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Ukraina 
trzydzieści lat  
bez Sowietów

Jedenastu 
znajomych 
Mirosława 
Siczyńskiego (cz. 2)

Wszystkim 
Czytelnikom 
życzymy szczęśliwego 
Nowego Roku

redakcja

Szczyt Trójkąta Lubelskiego 
na Ukrainie

W miejscowości Huta w obwodzie iwanofrankiwskim na Ukrainie zakończył się szczyt Trójkąta Lubelskiego 
z udziałem prezydentów Polski, Ukrainy i Litwy – Andrzeja Dudy, Wołodymyra Zełenskiego i Gitanasa Nauseda. 
Rozmawiano o kryzysie migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej i litewsko-białoruskiej, intensyfikacji 
obecności militarnej Rosji w pobliżu granicy z Ukrainą oraz o gazociągu Nord Stream 2. Wizyta prezydentów 
Polski i Litwy to także wyraz wsparcia dla Ukrainy w obliczu rosyjskich nacisków i prowokacji.              › strona 3

Na sejmiku 
zorganizowanym 
w Kijowie został 
wybrany prezes 
Federacji Organizacji 
Polskich na Ukrainie. 
Większością głosów 
została wybrana Elżbieta 
Korowiecka.

Elżbieta Korowiecka z domu 
Świstuń urodziła się 6 sierpnia 
1962 r. we Lwowie. Polka z wie-
lopokoleniowej rodziny polskiej 
ze strony matki i ojca. Dziadek 
Franciszek Lempart był obroń-
cą Lwowa, odznaczony orderem 
Virtuti Militari. 

Absolwentka polskiej ów-
cześnie ośmioletniej szkoły nr 
10 oraz średniej szkoły nr 24 we 
Lwowie. Jako uczennica była 
aktywna w działalności poza-
lekcyjnej – aktorka szkolnego 
teatrzyku „Baj”, uczestniczka 
uroczystości szkolnych. 

W latach 70. ub. stulecia jej 
rodzice walczyli o zachowanie 
funkcjonowania obydwu szkół 
przed próbami ich zamknięcia.

Po maturze podjęła studia 
w Instytucie Poligraficznym 
we Lwowie, uzyskując dyplom 
inżyniera. Pracowała jako eko-
nomista do 2000 r. 

Ponieważ miała stały kon-
takt z polskimi działaczami 
społecznymi, w 2000 r. podjęła 
decyzję pracy w biurze FOPnU 
we Lwowie jako sekretarz biura 

FOPnU we Lwowie. Współpraca 
z prezes Emilią Chmielową po-
zwoliła pani Elżbiecie zdobyć 
odpowiednie doświadczenie. 
W ostatnim okresie życia pani 
Emilii Chmielowej praktycznie 
to pani Elżbieta służyła wszel-
ką pomocą, podpowiedzią każ-
demu, kto się zwracał z radą 
i potrzebą. Jest znana i szano-
wana we wszystkich organi-
zacjach członkowskich Fede-
racji Organizacji Polskich na 
Ukrainie.

Bystra, inteligentna od razu 
została zaakceptowana w tym 
środowisku. Skromna, stara-
jąca się nie rzucać w oczy, od 
początku wykonywała czę-
sto nadzwyczaj trudne zada-
nia z powodzeniem, nie dbając 
o pochwałę i uznanie. Z rado-
ścią udziela się również w pra-
cy czasopisma FOPnU „Nasze 
Drogi”.

Posiada odznakę honorową 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

TERESA DUTKIEWICZ 
PRZEWODNICZĄCA OBRAD 

NADZWYCZAJNEGO SEJMIKU 
WICEPREZES FOPNU

Sejmik FOPnU wybrał nowego prezesa

ELŻBIETA KOROWIECKA
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Centrum Kultury Polskiej 
i Dialogu Europejskiego 
w Iwano-Frankiwsku 
zrealizowało już po raz 
drugi akcję pomocową 
„Nie jesteś sam”, 
zainicjowaną przez 
Fundację Wolność 
i Demokracja. 
DANUTA STEFANKO

W ramach inicjatywy 
wolontariusze odwie-
dzili ponad 70 osób 

i dotarli do Kołomyi, Obertyna, 
Tłumacza, Kałusza, Doliny oraz 
Iwano-Frankiwska, dawne-
go Stanisławowa. Pomoc, przy 
koordynacji lokalnych polskich 
ośrodków, otrzymały również 
osoby w innych miejscowo-
ściach na Ukrainie.

„Zaszczyt mam, że jesteście 
u mnie. Bardzo się cieszę. Mnie 
chodzi o pamięć, że Polacy jesz-
cze pamiętają o mnie, bo już nie 
mam nikogo, ni siostry, ni bra-
ta. Synowie są na emeryturze, 
pracują, pomagają, bo tej eme-
rytury nie staje, co mam teraz. 
Coraz ciężej jest, gaz taki dro-
gi, woda, wszystko, a człowiek 
musi żyć, pracować, a ja już nie-
stety nie jestem do pracowania. 
Chcę podziękować polskiemu 
rządowi, wszystkim Polakom, 
którzy dołączyli się do tej po-
mocy, Bóg zapłać” – powie-
działa seniorka Jadwiga Szulga 
z Kołomyi.

W ramach inicjatywy Pola-
cy oraz osoby polskiego pocho-
dzenia powyżej 60 roku życia 
otrzymały w tym roku paczki 
żywnościowe, artykuły che-
miczne, leki oraz jednorazo-
we zapomogi finansowe. Kilku 
osobom przekazano również 
opał na zimę oraz grzejnik do 
ogrzewania mieszkania. Dla 
seniorów wszelka pomoc jest 
bardzo ważna.

„Analizujemy i weryfiku-
jemy potrzeby seniorów. Ktoś 
potrzebuje dodatkowych środ-
ków, ktoś leków. Współpracu-
jemy w poszczególnych miej-
scowościach z organizacjami 
polskimi, które nam pomagają. 

Odwiedzamy seniorów, spoty-
kamy się z nimi. Staramy się 
spędzać z tymi osobami jakąś 
chwilę, porozmawiać z nimi, 
zapytać o zdrowie, o ich po-
trzeby, aby odczuwali, że fak-
tycznie nie są sami. Dzwonimy 
też do nich na święta” – powie-
działa Maria Osidacz, dyrektor 
Centrum Kultury Polskiej i Dia-
logu Europejskiego.

Ważnym elementem 
wsparcia seniorów  
są spotkania i rozmowy 
z wolontariuszami. 
Nierzadko te starsze 
osoby mieszkają same, 
nie mając możliwości 
codziennej komunikacji 
z rodziną. 

Wolontariusze akcji „Nie je-
steś sam” prowadzą też rozmo-
wy telefoniczne z seniorami, 
objętymi opieką w ramach tej 
inicjatywy, przez co te osoby 
czują się potrzebne i wzmacnia 
się w nich poczucie sensu ży-
cia. Dla seniorów jest to okazja 
do wspomnień z lat dziecin-
nych oraz podzielenia się swo-
im życiu codziennym.

„Zobaczyłam w tym projek-
cie możliwość bycia pomocną 
dla osób w potrzebie. Myślę, że 
seniorzy to nasze dziedzictwo. 
Mogą opowiedzieć dużo o sobie, 
poprzez co możemy się dowie-
dzieć o naszej przeszłości, o hi-
storii. Jest to też okazja do roz-
mowy z nimi, aby poczuły się 
potrzebne. Każda z tych osób 

potrzebuje troski” – powie-
działa wolontariuszka Krysty-
na Smal.

Dla wielu seniorów, którzy 
funkcjonują na co dzień w ukra-
ińskim środowisku, spotkanie 
z wolontariuszami jest niemal 
jedyną okazją, by porozmawiać 
z kimś po polsku, wspomnieć 
o historii swojej rodzinnej miej-
scowości i swojej rodziny. Star-
sze osoby z wielką wdzięczno-
ścią i wzruszeniem przyjmują 
pomoc.

„Pochodzę z polskiej rodziny. 
Dziękuję bardzo, że pamiętacie 
o nas. Dziękuję również za re-
mont po powodzi, który pomo-
gliście mi zrobić w ubiegłym 
roku. Myślę, że ta akcja pomoco-
wa jest potrzebna. Trzeba płacić 
za światło, za gaz, a to drogo i nie 
wystarcza czasami emerytu-
ry. Każda pomoc jest potrzebna, 
szczególnie leki. Dziękujemy za 
wszystko” – mówiła Franciszka 
Pona z Obertyna.

Akcja pomocowa „Nie je-
steś sam” to projekt mający na 
celu udzielenie kompleksowe-
go wsparcia osobom powyżej 
60 roku życia polskiego pocho-
dzenia na terenie Ukrainy. Ini-
cjatywa zakłada m.in. zorga-
nizowanie sieci wolontariuszy, 
którzy wyposażeni w kompe-
tencje komunikacyjne wspie-
rają i będą wspierać seniorów, 
realizując ideę integracji mię-
dzypokoleniowej. Akcja jest fi-
nansowana ze środków Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów 
w ramach konkursu Polonia 
i Polacy za granicą 2021.

Dobiegła końca II edycja akcji 
„Nie jesteś sam” 
w obwodzie iwanofrankiwskim
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Młodzież skupiona wokół 
Centrum Kultury Polskiej 
i Dialogu Europejskiego 
w Iwano-Frankiwsku 
zorganizowała 4 
grudnia świętowanie 
Międzynarodowego 
Dnia Wolontariuszy. 
Członkowie zespołu 
rozmawiali o tym, kim 
jest wolontariusz, co 
daje wolontariat młodym 
ludziom i jak można 
się w niego angażować. 
Nie brakowało też gier 
integracyjnych. Poza tym 
był to czas, żeby podzielić 
się wspomnieniami 
i refleksjami z udziału 
w realizowanych przez 
Centrum Kultury Polskiej 
inicjatywach.
KAROLINA SZOSTAK

– Zawsze marzyłam zostać 
wolontariuszką Centrum. Cza-
sami nie śpi się nocami, żeby 
przygotować się do projektu, 
a dla mnie to zadowolenie. Warto 
być wolontariuszem i otrzymy-
wać sporo emocji oraz inspiracji, 
bo w Centrum jest taka atmos-
fera, tacy ludzie, że być z nimi 
to szczęście. Wolontariat na-
prawdę może zmienić ten świat, 
bo wynika z miłości, przyjaźni 
i dobroci ludzkiej – powiedziała 
wolontariuszka ośrodka Alek-
sandra Juchnowska.

Wolontariusze są ważnym 
elementem działalności Cen-
trum. Dzięki nim instytu-
cji udaje się realizować wiele 
wydarzeń. Młodzież chętnie 
przychodzi do Centrum, uczy 
się, podejmuje nowe wyzwa-
nia, zdobywa doświadczenie 
zarówno zawodowe, jak też 
w relacjach międzyludzkich. 
Dla młodych ludzi placówka 
staje się swoistą szkołą życia, 
która uczy odpowiedzialności, 
otwartości na innego człowie-
ka oraz niesienia pomocy.

– Od 2019 roku jestem ko-
ordynatorem wolontariu-
szy w Centrum. Współpracuję 
z wolontariuszami, pomagam 
im i dzielę między nich zada-
nia. Oni motywują i pomagają. 
Dużo komunikujemy nie tyl-
ko w Centrum, ale i poza nim. 
Chodzimy razem na spacery, 
na kawę, herbatę. Wolontariat 
to jest dobra rzecz. To nie tylko 
praca, pomoc, jakieś wspólne 
działania, ale też ludzie, inspi-
racja i motywacja – powiedzia-
ła Złata Hawryłko.

Podczas spotkania do grona 
wolontariuszy dołączyły nowe 
osoby. Kandydaci złożyli sym-
boliczną obietnicę zaangażo-
wania w działalność organiza-
cji oraz wyrazili chęć wspólnej 
pracy nad realizacją projektów 
Centrum. Nie zabrakło zdjęć 
pamiątkowych i życzeń od 
dyrektor Centrum Marii Osi-
dacz oraz konsula Rafała Ko-
cota z Konsulatu Generalnego 
Rzeczypospolitej Polskiej we 
Lwowie.

– Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza to szczególne 
święto, gdy my jako Konsu-
lat Generalny Rzeczypospolitej 
Polskiej we Lwowie winniśmy 
być wdzięczni, bowiem bez wo-
lontariuszy szereg naszych ini-
cjatyw, które organizujemy nie 
doszłoby do skutku. Są wier-
nymi pomocnikami, osobami, 
które wspomagają nas w naszej 
pracy – powiedział konsul Rafał 
Kocot, kierownik Wydziału Po-
lonii KG RP we Lwowie.

Jako podziękowanie za za-
angażowanie w życie Centrum 
Kultury Polskiej i Dialogu Eu-
ropejskiego część zespołu wo-
lontariuszy udała się na zimo-
wą wyprawę górską w ramach 
projektu „Przedwojenne tra-
dycje turystyczne – ścieżkami 
dawnego Głównego Szlaku Kar-
packiego im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego”, organizowanego 
przez Centrum, Lwowski Klub 
Sportowy „Pogoń Lwów” oraz 
Konsulat Generalny Rzeczypo-
spolitej Polskiej we Lwowie.

Świętowanie Międzynarodowego 
Dnia Wolontariusza 

A
N

D
R

ZE
J L

E
U

SZ
A

N
D

R
ZE

J L
E

U
SZ



3nr 24 (388) | 29.12.2021–17.01.2022
www.kuriergalicyjski.com Wydarzenia

EUGENIUSZ SAŁO

– Bezpieczeństwo Ukrainy 
jest kwestią fundamentalną. 
Nie tylko nie wolno pozwolić 
na to, aby jakikolwiek skutecz-
ny atak mógł zostać przepro-
wadzony na Ukrainę. Przede 
wszystkim trzeba czynić 
wszystko, aby takiemu atakowi 
zapobiec – powiedział prezy-
dent RP Andrzej Duda podczas 
szczytu Trójkąta Lubelskiego 
na Ukrainie. 

„
Jestem absolutnym 
przeciwnikiem 

jakiejkolwiek polityki 
ustępstw wobec Rosji. 
W moim przekonaniu 
to Rosja powinna 
wycofać się z działań, 
które podejmowała na 
przestrzeni ostatnich lat 

PREZYDENT RP  
ANDRZEJ DUDA

– Naszym wspólnym ce-
lem jest odparcie agresyw-
nej polityki Rosji. Polska, Li-
twa i Ukraina są na przedzie 
tego oporu. Rozumiem jak nikt 
inny potrzebę łączenia naszego 
wspólnego wysiłku, jak ważna 
teraz jest jedność. Ukraina stara 
się jednoczyć swoich przyjaciół 
wokół idei pokoju i stabilności 
w regionie Europy środkowo-
-wschodniej – podkreślił pre-
zydent Ukrainy Wołodymyr 
Zełeński.
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Podczas spotkania 
w karpackiej rezydencji 
„Syniohora” prezydenci 
trzech państw 
podpisali deklarację 
o wsparciu Ukrainy 
i przeciwdziałaniu 
rosyjskiej agresji na 
rzecz bezpieczeństwa 
w regionie.

Prezydent Andrzej Duda po-
wiedział, że nie można ulegać 
ultimatum stawianemu przez 
Federację Rosyjską. – Właściwą 

odpowiedzią jest pokazanie, że 
mamy siłę i absolutnie nie ule-
gamy przed szantażem, a sku-
tek jest wręcz przeciwny. I tak 
dzisiaj powinien zachować się 
Sojusz Północno-Atlantycki po 
to, by działać konsekwentnie 
i rozsądnie odpierając rosyjską 
politykę imperialną – podsu-
mował prezydent RP.

Z informacji wywiadow-
czych NATO wynika, że Rosja 
zgromadziła w pobliżu ukraiń-
skiej granicy ponad sto tysięcy 
żołnierzy. Może to wskazywać 
na przygotowania do inwazji 

albo próbę wywarcia nacisku 
na Zachód.

Trójkąt Lubelski został po-
wołany w ubiegłym roku przez 
władze Polski, Litwy i Ukra-
iny. Jego celem jest zacieśnianie 
współpracy politycznej, ekono-
micznej i społecznej oraz wspie-
ranie Ukrainy w jej dążeniach 
związanych z członkostwem 
w NATO i Unii Europejskiej.

W ramach wizyty na Ukra-
inie Andrzej Duda odwiedził 
również Centrum Kultury Pol-
skiej i Dialogu Europejskiego 
w Iwano-Frankiwsku, dawnym 

Szczyt Trójkąta Lubelskiego na Ukrainie
Stanisławowie. Spotkanie było 
też okazją do rozmowy z ze-
społem i współpracownikami 
CKPiDE. Prezydent Polski 
poznał szczegółowo działal-
ność placówki i realizowane 
inicjatywy.

– Bardzo się cieszymy z jego 
obecności tutaj. Z tego, że pre-
zydent Polski chciał w ramach 
swojej wizyty na Ukrainę nas 
odwiedzić. Dla nas jest to sy-
gnałem, że to, co robimy jest po-
trzebne, dostrzegane i też do-
ceniane. Prezydent mówił, jak 
dla niego jest ważne abyśmy 
my, Polacy, mieszkający daleko 
od Ojczyzny trwali w swej kul-
turze narodowej i przekazy-
wali ją następnym pokoleniom 
– podkreśliła Maria Osidacz, 
dyrektor Centrum Kultury 
Polskiej i Dialogu Europejskie-
go w Iwano-Frankiwsku.

– Przybliżono prezyden-
towi działalność edukacyjną 
polegającą na nauczaniu języ-
ka polskiego dzieci, dorosłych 
i młodzieży. Również wolon-
tariusze przybliżyli swoje ini-
cjatywy, swoją aktywność, 
a także naszą działalność me-
dialną – dodała Danuta Stefan-
ko z CKPiDE.

Prezydent Andrzej Duda zło-
żył także wieniec przed pomni-
kiem upamiętniającym pomor-
dowanych Polaków w Czarnym 
Lesie. Krzyż upamiętnia ponad 
300 przedstawicieli polskiej 
inteligencji Stanisławowa roz-
strzelanych przez Niemców 
w sierpniu 1941 roku.

PREZYDENT ANDRZEJ DUDA ZŁOŻYŁ WIENIEC PRZED POMNIKIEM UPAMIĘTNIAJĄCYM POMORDOWANYCH 
POLAKÓW W CZARNYM LESIE

Rosja jako mediator 
w Donbasie, dialog z NATO 
i wstrzymanie dostaw 
rosyjskiego gazu do Europy 
– między innymi te kwestie 
poruszył prezydent Rosji 
Władimir Putin podczas 
dorocznej konferencji 
prasowej. „Wszystkie działania 
Rosji są podyktowane troską 
o bezpieczeństwo państwa” 
– zapewniał dziennikarzy 
z całego świata.

Podczas konferencji Wła-
dimir Putin odniósł się do tzw. 
gwarancji bezpieczeństwa, 
których Rosja domaga się od 
Zachodu. Moskwa chce m.in. 
zakończenia wsparcia militar-
nego NATO dla Ukrainy, odstą-
pienia od rozszerzania Sojuszu 
Północnoatlantyckiego oraz 
zakończenia wszelkiej aktyw-
ności militarnej niedaleko gra-
nic Rosji.

– Musimy myśleć o zapew-
nieniu perspektyw naszego 
bezpieczeństwa nie tylko na 
dziś i na przyszły tydzień, ale 
na najbliższą przyszłość (...) To 
nie jest nasz wybór, nie chcemy 
tego – mówił Putin.

Dopytywany o kwestię 
Donbasu, podkreślił, że Rosja 
jest jedynie „mediatorem”.

– O przyszłości Donbasu po-
winni decydować ludzie, którzy 
mieszkają w Donbasie (...). Nie 
może być inaczej. Widzimy na-
szą rolę jako mediatorów w two-
rzeniu najlepszych warunków 
do zapewnienia przyszłości lu-
dziom, którzy mieszkają na tym 
terytorium – wyjaśnił.

Zapytany o napięcie między 
Rosją a NATO wskazał, że obie 
strony skłaniają się do dialo-
gu i dodał, że Rosja „dała jasno 
do zrozumienia, iż jakikolwiek 
ruch NATO na wschód jest nie-
dopuszczalny”. Jego zdaniem 
„Stany Zjednoczone rozmiesz-
czają systemy rakietowe nie-
daleko naszych domów, na na-
szych gankach”.

– Powiedzieliśmy ani kroku 
na wschód. Taka była gwarancja 
NATO w 1990 roku. I co się z tym 
stało? Oszukali nas – oświadczył 
Putin. – Co jest tutaj niejasne? 
Czy my stawiamy rakiety obok 
granic Stanów Zjednoczonych? 
Nie, to Stany Zjednoczone przy-
szły do nas ze swoimi rakietami, 
one już są na naszym progu. (...) 

My tylko wprost stwierdzili-
śmy, że NATO nie powinno się 
rozszerzać na wschód, piłka jest 
po ich stronie, powinni nam coś 
odpowiedzieć. Chciałbym pod-
kreślić, że w sumie do tej pory 
widzieliśmy pozytywną reak-
cję, nasi amerykańscy partne-
rzy mówią nam, że są gotowi do 
rozpoczęcia rozmów – dodał. 

Mówił także o zagrożeniu 
związanym z pandemią CO-
VID-19. Podkreślił, że aktual-
ny poziom zaszczepienia wśród 
obywateli Rosji jest niewystar-
czający i należy działać na rzecz 
powstrzymania rozprzestrze-
niania się koronawirusa.

Rosja boryka się z inflacją na 
poziomie 8 proc. Władimir Putin 
zapewnia jednak, że przed jego 
krajem prognoza wzrostu gospo-
darczego. Putin powiedział rów-
nież, że przewiduje wzrost PKB 
w tym roku i wyniesie on 4,5 proc.

Tegoroczna konferencja od-
była się z zachowaniem obo-
strzeń związanych z pandemią 
COVID-19, takich jak dystans 
społeczny i maseczki. Putin sie-
dział oddalony kilka metrów od 
pierwszego rzędu dziennikarzy.

ŹRÓDŁO: INTERIA.PL

Doroczna konferencja Putina. 
Mówił o Ukrainie i NATO

– Piętnaście krajów (Kanada 
i 14 europejskich) potępiło 
we wspólnym oświadczeniu 
zatrudnienie przez władze 
Mali rosyjskich najemników 
z Grupy Wagnera – pisze 
Reuters. Oświadczenie wydały 
Francja, Belgia, Wielka 
Brytania, Kanada, Czechy, 
Dania, Estonia, Niemcy, 
Włochy, Litwa, Holandia, 
Norwegia, Portugalia, 
Rumunia i Szwecja.

– Zdajemy sobie sprawę z za-
angażowania rządu Federacji 
Rosyjskiej w dostarczanie ma-
terialnego wsparcia Mali po-
przez rozmieszczenie tam Gru-
py Wagnera i wzywamy Rosję 
do powrotu do odpowiedzial-
nego i konstruktywnego za-
chowania w regionie – napisa-
no w oświadczeniu.

Sygnatariusze dokumen-
tu wyrazili żal, iż władze Mali 
wykorzystały i tak już ograni-
czone środki publiczne na opła-
cenie zagranicznych najemni-
ków zamiast wspierać własne 
siły zbrojne i służby publiczne.

– Rozmieszczenie najemni-
ków może jedynie uwydatnić 
pogorszenie sytuacji bezpie-
czeństwa w Afryce Zachodniej, 

doprowadzić do pogorszenia 
sytuacji z prawami człowieka 
w Mali, zagrozić porozumie-
niu na rzecz pokoju i pojedna-
nia w Mali i utrudnić wysiłki 
społeczności międzynarodowej 
w celu zapewnienia ochrony 
ludności cywilnej i udziele-
nia wsparcia malijskim siłom 
zbrojnym – podkreślono.

13 grudnia UE postanowi-
ła o nałożeniu sankcji na Gru-
pę Wagnera, którą oskarżono 
o tortury, egzekucje i zabójstwa 
m.in. w Libii, Syrii i na wscho-
dzie Ukrainy. O objęcie restryk-
cjami Grupy Wagnera zabiegała 
Francja, która ma w Mali swoje 
wojska i jest przeciwna udzia-
łowi najemników z tej firmy we 
wspieraniu reżimu wojskowego 
w tym kraju.

– Grupa Wagnera rekruto-
wała, szkoliła i wysyłała pry-
watnych agentów wojskowych 
do stref konfliktów na całym 
świecie, aby podsycali przemoc, 
plądrowali zasoby naturalne 
i zastraszali ludność cywilną 
z naruszeniem prawa między-
narodowego, w tym między-
narodowego prawa dotyczące-
go praw człowieka – napisała 
w komunikacie Rada UE.

ŹRÓDŁO: POLSKIERADIO24.PL

Grupa Wagnera 
w Mali
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Tegorocznym 
uroczystościom 
bożonarodzeniowym 
w bazylice metropolitalnej 
we Lwowie przewodniczył 
nowy nuncjusz apostolski 
na Ukrainie arcybiskup 
Visvaldas Kulbokas. 
Odprawił on też Mszę św. 
w kościele pw. św. Marii 
Magdaleny.

KONSTANTY CZAWAGA

Przed rozpoczęciem Pa-
sterki w katedrze metro-
polita lwowski arcybi-

skup Mieczysław Mokrzycki 
przywitał licznych wiernych, 
wśród nich greckokatolickiego 
lwowskiego biskupa pomoc-
niczego Wołodymyra Hru-
cę, prezydenta miasta Andrija 
Sadowego, grupę dyplomatów 
ukraińskich, w tym niedaw-
no mianowanego ambasadora 
w Watykanie Andrija Jurasza. 

„
Cieszę się, że jak 
zawsze jesteśmy 

znów razem, zjednoczeni 
dzięki Bożemu 
Narodzeniu 

ARCYBISKUP  
MIECZYSŁAW MOKRZYCKI

W tym dniu obaj arcybisku-
pi łacińscy odwiedzili też poło-
żone na Zboiskach we Lwowie 
przytulisko dla bezdomnych, 
prowadzone przez albertynów. 
Nuncjusz poprowadził tam mo-
dlitwę wigilijną i pobłogosławił 
opłatki.

W samą uroczystość Bożego 
Narodzenia arcybiskup Mo-
krzycki powiedział w kazaniu 
w katedrze: 

– Nasze drogi spotykają się 
dzisiaj w miejscu, w którym 
stał się cud, w którym Słowo 
stało się ciałem. Przed wieka-
mi tym miejscem było Betle-
jem, a dzisiaj dla nas, żyjących 
na Ukrainie, staje się nim każda 
katolicka świątynia, w której 

powtarzamy prawdę ogłoszoną 
przez anioła pasterzom pilnu-
jącym swoich stad, że chwała 
Boża objawiła się ludziom do-
brej woli. Tak więc, z tej naszej 
lwowskiej katedry, w której 
nieprzerwanie od ponad sze-
ściuset lat rozchodzi się praw-
da o narodzeniu Syna Bożego, 
również dzisiaj ślemy całemu 
światu radosne wołanie: „Bóg 
się z Panny narodził, by świat 
z grzechu oswobodził”.

W tym dniu arcybiskup 
Mieczysław Mokrzycki 
razem z dyplomatą 
papieskim przybyli też 
do lwowskiej parafii  
św. Marii Magdaleny. 

Witając zgromadzonych 
metropolita lwowski podkre-
ślił, że podobnie „jak do świą-
tyni na Syjonie, o której mówił 
prorok Izajasz, powraca Pan, 
tak dla wiernych zgroma-
dzonych w kościele św. Marii 
Magdaleny, ten powrót Boga 
do świątyni jest wyczekiwa-
ny od wielu lat, ponieważ ofi-
cjalnie nie jest to kościół, ale 
tylko sala organowa, chociaż 
wszystko mówi o sakralności 
tego miejsca”.

„
Z wielką tęsknotą 
wyczekujemy 

dnia, kiedy ta świątynia 
znów będzie własnością 
Boga. Dlatego nie 
ustajemy w modlitwach 
i staraniach, aby tak się 
stało 

ARCYBISKUP  
MIECZYSŁAW MOKRZYCKI

Ks. arcybiskup poprosił 
nuncjusza, aby podtrzymał on 
na duchu i pobłogosławił tej pa-
rafii w cierpliwym znoszeniu 
tej niesprawiedliwości i mimo 
trudności trwania w jednym 
i apostolskim Kościele.

Po zakończeniu Eucharystii 
arcybiskup Kulbokas zapro-
sił dzieci do prezbiterium, aby 

przy żłóbku prosiły nowo naro-
dzone Dziecię Jezus o zwrot ko-
ścioła wspólnocie parafialnej.

Nuncjusz i arcybiskup 
Mieczysław Mokrzycki 
nawiedzili też parafię 
św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus we Lwowie –  
Brzuchowicach. 

Po modlitwie w zniszczo-
nym wskutek niedawnego po-
żaru kościele spotkali się ze 
wspólnotą parafialną i księżmi 
pallotynami, prowadzącymi tę 
parafię.

Dla miejscowych Polaków 
szczególne miejsce w obcho-
dach świąt Bożego Narodze-
nia zajmuje prastara lwowska 
katedra. 

– Jesteśmy dumni i szczę-
śliwi, że mamy taką możliwość 
spotkania się tu na Pasterce 
w wigilijny wieczór – powie-
dział Mieczysław Maławski, 
profesor Akademii Sztuk Pięk-
nych we Lwowie. 

„
To tu przychodzą 
wierni, Polacy 

z całego miasta i okolic, 
żeby uświetnić ten 
wieczór i umocnić się 
w wierze i na duchu. 
I dla nas, Polaków, jest to 
bardzo wzruszające, że 
możemy tu spotykać się 
i że jesteśmy Polakami

MIECZYSŁAW MAŁAWSKI

Pomimo kolejnych ograni-
czeń przy przekraczaniu gra-
nicy, związanych z pandemią 
koronawirusa, na święta do 
Lwowa tradycyjnie przyjechali 
rodacy z Polski.

– Jestem lwowianką, choć 
obecnie mieszkam w Lublinie 
– powiedziała Teresa Guzow-
ska. – Od dzieciństwa ze świę-
tami Bożego Narodzenia kojarzy 
mi się bardzo lwowska szopka, 
bo rodzice jeszcze jako dziec-
ko przyprowadzali mnie zawsze 
do katedry na Pasterkę. Moim 
największym marzeniem było 
dostać się potem jak najbliżej do 
szopki i przyjrzeć się wszyst-
kim figurkom. Pamiętam do-
skonale całe ustawienie szopek. 
Rok rocznie była bardzo podob-
na i bardzo lubiłam anioły, które 
stały po obu stronach i prosiłam 
zawsze rodziców o pieniążki, 
żeby je wrzucić, a one kłaniały się 
dziękując i wszystkie dzieci naj-
częściej spotykały się też w tym 
miejscu. Do dzisiaj przyjeżdżamy 
tutaj, odwiedzamy katedrę. 

„
Teraz jesteśmy 
z mężem właśnie we 

Lwowie na święta Bożego 
Narodzenia i też bardzo 
chętnie odwiedzamy 
szopkę. Wszyscy goście, 
którzy przyjeżdżają tutaj 
z różnych miast i krajów, 
też tu przychodzą i ją 
podziwiają, bo jest jedyna 
w swoim rodzaju

TERESA GUZOWSKA

Do naszej rozmowy dołączył 
jej mąż – Krzysztof Wodrowski:

– Wrażenia niesamowite. Po 
pierwsze to czas, w którym ta 
Pasterka się odbywa. Od dzie-
ciństwa jestem przyzwyczajony, 
że Pasterka jest o godz. 24, a tu-
taj we Lwowie o 18. Inną osobli-
wością była dla mnie różnorod-
ność języków, w jakich była ona 
sprawowana: ukraiński, polski, 
także po łacinie. To takie niesa-
mowite miejsce, ta katedra, która 
emanuje otwartością na wszyst-
kie kultury, które tu są. Dla mnie 
najważniejszy będzie pokój, któ-
ry stąd płynie i rozlewa się na 
cały świat i na całą Ukrainę – 
podkreślił gość z Lublina.

Obchody świąt Bożego Narodzenia we Lwowie
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Rozmowa ANNY 
GORDIJEWSKIEJ 
z dyrektorem Polskiego 
Teatru Ludowego 
we Lwowie ZBIGNIEWEM 
CHRZANOWSKIM.

Domyślam się z tytułu kore-
spondencji, że będzie to re-
portaż z kolejnej podróży. Je-
sień się dosłownie „rozsypała” 
wyjazdami, no i oczywiście 
tytuł sugeruje, że rzecz bę-
dzie o wyjeździe do Wiednia, 
a raczej „skoku”, gdyż wizyta 
trwała 24 godziny i trzeba było 
uciekać, bo Austria ogłosiła 
lock down. A co do tego „nie-
modrego” – to kto widział, żeby 
w listopadzie Dunaj był modry? 
Owszem okazały i szeroki, ale 
raczej szarobury. 

Czyżby tym razem ominęliście 
Zaolzie?
No właśnie, jak już od rzeki zacząłem, 
to najpierw było sforsowanie Olzy 
czyli wizyta u Janusza Ondraszka 
w Wędryni na tradycyjnym juz spo-
tkaniu polskich teatrów „Melpome-
ny – 2021”. Na gościnnej scenie Domu 
Polskiego zagraliśmy „Hipnozę” A. 
Cwojdzińskiego i „Beniowskiego” J. 
Słowackiego. Przy okazji obejrze-
liśmy zespół z Jasienia, który gra 

w dialekcie śląskim nie tylko sztuki 
tworzone na własnym materiale, ale 
tłumaczy na gwarę śląską również 
utwory pisane w języku literackim, 
czy też nawet tłumaczone z języków 
obcych. Tym razem zagrali popu-
larną komedię „Wieczór kawaler-
ski” w gwarze śląskiej. Prowadzący 
imprezę nasz dawny znajomy Ru-
dolf Moliński pięknie przedstawił 
nas i nasze osiągnięcia, a my wspo-
minaliśmy dawne czasy kiedy to 
Cieszyńskie Diwadło występował 
z powodzeniem we Lwowie. Dodam 
jeszcze, że mieliśmy nawet trochę 
czasu na swoisty relaks, ponieważ 
w Wędryni znajduje się sportowy 

ośrodek tenisowy. Więc skorzysta-
liśmy z wygodnego hotelu z basenem 
i innych atrakcji – krótko mówiąc, 
szybki wypoczynek po podróży, no 
i wysiłku scenicznym.

No i wreszcie ten „niemodry” 
Dunaj .
Nie od razu, gdyż mieszkaliśmy na 
wjeździe do stolicy i dopiero udając 
się na zaplanowany występ mijaliśmy 
wybrzeże Dunaju. W Wiedniu pre-
zentowaliśmy „Beniowskiego” w sali 
klubowej, która mieściła się w dolnej 
kondygnacji kamienicy w centrum 
miasta, w zaadoptowanej piwnicy, ale 
z warunkami spełniającymi wszelkie 

wymogi małej sali widowiskowej. Ale 
i tak za dużej, jak na wymagane obec-
nie obostrzenia – „oglądać” nas mogło 
tylko 25 osób. 

Wiem, że oglądało was więcej 
widzów.
Tak, ponieważ spektakl był trans-
mitowany na żywo, o co postarali się 
gospodarze i nasi przyjaciele z wie-
deńskiego zespołu, czyli teatru „Va-
demecum”. Po spektaklu tradycyjne 
spotkanie przy lampce wina. Wspól-
ną decyzją zainicjowaliśmy wieczor-
ny spacer po pięknym Wiedniu. Uda-
ło nam się zaparkować nasz pojazd 
na jednej z bocznych ulic stolicy (co 
nie jest wcale takie łatwe) i „per pe-
des apostolorum”, czyli pieszo udać 

się pod katedrę św. Szczepana, mi-
jając po drodze różne ciekawostki, 
a to stary Ratusz, a to miejsce w któ-
rym stał budynek – miejsce pobytu 
Fryderyka Chopina, a to oryginalne 
muzeum zegarów, no i oczywiście 
plac katedralny. Wszystko już było 
wspaniale oświetlone i udekorowa-
ne świątecznie, a w dodatku – cu-
downy koncert, gdyż odezwały się 
dzwony katedry. Gorące kasztany 
smakowały nawet bardziej niż na pa-
ryskim Pigallu. W drodze powrotnej 
przejechaliśmy się po słynnym Rin-
gu, na którym stoją okazałe budynki 
Muzeum Narodowego, Volkstheater, 
Ratusza i Opery. Wszystko pięknie 
iluminowane, w kawiarniach pełno 
ludzi i nic nie wskazywało na to, że 
nazajutrz wszystko będzie zamknię-
te. Wracaliśmy pełni wrażeń i z na-
dzieją, że wszystko się zmieni na lep-
sze i że obecną pandemię przeżyjemy 
jak zły sen.
Dlatego też dzieląc się z Państwem 
tymi wspomnieniami, pełen nadziei 
na lepsze, u progu 2022 roku składam 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia 
i spokoju, a także spotkań z Pań-
stwem w naszej skromnej sali przy 
ulicy Kopernika, na której mamy 
nadzieje, będziemy mogli gościć na 
żywo, a nie online, naszych przyja-
ciół i sympatyków. 

Dziękuję za rozmowę. Oby 
wszystkie życzenia i marzenia 
się spełniły!

Nad pięknym „niemodrym” Dunajem 
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– Ambasador Rosji 
w Estonii Aleksander 
Pietrow w życzeniach na 
Boże Narodzenie i Nowy Rok, 
skierowanych do estońskiego 
posła, zapewnił, że jego 
kraj w przyszłym roku nie 
zaatakuje sąsiadów – podaje 
serwis estońskiej telewizji 
państwowej ERR News. 

Tymczasem Rosja zgroma-
dziła ponad 100 tys. żołnierzy 
przy wschodniej granicy Ukra-
iny. Prezydent Władimir Putin 
podczas dorocznej konferencji 
prasowej przekonywał, że jego 
kraj nie chce zaatakować Ukra-
iny, a jedynie myśli o własnym 
bezpieczeństwie.

Pietrow wysłał kartkę 
świąteczną do przewodni-
czącego komisji spraw zagra-
nicznych parlamentu Estonii 

Marko Mihkelsona. Ten po-
dzielił się zdjęciem kartki na 
Twitterze, zamieszczając ko-
mentarz: „Tymczasem wszyscy 
źle zrozumieliśmy Rosję. Do-
stałem kartkę od rosyjskiego 
ambasadora w Tallinie”.

Na kartce wydrukowane są 
życzenia wesołych Świąt Bożego 
Narodzenia i szczęśliwego No-
wego Roku w języku angielskim, 
rosyjskim i estońskim. Między 
słowami życzeń ambasador Pie-
trow dopisał odręcznie komen-
tarz, w którym wraz z pozdro-
wieniami zapewnił, że „Rosja nie 
zamierza podejmować żadnych 
agresywnych działań wobec 
swoich sąsiadów w 2022 roku”

Pietrow, który pełni misję 
w Estonii od 2015 roku, odcho-
dzi ze stanowiska na początku 
2022 roku.

ŹRÓDŁO: INTERIA.PL

Świąteczna obietnica 
rosyjskiego ambasadora: 
nie zaatakujemy
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Prasa polska  
o Ukrainie

OPRACOWAŁ 
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI

Partnerstwo Wschodnie 
w obliczu groźby zbrojnej 
agresji Rosji na Ukrainę 

nabiera szczególnego znaczenia – pod-
kreślili we wspólnej deklaracji szefowie 
komisji spraw zagranicznych parla-
mentów Polski, Litwy, Gruzji, Mołdawii 
i Ukrainy. Wyrazili poparcie dla idei 
rozszerzenia UE.

Szefowie komisji zaapelowali tak-
że o włączenie krajów Partnerstwa do 
programów i polityk unijnych.

W poniedziałek odbyła się wi-
deokonferencja parlamentarzystów 
komisji spraw zagranicznych par-
lamentów Polski i Litwy oraz Gruzji, 
Mołdawii i Ukrainy. Podczas spotkania 
on-line, do którego doszło z inicjaty-
wy przewodniczącego Komisji Spraw 
Zagranicznych Marka Kuchcińskiego, 
omówiono stan przygotowań rządów 
do szczytu Partnerstwa Wschodniego, 
który został zaplanowany na 15 grud-
nia, a także określono oczekiwania 
z nim związane. Rozmowy zakończyły 
się uchwalaniem wspólnej deklaracji.

W dokumencie, jak przekazało we 
wtorkowym komunikacie Centrum 
Informacyjne Sejmu, wskazano że 
Partnerstwo Wschodnie jest ważnym 
instrumentem Europejskiej Polity-
ki Sąsiedztwa, który w obliczu groźby 
zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę „na-
biera szczególnego znaczenia, podob-
nie jak to miało miejsce w przeszłości 
w przypadku konfliktu rosyjsko-gru-
zińskiego”. Podkreślono również, że 
formuła Partnerstwa Wschodniego 
wymaga podjęcia działań zmierzają-
cych do dostosowania tej inicjatywy 
do nowych wyzwań, tak aby mogło ono 
spełniać swoje zadania.

Sygnatariusze deklaracji wyrazili 
poparcie dla idei rozszerzenia UE i za-
apelowali, aby kraje Partnerstwa zo-
stały włączone do programów i polityk 
unijnych, w tym określonych obszarów 
bezpieczeństwa i współpracy sektoro-
wej, jak np. poprzez stworzenie wspól-
nego obszaru roamingowego oraz dal-
szą integrację z europejskim rynkiem 
wewnętrznym. Ponadto wezwali do 
ustanowienia dialogu strukturalnego 
Komisji Spraw Zagranicznych i Komi-
sji Praw Człowieka demokratycznie 
wybranych parlamentów państw Part-
nerstwa Wschodniego oraz szczególnie 
zainteresowanych państw członkow-
skich Unii.

DEKLARACJA SZEFÓW KOMISJI SPRAW 
ZAGRANICZNYCH PARLAMENTÓW 

POLSKI, LITWY, GRUZJI, MOŁDAWII 
I UKRAINY. 15.12.2021

– UE jest gotowa zaostrzyć 
sankcje i sięgnąć po „bez-

precedensowe środki” wobec Rosji, jeśli 
ta zdecyduje się na dalszą agresję prze-
ciw Ukrainie - zapowiedziała szefowa 
Komisji Europejskiej, Ursula von der 
Leyen. Von der Leyen, przemawiając 
na forum Parlamentu Europejskiego 
stwierdziła, że UE współpracuje blisko 

z USA w wypracowaniu opcji wykra-
czających poza istniejące sankcje, wy-
mierzonych w rosyjski sektor finanso-
wy i energetyczny, wymianę handlową 
i obronność.

– Jesteśmy gotowi sięgnąć po dodat-
kowe, bezprecedensowe środki, które 
będą mieć poważne konsekwencje dla 
Rosji. Nasza odpowiedź na dalszą agre-
sję może przyjąć formę gwałtownego 
zaostrzenia i rozszerzenia istniejących 
sankcji – wyjaśniła von der Leyen. – 
I oczywiście jesteśmy gotowi sięgnąć 
po dodatkowe, bezprecedensowe środ-
ki, które będą mieć poważne konse-
kwencje dla Rosji – dodała.

URSULA VON DER LEYEN: MOŻEMY 
SIĘGNĄĆ PO „BEZPRECEDENSOWE 

ŚRODKI” WOBEC ROSJI. ARB, 15.12.2021

- W obliczu rosnących 
rosyjskich gróźb mili-
tarnych wobec Ukrainy 

każda agresja ze strony Moskwy musi 
mieć dla niej wysoką cenę ekonomicz-
ną i polityczną – wynika z rezolucji 
przyjętej w czwartek przez Parlament 
Europejski.

W rezolucji przyjętej 548 głosami 
za, przy 69 przeciw i 54 wstrzymują-
cych się. Parlament potępia zwięk-
szoną obecność rosyjskich wojsk przy 
granicy z Ukrainą. Eurodeputowani 
domagają się, aby rząd w Moskwie na-
tychmiast wycofał swoje siły i przestał 
grozić sąsiedniemu krajowi.

Posłowie do PE podkreślają, że roz-
budowa sił zbrojnych stanowi zagroże-
nie dla pokoju, stabilności i bezpieczeń-
stwa w Europie, ale też jest narzędziem 
służącym do wymuszania na Zacho-
dzie ustępstw politycznych kosztem 
Ukrainy.

Mając na uwadze ukraińskie aspi-
racje do NATO, w tekście podkreślono, 
że „wybór sojuszy przez jakikolwiek 
kraj nie może być uzależniony od zgody 
kraju trzeciego”. Tym samym odrzucono 
rosyjskie próby włączenia niektórych 
krajów do swojej „strefy wpływów” 
w celu kształtowania ich przyszłości.

ROSJA MUSI NATYCHMIAST WYCOFAĆ 
SWOJE SIŁY, ZAGRAŻAJĄCE UKRAINIE. 

ŁUKASZ OSIŃSKI, 16.12.2021

– Żywność przeznaczona 
była do wysłania oddzia-

łom sił zbrojnych Rosji dyslokowanym 
w Donieckiej i Ługańskiej republikach 
ludowych – głosi wyrok sądu opubli-
kowany na rządowym portalu „Sądowe 
decyzje Rosji”. Zapadł on jeszcze w li-
stopadzie, ale dopiero teraz odnalazł go 
jeden z ukraińskich dziennikarzy.

– Ukraina zawsze twierdziła, iż 
mamy tam do czynienia z wojennym 
konfliktem z Rosją, Rosja zaś – że to 
konflikt wewnętrzny, wojna domowa. 
(...) Teraz mamy precedens w świetle 
międzynarodowego prawa karnego 
– podsumował doradca ukraińskiego 
prezydenta Ołeksandr Arestowycz.

Sprawa, w jakiej sąd wydał wy-
rok, była zaś banalna – łapówkarstwo. 
Skazano miejscowego biznesmena, 
który dostarczał żywność rosyjskim 

wojskom stacjonującym w Donbasie. 
Ponieważ jeden z oficerów rostowskie-
go sztabu wojskowego bardzo utrudniał 
mu biznes, zaczął płacić mu łapówki.

Zgodnie z materiałami sądu dwa 
razy w miesiącu wysyłano kolumnę 
70 ciężarówek załadowanych 1,3 tys. 
t zapasów (wartych ok. 1,7 mln dol.) na 
ukraińską stronę granicy, do żołnierzy 
„pełniących bojowy dyżur”. Według 
analityków, zaopatrzenie wystarczało-
by dla 25–26 tys. żołnierzy. Wcześniej, 
w rozmowach z „Rz” przedstawiciele 
ukraińskich służb wojskowych szaco-
wali, że na okupowanej części Donbasu 
znajduje się do 36 tys. „mundurowych” 
Rosjan. Liczyli oni jednak wszystkich 
razem: wojskowych, pracowników 
służb specjalnych czy Ministerstwa 
ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. W Kijo-
wie sądzono, że w tamtejszej armii Ro-
sjanie zajmują wszystkie stanowiska 
dowódcze oraz obsadzają służby spe-
cjalistyczne, a miejscowi służą wy-
łącznie jako szeregowi. Ale ujawnione 
transporty (chyba nie jedyne) wskazu-
ją, że w Donbasie cały czas znajdują się 
zwarte rosyjskie jednostki wojskowe, 
a nie tylko oficerowie.
ROSYJSCY ŻOŁNIERZE SĄ W DONBASIE. 

ANDRZEJ ŁOMANOWSKI, 16.12.2021

Według Tatiany Kastu-
jewej-Jean, odpowiedzialnej za Cen-
trum Rosji we Francuskim Instytucie 
Stosunków Międzynarodowych (IFRI), 
„celem dyslokacji rosyjskich wojsk 
na granicy z Ukrainą nie jest inwazja, 
ale presja na Kijów i jego zachodnich 
partnerów”.

W rozmowie opublikowanej na por-
talu dziennika „Le Figaro”, ekspertka 
twierdzi, że „Rosjanie pokazują mu-
skuły”, ponieważ nie uzyskują niczego 
drogą dyplomatyczną, a „czas działa na 
korzyść Ukrainy, która coraz bardziej 
zbliża się do NATO i UE”.

Jak mówi politolog, inwazja to 
„ogromne ryzyko geopolityczne dla 
Moskwy”, to nowe sankcje, wstrzyma-
nie projektu gazociągu Nord Stream 2, 
a nawet wyrzucenie Rosji z życiowego 
dla gospodarki systemu wymiany in-
formacji finansowych Swift. W roku 
2019 roku były prezydent Rosji Dmitrij 
Miedwiediew ostrzegał, że odcięcie od 
Swiftu Rosja traktować będzie jak wy-
powiedzenie wojny - przypomina.

Kostujewa-Jean, wtórując licznym 
specjalistom, wyraża przekonanie, że 
okupacja całej Ukrainy zbyt trudna jest 
„ekonomicznie, społecznie, politycznie 
i geopolitycznie”.

Rosjanie chcą wykorzystać eskalację 
wojskową, by uzyskać od Zachodu pi-
semne zobowiązanie do nierozszerzania 
NATO i nieinstalowania agresywnych 
systemów uzbrojenia – uważa ekspertka 
przekonana, że mimo „pewnego zrozu-
mienia, jakie wykazuje (prezydent USA) 
Joe Biden dla rosyjskich obaw, Rosja nie 
uzyska takiego dokumentu”.

CELEM DYSLOKACJI ROSYJSKICH 
WOJSK NA GRANICY Z UKRAINĄ NIE 

JEST INWAZJA, ALE PRESJA NA KIJÓW. 
17.12.2021

Byłego prezydenta Ukra-
iny Petra Poroszenkę poinformowano 
o możliwości popełnienia przezeń prze-
stępstwa z art. dotyczącego zdrady stanu 
i wspierania terroryzmu - podało w po-
niedziałek ukraińskie państwowe biuro 
śledcze. Partia Poroszenki twierdzi, że 
jest to prześladowanie na tle politycznym.

Trwa śledztwo w sprawie zorga-
nizowania schematu dostaw węgla 
z tymczasowo okupowanych teryto-
riów w Donbasie i wspierania ugrupo-
wań terrorystycznych: tzw. Ługańskiej 
Republiki Ludowej (ŁRL) i tzw. Doniec-
kiej Republiki Ludowej (DRL) – prze-
kazało biuro w komunikacie. – Piąty 
prezydent Ukrainy (Poroszenko) jest 
podejrzany o to, że działając w zmowie 
z grupą osób, w tym z przedstawiciela-
mi kierownictwa Rosji, sprzyjał dzia-
łalności organizacji terrorystycznych 
ŁRL i DRL – napisało biuro.

Według śledczych osoby figurujące 
w aktach sprawy miały za państwowe 
pieniądze kupować węgiel od samo-
zwańczych republik, przez co uzależ-
niły ukraińską sferę energetyczną od 
Rosji i separatystów.

Liderka parlamentarnej frakcji Eu-
ropejskiej Solidarności, której szefem 
jest Poroszenko, Iryna Heraszczenko 
oceniła działania państwowego biura 
śledczego jako „politycznie umotywo-
wane prześladowanie lidera opozycji”. 
Zaś sama partia stwierdziła, że „zamiast 
tego, by wzmacniać obronę kraju, (pre-
zydent Wołodymyr) Zełenski wzmac-
nia prześladowanie partii opozycyjnej”. 
Dodano, że od prawie trzech lat pro-
wadzone są „dziesiątki nielegalnych 
śledztw wobec piątego prezydenta na 
podstawie licznych bezpośrednich żą-
dań Wołodymyra Zełenskiego”.

Adwokat Poroszenki, Ilja Nowikow 
napisał na Facebooku, że w poniedzia-
łek Poroszenko przebywa w Warsza-
wie, a powiadomienie o możliwości po-
pełnienia przestępstwa i wezwanie na 
przesłuchanie 23 grudnia prokuratura 
dostarczyła na teren jego posesji.

POROSZENKO PODEJRZANY O ZDRADĘ 
STANU I WSPIERANIE TERRORYZMU! 

20.12.2021

– Na części terytorium 
wschodniej Ukrainy, 
niekontrolowanej przez 

rząd w Kijowie, na stałe stacjonuje od 
600 do 800 rosyjskich oficerów i gene-
rałów – poinformował wywiad ukraiń-
skiego ministerstwa obrony. Kadrowi 
rosyjscy wojskowi zajmują dowódcze 
stanowiska w 1. i 2. Korpusie Armijnym 
„rosyjskich wojsk okupacyjnych” – na-
pisał w komunikacie główny zarząd 
wywiadu resortu obrony Ukrainy.

Według ukraińskiego wywiadu za 
działania bojowe na Ukrainie rosyjscy 
wojskowi otrzymują odznaczenia pań-
stwowe i awansują w rosyjskiej armii.

1 i 2 Korpus Armijny – jak przeka-
zuje ukraiński wywiad – utworzono 
w oparciu o batalionowe grupy tak-
tyczne sił zbrojnych Rosji, które wkro-
czyły na terytorium Ukrainy w sierp-
niu i wrześniu 2014 roku.

- Rola i miejsce tych korpusów są 
jasno oznaczone w planach wykorzy-
stania sił zbrojnych Rosji przeciwko 
naszemu państwu i przewidują prowa-
dzenie za ich pomocą zarówno obron-
nych jak i ofensywnych operacji – pod-
kreślono w komunikacie.

W DONBASIE STACJONUJE OD 600 
DO 800 ROSYJSKICH OFICERÓW 

I GENERAŁÓW. 21.12.2021

 – Sądzę, że w Waszyng-
tonie są rozsądni ludzie, 

którzy rozumieją w pełni zagrożenie 
jakie wiązałoby się z takimi działaniami 

– powiedział wiceszef MSZ Rosji, An-
driej Rudenko, pytany o możliwość poja-
wienia się żołnierzy NATO na Ukrainie.

– Rozmieszczenie wojsk NATO na 
terytorium Ukrainy doprowadziłoby 
do dalszej eskalacji sytuacji wokół tego 
kraju i pogorszenia się relacji (Rosji) 
z Zachodem - oświadczył Rudenko.

Wiceszef rosyjskiej dyplomacji 
stwierdził, że doniesienia o możliwym 
wysłaniu żołnierzy NATO na Ukrainę 
Rosja odbiera „skrajnie negatywnie”.

– Naszym zdaniem takie kroki będą 
prowadzić tylko do dalszej eskalacji sy-
tuacji wokół Ukrainy i naszych stosun-
ków ogólnie, w tym z USA - powiedział 
Rudenko.

– Wierzę, że są rozsądni ludzie 
w Waszyngtonie, którzy rozumieją 
w pełni zagrożenie jakie wiązałoby się 
z takimi działaniami – dodał.

W grudniu sceptycznie o możliwo-
ści wysłania żołnierzy NATO na Ukra-
inę mówili sekretarz obrony Wielkiej 
Brytanii, Ben Wallace oraz prezydent 
USA, Joe Biden.

MSZ ROSJI: WOJSKA NATO NA 
UKRAINIE? WIERZĘ W ROZSĄDEK 

W USA. ARB, 21.12.2021

We wtorkowej rozmowie 
z rosyjskim przywód-
cą Władimirem Putinem 

prezydent Francji Emmanuel Macron 
poruszył kwestię konfliktu na wscho-
dzie Ukrainy, prosił też o wyjaśnienia 
dotyczące Mali - podał we wtorek Pa-
łac Elizejski. Przywódcy rozmawiali 
o Ukrainie również tydzień wcześniej.

Jak podkreślił Pałac Elizejski była to 
pierwsza rozmowa Macrona i Putina na 
temat Ukrainy odkąd w ubiegłym tygo-
dniu Moskwa przedstawiła swe postu-
laty dotyczące gwarancji bezpieczeń-
stwa, których domaga się od USA

– Prezydenci poruszyli też sytuację 
w Mali, gdzie wojskowy rząd prowadzi 
rozmowy na temat zatrudnienia rosyj-
skiej firmy najemników zwanej Grupą 
Wagnera. Francja, która ma swój wła-
sny kontyngent w tym regionie, uważa 
takie rozwiązanie za niedopuszczalne 
- pisze Reuters.

Putin powiedział, że Grupa Wagnera 
nie reprezentuje rosyjskiego państwa, 
ani nie jest przez nie opłacana.

Wcześniej komunikat w sprawie 
rozmowy prezydentów wydał Kreml, 
który napisał, że przedmiotem konsul-
tacji były też żądania Rosji dotyczące 
gwarancji bezpieczeństwa.

PUTIN ROZMAWIAŁ Z MACRONEM 
O UKRAINIE. 21.12.2021

Nawet widmo rosyjskich 
czołgów w Kijowie nie 

pojednało polityków nad Dnieprem. 
Kolejny Majdan byłby prezentem dla 
czekającego na pretekst Kremla.

Ministerstwo Obrony w Kijowie sza-
cuje, że nawet 175 tys. rosyjskich żołnie-
rzy może czekać na rozkaz Kremla przy 
granicach Ukrainy. Rosyjska marynar-
ka demonstracyjnie testuje broń i uży-
wa rakiet, przeciwko którym bezradna 
jest nie tylko Ukraina, ale i wiele krajów 
NATO. Moskwa otwarcie już szantażuje 
Zachód i wprost grozi „odpowiedzią woj-
skową” w przypadku odrzucenia posta-
wionych wcześniej przez Kreml warun-
ków. Warunki, jakie stawia Moskwa, są 
dla sojuszu nie do zaakceptowania. Ale 
podejmuje on rokowania, aby nie dać 
Rosjanom pretekstu do inwazji na Ukra-
inę. A to oznacza, że najbliższe tygodnie 
mogą zadecydować o przyszłości Ukra-
iny na długie lata.

Tylko jedno powstrzymuje Moskwę. 
Nie nadeszła odpowiednia okazja, by 
wyjaśnić opinii publicznej w Rosji de-
cyzje Kremla, które będą kosztowały 
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życie wielu rosyjskich żołnierzy. Załóż-
my, że w Kijowie dochodzi do kolejnego 
Majdanu. Masowe protesty, obalenie 
władz, destabilizacja i chaos. Moskwa 
uruchamia swoje krety nad Dnieprem, 
dochodzi do eskalacji sytuacji w Don-
basie, znów leje się krew. 

Nawet widmo rosyjskich czołgów 
w Kijowie nie może pogodzić ukraiń-
skich polityków, nie mogą nawet na 
chwilę zapomnieć o sondażach i poli-
tycznych bonusach. Wołodymyr Zełen-
ski przed tym, jak stanął na czele kraju, 
zagrał prezydenta w popularnym nad 
Dnieprem serialu „Sługa Narodu”. Filmo-
wy prezydent przeżywa zdradę najbliż-
szego otoczenia, zostaje obalony przez 
parlament i znika z polityki. Powraca, ale 
patrząc na mapę kraju, widzi rozdartą na 
kilkanaście państewek Ukrainę.

WAŻY SIĘ LOS UKRAINY, A HETMANI 
WCIĄŻ SKŁÓCENI. RUSŁAN SZOSZYN, 

22.12.2021

– Rosja dąży teraz do zmia-
ny status quo w relacjach z Zachodem 
powstałego po rozpadzie ZSRR i do cało-
ściowego rozstrzygnięcia kwestii, które 
uważa za niekorzystne w polityce zagra-
nicznej i sferze bezpieczeństwa – mówi 
PAP Aleksandr Baunow, ekspert thin-
k-tanku Carnegie w Moskwie. – Pre-
tekstem do przedstawienia Zachodowi 
oczekiwań, które Moskwa nazywa „gwa-
rancjami bezpieczeństwa” stała się sy-
tuacja na Ukrainie, ale „jest oczywiste, że 
chodzi o coś większego” – mówi Baunow.

Przypomina on, że w poprzednich 
latach Kreml podnosił poszczególne 
kwestie, z których był niezadowolony 
w relacjach z Zachodem: rozbudowę ame-
rykańskiej tarczy antyrakietowej, roz-
szerzenie NATO, czy wystąpienie USA 
z układu INF. Jak tłumaczy, chodzi o sta-
tus quo, które powstało w wyniku umów 
białowieskich o rozwiązaniu ZSRR, roz-
padu ZSRR oraz rozszerzenia UE i NATO. 
Nie zadowala ono Rosji, przede wszyst-
kim w sferze bezpieczeństwa.

Chodzi oczywiście o to, by strefa 
przejściowa pomiędzy Rosją i Zacho-
dem, która powstała w wyniku rozpadu 
ZSRR – chodzi o Gruzję, Ukrainę, Biało-
ruś, Mołdawię – by nie przekształcała się 
ona w część Zachodu, szczególnie w sen-
sie wojskowym. Nie jest jasne, dlacze-
go Moskwa stara się o takie całościowe 
rozstrzygnięcie właśnie teraz. Zdaniem 
Baunowa może chodzić o kilka czynni-
ków. Jednym z nich jest wycofanie się 
USA z Afganistanu. Kolejnym czynni-
kiem jest to, że prezydent USA Joe Biden 
jest politykiem wywodzącym się z cza-
sów zimnej wojny i „sam typ porozumień 
między państwami jest mu mniej więcej 
znany, bo sam w tym uczestniczył”.

Według eksperta ważny jest też 
wyraźnie antyrosyjski kurs Ukrainy, 
a także to, że „wyczerpany został re-
pertuar sankcji wobec Rosji, które nie 
przynosiłyby szkody samym Stanom 
Zjednoczonym i Zachodowi”.

Ekspert podkreśla, że niegdyś Pu-
tin liczył na to, że nastroje prorosyjskie 
są na Ukrainie dość silne, by trzymać 
pod kontrolą politykę ukraińską. Po 
2014 roku jednak „Rosja sama uczyniła 
wszystko dla tego, by większość Ukra-
ińców, a przynajmniej ich najaktyw-
niejsza część, zajęła stanowisko otwar-
cie antyrosyjskie” – mówi Baunow. Dziś 
Kreml nie może więc już liczyć na to, że 
lobby prorosyjskie w polityce i gospo-
darce ukraińskiej, a także wśród zwy-
kłych ludzi, powstrzyma Ukrainę „od 
przejścia do obozu zachodniego, przede 
wszystkim wojskowego”.

ROSJA DĄŻY DO ZMIANY STATUS 
QUO W RELACJACH Z ZACHODEM 

POWSTAŁEGO PO ROZPADZIE ZSRR. 
22.12.2021

Grudzień 2021 roku 
we Lwowie jest bogaty 
w wydarzenia kulturalne, 
kościelne i pamiątkowo-
historyczne. Kilka dni temu 
odbyła się uroczystość 
dziesięciolecia przekazania 
wiernym dawnego kościoła 
ojców jezuitów (obecnie 
garnizonowa świątynia 
UGKC) i zakończenia prac 
konserwatorskich przy XVIII-
wiecznej polichromii w nawie 
głównej, zaś 16 grudnia 
odbyło się kolejne podniosłe 
wydarzenie.

TEKST I ZDJĘCIA  
JURIJ SMIRNOW

Otóż tego dnia w katedrze ormiańskiej 
pw. Wniebowzięcia (Успення) Najświętszej 
Maryi Panny uroczyście obchodzono 30-le-
cie odnowienia kanonicznej działalności or-
miańskiego Kościoła Apostolskiego w Ukra-
inie. W tymże dniu po uroczystej liturgii 
została otwarta wystawa ormiańskich pa-
miątek kościelnych, którą śmiało można na-
zwać zalążkiem muzeum lwowskiej diecezji 
(eparchii) Kościoła ormiańskiego.

Na uroczystości kościelne przybył 
zwierzchnik ormiańskiego Kościoła Apo-
stolskiego w Ukrainie biskup władyka 
Markos Oganesian, księża ormiańscy 
z innych ukraińskich parafii tegoż Ko-
ścioła, gospodarze świątyni lwowskiej 
– proboszcz o. Karapet Garibjan z diako-
nami, którzy na co dzień opiekują się we 
Lwowie wiernymi obrządku ormiańskiego. 
Przywitać Ormiański Kościół Apostolski 
z okazji jubileuszu przybyli również księ-
ża lwowskiego Kościoła greckokatolic-
kiego, rzymskokatolickiego i prawosław-
nej Ukraińskiej Cerkwi Autokefalicznej. 
Wśród obecnych był również konsul hono-
rowy Republiki Armenia we Lwowie Horik 
Geworgian i prezes gminy ormiańskiej we 
Lwowie Awet Saradzjan.

Zabytkowa historyczna świątynia 
ormiańska była po brzegi wypełniona 
wiernymi nie tylko ormiańskiego Kościoła 
Apostolskiego, ale też innych obrządków 
i narodowości, co po raz kolejny zaświad-
czyło o wieloobrządkowym, wielonarodo-
wościowym, wielokulturowym charakterze 
naszego miasta i o przyjaznych stosunkach, 
które istnieją we Lwowie między struktura-
mi kościelnymi różnych obrządków. 

Mszy św. przewodniczył władyka 
Markos Oganesian w asyście ormiańskich 
księży i diakonów. Niezwykle podniosłym 

momentem było poświęcenie relikwiarza 
z relikwiami świętych Kościoła ormiań-
skiego św. Grzegorza Oświeciciela Armenii, 
św. Wartanesa i św. Klemensa, papieża-
-męczennika tragicznie zmarłego w 100 
roku na Krymie na zesłaniu. Relikwie przez 
dłuższy czas po II wojnie światowej uważa-
ne były za utracone, a zostały odnalezione 
dopiero po odzyskaniu świątyni lwowskiej. 
Znajdowały się w skrytce w zbutwiałej już 
trumience drewnianej, teraz są oprawio-
ne we wspaniały współczesny relikwiarz. 
Prawdopodobnie zostały schowane przed 
1945 rokiem w skrytce w ścianie katedry, 
obok niektórych rzeczy liturgicznych, przez 
ostatniego przedwojennego proboszcza ka-
tedry ks. Dionizego Kajetanowicza przed 
jego aresztowaniem przez NKWD (ks. Kaje-
tanowicz nie wrócił z zesłania, zmarł w so-
wieckim łagrze). O tych relikwiach pisał on 
w przewodniku po katedrze Ormiańskiej 
wydanym w 1930 roku: „Relikwie św. Kle-
mensa, papieża-męczennika (†100), które 
arcybiskup Hunanian otrzymał w darze od 
papieża Klemensa XI, a które potem z Rzy-
mu przywiózł arcybiskup Jan Augustyno-
wicz. Relikwie te były złożone w srebrnej 
trumience i wystawione w kościele ku czci 
publicznej. Rząd austriacki trumienkę tę 
skonfiskował i odtąd relikwie spoczywają 
w trumience drewnianej”.

Na zakończenie liturgii świętej w języ-
ku staroormiańskim władyka Markos Oga-
nesian zwrócił się do obecnych w języku 
ukraińskim: „Dziękuję wszystkim ludziom 
różnych narodowości i obrządków, obec-
nym dziś w naszej świątyni, żeby razem 
z nami modlić się w dniu jubileuszu odro-
dzenia struktur ormiańskiego Kościoła 
Apostolskiego w Ukrainie. W czasach hi-
storycznych na terenach Ukrainy istniało 
kilka eparchii, ale tylko jedyna eparchia 
została powołana w 1991 roku. To było 
i jest obecnie święto całego Kościoła or-
miańskiego, było to dla nas wydarzenie 
o znaczeniu historycznym. Centrum na-
szej eparchii znajduje się we Lwowie. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy pomagali i po-
magają nadal w odnowieniu i zachowaniu 
w odpowiednim stanie i porządku naszej 
świątyni katedralnej”.

Przedstawiciel greckokatolickiej 
lwowskiej eparchii przekazał pozdrowie-
nia władyki Igora Woźniaka dla wszyst-
kich obecnych i zauważył, że odrodzenie 
struktur ormiańskiego Kościoła Apostol-
skiego zbiegło się z powstaniem niepodle-
głej Ukrainy. Przedstawiciel UGKC również 
podkreślił, że w latach przedwojennych 
katedrę ormiańską wiele razy odwiedzał 
sługa Boży metropolita Andrej Szeptycki, 

który brał udział w wielu uroczystościach 
bratniego Kościoła ormiańskiego. Po-
święcenie relikwii św. papieża Klemensa 
ma wielkie znaczenie także dla wiernych 
ukraińskiego Kościoła greckokatolickie-
go. Przecież jest on dla Cerkwi ukraińskiej 
drugim po Apostole Andrzeju świętym, 
który łączy ukraiński Kościół z tradycją 
apostolską, ponieważ św. Klemens osobi-
ście widział i słyszał naukę Ewangelii gło-
szoną przez Apostołów Chrystusa.

Przedstawiciele rzymskokatolickiej 
metropolii lwowskiej przekazali serdeczne 
pozdrowienia od metropolity lwowskiego 
Mieczysława Mokrzyckiego i podkreślili, 
że Kościół ormiański był zawsze otwarty 
na cały świat, zaś we Lwowie przez wiele 
wieków głosił Słowo Boże obok i zgodnie 
z Kościołem katolickim.

Przedstawiciel Kościoła Prawosław-
nego Ukrainy przekazał pozdrowienia od 
władyki Makarego i podkreślił, że ormiań-
ski Kościół Apostolski i święty Eczmiadzyn 
to jeden z najważniejszych ośrodków chrze-
ścijańskiej wiary na całym świecie. Naród 
ormiański razem ze swoim Kościołem prze-
szedł gorzką drogę dla Imienia Chrystusa 
i prawosławni Lwowa razem z Ormianami 
każdego roku modlą się za ofiary ludo-
bójstwa Ormian w Imperium Osmańskim. 
Przez wieki istnienia Lwowa znajdowały się 
i nadal są obok siebie świątynie ormiańska, 
katolicka i prawosławna pod wezwaniem 
Zaśnięcia (Wniebowzięcia) NMP, gdyż nasze 
miasto jest i było zawsze pod opieką (pokro-
wem) Matki Bożej. Dziś został poświęcony 
relikwiarz z relikwiami św. Klemensa pa-
pieża. Właśnie święci ludów słowiańskich 
Cyryl i Metody odnaleźli owe relikwie 
w Chersonesie i przynieśli je do Rzymu, 
skąd w ciągu wieków zostały rozesłane po 
całym świecie, również do Lwowa.

Po zakończeniu liturgii świętej du-
chowieństwo i wierni przeszli do kapli-
cy Najświętszego Sakramentu, w której 
urządzona została wystawa pamiątek 
ormiańskich. Władyka Markos Oganesian 
poświęcił wystawę, zaś kurator wysta-
wy Irena Horbań pokrótce opowiedziała 
o pracach organizacyjnych i o zebranych 
na wystawie pamiątkach, których jest 
ponad 40. Wystawa została przygotowa-
na z inicjatywy proboszcza katedry ojca 
Karapeta Garibiana z błogosławieństwem 
władyki Markosa Oganesiana. W niezwy-
kle ścisłych terminach od lipca 2021 roku 
udało się wyremontować kaplicę, opraco-
wać koncepcję gablotek, naukowo opraco-
wać zebrane materiały. Wszystko to było 
możliwe dzięki wytężonej pracy duchow-
nych ormiańskich i kuratora Ireny Horbań. 

Wśród wystawionych zabytków zwra-
ca uwagę popiersie księdza arcybiskupa 

Józefa Teodorowicza, metropolity lwow-
skiego obrządku ormiańskokatolickiego 
w latach 1902-1938. Popiersie w gipsie wy-
konał w 1925 roku lwowski artysta rzeź-
biarz Franciszek Sługocki. Wśród innych, 
często unikatowych, rzeczy wystawiono 
m.in. przedwojenne naczynia liturgiczne, 
które również zostały schowane w jednej 
ze skrytek kościelnych przez księży or-
miańskich przed ich aresztowaniem przez 
NKWD i były odnalezione dopiero po od-
zyskaniu świątyni przez wiernych w 2003 
roku. Wśród dokumentów wystawiono 
oryginalny Kondak Głównego Patriarchy 
i Katolikosa Wszystkich Ormian Garegi-
na I o powołaniu przez niego i organizacji 
struktur eparchii ormiańskiego Kościoła 
Apostolskiego na Ukrainie i o mianowaniu 
zwierzchnikiem tej eparchii protoarchi-
mandryty Natana Oganesiana. Ten doku-
ment został wydany w świętym mieście 
Eczmiadzynie 13 stycznia 1997 roku.

Kurator wystawy Irena Horbań porów-
nała dzisiejszą wystawę ze słynną wysta-
wą ormiańską, która odbyła się w 1932 
roku we Lwowie z inicjatywy abpa Józefa 
Teodorowicza i Archidiecezjalnego Związ-
ku Ormian we Lwowie. Po zakończeniu tej 
wystawy z części wystawionych ekspona-
tów utworzono Muzeum Ormiańskie przy 
ul. Ormiańskiej 13, które istniało do 1939 
roku. Organizatorzy obecnej wystawy 
mają ambicję nie tylko jej powiększenia, 
ale też organizacji z czasem nowego Mu-
zeum Ormiańskiego. Są to bardzo ambitne 
i szlachetne zamierzenia.

Jeszcze jednym miłym akcentem uro-
czystości 30-lecia odnowienia kanonicz-
nej działalności ormiańskiego Kościoła 
Apostolskiego na Ukrainie było wydanie 
publikacji „Historyczna panorama ośrod-
ków religijnych Kościoła ormiańskiego na 
ziemi ukraińskiej”. Autorem cennej publi-
kacji jest dr Irena Gajuk, zaś inicjatorem 
wydania ukraińska eparchia ormiańskiego 
Kościoła Apostolskiego. Autor fachowo 
zebrała i omówiła historię ormiańskich 
świątyń i religijnych gmin od Krymu i Ode-
ssy do Kamieńca Podolskiego i Lwowa, 
zebrała ciekawe materiały fotograficzne, 
opracowała źródła archiwalne i literackie. 
Przed czytelnikiem powstaje unikatowa 
panorama działalności Ormian i Kościoła 
ormiańskiego na terenach Ukrainy od XI 
wieku do naszych dni. Możemy też ocenić 
znaczny wniosek Ormian w rozwój kultu-
ry, sztuki, handlu w każdym z miejsc ich 
zamieszkania, ich współżycia z ukraiń-
skim i innymi narodami na tych terenach. 
Z inicjatywy zwierzchników Kościoła 
wszyscy obecni na uroczystościach w ka-
tedrze lwowskiej otrzymali egzemplarz tej 
książki w prezencie.

Uroczystości w Katedrze Ormiańskiej
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W Mościskach w obwodzie 
lwowskim uroczyście 
otwarto Dom Polski. 
Dwukondygnacyjne 
pomieszczenie 
o powierzchni ponad 150 
metrów kwadratowych 
znajduje się przy ulicy 
św. Jana Pawła II. 
Swoją siedzibę ma tam 
Towarzystwo Kultury 
Polskiej Ziemi Lwowskiej 
– największa polska 
organizacja w tym mieście, 
która liczy kilka tysięcy 
członków.

EUGENIUSZ SAŁO

Mościcka to dziesięcio-
tysięczne miasteczko 
położone piętnaście ki-

lometrów od granicy z Polską. 
Jedną trzecią mieszkańców 
stanowią Polacy. Na otwarcie 
Domu Polskiego czekali ponad 
30 lat.

85-letni Michał Wiącek, Po-
lak z Mościsk nie krył wzrusze-
nia, że w końcu tutejsi Polacy 
mają swoją siedzibę. – Wszyscy 
Polacy są zadowoleni z tego, że 
jest ten budynek, który kosz-
tował nas bardzo dużo pracy. 
Teraz mamy gdzie się spotkać 
i mówimy, że to jest nasz budy-
nek czyli Dom Polski – powie-
dział wieloletni członek TKPZL.

Przecięcia biało-czerwonej 
wstęgi dokonali: minister Mi-
chał Dworczyk, szef Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, kon-
sul generalny RP we Lwowie 
Eliza Dzwonkiewicz, mer Mo-
ścisk Myrosława Pelc, prezes 
Fundacji „Wolność i Demokra-
cja” Lilia Luboniewicz i prezes 
mościskiego oddziału Towa-
rzystwa Kultury Polskiej Ziemi 
Lwowskiej Henryk Ilczyszyn. 
Poświęcenia obiektu dokonał 
ks. proboszcz parafii Narodze-
nia św. Jana Chrzciciela w Mo-
ściskach Władysław Derunow.

Gratulacje członkom towa-
rzystwa w Mościskach zło-
żył prezes zarządu głównego 
TKPZL Emil Legowicz oraz pre-
zes Stowarzyszenia Przyjaciół 
Mościsk i Kresów Wschodnich 
w Przemyślu Tadeusz Król. Byli 
obecni również prezesi i człon-
kowie polskich organizacji 
z Sambora, Żółkwi, Trzcieńca, 
Krysowic, Pnikuta oraz dzien-
nikarze Polskiego Radia Lwów.

Minister Michał Dwor-
czyk podkreślił, że Pola-
cy w Mościskach są jednym 

z największych skupisk na te-
renach obecnej Ukrainy. – Je-
stem przekonany, że ten dom 
będzie tętnił życiem, że będą 
tutaj liczne spotkania, uroczy-
stości i że będzie służył lokalnej 
polskiej społeczności – powie-
dział szef KPRM.

W nowo otwartej siedzi-
bie towarzystwa minister Mi-
chał Dworczyk w imieniu pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy 
wręczył medale stulecia od-
zyskania przez Polskę Niepod-
ległości. Otrzymali je wieloletni 
członek towarzystwa Jan Wią-
cek, prezes Henryk Ilczyszyn 
oraz ks. proboszcz Władysław 
Derunow.

– Społeczność polska była 
tego wszystkiego pozbawio-
na. Jedynym miejscem, gdzie 
zrzeszali się, był kościół para-
fialny. Oni ten kościół obronili 
i obronili te wszystkie warto-
ści – powiedział ks. Władysław 
Derunow, proboszcz parafii pw. 
Narodzenia św. Jana Chrzcicie-
la w Mościskach.

Mościski oddział Towa-
rzystwa Kultury Polskiej Zie-
mi Lwowskiej działa od 1989 
roku. Przez wiele lat Towarzy-
stwo nie miało swojej siedziby, 
a jego członkowie spotykali się 
w salce przy kościele. Dopiero 
w 2007 roku, po długich stara-
niach otrzymano pod wynajem 

pomieszczenie, które własnymi 
siłami zostało wyremontowane. 
W kolejnych latach zakupiono 
obecny budynek, który udało 
się wyremontować w tym roku.

– Jestem wzruszony. Widzę, 
że też mościczanie są podbudo-
wani i dumni z tego, że mamy 
swój budynek, drugi dom, gdzie 
możemy się spotykać, organi-
zować okolicznościowe spo-
tkania jak mikołajki, opłatek, 
świętowanie rocznicę Kon-
stytucji 3 Maja czy Dnia Nie-
podległości Polski – powie-
dział Henryk Ilczyszyn, prezes 
Towarzystwa Kultury Pol-
skiej Ziemi Lwowskiej oddział 
w Mościskach.

Zakup i kapitalny remont lo-
kalu został sfinansowany przez 
Fundację Wolność i Demokra-
cja ze środków polskiego Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych.

– Ta siedziba bardzo się na-
leżała Polakom z Mościsk. Sam 
fakt, że jest ich tutaj tylu, tak 
pięknie wychowujących kolej-
ne pokolenia. Tylu wspaniałych 
księży, tyle powołań, tylu pra-
cowników polskiego konsula-
tu czy też redaktorów Kuriera 
Galicyjskiego. To wszystko to 
jest ten żywioł, ta piękna pol-
ska tradycja, którą trzeba pie-
lęgnować. Tym miejscem musi 
być dom, wspólny ciepły dom. 
Ta siedziba będzie dla towa-
rzystwa takim miejscem, gdzie 
to ciepło domu rodzinnego po-
winno być odczuwalne. Tam 
powinno tętnić życie, ale jedno-
cześnie ta wspaniała atmosfera 
powinna łączyć – powiedzia-
ła Eliza Dzwonkiewicz, konsul 
generalny RP we Lwowie.

– Lokal został przeorgani-
zowany, aby spełniał funkcję 
siedziby TKPZL czy też miej-
sca spotkań Polaków. Ten Dom 
Polski jest po to, aby członko-
wie spotykali się, rozmawiali, 
aby organizowali różne przed-
sięwzięcia patriotyczne, oko-
licznościowe czy też obcho-
dzili święta – podkreśliła Lilia 
Luboniewicz, prezes Fundacji 
„Wolność i Demokracja”.

Po poświęceniu budyn-
ku Domu Polskiego odpra-
wiono uroczystą mszę świę-
tą. Wystąpił chór katedry 
lwowskiej, który w tym roku 
obchodzi 50-lecie swojego ist-
nienia. W kościele pod we-
zwaniem Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela zabrzmiały ko-
lędy oraz piosenki kościelne 
i patriotyczno-religijne.

Delegacja na czele z mini-
strem Michałem Dworczykiem 
oddała również hołd polskim 
żołnierzom poległym w wal-
kach pod Lwowem we wrze-
śniu 1939 roku. Złożono kwiaty 
i zapalono znicze przy krzyżu 
kwatery żołnierzy polskich na 
cmentarzu w Mościskach.

Otwarcie Domu Polskiego w Mościskach
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Mija 100. rocznica śmierci 
Gabrieli Zapolskiej. 

TEST I ZDJECIE 
BARBARA GIERSZEWSKA

Od 30 lat Polacy podróżując do Lwo-
wa, „pielgrzymowali” również do willi 
Skiz, zakupionego i odnowionego domu, 
w którym autorka „Skiza” („O czym się 
nie mówi”, „O czym się nawet myśleć nie 
chce”, „Kaśki Kariatydy”i wielu innych 

utworów, w których solidaryzowała się 
z kobietami) zamierzała spędzić resztę 
życia. Niestety, małżeństwo z malarzem 
Stanisławem Janowskim nie przetrwało 
próby czasu, a dla niej samej willa stała 
się ciężarem psychicznym i finansowym. 
Paradoksalnie, nasi rodacy (w tym ja), nie 
chcieli pamiętać złych emocji, jakie mu-
siał wzbudzać w Zapolskiej Skiz, gdyż od 
lat 90. do dnia dzisiejszego byliśmy „pan-
cerni” na przeciwności i snuliśmy plany 
odkupienia willi na muzeum jej imienia, 
na dom pracy twórczej dla teatrolożek 
i literaturoznawczyń…

Smutne, że ta niezwykła, odważna 
w poglądach i mająca dar autopromocji Polka 
(doczekała się dziesiątki opasłych biogra-
fii, w tym dwóch skandalicznych), do której 
„jak ulał” pasują hashtagi#metoo#girlpower 
#equality #WomenReality, schodzi z lwow-
skiej sceny bezgłośnie. Nie ma w mieście 
upamiętniającej tablicy, ławeczki, w teatrze 
nie grają jej sztuki, z powodu pandemii nie 
odbyła się planowana konferencja. 

Znika też Skiz – ostatni łącznik – 
lwowski ślad pamięci po Zapolskiej. Oto 
na parkanie zdewastowanej przez czas 
willi Skiz zawisł baner: „на продаж”.

Zapolska, Lwów, Skiz . 100 lat temu…
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Czekaliśmy tego roku 
na Świętego Mikołaja 
– z wielką nadzieją, 
że przyjedzie, mimo 
obostrzeń związanych 
z covidem. I przyjechał!

Dzięki marszałkowi woje-
wództwa śląskiego – Ja-
kubowi Chełstowskie-

mu, który ufundował świętemu 
i jego ekipie przejazd ze Śląska 
na Kresy – trafiła do nas do-
roczna pomoc organizowana 
przez Towarzystwo Miłośników 
Lwowa w Bytomiu i Lwowską 
Falę – audycję Polskiego Radia 
Katowice prowadzoną nieprze-
rwanie od 15 już lat przez redak-
tor Danutę Skalską.

Obostrzenia covidowe nie 
pozwoliły na bliskie spotkania 
towarzyskie i wspólne dzie-
lenie się opłatkiem. Miało ono 
jednak symboliczny wymiar 
podczas koncertu ZAŚWIEĆ 
GWIAZDKO DLA POLAKÓW 
NA KRESACH zorganizowane-
go dzięki uprzejmości ks. pro-
boszcza Jana Nikla w katedrze 
lwowskiej. Ekipa z Polski spo-
tkała się tam i przekazała dary 
członkom Katolickiego Uni-
wersytetu III Wieku, siostrom 
józefitkom, redakcji Radia 
Lwow, Rodzinie Rodzin i Fun-
dacji DAJMY NADZIEJĘ, a także 
osobom prywatnym – znajdu-
jącym się w szczególnie trudnej 
sytuacji materialnej.\

Św. Mikołaj był wcześniej 
w Samborze u sióstr Fran-
ciszkanek Rodziny Maryi, 
w Mościskach i Strzelczyskach, 
w Łanowicach i okolicznych 

wsiach, których mieszkańcy są 
członkami Towarzystwa Kul-
tury Polskiej. Wigilijne dary 
serca trafią także na Wołyń, do 
Połonnego, Zbaraża, Nowego 
Rozdołu, Hałuszczyniec, Prze-
myślan, Krasnego.

Dary te i środki finansowe 
zebrali ludzie wielkiego serca 
na doroczne hasło towarzyszą-
ce świątecznej akcji. Składali 
się właściciele i prezesi firm, 
a także osoby prywatne; ludzie 
– sami będący w trudnej sytu-
acji materialnej. Mówili: „Daję 
nie dlatego , że dużo mam, ale 
dlatego, że wiem jak to jest nie 
mieć nic”. Wzruszyła nas in-
formacja, że matka niepełno-
sprawnej córki na wózku in-
walidzkim, która przyjechała 
do Bytomia aż z Wodzisławia, 
przywiozła dla nas dary mó-
wiąc: „W tym roku nie postawię 
choinki i nie kupię świątecz-
nych prezentów, ale te zaosz-
czędzone pieniądze przeznaczę 

dla moich rodaków, którym 
żyje się trudniej niż mnie”…

Uczniowie śląskich szkół 
i przedszkoli przynosili słody-
cze, zabawki i przybory szkol-
ne, dołączali się ludzie starsi 
– nie tylko z kresowym rodo-
wodem. W ekipie św. Mikoła-
ja znalazła się radna sejmiku 

województwa śląskiego – Ewa 
Żak, osoba o wielkim sercu, 
Ślązaczka zakochana we Lwo-
wie, podobnie jak Ślązak z Ryb-
nika – dyrektor szkoły Artur 
Mielczarek. Aż spod Szczecina 
przyjechał wokalista, kompo-
zytor i aranżer Grzegorz Po-
dwójny, który zaprezentował 
„Kolędę dla lwowian”, utwór 
z niezwykłym rodowodem. 
Podczas pobytu w Chicago 
w 1992 roku, po listopadowym 
koncercie w Kongresie Polonii 
Amerykańskiej – zorganizo-
wanym i poprowadzonym przez 
Danutę Skalska, jeden z wyko-
nawców – Bolesław Kierzyk 
– członek Koła Lwowian ofia-
rował jej tekst o tułaczej tę-
sknocie za lwowską wigilią. 
Blisko 30 lat przeleżał w szu-
fladzie czekając na właściwego 
muzyka, który z tego wiersza 
stworzyłby utwór chwytający 
za serce. I znalazł się taki: wła-
śnie Grzegorz Podwójny, któ-
rego połączyły z Danutą Skal-
ską pielgrzymki na Jasną Górę 
i komponowane przez niego 

właśnie na tę okoliczność pie-
śni, m.in. „Madonny Kresowe”. 
Tę pieśń zaśpiewał Matce Bożej 
Łaskawej, a nam, lwowianom – 
kolędę dla lwowian. 

Prowadząca koncert – Da-
nuta Skalska wspomniała, że 
mija właśnie dwadzieścia lat 
od śmierci Bolesława Kierzyka, 
który pewnie w tym momencie 
uśmiecha się z nieba szczęśliwy, 
że utwór ten zabrzmiał w jego 
ukochanym mieście i drogiej 
sercu świątyni. Utwory ma-
ryjne prezentowała z wielkim 
kunsztem wokalnym Olga Su-
chomel, której niezwykły ta-
lent wokalny odkryła właśnie 
Danuta Skalska oferując jej cie-
kawy repertuar i nobilitującą 
każdego wokalistę możliwość 
wystąpienia na Jasnej Górze. 
Tam poznali się z Grzegorzem, 
który napisał dla Olgi piękne 
muzyczne aranżacje.

Łamiąc się symbolicznie 
opłatkiem, organizatorka ak-
cji poprosiła księdza probosz-
cza i zgromadzonych wiernych 
o modlitwę w intencji darczyń-
ców w czasie naszej, lwowskiej 
pasterki. Będziemy się w ten 
sposób symbolicznie łączyć 
w wigilijny wieczór z naszymi 
rodakami, bo oni tam w Polsce 
w tym czasie zasiadać będą do 
wigilijnej wieczerzy poprze-
dzonej modlitwą Pańską i ła-
maniem się jak tradycja każe – 
opłatkiem. Również sercem 
i myślą z nami – wielką polską 
Rodziną. 

MARIAN FRUŻYŃSKI 
PRZEDSTAWICIEL UNIWERSYTETU  

III WIEKU 
WŁADYSŁAW ŚCIŃSKI  

PREZES KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU 
III WIEKU WE LWOWIE

Święty Mikołaj w czerwonej strefie

Blisko 30-osobowa grupa 
młodzieży, skupionej wokół 
Centrum Kultury Polskiej 
i Dialogu Europejskiego 
w Iwano-Frankiwsku, dawnym 
Stanisławowie 5 grudnia 
wyruszyła w zimową wyprawę 
górską. Wyjściem na Przełęcz 
Stoły w Gorganach zakończył 
się sezon turystyczny projektu 
„Przedwojenne tradycje 
turystyczne – ścieżkami 
dawnego Głównego Szlaku 
Karpackiego im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego”.

TEKST I ZDJĘCA  
DANUTA STEFANKO

– Po raz pierwszy uczestni-
czyłam w takiej wycieczce jako 
wolontariusz Centrum. Jestem 
naprawdę zaskoczona, bo było 
świetnie. Czasem było tro-
chę trudno, ale obok byli tacy 
wspaniali ludzie. W tym gronie 
czuję się doskonale. Serdecznie 
dziękuję za taki udany wyjazd 
i możliwość angażowania się 
w działalność Centrum – po-
wiedziała Angelina Ilkiw.

Od ośrodka narciarskiego 
Bukowel uczestnicy wyprawy 
wyruszyli na Przełęcz Stoły. Był 
czas podziwiać piękno przy-
rody oraz jeździć na sankach-
-jabłuszkach, gdy padał śnieg 
i pozamarzały potoki. Później 

młodzież udała się w stronę po-
łoniny Dołhej, po czym zawró-
ciła w kierunku wsi Polanica.

– Doszliśmy do Przełęczy 
Stoły, która oddziela Rafajłową 
od Polanicy. Przełęcz Stoły ma 
swoje historyczne znaczenie. 
W zimie 1914 roku w Rafaj-
łowej stacjonowała II Brygada 
Legionów Polskich generała, 
wówczas pułkownika Józefa 
Hallera i właśnie przez Przełęcz 
Stoły robiła wypady do doliny 
Prutu – powiedział konsul Ra-
fał Kocot, kierownik Wydziału 
Polonii Konsulatu Generalnego 
Rzeczypospolitej Polskiej we 
Lwowie.

Wycieczki górskie są reali-
zowane już po raz piąty przez 
Lwowski Klub Sportowy „Pogoń 
Lwów”, Centrum Kultury Pol-
skiej i Dialogu Europejskiego 
oraz lwowski Konsulat. Podob-
ne wędrówki są między innymi 
możliwością, by podziękować 
wolontariuszom i kandydatom 
do wolontariatu za ich pomoc 
i zaangażowanie przy realizo-
wanych inicjatywach dla śro-
dowisk polskich ziemi lwow-
skiej i iwanofrankiwskiej.

– Dzień przed wyprawą zo-
stałam wolontariuszką, dlatego 
ten wyjazd był dla mnie bardzo 
ważny. Chciałam spotkać no-
wych, ciekawych ludzi i spę-
dzić czas z tymi, których znam, 
i się udało! Poznałam wielu od-
danych sprawie wolontariu-
szy. Bardzo mi się spodobało 
– powiedziała Natalia Kajdasz 
z Centrum Kultury Polskiej.

Inicjatywa „Przedwojenne 
tradycje turystyczne – ścieżka-
mi dawnego Głównego Szlaku 
Karpackiego im. Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego” zachęca do po-
znawania dziedzictwa i dorob-
ku II Rzeczypospolitej na terenie 
województwa lwowskiego i sta-
nisławowskiego. Wyjazdy są też 
rodzajem hołdu pionierom pol-
skiej turystyki karpackiej. Waż-
nym elementem wypraw jest też 
poznawanie polskich śladów.

Zakończenie sezonu turystycznego w Karpatach Wschodnich
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Przegląd prasy 
polskiej 
na Ukrainie

OPRACOWAŁ  
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI

W Kiwercach zabrzmiały 
polskie kolędy

Dla wielu Święta Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku to czas, który spę-
dzają razem z rodziną i przyjaciółmi, 
w gronie bliskich duchowo osób. Ta-
kie właśnie było spotkanie opłatkowe 
członków Oddziału Stowarzyszenia 
Kultury Polskiej imienia Ewy Feliń-
skiej w Kiwercach.

18 grudnia w radosnej atmosferze, 
kiedy pachnie choinką i mandarynka-
mi, obecni dzielili się emocjami i my-
ślami o mijającym roku, życząc sobie 
nawzajem szczęśliwego nadchodzącego 
nowego roku. Podczas spotkania, przy 
filiżance aromatycznej kawy i herbaty, 
rozlegały się polskie kolędy sławiące 
Narodzenie Chrystusa.

Na uroczystości był obecny pro-
boszcz parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Kiwercach ks. Krzysz-
tof Orlicki. Przywitał wszystkich ser-
decznie, złożył życzenia pokoju, dobra 
i Bożego błogosławieństwa oraz wyra-
ził nadzieję, że 2022 r. przyniesie zdro-
wie, zgodę i rodzinne ciepło członkom 
Towarzystwa oraz ich bliskim.

OLGA POLISZCZUK 
MONITOR-PRESS.COM

Festiwal kolędy polskiej 
w Winnicy z udziałem 
artystów z Odessy 
i Chmielnickiego

Organizatorzy imprezy to Centrum 
Rozwoju i Partnerstwa Polonia oraz 
Konsulat Generalny RP w Winnicy. Ad-
rian Browarczyk – przedstawiciel pol-
skiej placówki dyplomatycznej w Win-
nicy odnotował fakt przeprowadzenia 
koncertu w trybie bezpośredniego kon-
taktu artystów z widzami.

Imprezę, którą poprzedził przegląd 
kolęd w trybie online, poprowadziła 
Maria Kozyrska, prezes „Polonii”. Na 
scenie po kolei pojawiali się różni wy-
konawcy – od artystów filharmonii 
winnickiej zaczynając i wspaniałymi 
solistami kończąc.

Gościem specjalnym koncer-
tu wystąpił zespół „Polskie kwia-
ty” z nadmorskiej Odessy. Klasyczne 
i w nowoczesnej aranżacji kolędy „Dzi-
siaj w Betlejem”, „Narodził się Bóg Dzie-
cina” zabrzmiały w językach polskim 
i ukraińskim.

Publiczność bawiła się wspaniale. 
Łącznie w trakcie dwugodzinnego kon-
certu zabrzmiało ponad 30 rozmaitych 
utworów o Dzieciątku Jezus i cudzie 
Bożego Narodzenia.

SŁOWO POLSKIE

Po raz ósmy Nagroda 
Literacka im. Konrada 
znalazła swojego laureata

Wręczana co dwa lata, od 2007 
roku, nagroda im. Konrada ma już swo-
ją historię i jest ceniona w środowisku 
literackim Ukrainy i Polski. Przy-
znawana jest za konsekwencję w twór-
czości literackiej, innowacyjność formy, 

łamanie stereotypów i uniwersalność 
przesłania.

W tym roku trzech finalistów z listy 
kandydatów (nominowanych przez in-
stytucje i osoby prywatne) – Wiktorię 
Ameliną, Katerynę Babkinę i Pawła Ko-
robczuka wybrało polsko-ukraińskie 
jury w składzie: Andrzej Benkowski 
– wicedyrektor Narodowego Centrum 
Kultury (Warszawa); Olena Husejnowa 
– pisarka, dziennikarka, prezenter-
ka radiowa (która poprowadziła tego-
roczną ceremonię wręczenia nagrody); 
Ołeksandra Kowal – dyrektor Ukraiń-
skiego Instytutu Książki; Katarzyna 
Kotyńska – ukraiński krytyk literacki, 
tłumaczka; Wołodymyr Cybulko – pi-
sarz, tłumacz; Robert Czyżewski – dy-
rektor Instytutu Polskiego w Kijowie 
(przewodniczący jury).

Tym razem Jury w szczególności 
zwróciło uwagę na ukraińskojęzyczną 
twórczość prozatorską pretendentów, 
która porusza aktualne tematy, zmu-
sza do refleksji, szerzy wiedzę o innych 
kulturach.

15 grudnia ceremonia ogłoszenia 
wyników konkursu (z przyczyn ogra-
niczeń epidemiologicznych) odbywała 
się głównie w formacie on-line (trans-
mitowana na fb Polskiego Instytutu 
w Kijowie), zaś moment wręczenia na-
grody poprzedziły wystąpienia ku-
ratorów pretendentów, organizatorów 
i członków Jury.

Tło muzyczne imprezy zaaranżował 
Suren Woskanian wykonaniem utwo-
ru: „Refleksje o kapitanie” (klarnet, flet 
drewniany).  

Przewodniczący Jury Robert Czy-
żewski mówiąc o Konradzie – człowie-
ku trzech kultur: polskiej, francuskiej 
i angielskiej, przypomniał, że Korze-
niowski wyrósł w rodzinie bardzo od-
danej sprawie polskiej, o czym świad-
czy, chociażby, nadane mu trzecie imię 
– Konrad, zaczerpnięte z dzieł Mickie-
wicza. Ojciec Konrada, Apollo Korze-
niowski, był jednym z organizatorów 
przygotowujących powstanie stycz-
niowe, a założony przez niego w War-
szawie Komitet Ruchu stanowił zalą-
żek późniejszego Rządu Narodowego, 
w skład którego wszedł też brat matki 
pisarza Stefan Bobrowski.

Kulminacyjnym momentem wyda-
rzenia było oczywiście ogłoszenie na-
zwiska zdobywcy nagrody literackiej 
im. Józefa Konrada, którym w tym roku 
została ukraińska pisarka Wiktoria 
Amelina.

– To niezwykle ważne wyróżnie-
nie, potwierdzające solidarność mię-
dzy Ukrainą a Polską. Chciałabym 
dziś, kiedy nad naszymi państwami 
zawisła realna groźba, podkreślić, że 
tylko razem zdołamy ją przemóc. Dziś 
solidaryzuję się ze wszystkimi ofiara-
mi agresji ze wschodu i część nagrody 
pieniężnej przekażę rodzinom ukraiń-
skich więźniów Kremla, w tym bliskim 
więzionego dziennikarza, założyciela 
„Solidarności Krymskiej” Osmana Ari-
fmemetowa – oświadczyła laureatka.

Wiktoria Amelina urodziła się 
we Lwowie. Uzyskała wykształcenie 

wyższe w zakresie informatyki (Na-
rodowy Uniwersytet „Politechnika 
Lwowska”) i przez dziesięć lat praco-
wała jako programistka i menedżer 
w firmach międzynarodowych. Od 
dzieciństwa marzyła, by zostać pisar-
ką. Obecnie zdecydowała się odejść 
z pracy w branży IT, aby poświęcić 
się literaturze. Jest autorką powieści 
„Syndrom listopada, czyli Homo Com-
patiens” (2014), „Dom dla domu” (2017), 
które zdobyły wiele nagród, m.in. Na-
grodę Miasta Literatury UNESCO 
i Europejską Nagrodę Literacką. Ma też 
książki dla dzieci. Wiktoria Amelina 
jest założycielką Nowojorskiego Fe-
stiwalu Literackiego w przyfrontowej 
miejscowości Nowy Jork w obwodzie 
donieckim.

Proza Wiktorii Ameliny jest do-
skonałym przykładem subtelnej ana-
lizy indywidualnych i narodowych 
traum. Autorka jest jedną z nielicznych 
we współczesnym procesie literackim, 
która przedstawia wpływ zbiorowych 
kataklizmów na umysły współcze-
snych i naocznych świadków.

Laureatka otrzymała 3000 euro 
i półroczne stypendium w ramach pro-
gramu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego RP „Gaude Polonia”.

STANISŁAW PANTELUK 
DK.COM.UA

Do Muzeum Sztuki w Winnicy 
powrócił obraz Józefa 
Potockiego

W ciągu ostatnich czterech lat od-
restaurowano łącznie 64 dzieła sztuki 
należące do zbiorów Muzeum Sztuki 
w Winnicy. Renowacji poddano, m.in. 
kolekcje grafiki albumu Piotra Norbli-
na. Na całym świecie zachowały się 
tylko dwa egzemplarze tego dzieła. 
Oprócz tego odrestaurowano też  osob-
no dzieła litograficzne i ceramikę.

Obecnie w Narodowym Centrum 
Badawczo-Konserwatorskim Ukra-
iny znajduje się 15 dzieł ze zbiorów 
winnickich. Jednak termin powrotu 
z Kijowa do Winnicy na razie nie jest 
znany, ponieważ proces renowacji jest 
długotrwały.

Na stronie internetowej  Suspilne.
tv podano, że portret ten (o wysoko-
ści dwóch metrów i szerokości ponad 
półtora) jest największym obrazem 
z kolekcji Potockich, znajdującej się 
w muzeum. Jest to również jedyne dzie-
ło malarskie, które odrestaurowano 
w tym roku.

Sergij Bartko, kierownik działu ar-
tystycznego naukowo-badawczego 
placówki, powiedział, że potrzeba re-
nowacji obrazu powstała w 2004 roku, 
lecz obraz został dostarczony do Naro-
dowego Centrum Badawczo-Konser-
watorskiego Ukrainy 5 lat temu, na-
tomiast odnowić go udało się dopiero 
w tym roku. Na razie nie podjęto jeszcze 
decyzji co do miejsca lokalizacji odno-
wionego portretu w muzeum. Dla zwie-
dzających będzie on dostępny od przy-
szłego roku.

Ponadto krytycy sztuki instytucji 
uzupełniają opis eksponatu, ponieważ 

po jego renowacji pojawiły się szcze-
góły wcześniej niewidzialne. Teraz jest 
wyraźnie widoczny podpis w dolnym 
rogu obrazu, można też zobaczyć szcze-
góły Orderu Orła Białego na niebieskiej, 
jedwabnej wstędze, przerzuconej przez 
ramię bohatera.

Najprawdopodobniej do zbiorów 
muzealnych obraz trafił z Niemiro-
wa, ponieważ ojcem Józefa był jeden 
z najbogatszych magnatów swoich 
czasów Andrzej Potocki, a siedzibą 
posiadłości tej gałęzi rodu był właśnie 
Niemirów.

LIDIA BARANOWSKA 
SLOWOPOLSKIE.ORG

Konkurs „Polskimi śladami 
na Podolu”  
został rozstrzygnięty!

Konkurs „Polskimi śladami na Po-
dolu”, zorganizowany przez Centrum 
Języka i Kultury Polskiej w Kamieńcu 
Podolskim, swoim szlachetnym pa-
tronatem objął Konsulat Generalny RP 
w Winnicy. Adresatami Konkursu były 
osoby zainteresowane polską historią, 
kulturą, architekturą, miejscami zwią-
zanymi z dziejami Polaków na Podolu. 
W listopadzie 2021 r. poznaliśmy listę 
zwycięzców.

Podole w historii Polski odegrało do-
niosłą rolę. Ziemia ta mlekiem i miodem 
płynąca przechodziła nad wyraz cięż-
kie koleje. Polacy, zamieszkujący so-
wiecką Ukrainę, doświadczyli okrut-
nego terroru władzy komunistycznej. 
Przesunięcia granic w XX wieku spra-
wiły, że istotna część polskiego dzie-
dzictwa kulturowego znalazła się za 
naszą wschodnią granicą. Współczesna 
Polska, obok innych narodów będą-
cych spadkobiercami I Rzeczpospoli-
tej, uznaje je za część swojej spuścizny 
narodowej. W skład tego dziedzictwa 
wchodzą przede wszystkim zabytki 
architektury i sztuki, archiwalia, bi-
blioteki i cmentarze.

W konkursie wzięli udział stu-
denci Państwowego Uniwersyte-
tu im. Iwana Ogijenki w Kamieńcu 
Podolskim (KPNU), młodzież szkół 
średnich, ucząca się języka polskie-
go w gimnazjum nr 13 w Kamieńcu 
Podolskim, Szkoły Ogólnokształcącej 
w Daszowie; młodzież i dzieci z or-
ganizacji polonijnych: Związek Pola-
ków Ukrainy Oddział w Nietyszynie, 
uczniowie Polskiej Szkoły Sobot-
nio-Niedzielnej im. I. J. Paderew-
skiego przy Żytomierskim Obwodo-
wym Związku Polaków na Ukrainie, 
Polskiej Szkoły Sobotniej w Staro-
konstantynowie, Polskiej Sobotniej 
Szkoły w Krasiłowie, Szkoły Sobot-
nio-Niedzielnej Klubu Inteligencji 
Polskiej „Serwus” w Chmielnickim, 
młodzież Centrum Rozwoju i Part-
nerstwa „Polonia” z Winnicy.

Organizatorzy Konkursu składają 
serdeczne podziękowania wszystkim 
uczestnikom za interesujące prace, za 
pielęgnowanie pamięci o dziejach Po-
laków i polskim dziedzictwie kultural-
nym w ich „małych ojczyznach”.

Konkurs odbywał się w czterech ka-
tegoriach: praca plastyczna, prezenta-
cja multimedialna, film i album/folder/
przewodnik/kolaż. Oto nazwiska lau-
reatów w poszczególnych kategoriach:

– Rakytiańska Wiktoria, uczennica 
Polskiej Szkoły Sobotnio-niedzielnej 
im. I. J. Paderewskiego przy ŻOZP, tytuł 
pracy „Ocalić od zapomnienia” – praca 
plastyczna;

– Matyszczak Olga, KPNU, praca 
pt. „Odzyskane korzenie” – prezentacja 
multimedialna;

– Iwakhnuk Anastazja, studentka 
KPNU, film pt. „Polskie pamiątki w Ka-
mieńcu Podolskim” – film;

– Witiuk Alina, uczennica CRP „Po-
lonia”, kolaż na temat: „Pałace, zamki 
i zespoły pałacowo-parkowe Winnic-
czyzny” – kolaż.

Zgodnie z założeniami konkur-
su, nagrodzone prace stały się częścią 
publikacji naukowej „Ślady polskiej 
pamięci na Podolu jako naukowo-dy-
daktyczne jednostki polskiej kultury 
na Ukrainie”. Organizatorzy konkur-
su chcieliby złożyć serdeczne podzię-
kowania konsulowi generalnemu RP 
w Winnicy Damianowi Ciarcińskiemu, 
wicekonsul Joannie Szelidze za sprzy-
janie i współpracę przy realizacji wyżej 
opisanego projektu.

BARBARA JANUSZKIEWICZ 
SLOWOPOLSKIE.ORG,

Jasełka w dubieńskim 
kościele

19 grudnia w kościele pw. Świętego 
Jana Nepomucena w Dubnie po uroczy-
stej mszy, celebrowanej przez notariusza 
diecezji łuckiej Kościoła Katolickiego 
na Ukrainie ks. Marcina Ciesielskiego, 
odbyły się jasełka. Tym przedstawie-
niem członkowie Towarzystwa Kultu-
ry Polskiej w Dubnie zaczęli obchody 
Świąt Bożego Narodzenia.

W jasełkach wzięli udział ucznio-
wie sobotnio-niedzielnej szkoły, a tak-
że członkowie Dubieńskiego Towarzy-
stwa Kultury Polskiej. Przedstawienie 
zostało przygotowane pod opieką na-
uczyciela języka polskiego Mieczysła-
wa Łazuka oraz kierownika artystycz-
nego Wiktora Sajuka.

W dubieńskim kościele zabrzmiały 
kolędy, życzenia świąteczne, wiersze 
oraz opowieści o narodzinach Chry-
stusa. W jasełkach widzowie mogli 
zobaczyć następujące postacie: Ma-
ria i Józef, Trzej Królowie, aniołowie, 
pasterze, król Herod, diabeł oraz inne. 
Każdy występ został nagrodzony bra-
wami widzów.

Na zakończenie dzieci otrzyma-
ły słodkie prezenty, zakupione dzięki 
wsparciu finansowemu Konsulatu Ge-
neralnego RP w Łucku.

JANA KŁYMCZUK 
MONITOR-PRESS.COM

Na Żytomierszczyźnie 
został odsłonięty pomnik 
Honoriusza de Balzaka 
i Eweliny Hańskiej

We wsi Werchiwnia (d. Wierzchow-
nia) na Żytomierszczyźnie, gdzie w la-
tach 1847–1850 mieszkał Honoriusz de 
Balzak, odsłonięto pomnik ku czci tego 
francuskiego pisarza i jego żony Polki 
Eweliny Hańskiej. Jak poinformowała 
Ołena Makiwczuk, kierownik Muzeum 
Literackiego, upamiętniającego Hono-
riusza de Balzaka, w Werchiwni został 
odsłonięty pomnik Honoriusza de Bal-
zaka i Eweliny Hańskiej, który wyko-
nano w 220. rocznicę urodzin pisarza. 
Postawiono go w centrum wsi. Pomnik 
wykonany jest z czerwonego granitu 
i składa się z dwóch części z wizerun-
kami Eweliny Hańskiej i Honoriusza de 
Balzaka .

Projekt i realizacja pomnika były 
zainicjowane i sfinansowane przez po-
chodzącą z Werchiwni Natalię Koriń-
kową, obecnie mieszkającą za granicą.

Honoriusz de Balzak (1799–1850) 
– powieściopisarz francuski, obok 
Dickensa i Tołstoja jeden z najważniej-
szych twórców współczesnej powieści 
europejskiej.

Ewelina z Rzewuskich Hańska 
(1805–1882) – urodzona w Pohre-
byszczu (obwód winnicki) polska 
szlachcianka, wieloletnia przyjaciółka, 
a następnie żona Honoré de Balzaka.

LIDIA BARANOWSKA 
SLOWOPOSLKIE.ORG



11nr 24 (388) | 29.12.2021–17.01.2022
www.kuriergalicyjski.com Kurier kulturalny

W grudniu 2021 r. nakładem 
Biblioteki Kuriera 
Galicyjskiego ukazała się 
najnowsza książka Adama 
Rafała Kaczyńskiego „Śladami 
łagrów i specposiołków na 
dalekiej północy Rosji”.

„Śladami łagrów i specpo-
siołków” nie jest typową książ-
ką historyczną – jest to raczej 
połączenie popularnej literatu-
ry podróżniczej z opowieściami 
o historii odwiedzanych miejsc 
i spotykanych ludzi. Dzięki za-
stosowaniu nowatorskiej, jak 
na literaturę historyczną, for-
my narracji, tekst czyta się 
niezwykle lekko, nawet pomi-
mo tego, iż wiele z opisywanych 
miejsc zapisało się w naszej hi-
storii niezwykle tragicznie. 
Ze względu na swoją nietypo-
wą formę książka Adama Ka-
czyńskiego zaciekawi zarów-
no historyków, Sybiraków i ich 
rodziny, jak też czytelników 
zainteresowanych podróżami 
i współczesną Rosją.

Książka podzielona jest na 
sześć rozdziałów. Pierwszy 
z nich, będący de facto wstę-
pem historycznym, w zwięzły 
sposób wprowadza czytelnika 
w temat sowieckich deportacji 
z lat 1940–1941. Kolejne roz-
działy są swoistymi kronikami 
z wypraw badawczych do ob-
wodu archangielskiego i Repu-
bliki Komi. Autor w niezwykle 
barwny sposób opisuje w nich 
kolejne ekspedycje wzdłuż Pół-
nocnej Dźwiny, Piniegi i Pe-
czory. Ostatni rozdział poświę-
cony jest wyprawie badawczej 
w okolice Workuty i na Ural Za-
polarny. Typowa narracja po-
dróżnicza urozmaicana jest ob-
szernie cytowanymi dialogami 
z miejscowymi Rosjanami, re-
lacjami świadków, czy też pie-
czołowicie odtworzoną na pod-
stawie niedostępnych w Polsce 
źródeł historią poszczególnych 
miejsc zsyłki. Dużym atutem 
publikacji są liczne fotografie 

przedstawiające dzisiejszy wy-
gląd łagrów, czy też surowej 
przyrody tundry i szczytów 
Uralu Zapolarnego.

Serdecznie zachęcamy do 
lektury!

Wywiad z autorem

Kurier Galicyjski: Skąd pomysł 
na tak nietypową publikację?
Książka jest efektem kilku wy-
praw badawczych na daleką północ 
Rosji zorganizowanych w latach 
2010-2013. Całość przedsięwzię-
cia była finansowana przez fundację 
Wolność i Demokracja, a głównym 
celem wypraw było odnalezienie 
i zinwentaryzowanie pozostałości 
łagrów i miejsc zsyłki. Organizatora-
mi wszystkich wyjazdów byli Jacek 
Matecki (autor znakomitej książki 
„Co wy k… wiecie o Rosji”) oraz ów-
czesna prezes organizacji „Polonia” 
z Archangielska – Albina Jegorowa. 
To właśnie dzięki nim miałem moż-
liwość wzięcia udziału w kilku nie-
zwykle ciekawych ekspedycjach.

Od wypraw minęło już prawie 
10 lat. Dlaczego tak długo trze-
ba było czekać na książkę?
Pierwsze reportaże pisane bezpo-
średnio w podróży publikowałem  
na łamach Kuriera już w 2012 roku. 
Później szczerze mówiąc nie miałem 
zbytnio czasu – założyłem rodzinę, 
na kilka lat wyjechałem na placówkę, 
zajmowałem się też obroną swojego 

doktoratu. Dopiero po rozpoczęciu 
pandemii, niejako z przymusu, zna-
lazłem trochę wolnego czasu, żeby 
wrócić do starych notatek i na ich 
podstawie napisać książkę.

Dlaczego taka forma książki? 
Historyczno-podróżnicza?
Od wielu lat zajmuje się popularyza-
cją historii – niestety typowe książ-
ki historyczne są dedykowane dla 
dość wąskiej grupy odbiorców. Jeżeli 
chce się dotrzeć do szerszego grona 
czytelników, wówczas należy szu-
kać nowych, bardziej „strawialnych” 
form. Jedną z nich jest przemycenie 
wątków historycznych w klasycz-
nej narracji podróżniczej. Zabieg 
taki sprawia, iż wiele tragicznych 
historii jest łatwiej przyswajalnych 
i znacznie bardziej zapada w pamięć. 
Przytaczanie autentycznych relacji 
uczestników i świadków wydarzeń 
nie tylko ożywia narrację, ale też 
działa na nasze emocje, sprawiając iż 
nie traktujemy opisywanej historii 
jako czegoś obcego, lecz stajemy się jej 
częścią. Mam nadzieję, że taki sposób 
opisywania historii przypadnie czy-
telnikom do gustu.

Co w takim razie nowego 
w stosunku do wcześniejszej 

literatury zesłańczo-łagrowej 
można znaleźć w książce?
W warstwie historycznej będą to na 
pewno niepublikowane nigdy wcze-
śniej wywiady ze świadkami wyda-
rzeń – miejscowymi Rosjanami, któ-
rzy jako dzieci żyli razem i pracowali 
z polskimi zesłańcami. Podobnie jest 
z opisami dziejów poszczególnych 
specposiołków – podczas naszych 
podróży udało nam się dotrzeć do 
niedostępnych wcześniej w Polsce 
źródeł,  dzięki którym udało się opi-
sać historię takich miejscowości jak 
np. specposiołek Paczicha, W war-
stwie podróżniczej z pewnością cie-
kawe będą opisy rozrzuconych po 
tajdze niewielkich miejscowości. 
Bardzo często po dotarciu na miejsce 
okazywało się, że byliśmy pierwszy-
mi Polakami w tych rejonach od cza-
sów II wojny światowej. 

Ważnym elementem książ-
ki są fotografie przedstawia-
jące dzisiejszy wygląd łagrów 
i spesposiołków. Jaki był klucz 
ich doboru?
Ze zdjęciami zawsze jest problem, 
zwłaszcza gdy z kilku tysięcy trzeba 
wybrać kilkadziesiąt. Dokonując se-
lekcji starałem się nie tylko pokazać 
obecny wygląd historycznych miejsc, 

ale także ukazać życie codzienne 
zwykłych mieszkańców tych „egzo-
tycznych” z naszej perspektywy re-
jonów. Warto również podkreślić, iż 
autorem części zdjęć jest moja mał-
żonka  - Danuta Kaczyńska, która 
była uczestnikiem wyprawy w oko-
lice Workuty i na Ural Zapolarny. 
Efektem jej pracy, oprócz fotografii 
w książce, była także prezentowana 
w wielu miastach wystawa fotogra-
ficzna pt „Łagry Workuty i Peczory”. 
Wystawa nie straciła nic na swo-
jej aktualności, mam także nadzieję, 
iż przy okazji kolejnych rocznic lub 
wykładów będzie ją można ponownie 
zaprezentować.

Jakie są najbliższe plany ba-
dawcze i wydawnicze?
Obecnie naukowo pracuję nad histo-
rią Polaków żyjących w Ukraińskiej 
SSR w okresie międzywojennym, 
w tym kompletnie zapomnianymi re-
presjami związanymi z tzw „oczysz-
czaniem” strefy nadgranicznej,  spra-
wą fikcyjnej POW czy też działaniami 
NKWD wobec polskiego konsulatu 
w Kijowie. Zgromadzonych materia-
łów archiwalnych starczy na kilka 
książek i solidnych artykułów na-
ukowych. Na pewno będą też kolejne 
teksty dla Kuriera Galicyjskiego.

Nowa książka w „Bibliotece Kuriera Galicyjskiego”

W Równem odbył się 
niepowtarzalny koncert, 
poświęcony twórczości 
wybitnego artysty, zasłużenie 
nazwanego ojcem polskiej 
opery narodowej. To Stanisław 
Moniuszko, kompozytor, który 
żył w latach 1819–1872. 

Koncert muzyki poważnej 
„Moniuszko na nowo” orga-
nizowany przez Towarzystwo 
Kultury Polskiej im. Wł. St. 
Reymonta w Równem w ra-
mach projektu: „Wielka Polska 
Rodzina – promujemy polską 
kulturę na Ukrainie” został 
zrealizowany przez Fundację 
Wolność i Demokracja. Projekt 
wspierany ze środków Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów 
w ramach konkursu Polonia 
i Polacy za Granicą 2021”.

Moniuszko czerpał na-
tchnienie z natury, z polskiego 
folkloru, ze szczerych przeżyć 
ludzi mieszkających na daw-
nych terenach Polski w XIX 
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wieku. Dzięki temu przetrwał 
duch polskości. Stanisław Mo-
niuszko to niekwestionowany 
geniusz. To twórca „Śpiewnika 
domowego” zawierającego 268 
pieśni. To twórca oper: „Halka”, 
„Straszny dwór”, „Flis”, „Paria”.

Słuchacze obecni na kon-
cercie wyrażali słowa zachwy-
tu, gratulując wybitnym arty-
stom doskonałego wykonania 
utworów Mistrza. W „Koncer-
cie polskiej muzyki poważnej 

– Moniuszko na nowo” zorgani-
zowanym na wysokim poziomie 
w godnym miejscu – Rówień-
skiej Filharmonii Obwodowej 
wystąpili wspaniali artyści. Or-
kiestra Kameralna Rówieńskiej 
Filharmonii Obwodowej pod 
batutą Jurija Skrypnyka wyko-
nała: „Mazurek z opery „Halka”, 
„Kwartet D-moll” .

Doskonały śpiew i aktor-
skie wykonanie przedstawiła 
wybitna śpiewaczka, solistka 

Filharmonii Lwowskiej Natalia 
Dytiuk. W wykonaniu artyst-
ki wysłuchaliśmy: arii Beaty 
z operetki „Beata”, „Do Niemna”, 
„Cztery pory roku”, „Znasz li ten 
kraj” i inne.

Piękny śpiew Swietłany 
Żukowskiej, solistki Filhar-
monii Rówieńskiej również 
wzbudził zachwyt słuchaczy. 
Artystka wykonała m.in. utwo-
ry: „Piosnka wieśniacza”, 
„Złota rybka”, „Krakowiak”, 

„Kukułeczka”, „Polna różyczka”, 
arię Halki z opery „Halka” inne.

Organistka Ołena Maceluch 
ze Lwowa zaprezentowała wy-
konanie utworów: „Anioł pa-
sterzom mówił”, „Modlitwa do 
Bogarodzicy”, „Tańce góralskie” 
i inne.

Podziwialiśmy również pięk-
ną grę pianistki, solistki Filhar-
monii Lwowskiej Melanii Ma-
karewicz. Artystka wykonała 
utwory „Elegia”, „Polonez Des-
-dur”, inne.

Irena Kozaczuk wspania-
le wykonała utwory na forte-
pian. Subtelnie akompaniowała 
Swietłanie Żukowskiej podczas 
śpiewu cudownych pieśni – 
niezapomnianych kompozycji 
Stanisława Moniuszki. Wiel-
kie podziękowanie dla Rusłany 
Warnawy za piękne prowadze-
nie koncertu.

ELŻBIETA PIOTROWSKA  
NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO, 

SKIEROWANA PRZEZ ORPEG DO PRACY 
DYDAKTYCZNEJ W RÓWNEM

„Moniuszko na nowo” – koncert muzyki poważnej w Równem
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Rozmowa 
z KRZYSZTOFEM 
NIECZYPOREM, 
analitykiem Ośrodka 
Studiów Wschodnich 
im. Marka Karpia 
oraz WITALIJEM 
MAZURENKĄ, publicystą 
portalu „Obserwator 
Międzynarodowy”, 
o trzech dekadach 
niepodległości Ukrainy 
po rozpadzie Związku 
Sowieckiego. Rozmawiał 
TOMASZ LACHOWSKI.

Tomasz Lachowski: 24 sierp-
nia 2021 roku Ukraina hucz-
nie świętowała 30-lecie swo-
jej niepodległości. 1 grudnia 
minionego już roku obchodzi-
liśmy 30. rocznicę ogólnona-
rodowego referendum, w któ-
rym zdecydowana większość 
Ukraińców pod koniec 1991 
roku opowiedziała się za swo-
im własnym niepodległym 
państwem. 8 grudnia to zaś 
rocznica porozumienia biało-
wieskiego zawartego w Wi-
skułach przed trzydziestu laty, 
jednej z podstaw prawnych dla 
likwidacji Związku Sowiec-
kiego jako państwa i podmio-
tu prawa międzynarodowego. 
Daty z pewnością znaczące dla 
historii najnowszej tej części 
Europy. A jakie dla panów są te 
najważniejsze momenty, które 
ukształtowały i dalej kształtują 
państwowość Ukrainy?
Krzysztof Nieczypor: Z pewno-
ścią – na szybko – można by wskazać 
moment ogłoszenia niepodległości 
przez Ukrainę, Pomarańczową Re-
wolucję z 2004 roku oraz Euromajdan 
z przełomu 2013 i 2014 roku. Ale je-
śli byśmy zanurzyli się nieco głębiej 
w trzy ostatnie dekady suwerennej 
Ukrainy, to warto zastanowić się, 
jakie czynniki w ogóle umożliwiły 
jej niepodległość. Dziewięć miesięcy 
przed referendum z 1 grudnia 1991 
roku – kiedy ok. 90% Ukraińców za-
głosowało za utworzeniem swojego 
państwa – odbyło się inne referen-
dum, organizowane przez władze 
Związku Radzieckiego, które zawie-
rało pytanie: „czy zgadzasz się, aby 
państwo związkowe funkcjonowało 
w ramach ZSRR na zasadach suwe-
renitetu?”. Suwerenitet nie w pełni 
odzwierciedla jednak naszą koncep-
cję niepodległości, niezależności czy 
nawet suwerenności, no bo jak można 
by suwerennym, jeśli formułuje się ją 
w ramach innego państwa – państwa 
związkowego. Co ważne, ok. 80% bio-
rących udział w referendum z marca 
1991 r. opowiedziało się za pozosta-
niem Ukrainy w ramach ZSRR. Co się 
zatem zmieniło w ciągu następnych 
dziewięciu miesięcy, że Ukraińcy 
zdecydowali się jednak na ogłosze-
nie niepodległości? W modnym dziś 
dyskursie geopolitycznym mówi się 
o tzw. oknie możliwości i takie wła-
śnie okno otworzyło się pod koniec 
1991 roku, kiedy Ukraina mogła opu-
ścić więzienie narodów, jakim był 
Związek Radziecki. Tydzień po refe-
rendum niepodległościowym odbyło 
się wszak spotkanie w Wiskułach, 
które w istocie domknęło historię 
państwa sowieckiego.  

Podkreśla się, że tak wysokie popar-
cie dla niepodległości Ukrainy w re-
ferendum z 1 grudnia 1991 roku było 
wypadkową sojuszu trzech sił – po-
wstałego dwa lata wcześniej opozy-
cyjnego Ruchu Narodowego na czele 
z Wiaczesławem Czornowiłem (moż-
na powiedzieć – odpowiednika pol-
skiej Solidarności), komunistycznej 
nomenklatury oraz – co pewnie za-
brzmi ciekawie – górników z Don-
basu. Na fali protestów społecznych, 
które odbywały się w Donbasie, wła-
dze w Kijowie odczuły swoją poli-
tyczną legitymizację do tego, żeby 
Leonid Krawczuk mógł podpisać po-
rozumienie białowieskie.
Drugą ważną datą dla krzepnięcia 
niepodległej Ukrainy był listopad 
2000 r., kiedy odnaleziono ciało za-
mordowanego niezależnego dzienni-
karza śledczego Heorhija Gongadze. 
W moim odczuciu był to jeden z czyn-
ników, dla których cztery lata później 
wybuchła Pomarańczowa Rewolucja. 
Zabójstwo ukraińskiego dzienni-
karza gruzińskiego pochodzenia 
wywołały silne protesty społeczne. 
W Rosji, kiedy zamordowano dzien-
nikarkę Annę Politkowską (w 2006 
r.) – która podobnie jak Gongadze na 
Ukrainie wykrywała i opisywała 
przypadki korupcji wśród najwyż-
szych władz – fakt ten nie wywołał 
tak wielkiego poruszenia społeczne-
go jak właśnie tragiczna śmierć Gon-
gadze na Ukrainie. 
Trzecią istotną datą jest 26 maja 2014 
roku, kiedy ukraińskie Siły Zbroj-
ne wraz z batalionami ochotniczymi 
podjęły walkę o lotnisko w Doniecku. 
Było to właściwie pierwsze starcie 
strony ukraińskiej z bojownikami 
wspieranymi przez Rosję, które jed-
nocześnie przerwało pewną barie-
rę mentalną, kiedy w obronie przed 
napaścią Ukraińcy zaczęli strzelać 
do Rosjan. Wokół obrońców lotni-
ska – nazywanych Cyborgami – roz-
wija się także pewien kult, ważny 
czynnik współczesnej ukraińskiej 
tożsamości.
Witalij Mazurenko: Odpowiada-
jąc na to pytanie – jako prawnik – po-
staram się odwołać do, w mojej ocenie, 
najważniejszych aktów normatyw-
nych, które wpłynęły i wpływają na 

odrzucenie sowieckiej przeszłości 
i budowanie własnej, ukraińskiej 
tożsamości. Po akcie ogłoszenia nie-
podległości z 24 sierpnia 1991 roku, 
wskazać należy na ustawę z tego 
samego roku – jedną z pierwszych 
w historii niepodległej Ukrainy – 
ustawę o własności. W sowieckiej 
Ukrainie pojęcie własności prywat-
nej praktycznie nie funkcjonowało. 
Wskazana ustawa stanowiła powrót 
do ogólnoeuropejskiej tradycji praw 
człowieka jako fundamentu społe-
czeństwa – prawa do życia i prawa 
do własności.Pozbawiony własności 
obywatel nie ma skutecznych narzę-
dzi dla oporu względem władz w celu 
obrony własnego prawa do życia. To 
dobrze rozumiała okupacyjna władza 
bolszewicka dokonując ludobójstwa 
w postaci Wielkiego Głodu.
Kolejny etap to uchwalenie Kon-
stytucji Ukrainy 28 czerwca 1996 
roku – była to ostatnia z konstytu-
cji państw post-sowieckich. Pomi-
mo trwającej wówczas prezydentury 
Leonida Kuczmy, konstytucja stano-
wiła kompromis pomiędzy większo-
ścią komunistyczno-oligarchiczną 
a opozycyjnymi siłami demokratycz-
nymi (demokracji ludowej) w Radzie 
Najwyższej i nie była już bezwolnym 
kopiowaniem aktów normatywnych 
przyjmowanych w Rosji czy wcześniej 
właśnie w Związku Sowieckim.
Następny ważny moment to decy-
zja Sądu Najwyższego o powtórzeniu 
drugiej tury wyborów prezydenc-
kich w czasie trwania Pomarańczo-
wej Rewolucji. W głosowaniu z 26 
grudnia 2004 roku zwyciężył Wiktor 
Juszczenko, pokonując Wiktora Janu-
kowycza. Orzeczenie Sądu Najwyż-
szego można ocenić jako symboliczne 
zerwanie z przeszłością, ponieważ do 
tamtej pory cały mechanizm aparatu 
państwowego – jak to było w państwie 
sowieckim – działał zawsze w jednym 
kierunku i trudno było mówić o rze-
czywistej separacji władzy. Można 
zatem powiedzieć, że sędziowie Sądu 
Najwyższego podejmując decyzję 
o powtórnym głosowaniu na prezy-
denta w jakimś sensie zademonstro-
wali społeczne nieposłuszeństwo.
Dalej, należy wskazać na uchwale-
nie w listopadzie 2006 roku ustawy 

uznającej Hołodomor (Wielki Głód 
lat 1932-1933) za ludobójstwo na-
rodu ukraińskiego dokonane przez 
władze bolszewickie.Następnie, już 
po Rewolucji Godności, bardzo istot-
nym krokiem było uchwalenie pa-
kietu ustaw dekomunizacyjnych. 
Wreszcie, w 2019 roku przyjęto usta-
wę o języku ukraińskim jako języku 
państwowym. 

Wszystkie wskazane 
momenty były 
przełomowymi 
– świadczyły 
o dojrzewaniu 
społeczeństwa 
ukraińskiego, a także 
stanowiły normatywną 
gwarancję braku 
możliwości powrotu  
do „starego”.

Patrząc na historię Ukrainy 
przez pryzmat aktów nor-
matywnych warto dodać, 
że niedawno – we wrześniu 
2021 roku – Rada Najwyższa 
uchwaliła ustawę o zapobiega-
niu zagrożeniom bezpieczeń-
stwa narodowego wiążącym 
się z nadmiernym wpływem 
osób mających znaczący poli-
tyczny lub gospodarczy wpływ 
na życie społeczne, popular-
nie nazywaną ustawą o deoli-
garchizacji. Jak wiemy, system 
oligarchiczny stanowił w isto-
cie w ciągu ostatnich dekad 
swoiste nieformalne dopełnie-
nie oficjalnego ukraińskiego 
systemu politycznego. Ciekawi 
mnie, jakie były uwarunkowa-
nia polityczne, które pozwoliły 
na ukształtowanie się oligar-
chii w niepodległej Ukrainie?
Witalij Mazurenko: Warto na 
wstępie wskazać, że w Związku So-
wieckim oligarchów nie było – ist-
niała wówczas nomenklatura, do 
której dana osoba trafiała poprzez 
system partyjny, co pozwalało jej na 
dostęp do dóbr materialnych nieosią-
galnych dla przeciętnych obywate-
li państwa radzieckiego. Oligarchia 

zaczęła tworzyć się na początku lat 
90. na obszarze głównie Rosji i Ukra-
iny, a także innych byłych republik 
(za wyjątkiem państw bałtyckich). 
Oligarchia zaczęła się rozwijać w Ro-
sji i Ukrainie, mając co prawda pewne 
punkty wspólne, ale jednak również 
masę różnic. Sięgnijmy do historii, 
aby wyjaśnić pewną istotę rzeczy. 
W Księstwie Moskiewskim, które 
powstało w XIII w., funkcjonował tzw. 
system karmienia, przewidujący, 
że kiedy jakikolwiek wojewoda czy 
niższy urzędnik (człowiek cara) był 
nominowany na dane stanowisko na 
danym terytorium, nie otrzymywał 
żadnego wynagrodzenia ze strony 
władzy cara, ale musiał „karmić się” 
(stąd owa nazwa) z obszaru, w któ-
rym działał. Odbywało się to poprzez 
wyzysk ludności, jednak nie było 
traktowane jako korupcja czy coś na-
gannego, ale pewien naturalny spo-
sób wzbogacenia się – coś co „nale-
żało się” danemu urzędnikowi za jego 
służbę carowi. Natomiast po upadku 
Związku Sowieckiego, w Rosji sys-
tem ten się tak naprawdę powtórzył, 
tworząc majątki oligarchów, ale i ich 
uzależnienie od władzy państwowej 
na Kremlu. 
Na Ukrainie system oligarchiczny 
zaczął tworzyć się w 1994 roku, kie-
dy do władzy doszedł Leonid Kuczma. 
Był on tzw. czerwonym dyrektorem, 
wcześniej zarządzał zakładem prze-
mysłu kosmicznego Jużmasz pod-
porządkowanym bezpośrednio Mo-
skwie. Kuczma próbował zaszczepić 
system rosyjski w Ukrainie jako 
pewną formę kompromisu pomię-
dzy biznesem kryminalnym a funk-
cjonariuszami post-sowieckimi. Do 
końca jemu się to nie udało, ponieważ 
w warunkach ukraińskich było to 
niemożliwe („brak cara”, inna spe-
cyfika narodu ukraińskiego nie tak 
podległego władzy jak Rosjanie), choć 
jednak sami oligarchowie się wów-
czas pojawili. Oligarchowie zaczęli 
konkurować ze sobą, co z kolei społe-
czeństwu obywatelskiemu w Ukra-
inie dało pewną szansę na rozwój. 
Warto zatem porównywać Ukrainę 
nie do innych państw post-sowiec-
kich, ale do innych państw bloku 
wschodniego (Polski, Czech, Rumunii 
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czy Bułgarii), w którym proces naro-
dzin społeczeństwa obywatelskie-
go odbywał się co prawda z lekkim 
opóźnieniem względem zachodnich 
sąsiadów, ale jednak odbywał się, co 
przecież nie nastąpiło w Rosji.

Czy system oligarchiczny po-
wstałby, gdyby w 1991 roku 
w wyborach prezydenckich 
wygrał Wiaczesław Czornowił, 
kandydat ludowo-demokra-
tyczny, proukraiński?
Krzysztof Nieczypor: Ukraińskie 
społeczeństwo samo odpowiedziało 
na to pytanie, wybierając najpierw 
Krawczuka a następnie Kuczmę, czy-
li ludzi nomenklatury. Ruch na rzecz 
przebudowy Czornowiła nie miał tak 
znaczącego poparcia wśród Ukraiń-
ców. Można powiedzieć, że w jakimś 
sensie niepodległość została Ukra-
inie podarowana (lub była rezultatem 
splotu kilku bardzo szczęśliwych dla 
Kijowa czynników) – dopiero od nie-
dawna Ukraińcy zdają sobie sprawę, 
że niepodległość to również pewna 
odpowiedzialność…
Witalij Mazurenko: Muszę zapro-
testować! Niepodległość nie spadła 
Ukrainie z nieba. Można oczywiście 
mówić o pewnym geopolitycznym 
oknie możliwości (i słabości Kremla), 
ale proces ten poprzedzały głębo-
kie procesy polityczne – od wal-
ki Ukraińskiej Powstańczej Armii, 
działalności ruchu dysydenckiego, 
w tym tzw. Sześćdziesiątników, czy 
tworzenia się wspominanej opozy-
cji demokratycznej. Nie wolno o tym 
zapominać.
Krzysztof Nieczypor: Wracając 
do przerwanego wątku – czy Czor-
nowił byłby lepszym scenariuszem 
dla Ukrainy, również w kontekście 
systemu oligarchicznego, o którym 
rozmawiamy? Pozwalam sobie wąt-
pić. Patrząc na inne państwa post-
-sowieckie, to nawet jeśli władzę 
najpierw zdobywała opozycja demo-
kratyczna, szybko ją traciła na rzecz 
dawnej nomenklatury (np. najpierw 
zwycięstwo, a potem spektakularny 
polityczny upadek Zwiada Gamsa-
churdii, pierwszego prezydenta Gru-
zji po upadku Sowietów), co często 
było wynikiem zapaści ekonomicz-
nej pierwszych lat niepodległości. 
Przechodząc do analizyukraińskiego 
systemu oligarchicznego, to podob-
ne drogi rozwoju oligarchii w Rosji 
i Ukrainie rozeszły się pod koniec 
XX wieku, kiedy 1 lipca 1999 roku 
weszła w życie ustawa o gospodar-
ce przemysłowej. Na jej mocy nada-
no specjalne przywileje 67 zakładom 
przemysłowym w Ukrainie – wybra-
nym fabrykom głównie z sektora me-
talurgicznego i energetycznego. Czas 
ustawy jest nieprzypadkowy, trzy 
miesiące później odbyły się wybory 
prezydenckie, w których ponownie 
wygrał Kuczma, choć początkowo 
był skazywany na porażkę. W Rosji 
to z kolei początek rządów Władimira 
Putina, który po prostu przejął sys-
tem oligarchiczny – symbolem było 
bandyckie przejęcie Jukosu i uwię-
zienie Michaiła Chodorkowskiego. 

W państwie ukraińskim 
po 1999 roku ogon zaczął 
natomiast machać 
psem, bo to grupy 
oligarchiczne zaczęły 
faktycznie rozdawać 
karty (i najważniejsze 
stanowiska) w kraju. 
Widać to chociażby po 

przemyśle telewizyjnym 
– aż 70% oglądalności 
telewizji w grupie 
wiekowej od 18 do 
54 lat (najbardziej 
reprezentatywnej) 
to kanały należące 
do zaledwie czterech 
grup oligarchicznych 
(Ihora Kołomojskiego, 
Dmytra Firtasza, 
Rinata Achmetowa oraz 
Wiktora Pińczuka). 
Ukraińcy czerpią 
wiedzę z telewizji, więc 
ta sytuacja pokazuje 
wpływ oligarchów 
na ukraińską scenę 
polityczną.

Wskazaliście panowie na pew-
ne różnice systemu rosyjskiego 
i ukraińskiego. Na czym zatem 
polegała ta wszechmożna ro-
syjska obecność na Ukrainie po 
1991 roku, nie tylko w sensie 
politycznym, ale także społecz-
nym, kulturowym czy wręcz 
tożsamościowym?
Witalij Mazurenko: Niestety, ale 
jak na razie rzeczywiście bez omówie-
nia czynnika rosyjskiego w Ukrainie 
rozmawiać nie sposób. Do 2000 roku 
i po tym czasie obecność rosyjska mia-
ła dwa różne oblicza. W latach 90. – to 
czas mojego dzieciństwa – mieszka-
jąc w małym miasteczku w obwodzie 
odeskim, czułem się jakbym wciąż żył 
w Związku Sowieckim. Można po-
wiedzieć, „siłą rozpędu” po ZSRR, bez-
sprzecznie królowała post-sowiecka 
kultura rosyjska (książki, gazety, fil-
my). W latach 90. było tak jak w Sowie-
tach – jedynie bez przymusu ze strony 
Kremla. Zaczęły się jednak wówczas 
pojawiać pierwsze ukraińskie produk-
ty kulturalne – np. kanały telewizyjne. 
Natomiast, po 2000 roku Rosja zmie-
niła swoją politykę względem Ukrainy 
w tej mierze – rozpoczęła się praw-
dziwa inwazja kapitału rosyjskiego, 
inwestowanego zwłaszcza w rynek 
medialny (który, jak mówiliśmy, ma 
ogromny wpływ na wybory poli-
tyczne Ukraińców). Znaleźć ukraiń-
skojęzyczne czasopismo na począt-
ku lat 2000. w Odessie było wielkim 
problemem – jedyną gazetą tego typu 
było „Ukraińskie słowo” (wywodząca 
się z ukraińskiej diaspory w Ame-
ryce Północnej). Ukraińskojęzyczne 
(i proukraińskie) książki zaczęły po-
jawiać się dopiero za czasów prezy-
dentury Juszczenki, kiedy nadano ulgi 
podatkowe dla ukraińskich drukarni 
– w okresie prorosyjskiego Januko-
wycza ten proces został oczywiście 
zahamowany. W odróżnieniu od lat 
90. było to działanie w pełni celowe, 
poprzez które Kreml chciał w sposób 
niewojskowy podporządkować sobie 
Ukrainę i umysły Ukraińców.
Niemniej, pomimo napływu kapi-
tału z Rosji, działania te spotykały 
się z oporem ze strony społeczeń-
stwa ukraińskiego (inaczej zatem niż 
na Białorusi, kiedy władzę w 1994 
roku przejął Alaksandr Łukaszenka). 
Symbolem tego stanu rzeczy stały się 
nie tylko Pomarańczowa Rewolucja 
i Rewolucja Godności, ale także akcja 
Ukraina bez Kuczmy z 2001 roku czy 
tzw. Majdan podatkowy oraz Majdan 
językowy, które poprzedziły wyda-
rzenia samej Rewolucji Godności.

Rosja w swojej narracji wciąż 
wskazuje na dyskryminację 

ludności rosyjskojęzycz-
nej przez władze ukraińskie. 
Z pewnością po ostatnim Maj-
danie obserwujemy prawdziwy 
renesans ukraińskiej mowy, 
jak również ukraińskojęzycznej 
książki bądź piosenki. Z drugiej 
strony, spacerując przez opa-
nowaną przez młodzież modną 
dzielnicę Kijowa, Padół, często 
słyszy się tam jednak nie tyl-
ko rosyjski język, ale też ro-
syjską muzykę. Czy język wy-
znacza tożsamość narodową 
Ukraińców? I czy siła rosyjskiej 
soft power, dopełniającej obec-
ność czołgów na linii frontu, jest 
rzeczywiście tak wielka?
Krzysztof Nieczypor: Ukraiń-
scy dowódcy wojskowi na Donbasie 
także posługują się głównie językiem 
rosyjskim, więc pewnie najprostsza 
odpowiedź powinna brzmieć, że nie 
wyznacza. Kilka tygodni temu Woło-
dymyr Zełenski wskazał, że Federacja 
Rosyjska nie ma monopolu na język 
rosyjski. Głos prezydenta nie jest od-
osobniony – był nawet pomysł, żeby 
język rosyjski uznać za dialekt języ-
ka ukraińskiego. Ten pewien absur-
dalny fakt dobrze pokazuje, że nośnik 
tożsamości narodowej jakim dla nas 
jest język, w Ukrainie nie jest wy-
znacznikiem poglądów politycznych 
czy postawy patriotycznej. Język jest 
oczywiście rozgrywany politycznie 
– przykładem była ustawa języko-
wa Kiwałowa-Kolesniczenki z 2012 
roku, dająca pewne przywileje języ-
kowi rosyjskiemu jako językowi re-
gionalnemu. To zresztą znamienne, że 
wszelkie kryzysy związane z tema-
tem języka były wywoływane przez 
siły polityczne sympatyzujące z Ro-
sją. To stały element wpływu Kremla 
na sytuację wewnętrzną w państwie 
ukraińskim – wywoływanie burzy 
w szklance wody poprzez ciągłe pod-
bijanie dyskusji o statusie języka ro-
syjskiego w Ukrainie.
Ja raczej dostrzegam prawdziwy re-
nesans języka ukraińskiego w ostat-
nim czasie – przyczynił się do tego 
oczywiście sam Euromajdan, jak 
i konkretne rozwiązania prawne: 
ustawa o języku ukraińskim jako 
języku państwowym oraz rozwią-
zania gwarantujące obecność języka 
ukraińskiego w radiu czy telewi-
zji (tzw. kwoty). Kanały muzyczne 
mają obowiązek demonstrowania 
ukraińskojęzycznych utworów – to 
spowodowało, że Ukraińcy zaczęli 
interesować się własną kulturą, co 
z kolei przełożyło się na rozwój ukra-
ińskiej sceny muzycznej i popular-
ności konkretnych artystów. To już 
nie tylko nieśmiertelny Okean Elzy, 
ale także takie projekty muzyczne 
jak DachaBracha, Dakh Daughters 
czy np. Jamala – to pochodząca z Kry-
mu piosenkarka, która w 2014 roku 
wygrała zawsze żywo śledzony przez 
Ukraińców festiwal Eurowizji. To 
owoc ostatnich zmian w Ukrainie, 
a język powoli zaczyna być składni-
kiem tożsamości narodowej samych 
Ukraińców.

Już kilka razy w czasie naszej 
rozmowy padło hasło „Maj-
dan” poprzez przypomnienie 
Pomarańczowej Rewolucji czy 
Rewolucji Godności. Dodać do 
tego zestawienia trzeba jesz-
cze przynajmniej Rewolucję 
na Granicie, czyli studenckie 
protesty na kijowskim Maj-
danie z 1990 roku. Jak mogli-
byśmy scharakteryzować ten 
społeczno-polityczny fenomen 

Majdanu? Ludowa korekta nie-
właściwej polityki władzy?
Witalij Mazurenko: Trzeba wska-
zać na silne tradycje kozackie – maj-
dany jako rady podejmujące demo-
kratyczne decyzje. Majdan to także 
symbol niezależności. Pomarańczo-
wa Rewolucja też była godnościo-
wa – stanowiła reakcję na brutalne 
odebranie prawa do wyboru władzy 
przez sfałszowane wybory prezy-
denckie. Rewolucja na Granicie – po-
dobnie. Wymaganiami stawianymi 
wówczas przez protestujących było 
zagwarantowanie, że Ukraińcy nie 
będą odbywali służby wojskowej 
w innych republikach sowieckich. 
Rewolucja Godności była zaś dopeł-
nieniem procesu konsolidacji narodu 
ukraińskiego i przeciwstawieniem 
się kryminalnemu systemowi wła-
dzy stworzonego przez Janukowycza, 
który godził w samo sedno ludzkiej 
godności.
Krzysztof Nieczypor: Można się 
spierać politologicznie, czy Majdan 
jest pewną anarchizacją życia pu-
blicznego, ale ja bym na ten fenomen 
spojrzał jako na pewien element „de-
mokracji plus”. Nie ma wątpliwości, 
że od 2004 roku wszelkie proce-
sy wyborcze w Ukrainie odbyły się 
zgodnie z zasadami demokracji. 

Instrumenty 
demokratyczne zatem 
istnieją, a Majdan 
to taki „mechanizm 
ekstra”, kiedy naród 
uznaje, że sytuacja jest 
na tyle krytyczna, że 
niezbędna jest korekta 
polityki państwa 
przez społeczeństwo. 
Majdany to także 
sposób na „policzenie 
się” przez Ukraińców, 
co sprzyja konsolidacji 
oraz podmiotowości 
społeczeństwa.

Z jednej strony, kolejne – pod-
kreślmy: zwycięskie – Maj-
dany, które jednoznacznie de-
monstrują wektor, w którym 
powinno się rozwijać pań-
stwo ukraińskie. Z drugiej zaś, 
trwająca od 2014 roku agresja 
rosyjska, która być może wej-
dzie niebawem w nową fazę 
kolejnej inwazji wojskowej, 
o czym świadczą ruchy wojsk 
rosyjskich u ukraińskich gra-
nic, a także polityka Władimira 
Putina. Wszystko to powoduje, 
że naprawdę trudno przewi-
dzieć jest przyszłość Ukrainy, 
ale na koniec naszej rozmo-
wy chciałbym poprosić panów 
o prognozę – w jakim miejscu 
na mapie politycznej Europy 
znajdować się będzie Ukraina 
za 10 lat?
Krzysztof Nieczypor: Rozmawia-
liśmy trochę o tożsamości, o obecno-
ści Rosji, o pozostałościach zjawi-
ska homo sovieticus. Warto jednak 
wyraźnie wskazać, że od 2014 roku 
większość Ukraińców opowiada 
się za zachodnim wektorem rozwo-
ju swojego państwa, ok. 60% optuje 
za przyłączeniem państwa ukraiń-
skiego do NATO i UE. Z drugiej stro-
ny, mentalność post-sowiecka była 
generowana przez rozczarowanie lat 
90. – rezultat zapaści ekonomicznej. 
Mam wrażenie, że obecnie ten zawód 
przełożył się na dość silne poczucie 

chęci bycia państwem pozabloko-
wym. Niechęć do Rosji jest dziś silna 
– nie należy się dziwić, jeśli już tyle 
osób straciło życie podczas rosyj-
sko-ukraińskiej wojny. Jednocześnie 
Zachodowi także nie ufa się w pełni, 
co jest związane z odczuciem nie dość 
wystarczającego realnego poparcia 
dla Ukrainy jako państwa członkow-
skiego UE czy NATO. Z tego wszyst-
kiego rodzi się pewna trzecia droga 
– być może będzie nią pewne zbli-
żenie z Chinami, przede wszystkim 
na gruncie gospodarczym, ale także 
politycznym. 
Witalij Mazurenko: Zbliżenie 
z Chinami to raczej stanowisko części 
obecnej władzy, ale nie jest to stano-
wisko społeczeństwa. Aktualnie rzą-
dzący starają się raczej współpraco-
wać z możliwie jak największą liczbą 
państw, które w warunkach „pozorne-
go niezdecydowania” Zachodu w kwe-
stiach bezpieczeństwa wydają się 
bardziej nieskrępowanymi partnera-
mi. Dlatego ja, zamiast Chin, wskazał-
bym raczej na Turcję jako pierwszo-
planowego partnera dla Wołodymyra 
Zełenskiego i jego frakcji.
Z perspektywy społeczeństwa – a nie 
władzy – status pozablokowy („po-
lityki wielowektorowości”) nie jest 
w ogóle rozpatrywany, kojarzony jest 
bowiem z okresem Kuczmy, do które-
go powrotu nikt nie dąży. Nie mam 
wątpliwości, że Ukraina pozostanie 
Ukrainą, ale obecna sytuacja geopo-
lityczna – kryzys na polsko-biało-
ruskiej granicy, budowanie napięcia 
przez Rosję w kontekście możliwej 
kolejnej inwazji przeciwko Ukrainie 
– tak naprawdę trudno o racjonalną 
prognozę na najbliższy rok, nie mó-
wiąc już o całej dekadzie. Niemniej, 
w perspektywie strategicnej nie mam 
wątpliwości, że w końcu dojdzie do 
przystąpienia Ukrainy do NATO i UE.
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W kręgu kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego

Kościół rzymskokatolicki archidiecezji lwowskiej 
na terenie obwodu lwowskiego 
za wyjątkiem Lwowa w latach 1945–1991 (cz. 2)

MARIAN SKOWYRA

Działalność zgromadzeń 
żeńskich

Na omawianym obszarze 
podobnie jak w innych wo-
jewództwach archidiecezji 
lwowskiej, choć w okrojonej 
formie, działały siostry zakon-
ne kilku zgromadzeń zakon-
nych. W Krasnem, gdzie przed 
wojną działała ochronka, na 
skutek próśb ukraińskiej miej-
scowej ludności pozostały dwie 
siostry ze Zgromadzenia sióstr 
służebniczek starowiejskich. 
Obydwie siostry pracowały 
tu do śmierci. Pierwszą z nich 
była s. Agnieszka Benedykta 
Bielawska (+17. 12. 1952), a dru-
gą s. Barbara Germana Gosztyła 
(+marzec 1954). 

Na terenie archidiecezji 
przed II wojną światową pra-
cowały nie tylko zgromadze-
nia żeńskie posiadające ofi-
cjalne zatwierdzenie. Lwów był 
również doskonałą kolebką dla 
rodzących się nowych chary-
zmatów. W okresie józefińskim 
powstały tu siostry opatrz-
nościanki, józefitki, francisz-
kanki adoracji Krzyża. Rów-
nież przed wybuchem II wojny 
światowej we Lwowie powstało 
Zgromadzenie Sióstr Niepoka-
lanego Serca Najświętszej Ma-
ryi Panny, które oficjalne za-
twierdzenie otrzymało dopiero 
6 stycznia 1959 roku w Opolu, 
przez bpa Franciszka Jopa. Ofi-
cjalnie za założyciela zgroma-
dzenia jest uważany ks. Kon-
stanty Marszałowicz, który 
w 1911 roku powołał we Lwo-
wie Stowarzyszenie sióstr „Mi-
łości Bożej”. Pierwszą siedzibą 
zgromadzenia był wynajęty we 
Lwowie przy ul. Kochanow-
skiego dom, gdzie członkinie 
zajmowały się szyciem. 

W zamierzeniu ks. Marsza-
łowicza nowe stowarzyszenie 
miało podjąć pracę misyjną, 
szczególnie na terenach Ma-
dagaskaru, gdzie wśród trędo-
watych pracował bł. Jan Bey-
zym. Siostry miały również 
zająć się opieką nad więźnia-
mi i zaniedbaną młodzieżą. 
Wybuch I wojny światowej 
oraz przedwczesna śmierć ks. 
Marszałowicza, która nastą-
piła w Chyrowie 25 marca 
1918 roku przerwała pracę nad 
ukształtowaniem Stowarzy-
szenia „Miłości Bożej”. 

Drugi etap rozwoju przy-
szłego zgromadzenia nastąpił 
w latach 30. XX wieku, kiedy 
na polecenie biskupa sufra-
gana archidiecezji lwowskiej 
Franciszka Lisowskiego, ks. 
Mateusz Sokołowski nadał Sto-
warzyszeniu nazwę „Służeb-
nice Niepokalanego Serca Naj-
świętszej Maryi Panny”. Tak 

uformowana grupa zamieszka-
ła przy ul. Zyblikiewicza 2, nio-
sąc pomoc charytatywną przy 
parafii św. Mikołaja. Uroczysta 
konsekracja członkiń nastą-
piła w listopadzie 1939 roku. 
Wcześniej, w marcu siostry za-
kupiły dom w Zimnej Wodzie 
pod Lwowem, gdzie zorgani-
zowały kuchnię dla 450 ubo-
gich. W tym czasie obok Lwowa 
i Zimnej Wody siostry praco-
wały w Chyrowie i Krakowie.

Po zakończeniu II wojny 
światowej 6 sióstr tegoż zgro-
madzenia pozostało w Zimnej 
Wodzie, służąc nadal pomo-
cą miejscowej ludności. Były 
to: s. Celina Szeliga, s. Karoli-
na Rozmus (+30. 12. 1952), s. 
Aniela Rolanka, s. Zofia Janisio 
i s. Anna Turbówna. Wszyst-
kie siostry pracowały w Zimnej 
Wodzie do śmierci i wszystkie 
za wyjątkiem s. Celiny Szeligi 
zostały pochowane na Cmenta-
rzu Janowskim we Lwowie. Ich 
mogiły się nie zachowały. Zaś 

s. Celina Szeliga została pocho-
wana na cmentarzu w Rudnie, 
a na jej grobie wzniesiono krzyż 
z wieży dawnego kościoła pa-
rafialnego w Zimnej Wodzie.

Na szczególną uwagę zasłu-
guje postawa s. Celiny Szeligi 
i s. Karoliny Rozmus, które z ca-
łym oddaniem służyły tutejszej 
ludności. Formacji duchowej 
nowopowstałego zgromadzenia 
podjął się w tym czasie długo-
letni proboszcz lwowskiej ka-
tedry o. Rafał Kiernicki OFM 
Conv. To właśnie dzięki stara-
niom s. Celiny Szeligi w domu 
prywatnym jej siostry Broni-
sławy Szaninej z domu Szeliga 
przez cały okres komunistycz-
ny działała kaplica mszalna, 
gdzie o. Rafał dla sióstr i ich 
bliskich sprawował przy za-
mkniętych drzwiach i oknach 
msze św. Przybywali tu rów-
nież niezarejestrowani grec-
kokatoliccy kapłani. Ta kaplica 
była wykorzystywana także po 
1991 roku, do czasów wybudo-
wania nowego kościoła para-
fialnego w Zimnej Wodzie.

Siostra Genowefa Wójcik 
i jej „duszpasterstwo” 
w Nowosiółkach

Postacią wręcz legendarną 
na tym obszarze była s. Geno-
wefa Wójcik, szarytka, która do 
śmierci pracowała wśród lud-
ności wiejskiej w Nowosiół-
kach. Mieszkańcy nazywali 
ją „nowosiółeckim duszpaste-
rzem”. Siostry szarytki w No-
wosiółkach pracowały od 1819 
roku, kiedy to właściciel wsi 
Jan Strzembosz z Dunajowic 
w 1810 roku postanowił wła-
snym kosztem założyć szpi-
tal dla ubogich mieszkańców. 
W okresie międzywojennym 

wzniesiono we wsi również 
nieduży kościółek. 

Gdy po skończonej wojnie 
siostry w 1945 roku opusz-
czały zakład w Nowosiółkach 
pozostała jedynie s. Genowe-
fa Wójcik (1911-1974), któ-
ra w następnych dniach miała 
również opuścić Nowosiółki. 
Siostra Genowefa pracowała 
w Nowosiółkach od 1937 roku 
i była doskonale znana miej-
scowej ludności. Siedziała już 
ponoć z tobołkami na furze, 
gdy otoczyła ją grupa Polaków, 
którzy z żalem mówili: „Księ-
dza nie mamy i siostra chce 
nas opuścić? Cóż my sami ro-
bić będziemy? Któż nam i na-
szym dzieciom opowie o Bogu?” 
Wiedziona wówczas jakby we-
wnętrznym przeczuciem po-
stanowiła pozostać na dotych-
czasowym miejscu, mówiąc: „Ja 
tego kościoła nie zostawię”.

Rozumiała biedę i opusz-
czenie tych ludzi, gdyż sama 
pochodziła z chłopskiej rodzi-
ny Wincentego i Agnieszki z d. 
Cieślowska. Urodziła się w 1911 
roku w Wołczkowie koło Hali-
cza, gdzie w 1919 roku rozpoczę-
ła naukę w szkole powszechnej 
w Wołczkowie. Ukończyła je-
dynie cztery klasy, gdyż musia-
ła nieść pomoc rodzicom w ich 
ciężkiej pracy na roli. Ich śmierć 
wcześnie ją osierociła. 

Pozostając sierotą, posta-
nowiła w wieku 11 lat zapisać 
się do Stowarzyszenia Dzie-
ci Maryi w Mariampolu przy 
domu sióstr miłosierdzia. 
Ich też przykład pociągnął ją 
w 1931 roku do wstąpienia do 
klasztoru sióstr szarytek. Po-
stulat odbywała we Lwowie, 
a 29 września 1932 roku roz-
poczęła formację zakonną. Strój 

zakonny przyjęła 7 paździer-
nika 1933 roku i 2 paździer-
nika 1937 roku złożyła śluby 
zakonne. 

Na pierwszą, a zarazem je-
dyną placówkę została skie-
rowana do Nowosiółek, gdzie 
przeżyła czas wojenny i okres 
komunistyczny. 

W tym losowym dniu repa-
triacji postanowiła zeskoczyć 
z furmanki, którą miała udać 
się na stację kolejową, wybie-
rając poniewierkę pośród miej-
scowej ludności. Przez pewien 
czas mieszkała jeszcze w klasz-
torze, z którego po jakimś czasie 
ją również wyrzucono. 

Wówczas „zamieszkała w ma-
łej nędznej chacie. Ubierała się 
w strój kobiet z tamtych okolic. 
Urządziła małe gospodarstwo: 
kurki, jedna krowa; sadziła tro-
chę ziemniaków, byle było czym 
się utrzymać. A pracy było dużo. 
Ludzie chcieli kościół bodaj ja-
kimś dachem pokryć”. Wów-
czas kronikarz tych wydarzeń 
dodawał, że materiał był możli-
wy do zdobycia, ale należało to 
robić nocą. Siostra brała udział 
w nocnych wyprawach. Kościół 
naprawiono, urządzono ołtarz 
i sporadycznie do Nowosiółek 
przybywał ks. Jan Cieński ze 
Złoczowa, aby dla ludności spra-
wować mszę świętą. Warto do-
dać, że kościół wymagał napra-
wy po wysadzeniu w powietrze 
dawnego klasztoru sióstr sza-
rytek, gdy doszczętnie spłonął 
dach. Po naprawieniu zniszczeń 
w kościele udało się około 1956 
roku oficjalnie zarejestrować 
kościół i wspólnotę oraz zezwo-
lono na sporadyczne przyjazdy 
duszpasterskie ks. Jana Cień-
skiego. Takie pozwolenie dawało 
najczęściej księdzu Cieńskiemu 

KOŚCIÓŁ SZARYTEK W NOWOSIÓŁKACH KS. BERNARD MICKIEWICZ

KS. JAN CIEŃSKI, PROBOSZCZ 
W ZŁOCZOWIE
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raz lub dwa razy do roku odpra-
wić w Nowosiółkach mszę św. 
Ostatecznie wobec jakoby małej 
ilości wiernych na miejscu oraz 
braku stałego księdza kościół 
w 1963 roku zamknięto i rzym-
skokatolicką wspólnotę urzędo-
wo zdjęto z rejestracji.

Gdy kapłan nie mógł przy-
jechać do Nowosiółek, siostra 
„sama w niedzielę po odśpie-
waniu z ludźmi Godzinek od-
czytywała głośno z mszali-
ka całą mszę św.”  Na ołtarzu 
w czasie odczytywania mszy 
św. rozkładała szaty kapłań-
skie, niby do liturgii św. „Ka-
techizmu uczyła, pasąc krowę, 
lub gdy szła z małą gromadką 
dzieciaków na jagody lub grzy-
by. Dzieci umiały zachować ta-
jemnicę tych jagód i grzybów. 
Później kościółek zamknię-
to, więc pod jedną z jego ścian 
urządzano nabożeństwa nie-
dzielne, majowe, różańcowe, 
któremu przewodniczyła s. Ge-
nowefa. Do tej misyjnej niebez-
piecznej pracy Pan Jezus doda-
wał sił. Przywoziła Go sobie ze 
Złoczowa. Ukrywała w innej 
odległej chatynce na skraju 
Nowosiółek i tam Go przyjmo-
wała. Listownie łączyła się ze 
Zgromadzeniem. Co roku pro-
siła wizytatorkę w sposób dla 
obcych niezrozumiały o łaskę 
renowacji ślubów świętych”.  

Siostra Genowefa Wójcik 
w dniach od 23 marca do 22 
czerwca 1968 roku przebywała 
w domu prowincjalnym w Kra-
kowie i choć mogła pozostać 
w Polsce wróciła na swoją pla-
cówkę do Nowosiółek. Jeszcze 
raz była w Krakowie na począt-
ku lat 70. Na jej temat wspomi-
nano, że „jeżeli w Nowosiółkach 
tęskniła za zgromadzeniem, bo 
czuła się samotna jak wróbelek 
na dachu, to jeszcze bardziej tę-
skniła za swoimi ubogimi i do 
nich zawsze wracała”. 

Zmarła w Nowosiółkach 1 
grudnia 1974 roku w wieku 
63 lat, po 42 latach posługi za-
konnej. Jej pogrzeb, któremu 4 
grudnia 1974 roku przewodni-
czył ks. Jan Cieński ze Złoczo-
wa, był prawdziwą manifesta-
cją wdzięczności miejscowej 
ludności dla pracy tej siostry. 
Przybyli nie tylko ludzie z No-
wosiółek, ale również tłumnie 
z okolicznych wiosek, gdzie 
siostra docierała z pomocą. 
Została pochowana na miej-
scowym cmentarzu w kwate-
rze zmarłych sióstr szarytek 
– „wśród swoich”. Z czasem pa-
mięć o siostrze Genowefie Wój-
cik uległa zatarciu. Jej mogiła 
nie jest nawiedzana i z każdym 
rokiem pamięć o tej zakonni-
cy się zaciera, choć niewątpli-
wie jej ofiara i poświęcenie dla 
biednych zasługują nie tylko na 
szersze naświetlenie, ale i moż-
liwe rozpoczęcie procesu be-
atyfikacyjnego, o który siostry 
szarytki początkowo zabiegały. 

Po zamknięciu kościołów 
w Żydaczowie i Bóbrce, na te-
renie województwa lwowskie-
go przynależnego do archidie-
cezji lwowskiej, za wyjątkiem 
Lwowa pozostało czynnych za-
ledwie trzy parafie, które w ta-
kim stanie przetrwały do 1991 
roku. Były to kościoły w Stryju, 
Szczercu i Złoczowie. 

W Stryju i Szczercu 
Jednym z nielicznych ko-

ściołów nieprzerwanie czyn-
nych w okresie komunistycz-
nym na terenie województwa 
lwowskiego była świąty-
nia w Stryju, gdzie do czasów 
uwięzienia w 1949 roku dusz-
pasterzował ks. Kazimierz Sto-
pa (1916-1992). Również po 
zwolnieniu z zesłania przybył 
do Stryja. Powtórnie areszto-
wany i osadzony w Lackiem na 
Zachodniej Ukrainie. 

Od 1950 roku do pomocy 
ks. Stopie został przydzielo-
ny o. Marcin Karaś CSsR, któ-
ry tu pracował do aresztowania 
w 1952 roku. Obydwaj kapłani 
mieszkali u przewodniczącego 
Komitetu Kościelnego i wykła-
dowcy języka łacińskiego i grec-
kiego Franciszka Cyprysia, któ-
ry wydzielił im dwa pokoje 
swojego mieszkania. Początki 
działalności o. Karasia w Stry-
ju nie były łatwe, gdyż wierni 
byli przywiązani do ks. Stopy, 
a wszystkich innych traktowa-
li z nieufnością. Redemptorysta 
był świadkiem aresztowania 
i procesu sądowego w 1950 roku 
chorego psychicznie ks. Kazi-
mierza Stopy. Według niego, do 
kościoła przyniesiono od pre-
zydium kartkę, że ksiądz ma się 
stawić w urzędzie. Następne-
go dnia ks. Stopa został tam za-
trzymany i odwieziony do wię-
zienia śledczego w Drohobyczu. 
Był skazany i więziony w Kaza-
niu w szpitalu psychiatrycznym 
do 1956 roku. Pokój po ks. Sto-
pie według władz miał pozostać 
nienaruszony do czasów jego 
przybycia z zesłania. 

W Stryju również 13 lipca 
1952 roku został aresztowany o. 
Marcin Karaś. Już 10 lipca 1952 
roku na stryjskim dworcu dwaj 
ministranci ostrzegli powra-
cającego ze Lwowa o. Karasia, 

że „podejrzana para pod pre-
tekstem przygotowań do ślubu 
wypytywała o niego”. Duchow-
ny przeczuwając aresztowanie, 
dokonał koniecznych porząd-
ków w domu. Następnego dnia 
po mszy św. w drodze do domu 
został zatrzymany przez sze-
fa drugiego wydziału i zastępcę 
naczelnika NKWD w Drohoby-
czu majora Sawiczewa. Po re-
wizji osobistej zaczęto przeszu-
kiwać pokój księdza. W trakcie 
tych czynności nadeszli inni 
funkcjonariusze, w tym kobieta, 
udająca dzień wcześniej narze-
czoną Sawiczewa, która posia-
dając wykształcenie klasyczne, 
zaczęła przeglądać książki po-
zostawione po księdzu Stopie, 
szukając negatywnych zapisów 
o Związku Radzieckim. Dopiero 
późnym wieczorem w kościele 
w kącie znaleziono stare kalen-
darze, w których pisano o zamy-
kaniach kościołów w Rosji. To 
stało się podstawą do później-
szych oskarżeń. 

Dzień aresztowania miał na-
stąpić 12 lipca 1952 roku. Jednak 
tego dnia, korzystając z nieuwa-
gi funkcjonariuszy, udało się o. 
Karasiowi ukryć w kryjówce 
za ołtarzem. „Odprawiłem mszę 
św., wróciłem do zakrystii – pi-
sał duchowny – a tu już czekała 
na mnie pewne osoba, by mnie 
przestrzec. Zauważyła, że przy 
kościele dwóch podejrzanych 
mężczyzn – jeden dobrze ubra-
ny, drugi, raczej w ubraniu ro-
boczym, którzy nerwowo cho-
dzili, w czasie mszy św. nawet 
weszli do kościoła i zaraz wy-
szli i znów stali przed drzwiami, 
a teraz przeszli pod kamienicę 
naprzeciw kościoła i widać po 
ich zdenerwowaniu, że o coś im 
chodzi. Ja jej krótko powiedzia-
łem o rewizji u mnie w miesz-
kaniu. To na pewno chcą ojca 
aresztować. Ludzie już z kościo-
ła wyszli, niech się ojciec ukry-
je za ołtarzem, w prawej bocznej 
nawie. Tam jest dobra kryjówka 
i ks. Stopa, jak były aresztowa-
nia, tam się ukrywał”. Po pew-
nym czasie służbiści zaczęli 
poszukiwania księdza w zakry-
stii, a następnie w domu. O. Ka-
raś opuścił kryjówkę i kościół 
w żeńskim przebraniu po paru 
godzinach, udając się na nocleg 
do bliskich mu parafian. „Tego 
samego dnia starszy lejtnant 
Kawin, jeden z funkcjonariuszy 
biorący udział w rewizji miesz-
kania Karasia, wydał posta-
nowienie o jego aresztowaniu. 
Sowiecka bezpieka rozpoczęła 
akcję poszukiwania uciekiniera 
w habicie”.

Następnego jednak dnia 13 
lipca 1952 roku został zatrzy-
many w domu sekretarki ko-
mitetu kościelnego p. Kubieny, 
po czym został przewieziony do 
NKWD. Tego dnia z racji nie-
dzieli zapragnął odprawić mszę. 
Wówczas niejaka Kapko udała 
się do kościoła po potrzebne pa-
ramenty liturgiczne. W drodze 
powrotnej była śledzona przez 
funkcjonariuszy, czego nie za-
uważyła p. Kapko. Po ukończe-
niu mszy św. na strychu domu 
ukrywający się zbieg został 
zatrzymany. 

Po procesie 4 października 
1952 roku o. Marcin Karaś roz-
począł swą drogę na Syberię. Na 
Syberii odbywał karę również o. 
Lendzion. Po odbyciu wyroku, 
obydwaj, po wyrobieniu pasz-
portów, udali się do Lwowa, do-
kąd przybyli 19 sierpnia 1956 
roku. Tutaj kapłani się rozdzie-
lili i udali się do swych parafii, 
gdzie przed blisko czterema laty 
zostali aresztowani. Po krótkim 
pobycie w Stryju o. Karaś otrzy-
mał od funkcjonariuszy KGB 
tymczasową rejestrację na pracę 
duszpasterską w Samborze, a o. 
Kazimierz Lendzion CSsR, który 
wcześniej mieszkał w Samborze 
u emerytowanej nauczycielki 
Henryki Lewickiej przy ul. Ko-
pernika 37, został skierowany 
w charakterze administratora do 
Stryja. W tym czasie obsługiwał 
również wiernych w Żydaczo-
wie. Mieszkał w Stryju u rodzi-
ny Zielińskich. Przez cały okres 
pobytu w Stryju o. Lendzion był 
ciągle szantażowany na prze-
mian z obietnicami wszelkiej 
pomocy za cenę nawiązania 
z KGB konfidencjonalnej współ-
pracy, co jednak nie przyniosło 
żadnych efektów. 

Po dwóch latach pobytu 
w Stryju władze pozbawiły go 
sowieckiego paszportu, wrę-
czając mu tymczasowy doku-
ment tożsamości bez określenia 
obywatelstwa kraju, co auto-
matycznie pozbawiło go kon-
tynuowania posługi w Związ-
ku Radzieckim. Rezygnując 
z beznadziejnych starań, podjął 
decyzję o wyjeździe do Polski. 
Granicę w Medyce przekroczył 
30 grudnia 1958 roku. Jak po-
dawał ks. J. Wołczański, w jego 
teczce osobowej brak doku-
mentu świadczącego o jego zre-
habilitowaniu po 1991 roku.

Po wyjeździe o. Lendziona 
parafia w Stryju przez wiele 
lat nie miała stałego duszpa-
sterza, sporadyczne nabożeń-
stwa były tu sprawowane przez 
przyjezdnych kapłanów, w tym 

o. Ludwika Seweryna SJ ze 
Szczerca. W dni powszednie 
wierni samodzielnie groma-
dzili się na modlitwę, starając 
się o zarejestrowanie u nich 
jednego z księży. Jak już wspo-
mniano, przez pewien czas 
przed o. Lendzionem posługi-
wał tu również ks. Garbacik ze 
Strzałkowic. 

Dopiero lata 60-70. XX 
wieku dla wiernych Kościo-
ła rzymskokatolickiego ar-
chidiecezji lwowskiej, jak i dla 
parafian w Stryju przyniosły 
pewną nadzieję na przetrwa-
nie wiary na tym obszarze. Po 
długich staraniach władze zgo-
dziły się na przyjazd młodych 
księży na teren lwowskiego 
województwa. Jak podawał A. 
Hlebowicz „był to ostatni mo-
ment, przy życiu pozostali tyl-
ko bardzo nieliczni kapłani”. 
W wielu parafiach  katastro-
ficznie brakowało księży. Ze-
zwolono również kandydatom 
do kapłaństwa na rozpoczęcie 
studiów teologicznych w se-
minarium w Rydze. Pierwszy-
mi absolwentami seminarium 
duchownego w Rydze, pocho-
dzącymi z terenów tzw. Ukra-
iny Sowieckiej byli ks. Lu-
dwik Kamilewski i ks. Marcjan 
Trofimiak. 

Zaczęli również przyby-
wać kapłani nie-Polacy, któ-
rzy zdecydowali się podjąć tu 
posługę duszpasterską. Takim 
kapłanem był ks. Bernard Mic-
kiewicz (1930-2006), który 
po 11 latach pracy na Łotwie 
i trzykrotnym pozbawianiu 
prawa wykonywania czyn-
ności duszpasterskich, w 1971 
roku uzyskał zatwierdzenie na 
pracę duszpasterską w Stry-
ju. Był to czas pewnej odwilży, 
choć prześladowania katolików 
w ZSRR nie zanikły, o czym 
niebawem miał się przekonać 
wspomniany duchowny. 

Ks. Mickiewicz został przy-
jęty przez parafian w Stryju 
z ogromnym entuzjazmem, gdyż 
od początku z zaangażowaniem 
podjął się dzieła ratowania ka-
tolickiej spuścizny w Stry-
ju, Żydaczowie i Drohobyczu. 
Rozpoczął stałe duszpasterstwo 
młodzieży, a także wśród daw-
nych grekokatolików, wpro-
wadzając język ukraiński do li-
turgii. „13 maja w dzień Matki 
Boskiej Fatimskiej, ludzie prze-
łamali się i zaśpiewali po raz 
pierwszy litanię po ukraińsku. 
Fatima stała się potem powodem 
mojego oskarżenia przed wła-
dzami – wspominał po latach 
ks. Bernard Mickiewicz. Mocno 
atakowali mnie za książeczkę 
o Fatimie: Cuda naszych czasów. 
Posadzono mnie za oszczerstwo 
na ustrój radziecki, bo tam na-
pisane było, że Rosja się nawró-
ci. Fatima była tylko jednym 
z punktów mojego oskarżenia”. 
Zarzucano mu także sprawowa-
nie liturgii w obrządku wschod-
nim dla dawnych grekokatoli-
ków, gdyż został aresztowany 
w 1973 roku po odprawieniu ta-
kiego nabożeństwa w Drohoby-
czu. Ostatecznie został skazany 
na 3 lata więzienia, które odby-
wał w Drohobyczu. Wcześniej, 
do rozprawy sądowej, przez 11 
miesięcy przebywał w więzie-
niu śledczym we Lwowie.

BRONISŁAWA SZELIGA, 
SIOSTRA CELINY, FUNDATORKA 
KAPLICY MSZALNEJ W ZIMNEJ 
WODZIE

TAJNA KAPLICA MSZALNA W ZIMNEJ WODZIE W DOMU BRONISŁAWY 
SZANINEJ Z D. SZELIGA

S. GENOWEFA WÓJCIK
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Wywiad KONSTANTEGO 
CZAWAGI z OLEGIEM 
DUBISZEM, pierwszym 
wiceprezesem Polsko-
Ukraińskiej Izby Gospodarczej 
(Kijów), stałym uczestnikiem 
Spotkań Polsko-Ukraińskich 
w Jaremczu.

Dobiega 2021, już drugi rok 
w okresie pandemii koronawi-
rusa. Jak partnerzy biznesowi, 
po stronie polskiej i ukraińskiej 
dostosowali się do nowych wa-
runków i przepisów? Jakie są 
poprzednie wyniki tego roku? 
Co zadziałało, a co nie?
Moim zdaniem praktycznie wszyscy 
uczestnicy stosunków polsko-ukra-
ińskich nauczyli się już funkcjono-
wać w pandemii. Chociaż rosnąca 
fala nowej mutacji Omicron i brak 
ochrony przed nią poprzez istnieją-
ce szczepionki grożą nam dalszymi 
blokadami na dużą skalę i innymi 
ograniczeniami. A taka sytuacja nie-
uchronnie wpłynie  na gospodarkę.
Oczywiście były i są obszary, w któ-
rych koronawirus zadał szczególnie 
dotkliwy cios. Np. turystyka, HO-
RECA (hotele, restauracje), między-
narodowy transport pasażerski, biz-
nes związany z kulturą. Niektórzy 
zbankrutowali, zostali zmuszeni do 
zamknięcia działalności lub rady-
kalnie obniżyli koszty, m.in. na wy-
nagrodzenie pracowników. Wiele 
zależało od wsparcia finansowego 
państwa i w tej kwestii polski biz-
nes, ze względu na potencjał polskiej 
gospodarki i instrumentów unijnych, 
otrzymał znacznie większe wsparcie 
niż ukraiński.
Są jednak obszary biznesu, dla któ-
rych pandemia stała się szansą na 
przyspieszony rozwój. Np. handel in-
ternetowy, logistyka i usługi medycz-
ne, pewny surowce i żywność… My-
ślę, że generalnie zarówno polska, jak 
i ukraińska strona pozytywnie oce-
niają stan i dynamikę polsko-ukra-
ińskiej współpracy gospodarczej. Za 
wcześnie jeszcze mówić o ostatecz-
nych wynikach 2021 roku, bo pełne 
statystyki obrotów handlowych zo-
baczymy w pierwszym kwartale, ale 
myślę, że do końca 2021 roku osią-
gniemy rekordowy poziom obrotów 
handlowych między Polską a Ukraina 
na ponad 10 miliardów dolarów USA, 
a biorąc pod uwagę nie tylko towary, 
ale i usługi, będziemy mogli osiągnąć 
poziom 11 miliardów dolarów USA.
Pragnę również zauważyć, że po raz 
pierwszy od wejścia Polski do UE 
w 2004 roku, według ukraińskich 
statystyk, Ukraina ma obecnie do-
datnie saldo wymiany handlowej 
z Polską. Tym samym w 2021 r. Pol-
ska usytuowała swoją pozycję jako 
drugiego co do wielkości partnera 
handlowego i rynku eksportowego 
Ukrainy, ustępując jedynie Chinom. 
Zaliczono ją również do TOP-5 im-
porterów ukraińskich produktów 
rolnych. Udział produktów rolnych 
w sumie zbliża się obecnie do 2 mi-
liardów dolarów, saldo w tym sekto-
rze jest prawie równe.
W pełni popieram tych ukraińskich 
dyplomatów z Ambasady w Warsza-
wie (Ihor Baraneckyj), którzy twierdzą, 
że w rolnictwie jest miejsce na bardzo 

dynamiczny rozwój współpracy dwu-
stronnej. Ważne jest, aby zrozumieć, że 
kluczem do wspólnego sukcesu nie jest 
rywalizacja między sobą, ale współ-
praca w walce o rynki trzecie.
Mówiąc o głównych wynikach 2021 
r., zaznaczę, że w tym roku wiel-
kość bezpośrednich polskich inwe-
stycji na Ukrainie po raz pierwszy 
juz przekroczyła 1 miliard dolarów 
USA, i przy tym odbyło sie to jesz-
cze  w pierwszej połowie 2021 roku. 
Jednocześnie rosną ukraińskie in-
westycje w polską gospodarkę. 
W szczególności liczba polskich firm 
z ukraińskimi założycielami, współ-
właścicielami i kapitałem przekro-
czyła tego roku 20 tys. i zbliża się do 
25% ogólnej liczby firm z kapitałem 
zagranicznym w Polsce.
Można stwierdzić że w tym roku 
liczba takich firm z ukraińskim ka-
pitałem sięgnie w Polsce 22–23 tys. 
Bardziej szczegółowo opowiem o tym 
nieco później. Dla tego – sądząc z tak 
pozytywnych wyników, wiele rze-
czy w naszych stosunkach gospo-
darczych działało bardzo dobrze. Ale 
jest coś, co zawiodło. Przede wszyst-
kim mam na myśli problemy logi-
styki i transportu. Sytuacja na gra-
nicy jest niestety jaka jest i trudno 
ją zmienić nagle i szybko. Chyba, że 
uda sie niezwłocznie przyjąć Ukra-
iny do UE i wyeliminować granice 
pomiędzy UA i UE jako takie. Nieste-
ty w tej chwili moim zdaniem jest to 
mało prawdopodobne.
Jednak od dłuższego czasu na na-
sze relacje gospodarcze negatyw-
nie wpływa brak odpowiedniej ilo-
ści polskich zezwoleń na ukraiński 
transport drogowy. Ukraina prosi 
o 200 tys. takich zezwoleń w Polsce, 
ale otrzymuje tylko 160 tys.. Wspo-
mniał o tym niedawno powyżej wy-
mieniony Ihor Baraneckyj: „Trwają 
trudne negocjacje. Najważniejsze, 
aby zdać sobie sprawę, że ta kwestia 
jest bardzo delikatna dla Ukrainy, 
ponieważ wspólna granica to nie tyl-
ko granica z Polską, ale także z UE. 
Dlatego kwestie dostępu do polskie-
go rynku i zapewnienia swobodnego 
tranzytu do innych państw człon-
kowskich UE muszą być rozdzielone”.

Jaki jest obecny klimat inwe-
stycyjny na Ukrainie i w jakich 
regionach tego kraju?

Jeśli weźmiemy pod uwagę czynni-
ki wewnętrzne, powiem tak: z mego 
punktu widzenia inwestycyjny kli-
mat na Ukrainie nie pogarsza się, 
a w niektórych miejscach i kwestiach 
jest coraz lepiej… Mówiąc o czynni-
kach zewnętrznych, to tu mamy pew-
ne pogorszające sie zjawiska i priory-
tetowo jest to niewątpliwie rosyjska 
agresja hybrydowa, a zwłaszcza wy-
darzenia ostatnich miesięcy – tygo-
dni kiedy Putin szantażuje Ukrainę 
i globalny zachód zagrożeniem dużej 
wojny i gromadzi swoją hordę woj-
skową w pobliżu ukraińskich granic.
Niewątpliwie sytuacja ta nega-
tywnie wpływa na atrakcyjność 
inwestycyjną Ukrainy. Jednak 
mimo wszelkich rosyjskich działań 
i prowokacji, Ukraina nadal, w mia-
rę możliwości, przyciąga stosunko-
wo duże inwestycje, a jej potencjał 
i perspektywy inwestycyjne są moim 
zdaniem bardzo atrakcyjne. Przeko-
nałem się o tym po raz kolejny biorąc 
udział w Drugim Dorocznym Forum 
Inwestycyjnym państwowej agencji 
UkraineInvest 14 grudnia 2021 r.
Podczas tego forum zostały zaprezen-
towane główne osiągnięcia gospo-
darcze ukraińskiego państwa w tym 
roku, w tym program przyciągania 
inwestycji w sektorze wytwórczym 
ukraińskiej gospodarki „MAKE in 
UA” („Produkuj na Ukrainie”). Prze-
każę czytelnikom trochę informacji 
i cytatów z wystąpień na tym forum, 
bo moim zdaniem dają one dość wy-
czerpujący obraz tego, co robi pań-
stwo ukraińskie w celu poprawy kli-
matu inwestycyjnego.
Forum otworzyło powitalne prze-
mówienie premiera Ukrainy Denysa 
Szmyhala, odnotowując, że w 2021 r. 
priorytetowymi kierunkami polityki 
rządu było wprowadzenie zachęt in-
westycyjnych dla projektów o znaczą-
cych inwestycjach, dalsza cyfryzacja 
kraju, dokończenie reformy rolnej, roz-
wój partnerstwa publiczno-prywatne-
go, „wielka prywatyzacja” oraz urucho-
mienie parków przemysłowych.
„Widzimy znaczną poprawę aktyw-
ności inwestycyjnej na Ukrainie. 
W tym roku rząd spodziewa się in-
westycji zagranicznych w wysoko-
ści prawie 6,5 miliarda dolarów USA, 
w tym reinwestycji. Będzie to naj-
większy wolumen w ciągu ostatnich 
5 lat. W tym tygodniu zostaną złożone 

dwa wnioski inwestorów o wspar-
cie państwa na podstawie ustawy 
„O państwowym wsparciu projektów 
inwestycyjnych ze znaczącymi in-
westycjami na Ukrainie”. Całkowi-
ta inwestycja to około 96 milionów 
dolarów. Projekty będą realizowane 
w obszarach przetwórstwa rolnego 
i produkcji materiałów budowla-
nych” – powiedział premier Ukrainy 
Denys Szmyhal. 
Podczas forum przewodniczący 
frakcji parlamentarnej partii poli-
tycznej „Sługa Narodu”, przewod-
niczący Rady Nadzorczej Ukra-
ineInvest, poseł Dawid Arahamija 
powiedział w szczególności: „Dzięki 
inicjatywom legislacyjnym staramy 
się uprościć ścieżkę inwestorów na 
Ukrainie. Dlatego działa państwo-
wa instytucja UkraineInvest, która 
utrzymuje skuteczną komunikację 
między rządem a biznesem Rada Naj-
wyższa Ukrainy przyjęła już szereg 
ważnych aktów ustawodawczych, 
które znacząco poprawiają klimat 
inwestycyjny na Ukrainie, w tym: 
zachęty inwestycyjne, rynek ziemi, 
przejrzystą prywatyzację oraz usta-
wę o parkach przemysłowych”. 
Zdaniem Hałyny Janczenko, prze-
wodniczącej Tymczasowej Komi-
sji Specjalnej Rady Najwyższej ds. 
Ochrony Praw Inwestorów, udało się 
w tym roku uruchomić dwukrot-
nie więcej projektów inwestycyj-
nych niż w ubiegłym roku. Według 
niej, uchwalenie ustawy „O wsparciu 
państwa dla projektów inwestycyj-
nych ze znaczącymi inwestycjami na 
Ukrainie” pokazuje, że Ukraina wy-
brała właściwy wektor do przycią-
gnięcia inwestycji.
Minister Gabinetu Ministrów Ukra-
iny Ołeh Niemczinow w swoim prze-
mówieniu 14 grudnia stwierdził, 
ze: „Sukces drogi Ukrainy polega na 
utrwaleniu reform: reformy w ob-
szarach wymiaru sprawiedliwości, 
egzekwowania prawa, kontroli celnej 
i podatkowej, obrotu ziemią i cyfry-
zacji następują jednocześnie z wpro-
wadzeniem zachęt finansowych, 
podatkowych, celnych w obszarach 
w przemysłu przetwórczego, IT, pro-
dukcji transportu elektrycznego, 
itp.”.
W swoim wystąpieniu wiceminister 
rozwoju gmin i terytoriów Ukra-
iny Iwan Lukeria zwrócił uwagę, że 

jednym z ważnych narzędzi przy-
ciągania inwestycji w gminach 
w najbliższych latach będą parki 
przemysłowe.
Aby zwiększyć atrakcyjność inwe-
stycyjną Ukrainy na poziomie glo-
balnym, zespół UkraineInvest zaini-
cjował program MAKE in UA, który 
został zaprezentowany na forum. Jego 
celem jest przyciągnięcie inwestycji 
w sektorze produkcyjnym ukraiń-
skiej gospodarki.
„Produkcja jest jednym z kluczo-
wych elementów gospodarki kraju. 
W pierwszej połowie 2021 r. udział 
produkcji w PKB Ukrainy wyniósł 
11,7% i jest to najlepszy wynik od 
trzech lat. Naszym celem do 2025 
roku jest podwojenie napływu rocz-
nych bezpośrednich inwestycji za-
granicznych do krajowego sektora 
produkcyjnego.
„Program „MAKE in UA” identyfikuje 
konkretne możliwości inwestycyjne 
i będzie realizowany we współpracy 
z regionami Ukrainy i partnerami 
międzynarodowymi” – powiedział 
dyrektor wykonawczy Ukraine-
Invest Serhij Ciwkacz podczas pre-
zentacji na Forum Inwestycyjnym 
w Kijowie 14 grudnia 2021 r.
Mówiąc o najbardziej inwestycyjnie 
atrakcyjnych regionach Ukrainy, to 
z mego punktu widzenia polski inwe-
storzy i biznes najbardziej uwielbiają 
Zachodnią Ukrainę, Kijów i szeroko 
rozumiane Prawobrzeże...

Czy wpływają na polsko-ukra-
ińskie stosunki gospodar-
cze i handlowe kolejne zmia-
ny ukraińskich ministrów, 
z którymi zawarto wstępne 
porozumienia?
Szczerze mówiąc uważam, że nie 
mają one wpływu lub wpływ takich 
zmian jest minimalny. I to dobrze, bo 
moim zdaniem instytucje zawodowe 
i ogólny wynik mają fundamentalne 
znaczenie, a nie tylko konkretne oso-
by. Zwłaszcza, że obecny szef rządu 
jest ten sam od stosunkowo długie-
go czasu, a siła polityczna obecnego 
prezydenta Ukrainy ma większość 
w parlamencie i realnie wpływa na 
procesy we władzy wykonawczej.

Jakie firmy polskie i ukraiń-
skie oraz przedsiębiorcy, Po-
lacy i Ukraińcy są przykładem 
pozytywnej współpracy? 
Mówiąc o stronie polskiej, chciał-
bym najpierw wspomnieć o głów-
nych polskich inwestorach na Ukra-
inie. W szczególności z powodzeniem 
działają tu takie przedsiębiorstwa 
i firmy z polskimi inwestycjami jak: 
fabryka ceramiki budowlanej „Cersa-
nit”, fabryka wyrobów drewnianych 
„Barlinek”, fabryka mebli New Style, 
fabryka opakowań Ken-Pak, fabryka 
części samochodowych „Inter-Groc-
klin”, zakład obróbki metali „Poly-
mex-Mostostal”, firma produkcji farb 
i materiałów budowlanych „Snieżka 
– Ukraina”, producent i handlowiec 
materiałów polimerowych „Pla-
stiks-Ukraina, instytucje bankowe 
i finansowe (PJSC „Kredobank” i „PZU 
Ukraina”), największy polski detali-
sta „LPP S.A.”, producent artykułów 
higienicznych i chemii gospodarczej 
„Bella Center”, producent konstrukcji 

Rekordowy poziom obrotów handlowych 
między Polską a Ukrainą
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aluminiowych „Aluprof S.A.”, produ-
cent okien „Fakro”, firmy budowlane 
„IDS-BUD S.A.” oraz „UNIBEP S.A.” 
i wiele innych.
Uważam, że ostatnio zwiększył się 
udział polskich Spółek Skarbu Pań-
stwa na Ukrainie. I tu należy się 
wielki szacunek i uznanie dla byłego 
uczestnika spotkań jaremczańskich, 
byłego ministra inwestycji i roz-
woju, a następnie finansów Jerzego 
Kwiecińskiego, który zainicjował 
wznowienie działalności PGNiGu na 
Ukrainie. Orlen prowadzi rozmowy 
o Ukrnafcie i eksploatacji na Ukra-
inie własnych stacji benzynowych. 
Pojawiają się również inne waż-
ne biznesy. Ukraińcy z niecierpli-
wością oczekują na pojawienie się 
KGHMu. Polsko-ukraińska współ-
praca energetyczna ma charakter 
strategiczny. Bardzo ważne jest, że 
PGNiG wykupił na podstawie decy-
zji z 13 maja 2021 r. w regionie kar-
packim (obwód iwanofrankiwski) 
85% akcji „Карпатигазвидобування” 
To pokazuje, że PGNiG poważnie 
wchodzi w ukraińską energetyczną  
infrastrukturę.
Teraz o stronie ukraińskiej. Moim 
zdaniem dziś największymi ukra-
ińskimi projektami inwestycyjnymi 
w Polsce są: zakłady przetwórstwa 
owocowego „T.B.Fruit Dwikozy” (in-
westor – ukraińska firma „T.B.Fruit” 
(właściciel znaków towarowych „Ap-
ple Gift” i „Galicja”), zakłady oświe-
tleniowe „Helios” (inwestor – Iskra), 
serowarnia „Ostrowia” z Mazowii 
(grupa spółek „Milkiland”), grupa 
rolno-przemysłowa „Pan Kurczak”, 
spółki informatyczne „Miratech” 
i „SoftServe”, firma „Elfa” (produkcja 
kosmetyków) i szereg innych.
W tym miejscu chciałbym wspo-
mnieć, że na przestrzeni ostatnich 
kilku lat, m.in. w roku 2021 nadal 
rośnie ilość masowej emigracji za-
robkowej i biznesowej Ukraińców 
do Polski i innych krajów. Te procesy 
dla gospodarki Ukrainy nie zawsze 
są pozytywne i jednoznaczne. Nawet 
jeśli  towarzyszą im przelewy walut 
obcych na Ukrainę.
Według wyników za II kwartał 2021 
r. wolumen oficjalnych prywatnych 
przekazów na Ukrainę z Polski to 
prawie 34% całkowitej wielkości 
wszystkich prywatnych przekazów 
Ukraińców na Ukrainę z całego świa-
ta, lub ponad połowę (56%) z łącznej 
kwoty przekazów Ukraińców z kra-
jów UE. Przy obecnym tempie wo-
lumen oficjalnych przekazów ukra-
ińskich obywateli przebywających 
w Polsce w 2021 roku może przekro-
czyć rekordowy poziom 4 miliardy 
dolarów USA.
Chciałbym również szczegółowo 
rozwinąć dla Państwa Czytelników 
temat poruszony w odpowiedzi na 
pierwsze pytanie o trendzie zwięk-
szania udziału kapitału ukraińskiego 
w działalności spółek zarejestrowa-
nych w Polsce.
Na dzień 31 lipca 2021 r. (wg polskich 
szacunków) w Polsce działa ponad 
20 tys. spółek (20 127), w których 
przynajmniej jeden ze współwłaści-
cieli / udziałowców jest obywatelem 
Ukrainy lub ukraińskim podmiotem 
prawnym (wzrost o 3 tys. w porów-
naniu z początkiem 2021 r.), takie fir-
my to prawie 22% ogólnej liczby firm 
z kapitałem zagranicznym w Polsce 
(ok. 93 tys. firm), i Ukraińcy znacznie 
wyprzedzają jakikolwiek inny kraj: 
np. firmy z kapitałem niemieckim ok. 
7,8 tys., a liczba firm z kapitałem ho-
lenderskim, chińskim, białoruskim 
lub innym – od kilkuset do 3–4 tys.).

Intensywność rejestracji spółek z ka-
pitałem ukraińskim w Polsce (z któ-
rych tylko 34 zostały zarejestrowa-
ne w 2001 r.) gwałtownie wzrosła od 
2014 r. (po agresji rosyjskiej), z 413 
firm w 2013 r. i 728 firm w 2014 r. do 
1795 firm w 2015 r.; przy tym naj-
większą liczbę zarejestrowanych 
firm odnotowano w 2019 r. – 3679 
(w 2021 r. na dzień 31 lipca – 2593).
Większość firm z kapitałem ukraiń-
skim w Polsce działa w branży bu-
dowlanej (ok. 3 tys. firm), handlu (ok. 
2 tys.), działalności agencji zatrud-
nienia (ponad 1,7 tys.), świadczenia 
usług przewozowych (ponad 1,6 tys.), 
świadczenie usług (ponad 1 tys.), IT 
(0,9 tys.) oraz gastronomii, hotelar-
stwa i restauracji (0,7 tys.).
Najwięcej firm z kapitałem ukraiń-
skim jest zarejestrowanych w wo-
jewództwach: mazowieckim (region 
stołeczny Polski) – 7,6 tys. lub 38% 
ogółu, Małopolska (2,4 tys., 12%), Dol-
ny Śląsk (2 tys., 9,8%), Podkarpackie 
(1,4 tys., 7%), Wielkopolska (1,2 tys. 
6%) i Lubelski (1,1 tys., 5,5%).
Wśród polskich miast najwięcej firm 
z kapitałem ukraińskim jest zareje-
strowanych w Warszawie (6,5 tys.), 
Krakowie (2,1 tys.), Wrocławiu (1,6 
tys.), Poznaniu i Lublinie (po 0,8 tys.), 
Rzeszowie (0,6 tys.), Gdańsku i Prze-
myślu ( po 0,5 tys.), Łodzi ((0,5 tys.) 
i Szczecina (0,4 tys.).

Jak zdaniem Pana najlepiej 
zdobyć zaufanie partnera na 
Ukrainie i w Polsce oraz jakie 
ryzyka należy brać pod uwagę 
i jak ich uniknąć? 
Zaufanie jest procesem intymnym 
i wymaga czasu... Nie należy ulegać 
emocjom i nieprzemyślanym decy-
zjom z mało znanymi partnerami.
Przygotowując się do wejścia na nowy 
rynek, musisz zwrócić się do odpo-
wiednich specjalistów i nie oszczę-
dzać na wstępnym badaniu rynku 
i partnerów. Najlepiej w relacjach 
przechodzić od małego do dużego. 
Na przykład – przed zainwestowa-
niem znacznych środków pasowałoby 
sprawdzić swojego partnera przynaj-
mniej pod kątem podstawowego han-
dlu. To niby banalne rzeczy, ale nie 
wszyscy o tym pamiętają. Szczególnie 
ważne jest, aby nigdy nie ulegać pro-
pozycjom działania w oparciu o „ukła-
dy” („понятия” ros.) lub w „szarej 
strefie”, a nie oficjalnie. Na starcie 
wszystko powinno odbywać się wy-
łącznie zgodnie z prawem.
Każde naruszenie lub nierzetelność 
i zbytnie zaufanie popełnione na 

początku wspólnego projektu, jak po-
kazuje doświadczenie i liczne przy-
kłady, jest często wykorzystywa-
ne przez nieuczciwego partnera do 
odebrania w przyszłości biznesu lub 
środków od partnera zagranicznego.
Wśród polsko-ukraińskich inwe-
stycji zakończonych porażką przy-
kładowo wymienić można firmę 
„Devon”, która wydobywała gaz w re-
gionie Połtawy.
Kiedy prezydenci Aleksander Kwa-
śniewski i Łeonid Kuczma zakończy-
li swoją kadencję, strona ukraińska 
zrezygnowała ze współpracy z Polską 
w tym projekcie (zabrali PGNiGowi 
wszystkie aktywa). Innym przykła-
dem braku wzajemnego partnerstwa 
było Wspólne Ukraińsko-Polskie 
Przedsiębiorstwo „Bizon-Ukraina” 
(powstało w 1997 r.) dla obwodu char-
kowskiego i dla Ługańska. KUKE bo-
wiem wtedy ubezpieczył niezbędne 
gwarancje finansowe, ale w efekcie 
zmontowano wówczas tylko 8 sztuk 
kombajnów, a Polska jeszcze pokryła 
wszystkie straty.

Czy polscy inwestorzy nadal 
borykają się z niepowodze-
niami na Ukrainie? (łapówki, 
„відкати”). Jak teraz rozstrzy-
gane są sprawy polskich przed-
siębiorców i inwestorów w są-
dach ukraińskich?
Ogólnie rzecz biorąc, moim zdaniem, 
sytuacja rozwija się w pozytywnym 
kierunku. Może nie tak szybko, jak 
chcieliśmy, ale generalnie i ewident-
nie w pozytywnym kierunku. Co do 
problemów i niepowodzeń, dotyczą 
one nie tylko polskiego biznesu na 
Ukrainie. Jako ilustrację podam na-
stępująca informacje.
Nie tak dawno Międzynarodowe 
Stowarzyszenia Polskich Przed-
siębiorców na Ukrainie wspólnie 
z Zagranicznym Biurem Handlo-
wym PAIH w Kijowie organizowali 
specjalne spotkanie z  rzecznikiem 
Biznesu Marcinem Święcickim (nie-
stety juz w grudniu 2021 r. kończy 
swoja kadencje na Ukrainie). Po re-
wolucji godności na Ukrainie w 2014 
r. powstało w Kijowie Biuro Rzecz-
nika Biznesu, na czele którego sta-
nął Polak, Marcin Święcicki, były 
prezydent Warszawy (1994–1999) 
oraz były minister współpracy go-
spodarczej z zagranicą (1989–1991). 
Biuro to zajmuje się przyjmowa-
niem skarg przedsiębiorców na nie-
zgodne z prawem działania ukraiń-
skich agencji rządowych. Tak więc 
w ciągu 7 ostatnich lat jego istnienia 

odnotowano aż 9631 skarg, zwrócono 
biznesowi na Ukrainie 14 miliardów 
(!!!) hrywien. To tylko w jednym Biu-
rze Rzecznika Biznesu. Natomiast 
główne problemy rozwiązane w tym 
samym czasie przez biuro Biznes 
Ombudsmana to: 5400 kwestii po-
datkowych, 1500 wniosków do or-
ganów ścigania. 
A kiedy mówimy o kwestiach sądo-
wych (i podatkowych) na Ukrainie, 
to z mojego punktu widzenia mamy 
tam do czynienia z całą kastą, która 
ukształtowała się w naszym społe-
czeństwie, która moim zdaniem opie-
ra się na systemie oligarchicznym, 
dla którego była stworzona i opłacal-
na. Stworzyli ją oligarchowie razem 
z wyższą biurokracją.
Kwestie podatkowe dzisiaj to juz nie  
brak zwrotu podatku VAT, a przykła-
dowo tzw., „faktury”. gdy nie można 
sprawnie zarejestrować danej fak-
tury w państwowym systemie księ-
gowo-podatkowym, i wtedy nieza-
służenie można znaleźć się na liście 
„nierzetelnej” firmy, taki przedsię-
biorca musi udowodnić, że jest 
uczciwy. 
Brak sprawności i uczciwości orga-
nów sprawiedliwości jest na Ukrainie 
kwestią wciąż daleką od rozwiązania. 
Dla zagranicznego przedsiębiorcy to 
poważny problem, gdyż nie znając 
dokładnie przepisów i mechanizmów 
postępowania w obcym mu społe-
czeństwie, często nie wie, jak radzić 
sobie w takich sytuacjach.

W jaki sposób Polsko-Ukraiń-
ska Izba Gospodarcza wspiera 
przedsiębiorców? 
Zgodnie ze statutem, głównym za-
daniem naszej Izby jest reprezento-
wanie i ochrona interesów człon-
ków Izby. W tym w przypadku pytań 
i problemów, o których wspomniałem 
podczas naszej rozmowy. Wszyscy 
zainteresowani czytelnicy mogą za-
poznać się z konkretnymi kierunka-
mi takiej pracy pod linkiem: https://
www.pol-ukr.com
Chociaż jako grupa ludzi od lat  za-
angażowanych w polsko-ukraińskie 
relacii zajmujemy sie nie tylko tema-
tami stricte gospodarczymi...

Jakie ciekawe projekty plano-
wane są do realizacji w roku 
2022?
Działamy z uwzględnieniem konku-
rencji na rynku, w tym usług odpo-
wiednich firm i organizacji praw-
niczych, doradczych, publicznych 
i innych. Więc powiem dość ogólnie.

Naszym największym i najciekaw-
szym projektem jest systematyczne 
wspieranie i lobbing na rzecz roz-
woju polsko-ukraińskiej współ-
pracy gospodarczej i partnerstwa 
strategicznego.
Osobiście ja, jako osoba, która m.in. 
odpowiada operacyjnie za pra-
cę ukraińskiej części naszej Izby 
w 2022 roku planuję zwrócić szcze-
gólną uwagę na wspieranie polskie-
go biznesu, który planuje wejście 
na rynek Ukrainy oraz działalność 
handlową i/lub inwestycyjną. W tym 
celu będziemy nadal doskonalić i roz-
wijać działalność Polskiego Biznes 
Centrum w Kijowie. Bardzo chcieli-
byśmy, aby strona polska brała bar-
dziej aktywny udział w „dużej pry-
watyzacji”  na Ukrainie.
Istnieją ciekawe projekty związa-
ne ze współpracą polsko-ukraińską 
w kwestiach „zielonej transformacji” 
(grean deal), dekarbonizacji, energe-
tyki, efektywności energetycznej. 
Ważnym wyzwaniem jest reindu-
strializacja Ukrainy, lokalizacja 
produkcji i rozwój polsko-ukra-
ińskiej współpracy przemysłowej, 
w szczególności w zakresie przemy-
słu obronnego i szeroko rozumianego 
przetwórstwa.
Odrębnym naszym poważnym prio-
rytetem jest współpraca z organa-
mi samorządu lokalnego, zwłaszcza 
z nowo powstałymi wspólnotami te-
rytorialnymi (OTG).
Tutaj mamy kilka planów w szcze-
gólności w zakresie rozwoju parków 
przemysłowych, lokalnych mediów 
i biznesu, m.in. MŚP, a także prace 
nad odbudową, promocją i turystycz-
nym rozwojem wspólnego dziedzic-
twa kulturowego.
Będziemy również pracować nad 
przyciągnięciem polskich doświad-
czeń, partnerów i inwestorów do 
takiego projektu infrastruktural-
nego i turystycznego jak „Małe Koło 
Karpackie”.
Planowany jest ciekawy projekt roz-
woju współpracy, m.in.: turystyki 
medycznej między uzdrowiskiem 
Truskawiec a odległym nadbałtyc-
kim polskim kurortem Świnouj-
ściem. Mam nadzieję, że dołączy do 
tego projektu tez i strona niemiecka.
Osobiście uważam za niezwykle 
ważnym jest zaangażowanie przed-
siębiorców i szerokiej publiczności 
Polski i Ukrainy do uszanowania 
pamięci i popularyzacji doświadcze-
nia i dziedzictwa tych postaci histo-
rycznych, które w trakcie naszej zło-
żonej historii relacji dwustronnych 
byli zwolennikami polsko-ukraiń-
skiego pojednania, porozumienia 
i partnerstwa. Dlatego bardzo się 
cieszę, że w dniach 29–30 sierpnia 
2021 r. w Truskawcu z inicjatywy 
strony ukraińskiej naszej Izby po 
raz pierwszy w historii współcze-
snej Ukrainy odbyły się imprezy ku 
czci św. pamięci Tadeusza Hołówki 
(15.09.1889–29.08.1931) – znanego 
polskiego polityka, działacza II Rze-
czypospolitej, współtowarzysza bro-
ni Piłsudskiego i Petlury, wybitnego 
rzecznika polsko-ukraińskiego po-
rozumienia z okazji 90. rocznicy jego 
tragicznej śmierci w Truskawcu.
Jestem szczerze wdzięczny redakcji 
„Nowego Kuriera Galicyjskiego” za 
wszechstronne wsparcie tej inicja-
tywy. Myślę, że i nadal  taką współ-
pracę będziemy z powodzeniem 
kontynuować. Życzę wszystkim 
czytelnikom dużo zdrówka i udane-
go 2022 Roku!

Dziękuję za rozmowie.

PRZEMAWIA OLEG DUBISZ
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Jedenastu znajomych Mirosława Siczyńskiego (cz. 2)
Siczyński miał charakter 
awanturnika. Gdy 
wybuchła I wojna 
światowa, przebywał 
w dalekiej Szwecji. Miał 
pracę, jako-tako ułożone 
życie, interesujący krąg 
znajomości. Wydawać 
by się mogło – czegóż 
mu jeszcze potrzeba? 
Ale nie! Siczyński 
postanawia jechać do 
Austrii i zaciągnąć się 
do Legionu Strzelców 
Siczowych. To, że jest 
poszukiwany, absolutnie 
go nie obchodzi.

IWAN BONDAREW

Profesor i baron
Szwedzcy przyjaciele dali 

Mirosławowi dokument dzien-
nikarza wojennego jakiejś 
szwedzkiej gazety i z fałszywym 
paszportem ruszył do Austro-
-Węgier. Po drodze do Wiednia 
Siczyński wstąpił do Pragi.

Wstąpiłem do profesora 
Horbaczewskiego – wspominał 
później.

– Kto z naszych polityków jest 
mądry we Wiedniu – zapytałem.

– Nie jest z naszych, ale jest 
mądrym politykiem – Wasylko 
– odpowiedział profesor.

Sądząc z tego urywka wspo-
mnień, Siczyński musiał do-
brze znać profesora, skoro tak 
po prostu wstąpił do niego. Iwan 
Horbaczewski nie był zwykłym 
profesorem. Pochodził z Ziemi 
Tarnopolskiej, ukończył Uni-
wersytet Wiedeński i poświęcił 
się nauce – chemii. Szybko zdo-
był autorytet w kołach nauko-
wych. Jako pierwszy syntezował 
kwas moczowy i udowodnił, 
że w organizmach żywych po-
wstaje on z kwasów nukleino-
wych. Zaproponował też nową 
metodykę określenia ilości azotu 
w moczu i innych substancjach. 
Był rektorem Uniwersytetu Ka-
rola w Pradze. Opracował i wy-
dał czterotomowy podręcznik 
z chemii medycznej po czesku. 
W 1908 roku cesarz mianował 
go dozgonnym członkiem Izby 
Panów – wyższej izby austriac-
kiego parlamentu. Po trzech 
latach został nominowany do 
nagrody Nobla w dziedzinie fi-
zjologii i medycyny. Niestety, 
laureatem nie został.

Gdy w 1817 roku 
rząd austriacki 
jako pierwszy na 
świecie utworzył 
Ministerstwo Zdrowia, 
na jego czele stanął 
Horbaczewski – został 
pierwszym ministrem-
Ukraińcem w historii 
Austro-Węgier.

Po wojnie został rektorem 
Ukraińskiego wolnego uniwer-
sytetu w Pradze. W proteście 
przeciwko Wielkiemu Głodo-
wi zrzekł się tytułu akademi-
ka Akademii Nauk ZSRR, który 
został mu nadany w latach 20.

Profesor poradził Siczyń-
skiemu porozmawiać z Mykołą 
Wasylkiem. Był to potomek sta-
rego rodu szlacheckiego z Buko-
winy, chociaż po ukraińsku 
prawie nie rozmawiał. W wie-
ku 23 lat otrzymał w spadku 
olbrzymi majątek i w kilka lat 
przepuścił jego większą część 
na kobiety, do których miał 
sentyment. Nie przeszkadza-
ło mu to być równocześnie do-
brym mężem i wychowywać 
czwórkę dzieci. 

Aktywnie działał w polity-
ce, był posłem bukowińskie-
go Sejmu i austriackiego par-
lamentu. Ponieważ oficjalna 
pensja była niewielka, dorabiał 
sobie wątpliwymi interesami 
pod szyldem „Grecko-Wschod-
niej Fundacji Cerkiewnej”. Tra-
fił do skandalu w Wiedniu, gdy 
sprzedał „Wiejskiej Kasie” swój 
majątek po trzykrotnie za-
wyżonej cenie. Uniknął sądu 

jedynie dzięki swoim konek-
sjom w Wiedniu.

Jednocześnie, pomagał swoim 
ukraińskim wyborcom – prze-
kazywał fundusze na cerkiew, 
otworzył gimnazjum w Wyż-
nicy. Uczestniczył w walkach 
i miał swój udział w podpisaniu 
pokoju w Brześciu, był pierw-
szym dyplomatycznym przed-
stawicielem ZURL w Wiedniu. 
Potem służył Dyrektorii URL 
i był ambasadorem w Szwajcarii 
i Niemczech.

Siczyńskiemu Wasylko nie 
przypadł do gustu: „Rozumny 
i chytry – typowy austriac-
ki polityk. Najważniejsze dla 
niego to grać swoją rolę i pro-
wadzić awanturniczą politykę. 
Nie posiada żadnej wiodącej 
idei, żadnego społeczno-hi-
storycznego celu. Polityka dla 
niego jest grą, nawet arty-
styczną, ale grą. Wasylko był 
takim arystokratą-karciarzem 
z pańskimi manierami w po-
lityce. Tacy właśnie politycy 
doprowadzili Austrię do poli-
tycznego grobu”.

Ale baronowi Siczyński się 
spodobał. Poradził mu, by nie 
szukał przygód na froncie, lecz 
by wyjechał do Ameryki. Na-
wet pomógł mu z papierami.

Na wolnym kontynencie
W USA na Siczyńskiego cze-

kał sąd, bo przybył tam niele-
galnie z cudzym paszportem. 
Ale diaspora przyjęła go jak 
bohatera, zebrała pieniądze na 
adwokata. Jesienią 1915 roku 
Mirosław Siczyński wygrał 
proces i otrzymał zezwolenie na 

zamieszkanie w USA. Jednak 
już wkrótce Siczyński pokłócił 
się z większością emigrantów 
i przystał do socjalistów, reda-
gując dla nich partyjne pisma 
„Robotnik” i „Naród”.

Jesienią 1918 r. wziął udział 
w II Ukraińskim Sejmie w Wa-
szyngtonie. Poznał tam Toma-
sza Masaryka, Słowaka, syna 
niepiśmiennego woźnicy. We-
dług niesprawdzonej wersji 
biologicznym ojcem chłopca 
był sam cesarz Franciszek Jó-
zef I. Zamieszkiwał on w pała-
cu, gdzie matka Masaryka była 
kucharką. Rodzice chcieli, aby 
chłopak został kowalem lub 
ślusarzem, ale ten wyuczył się 
na… profesora filozofii. Prze-
wód doktorski obronił na temat 
„Samobójstwo jako zjawisko 
socjalne”. Odczyty wygłaszał 
na całym świecie i tak dotarł 
do USA. Jego małżonka pocho-
dziła z Ameryki. Jej nazwisko 
panieńskie – Harrig – Masaryk 
przyjął jako drugie imię.

Masaryk znał się z Iwa-
nem Franką i Lwem Tołstojem, 
w którego majątku gościł. Czę-
sto był wybierany do czeskiego 
lub wiedeńskiego parlamen-
tów. W czasie I wojny świato-
wej zajął antyaustriacką pozy-
cję. Został oskarżony o zdradę 
państwa i skazany na śmierć. 
Uciekł z kraju i utworzył Kor-
pus czechosłowacki z jeńców 
austro-węgierskich. Wśród 
nich było wielu mieszkańców 
Galicji.

Wkrótce po jego spotkaniu 
z Siczyńskim Czechosłowacja 
ogłosiła niepodległość i Masaryk 

był jej pierwszym prezydentem. 
Był bardzo popularny wśród 
narodu i ludzie nazywali go „oj-
czulkiem”. Do Ukraińców miał 
dobry stosunek i zezwolił na 
otwarcie Ukraińskiego wolnego 
uniwersytetu w Pradze. Na Za-
karpaciu, które wówczas weszło 
do młodej republiki, z sentymen-
tem wspominają ten okres.

Jako aktywnego 
działacza Ukraińskiej 
federacji socjalistycznej 
partii Ameryki, 
Siczyńskiego przyjął 
sam prezydent 
Wilson. „Przekazał mi 
memorandum o Galicji 
– wspomina Siczyński. 
– Okazało się, że 
prezydent nie orientuje 
się w tych sprawach 
i musiał radzić się 
z ekspertami”. Chodziło 
o uznanie niezależności 
Zachodniej Ukrainy. 
Polscy dyplomaci 
okazali się jednak 
sprytniejsi 
i Amerykanie poparli 
Polskę.

Thomas Woodrow Wilson 
był 28 prezydentem USA. Pod 
koniec I wojny światowej przy-
łączył się do wojny przeciw-
ko Niemcom i po zwycięstwie 
wyprowadził swoje państwo na 
światowe mocarstwo. W 1919 
roku był laureatem Pokojowej 
nagrody Nobla, a w następnym 
roku powołał Ligę Narodów – 
pierwowzór ONZ.

Siczyński uważnie śledził 
wydarzenia, które rozgrywały 
się na Ukrainie, gdzie toczy-
ła się wojna z bolszewikami. 
Wspólnie z przyjaciółmi po-
stanowił stworzyć biuro pro-
pagandy sprawy ukraińskiej. 
Gdy w 1919 roku do Waszyng-
tonu z misją dyplomatyczną 
URL przybył Julian Baczyński, 
nie mówiący po angielsku, Si-
czyński został jego tłumaczem. 
Wkrótce jednak wybuchł kon-
flikt. „Baczyński pobierał 
5000 dolarów pensji – wspo-
mina Siczyński. – A było to 
więcej niż amerykańscy mi-
nistrowie. Postawiliśmy mu 
ultimatum, żeby zwrócił pie-
niądze do kasy. On nasze ulti-
matum i swoją odpowiedź opu-
blikował w prasie. Działalność 
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IWAN HORBACZEWSKI, PIERWSZY 
MINISTER-UKRAINIEC
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BARON MYKOŁA WASYLKO BYŁ 
CZYNNY W POLITYCE PRZY 
RÓŻNYCH REŻYMACH
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PIERWSZY PREZYDENT CZECHO-
SŁOWACJI TOMASZ MASARYK
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28 PREZYDENT USA, THOMAS 
WOODROW WILSON
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MIROSŁAW SICZYŃSKI BYWAŁ W BIAŁYM DOMU W WASZYNGTONIE

POSEŁ URL JULIAN BACZYŃSKI 
OTRZYMYWAŁ WIĘCEJ NIŻ 
AMERYKAŃSCY MINISTROWIE
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Baczyńskiego stała się argu-
mentem w rękach bolszewi-
ków przeciwko idei ukraiń-
skiego wyzwolenia i URL”.

Tenże Baczyński był naszym 
rodakiem z Podhajeckiego re-
jonu na Tarnopolszczyźnie. Był 
adwokatem i kierował Ukra-
ińską partią socjaldemokra-
tyczną. Przystał do ukraińskiej 
rewolucji i obejmował różne 
posady w rządach ZURL i URL. 
Z Waszyngtonu już do domu nie 
wrócił. Zamieszkał w Wied-
niu i Berlinie. Sympatyzował 
z ZSRR i nawet chciał tam emi-
grować. Zatrzymano go jednak 
z zakazaną literaturą i rok spę-
dził w więzieniu. Miał pseudo-
nimy „Smutny” i „Nawiedzony”. 
Można do tego dodać – „Głupi”, 
bo w 1933 roku jednak wyje-
chał do Charkowa, gdzie nie-
bawem aresztowało go OGPU 
i zginął w obozach.

Smutny koniec
Zakończyła się I wojna świa-

towa i zmagania Ukrainy o nie-
zależność. Europejskie imperia 
rozpadły się i mapa polityczna 
zmieniła się kardynalnie. O Si-
czyńskim zapomniano. Starał 
się działać w polityce: założył 
organizację „Obrona Ukrainy”, 
krytykował dyktatora ZURL 
Petruszewicza, Petlurę i polo-
nofilów. Ta działalność pienię-
dzy mu jednak nie przynosiła, 
a żyć za coś trzeba było.

Mirosław ożenił się i osiadł 
w miejscowości Rochester. 
Wykładał w prywatnej szkole, 
otrzymując 80-100 dol. mie-
sięcznie – zarobek robotnika 
niewykwalifikowanego – i to 
nieregularnie. Aby utrzymać 
rodzinę, jeździł z odczyta-
mi do ukraińskich organiza-
cji robotniczych. W 1927 roku 
do Siczyńskiego przyjechał 

dziennikarz Mykoła Szapował 
z Czechosłowacji. 

„Na Princeton Street jest mały 
domek – pisał Szapował. – Jest 
wiele takich domków robotni-
czych, ale ten jest mniejszy i bar-
dziej ubogi. Domek jest piętrowy, 
3 pokoje i kuchnia. Kuchnia pełni 
również funkcję jadalni. W dom-
ku mieszka 5 osób: pani Batrak 
i dwóch jej synów – robotników 
w fabryce, córka – żona towa-
rzysza Siczyńskiego i on.

Gdzież jest jego pokój? Po krę-
tych schodach wchodzimy na 
strych. Tam, na zwykłym strychu 
jest pokój jego i jednego ze szwa-
grów. Sufitu nie ma, sam dach 
i dwie ściany z cienkich deszczu-
łek. Jedno małe okienko. Pod jed-
ną ze ścian niewielki stolik do 
pisania, a przy nim jedno krzesło. 
Pod ścianą wąskie żelazne łóżko, 
pod drugą ścianą – łóżko szwa-
gra. Cały strych zarzucony był 

ukraińskimi i angielskimi książ-
kami. Na stole stała maszyna do 
pisania, a na ścianach – mapy 
i portrety. Na drucie wisi żarów-
ka bez abażura”.

Z tego opisu Szapowała wieje 
biedą. Interesujące jest, dlacze-
go Siczyński spał na strychu 
ze szwagrem, a nie na parterze 
z żoną? Na to dziennikarz od-
powiedzi nie daje.

Prawdopodobnie 
brak pieniędzy zmusił 
Siczyńskiego do zbliżenia 
się z komunistami. 
Przypuszczalnie, został 
nawet zwerbowany 
przez sowieckie służby 
specjalne. Siczyński 
raptem „polubił” 
bolszewików, stanął 
na czele Towarzystwa 

przyjaźni z ZSRR i jeździł 
do Połtawy. 

Po wojnie dwukrotnie odwie-
dzał Lwow – w 1959 i 1968. Był 
przyjmowany bardzo serdecznie, 
nawet przez pierwszego sekreta-
rza obkomu. Istnieje legenda, że 
powiedział pierwszemu komu-
niście obwodu: „A wiecie, hrabia 
Potocki też siedział w tym gabi-
necie, i nawet stół stał tak samo”, 
na co sekretarz aż się zakrztusił.

Zakończył życie w domu 
starców w Detroit. Syn mieszkał 
daleko i ojca nie odwiedzał, a je-
dynie pisał. Miał łóżko w czte-
roosobowym pokoju, niedo-
słyszał i niedowidział. Siostry 
nazywały go „Profesor”.

Wspominał, że w stanisła-
wowskiej „Dąbrowie” kar-
miono lepiej niż w domu star-
ców. Zmarł 16 marca 1979 roku 
w wieku 93 lat.

Pod koniec listopada br. 
Polskie Towarzystwo 
Kulturalno-oświatowe 
„Odrodzenie” w Drohobyczu 
obchodziło ważną dla 
wszystkich Polaków datę 
– 103 rocznicę odzyskania 
przez Polskie niepodległości 
i 230 rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja.

Uroczysty koncert odbył się 
w sali biblioteki im. W. Czor-
nowoła. Projekt „Dla Niepod-
ległości – kontynuacja” został 
zrealizowany ze środków Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów 
w ramach konkursu „Polonia  
i Polacy za Granicą 2021”.

Uroczystości rozpoczęto od 
wysłuchania hymnów Polski 
i Ukrainy. Następnie wspo-
mniano bohaterów, którzy od-
dali swoje życie za wolność 
Ojczyzny. Pamięć o nich na za-
wsze pozostaje w sercach kolej-
nych pokoleń. 

Maria Galas, prezes Towa-
rzystwa „Odrodzenie”, powitała 
zebranych słowami: „Szczerze 
witam drodzy goście i przy-
jaciele! Obowiązkiem każdego 
z nas jest pamiętać o ważnych 
datach w historii swego narodu. 
Dzień Niepodległości jest wiel-
kim świętem wszystkich Pola-
ków! Każde państwo ma swo-
ją drogę do Niepodległości. Dla 
Polski ta droga nie była łatwa. 
Cześć i chwała bohaterom-pa-
triotom, którzy podarowali nam 
życie w pokoju!”.

Prowadzący program kon-
certowo-artystyczny absol-
went sobotnio-niedzielnej 
szkoły języka polskiego w Dro-
hobyczu, obecnie aktor teatru 
dramatycznego Mikołaj Kozak 
powiedział: „Wolność i niepod-
ległość nie są nam dane na za-
wsze. Należy je wciąż zdoby-
wać i podtrzymywać. Płacimy 
za nie wysoką cenę – życie!”. 
Program koncertowy wypeł-
niał temat patriotyczny, ilu-
strowany tematycznymi pre-
zentacjami multimedialnymi. 
Zebrani mogli zobaczyć wybit-
ne wydarzenia w historii Pol-
ski: zaczynając od bitwy pod 

Grunwaldem, poprzez powsta-
nie Kościuszki, listopadowe, 
styczniowe i inne zmagania 
narodu polskiego o wolność. 
Połączenie patriotycznej poezji 
i muzyki stworzyło świątecz-
ną atmosferę. Pośród innych 
utworów wybitnych Polaków 
zabrzmiały strofy poezji Marii 
Konopnickiej:

Ojczyzna moja – to ta ziemia 
droga,
Gdziem ujrzał słońce i gdziem 
poznał Boga,
Gdzie ojciec, bracia i gdzie 
matka miła

W polskiej mnie mowie pacierza 
uczyła.

Ojczyzna moja – to ten duch 
narodu
Co żyje cudem wśród głodu 
i chłodu,
To ta nadzieja, co się w sercach 
kwieci,
Pracą u ojców, a piosnką 
u dzieci!

Ze szczególnym skupieniem 
publiczność wysłuchała polskiej 
poezji w wykonaniu Haliny 
Makarenko i Haliny Kozak. Ileż 
miłości do ojczyzny trzeba mieć, 

aby wysłowić to we wspania-
łych wierszach, stanowiących 
swego rodzaju symbol polskiej 
kultury. Słowo poetyckie wplo-
tło się również w muzykę. Pieśń 
„Tam, w moim kraju…” do słów 
Marii Konopnickiej wykonała 
profesor Drohobyckiego liceum 
muzycznego Maria Gew. Kraj 
ojczysty, chociaż odległy, za-
wsze pozostaje w sercu. W tym-
że wykonaniu zebrani usłyszeli 
pieśń patriotyczną „Rozkwita-
ły pąki białych róż”. Solista Igor 
Lewicki, absolwent sobotnio-
-niedzielnej szkoły języka pol-
skiego w Drohobyczu, obecnie 

student liceum muzycznego, 
wykonał pieśń „Czerwone maki 
na Monte Cassino”.

Zespół wokalny „Odrodze-
nie”, działający przy Towarzy-
stwie pod kierownictwem Olgi 
Tomaszuk wykonał wiązankę 
znanych pieśni polskich: „Pol-
skie kwiaty”, „Przybyli uła-
ni”, „Być może”. W koncercie 
uczestniczył również duet 
bandurzystek liceum muzycz-
nego Uliana Gubicka i Sabi-
na Caruk. Wykonały utwór 
S. Moniuszki „Prząśniczka”. 
Wystąpili również profeso-
rowie liceum Halina Kozak 
(akordeon) i Natalia Kruczen-
kowa (skrzypce). Ozdobą czę-
ści artystycznej był znany na 
Ukrainie i Polsce zespół man-
dolinistów z Truskawca „Leśne 
kwiaty” pod kierownictwem 
Lucyny Nielipy.

Całość spotkania przenikał 
duch patriotyzmu, uniesienia, 
wdzięczności za odzyskaną 
niepodległość i pragnienia kon-
tynuacji tradycji.

Na zakończenie Maria 
Galas podziękowała 
wszystkim uczestnikom 
i wykonawcom 
i zaznaczyła: „Teraz 
sprawą młodego 
pokolenia jest obrona 
naszej niepodległości 
i wolności. Językiem 
muzyki, sztuki 
i kultury – tworzymy 
dziś historię. Jest 
to wielka rzecz 
i odpowiedzialność dla 
każdego Polaka!”.

Wszyscy wykonawcy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy-po-
dziękowania i prezenty. Po kon-
cercie nastrój patriotyzmu nie 
opuszczał zebranych podczas 
rozmów. To szczególne odczucie, 
gdy jesteś sercem w swojej Oj-
czyźnie, bo to z serca bierze Ona 
swój początek.

MARIA GEW 
DROHOBYCKIE LICEUM MUZYCZNE  

IM. W. BARWIŃSKIEGO

Uroczystości z okazji 103. rocznicy Niepodległości Polski
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„Wędrówka przez 
miejsca dziedzictwa 
litewskiego na Ukrainie” 
– przewodnik turystyczny 
pod tym tytułem wydała 
organizacja społeczna 
„East European 
Cooperation” w ramach 
projektu, zrealizowanego 
przy wsparciu Rady 
Kultury Litwy i Konsulatu 
honorowego Litwy we 
Lwowie. 

KONSTANTY CZAWAGA 

– Jest to pierwsza próba zebrania ma-
teriału historycznego o ważnej dla Litwy 
spuścizny na Ukrainie w jedną kompletną 
publikację – powiedziała Czytelnikom Ku-
riera Galicyjskiego Beatričė Beliavciv, dy-
rektor tej organizacji i kierownik projektu. 
– W taki sposób staramy się popularyzo-
wać nieznane szerszym kręgom obiekty 
historyczne, odkryć ich prawdziwą war-
tość historyczną. Stanie się to instru-
mentem do poparcia rozwoju potencjału 
turystycznego różnych regionów Ukrainy, 
a także przyciągnie uwagę społeczeństwa 
litewskiego i ukraińskiego do kwestii 
ochrony wspólnej spuścizny historycznej 
i zachowania jej dla przyszłych pokoleń.

Beatričė Beliavciv opowiedziała 
o działalności organizacji East European 
Cooperation. 

– Założona została w 2015 roku na Li-
twie i jej zadaniem jest współpraca z mu-
zeami, fundacjami kultury, instytucjami 
naukowo-badawczymi. East European 
Cooperation realizuje projekty, skierowa-
ne na zachowanie litewskiej spuścizny 
kulturalno-historycznej na terenach Ukra-
iny. W taki sposób stara się wypełnić białe 
plamy wspólnej pamięci historycznej obu 
krajów – podkreśla pani Beatričė.

– Dziś coraz częściej obserwujemy 
wzrost społecznego zainteresowania 
własną pamięcią historyczną i spuści-
zną kulturalną – mówiła dalej Beatričė 
Beliavciv. – Po raz kolejny przerzucamy 
karty przeszłości i staramy się przeanali-
zować wydarzenia historyczne. Dlaczego 
jest to ważne? Przede wszystkim dlatego, 
że studiując wydarzenia historyczne, kon-
centrujemy się nie na przeszłości, lecz na 
tym, co pozostało i dotyczy dnia dzisiej-
szego. Kierujemy się głównie do spuści-
zny historycznej, będącej fundamentem 
współczesnej kultury każdego narodu. Ta 
spuścizna jest również podstawą świato-
wej koncepcji turystyki, która we współ-
czesnym europejskim pojęciu gwarantuje 
jej zachowanie. Jednak, żadna kultura, jak 
i jej spuścizna, nie jest jednorodną i izolo-
waną. Przeważnie jest to wynik działania 
kilku historycznych epok i współdziałania 
różnych tradycji. Nasz projekt badań, ak-
tualizacji i popularyzacji litewskiej spuści-
zny kulturalnej na Ukrainie połączył różne 
organizacje społeczne i grupy ekspertów 
obu państw. Dzięki temu miały miejsce 
badania naukowe zabytków architektury 
okresu Księstwa Litewskiego na Ukrainie. 
W muzeach i archiwach odszukano wie-
le materiałów, odkrywających nieznane 
wcześniej okoliczności. Naszym celem 
jest pokazanie wspólnego kontekstu hi-
storycznego na terenach Ukrainy i umiej-
scowienie go w narodowej spuściźnie obu 
państw. Aktualizowano obiekty litewskiej 
spuścizny kulturalnej i historycznej takie 
jak groby uczestników powstania stycz-
niowego we Lwowie. We współpracy 
z naszymi partnerami otwarte zostały 
ekspozycje dotyczące książąt Koriato-
wiczów i ich działalności w Mukaczowie 

i Kamieńcu Podolskim. Opracowaliśmy tra-
sy turystyczne jako podstawy przyszłych 
Szlaków Kulturowych Europy: „Trasa 
księcia Feodora Koriatowicza” i „Trasa hi-
storyczna Tatarów Krymskich z Krymu na 
Litwę”. Na podstawie badań naukowych 
uzupełniliśmy informację w encyklopedii 
publicznej Wikipedii, nawiązaliśmy umo-
wy z regionalnymi centrami turystycz-
nymi w celu poszerzenia propozycji tras 
turystycznych i liczby zabytków na tych 
trasach – stwierdza Beatričė Beliavciv. 

W przewodniku wykorzystano mate-
riały zebrane przez naukowców w ciągu 
ostatnich pięciu lat. Dr Swietłana Bilaje-
wa z Instytutu Archeologii Ukraińskiej 
Akademii Nauk, prowadząca badania 
archeologiczne w miejscowości Tiaginka 
w obw. chersońskim odnalazła na wy-
spie w miejscu zlewiska rzek Tiaginki 
i Dniepru resztki fortyfikacji z przełomu 
XIV-XV wieków, którą książę Witold wy-
budował tam dla ochrony południowych 
rubieży Wielkiego Księstwa Litewskiego 
i szlaków handlowych z Morza Czarnego 
do krajów Bałtyckich. Jak twierdzi histo-
ryk, kontrforsy tej fortecy są podobne do 
tych w zamku w Trokach na Litwie, a pię-
trowa wieża ma analogiczną konstrukcję, 
jaką widać w tradycjach zamków w Pol-
sce, na Białorusi i Litwie. Wzdłuż połu-
dniowego muru fortecy odnaleziono beł-
ty kusz, analogiczne do litewskich z tego 
okresu, a również nakładki na skórzane 
torby – prawdopodobnie kupców lub han-
dlowców. Ważne są również świadectwa 
kontaktów z Polską już w początkowym 
okresie istnienia fortecy – znaleziono pol-
skie monety Władysława Warneńczyka 
(1434-1444) i Zygmunta III. Znaleziono 
wiele dowodów świadczących o inten-
sywnym handlu ze Wschodem. Kompleks 
Tiaginia posiada nadzwyczajne znacze-
nie dla nowego spojrzenia na procesy 
historyczne. 

– Te znaleziska na 
południu Ukrainy 
świadczą o obecności 

Wielkiego Księstwa 
Litewskiego i Ruskiego 
i  jednocześnie 
sprostowują ideę 
„dzikiego pola” 
z historiografii 
radzieckiej – 
stwierdziła Swietłana 
Bilajewa.

Podczas kompletowania materiałów na 
Polesiu, Ziemi Kijowskiej, Siewierskiej i Po-
łtawskiej uczestnicy projektu przeanalizo-
wali losy dawnych zabytków litewskich. Na 
przykład w Owruczu na Żytomierszczyźnie 
w miejscu dawnego zamku w czasach Rze-
czypospolitej w XVII wieku wybudowano 
kościół jezuitów. Świątynia później służy-
ła grekokatolikom i prawosławnym, aż do 
jej zniszczenia przez komunistów w latach 
1930. Obecnie został wybudowany tam 
nowy sobór prawosławny.

Opracowując przewodnik wykorzy-
stano książki historyka, dr Borysa Czer-
kasa z Instytutu historii Ukrainy NAN, 
w których opisuje on badania nad historia 
Czernihowa. Dowiadujemy się, że miasto 
położone na północnym wschodzie od 
Kijowa nad rzeką Desną było od dawna 
książęcą stolicą tych ziem, noszącą na-
zwę Siewierszczyzna. W czasach nawały 
mongolskiej miasto utraciło swe znacze-
nie i podupadło wskutek przeniesienia 
stolicy regionu do Briańska. Miasto odzy-
skało swe znaczenie w czasach panowa-
nia książąt Gedyminowiczów, szczególny 
zaś rozwój osiągnęło w czasach księcia 
Świdrygały, który podniósł go do stop-
nia miast królewskich. W tym właśnie 
okresie wojowie z Czernihowa pod sztan-
darami Wielkiego Księstwa Litewskiego 
walczyli z krzyżakami. W XIV–XV wiekach 
następuje okres intensywnej rozbudowy 
miasta. W czasie panowania Gedyminowi-
czów na podwalinach starych fortyfikacji 
odnowiono czernihowski zamek obronny. 
Po okresie pobytu w mieście wojsk Mosko-
wii forteca została odnowiona w czasach 
Rzeczypospolitej i długo służyła później 
kozakom.

Borys Czerkas zwrócił również uwa-
gę na Sobór św. Trójcy w Czernihowie, 
uważany za budowlę z okresu państwa 
kozackiego. Świątynia została zaprojekto-
wana przez architekta z Wilna Jana Zauera 
(Zaorowicza, Zahora). Litewski architekt 
połączył tu wpływy północnoeuropej-
skiej sztuki i tradycji ukraińskiego baroku. 
Budowę świątyni fundował Iwan Mazepa, 
jej budowę rozpoczęto w 1679 roku. Ten 
sam architekt projektował również szereg 
innych obiektów na tych terenach, jak np. 
Mgarski klasztor Przemienienia Pańskiego 
w obecnym obw. połtawskim. Jak twier-
dzi dr Czerkas – „świątynia unosi się nad 
ziemią, łącząc świat bałtycki i stepowy, 
pokazując zwycięstwo osiadłej cywilizacji 
europejskiej nad koczowniczą stepową”.

Nad rzeką Desna leży również miasto 
Nowogród Siewierski, który w okresie 
Rusi Kijowskiej był książęcą stolicą. Jak 
opisuje Borys Czerkas, wraz z przejęciem 
tych ziem przez Gedyminowiczów ich wło-
darzem został książę Korybut, syn Olgier-
da. Wojowie z tego miasta brali udział we 
wszystkich wojnach, prowadzonych przez 
Księstwo Litewskie. W okresie Rzeczypo-
spolitej wybudowano tu męski klasztor 
Przemienienia Pańskiego. W XVII–XVIII 
wieku otrzymał on kształt, który zacho-
wał się do naszych czasów. Ten obron-
ny klasztor jest przykładem obronnych 
obiektów sakralnych tego okresu.

Szczególne miejsce w przewodniku po-
święcone jest Kijowowi, jednemu z centrów 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, ziem le-
żących obecnie na terenach współczesnej 
Ukrainy. Rządy sprawowała tam część 
rodu Gedyminowiczów – Włodzimierzowi-
cze. Kroniki z tamtych czasów Wielkiego 
Księcia Litewskiego Witolda tytułują jako 
księcia litewskiego i kijowskiego. Zamek ki-
jowski z tamtego okresu stał od 1362 roku 
do początku XVIII wieku. Jako budowla 
z okresu litewskiego nosił wśród ludu takąż 
nazwę – „Litewski”. Sobór Wniebowstąpie-
nia NMP – centralna świątynia Ławry Kijo-
wo-Peczerskiej – była miejscem pochówku 
książąt litewskich. Najbardziej znany wśród 
nich był książę, hetman i wybitny wódz 
Konstanty Ostrogski.

Jednak najwięcej obiektów spuści-
zny litewskiej znajduje się na Wołyniu 
i Podolu. Jednym z nich jest znany za-
mek Lubarta w Łucku. Niedaleko stąd 
leży zachowany do dziś zamek w Ołyce 
książąt Radziwiłłów – jednego z najpo-
tężniejszych rodów litewskich i Rzeczy-
pospolitej. W obw. rówieńskim mamy 
zamki i pałace w takich miejscowościach 
jak: Ostróg, Międzyrzecz, Dubno, Ko-
rzec. W obw. chmielnickim zachowały 
się zabytki w Starokonstantynowie, 
Zasławiu, Międzybożu, Latyczowie i, 
naturalnie, Kamieniec Podolski. W obw. 
tarnopolskim jest to przede wszystkim 
rodowe gniazdo Koriatowiczów-Wisnio-
wieckich – Wiśniowiec, gdzie zachowa-
ła się wzniesiona w czasach litewskich 

w 1531 roku cerkiew Wniebowstąpienia 
Pańskiego. W 2016 roku strona litew-
ska przekazała do muzeum w pałacu 
w Wiśniowcu na stałą ekspozycję por-
trety książąt Wiśniowieckich. W obw. 
tarnopolskim zabytki litewskiej kultury 
możemy zobaczyć w Krzemieńcu, Skale 
Podolskiej. Powstanie i rozwój miasta 
Winnicy również przypada na czasy pa-
nowania tu książąt Koriatowiczów. Dziś 
większość obiektów z czasów Wielkiego 
Księstwa Litewskiego można obejrzeć 
jedynie na obrazach z tamtych czasów. 
Zachowały się tu jedynie zabudowania 
klasztorów dominikanów, franciszka-
nów i jezuitów.

Projekt zwraca uwagę również na 
działaczy kultury pochodzenia litewskie-
go. Fundamentem zbiorów dzisiejszego 
Muzeum sztuki im. Oleksija Szowkunenka 
w Chersoniu są zbiory sztuki pięknej, za-
łożone przez działacza kultury, mecenasa 
i kolekcjonera księcia Mikołaja Giedroycia 
(1853-1933), przedstawiciela starego rodu 
litewskiego. Zebrał on kolekcję najbardziej 
znanych malarzy i wspierał finansowo 
nieznanych początkujących artystów. Za-
początkował wystawy objazdowe. Dzię-
ki niemu powstały również zbiory dzieł 
sztuki w Mikołajowie, Mariupolu, Dnie-
prze, Sumach i na Krymie. W 1930 roku 
został aresztowany przez NKWD, jego 
majątek skonfiskowano. Zmarł w biedzie, 
obecnie uczczony jest w kilku tablicach 
pamiątkowych. 

We wspomnianym Muzeum w Cherso-
niu zachowały się dzieła 49 malarzy litew-
skich, w tym tak znanych, jak Augustinas 
Savicaks i jego syn Raimondas Savickas. 
Natomiast w Chersońskim muzeum krajo-
znawczym przechowywana jest „Ewange-
lia”, wydrukowana w 1600 r. w Wilnie. 

W przewodniku nie zapomniano 
i o litewskiej spuściźnie we Lwowie i Ziemi 
Lwowskiej, ale dokładnie materiał o tym 
przekażemy Czytelnikom Kuriera Galicyj-
skiego w kolejnych numerach

Na zakończenie rozmowy Beatričė Be-
liavciv sprezentowała redakcji oryginalne 
wydanie informacyjne o komnacie pamięci 
Teodora Koriatowicza, która została przed 
trzema laty otwarta na zamku w Mukaczo-
wie na Zakarpaciu.

Znany litewski historyk prof. Alfredas 
Bumblauskas we wstępie do tego wydania 
podkreślił:

– Gdy mówimy o okresie Teodora Koria-
towicza w Mukaczowie, nie zawsze uświa-
damiamy, że mowa tu o Litwie, ponieważ 
nie jest to Wielkie Księstwo Litewskie, 
lecz historyczne tereny Węgier. Mówimy 
jednak o czasach Witolda Wielkiego, do 
którego z szacunkiem odnosi się zarówno 
Litwa, jak i Ukraina. Właśnie od tego mo-
mentu rozpoczyna się wspólna spuścizna 
historyczna dwóch narodów. Czasy te 
ważne są też i z tego powodu, że świadczą 
o wspólnej drodze Litwy i Ukrainy do Euro-
py – zaznacza prof. Bumblauskas.

O litewskiej spuściźnie kulturalnej na Ukrainie
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Literatura z historii sztuki 
lwowskiej i muzealnictwo 
lwowskie wzbogaciło się 
o jeszcze jedną niezwykle 
cenną publikację. Jest 
to Katalog zbiorów 
„Rzeźby polskiej i z Polską 
związanej – wiek XIX-XX 
w Lwowskiej Narodowej 
Galerii Sztuki imienia 
B. Woźnickiego” pióra 
Igora Chomyna, znanego 
lwowskiego muzealnika 
i historyka sztuki. 

JURIJ SMIRNOW

Jest to monumentalna pra-
ca naukowa, która zawie-
ra ponad 540 stron na-

ukowego tekstu i kolorowych 
ilustracji. W nowej publikacji 
Igor Chomyn, kustosz i głów-
ny inwentaryzator Lwowskiej 
Narodowej Galerii Sztuki, kon-
tynuuje swoją pracę inwen-
taryzacji bogatych zbiorów 
galerii lwowskiej, rozpoczętą 
publikacją w 2015 roku dwu-
tomowego dzieła pt. „Katalog 
plakiet, medalionów i medali 
polskich i z Polską związanych 
w Lwowskiej Narodowej Ga-
lerii Sztuki” obejmującej 1245 
zabytków. W nowej pracy na-
ukowej I. Chomyn prezentuje 
kolekcję rzeźby polskiej w XIX 
i pierwszej połowie XX stu-
lecia w liczbie 238 obiektów. 
Wydawcą „Katalogu rzeźby 
polskiej...” jest Stowarzysze-
nie Oświaty i Kultury Polskiej 
w Krakowie, zaś praca powsta-
ła pod redakcją znanego kra-
kowskiego uczonego Jerzego T. 
Petrusa. Wydanie katalogu do-
finansowano ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (MKiDN) pocho-
dzących z Funduszu Promocji 
Kultury. Instytucją zarządza-
jącą tym Programem występuje 
warszawski Narodowy Insty-
tut Polskiego Dziedzictwa Kul-
turowego za Granicą „Polonika”. 

Jak napisał Jerzy T. 
Petrus: „Katalog jest 
jednym z licznych 
owoców trwającej od 
wielu lat współpracy 
polskich i ukraińskich 
historyków sztuki 
oraz muzealników. We 
Lwowie inicjatorem 
i patronem w tej 
dziedzinie był Borys 
Woźnicki, wieloletni 
dyrektor Lwowskiej 
Galerii, która obecnie 
nosi jego imię”. 

Warto podkreślić, że katalog 
został wydany w dwóch języ-
kach – polskim i ukraińskim. 
Wydanie wyróżnia wysoki 
standard druku – papier kre-
dowy, zdjęcia kolorowe autor-
stwa wybitnego lwowskiego 
fotografa śp. Illi Lewina, a także 
Ołeny Subacz. Wysokiej kla-
sy projekt graficzny wyda-
nia i projekt okładki autorstwa 
Anny Hałuniewicz.

Zbiór rzeźb Lwowskiej 
Galerii Sztuki obejmuje 
dzieła znanych 
polskich artystów, 
wykształconych 
w murach Krakowskiej 
Akademii Sztuk 
Pięknych, jak również 
w znanych centrach 
kultury Europy 
Zachodniej, którzy 
znaczną część swego 
życia i twórczości 
związani byli ze 
Lwowem. 

Wśród rzeźbiarzy wymie-
nimy nazwiska Tadeusza Ba-
rącza, Tadeusza Błotnickiego, 
Luny Drexlerówny, Parysa Fi-
lippiego, Janiny Reichert-Toth, 
Jadwigi Horodyskiej. Tema-
tycznie przeważają rzeźby por-
tretowe, ale też rzeźba sakralna, 
modele pomników i nagrob-
ków przeznaczonych dla lwow-
skich placów czy też Cmentarza 
Łyczakowskiego. 

Tak różnorodny zespół rzeźb 
powstał w rezultacie połączenia 
zbiorów kilku przedwojennych 
lwowskich muzeów, instytucji 
i osób prywatnych. Tak rady-
kalne posunięcia zostały wpro-
wadzone w życie przez władzę 
sowiecką, która nie szanowa-
ła i nie ceniła wielowiekowego 
dorobku lwowskich mecenatów 
i muzealników i w latach 1939-
1941 przekształciła lwowskie 
zbiory dzieł sztuki według wła-
snych zasad ideologicznych 
i własnej mentalności. Dlatego 
we współczesnej kolekcji Lwow-
skiej Galerii sztuki są dzieła nie 
tylko ze zbiorów Galerii Na-
rodowej Miasta Lwowa, „któ-
rej obecna lwowska instytucja 
muzealna jest kontynuatorką”, 

ale też z bezmyślnie zlikwido-
wanego Muzeum Książąt Lubo-
mirskich, czy zbiorów Bolesła-
wa Orzechowicza, tworzących 
oddział Muzeum Narodowego 
im. Króla Jana III Sobieskiego, 
które też nie przeżyło w przed-
wojennych kształtach i padło 
ofiarą działalności czerwonych 
komisarzy. 

Jeszcze bardziej tragicznymi 
były losy kolekcji prywatnych, 
które zostały po prostu znacjo-
nalizowane i rozparcelowane 
po różnych muzeach, przy czym 
część dzieł sztuki po prostu zgi-
nęła.Niektóre osoby prywatne 
przekazywały swoje zbiory do 
muzeów w depozyt mając na-
dzieję odzyskać je po wojnie, 
cojednak nigdy nie nastąpiło, 
zaś niejeden właściciel zginął 
na Syberii, w Kazachstanie lub 
w Katyniu. 

W latach powojennych 
w kolekcji Lwowskiej 
Galerii Sztuki 
gromadzono również 
dzieła sztuki 
z zamkniętych przez 
władzę sowiecką 
kościołów, a nawet 
rodzinnych kaplic. 

W ten sposób w zbiorach 
galerii znajdujemy np. rzeźby 
z kościoła św. Marii Magdale-
ny (marmurowy pomnik Marii 
Mikolaschowej) czy kościo-
ła Matki Boskiej Gromnicznej 
(alabastrowy ołtarz, dzieło Ja-
dwigi Horodyskiej, który po-
wstał w alabastrowni książąt 
Czartoryskich w Żurawnie). 
Autorstwa Jadwigi Horodyskiej 
jest też piękna alabastrowa po-
stać św. Stanisława Kostki, 
która również pochodzi z tegoż 
kościoła. 

Autor katalogu kustosz Igor 
Chomyn szczególną uwagę 
zwrócił na grupę modeli po-
mników i nagrobków. Część 
z nich nigdy nie była zrealizo-
wana, część została wykona-
na w nieco innych kształtach 
„pozwalających niekiedy na 
śledzenie procesu twórcze-
go” artystów. Jeszcze bardziej 
ciekawe są projekty konkur-
sowe, które nie doczekały się 
realizacji. 

W zbiorach Lwowskiej 
Galerii Sztuki 
znajdują się modele 
pomników Adama 
Mickiewicza, Juliusza 
Słowackiego, Tadeusza 
Kościuszki, Józefa 
Korzeniowskiego, 
a także pomnika 
lotników 
amerykańskich 
i pomnika ofiar 
Talerhofu. Wśród 
projektów na pewno 
najbardziej znany 
szerokiej publiczności 
jest model popiersia 
Marii Konopnickiej 
autorstwa Luny 
Drexlerówny 
przeznaczony na 
pomnik na grobie 
wybitnej poetki. 

Pomnik został odsłonię-
ty w 1935 roku na Cmenta-
rzu Łyczakowskim, ale został 
zniszczony w czasie II woj-
ny światowej. Dzięki mode-
lowi z Galerii Sztuki popier-
sie zostało zrekonstruowane 
w 1950 roku przez ukraiń-
skiego rzeźbiarza Wołodymy-
ra Skołozdrę.

We wstępie do katalogu Igor 
Chomyn pisze, że „celem pu-
blikacji jest wypełnienie luki 
w wiedzy o zabytkach pre-
zentujących jedną z dziedzin 
twórczości artystycznej, zgro-
madzonych w największej 
lwowskiej instytucji muzeal-
nej. Kolekcja ta jest stosunkowo 
mało znana zarówno w Polsce, 
jak i na Ukrainie. Tylko zniko-
ma jej część trafiła do stałych 
ekspozycji Galerii we Lwowie 
oraz do jej działów w Olesku 
i Złoczowie. Prezentacja zasobu 
muzealnego Galerii ma również 
za zadanie wyjaśnienie obie-
gowych opinii o jej zawartości 
i liczebności”. 

Na łamach prezentowanego 
katalogu autor złożył podzię-
kowania ludziom i instytucjom, 
bez którychżyczliwej pomocy 
to dzieło być może nigdy by nie 
powstało. 

Autor serdecznie podzię-
kował pracownikom Departa-
mentu ds. Polskiego Dziedzic-
twa Kulturowego za Granicą 
w MKiDN śp. dyrektorowi Jac-
kowi Milerowi, Dorocie Jani-
szewskiej-Jakubiak oraz Mi-
chałowi Michalskiemu, a także 
Jerzemu T. Petrusowi, byłemu 
wicedyrektorowi Zamku Kró-
lewskiego na Wawelu.

Ze swojej strony życzy-
my autorowi Igorowi Chomy-
nowi twórczego natchnienia 
w dalszej pracy nad następny-
mi publikacjami poświęcony-
mi zbiorom Lwowskiej Galerii 
Sztuki. Mamy równieżnadzie-
ję, że przykład Igora Chomy-
na zainteresuje pracowników 
naukowych innych muzeów 
lwowskich i z czasem powsta-
ną również katalogi cennych 
dzieł sztuki i historii zgro-
madzonych w ich cennych 
zbiorach.

Polska rzeźba w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki
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Tym razem odkryjemy na 
nowo zapomniane karty 
historii narciarstwa 
w Karpatach. Spadł pierwszy 
śnieg i wielu jest chętnych 
przejechać się po starych 
i nowych trasach. Historia 
zawodowego narciarstwa na 
tych terenach liczy nie jedno 
dziesięciolecie.

PETRO HAWRYŁYSZYN  
ROMAN CZORNEŃKI

Wśród źródeł na ten te-
mat warto przytoczyć 
książkę „Turystyka 

i uzdrowiska Galicji”, autorstwa 
profesora wydziału turystyki 
Przykarpackiego Uniwersytetu 
im. W. Stefanyka Wołodymyra 
Kłapczuka. Również profesor 
Stanisław Nicieja z Uniwersy-
tetu Opolskiego poświęcił tej 
tematyce niemało miejsca w II 
tomie słynnej serii „Kresowej 
Atlantydy”.

Pierwsze rysunki, przedsta-
wiające narciarzy odnaleziono 
na skałach wybrzeży Arkty-
ki. Widoczni są na nich myśli-
wi na nartach, goniący zwie-
rzynę. Dawni narciarze jeździli 
z jednym kijkiem, a raczej pałką, 
trzymając ją jak przysłowiowa 
Baba Jaga miotłę. Fachowcy są 
zdania, że te naskalne rysun-
ki mają około czterech tysię-
cy lat. Pierwsze narty „oswoili” 
mieszkańcy Skandynawii. Po 
raz pierwszy narty wspomina-
ne są w eposie Edda, spisanym 
o wiele później niż się pojawi-
ła jego ustna forma. Jedna z sag 
eposu opowiada o życiu okrut-
nego norweskiego króla Geral-
da III Gardrade (1015-1066). Za 
najlepszego narciarza królestwa 
uważano, naturalnie, samego 
króla. Temu, kto miał nieostroż-
ność zwyciężyć króla w zawo-
dach, władca proponował o wie-
le trudniejszą trasę. Gość, jadąc 
nieznanym szlakiem, po pierw-
szym zakręcie spadał w prze-
paść. W ten sposób król zostawał 
zwycięzcą przez wiele lat. W hi-
storii Gerald II miał przydomek 
Gardrade – bezlitosny, okrutny.

Co się tyczy Hucułów, nie 
znali oni nart do czasów Au-
stro-Węgier. Zostały tu sprowa-
dzone, jak i wiele innych rzeczy, 
w wyniku aktywnej moderni-
zacji życia. Na przykład – trasa 
kolejowa Stanisławów-Woro-
nenka, przełożona w 1894 roku, 

N
A

C

odkryła wcześniej nieznane te-
reny Huculszczyzny. Władze 
imperium miały zamiar połą-
czyć Galicję Wschodnią z Wę-
grami, by otrzymać dostęp do 
olbrzymich wówczas zapasów 
drewna w Karpatach. Trasa ko-
lejowa znacznie ułatwiła dostęp 
do gór i doprowadziła do rozwoju 
turystyki rekreacyjnej. Zaczęto 
budować pensjonaty i wille dla 
kuracjuszy, szczególnie dla cho-
rych na gruźlicę, szerzącą się 
wówczas wśród ludności. Setki 
takich pensjonatów pojawiło się 
w Worochcie, Jaremczu, Tataro-
wie, Mikuliczynie, Jamnie i in-
nych miejscowościach. Co roku 
wypoczywało tu blisko 10 tys. 
osób. Drukowano mapy tere-
nu i przewodniki po górach. Do 
tych, którzy przecierali tu szlaki 
turystyczne należeli Mychaj-
ło Kociubiński, Łesia Ukrain-
ka, Wasyl Stefanyk, Olga Koby-
lańska, Iwan Franko, Mychajło 
Hruszewski i inni.

Największym towarzystwem 
turystycznym było wówczas 
Polskie Towarzystwo Tatrzań-
skie (PTT), powstałe w Krako-
wie w 1873 roku. Rozwijało się 
intensywnie i w latach 1930. li-
czyło już blisko 18 tys. członków 
i miało 30 niezależnych oddzia-
łów. Na terenach Huculszczy-
zny był oddział w Stanisławowie 
z filiami w Bytkowie, Worochcie, 
Delatynie, Dolinie, Kałuszu, Mi-
kuliczynie, Nadwórnej, Soło-
twinie i Jaremczu oraz delegatu-
ry w Rafajłowej i Porohach. Był 
też oddział w Kołomyi z filiami 
w Kosowie, Jabłonowej, Kutach 
i Żabiem. Członkowie PTT mieli 
prawo wolnego pobytu w schro-
niskach, swobodnego porusza-
nia się po terenach przygranicz-
nych (konieczne było posiadanie 
zaświadczenie ze zdjęciem) oraz 
przebywać w lasach państwo-
wych, darmowo otrzymywać 
organ Towarzystwa „Wierchy” 
i kwartalnika „Przegląd tury-
styczny”. Mieli prawo również 
do zniżek przy zwiedzaniu pie-
czar w miejscowości Krywcze na 
Podolu. W razie opłaty 2,5 złotego 
uzyskiwali prawo ulgowego po-
bytu w schroniskach Polskiego 
Klubu Narciarskiego.

Druga organizacja – Kar-
packie Towarzystwo Nar-
ciarskie (KTN) z centrum we 
Lwowie – odpowiadała kon-
kretnie za zimowy odpoczy-
nek, mając schronisko na 80 
miejsc w Sławsku. Rozwojem 

narciarstwa zajmowały się 
inne stowarzyszenia: Przemy-
skie Towarzystwo Narciarskie, 
sekcja narciarska Lwowskie-
go Klubu Sportowego „Pogoń”, 
sekcja narciarska I Lwowskie-
go Klubu Sportowego „Czar-
ni”, sekcja narciarska Akade-
mickiego Sportowego Klubu 
w Warszawie, Towarzystwo 
Rozwoju Narciarstwa w Krako-
wie, Klub Polskich Towarzystw 
Turystycznych w Warszawie.

Warto również zaznaczyć, 
że Klub Czechosłowackich Tu-
rystów (KCST) w Pradze miał 
swoje filie na Zakarpaciu: Pod-
karpatoruska Żupa Turystycz-
na w Użhorodzie, oddziały KCST 
w Mukaczewie i Rachowie.

20 maja 1910 roku w Stani-
sławowie założono Towarzy-
stwo „Czarnohora”, stawiają-
ce sobie za cel lepsze poznanie 
kraju, gór Galicji, Bukowiny, 
Alp i Tatr. Prowadzono agita-
cję wśród turystów i badaczy 
przyrody oraz współpracowano 
z NTSz we Lwowie.

Pierwsza wojna światowa 
przerwała rozwój turystyki, 
przerwały swoją działalność 
towarzystwa turystyczne, oraz 
dokonała szkód materialnych 
– zniszczono mosty kolejowe 
(w tym słynny wiadukt w Ja-
remczu), spalono schroniska.

Po wojnie ruch turystycz-
ny odnowił się i stał się bar-
dziej zorganizowany. W okre-
sie międzywojennym Jaremcze 
i Worochta weszły do listy zi-
mowych kurortów Polski, kon-
kurując nawet z Zakopanem 
w Tatrach. Rozwój tych miejsco-
wości był możliwy dzięki do-
tacjom, płynącym z Warszawy 
przez Towarzystwo Miłośników 
Huculszczyzny. Patronami tego 
Towarzystwa byli wpływo-
wi generałowie i ministrowie: 
Kordian Zamorski, Kasprzycki 
czy Walerian Czuma. Prócz tego, 
że byli politykami, byli miłośni-
kami gór, a szczególnie Karpat.

W 1924 roku założono to-
warzystwo sportowe pod na-
zwa Karpacki Klub Narciarski, 
mający na celu rozwój narciar-
stwa. Wcześniej, bo w 1909 
roku, w Towarzystwie „Sokół” 
pojawiły się pierwsze sek-
cje narciarskie, ale ich rozwój 
przerwała I wojna światowa. 

11 października 1924 roku 
we Lwowie w siedzibie To-
warzystwa „Sokił-Bat’ko” od-
było się zebranie miłośników 

sportów zimowych, którzy 
ogłosili powstanie „Karpac-
kiego Leszczatorskiego Klubu” 
(KLK). Prezesem został wybra-
ny Lew Szeparowicz. Emblemat 
klubu zaprojektował Robert Li-
sowski, a hymn ułożył Roman 
Kupczyński. Początkowo klub 
kultywował wszystkie rodzaje 
sportów: tenis, pływanie, tu-
rystykę górską i lekką atletykę. 
Z czasem skoncentrował się je-
dynie na narciarstwie (biegach, 
skokach i zjazdach). Klub został 
zlikwidowany w 1939 roku 
przez komunistów. Wznowić 
jego działalność udało się we 
Lwowie dopiero w 1989 roku.

W 1924 roku Ukraińcy zało-
żyli również Towarzystwo Tu-
rystyczno-Krajoznawcze „Płaj”. 
Zajmowało się ono budową 
schronisk, w tym na połoninie 
Plisce koło gór Grofa, Dobuszan-
ka, Sywula, znakowało na nie-
biesko-żółto szlaki turystyczne 
z Osmołody do Tatarowa i usta-
wiało drogowskazy. „Płaj” miał 
nawet stałych pracowników, 
których obowiązkiem było pro-
wadzenie turystów po szlakach, 
pilnowanie bezpieczeństwa wę-
drówek i odnawianie schronisk.

Narciarstwo było głównym 
celem działalności odrodzo-
nego po I wojnie PTTK. W tym 
celu komisja narciarska miała 
agitować o zwiększenie liczby 
członków, sekcji, organizować 
szkolenia, rozbudowywać sieć 
schronisk i stacji turystycznych 
w okolicach górskich uzdrowisk 
– czyli poprawić stan sportów 
zimowych. Bardzo popular-
nym było schronisko „Dworek 
Czarnogórski”. Liczba członków 
sekcji narciarskich stale rosła. 
Pojawiały się kluby narciarskie 
w Warszawie, Krakowie, Stryju, 
Kołomyi, Zakopanem, Pozna-
niu, Żywcu. Wkrótce Polskie 
Towarzystwo Narciarskie pod-
porządkowano Komisji narciar-
skiej PTT, a jego oddziały przy-
jęto jako członków zbiorowych.

Pojawiały się różnego rodza-
ju zawody sportów zimowych. 
W Worochcie przebiegały za-
wody „Huculskim szlakiem II 
Brygady Legionów”, o Puchar 
Czarnogóry, o Puchar Karpat 
Wschodnich. Zawody te odwie-
dzali nawet sportowcy z Nor-
wegii. W czasie zawodów zda-
rzały się wypadki śmiertelne 
zawodników. W 1933 roku pod 
lawiną w Czarnogórze zginął 
26-letni piłkarz lwowskiej „Po-
goni” Henryk Garapicz. W 1936 
roku w tych samych okolicach 
pod lawiną zginęli 25-letni le-
karz Lesław Chlipalski i 19-let-
ni student Lwowskiego Uni-
wersytetu Andrzej Steusing, 
syn prof. Zdzisława Steusinga.

Mirosław Nahirnyj, autor 
książki „Worochta – perła Kar-
pat. Materiały historyczne”, 
która ukazała się w 2007 roku, 
podaje interesującą informa-
cję o budowie skoczni narciar-
skiej w Worochcie. Pierwsza 
skocznia, koło stacji kolejowej, 
zbudowana została przez miej-
scowych amatorów skoków 
w 1933 roku. Teren pod jej bu-
dowę przekazała rodzina Mo-
czerniaków. Ta skocznia nie 
zachowała się. W 1936 roku 
Sportowy Klub buduje w Wo-
rochcie skocznię o wysokości 
50 m. Tutaj sportowiec z Nor-
wegii wykonał rekordowy skok 
o długości 70 m.

Po II wojnie światowej wła-
dze sowieckie odnowiły część 
sanatoriów i baz turystycznych 
dla aktywnego wypoczynku. 
W Worochcie zbudowano nową 
skocznię i otwarto bazę trenin-
gową skoczków. W niezależnej 
Ukrainie szybciej rozwijają się 
prywatne usługi turystycz-
ne, takie jak kurort „Bukowel”. 
Karpaty jednak utrzymały sła-
wę jednego z najlepszych cen-
trów narciarskich na Ukrainie. 
W warunkach umiejętnej go-
spodarki są przed nimi nie naj-
gorsze perspektywy.

Narciarstwo w Karpatach

ZAWODY NARCIARSKIE O PUCHAR CZARNOGÓRY W WOROCHCIE. WYŚCIG NA 12 KM. 22 LUTEGO 1936 R. 

ZAWODY NARCIARSKIE „HUCULSKIM SZLAKIEM II BRYGADY 
LEGIONÓW”. BRYGADA KAWALERII Z SUWAŁK SKŁADA WIENIEC 
POD KRZYŻEM LEGIONISTÓW
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Legendy starego Stanisławowa (54)

IWAN BONDAREW

Pierze 
31 marca 1942 roku w Sta-

nisławowie spadł śnieg. Wła-
ściwie, to mieszkańcy miasta 
myśleli, że to śnieg. Był on jed-
nak jakiś dziwny – nie był zim-
ny i nie topniał. Dopiero później 
okazało się, że to nie śnieg, a… 
pierze. Zwykłe gęsie pierze na 
poduszki i pierzyny. Miesz-
kańcy zrozumieli od razu, skąd 
wieje wiatr.

A wiał od strony getto. 
W tym dniu gestapo i schutz-
policja przeprowadzali operację 
specjalną. Pięć tysięcy Żydów 
wysiedlono z domów, załado-
wano do wagonów i wywie-
ziono do Bełzca do obozu kon-
centracyjnego. A tam, gdzie są 
Żydzi, tam są skarby. Więc po-
licja rozpruwała poduszki i pie-
rzyny w poszukiwaniu złota. 
Może coś znaleźli?

Ten, który oszukał śmierć
Fataliści powiadają, że losu 

zmienić nie można – co masz 
przeznaczone, to musi się stać. 
Ale pewien mieszkaniec Stani-
sławowa trzykrotnie uratował 
życie, wbrew wszystkim oko-
licznościom. Był to Abraham 
Gorn.

Urodził się w Nadwórnej. 
Gdy przyszli Niemcy, sąsiedzi 
uprzedzili go, że „będzie ak-
cja” – tak nazywano wówczas 
akcje wyniszczania Żydów. 
Nocą Abraham z żoną i dziećmi 
uciekł do Stanisławowa. Nad 
ranem rozpoczęto likwidację 
nadwórniańskich Żydów.

W Stanisławowie nie było le-
piej. 12 października spędzono 
większość miejscowych Żydów 
na cmentarz, leżący za obec-
nym jeziorem. Gorn schronił się 
na strychu i widział, jak gesta-
po rozstrzelało pod domem żonę 
i dwójkę dzieci, którzy starali 
się uciec. Krzyknął z rozpaczy 
i krzyk usłyszano. Popędzono 
go ze wszystkimi na cmentarz. 
Tam był już przygotowany dół, 
do którego zmuszano skakać 
Żydów, a potem rozstrzeliwano 
ich z karabinów maszynowych. 
Gorn miał szczęście. Gdy znalazł 
się w dole, ktoś upadł na niego 
i przyjął na siebie kule. Wieczo-
rem rozsunął trupy, wyczołgał 
się z dołu i poszedł do Zagwoź-
dzia, gdzie miał znajomych. Ci 
dali mu wody i… zaprowadzili na 
posterunek policji.

Niemcy wysłali go do get-
ta, gdzie przez rok woził tru-
py swoich współplemieńców, 
którzy umierali z chorób lub 
z głodu. 

Podczas kolejnej akcji 
w 1942 roku trafił do obła-
wy i znów poprowadzono go 
na śmierć. Tym razem do dołu 
wskoczył o moment wcześniej, 
nim padły strzały. Niemcy tego 
nie zauważyli i kontynuowa-
li akcję. Wieczorem zmył cu-
dzą krew w Bystrzycy i poszedł 
do Nadwórnej do znajomych. 
Ukrywał się w piwnicach 
i na strychach, a ostatnią zimę 
przed wyzwoleniem spędził 

w ziemiance, wyrytej w lesie. 
Jadł korę i larwy.

Czerwoni przypomnieli mu 
wywożenie trupów i dostał kilka 
lat łagrów za „współpracę z oku-
pantem”. Po zwolnieniu zamiesz-
kał w Iwano-Frankiwsku i był 
świadkiem na procesie Krügera. 
Zmarł na początku lat 1990.

Miłość Zigi Waisa
Szef stanisławowskiego ge-

stapo Hans Krüger lubił muzy-
kę i sam nieźle grał na pianinie. 
Z miejscowych Żydów utwo-
rzył orkiestrę, którą kierował 
znany w mieście kapelmistrz 
Zigi Wais. Muzycy nie siedzieli 
bez pracy – grali stale gestapo-
wcom w restauracji, urządzali 
dla nich programy rozrywkowe 
i głośno grali na więziennym 
dziedzińcu, aby zagłuszyć od-
głosy strzałów i krzyki umiera-
jących w piwnicach.

Krüger z Waisem miał dobre 
stosunki –był jego ulubieńcem. 
Kapelmistrza wyznaczono na-
wet na szefa policji żydowskiej 
w młynie Rudolfa, na tere-
nie dzisiejszej fabryki odzieży. 
Okupanci umieścili tam szpi-
tal dla chorych i osłabionych 
mieszkańców getta – ten, kto 
nie mógł pracować, podlegał li-
kwidacji. Codziennie rozstrze-
liwano tu kogoś, akcjami kiero-
wał gestapowiec Schot.

Szpital zlikwidowano je-
sienią 1942 roku. Ostatni ty-
siąc pacjentów wyprowadzono 

na cmentarz za jeziorem, gdzie 
były już przygotowane doły. 
Wśród skazanych była na-
rzeczona Waisa, córka byłego 
dyrektora tartaku Glesinge-
ra. Muzyk starał się uratować 
ukochaną i błagał Schota o li-
tość. Ten jedynie machnął ręką: 

„Zigi, idź precz!” i rozkazał pro-
wadzić skazanych na cmentarz.

Wais starał się wyciągnąć 
kobietę z kolumny i jeszcze 
raz zwrócił się do Niemca. Ten 
w złości wyciągnął pistolet 
i strzelił do muzyka, a potem – 
do jego dziewczyny.

Po mieście rozeszły się plot-
ki, że Schot zrobił to specjal-
nie. Miał zatarg z Krügerem 
i umyślnie zastrzelił jego fawo-
ryta, aby zemścić się na szefie.

Dom z tabliczką
Gdy będziecie przechodzić 

ul Strzelców Siczowych i skrę-
cać w ul. Czornowoła, proszę 
zwrócić uwagę na budynek po 
lewej, gdzie kiedyś był Instytut 
turystyki. Na murze nad bal-
konem widoczna jest kamienna 
rama. Do niedawna uważałem, 
że wykonano ją specjalnie, jako 
obramowanie sowieckiej tabli-
cy, wmurowanej tu w 1969 roku 
z takim tekstem:

„31 marca 1944 roku podczas 
bohaterskiego wypadu do m. 
Stanisławowa 1 gwardyjskiej 
brygady pancernej bohaterską 
śmiercią żołnierza polegli Bo-
hater Związku Radzieckiego 
gw. st. Lejtnant Siryk D. I., gw. 
lejtnant Weriowkin J. W., gw. st. 
szeregowy Koczubej D. O. i inni 
czołgiści”.

Tablica została zdemonto-
wana na początku lat 1990.

Nie tak dawno na pewnym 
forum krajoznawczym zoba-
czyłem zdjęcie z jakiegoś nie-
mieckiego pogrzebu. Kondukt 
pogrzebowy mijał właśnie tę 
narożną kamienicę. Na zdjęciu 
widoczna była wspomniana 
ramka z jakimś tekstem we-
wnątrz. Cóż by to mogło być?

Jak powiedział mi krajo-
znawca Mychajło Hołowatyj, 
kamienica została wybudowana 
w 1899 roku przez właściciela 
fabryki drożdży z Tyśmienicy. 
Wówczas ulica nosiła ona imię 
Agenora Gołuchowskiego, ce-
sarskiego namiestnika Galicji. 
Tekst chyba nie był mu poświę-
cony, bo Austriacy nie prakty-
kowali takich dekoracji ulic.

Za Niemców ulicę przemia-
nowano na cześć marszałka 
Rzeszy Hermana Göringa. Może 
na tablicy sławiono jego zasłu-
gi? A może banalnie – Niem-
cy nie usunęli poprzedniego 
sowieckiego szyldu biblioteki 
wojewódzkiej, która mieściła 
się w tym budynku?

Nowa radość nastała
Nic tak nie cieszy, jak nie-

szczęście bliźniego. Ta mądrość 
ludowa po raz kolejny znalazła 
potwierdzenie w Stanisławowie 
14 stycznia 1943 roku. Miasto 
było okupowane przez Niem-
ców, którzy stworzyli specjal-
ną policję do ochrony obiektów 
kolejowych – Bahnschutz. Słu-
żył w niej jeden volksdeutsch 
ze Śląska, którego nienawidzili 
wszyscy kolejarze. A było za co! 
Policjant był nerwowy, zniewa-
żał ludzi i przy byle okazji pusz-
czał w ruch pięści.

I oto na „stary” Nowy Rok 
dostał nauczkę. Zobaczył na 
dworcu trzech cywilów, któ-
rzy nie ustąpili mu drogi. Nie 
zastanawiając się długo, trącił 
jednego, jak to miał w zwyczaju. 
Cywil, zamiast go przeprosić, 
odwrócił się i uderzył policjan-
ta. Towarzysze również włą-
czyli się do bójki. Powalili go na 
ziemię i dobrze dali mu w kość.

Konflikt obserwowali inni 
policjanci, ale nikt się nie wtrą-
cał. I dobrze zrobili, bo ta trójka 
okazała się włoskimi oficera-
mi, sojusznikami Niemców. Na 
dodatek, Włosi poskarżyli się 
do gestapo i policjanta zwol-
nili z pracy. Jak pisał w swoich 
wspomnieniach Wasyl Jaszan – 
„wśród kolejarzy wielka radość 
nastała”.

STANISŁAWOWSKIE GETTO PO OPERACJI SPECJALNEJ
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W tej prawie bajecznej, 
ale co tam, absolutnie 
nieprawdopodobnej 
historii, mamy 
zadziwiającą 
mieszankę marzeń, 
miłości do spuścizny 
historycznej ojczystej 
ziemi, wolontariatu, 
zaangażowania 
i przebijania murów 
głową, a wreszcie sukcesu, 
w który mało kto wierzył.

DMYTRO POLUCHOWYCZ

Na Ukrainie zachowało się 
wiele dawnych pałaców. 
Na wschodnim brze-

gu Zbrucza były one w burzli-
wych latach rewolucji bezlito-
śnie niszczone. Po całkowitym 
rozgrabieniu kolejnego majątku 
przed chłopami stało pytanie: 
jak i między kogo podzielić po-
kaźną budowlę? W większości 
przypadków postępowano we-
dług zasady „niech nie dostanie 
się nikomu” – pałace rozbierano 
na budowy socjalizmu (czytaj 
– chlewów).

Po drugiej stronie Zbrucza 
sytuacja była nieco inna. Tu 
akty wandalizmu przypadają 
na lata I wojny światowej. Część 
pałaców ginęła w wyniku dzia-
łań wojennych, a inne cichcem 
niszczono, aby ukryć barba-
rzyństwo Rosjan. Dzieło kon-
tynuowali czerwoni żołnierze 
Tuchaczewskiego i Budionne-
go, wśród których możliwość 
ograbienia „polskich panów” 
wzmagała klasową nienawiść. 
Część z nich padła też pod ręką 
„wyzwolicieli” z 1939 roku lub 
została zniszczona podczas II 
wojny światowej.

Do naszych dni dotrwały 
jako-tako pałace, dla których 
nowi właściciele znaleźli ja-
kieś zastosowanie, np. urzą-
dzili w nich sanatoria, zakłady 
oświaty lub kultury. Z chwi-
lą wybudowania nowych tego 
typu obiektów stare opuszcza-
no jako niepotrzebne i te osta-
tecznie niszczały. Należy tu 
wspomnień pałac Raciborskich 

w miejscowości Lisowody 
w obw. chmielnickim, w któ-
rym do końca lat 1980. mie-
ściło się liceum mechanizacji 
rolnictwa. Po przeniesieniu się 
liceum do nowego budynku, 
stare pałacowe zabudowania 
opustoszały i dziś są w stanie 
awaryjnym. Podobna historia 
spotkała też rezydencję Mnisz-
ków-Świderskich w sąsied-
nich Żyszczyńcach, gdzie do 
niedawna była szkoła średnia, 
a dziś to już ruina.

Wiele takich obiektów oca-
lało, bo mieściły się tu sana-
toria. Obecnie mają dwie per-
spektywy – albo znajdą nowe 
zastosowanie, albo czeka je po-
dobna pustka i ruina.

Na terenach Chmielnicczy-
zny w takim „zawieszonym” 
stanie znajduje się jeden z naj-
piękniejszych kompleksów pa-
łacowo-parkowych, leżący 
w miejscowości Malejowce.

Notka historyczna
Pałac w Malejowcach powstał 

w 1788 z funduszy łowczego ko-
ronnego Jana Onufrego Orłow-
skiego – faworyta ostatniego 
króla Rzeczypospolitej Stani-
sława Augusta Poniatowskie-
go. Jeżeli dawać wiarę legendom 
rodu Orłowskich, autorem pro-
jektu był Włoch Domenico Mer-
lini, nadworny architekt króla. 

On to wybudował pałac w stylu 
wczesnego francuskiego kla-
sycyzmu okresu Ludwika XVI. 
Od początku pałac prezentował 
się wspaniale. Frontony pała-
cu zdobiły bogate dekoracje łą-
czące pod wspólną hrabiowską 
koroną herby Jana Orłowskiego 
– „Lubicz” i „Doliwa” jego mał-
żonki Anny ze Starżyńskich. 
Umieszczono je na tle kompo-
zycji z armat, sztandarów, kopii, 
szabel i innych atrybutów woj-
skowych. Boczne portyki, na-
tomiast, dekorowały maszka-
rony mitycznych postaci i daty 
„1788”. Wszystko to dobrze za-
chowało się… na starych zdję-
ciach. Za komunistów te „szko-
dliwe ideologicznie” dekoracje 
zniszczono i pozostawiono je-
dynie datę.

O dziwo, ale wnętrza zacho-
wały się o wiele lepiej. Ocalały 
sztukaterie, wewnętrze deko-
racyjne kolumny, kute poręcze 
schodów i podobne detale. 

Olbrzymi pałacowy park 
(17,2 ha) powstał według pro-
jektu i wysiłku znanego archi-
tekta ogrodów Dionizego Mc 
Claira i nie mniej znanego arty-
sty Dionizego Klinera. Główną 
ozdobą parku jest 18-metrowa 
skała z niespotykanie pięknym 
wodospadem. Woda wypły-
wa ze źródła, leżącego powyżej 
szczytu skały. U podnóża skały 

jest grota, a powyżej – świąty-
nia w pieczarze. Są to pozosta-
łości po dawnym tu klasztorze. 

Klasztor ten powstał praw-
dopodobnie w czasach ksią-
żęcych. W połowie XVII został 
zniszczony, ale kiedy i przez 
kogo – dokładnie nie ustalo-
no. Mogło to być w okresie wo-
jen Chmielnickiego lub wojen 
z Turkami. Od 1708 roku i do 
czasu, gdy Podole w 1793 roku 
zajęła Rosja, istniał tu klasztor 
zakonu św. Bazylego Wielkiego. 

Cerkiew w pieczarze jest po-
święcona Narodzinom św. Jana 
Chrzciciela i prawdopodobnie 
powiązana była z leżącym opo-
dal jeziorem św. Jana, uważane-
go za „wodnego” świętego. Nad 
skałą stał murowany klasztor 
(wcześniej prawdopodobnie 
drewniany), który zniszczyli 
komuniści w latach 1930.

W czasie rewolucji pałac zo-
stał ograbiony. Od całkowitej 
rujnacji uratował go miejscowy 
lekarz, niejaki Sielecki, który 
urządził w nim szpital. Przeka-
zy mówią, że uratowanie pałacu 
przed zawziętymi komunista-
mi, którzy chcieli „zrujnować 
wszystko do podstaw”, było 
możliwe dzięki wstawien-
nictwu znanego działacza 

bolszewickiego Waleriana Kuj-
byszewa. Prawdopodobnie był 
krewnym żony Sieleckiego. 
W pałacu umieszczono sanato-
rium dla dzieci. Później działa-
ło tu sanatorium gruźlicze dla 
dzieci. 

To właśnie lekarze uratowa-
li zabytek przed całkowitym 
zniszczeniem.

Wolontariusze-ratownicy
Wydawać by się mogło, że 

pałacowi nic nie grozi. Jednak, 
w wyniku reformy medycyny, 
w ramach której nie przewi-
dziano państwowych dotacji 
na medyczne zakłady profilak-
tyczne, nad sanatorium zawisła 
groźba zamknięcia. Pod koniec 
2019 roku pojawiła się nawet 
decyzja władz obwodowych 
likwidacji kilku sanatoriów, 
w tym i specjalistycznego sana-
torium „Świt” w Malejowcach. 

Ta decyzja oznaczała dla pa-
łacu opustoszenie ze wszyst-
kimi wypływającymi stąd 
konsekwencjami. Najlepszym 
dowodem takiego losu są wspo-
mniane tu pałace w Żyszczyń-
cach i Lisowodach, oraz ruiny 
pałacu w Zasławiu.

Do obrony sanatorium, a więc 
też pałacu stanęła krajoznaw-
czyni, przewodnik, urodzona 
w Malejowcach Anastazja Do-
niec. Jest ona też założycielką 
i prezesem organizacji społecznej 
„Malejowicka spuścizna”. Włą-
czyła do akcji media i rozwinęła 
szeroką kampanię ratunku spu-
ścizny Orłowskich. Autor tych 
strof również dołączył do akcji.

Pani Anastazja walczyła 
o pałac, wiedząc o co tu idzie. 
Jako krajoznawca, podróżnik 
i przewodnik, wspaniale zda-
wała sobie sprawę z tego, co 
grozi obiektowi, gdy odejdzie 
stąd dotychczasowe życie. 
Sama była świadkiem wielu ta-
kich przykładów.

- W Kitajgrodzie, jed-
nym z najbardziej malowni-
czych zakątków Podola, na 
skraju wąwozu rzeki Ter-
nawy tulą się ruiny pałacu 

Mała pani wielkiego pałacu
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Studio Lwów w TVP Polonia

Studio Lwów – to program TVP Polonia, w którym będziemy 
się spotykać z Państwem w każdy wtorek o godzinie 19:10 czasu 
polskiego (20:10 czasu ukraińskiego).

To piętnastominutowy program przygotowywany przez polskich 
dziennikarzy mieszkających we Lwowie. To spojrzenie na sytuację 
i wydarzenia na Ukrainie oczami żyjących tam Polaków. W pro-
gramie znajdą się relacje z tego co dzieje się na Ukrainie, czym żyją 
mieszkańcy Lwowa. Poruszane będą ważne dla Polaków tematy – 
sytuacja polskiej mniejszości, edukacja w polskich szkołach, kultura, 
pamięć o bohaterach i dbanie o ważne miejsca polskiej historii.

Zapraszamy do oglądania programu STUDIO LWÓW w TVP 
Polonia i TVP Polonia Stream w każdy wtorek o godz. 19:10 cza-
su polskiego (20:10 czasu ukraińskiego). Powtórka programu we 
czwartek o godz. 12:15 czasu polskiego (13:15 czasu ukraińskiego).

Natomiast w środę zapraszamy do oglądania nas również 
w TVP Rzeszów o godz. 8:20 czasu polskiego (09:20 czasu ukraiń-
skiego), o godz. 14:30 czasu polskiego, (15:30 czasu ukraińskiego), 
w sobotę o godz. 18:10 czasu polskiego (19:10 czasu ukraińskiego).

Zapraszamy Państwa w środy do oglądania programów 
telewizyjnych i słuchania audycji radiowych 
przygotowanych przez naszych dziennikarzy.

Studio Lwów w Radiu Wnet

Radio Kurier Galicyjski nadaje w środy 
o godzinie 9:10 (10:10 czasu ukraińskiego) 
w Radiu Wnet. 

Nasza współpraca z Radiem Wnet trwa 
już 5 lat. W audycjach przybliżamy wyda-
rzenia i ciekawe sylwetki ze Lwowa i z całej 
Ukrainy. Radio Wnet nadaje we Wrocławiu, 
Krakowie, w Warszawie i w Białymstoku. 

z Kurierem 
Galicyjskim

Wtorki
i środy

Potockich-Popowskich, po-
wstałego na przełomie XVIII-
-XIX wieków – opowiada pani 
Anastazja. – Jeszcze pod koniec 
lat 1980. pałac był w dobrym 
stanie, ale gdy mieszczącą się 
tu szkołę przeniesiono do no-
wego budynku, zabytek okazał 
się nikomu nie potrzebny i po 
kilku latach rozebrano go na 
budulec. Pałacowi Orłowskich 
groziło to samo.

Przykładu nie trzeba szukać 
daleko. Wspaniały pałac kultury 
w Malejowcach stoi dziś nieda-
leko pałacu w całkowitej ruinie. 
Należy zaznaczyć, że sam pałac 
jest dla pani Anastazji „gniaz-
dem rodzinnym”. W sanatorium 
pracowali jej dziadkowie, póź-
niej kierownikiem sanatorium 
był jej ojciec, Leonid Juń. Lekarz 
naczelny „Świtu” wiele zrobił dla 
ratowania zakładu i pałacu. Pu-
kał do drzwi wysokich notabli, 
przekonywał urzędników, że 
zachowanie sanatorium będzie 
też ocaleniem pałacu.

W 2019 roku władze obwo-
dowe podjęły decyzję o finan-
sowaniu sanatorium z budżetu 
obwodowego. Zdawałoby się, że 
historia zakończyła się „happy 
endem”. Ale przyszła epidemia 
COVID-19 i sanatorium za-
mknięto, a większość pracow-
ników zwolniono. Była to też 
katastrofa dla starego pałacu. 

– Z powodu braku małych pa-
cjentów w sanatorium nie przy-
znano funduszy na opał – cią-
gnie dalej pani Anastazja. – Dla 
budowli mającej blisko ćwierć 
tysiąclecia brak ogrzewania 
zimą to katastrofa. W tym czasie 
mury wciągną wilgoć, rzuci się 
na nie pleśń i grzyb, które póź-
niej trudno już będzie zwalczyć.

Na szczęście w pałacu oca-
lała stara kotłownia na drzewo 
i węgiel. W tym opałem kłopo-
tów nie było – w parku nie brak 
uschłych i powalonych drzew. 
Ale trzeba było je dopiero prze-
piłować i porąbać.

3 grudnia 2020 roku Ana-
stazja Doniec opublikowała na 
swojej stronie na FB apel o zbiór-
kę funduszy na piły spalinowe 

i zwróciła się do wolontariuszy 
o pomoc w przygotowaniu opa-
łu. W ciągu kilku dni zebrała 25 
tys. hrywni, koniecznych na 
piły, benzynę do nich i transport 
wolontariuszy. Już 18 grudnia 
do Malejowic zjechali wolonta-
riusze, aby wziąć udział w akcji. 
Przyjechali tu z Kamieńca Po-
dolskiego, Dunajowiec, Chmiel-
nickiego i nawet z Kijowa. Dołą-
czyli do nich również miejscowi 
mieszkańcy i pracownicy sana-
torium. Około 50 osób, mając na 
uzbrojeniu siedem pił spalino-
wych, dziesiątki siekier i przy 
udziale trzech traktorów, zapew-
niło opał na cały sezon grzewczy.

Ta pierwsza akcja Anas-
tazji Doniec zapoczątkowała 
tzw. „Turystykę wolontariu-
szy” – akcję łączącą zwiedza-
nie pewnych zakątków Podo-
la z porządkowaniem parków, 
wywozem śmieci z zabytków 

i oczyszczaniem zbiorników 
wodnych.

W samych Malejowcach 
wolontariusze przeprowadzi-
li około 20 akcji, po których 
w unikatowym parku zniknęły 
samosiejki i chwasty. Akcje te 
miały jeszcze jeden cel:

– Na początku 2020 roku 
zrozumieliśmy, że sanatorium 
już się nie odrodzi – opowia-
da pani Anastazja. – Urato-
wać pałac przed opuszczeniem 
i ruiną mogła jedynie zmia-
na sposobu jego działalno-
ści. Przede wszystkim, chodzi 
o stworzenie w Malejowcach 
kompleksu muzealnego, jak np. 
w Samczykach, w tym celu na-
leżało zwrócić uwagę społe-
czeństwa i urzędników na pro-
blem zachowania spuścizny po 
Orłowskich.

Same akcje oczyszczania, 
rzecz jasna, nie wystarczą. 

Pani Anastazja załączyła me-
dia i władzę. Wielką pomoc 
okazał jej przewodniczący ad-
ministracji obwodowej Serhij 
Hamałaj. Dzięki jego wsparciu 
wyremontowano drogę do Ma-
lejowic, (stara rozbita odstra-
szała potencjalnych turystów) 
oraz przyznano fundusze na 
projekt odnowienia pałacu.

Anastazji Doniec udało się 
dokonać wiele. 30 września 
2021 roku Chmielnicka Rada 
obwodowa podjęła decyzję 
o organizacji w Malejowcach 
muzeum historyczno-kulturo-
wego. Anastazja Doniec została 
powołana na stanowisko dy-
rektora tej placówki.

– Jest to ten przypadek, gdy 
marzenia o przywróceniu pa-
łacowi dawnej świetności są 
droższe niż pieniądze – dzieli 
się emocjami pani Anastazja. 
– W tym celu zostawiłam pro-
sperujący biznes turystyczny, 
który miałam w Kamieńcu Po-
dolskim. Osiadłam teraz w dość 
depresyjnej miejscowości, jaką 
są Malejowce. Ale spełnienie 
mego marzenia jest warte tego, 
a nawet więcej.

Obecnie pałac powoli pozby-
wa się sowieckich naleciałości. 
Rozebrano ścianki działowe 
klitek sanatoryjnych we wspa-
niałych niegdyś komnatach.

– Mamy tu wiele takich 
ścianek, dzielących sale na 
ciasne pokoiki – mówi pani 
Doniec. – Pałac w Malejow-
cach – to historia świadomo-
ści ludzkiej wyrażona w archi-
tekturze. Arystokraci stawiali 
wysokie sufity, wysokie drzwi, 
przestronne pokoje, bo wiel-
ka ryba nie rośnie w małym 
akwarium. Wieśniacy, którzy 
weszli tu przed stu laty, pobie-
lili wszystko wapnem – bo ta-
kie było ich wyobrażenie pięk-
na, obniżyli drzwi – bo tak czuli 
się komfortowo. W wysokich 
drzwiach można było trzymać 
się prosto –  nie byli do tego 
przyzwyczajeni. Sama prze-
strzeń tworzy wymagania. Hi-
storia tego pałacu to nie tylko 
mury, ona świadczy również 

o mentalności – podsumowu-
je pani Anastazja. – Z alko-
wy usunięto ściankę działową 
z okresu sowieckiego, dwustu-
letnie, pokryte stiukami ściany 
oczyściliśmy z tapet. Oczyści-
liśmy z wapna dość duże frag-
menty stiukowych ścian. 

– Planujemy urządzić w pa-
łacu swego rodzaju artystyczną 
rezydencję – dzieli się dalszy-
mi planami dyrektor. – Jest to 
wspaniałe miejsce na wystawy 
dzieł sztuki, organizacje kon-
certów muzyki klasycznej i ka-
meralnej, festiwali czy wyko-
rzystanie wnętrz na potrzeby 
filmowców.

Nowa dyrektor zajęła się… 
hodowlą owiec. W starym hra-
biowskim sadzie jabłoniowym 
żyje niewielkie stadko owiec 
z baranem Sosem na czele. Za-
daniem tej trzódki jest „strzy-
żenie” trawnika pod jabłonkami 
i zabawianie dzieci, odwiedza-
jących pałac. Zmęczeni urba-
nistyką turyści również cieszą 
się na widok tych miłych zwie-
rzątek. Wkrótce w pałacu za-
mieszka również para koników 
(obiecała je rada obwodowa), 
będą służyć do fotografii i wo-
zić turystów powozem. 

Pani Anastazja utrzymu-
je kontakt z potomkami ro-
dziny Orłowskich, których los 
rozrzucił po świecie. Dzięki 
temu udało jej się zebrać kolek-
cję zdjęć wnętrz pałacowych 
z dawnych czasów. Pozwo-
li to na odnowienie dekoracji 
wnętrz, gdy zostaną zebrane 
odpowiednie fundusze.

W muzeum pojawiły się też 
pierwsze eksponaty – odszu-
kano fragmenty figur, którymi 
kiedyś udekorowany był park. 
Obecnie toczą się rozmowy 
o ich restauracji.

Na razie świeżo powsta-
łe muzeum raczkuje, ale, bio-
rąc pod uwagę jego dyrektor, 
jej entuzjazm i rozsądek, mo-
żemy śmiało przewidywać, że 
mała pani wielkiego pałacu 
spełni wszystkie swoje marze-
nia i zapewni pałacowi wielką 
przyszłość.

ANASTAZJA DONIEC
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Mamy koniec grudnia 1930 
roku. Święta już minęły, 
a Nowy Rok i karnawał 
jeszcze nie nadeszły. 
Cóż przyciągało uwagę 
czytelników Gazety 
Porannej w tych dniach. 
Nie zatrzymujemy się na 
„okrutnym morderstwie 
na Zamarstynowie” 
– tematowi temu 
poświęcono większość 
szpalt gazety w tych 
dniach. Przeglądniemy 
tematy nieco lżejsze…

OPRACOWAŁ 
KRZYSZTOF SZYMANSKI

Muzyka ma wpływ łago-
dzący obyczaje – twier-
dzą jedni. Inni nato-

miast są zdania, że ma…

Szkodliwy wpływ muzyki
Nie wszystko co przyjemne, 

jest dobre dla zdrowia.
Czy może być coś przyjem-

niejszego, jak, siedząc przy wy-
kwintnie zastawionym stole, 
przysłuchiwać się słodkim to-
nom orkiestry, wygrywającej 
bądź to sentymentalne walczy-
ki, bądź też ekscentryczne foxy 
i namiętne tanga.

Pod tym znakiem stały do-
tychczas wszystkie modne re-
stauracje zagranicą w Paryżu, 
Londynie, Berlinie itp., a i u nas 
w bardzo wielu lokalach ga-
stronomicznych wprowadzono 
orkiestry dla umilenia gościom 
spożywania posiłków, a nawet 
połączono funkcje kulinar-
ne z tańcem. Dziś tak u nas, jak 
zagranicą, w każdym niemal 
wytworniejszym lokalu pięk-
ne panie pomiędzy jednem 
a drugiem daniem nie gardzą 
turą modnego tańca. Muzyka 
i taniec zastąpiły w ostatnich 
czasach niemal zupełnie kon-
wersację towarzyską. I dziś 
nie rozmawia się niemal zu-
pełnie; wystarczy jeść, słuchać 
i tańczyć...

Ale nic stałego pod słońcem! 
W Anglji rozpoczyna się obec-
nie krucjata przeciw temu oby-
czajowi. Wybitni lekarze an-
gielscy po dokładnych studjach 
orzekli, że niema nic zgubniej-
szego dla zdrowia, jak muzyka 
podczas jedzenia.

Okazuje się, że słuchanie 
muzyki napędza krew do mó-
zgu. W chwili, gdy tej krwi naj-
bardziej żołądek potrzebuje, 
muzyka ją stamtąd oddala.

Ta opinja lekarzy angielskich 
znalazła taki posłuch w świe-
cie, że nie tylko w Anglji, ale 
również we Włoszech, a ostat-
nio i w Paryżu, w wielu pierw-
szorzędnych restauracjach już 
zniesiono orkiestry, zaś w lo-
kalach dancingowych, sale ja-
dalne są jak najdalej umiesz-
czone od sal tanecznych, aby 
do niej nie dolatywały dźwięki 
muzyki...

Paryżanie cieszą się z tej se-
paracji między muzyką a biesia-
dą, spodziewając się, że dzięki 

niej odżyje zanikający dziś, 
a tak na wskroś francuski dar 
konwersacji...

Dziś w każdych wiadomo-
ściach mamy informację o wy-
padkach drogowych, spowo-
dowanych przez nietrzeźwych 
kierowców. Ale przed wojną też 
zdarzały się takie tragedie…

Tragiczna jazda pijanego 
szofera

Na ul. Piekarskiej przejechał 
3 osoby, z których jedna zmar-
ła w szpitalu, a druga walczy 
ze śmiercią. W pierwszy dzień 
świąt ulica Piekarska w godzi-
nach wieczornych była tere-
nem harców pijanego szofera, 
których epilog zakończył się 
tragicznie.

Oto około godz. 19.30 
22-letni pomocnik szoferski 
Juljan Mieczysław Łaba jechał 
autem LW 91487 stanowiącem 
własność em. por. WP. Witol-
da Juchnowicza. Łaba w tym 
czasie był pijany i gdy prze-
jeżdżał ul. Piekarską, najechał 
na przechodzącą przez jezdnie 
Klarę Bothównę, zam. przy ul. 
Gliniańskiej 23. Nie zważa-
jąc na swą ofiarę, pijany szo-
fer pojechał dalej, ale zaledwie 
maszyna jego zrobiła kilka-
naście kroków, znowu naje-
chał na przechodzących przez 
jezdnię małżonków Eljasza 
i Julję Tymczynów, zam. przy 
ul. Hoffmana 1, poczem stra-
ciwszy władze nad kierow-
nicą, wjechał w kupę śniegu, 
gdzie został przez publiczność 
zatrzymany.

Na szczęście Łaby na miej-
scu zjawił się natychmiast po-
sterunkowy, który wziął go 
w opiekę przed wzburzonym 
tłumem przechodniów i ocalił 
po przed grożącym mu lynchem. 
Przejechane osoby odwie-
ziono do szpitala powszech-
nego, gdzie stwierdzono, że 

Tymczynowa i Bothówna od-
niosły bardzo ciężkie obrażenia 
na calem ciele i życiu ich zagra-
ża niebezpieczeństwo. 

Łabę oddano do aresztów 
policyjnych, a auto zagarażo-
wano. Jak się w ostatniej chwili 
dowiadujemy, p. Julja Tymczy-
nowa wskutek odniesionych 
ran wczoraj przed południem 
zmarła w szpitalu, zaś Bothów-
na w dalszym ciągu walczy ze 
śmiercią.

Tragiczny ten wypadek na 
ul. Piekarskiej wywołał w mie-
ście wielkie poruszenie. 

Obecnie ludzie wypadają z tzw. 
„marszrutek”, co często możemy 

oglądać na youtubie. Jednak i to 
też nic nie jest nowego…

Gdy motorowy  
się niecierpliwi

O uprzejmości naszych kon-
duktorów i motorowych pi-
sać można tomy. Prawdą jest, 
że w ostatnich czasach funk-
cjonariusze Miejskiej Kolei 
Elektrycznej wiele zyskali na 
uprzejmości, ale przed rokiem 
czy dwoma, pożal się Boże – pa-
sażer przedstawia dla nich je-
dynie wartość 25 groszy, to jest 
tyle, ile kosztuje bilet tramwa-
jowy bez prawa przesiadania.

Na tem tle rozegrał się wczo-
raj proces przed Trybunałem 

Karnym, któremu przewodni-
czył r. Bendaszewski, a oskar-
żał prok. Mostowski. Na ławie 
oskarżonych zasiadł motorowy 
Franciszek Zając, oskarżony 
o spowodowanie złamania nogi 
niejakiej Rózi Dreikursowej. 

8 sierpnia br. jechała Dreikur-
sowa „5” do domu przy ulicy Za-
marstynowskiej 24, a że miała 
wiele pakunków, wysiadając 
prosiła konduktora Stanisława 
Gotosmana, by nie dawał sy-
gnału dopóki ona nie wysią-
dzie. Trwało to dosyć długo, to-
też zniecierpliwiony motorowy 
ruszył wówczas, gdy stała jesz-
cze jedną nogą na schodkach. 
Dreikursowa upadła i złama-
ła nogę. Dłuższy czas leczyła 
się, a nawet wczoraj przybyła 
na rozprawę, utykając na nogę 
i opierając i się na lasce.

Krytyk teatralny rozłożył 
na łopatki najnowsza premierę 
w Teatrze Małym. Chyba jed-
nak jest w tym coś z prawdy…

Z teatru - „Skandal w Savoyu” 
komedja w 3 aktach W. Kelema-
na i S. Geyera.

Jak już sama nazwa wskazu-
je, Teatr Mały przeznaczony jest 
do mniejszych dzieł repertuaru 
dramatycznego jako poniekąd 
pewnego rodzaju odciążenie dla 
Teatru Wielkiego i Rozmaitości, 
pracujących w wielkiej sztuce. 
Z tego jednak nie wynika, aże-
by musiał być ten sympatycz-
ny „wypoczynkowy” teatrzyk 
schroniskiem dla rzeczy tak 
bardzo małych i błahych, jak 
ostatnia wystawiona komedja 
„Skandal w Savoyu”.

Lichutka ta farsa dwóch au-
torów niemieckich o całkiem 
nieznanych nazwiskach przy-
padkiem chyba dostała się na 
repertuar teatrów lwowskich, 
pracujących w ostatnich cza-
sach pod nową dyrekcją tak 
pięknie i górnie. „Skandal 

Święta, święta… i po świętach

ORKIESTRA DANCINGOWA PODCZAS WYSTĘPU W RESTAURACJI 

N
A

C

RANNĄ W WYPADKU KOBIETĘ ODNOSZĄ DO POGOTOWIA

N
A

C
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Biegun
–Wiesz – mówi pan Ozjasz do 

swego, również jak on, niezbyt 
bogatego przyjaciela – gdzie ja 
chciałbym mieszkać?

– Gdzie? W Londynie? W No-
wym Jorku?

– W jakim tam Nowym Jor-
ku! Chciałbym mieszkać na 
biegunie.

– Bój się Boga! Na biegunie? 
Dlaczego akurat na biegunie?

– Bo na biegunie, powiadają, 
pół roku trwa dzień, a pół roku 
noc. I wyobraź ty sobie, że przy-
chodzi do mnie mój wierzyciel 
z wekslami, a ja do niego gadam: 
„Przyjdź pan jutro”...

Właśnie dlatego
W pewnym handlu przy uli-

cy Żółkiewskiej pracuje się od 
ósmej rano bez przerwy obia-
dowej. Nowo przyjęty do pracy 
pan Naftali koło południa wyj-
muje z kieszeni bułkę i smacz-
nie zajada. Zauważa to szef fir-
my, woła go do siebie i powiada:

– Panie Naftali, tutaj jest 
firma i tutaj nie ma żadnych 
śniadań.

– Zauważyłem to – mówi 
spokojnie pan Naftali – i dlatego 
przyniosłem sobie z domu.

Zabrakło krzeseł
Pan Ajzyk jest świadkiem 

w sądzie. Sędzia, o dziwo, ma 
jednak pretensje do świadka, bo 
mówi:

– Gdy ci dwaj panowie rzucali 
krzesłami na siebie, dlaczego pan 
nie poszedł im na pomoc, tylko 
przypatrywał się zdarzeniu?

Pan Ajzyk rozkłada ręce 
i powiada:

–Miałem nawet ochotę, panie 
sędzio, rozglądałem się po sali, ale 
już nie było więcej krzeseł...

Lepiej nie ryzykować
Pan Lazar idzie ulicą Batore-

go we Lwowie razem ze swym 
przyjacielem, panem Meilechem. 
Nagle szarpie swego towarzysza 
za ramię:

– Meilech, wchodzimy szyb-
ko do bramy...

– Dlaczego? Co się stało?
–Nic się nie stało, ale nad-

chodzi akurat mój mecenas. Jak 
mnie zobaczy, przystąpi, zapyta, 
jak idą interesy, pokiwa głową, 
a jutro lub pojutrze przyśle mi ra-
chunek za poradę adwokacką...

Dokąd uciekać?
Los tak zrządził, że pan 

Erazm i pan Buchla znaleźli się 
razem w celi więziennej. Pew-
nego dnia pan Erazm z przera-
żeniem widzi, że jego współto-
warzysz grzebie zardzewiałym 
gwoździem w ścianie i odłupuje 
kawałki tynku.

– Buchla, co ty robisz najlep-
szego! – woła pan Erazm.

– Chcę stąd uciekać – po-
wiada pan Buchla, nie przery-
wając swojej pracy.

– Uciekać? Stąd? – dziwi się 
pan Erazm. – Tyś chyba zupełnie 
zgłupiał! Uciekać teraz, kiedy tam, 
za murami, takie bezrobocie...!

JANUSZ WASYLKOWSKI, 
OBYŚ ŻYŁ W CIEKAWYCH CZASACH

Humor
żydowski

w Savoyu” przypomina mi 
ubranie zamówione, a nie ode-
brano z powodu wad. Wszystko 
w niej jest niedociągnięte, nie-
dokrojone, niedoszyte. I fabuła 
i rysunek typów i djalogi. Mini-
malny wysiłek autorów na bar-
ki aktorów zwala całą odpowie-
dzialność za powodzenie farsy, 
lecz aktor nie mając tworzywa 
na próżno usiłuje coś otworzyć. 
Więc ani wdzięk kobiecości p. 
Melanowicz, ani kapitalna ge-
stykulacja Znicza nie potrafiły 
ożywić rumieńcem anemicz-
ną twarz scenicznego karzeł-
ka, bezpłciowego homunculusa 
z pracowni Kelemana i Geyera.

Szkoda czasu i atłasu, szko-
da gry młodych i zdolnych 
aktorów na takie lichoty. Za-
pomnijmy przeto o „Skandalu 
w Savoyu” i nie psujmy sobie 
krwi tą pomyłką repertuarową.

Czytając styl działania 
przedwojennych przemytni-
ków, widzimy, że w tej materii 
nic się nie zmieniło…

Wykrycie wielkiego przemytu 
bielizny zagranicznej

Z Łodzi donoszą: Od kilku 
tygodni pojawiły się na rynku 
łódzkim wielkie ilości bielizny 
męskiej pochodzącej z Niemiec 
i Czech. Niskie ceny były do-
wodem, że towary te pochodzą 
zapewne z przemytu. Władze 
celne roztoczyły baczną uwagę 
nad miejscowościami granicz-
nemi. W wigilję funkcjonar-
jusze straży celnej zauważyli 
wielki samochód ciężarowy, 
naładowany drobiem. Samo-
chód jechał z Wielunia w kie-
runku Łodzi.

W pewnej odległości za sa-
mochodem jechał jakiś mężczy-
zna w taksówce, której szybkość 
przystosowywał do jadącego 
auta ciężarowego. 

Samochód poddano rewizji. 
Znaleziono wielką ilość bieli-
zny zagranicznej. Pasażerem 
tajemniczej taksówki okazał 
się szef bandy przemytniczej, 
który od dłuższego czasu trud-
nił się przemytem towarów 
zagranicznych.

Straty skarbu wskutek prze-
mycania bielizny z Niemiec 
i Czechosłowacji wynoszą kil-
kaset tys. zł.

Spadł śnieżek. Ulice się zabie-
liły, ale nie ma już na nich dzie-
ci z sankami – wszystkie siedzą 
w domach przy smartfonach…

Ulice miasta jako tory 
sportowe

Stanowisko nasze w sprawie 
sportu saneczkowego i narciar-
skiego jest dostatecznie zna-
ne, chociażby umieszczonych 
ostatnio w „Gazecie Porannej” 
kilku artykułów o sportach zi-
mowych we Lwowie. Odnosimy 
się do tego sportu z całą sym-
patią, życzliwością, niemniej 
jednak z tem zastrzeżeniem, że 
nie odbywa się on we właści-
wych warunkach i na właści-
wem miejscu. Natomiast to, co 
się dzieje na ulicach miasta, jak 
przy ul. Kraszewskiego, Kale-
czej, Dąbczańskiej i wszystkich 
innych, posiadających znacz-
ny spadek, nie może być żadną 
miarą tolerowane.

Saneczkarze i narciarze bez 
względu na znaczny ruch za-
równo kołowy jak pieszy uwa-
żają ulice za odpowiedni teren 
do swoich wyczynów spor-
towych, co pociąga zarówno 
niebezpieczeństwo dla nich 
samych, jak dla wszystkich, 
z którymi narciarz lub sanecz-
karz może się zderzyć. Ostat-
nio byliśmy świadkami sceny, 
która mogła pociągnąć za sobą 
niezwykle tragiczne następ-
stwa. Z góry ul. Rabczańskiej 
w szybkim biegu zjeżdżały sa-
neczki wprost na przejeżdża-
jące u wylotu ul. Chorążczyzny 
auto. Sytuacja była tak groź-
na, że wszystkim przygodny-
mi widzom po prostu zastygła 
krew w żyłach. Skończyło się 
na szczęście bez wypadku, gdyż 
szoferowi udało się wyminąć 
saneczki. Było to jednak zaiste 
tylko zrządzenie łaskawego 
losu, którego nie wolno lekko-
myślnie wyzywać.

Ze względu na niebezpie-
czeństwo, związane z takiem 
używaniem ulic miasta jako 
terenów sportowych, apeluje-
my do Magistratu i Starostwa 
grodzkiego o uregulowanie tej 
sprawy i wydanie odpowied-
niego zakazu, którego przestrze-
ganie winno być ściśle kontro-
lowane przez organy policyjne.

Na koniec jednak musimy 
jeszcze zauważyć, że samym 
tylko zakazem kwestji tej zała-
twić nie można, ale należy dać 
przede wszystkiem młodzieży 
sposobność do używania sportu 
saneczkowego i narciarskiego 
przez wyznaczenie odpowied-
nich do tego celu miejsc w myśl 
uwag, jakie już na ten temat wy-
powiedzieliśmy w swoim czasie. 

W tym roku Święta też chyba 
będą białe i mroźne, jak „drze-
wiej bywało”…

Coraz mroźniej!
Po łagodnych, jak gdyby tyl-

ko dla nastrojowej dekoracji 
uśnieżonych świętach, tempe-
ratura w miarę zbliżania się do 
Nowego Roku obniża się coraz 
hardziej, a od soboty panuje już 
wcale kawalerski mrozik, do-
chodzący wieczorem i wcze-
snym rankiem do 12 stopni. Je-
śli tak dalej pójdzie, to styczeń 
obejmie berło w pełnym ma-
jestacie, zdobny we wszystkie 

insygnia swej władzy. O ile 
zresztą tylko okaże umiarko-
wanie i nie zechce zanadto się 
srożyć, to może liczyć na sym-
patyczne przyjęcie jako spo-
dziewany pogromca grypy 
grasującej bezkarnie w czaso-
wej skisłej atmosferze jesien-
nej która, według mniemania 
ogólnego, jest dla niej najlepszą 
wylęgarnią.

Życie wieszczów zawsze inte-
resowało opinię publiczną. Inte-
resowano się też osobami z nimi 
związanymi. Nawet pośrednio…

Zgon wnuczki  
Maryli Wereszczakówny

Dzienniki donoszą z No-
wogródka, że w wieczór wi-
gilijny zmarła tam śp. Marja 
Tuhanowska, wnuczka Ma-
ryli Wereszczakówny, tak bli-
sko związanej z życiem Adama 
Mickiewicza. Śp. Tuhanow-
ska była jedną z najpopular-
niejszych osób na Kresach 
Wschodnich. W roku 1911 
obawiając się, aby olbrzymie 
jej dobra, położone nad Świte-
zią nie przeszły w posiadanie 
rządu rosyjskiego, zapisała je 
mińskiemu towarzystwu rol-
niczemu jako organizacji na 
wskroś polskiej. Po odzyska-
niu niepodległości przez Polskę 
Tuhanowicze przeszły na wła-
sność Skarbu państwa, zaś rząd 
polski wyznaczył śp. Tuha-
nowskiej rentę dożywotnią. 

W roku ub. w czasie pobytu 
p. Prezydenta Rzplitej w Tuha-
nowiczach, śp. Tuhanowska 
odznaczona została krzyżem 
oficerskim orderu Polonia Re-
stituta. Zmarła w wieku lat 61. 

„Nadworny poeta” Gaze-
ty Porannej, niejaki NEMO, 
obudziwszy się po Świętach, 
spojrzał na kalendarz i uło-
żyła mu się taka refleksyjna 
rymowanka…

Mój kalendarz
By uzupełnić czasem pamięci 
swojej braki,
Na kalendarzu ściennym 
ołówkiem robię znaki.
Wężyki, kreski, kółka  
jak na żołnierskich szlifach. 
Historja mego życia zamknięta 
w hieroglifach.
Bliźniego niedyskrecji 
zupełnie się nie boję,

Bo alfabetu szyfrę zna tylko 
serce moje.
Kreskę dostaje tylko 
dzień szary i bez treści. 
Tych kresek coraz więcej 
kalendarz życia mieści.
Dzień dobry i szczęśliwy 
maleńkiem kółkiem znaczę, 
Tych kółek już nie wiele 
na drodze mej zobaczę. 
Lecz gdy mię coś opuszcza, 
gdy coś umiera we mnie. 
Wpisuję mały krzyżyk 
nieznacznie i tajemnie.
I choć do szczęścia w życiu 
tęskniłem najgoręcej,
W mym ściennym kalendarzu 
krzyżyków jest najwięcej.

Zima, sylwester to okres 
wyjazdów w góry  stąd reklama 
ośrodków wczasowych…

Krynica-Zdrój pensjonat 
„Marja”

Otwarły cały rok pełny 
komfort, ciepła i zimna woda 
bieżąca w pokojach. Central-
ne ogrzewanie wodne, łazien-
ki, balkony, werandy, ogród, 
kwiatowy, sala dancingowa, 
itd. Kuchnia pierwszorzędna, 
na żądanie djetetyczna.

Tatarów nad Prutem
Pensjonat „Zofiówka” poleca 

pokoje jasne, ogrzewalne, z cał-
kowitym czterokrotnym, bar-
dzo smacznym i obfitym wik-
tem po 10 zł. dziennie. Pianino, 
radjo, biblioteka, auto. 

Cóż to byłaby za gazeta bez 
kącika humoru…

Humor – dobra sposobność
- Panie doktorze, mój mąż 

umarł już trzy miesiące temu... 
a co nocy ukazuje mi się we śnie.

- Tak? To proszę mu łaskawie 
powiedzieć, że został mi jeszcze 
winien sto złotych.

Została zachowana orygi-
nalna pisownia.
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Wygląda na to, że 
w najbliższym czasie 
zamek w Czortkowie 
uzyska dwie nadbudowane 
wieże, pokryte nowiutką 
dachówką.

TEKST I ZDJĘCIA  
DMYTRO ANTONIUK

Przed kilkoma dniami tra-
fiło mi do rąk zdjęcie zam-
ku w Czortkowie, gdzie 

widoczne są konstrukcje no-
wego dachu nad starymi mura-
mi. Okazuje się, że fortyfikacja 
uzyskała państwowe pieniądze 
w ramach programu „Wielka 
restauracja”. Ale zaczniemy od 
historii.

Stojący za rzeką zamek 
w 1610 roku wystawił wojewo-
da podolski i ruski Stanisław 
Golski. Niewiadomo, dlacze-
go wybrał właśnie taką loka-
lizację. Zamek stał u podnóża 
góry, z której lekko poddawał 
się ostrzałowi artyleryjskiemu. 
Zapewne dlatego w 1655 roku 
moskiewscy strzelcy i ukra-
ińscy kozacy zdobyli forte-
cę po trzydniowym oblężeniu. 
Jego ówczesny właściciel Paweł 
Potocki trafił do niewoli mo-
skiewskiej na długich 13 lat. 
W 1672 roku Turcy zajęli mia-
sto i zamek i miał tu swoją re-
zydencję subpasza podolskiego 
paszałyku (województwa). Po 
11 latach zamki w Czortkowie 
i Nagórzance odbił Andrzej Po-
tocki. Jego potomkowie używali 
zamku nie tylko jako fortyfika-
cji, ale również jako rezydencji.

Następni właściciele Czort-
kowa – Sadowscy, przekazali 
zamek rządowi austriackiemu 
pod magazyn tytoniu w 1779 
roku. Sami przenieśli się do no-
wej rezydencji w mieście, którą 
zniszczyła I wojna światowa. Po 
upadku powstania styczniowe-
go zamek był miejscem interno-
wania powstańców polskich. Na 
początku XX wieku zamek był 
już w ruinie. W okresie między-
wojennym rząd polski starał się 
go zrekonstruować i urządzić tu 
centrum turystyczne, ale prace 
przerwała kolejna wojna.

Po wojnie umieszczono tu 
bazę samochodową, magazy-
ny cukierni i przepompownię 
gazu. W 2011 roku zabytek na-
reszcie przekazano do Narodo-
wego rezerwatu „Zamki Ziemi 
Tarnopolskiej”. Rozpoczęto od 
oczyszczania ze śmieci podzie-
mi od strony rzeki.

Usłyszawszy o rozpoczęciu 
programu „Wielka restaura-
cja”, mer Czortkowa Wołody-
myr Szmat’ko opracował projekt 
odnowienia zamku za 500 tys. 
hrywni. Dało to prawdopodob-
nie zabytkowi możliwość trafić 
na listę obiektów podlegających 
restauracji. W projekcie przewi-
dziano nadbudowę zrujnowa-
nych murów, narożnych wież 
i pokrycie całości dachówką. 
W perspektywie jest otwarcie 
tu centrum turystycznego i mu-
zeum. Prace planowano zakoń-
czyć w 2022 roku, gdy miasto 
obchodzić będzie swe 500-lecie.

KOŚCIÓŁ DOMINIKAŃSKI PW. ŚW. STANISŁAWA

Na pierwsze najbardziej ko-
nieczne prace rząd przezna-
czył 17,5 mln hrywien. Z tych 
funduszy zakupiono włoską 
dachówkę i przeprowadzono 
badania archeologiczne. Miej-
scowy archeolog, Wołodymyr 
Dobriański twierdzi, że takich 
prac dotąd nie prowadzono.

W komentarzu dyrektora 
Rezerwatu Anatolija Macipury 
zaznaczono, że odnowione zo-
stały mury parteru i piętra. Od-
restaurowano 1600 m kw. skle-
pień. Obecnie na zamku pracuje 
grupa 22 cieśli i stolarzy. We-
dług planu powinno się nakryć 
odrestaurowane już mury da-
chówką do końca 2021 roku. 
W nowym roku opracowany 
zostanie plan adaptacji odre-
staurowanych pomieszczeń.

Nie tylko zamek otrzymał 
możliwość powrotu do życia. 
Kościołowi dominikanów św. 
Stanisława zwrócono pomiesz-
czenia klasztorne, gdzie do nie-
dawna mieściła się szwalnia. 
O samym ośrodku dominika-
nów również kilka słów.

Leżący w centrum miasta 
klasztor oo. kaznodziejów po-
wstał dzięki fundacji wojewo-
dy ruskiego, uczestnika walk 
z Moskwą i Mołdawią, Stani-
sława Golskiego w 1610 roku. 
Po śmierci został on pochowa-
ny w krypcie kościoła. Prawdo-
podobnie w tym samym czasie 
wybudowano również kościół 
św. Stanisława i piętrowe za-
budowania klasztorne. Z czasem 
całość otoczono murem obron-
nym. Dominikanie przenieśli 
się do miasta ze swego obron-
nego klasztoru w sąsiednich 
Szmańkowcach, który później 
został zniszczony przez koza-
ków. Relikwią klasztoru był cu-
downy obraz Matki Bożej Czort-
kowskiej, który w 1663 roku 
przekazał zakonnikom król Jan 
Kazimierz. Pierwotnie znajdo-
wał się w klasztorze w Ostrow-
nem pod Witebskiem. Obraz, 
udekorowany wotami, umiesz-
czono w ołtarzu głównym. Miał 
być koronowany w 1939 roku, 

ale przeszkodził temu wybuch 
wojny. Kolejną relikwią ko-
ścioła były szczątki św. Teofila, 
umieszczone w sarkofagu w jed-
nym z ołtarzy bocznych. Obok 
był kielich z krwią świętego.

Nie zawsze jednak polska 
szlachta odnosiła się do czort-
kowskich dominikanów z na-
leżytym szacunkiem. Na przy-
kład, w 1740 roku z powodu 
konfliktu o ziemię, klasztor na-
jechał chorąży gostyński Kon-
stanty Lanckoroński na czele 
200 żołnierzy. Okaleczyli trzech 
zakonników, a księdza Fran-
ciszka Peszkowskiego chorąży 
„uwiązał u konia i jak psa wlec 
nakazał”. Wkrótce łowczy łucki 
Tomasz Makowiecki też napadł 
na konwent. Klasztor miał jed-
nak trochę szczęścia – w czasie 
reform józefickich nie został za-
mknięty, ograniczono jedynie 
liczbę zakonników do 11 osób 
i zabroniono nowicjatu.

W czasie Wiosny Ludów 
czortkowski klasztor ukrywał 
polskich patriotów, podobnie 
w czasie powstania stycznio-
wego. Przed I wojną światową 
dominikanin o. Albert Nowicki 
za swą postawę społeczną został 
wybrany do Sejmu Krajowego.

Na przełomie XIX-XX wieków 
Czortków, jak i cała Europa, prze-
żywał boom budowlany, liczba 
mieszkańców szybko rosła i sta-
ra klasztorna świątynia nie mo-
gła pomieścić wiernych. W la-
tach 1904-1910 według projektu 
i pod bezpośrednim nadzorem 
architekta Jana Sas-Zubrzyc-
kiego wzniesiono nową świą-
tynię w mieszanym neoromań-
sko-neogotyckim stylu. Do dziś 
jest to jeden z najwspanialszych 
obiektów sakralnych na terenie 
Zachodniej Ukrainy. Nie obyło 
się w tej beczce miodu beż łyżki 
dziegciu. 

Świątynia została wzniesio-
na na miejscu starej, którą roze-
brano bez uzgodnienia z Towa-
rzystwem Restauratorów Galicji 
Wschodniej, które z tego powodu 
wysłowiło „oburzenie i zdziwie-
nie”. Dominikanie zignorowali 

również to towarzystwo w okre-
sie międzywojennym, gdy roz-
bierali resztki murów obronnych 
wokół klasztoru. Jednak XVII-
-wieczne skrzydło klasztoru za-
chowało się i do niego przybudo-
wano nowy budynek klasztorny 
w takim samym stylu, co i nowy 
kościół.

Jeżeli I wojna świtowa nie za-
dała klasztorowi szczególnych 
strat, to II wojna przyniosła 
prawdziwa tragedię. Podczas 
szybkiego odwrotu sowietów, 
2 lipca 1941 roku 8 zakonników 
rozstrzelano. Czterej z nich – o. 
Justyn Spirlak, o.Jacek Misiuta, 
o. Anatol Znamierowski i br. 
Andrzej Bojanowski zginęli od 
strzału w głowę nad brzegiem 
rzeki Seret na przedmieściu 
starego Czortkowa. W tym sa-
mym czasie podobną śmierć 
ponieśli w kryptach kościo-
ła ks. Hieronim Longawa, br. 
Reginald Czerwonka, br. Me-
tody Iwaniszczów i tercjan Jó-
zef Wincentowicz. Aby zatrzeć 
ślady zbrodni NKWD podpali-
ło klasztor. Ludziom udało się 
jednak ugasić pożar, choć stare 
cele zostały poważnie znisz-
czone. Po wojnie śmierć domi-
nikanów próbowano przypisać 
ukraińskim nacjonalistom, ale 
w mieście wiedziano czyich 
rąk jest to sprawa.

Zniszczenia udało się dość 
szybko odbudować i podczas 
okupacji niemieckiej ojcowie 
nawet prowadzili w celach tajne 
nauczanie. W 1943 roku lwow-
scy artyści Stanisław Teissey-
re (przyszły rektor poznańskiej 
ASP) i Roman Sielski (uczeń 
Mehoffera) z małżonką nama-
lowali freski wewnątrz świą-
tyni. Klasztorny kronikarz 
ks. Urban Szeremet zapisał, że 
„wynik końcowy okazał się 
zbyt krzykliwy i pozbawiony 
polotu i religijnego ducha”.

Dominikanie zdawali sobie 
sprawę, co przyniesie im powrót 

sowietów, wobec tego wysłali do 
Polski cudowny obraz, a na jego 
miejsce zawiesili kopię. Obecnie 
oryginał znajduje się w Warsza-
wie w kościele św. Jacka. Po-
czątkowo w 1945 roku żołnierze 
Armii Czerwonej zajęli wszyst-
kie cele. We wrześniu jakiś żoł-
nierz włamał się do zakrystii, 
wykradł pieniądze, ale zgubił 
tam swoje dokumenty. W 1946 
roku dominikanów z Czortkowa 
wypędzono. Świątynię przeka-
zano przywróconym na wiarę 
prawosławną grekokatolikom, 
a w latach 1959-1989 służył on, 
jako magazyn nawozów sztucz-
nych. W 1973 roku zostało ro-
zebrane XVII-wieczne skrzydło 
klasztoru, w innych pomiesz-
czeniach urządzono szwalnię. 
Zabetonowano przy tym stare 
nagrobki w ścianach klasztoru

Po zwrocie świątyni wier-
nym powrócili do niej domi-
nikanie. W tym i o. Reinold 
Wiśniewski, który był w klasz-
torze w ostatnim roku przed 
wojną. Ze starego wyposażenia 
pozostało nie tak mało: wspa-
niały neogotycki ołtarz głów-
ny z kopią cudownego obrazu 
MB Czortkowskiej, pamiątko-
we tablice ze starego kościoła 
(na cześć Konstytucji 3 Maja, 
wiktorii wiedeńskiej i złoże-
nia w murach serca Józefa Po-
tockiego), ambona, prospekt 
organu (bez piszczałek). Znikły 
natomiast ołtarze boczne i fre-
ski z 1943 roku. Więc dziś nie 
możemy ocenić ich wartości 
artystycznej. 

W 1991 roku uroczyście eks-
humowano zwłoki pomordo-
wanych zakonników i pocho-
wano ich w kaplicy zakonnej na 
cmentarzu. W murze kościoła 
wmurowano pamiątkową ta-
blicę poświęconą ofiarom.

Wygląda na to, że rok 2022 
będzie obchodzony uroczyście 
i warto tu przyjechać na obcho-
dy półtysiącletniego jubileuszu.

Zamek w Czortkowie powstaje z ruin

ZAMEK W CZORTKOWIE PRZED REMONTEM
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Zamieszczamy niniejszy wykaz z chęcią przekazania naszym czytelnikom rzetelnej informacji na 
temat możliwości uczestnictwa w niedzielnych mszach św. w języku polskim. Jesteśmy świadomi, że 
jest to wykaz niepełny, dlatego prosimy o powiadomienie nas w celu sprostowań lub uzupełnień.

Archidiecezja lwowska
Lwów, katedra pw. Wniebowzię-
cia NMP – godz. 7:00; 8:00; 10:15 
(dzieci); 11:30 (suma); 13:00; 18:00 
(młodzież)
Lwów, kościół pw. św. Antonie-
go Padewskiego – godz. 8:00; 12:00 
(z udziałem dzieci)
Lwów, kościół pw. św. Marii Magda-
leny – godz. 9:00; 10:30
Lwów, parafia pw. Matki Boskiej 
Gromnicznej (kaplica Rosena) – godz. 
16:00
Lwów – Rzęsna, kościół pw. Miło-
sierdzia Bożego – 9:00
Lwów – Sichów, kościół pw. św. 
Michała Archanioła – godz. 8:30; 
13:30
Lwów – Zboiska, kościół pw. Mat-
ki Bożej Nieustającej Pomocy – godz. 
12:00; 19:00
Lwów – Sokolniki, parafia pw. św. 
Jana Pawła II, Stryjska 6, godz. 9:00
Lwów – Brzuchowice, kościół pw. 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus – godz. 
11:00
Winniki, kościół pw. Wniebowzię-
cia NMP, godz. 9:00
Gródek Jagielloński, kościół Pod-
wyższenia Krzyża Świętego – godz. 
10:00
Szczerzec, kościół pw. św. Stanisła-
wa bpa – godz. 11:00
Siemianówka, kościół pw. św. 
Marcina – godz. 12:00
Glinna Nawaria, kościół pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny – godz. 10:00
Dybianka, kaplica pw. Podwyższe-
nia Krzyża Świętego – godz. 9:30
Mościska, kościół pw. Narodzenia 
św. Jana Chrzciciela – godz. 9:00; 
11:00
Mościska , sanktuarium MBNP 
godz. 17:00
Mościska-Zakościele, kościół 
pw. św. Michała – godz. 13:00 (oprócz 
I niedzieli miesiąca)
Strzelczyska, kościół pw. NSPJ 
i NSNMP – godz. 9:00 
Kołomyja, kościół pw. św. Ignacego 
Loyoli – godz. 10:00
Szeginie, kościół pw. św. Józefa 
Rzemieślnika – godz. 10:00
Balice, kościół pw. bł. Bronisławy – 
godz. 11:30
Brody, kościół pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego, godz. 8:45

Pnikut, kościół pw. św. Mikołaja, 
godz. 9:00 i 15:00 (zima) oraz godz. 
9:00 (lato)
Kamionka Strumiłowa, kościół 
pw. Wniebowzięcia NMP – godz. 10:00
Bóbrka, kościół pw. św. Mikołaja – 
godz. 9:00
Kurowice, kościół pw. św. Antoniego 
– godz. 11:30
Przemyślany, kościół pw. sw. Piotra 
i Pawła – godz. 10:00
Dąbrówka, kościół pw. św. Barbary – 
godz. 09:00
Nowe Miasto, kościół pw. św. Mar-
cina – godz. 12:00
Sąsiadowice, kościół pw. św. Anny 
– godz. 10:00, 12:00
Krysowice, kościół pw. Matki Bo-
skiej Fatimskiej – godz. 10:30 (lato) 
lub 11:00 (zima)
Trzcieniec, kościół pw. św. Józefa – 
godz. 9:00, 13:00
Sambor, kościół pw. Ścięcia św. 
Jana Chrzciciela – godz. 9:00 (dzieci); 
11:30 (suma); 19:00 (w VII i VIII)
Stary Sambor, kościół pw. św. Mi-
kołaja – godz. 13:00
Błozew, kościół pw. św. Wawrzyńca 
– godz. 11:00
Czyżki (k. Sambora), kościół pw. 
św. Michała Archanioła – godz. 9:00
Dobromil, kościół pw. Przemienie-
nia Pańskiego – godz. 11:00, 15:30
Iwano-Frankiwsk (d. Stanisła-
wów), kościół pw. Chrystusa Króla – 
godz. 12:00
Czerniowce, kościół pw. Podwyż-
szenia Krzyża św. – godz. 9:00
Piotrowce Dolne, kościół pw. 
Przem. Pańskiego – godz. 9:00
Drohobycz, kościół pw. św. Bartło-
mieja – godz. 11:00
Złoczów, kościół pw. Wniebowzię-
cia NMP – godz. 9:00; 11:00; 16:00
Żółkiew, kolegiata pw. św. Waw-
rzyńca – godz. 11:00
Krzemieniec, kościół pw. św. Sta-
nisława biskupa – godz. 9:00
Kosów, kościół pw. Matki Bożej Ró-
żańcowej – godz. 9:00
Truskawiec, kościół pw. Wniebo-
wzięcia NMP – godz. 9:00
Borysław, kościół pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy (w parafii św. 
Barbary) – godz. 12:00
Krzemieniec, kościół pw. św. Sta-
nisława Biskupa i Męczenika – godz. 
9:00

Diecezja łucka
Łuck, katedra Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła – godz. 8:30
Ostróg, kościół pw. Wniebowzięcia 
NMP – godz. 8:00

Diecezja 
kamieniecko-podolska
Kamieniec Podolski, katedra pw. 
św. Apostołów Piotra i Pawła – godz. 
8:30
Winnica, kościół pw. Matki Bożej 
Anielskiej – godz. 9:30
Gniewań, kościół pw. św. Józefa – 
godz. 8:30

Diecezja 
kijowsko-żytomierska
Kijów, kościół pw. św. Aleksandra – 
godz. 13:00
Kijów, kościół pw. św. Mikołaja – 
godz. 11:45
Żytomierz, katedra pw. św. Zofii – 
godz. 8:00; 12:00
Czernihów, kościół pw. Zesłania 
Ducha Św. – godz. 9:30

Diecezja 
odessko-symferopolska
Odessa, katedra pw. Wniebowzięcia 
NMP – godz. 11:00
Odessa, kościoł pw. św. Piotra – 
godz. 9:00
Jałta, kościół Niepokalanego Poczę-
cia NMP – godz. 9:00
Kercz, kościół Wniebowzięcia NMP 
– godz. 9:00
Mikołajów – kościół pw. św. Józefa 
– godz. 18:00

Diecezja 
charkowsko-zaporoska
Charków, katedra pw. Wniebowzię-
cia NMP – godz. 9:00
Charków (Aleksiejewka), kościół 
pw. św. Rodziny – godz. 9:00
Donieck – kościół pw. św. Józefa 
Rzemieślnika – godz. 9:00 
Dnipro, kościół pw. św. Józefa – godz. 
8:30
Kamienśke, kościół pw. św. Miko-
łaja – godz.8:00
Krzywy Róg, kościół pw. Wniebo-
wzięcia NMP – godz. 9:00
Berdiansk, kościół pw. Narodzenia 
NMP – godz. 15:00

Próby oraz spotkania 
towarzyskie – w poniedziałki 
i środy o godz. 18:30, 
pod kierownictwem 
profesjonalnych animatorów 
i pedagogów muzyki. 

Jeśli masz lat 30+, 40+, 50+ 
itd. i możesz poświęcić czas 
dwa razy w tygodniu na próby 
(2 godz.), to nauczysz się pięk-
nego repertuaru z chóralistyki 
polskiej (i nie tylko). Jeśli jesteś 
młody i dysponujesz zapałem 
do nauki, to skuteczne nowo-
czesne pliki dźwiękowe pomo-
gą szybko przyswoić ci partie 
głosowe. 

EDWARD KUC  
TEL. 0665306908

Chór „ECHO” 
zaprasza

Msze św. niedzielne w języku polskim na Ukrainie

Informacje

Polski zespół pieśni i tańca 
„Lwowiacy” 

ZAPRASZA do Studium 
Tańców Polskich, założone-
go przy PZPiT „LWOWIACY” 
dzieci i młodzież w grupach 
wiekowych 5–8 lat, 8–12 lat, 
12–15 lat oraz do starszej grupy 
zespołu. Próby zespołu odbywa-
ją się w szkole nr 10 we wtorki 
i czwartki, w godzinach od 18:00 

do 21:00. Zgłoszenia przyjmuje-
my podczas prób zespołu lub na 
telefon: 0 677 982 315 bądź: 233 
05 70, a także udzielamy facho-
wych rad w dziedzinie polskiego 
tańca i strojów ludowych.

PREZES LMDMSO, KIEROWNIK 
ARTYSTYCZNY PZPIT „LWOWIACY”  

STANISŁAW DURYS

Zespół Pieśni i Tańca  
„Weseli Lwowiacy” 

Zaprasza młodzież od 12 lat 
i wzwyż do nauki polskich tań-
ców narodowych, regionalnych 
i lwowskich. Próby zespołu od-
bywają się w szkole nr 10 w środy 
i piątki od godz. 19:30 do 21:00. 

Zgłoszenia przyjmujemy 
podczas prób oraz pod nr tel.: 
261 54 87 lub 0505087433. 

Serdecznie zapraszamy! 
KIEROWNIK ZESPOŁU  

EDWARD SOSULSKI

Łączymy się w bólu i składamy wyrazy 
głębokiego współczucia 
Pani IRENIE MUDREJ 

i całej rodzinie
z powodu odejścia do wieczności 

jej Syna

ŚP. Andrzeja

Kondolencje i wyrazy otuchy w chwilach żałoby składają

dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie
Liceum nr 24 im. Marii Konopnickiej we Lwowie

Lwowska Rada Obwodowa 
skierowała apel do 
ukraińskiego prezydenta 
i parlamentu o oficjalną 
zmianę nazwy państwa 
rosyjskiego na „Moskowię”. 
Ich zdaniem to „przywrócenie 
sprawiedliwości historycznej”.

We wtorek (21 grudnia) na sesji Lwow-
skiej Rady Obwodowej deputowani przyjęli 
uchwałę, w której apelują do przedstawicieli 
centralnych władz Ukrainy o oficjalną zmia-
nę stosowanej w kraju nazwy państwa rosyj-
skiego. Proponują, żeby zamiast nazw Rosja 
lub Federacja Rosyjska stosować nazwę 
„Moskowia”, a względem obywateli rosyj-
skich oficjalnie przyjąć określenie „Mosko-
wici”. Zdaniem lwowskich samorządowców, 
określenia te powinny wejść do oficjalnego 
nazewnictwa, stosowanego m.in. w oficjal-
nych dokumentów i w mediach.

Ukraińscy samorządowcy ze Lwowa 
twierdzą, że na mapach z XV-XVIII wieku nie 
ma takiego kraju jak Rosja, tylko „Moskowia”. 
Według nich „państwo moskiewskie było 
powszechnie nazywane Moskowią, Mosko-
witią, a czasem nawet jako Tataria”.

Twierdzą też, że po III rozbiorze Polski 
caryca Katarzyna, celem prawnego uza-
sadnienia okupacji, nakazała fałszować 
historię, żeby uzasadnić rosyjskie roszcze-
nia terytorialne. Według treści uchwały, 

„zmieniono dokumenty historyczne, gdzie 
rosyjskie i moskiewskie ludy są połączo-
ne jako słowiańskie, wymyślono historię 
walk narodowo-wyzwoleńczych ruchów 
ukraińskich, białoruskich i polskich, które 
zawsze marzyły, by stać się jednym kra-
jem, rozpowszechniano mit o przewodniej 
roli Rosji wśród krajów słowiańskich”.

– Zmiana nazwy Carstwa Moskiew-
skiego stanowiła poważne wyzwanie dla 
tożsamości narodu ukraińskiego i jest uza-
sadnieniem dla okupacji części terytorium 
współczesnej Ukrainy – napisano. – My, 
deputowani Lwowskiej Rady Obwodowej, 
zwracamy się do Prezydenta Ukrainy i do 
Rady Najwyższej Ukrainy, domagając się 
przywrócenia historycznej sprawiedliwo-
ści i dalszego używania nazwy Moskowia 
zamiast Rosja i Federacja Rosyjska na 
szczeblach państwowym, oficjalnym i pu-
blicznym, a także w mediach na terytorium 
Ukrainy, zaś względem obywateli FR, odpo-
wiedniego stosowania nazwy „Moskowici”.

Stosowane na Ukrainie sformułowa-
nie „Moskowia” bywa czasem tłumaczone 
jako „Moskwa”, zaś „Moskowici” jako „Mo-
skale”, z zastosowaniem podobnie brzmią-
cych, polskich odpowiedników. Sformuło-
wania te są jednak w języku ukraińskim 
nacechowane bardzo negatywnie, wręcz 
obraźliwie i bywa, że używa się ich, jako 
obelgi. 

ŹRÓDŁO: LVIVOBLRADA.GOV.UA

Rada obwodu lwowskiego chce zmiany 
nazwy „Rosja” na „Moskowia”

Według Ołeksija Daniłowa, 
w pobliżu granic Ukrainy 
znajduje się ok. 122 tys. 
rosyjskich żołnierzy.

„To, co dotyczy bezpośredniej liczby 
wojsk – na dzisiaj, to, co widzimy, to 122 
tys. żołnierzy znajdujących się w odległo-
ści do 200 km i 143,5 tys. żołnierzy w od-
ległości do 400 km od granic Ukrainy” – 
powiedział Daniłow podczas briefingu 
prasowego w środę, 22 grudnia 2021 roku. 
Dodał, że sytuacja od 2014 roku nigdy nie 
była całkiem spokojna, ale prezydent 
i wyższe kierownictwo wojskowe mają sy-
tuację pod kontrolą. „W razie zaostrzenia 
– a może to mieć miejsce z dnia na dzień 
– będziemy o tym wiedzieli wcześniej” – za-
pewnił szef Rady Bezpieczeństwa i Obro-
ny Ukrainy.

Ołeksij Daniłow dodał, że 1 stycznia 
wejdzie w życie ustawa „O podstawach 
narodowego sprzeciwu”, która ma ułatwić 
działania na wypadek zbrojnej agresji na 
Ukrainę.

Dzień wcześniej, 21 grudnia 2021 
roku, minister obrony Federacji Rosyjskiej 
Siergiej Szojgu ogłosił, że na Donbasie 
ma przebywać „120 amerykańskich na-
jemników, którzy mają przygotowywać 
prowokację z wykorzystaniem broni che-
micznej”. Stany Zjednoczone zaprzeczyły 
jakoby takie doniesienia miały związek 
z rzeczywistością, a MSZ Ukrainy stwier-
dził, że w związku z takimi informacjami 
strony rosyjskiej, należy spodziewać się 
prowokacji rosyjskich wojsk na teryto-
rium Ukrainy.

ŹRÓDŁO: POLUKR.NET

Rosja utrzymuje koncentrację 
swoich wojsk w pobliżu Ukrainy
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Wydawca Stowarzyszenie 
„Kurier Galicyjski” 
Видавець ГО „Кур’єр Ґаліцийскі” 

założyciel Mirosław Rowicki

Informacje

Polskie 
redakcje 
i audycje 
radiowe na 
Ukrainie

Lwów

Radio Kurier Galicyjski
audycja Studio Lwów w środy o godz. 10:15 w Internecie na stronie wnet.fm, 
archiwum: https://www.youtube.com/channel/UCidl611v95WQEDz7fDEz83A

Polskie Radio dla Zagranicy
Magazyn Polskiego Radia dla Zagranicy codziennie w Radiu Niezależność
o godz. 18:30 na częstotliwości 106,7 FM, w Internecie: radiozagranica.pl, 
bądź z aplikacji Polskiego Radia. W Internecie jest nadawany codziennie również 
drugi magazyn o godz. 23:00 Radio Lwów w soboty w Radiu Niezależność 
od godz. 9:00 do 12:00 na częstotliwości 106,7 FM, archiwum: radiolwow.org

Katolicki Program Radiowy we Lwowie
w niedziele w Radiu Niezależność na częstotliwości 106.7 FM od godz. 19:00 
do 21:00, wybrane materiały dostępne na stronie http://programkatolicki.org/

Iwano-Frankiwsk (dawny Stanisławów)

Radio Kurier Galicyjski
audycja „Na polskiej fali” w Radiu Weża na częstotliwości 107,0 FM codziennie 
(premiery i powtórki) w dni pracujące o 23:15 i powtórki o 2:15 w nocy Radio 
CKPiDE: publikuje dwie audycje w miesiącu na stronie ckpide.eu, 
archiwum: www.soundcloud.com/ckpide

Winnica

Radio Słowo Polskie
w ostanie piątki miesiąca w Radiu Takt na częstotliwości 107,3 FM  
o godz. 21:00, powtórka o 24:00 12 dnia następnego miesiąca, 
archiwum: slowopolskie.org/program-radiowy

Berdyczów

Polskie Radio Berdyczów
audycja „Polska bliżej” raz w miesiącu w ruchome piątki w Radiu Live na często-
tliwości 102,0 FM. Audycja zawsze jest zapowiedziana w radiu i kościele.

Żytomierz

Radio Żytomyrska Chwyla
audycja „Jedność” w pierwszą sobotę miesiąca, kilka minut po godz. 20:00 
w Żytomierzu na częstotliwości 103,4 FM, w Berdyczowie 107,1 FM, w Olewsku 
100,2 FM i w Owruczu 104,2 FM, ponadto w radiu kablowym Teleradiokompanii 
Żytomierskiej
Równe Audycja „Polska Fala” w Radiu Rytm na częstotliwości 90,9 FM
w niedziele o godz. 20:20, wybrane audycje są dostępne po adresem:
https://soundcloud.com/user-540088387

Adresy placówek 
dyplomatycznych 
Rzeczypospolitej 
Polskiej na Ukrainie
Ambasada Rzeczypospolitej 
Polskiej na Ukrainie
01034 Kijów, 
ul. Jarosławw Wał 12
tel.:+380 44 230 07 00
fax: 00380 44 230 07 43
+380 44 270 63 36
e-mail: 
kijow.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.kijow.msz.gov.pl

Wydział Konsularny 
Ambasady RP w Kijowie
01034 Kijów,
ul. B. Chmielnickiego 60
tel.: +38 044 284 00 40
faks: 00380 44 234 99 89
e-mail: kijow.amb.wk@msz.gov.pl
www.kijow.msz.gov.pl

Zagraniczne Biuro Handlowe 
(ZBH) na Ukrainie
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Kożumiacka14 B, 
04071, Kijów
Karol Kubica – kierownik biura
kom.: +380 988 115 791
e-mail: karol.kubica@paih.gov.pl

Konsulat Generalny RP 
w Charkowie
61002 Charków, 
ul. Alczewskich 16
tel.: +38 057 757 88 01

+38 0757 88 03
faks: 00380 57 757 88 04
e-mail: 
charkow.kg.sekretariat@msz.gov.pl
www.charkow.msz.gov.pl

Konsulat Generalny RP 
we Lwowie
79011 Lwów,  
ul. Iwana Franki 108
tel.: +38 032 295 79 90
faks: 00380 32 295 79 80
e-mail:
lwow.kg.sekretariat@msz.gov.pl
www.lwow.msz.gov.pl

Konsulat Generalny RP 
w Łucku
43016 Łuck, 
ul. Dubniwska 22 b
tel.: +38 0332 280 640
faks: +38 0332 280 659
e-mail: kg.luck@msz.gov.pl
www.luck. msz.gov.pl

Konsulat Generalny RP 
w Odessie
65014 Odessa,  
ul. Uspienska 2/1
tel.: +380 48 722 56 96,  
722 60 03
faks: 00380 48) 722 77 01
odessa.kg.sekretariat@msz.gov.pl
www.odessa.msz.gov.pl

Konsulat Generalny RP 
w Winnicy
ul. Kozyćkoho 51
21050 Winnica
tel.: +380 432 507 413
faks: 00380 432 507 414
tel. informacja wizowa:
+380 432 507 411
tel. informacja ws. Karty Polaka:
+380 432 507 412
e-mail: 
winnica.kg.sekretariat@msz.gov.pl
www.winnica.msz.gov.pl

Instytut Polski w Kijowie
ul. B. Chmielnickiego 29/2
lok.17
01-030 Kijów, Ukraina
tel.: +380 44 288 03 04
fax: 00380 44 288 02 86
www.polinst.kiev.ua

Polska Organizacja 
Turystyczna
Zagraniczny Ośrodek Polskiej
Organizacji Turystycznej
w Kijowie 
01001 Kijów
Chreszczatyk 25 , lok. 98
tel.: +38 044 278 67 28
fax: 00380 44 278 66 70
e-mail: 
kyiv@pot.gov.pl
www.polscha.travel

Podajemy według czasu ukraińskiego

Kantorowe kursy walut  
na Ukrainie
28.12.2021, Lwów Kupno UAH Sprzedaż UAH

1 USD 27,20 27,50

1 EUR 31,00 31,60

1 PLN 6,60 6,90

1 GBR 36,50 36,80

10 RUR 3,57 3,70

n
ow

y

Skład redakcji Grupy Medialnej  
Kuriera Galicyjskiego
Wojciech Jankowski
redaktor naczelny
e-mail: wojjan@wp.pl
Maria Basza 
zastępca red. naczelnego
e-mail: mariabasza@wp.pl

Anna Gordijewska
e-mail: batiarka@gmail.com

Krzysztof Szymański
e-mail: krzszymanski@wp.pl

Eugeniusz Sało
koordynator tv 
i mediów elektronicznych
e-mail: eugene.salo@gmail.com

Karina Sało
e-mail: kvusochanska@gmail.com

Aleksander Kuśnierz
e-mail: oleksandr.kusnezh@gmail.com

Współpracują:
Artur Deska, Artur Żak, Dmytro Antoniuk, 
Konstanty Czawaga, Alina Wozijan, Jurij 
Smirnow, Marian Skowyra, Agnieszka 
Sawicz, Andrzej Borysewicz, Helena Kra-
sowska, Tadeusz Kurlus, Czesława Żaczek, 
Jan Skłodowski, Natalia Tarkowska, Iwan 
Bondarew, Dmytro Poluchowycz, Petro 
Hawryłyszyn i inni.
Tytuł jest dostępny na licencji Creative 
Commons. Uznanie autorstwa 4.0 Międzyna-
rodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz 
Stowarzyszenia „Kurier Galicyjski”. Utwór 
powstał w ramach zlecenia przez Kancelarię 
Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie 
wsparcia Polonii i Polaków za granicą 2021 

roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie 
utworu, pod warunkiem zachowania ww. 
informacji, w tym informacji o stosowanej 
licencji i o posiadaczach praw – Stowarzysze-
nie „Kurier Galicyjski”.
Warunkiem zgody na przedruk całości lub 
części artykułów i informacji zamiesz-
czonych w naszym piśmie jest uzyskanie 

pisemnej zgody redakcji i powołanie się na 
Kurier Galicyjski. 
Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam 
redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozo-
stawia sobie prawo do skrótów nadesłanych 
tekstów. Zamieszczamy również teksty, któ-
rych treść nie odpowiada poglądom redakcji.
Газета виходить 2 рази на місяць.
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Partnerzy medialni

Ukazała się kolejna, czternasta już, edycja „Kalendarza Kresowego” 
Kuriera Galicyjskiego – na rok 2022.
Zamówienia prosimy składać pod adresem naszej redakcji:
Lwów 79013, skrytka pocztowa nr 1565
e-mail: redakcja@nowykuriergalicyjski
telefon: +38 0980712564

Cena: na Ukrainie 
40 UAH 

+ koszty wysyłki; 
w Polsce 21 PLN 

razem z wysyłką

Zamów Kalendarz Kresowy 
na rok 2022


