu nie ufał.
W 1808 wyjechał do Solury (Solothurn) w Szwajcarii, do Franciszka
Zeltnera (wójta Solury) i zamieszkał w
patrycjuszowskiej kamienicy przy Gurzelngasse nr 12. w tym domu spędził ostatnie lata swego życia. Zmarł
15 października 1817 w Solurze w
Szwajcarii. W domu, w którym mieszkał od 1936 znajduje się Muzeum Kościuszki.
W 1818 zwłoki Tadeusza Kościuszki sprowadzone zostały do Polski
i pochowane w krypcie św. Leonarda
Katedry Wawelskiej. Serce Naczelnika spoczywa w urnie na Zamku Królewskim w Warszawie. Na jego cześć
usypano w latach 1820–1823 Kopiec
Kościuszki w Krakowie, na wzór istniejących w mieście kopców Wandy
i Krakusa.
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Dyskusja, czyli jak nie tworzę
wiekopomnych dzieł
mieszkańców utwierdzających samych siebie w przekonaniu o swej
wyjątkowości i geniuszu, kto wie czy
nie zasadzających się na podstawie,
jaką jest fakt bycia obywatelem Lwowa. I solidnej, i kruchej zarazem.
Łatwo wykreować siebie na przykład
na artystę. Nie rzemieślnika, ponieważ
rzemiosłem się taki nie skala. Woli nie
mieć w kieszeni nic, niźli nie stworzyć
Dzieła. Przez D, nie d. Słownik artysty
nie mieści nie tylko słowa „pokora”, ale
i banalnego, acz pozwalającego niejednemu żyć, słowa „chałtura”. Łatwo przekonywać, że ktoś jest mistrzem światowej sławy i klasy. Nic to, że wystarczy odrobina znajomości tematu, aby
„niepowtarzalne” i „odkrywcze” dzieła
odnaleźć w dokonaniach kilku zachodnich twórców tej samej dziedziny, nota
bene, znanych wcześniej, niż nasz
artysta zakończył szkolną edukację.
Chwali się troska o zajęcie miejsca w
panteonie sław, lecz mierzi ignorancja.
To dzięki niej lokalne talenty i talenciki
wyrastają w wielu oczach na niedocenionych geniuszy, a stąd już prosta
droga do rozgoryczenia i przekonania o fatum ciążącym nad miastem,
w jakim przyszło im żyć. Artyści są tu
wielcy, ponieważ mieszkają i tworzą
we Lwowie. I niedoceniani, ponieważ
mieszkają i tworzą właśnie tu.
I może taka myśl panów jest tak
naprawdę jedyną, z jaką mogę się
zgodzić. Nie podważam zasług miejscowych pisarzy, poetów, malarzy,

rzeźbiarzy czy fotografów dla Lwowa.
Ale nie potrafię przy tym zrozumieć,
dlaczego chociażby Kijów ma zachwycać się kimś, kto dla niego nic nie zrobił. Kto de facto nie zrobił nic poza tym,
że jest doskonałym rzemieślnikiem w
swoim fachu, odżegnującym się od
rzemieślnictwa. Fakt, że Lwowianin
zna trzy języki nie jest tu niczym nadzwyczajnym. Rzekłabym, że to nawet
dość częsta przypadłość. Nic też nie
stoi na przeszkodzie, by ktoś był w jednej osobie literatem i malarzem – tacy
też się zdarzają. Tyle, że to wciąż trochę za mało, by zostać współczesnym
da Vincim. Nie tylko dlatego, że często
przy bliższym poznaniu okazuje się,
że i poezja niskiego lotu, i rym częstochowski, i obraz infantylny.
Lwów jest miastem zaiste specyficznym. Ma tę czarodziejską moc
wyzwalania w człowieku umiejętności
obserwacji, a następnie materializacji
uczuć. Jednakże zbyt często staje się
to pułapką dla miejscowych artystów
wszelkiego autoramentu. Zachwyceni
swoim miastem uwieczniają je z niezwykłą pasją, niekiedy też i mistrzostwem, lecz zbyt często zapominają
przy tym o pewnym czarodziejskim
terminie, jakim jest uniwersalizm.
Wielu z nas chce odbierać sztukę
niosącą ze sobą treści zrozumiałe i w
Charkowie, i Użhorodzie, i w Gdyni.
Jeśli mamy czytać o lwowskim placu,
niechże znajdzie się na nim coś, co
będzie można odleźć i na Majdanie

Niezależności, i Placu Piłsudskiego.
Wbrew pozorom, życie toczące się pod
różnymi szerokościami geograficznymi nie jest aż tak od siebie odmienne.
Zmieniają się dekoracje, lecz nie tematy. Strach, nienawiść, miłość czy tęsknota nie zależą od murów, jakie nas
otaczają. A często lwowscy artyści usiłują nas przekonać, że tak właśnie jest.
Że to ten właśnie deszcz determinuje
ból istnienia. A jeśli popada w Kaczej
Wólce na pewno nikogo nie zaboli.
Zgodzę się z tym, że utwory Z. są
niezwykłe. Zgodzę i z tym że A. pisze
w sposób bez porównania prostszy niż
Z. Jednakże to ta prostota właśnie
zaważyła na tym, że A. znany jest w
wielu krajach, a Z. – tylko we Lwowie.
I nigdzie indziej.
Zbyt często we Lwowie miejscowi
artyści popadają w manierę udziwniania, przerysowywania rzeczywistości.
Każdy chce być Schulzem i Herbertem
zarazem, nie bacząc na to, że nie każdemu jest to dane. I że dzisiejszy świat
woli nieco prostsze przekazy. I że nie
da się na siłę zrozumieć wielkich słów,
a kandydatów na przyszłych klasyków
kochać i zachwycać się nimi.
A tak prywatnie, przy tym wszystkim boję się, że nie wypełniam dziejowej misji – nie tworzę Sztuki. Ciekawe, czy esej to jeszcze gorzej niż
dziennikarstwo, czy wspinam się nieco wyżej…?
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Nieźle ponarozrabiałem...
Wycieczki!
Uwaga kontrole!
Tadeusz Kurlus

KRZYSZTOF SZYMAŃSKI
tekst i zdjęcie
Lato w pełni. Wycieczki przewalają się ulicami. Goście zachwycają się
miastem, zabytkami architektury, raczą się aromatyczną kawą w licznych
lwowskich kawiarenkach. Uśmiechnięte twarze, aparaty w rękach, czasem
ktoś notuje wyjaśnienia przewodnika.
Z katedry ormiańskiej wychodzi grupa
zakonnic. Osoba, która im towarzyszy
z przewodnika odczytuje wiadomości
o tej perełce architektury i sztuki. Podkreślam – odczytuje z przewodnika.
Znaczy nie jest zawodowym pilotem
czy przewodnikiem wycieczek. Do
grupy podchodzi dwóch mężczyzn,
jeden w mundurze straży miejskiej.
Legitymują mężczyznę i zatrzymują
go za naruszenie prawa. Wycieczka
w konsternacji: nie orientują się w
obcym mieście, nie znają języka, nie
wiedzą jak zareagować.
Co zaszło? Czy funkcjonariusze
działali zgodnie z prawem? Te pytania
redakcja Kuriera postanowiła zadać
kierownikowi Wydziału Kultury i Turystyki Rady Miejskiej Lwowa Halinie
Grynyk.
Jakie przepisy regulują
działalność obsługi wycieczek
turystycznych we Lwowie?
W 2008 roku Rada miasta przyjęła
uchwałę o opodatkowaniu działalności
turystycznej we Lwowie. Ta ustawa

Na dziś mamy zarejestrowanych
około 400 przewodników wycieczek.
Są to osoby, które mają odpowiednie
wykształcenie, przeszły szkolenia i rejestrację. Nie są to tylko przewodnicy
po mieście. Są to również przewodnicy
górscy, czy przewodnicy wycieczek
ekstremalnych. Akredytacja zezwala
na działalność przewodnika na terenie
Lwowa i województwa lwowskiego.
Gdzie można przejść odpowiednie szkolenie i uzyskać akredytację?
Szkolenie we Lwowie na dzień
dzisiejszy prowadzi 6 organizacji. Są
to i firmy turystyczne i inne organizacje, działające w sferze turystyki.
Wszystkie one mają zezwolenia na
prowadzenie tej działalności, wydawane w Kijowie. Po odbyciu kursów
i pomyślnym zdaniu egzaminów należy złożyć dokumenty do wojewódzkiej
komisji akredytacyjnej. Lista odpowiednich zaświadczeń jest przez nich
ustalona. Następnie w Radzie miasta
też mamy wydział, który potwierdza tę
akredytację.
Gdzie nożna zapoznać się
z uchwałą?
Na stronie internetowej Lwowskiej
Rady Miejskiej w dziale „Ekonomika”
jest rozdział „Regulatorna polityka”.
Są tam publikowane wszystkie ustawy i uchwały Rady Miasta. Można
tam zaleźć pełną informację, jakie
zaświadczenia są wymagane przez
akredytacyjną komisję w celu otrzy-

Polska obchodzi – za wolą Sejmu
– Rok Czesława Miłosza, a przyczyną
takiej jego uchwały (wcale nie jednogłośnej) było to, że wybitny poeta,
prozaik, eseista i tłumacz urodził się
przed 100 laty. Wiele w związku z
tym, uroczystości także za granicą,
laureat literackiej Nagrody Nobla z
1980 roku był bowiem również tam
nadzwyczaj ceniony (jego twórczość
przełożono na 42 języki). 30 czerwca
Poczta Polska uhonorowała Rok emisją bloku (projekt Marzanny Dąbrowskiej, nakład – 0,3 mln) ze zdjęciem
pisarza, zapewne zrobionym w jego
mieszkaniu w Krakowie. Ukazał się
także czarnodruk.

Poza blokiem, możemy jeszcze
włożyć do klasera kilka innych walorów, związanych z Czesławem Miłoszem (1911-2004). Przede wszystkim
wymieńmy tu znaczek poczty litewskiej z 18 czerwca, także wydany dla
uczczenia 100. rocznicy jego urodzin.
Zrozumiałe, że to uczyniła, bo przecież
poeta urodził się na Litwie, w Szetejniach. Przemawiając w Sztokholmie z
okazji przyznania mu Nagrody Nobla,
Miłosz powiedział: „Dobrze jest urodzić
się w małym kraju, gdzie przyroda jest
ludzka, na miarę człowieka, gdzie w

List do redakcji

reglamentuje działalność przewodników we Lwowie. Po raz pierwszy na
Ukrainie również wprowadzono zapis
o kontroli takiej działalności. W ustawodawstwie Ukrainy nie jest to ściśle
określone. Ta uchwała funkcje kontrolne nadaje straży miejskiej (municypalne drużyny). Kontrola prowadzona
jest przez tych funkcjonariuszy stale, a
wzmaga się w dnie świąteczne i weekendy. Kontrola ma za zadanie wyjawić
osoby ze Lwowa, z innych miast czy
zza granicy nieposiadających stosownych dokumentów, reglamentujących
działalność turystyczną.
Kto może uzyskać zezwolenie na taka działalność?
Zgodnie z tą uchwała zezwolenie
mogą otrzymać tylko obywatele Ukrainy lub obywatele innych państw, lecz
stale przebywający na Ukrainie i mający na to zezwolenie. Obywatele innych państw mogą ubiegać się o takie
pozwolenie, ale musi to być potwierdzone przez wydział zatrudnienia, że
brak takich fachowców we Lwowie.
Ilu jest akredytowanych
przewodników we Lwowie?

mania zezwolenia na działalność
przewodnika.
Dziękuję bardzo za wyjaśnienia.
Informacja, jak widzimy pełna. Nie
ma tu nic dziwnego, bo wszystkie miasta mające bogatą przeszłość historyczną, kulturę i liczne zabytki zarabiają na turystyce. Nie można samowolnie
oprowadzać wycieczek po Krakowie,
Warszawie czy Wrocławiu, nie mówiąc
o Pradze, Wiedniu i Rzymie. Lwów też
idzie do Europy i wprowadza podobne
zasady.
Zwróciliśmy się też do wydziału
prawnego konsulatu generalnego RP
we Lwowie z pytaniem jak ma się zachowywać obywatel polski w takich,
jak opisany, przypadkach. Otrzymaliśmy wyjaśnienie, że obywatel każdego państwa na terenie innego podlega
jego ustawodawstwu i w tym przypadku brak orientacji w przypisach regulujących działalność przewodnika nie
uwalnia od odpowiedzialności.
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30 czerwca br. w przedszkolu nr
181 na Sichowie, w polskojęzycznej
grupie „Dzwoneczki”, odbył się „ostatni” poranek dla ośmiorga absolwentów.
Dzieci nie zastanawiały się pewnie nad tym, że coraz krótszą staje
się droga dzieciństwa, że niedługo
po wakacjach czekają na nich mury
szkoły i będą musiały stać się „odpowiedzialne”. Ładnie wystrojone, z
uśmiechem na buźkach, „absolwenci”
zebrali się na pożegnanie swej grupy
i przedszkola. Brzmiały wiersze, piosenki, tańczyło się pod grę pani Marii
Sojki. Dziewczynki ze starszej grupy
przedstawiły scenkę z okazji Dnia
Matki – „Jak Twój synek…, a jak Twoja córeczka…”. Nagrodzono ich starania jak należy – falą oklasków.
Na święto zjechała się cała przedszkolna rodzina – rodzice, dziadkowie
i liczni goście. Wszyscy w wesołej
atmosferze i z wielkim zainteresowa-

ciągu stuleci współżyły ze sobą różne
języki i różne religie. Mam na myśli
Litwę, ziemię mitów i poezji. I chociaż
moja rodzina już od XVI wieku posługiwała się językiem polskim, tak jak
wiele rodzin w Finlandii – szwedzkim,
a w Irlandii – angielskim, wskutek czego jestem polskim, nie litewskim poetą,
krajobrazy i być może duchy Litwy nigdy mnie nie opuściły”.
Mamy także wcześniejsze znaczki z poetą. Wymieńmy wpierw ten –
poczty szwedzkiej z 1986 r., wydany
w 40. rocznicę urodzin króla Karola
XVI Gustawa, pokazujący monarchę
w chwili wręczana Czesławowi Miło-

szowi Nagrody Nobla. Ten sam walor
dostrzegamy na polskim znaczku z
serii „Polonica” z 2003 r. W 1982 r.,
Polska Poczta wydała znaczek z jego
podobizną, w serii „Polscy laureaci Nagrody Nobla”. W 2002 r. wyemitowała
także znaczek z konterfektem Miłosza
poczta Zambii, w bloku z pięcioma
innymi laureatami literackiej Nagrody.
Wielbicielom poety polecamy właśnie
wydaną jego biografię pióra Andrzeja
Franaszka, owoc 10-letniego gromadzenia materiałów, z których wyłonił
się – na niemal 900 stronach(!) barwny portret jednego z największych
twórców XX stulecia, opis zarówno
jego upadków, jak i triumfów.
Wspomnieliśmy, że podejmując
uchwałę o ustanowieniu Roku Miłosza, nie wszyscy posłowie ją podpisali,
poniektórzy wytknęli poecie to i owo,
zarzucili mu nawet, że jest wrogiem
Polski, bo to i owo mu się w niej nie
podobało. Tymczasem wiele podniesionych przezeń zarzutów należy podtrzymać. Sam już nie zabierze głosu,
ale powiedział kiedyś: „Może to najlepsze, co napisałem, któż to wie (...), jeżeli myślę o swoich książkach, to czuję
przyjemność tylko z tego powodu, że
nieźle ponarozrabiałem...”

„Dzwoneczki”

niem obserwowali małych i starszych
aktorów.
Jako matka jednej z absolwentek,
opowiem krótko o swoich wrażeniach.
W ciągu wszystkich lat przebywania w
grupie „Dzwoneczki”, nasza córeczka
z wielką ochotą i zapałem chodziła do
przedszkola. Wszystkie dzieci oddawaliśmy do tej grupy, a każde wołało
– „chcę do przedszkola!”.
W imieniu wszystkich rodziców,
których pociechy obecnie są „absolwentami” grupy „Dzwoneczki”, pra-

gnę złożyć wielkie wyrazy wdzięczności na ręce wychowawczyniom
– pani Oli Kowalskiej, pani Halinie
Grygorczuk, pani Halinie Malickiej
i nauczycielce muzyki pani Marii
Sojko za czułość i opiekę, serce
i cierpliwość w nauczaniu naszych
dzieci. Praca wychowawczyń – to też
powołanie.
Życzymy zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa Bożego. Wielkie „Bóg zapłać!
Rodzina Kuców
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Polacy w Chorwacji Zawody z piłą

mechaniczną

Z prezesem Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „Fryderyk Chopin” w Rijece Lilianną Hanną Tolj rozmawiał
Leszek Wątróbski.
Leszek Wątróbski
zdjęcia
Kiedy powstało Towarzystwo?
Zebranie założycielskie odbyło
się 30 września 2000 roku. Statutowo
działamy na terenie żupani (województwa) primorsko-goranskiej. Podstawowym celem naszej działalności
jest zrzeszanie i wzajemne wsparcie
Polaków zamieszkałych w Republice
Chorwackiej, współpraca z sympatykami Towarzystwa – obywatelami
Chorwacji oraz promocja kultury polskiej. Nasze cele realizowane są poprzez: kultywowanie polskich tradycji
narodowych i kulturalnych; naukę języka polskiego dla dzieci i młodzieży;
udział w organizowaniu wyjazdów wakacyjnych do Polski; organizowanie
spotkań, wykładów i wystaw w celu
promocji literatury polskiej; opiekę
nad polskimi miejscami pamięci oraz
grobami Polaków na terenie Chorwacji i wreszcie – nawiązywanie nowych
kontaktów oraz współpracy z instytucjami kulturalnymi i społecznymi.
Od zawsze byliście samodzielnym towarzystwem?
Wcześniej działaliśmy trochę nieoficjalnie i około dziesięciu lat byliśmy
filią Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „Mikołaj Kopernik” w Zagrzebiu. Obecnie działamy samodzielnie.
Wcześniej spotykaliśmy się raz na
dwa miesiące. W wynajętej salce
obchodziliśmy Wielkanoc i Boże Narodzenie. Dopiero później, dzięki
pomocy Konsula Tadeusza Kozieła,
otrzymaliśmy od miasta lokal.

Skąd wziął się pomysł na
patrona Towarzystwa?
Zawsze zakochana byłam w muzyce Fryderyka Chopina. Ponadto,
od wielu lat uczyłam się gry na fortepianie. Wprawdzie, niewiele już dziś
z tej nauki pamiętam, ale sentyment
pozostał. Poza tym, Chopin jest powszechnie znany i nikomu nie trzeba
tłumaczyć, kim był nasz patron.
Kogo więc jednoczy „Fryderyk Chopin”?
Nasi członkowie mieszkają przeważnie w Rijece, jak również na półwyspie Istria – m.in. w Puli i Lovranie,
ale ci docierają do nas wyłącznie na
wielkie uroczystości. Obecnie do Towarzystwa należą przeważnie panie.
Chciały czasem spotkać się i porozmawiać po polsku. W domu zazwyczaj
rozmawiają przecież po chorwacku,
bowiem ich mężowie są Chorwatami,
Serbami i Bośniakami. Jest to emigra-

Sabina Różycka
tekst i zdjęcia

Lilianna Hanna Tolj – prezes Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „Fryderyk Chopin” w Rijece
cja sercowa z lat `70-80. Większość
członkiń ma średnie wykształcenie.
Są też panie z ukończonymi studiami wyższymi. Mamy oczywiście też
mężczyzn (śmiech – aut.). Jest nas
około pięćdziesięciu. Gromadzimy się
na Mszy św., którą odprawiają polscy księża pracujący na chorwackich
parafiach. Mamy wielu sympatyków,
większość imprez zapowiadamy więc
w radiu lokalnym. Niektóre są następnie pokazywane w rijeckiej telewizji, w
programie „Pryzma”, który poświęcony jest mniejszościom narodowym w
Chorwacji.
Jak Chorwaci postrzegają
Polskę?
Różnie. Większość Chorwatów
pamięta Polskę jeszcze z czasów

komuny. Na szczęście, szybko zapominają o tym nieciekawym wizerunku
naszych handlujących Rodaków. Wielu Chorwatów odwiedzających dawniej
Polskę, czujących się tam jak Amerykanie, zdaje sobie sprawę, że czasy te
bezpowrotnie minęły. Teraz w Polsce
trzeba mieć na wszystko pieniądze.
Moje prywatne spostrzeżenia na
ten temat są bardzo pozytywne. Od
samego początku pobytu w dawnej Jugosławii nie musiałam się kryć ze swoją
polskością. Także moim dzieciom nikt
nie dokuczał z tego powodu, że ich
matka jest Polką. Muszę powiedzieć,
że po wielu, wielu latach, które tu przeżyłam, tak samo kocham Polskę, jak
i Chorwację. Moje serce ma dziś dwie
ojczyzny. Łzy zaczynam ronić zawsze
kiedy wjeżdżam do Polski i ponownie
kiedy wracam do Chorwacji.
Urodziłam się w Kutnie, a mieszkałam przez wiele lat w Łodzi. Męża

spotkałam w Polsce. Tam też mi się
oświadczył po trzech dniach znajomości, ale go wyśmiałam. Byłam
wówczas w klasie maturalnej, a mój
ukochany kończył studia w Zagrzebiu. Dostał przydział pracy z mieszkaniem w Rijece, gdzie też zamieszkaliśmy. Obecnie do Polski zaglądam
bardzo rzadko. Mam w kraju brata,
który czasami mnie tu odwiedza. Jest
lekarzem. Sama jestem z zawodu architektem.
Jak po tylu latach ocenia
Pani oba nasze narody?
Polacy i Chorwaci pochodzą z
tego samego słowiańskiego pnia i wiele się od siebie nie różnią. Dobrze pracują, kiedy im się dobrze płaci. Kiedy
pracują w swoim kraju, jest zupełnie
inaczej. Pięćdziesiąt lat komunizmu
zrobiło wielkie spustoszenie. Chorwaci są bardzo zawistni. Zupełnie jak
Polacy. Ta bezinteresowna zawiść jest
także cechą innych słowiańskich narodów. Kiedy ktoś ma np. duży dom, to
oceniający go ludzie i tu, i w Polsce,
pierwsze co powiedzą to, że kradnie.
Nikt się natomiast nie zapyta: czy właściciel tego domu pracuje i jak ciężko.
Nigdy bym nie pomyślała, że kradnie
– bo nie kradnę.
Jakie imprezy organizujecie Państwo w Towarzystwie?
Tradycyjnie organizujemy uroczystą Wielkanoc i Boże Narodzenie.
Obok tych religijnych, organizujemy
też spotkania z okazji świąt narodowych. Mamy też własną stronę
internetową, której obsługa i administrowanie odbywa się na zasadzie
wolontariatu.
Kto Was wspiera z Polski
i w Chorwacji?
Programowo korzystamy z pomocy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie i Ambasady RP w
Zagrzebiu. W Chorwacji korzystamy
z pomocy wielu miast i jest ona zawsze przeznaczona na konkretny cel.
Odpowiednie prośby wysyłamy przed
imprezą, na którą brakuje funduszy.
W Rijece pomaga nam republikańska
Rada do Spraw Mniejszości Narodowych, której biura znajdują się w stołecznym Zagrzebiu.

Na Przykarpaciu pojawiła się kolejna atrakcja turystyczna. Każdy z gości tej
ziemi będzie miał możliwość
odwiedzić ogólnoukraińskie
zawody drwali.
Niedawno zawody przeprowadzono we wsi Polanica. Prócz widowiska,
panował tu prawdziwy sportowy hazard. Dla współzawodnictwa w umiejętności i precyzji piłowania drzew,
na spotkanie stawiło się 25 drużyn.
Niektórzy z zawodników dopiero od
niedawna zaczęli poznawać tajniki
tego nielekkiego zawodu, inni z kolei
– mają za sobą dziesiątki lat udziału
w tej „dyscyplinie”. Takiego rodzaju
święta stały się już tradycją w Finlandii, Norwegii, Kanadzie, Australii i in.
Zawody drwali nie są novum też dla
Przykarpacia, choć do tej pory były
prowadzone jedynie lokalnie – w gospodarstwach leśnych. Organizatorzy
imprezy postanowili z jednej strony zaprezentować publiczności pracę drwali, a z innej – podwyższyć ich profesjonalizm i nauczyć rąbać drzewa tak, by
najmniej zaszkodzić lasowi.

przeciągnięcie łańcucha. W celu opanowania drwalskich umiejętności należy ćwiczyć nie mniej niż cztery-pięć
lat”, – wyjaśnia główny sędzia Oleg
Szaposznikow. Lwowiacy zdobyli w
tym konkursie pierwszeństwo.
Drugi konkurs odbywał się za symboliczną przegródką. Drwale współzawodniczyli w podzieleniu kłody kombinowanym cięciem. Wystarczy chwila i
dwa cięcia – od góry i dołu, a na ziemię
pada tzw. drewniany placek, okrągły
płat drzewa. W wykonaniu tego zadania najważniejszą jest precyzja. Zwycięstwa można nie zobaczyć jak własnych uszu bez lustra, jeśli cięcia od
góry i od dołu nie będą odpowiednie, a

Słoneczny pogodny dzień rozrywa
ryk dziesiątek pił mechanicznych, wokół – zapach świeżej strużki. Potężni
mężczyźni w kombinezonach i jaskrawych kaskach gromadzą się wokół
sceny, z której powinni ogłosić o rozpoczęciu zawodów. Koło lasu zebrały
się ich żony i dzieci z malutkimi zabawkowymi… piłami mechanicznymi. Kilka
kroków od sceny, pośrodku improwizowanego placu, czekają na zawodników
drewniane kłody. „Żeby odpowiednio
ocenić umiejętności ukraińskich drwali, przewidzieliśmy niełatwe zadania,
– opowiada organizatorka zawodów
Oleksandra Melnyk. – Sędziowie będą
oceniać jakość, czas, precyzję”.
Sędziowie ogłaszają rozpoczęcie
zawodów. Drwalom kibicują trenerzy
i uczestnicy drużyn. Z Równego, Lwowa, Nowogradu-Wołyńskiego, Chmielnickiego, Kołomyi, Żytomierza, Ługańska, Tarnopola, Browarów i wielu innych
miast przyjechało po czterech lub pięciu
drwali, trenerzy oraz grupy kibiców. Plac
konkursowy wstrząsają okrzyki – „Dalej
Sam-bór!”, „Nie za-wiedź Mi-ko-ła-ju!”,
„Łu-gańsk, nie pod-da-waj się!”. Silni
i pewni siebie mężczyźni biorą się do
roboty. W pierwszym sektorze zwycięża ten, kto potrafi szybko i precyzyjnie
rozebrać i zebrać z powrotem piłę mechaniczną, przygotować ją do pracy.
W ciągu kilku minut należy zmienić
na pile łańcuch. Jest to niełatwe zadanie, a najważniejsze – niebezpieczne.
„Zawodnik może otrzymać naganę za
nieznajomość reguł techniki bezpieczeństwa lub za niedociągnięcie czy

„placek” okaże się krzywy. Tu drwalom
z Kołomyi nie było równych.
Najcięższym zadaniem było podzielenie kłody. Część drzewa, około
3 cm, zasypana jest strużką, no i zawodnicy po prostu nie widzą jak ciąć.
Żeby wykonać precyzyjne cięcie, należy kierować się intuicją i doświadczeniem. Tym razem, fortuna uśmiechnęła
się gościom z Perwomajska.
Nie lada zadaniem było współzawodnictwo w obcinaniu gałązek. Trafiały się kłody z trzydziestoma gałązkami. Należało je szybko i precyzyjnie
ściąć tak, by nie pozostało śladu. Piła
w lewo, piła w prawo – widzowie nie
zdążyli nawet dobrze się przypatrzeć,
a na kłodzie – nie zostało śladu po gałązkach. Najbardziej to zadanie przypadło do gustu drwalom z Ługańska.
Zwycięstwo i puchar w zawodach
drużynowych zdobyła drużyna „Południowy drwal” z Perwomajska. Najbardziej przyczynił się do tego drwal
Witalij Tychonenko. „Jestem drwalem,
a to zwycięstwo jest dla mnie bardzo
ważnym osiągnięciem w życiu i pracy
– mówi zadowolony, ale skąpy w słowa
ze wzruszenia pan Witalij. – Widzę, że
razem jednak jesteśmy potęgą. Zwalczyć drużynę z zachodu było niełatwo
ponieważ praca w lesie jest dla nich tradycją wiekową. Z tego powodu jestem
jeszcze bardziej dumny”. Pod koniec
zawodów organizatorzy wręczyli drwalom drogie upominki – piły mechaniczne. Wszystko wskazuje na to, że święto
drwali wejdzie to tradycji jako jeszcze
jeden rodzynek lesistych Karpat.

O tym i owym
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Humor
żydowski

Uwaga absolwenci
UkRAIŃSKICH szkół średnich!

Pożycie małżeńskie

Pytano kiedyś Herszla z Ostropola:
- Herszl, czy to prawda, o czym
mówią ludzie, że ty bijesz swoją żonę
laską, a ona wali cię po głowie wałkiem od ciasta?
- Niezupełnie prawda, czasami
się zamieniamy.
***
Zięć
Pewien bogacz zapraszał od lat
na uroczystą kolację w piątek wieczorem pewnego biedaka. Któregoś
piątku biedak przyprowadził ze sobą
obcego młodego człowieka. Gospodarz zapytał ze zdziwieniem:
- Kto to jest?
A na to żebrak:
- Widzi pan, to mój nowy zięć, a
ja obiecałem utrzymywać go przez
pierwszy rok po ślubie.
***
Nie chce
mu zrobić świństwa
Pewien kupiec znany był z tego,
że nie płacił swych długów. Któregoś
dnia jeden z jego przyjaciół zastał go
w czasie ubijania interesu, kiedy ten
urgował się zawzięcie o cenę ze swoim dostawcą. Przyjaciel wziął go na
bok i pyta:
- Słuchaj, Abram, co ty się tak targujesz? Przecież i tak mu nie zapłacisz.
- Wiesz, on jest taki porządny chłop, to ja wolę, zęby on stracił
mniejszą sumę.
***
Za wielu Żydów
Żyda – bankiera wiedeńskiego,
który przeszedł na wiarę protestancką, ktoś się spytał:
- Dlaczego już lepiej nie przyjąłeś
panującej wiary katolickiej?
- Zastanawiałem się nad tym dość
długo – odpowiedział neofita. – Ale
doszedłem do przekonania, że wśród
katolików jest już i tak za wielu Żydów.
***
Dlaczego?
W przedziale kolejowym jedzie
dwóch sławnych rabinów. Mijają godziny, a obaj wielcy mędrcy nie zamienili ze sobą ani słowa. Jeden ze
współpasażerów, zdziwiony milczeniem, zapytuje wreszcie:
- Panowie rabini, obaj jesteście
słynnymi cadykami, myślałem, że
będę świadkiem jakiejś ciekawej
dyskusji między wami, a wy nie zamieniliście przez całą drogę ani słowa. Jak to jest?
- Widzi pan – odpowiada jeden z
rabinów – on jest wielki rabin i ja jestem wielki rabin. On wie wszystko i ja
wszystko wiem. To co my mamy jeszcze ze sobą dyskutować?

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
w Przemyślu (PWSW)
37-700 Przemyśl, ul. Tymona Terleckiego 6
tel. 16 678 37 90, e-mail: rektorat@pwsw.pl, www.pwsw.eu
przyjmuje kandydatów na studia I stopnia w trybie
stacjonarnym (dziennym) na następujące kierunki:

Wesprzyjmy powstanie
Domu Polskiego w Mościskach
Szanowni Rodacy!
W związku z realizacją projektu powstania Domu Polskiego w Mościskach,
Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Mościskach zwraca
się z ogromną prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli i wielkiego serca o wsparcie tego projektu.
Mamy nadzieję, że nowopowstały Dom Polski stanie się wizytówką Polski
i Polaków w Mościskach, miejscem inicjatyw i spotkań Polaków mieszkających
na Ukrainie, miejscem rozwoju kultury i tradycji naszych przodków.
Wpłat można dokonywać na konto:
Rekwizyty bankowe:
Мостиський Відділ Товариства Польської Культури
Львівщини, вул. Міцкевича 13, Мостиська
Р/р 26003301495
Мостиський Ощад Банк
MФO 385208, ЗКПО 26256843
Благодійна допомога на „Польський Дім” в Мостиськах

1. Architektura wnętrz (ze specjalnościami: projektowanie architektury wnętrz, projektowanie architektury wnętrz sakralnych, projektowanie
wnętrz ogrodowych i krajobrazu)
2. Filologia angielska (ze specjalnościami: nauczycielska,
translatorska, ukrainoznawcza)
3. Filologia polska (ze specjalnościami: nauczycielska, dziennikarska)
4. Lingwistyka stosowana (ze specjalnościami: translatorska lub
do wyboru na innych kierunkach prowadzonych w PWSW: nauczycielska, dziennikarska, turystyka międzynarodowa, integracja europejska, bezpieczeństwo międzynarodowe, socjologia pogranicza ze specjalizacją celną, administracja publiczna)
5. Historia (ze specjalnościami: nauczycielska, turystyka międzynarodowa)
6. Politologia (ze specjalnościami: polityka regionalna, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne)
7. Socjologia (ze specjalnościami: praca socjalna, socjologia
rynku pracy, doradztwo zawodowe, socjologia pogranicza ze specjalizacją celną, komunikacja społeczna i media)
8. Stosunki międzynarodowe (ze specjalnościami: bezpieczeństwo międzynarodowe, integracja europejska, studia środkowoeuropejskie)
9. Inżynieria środowiska
10. Mechatronika
Studia na kierunkach społecznych trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem
tytułu licencjata, a na kierunkach technicznych (mechatronika i inżynieria środowiska) – 3,5 roku, a absolwenci otrzymują tytuł inżyniera.
Absolwenci po ukończeniu w PWSW studiów pierwszego stopnia mogą
kontynuować naukę na dwuletnich studiach uzupełniających drugiego stopnia
(magisterskich) na:
– Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
– Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie,
– Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
– Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie,
– Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
– Politechnice Rzeszowskiej w Rzeszowie lub każdej innej uczelni wyższej w
Polsce.
Do podjęcia studiów w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w
Przemyślu wymagane jest ukończenie szkoły średniej i uzyskanie świadectwa dojrzałości, niezbędnego do podjęcia studiów w ukraińskich uczelniach wyższych.
Dla osób posiadających KARTĘ POLAKA studia w PWSW
są bezpłatne!
Podczas studiów studenci mogą mieszkać w nowoczesnym Domu Studenckim zlokalizowanym obok Uczelni.
W celu uzyskania bliższych informacji należy kontaktować się telefonicznie,
e-mailem lub osobiście z następującymi Instytutami PWSW:
1. Instytut Historii: tel. 16 678 28 22; e-mail: historia@pwsw.pl
2. Instytut Polonistyki: tel: 16 678 28 24; e-mail: polonistyka@pwsw.pl
3. Instytut Neofilologii (filologia angielska i lingwistyka stosowana): 16 678 26 90;
e-mail: ukrainistyka@pwsw.pl, anglistyka@pwsw.pl
4. Instytut Politologii i Polityki Regionalnej: tel. 16 675 17 64; e-mail: politologia@pwsw.pl
5. Instytut Stosunków Międzynarodowych: tel. 16 676 01 69; e-mail: stosunki@
pwsw.pl
6. Instytut Socjologii: tel. 16 676 01 66; e-mail: socjologia@pwsw.pl
7. Instytut Architektury Wnętrz: tel. 16 678 32 98; e-mail: aw@pwsw.pl
8. Instytut Inżynierii Środowiska: tel. 16 676 05 48, wew. 22; e-mail: inz-srod@
pwsw.pl
9. Instytut Mechatroniki: tel. 16 676 05 48, wew. 22; e-mail: mechatronika@
pwsw.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Reklama w Kurierze
galicyjskim

ПЕРША СТОРІНКА
PIERWSZA STRONA

внутрIшнI СТОРІНКи
STRONy wewnętrzne

внутрIшнI СТОРІНКи
STRONy wewnętrzne

oСtahhЯ СТОРІНКa
STRONa ostatnia

1 cм 2 – 8,50 грн.
1 cm 2 – 8,50 UAH
повноколірний
pełny kolor

1 cм 2 – 6,00 грн.
1 cm 2 – 6,00 UAH
повноколірний
pełny kolor

1 cм 2 – 4,50 грн.
1 cm 2 – 4,50 UAH
чорно-білі
czarno-białe

1 cм 2 – 7,50 грн.
1 cm 2 – 7,50 UAH
повноколірний
pełny kolor

Na zlecenie
naszych klientów
umieszczamy
ogłoszenia w
prasie ukraińskiej
Ogłoszenia
niekomercyjne,
po uzgodnieniu
z redakcją,
mogą być drukowane
nieodpłatnie
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Radio przez Internet POLSKIE
Andrzej Nowogrodzki
Kijów
Coraz częściej słuchamy radia w
pracy, czy też w domu przy komputerze. W tym wypadku, zamiast łapać
ledwo co dochodzące na Ukrainę
polskie rozgłośnie przez zwykły odbiornik radiowy, możemy skorzystać
z możliwości słuchania radia przez
Internet. Oczywiście, jeśli nasz komputer jest do niego podłączony i nasz
dostawca nie rozlicza nas za każdy
kilobajt przesłanych danych, czyli za
– tak zwany – „trafik”.
Poniżej przedstawiam krótki wykaz najpopularniejszych polskich rozgłośni, które są obecne w Internecie.
Polskie Radio
Na stronie Polskiego Radia możemy słuchać poszczególnych jego
rozgłośni (Jedynka, Trójka) na żywo:
http://polskieradio.pl/sluchaj/
albo wybranych audycji
http://polskieradio.pl/podcasting/
Na tej ostatniej znajdziemy, na
przykład, wypowiedzi polityków z porannych Sygnałów Dnia w Jedynce,
czy też reportaże, a nawet starych poczciwych Matysiaków. Z kolei na stronie:
http://www.polskieradio.pl/
zagranica/ua/ znajdziemy informacje po ukraińsku – część także do
odsłuchania.
RMF FM
Na głównej stronie krakowskiej
rozgłośni – www.rmf.fm jest po

prawej stronie archiwum audycji. Z kolei, wciskając trochę wyżej przycisk
„Posłuchaj RMF FM”, będziemy mogli
posłuchać stacji na żywo. Warto odwiedzić także inną stronę tego radia:
www.miastomuzyki.pl
Tam znajdziemy co najmniej kilkadziesiąt internetowych „stacji”, które nadają właściwie każdy rodzaj muzyki. Warto zwrócić uwagę na RMF
Polski Rock, RMF Polskie Przeboje
czy RMF PRL.
Radio Zet
Warszawska rozgłośnia ma trochę
mniej rozbudowaną stronę internetową. Na: http://www.radiozet.pl/
Sluchaj/Default.aspx
możemy posłuchać aktualnie nadawanych audycji. Z kolei, na głównej
stronie znajdziemy zapisy wywiadów
Moniki Olejnik z politykami. Nagrania
nie tylko audio, ale też wideo.
Radio Maryja
Katolicki głos w Twoim domu może
brzmieć także z komputera. Wystarczy
wpisać: www.radiomaryja.pl i po
lewej stronie znajdziemy zakładkę „Słuchaj”. Wcześniej trzeba zainstalować
Real Player – można go ściągnąć na
stronie www.real.com.
To tylko niektóre najpopularniejsze stacje radiowe, których możemy
słuchać przez Internet. Inne znajdziemy na przykład na stronach:
www.radiostacje.com
oraz www.nadaje.com

Zaproszenie
do udziału

w obchodach 70. rocznicy
mordu inteligencji polskiej
Stanisławów 1941 – sierpień – 2011
Towarzystwo Kultury Polskiej „Przyjaźń” w Stanisławowie zaprasza na uroczyste obchody 70. tragicznej rocznicy
mordu inteligencji polskiej, dokonanej w 1941 roku przez hitlerowców, w Czarnym Lesie, w pobliżu wsi Pawełcze, pod
Stanisławowem.
Patronat nad uroczystościami obejmuje Konsul Generalny RP we Lwowie.
Uroczystość odbędzie się w sobotę, 6 sierpnia 2011 r.
Zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w uroczystości, która rozpocznie się Mszą św. o godz. 10.00 (czasu ukraińskiego) w kościele p.w. Chrystusa
Króla (ul. Wowczyniecka, 92) za ofiary zbrodni hitlerowskiej.
O godz. 12.00 w Czarnym Lesie rozpocznie się nabożeństwo z udziałem duchowieństwa różnych wyznań, przedstawicieli władz państwowych Polski i Ukrainy, delegacji organizacji polskich z Ukrainy, gości z Polski, Anglii, przedstawicieli
mediów.
Przewidziano złożenie wieńców, kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku
oraz przemówienia uczestników uroczystości.
Uprzejmie prosimy o poinformowanie Towarzystwa do 15 lipca b.r. o swoim
udziale w uroczystości.
Tel. kontakt. 00380 (342) 53 71 52, 53 75 73
tel./fax 00380 (342) 778780
stanislawow.tkp @gmail.com
Zarząd TKP „Przyjaźń”

Poszukujemy pracowników
Agencja Pracy poszukuje: górników ze znajomością języka polskiego, a także pracowników budowlanych, spawaczy, pracowników bez kwalifikacji.
Kontakt: +48717879815,+48717879816
lub 0664191758
zgłoszenia poprzez: www.bcj-konsalting.eu

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

Audycje
o Polakach
na Ukrainie
w Radiu Opole
Kliknij: http://www.radio.
opole.pl/moduly/akcje/
ukraina/
Do poprawnego odtworzenia
audycji polecamy program
WinAmp. Do pobrania ze
strony: www.winamp.com
Klikaj¹c na: http://www.
radio.opole.pl/moduly/
akcje/ukraina/
mo¿na pos³uchaæ o osobach,
zwi¹zanych ze Stanis³awowem.

Radio
Wnet

Radio Wnet – słychać nas od 7,07
– 9.00 w dni powszednie, w piątki
7,07 – 10.00 na falach 106,2 fm lub
bezpośrednio z naszej strony internetowej www.radiownet.pl – po
wejściu na zakładkę menu „słuchaj”.
Jest tam również rozpisana ramówka
radia.
W czasie audycji Krzysztofa Skowrońskiego jesteśmy osiągalni na Skype: radiownet.antena. Prosimy
słuchaczy o sygnalizowanie swojej
obecności na Skype.
Zasięg przez radio – Warszawa
i okolice. W pozostałych regionach prosimy o słuchanie nas przez Internet.

Jak słuchać polskich
audycji na Ukrainie
„Lwowska Fala” – autorska audycja Danuty Skalskiej jest nadawana w każdą niedzielę od godz. 8.10 czasu polskiego na antenie
Polskiego Radia Katowice. Powtórka audycji – w niedzielę o
1.00 w nocy. W porze emisji można także słuchać „Lwowskiej Fali” na
stronie internetowej Polskiego Radia Katowice: www.radio.katowice.
pl, a wszystkie archiwalne nagrania są dostępne na stronie internetowej
Światowego Kongresu Kresowian: www.kresowianie.com
Radio Lublin na 103,2 i 99,6 MHz słychać bardzo dobrze aż po Lwów
(we Lwowie już nie).
Polskie Radio Warszawa I - na falach długich 225 kHz
Polskie Radio Lwów
Zachęcamy też wszystkich do słuchania Polskiego Radia Lwów (ze Lwowa) w
każdą sobotę od godz. 8.00 do godz. 12.00 (czasu polskiego) oraz w niedzielę
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 „Nezałeżnist”) i
jest dobrze słyszalny w promieniu 100 km od Lwowa.
Radio Polonia (godz. 18.30 – czasu miejscowego)
- Lwów – Radio Niezależnist UKF 106,7 MH
- Winnica – Radio TAK 103,7 FM
- Chmielnicki – Radio Podilla Center 104,6 FM
- Równe - Radio Kraj 68,2 FM
- Żytomierz – Radio Żytomyrśka Chwyla 71,1 FM i 103,4 FM
Radio Maryja: Chełm 102,8; Hrubieszów 95,8; Lubaczów 102,3; Przemyśl
105,1; Ustrzyki Dolne 94,5
Włodawa 104,5; Rzeszów UKF 104, 5
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Jesteśmy polską
firmą budowlaną
z BRANŻY KOLEJOWEJ

Realizujemy przedsięwzięcia
z zakresu budownictwa kolejowego
i inżynierskiego. Dzięki zaangażowaniu naszych
pracowników wykonujemy prestiżowe projekty budowlane.

OBECNIE POSZUKUJEMY DO PRACY W POLSCE
KANDYDATÓW NA STANOWISKO
1. SZEFÓW PROJEKTÓW
(inżynierów odpowiedzialnych za realizację projektów).
2. KIEROWNIKÓW ROBÓT
3. OPERATORÓW MASZYN KOLEJOWYCH
(podbijarki, oczyszczarki, zgarniarki, lokomotywy itp.).

• znajomość języka polskiego
• przynajmniej kilkuletnie doświadczenie zawodowe
w swojej dziedzinie
• świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe ze swojego
kraju

Oferujemy:

Oferty wraz z życiorysem prosimy kierować na adres:
skrytka pocztowa (a/c) nr 80, Ivano-Frankivsk 76000,
e-mail: kuriergalicyjski@wp.pl, z dopiskiem praca w Polsce

Pełne wydanie Kuriera
Galicyjskiego w PDF na:
www.lwow.com.pl
www.duszki.pl
www.pogranicze.eu
www.kresy24.pl

Czy Twoje dziecko nie spędza
za dużo czasu przed telewizorem
lub komputerem?

Klub Młodych Artystów „Skrzydła”
przy LTPSP, zaprasza dzieci polskiego pochodzenia ze Lwowa na zajęcia
plastyczne w galerii „Własna Strzecha”,
przy ul. Rylejewa 9/6. Programy zajęć
plastycznych przystosowane są do możliwości dzieci w różnym wieku, dla których wprowadzamy podstawowe techniki i zagadnienia plastyczne, łącząc teorię
z praktyką. Serdecznie zapraszamy na zajęcia! Bliższe informacje pod nr
telefonu: 063 287 27 07 – Władysław Maławski

Kantorowe kursy walut na Ukrainie
14. 07. 2011, Lwów

KUPNO UAH	
7,97
11,28
2,80
12,80
2,80

KOD PRENUMERATY
УКРПОШТА 98780
Cena prenumeraty pocztowej
na rok 2011
1 miesiąc – 5,00 hrywien
3 miesiące – 15,00 hrywien
6 miesięcy – 30,00 hrywien
12 miesięcy – 60,00 hrywien

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

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

Możliwa jest prenumerata redakcyjna
do Polski i innych krajów. W sprawie
prenumeraty gazety do Polski, prosimy
o kontakt pod naszym adresem
email: kuriergalicyjski@wp.pl
lub listownie, telefonicznie, faxem na numery
i adresy podane w stopce redakcyjnej.
Ponadto
„Kurier Galicyjski” można kupić:
w Warszawie w Domu Spotkań z Historią:
tel. +48 (022) 851 39 66 (kod pocztowy 00753)
ul. Karowa 20
tel. +48 (022) 826 51 95 (kod pocztowy 00324)
oraz w Krakowie w Księgarni „Nestor”
przy ulicy Kanoniczej 15
tel. +48 (012) 421 92 94 (kod pocztowy 31002)

• pracę w dużej, dynamicznie zarządzanej firmie
i w ciekawym zespole oraz rozwijającej się firmie
• dobre warunki finansowe i pełne ubezpieczenie
• stale zatrudnienie
• ciekawe możliwości rozwoju zawodowego
• możliwość zdobycia doświadczenia wśród najlepszych
specjalistów w branży
• pomoc w formalnościach pobytowych

www.kresy.pl
www.kresy24.pl
www.wspolnota-polska.org.pl
www.kresy.najlepsze.net
www.stanislawow.net
www.kresy.webpark.pl
www.kresykrakow.com.pl
www.kresywschodnie
webpark.pl
www.kresy.co.uk
stanislawow.pl
www.kresy2000.pl
www.fotojonny.republika. pl
www.poznajukraine.com
www.wycieczki.pl.ua

Można zaprenumerować
na poczcie!!!

PRENUMERATA W POLSCE

Wymagania:

ciekawe strony
internetowe
o kresach

KURIER galicyjski

8,00
11,38
2,86
13,00
2,84

KURIER GALICYJSKI można kupić
Na terenie całej Ukrainy można kupić nasze pismo
w kioskach „Ukrpoczty” (w wypadku jego braku,
żądajcie od sprzedawców i powiadamiajcie redakcję!).
Ponadto: w kioskach „Wysoki Zamek” w Drohobyczu,
Truskawcu, Borysławiu, Samborze, Starym Samborze,
Turce i Stebnyku; w kioskach „Interpres” i „Wysoki
Zamek” we Lwowie; w polskiej restauracji „Premiera
Lwowska” przy ul. Ruskiej 16 we Lwowie; w hotelu
„Leopolis” – najlepszym hotelu na Ukrainie; w Katedrze
Lwowskiej, w kościele św. Antoniego we Lwowie, przy
kościele Marii Magdaleny, a także przy kościele w
Krzemieńcu; w IwanoFrankiwsku (d. Stanisławowie) w
„Sklepie Zaliznym” – Rynek 7; pismo jest też dostępne
w hotelu „Dniestr” we Lwowie oraz w Instytucie Polskim
w Kijowie.

Korzystaj z usług polskich
przewodników ze Lwowa!

Fachowe oprowadzanie po Lwowie, pilotowanie
grup turystycznych po Kresach
tel.: 00380679447843

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

tel.: 0380677477329, 0380676750662,
0380504304511, 0380504307007, 0380509494445

