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Podnieœ rêkê,
Bo¿e Dzieciê,
B³ogos³aw Ojczyznê mi³¹!
W dobrych radach, w
dobrym bycie
Wspiera jej si³ê sw¹ si³¹.
Dom nasz i majêtnoœæ
ca³¹,
I wszystkie wioski
z miastami.
A S³owo Cia³em siê sta³o
I mieszka³o miêdzy
nami.
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„Nie ma bezpiecznej Polski
bez bezpiecznej Ukrainy”

GRZEGORZ OPALIŃSKI
– NOWYM KONSULEM
GENERALNYM RP
WE LWOWIE

HALINA P£UGATOR tekst
Archiwum Ministerstwa
Obrony Ukrainy zdjêcia
Podczas wizyty na Ukrainê polskiej delegacji wojskowej, w Kijowie odby³o siê
spotkanie Ministra Obrony
Narodowej RP Bogdana
Klicha z Ministrem Obrony
Ukrainy Jurijem Jechanurowem. Ministrowie odbyli
rozmowy w sk³adzie delegacji wojskowych obu pañstw
oraz spotkania w cztery
oczy.
Jak nas poinformowano w
Biurze Prasowym Ministerstwa Obrony Ukrainy, kie-

Uroczyste powitanie pana Ministra Bogdana Klicha

Spotkanie Ministrów obrony Ukrainy i Polski
rownicy Ministerstw Obrony
Ukrainy i Polski omówili
szerokie spektrum spraw rozwoju dwustronnej wspó³pracy
wojskowej i wojskowotechnicznej. Strony omówi³y,
zw³aszcza, sytuacjê w Kosowie, gdzie ¿o³nierze batalionu
ukraiñsko-polskiego „UkrPolbat” od kilku lat ramiê przy
ramieniu prowadz¹ wspólne
dzia³ania pokojowe. Dzia³alnoœæ batalionu ju¿ zosta³a
wysoko oceniona przez
wspólnotê miêdzynarodow¹.
Polska zainicjowa³a tak¿e
utworzenie wspólnego batalionu polsko-litewskiego. Rok
temu strona litewska wyrazi³a
chêæ poszerzenia wspó³pracy
i wówczas wynik³a idea utworzenia batalionu ukraiñskopolsko-litewskiego. W trakcie
spotkania w Kijowie, kierownicy ministerstw s¹siednich
pañstw doszli do wniosku, ¿e
odpowiednim poziomem do
dalszej wspó³pracy by³by
wspólny pododdzia³ na poziomie brygady. Pan minister
Klich twierdzi, ¿e by³by on
bardzo dobrym potwierdzeniem braterstwa broni.
Jurij Jechanurow podziêkowa³ swemu koledze polskiemu za tê inicjatywê i
poinformowa³, ¿e najwa¿niejsza
rzecz polega teraz na tym, aby
strony opracowa³y taki plan

Zbrojnych Ukrainy i zawodowej armii.
„Nie ma bezpiecznej Polski
bez bezpiecznej Ukrainy”, powiedzia³ Minister Obrony
Narodowej RP, wyra¿aj¹c
nadziejê na pog³êbienie
dwustronnej wspó³pracy
miêdzy Warszaw¹ i Kijowem.
Praca ma byæ skuteczna dla
obu stron. Pan Klich jest przekonany, ¿e w³aœnie wspó³praca wojskowo-techniczna jest
tym kierunkiem, w którym
Polacy i Ukraiñcy bêd¹ upatrywali wspólne interesy.
Poza uwag¹ resortów
obronnych Ukrainy i Polski
nie pozosta³a równie¿

Wojskowi polscy w trakcie rozmów
wspólnych dzia³añ, ¿eby od
2011 roku brygada mog³a ju¿
dzia³aæ. Minister obrony
Ukrainy zaznaczy³, ¿e sztab
wspólnej trójstronnej brygady
bêdzie zlokalizowany w
Polsce, w Lublinie. Pierwszym
dowódc¹, jak zaproponowa³a
strona polska, ma zostaæ
oficer ukraiñski.
Zreszt¹, ukraiñscy wojskowi
bardzo szybko znajduj¹
wspólny jêzyk z Polakami. Na
razie bardzo skutecznie
zaczê³y pracowaæ tak¿e te
pododdzia³y, które odpowiadaj¹ za wspó³pracê wojskowotechniczn¹. Bardzo wa¿ne
jest doœwiadczenie Polaków w
dziedzinie uzbrojenia, wszak
dotyczy to przysz³oœci Si³

sprawa wspó³pracy Ukrainy
z NATO. Minister obrony
Ukrainy zaznaczy³, ¿e obecnie wsparcie Polski, jeœli
chodzi o starania Ukrainy o
wejœcie do NATO, jest bardzo
wa¿ne. Kierownik polskiego
resortu obronnego, oczywiœcie, pochwali³ wspó³pracê
Ukrainy z NATO, zaœ s¹siednie pañstwo jest zainteresowane w tym, ¿eby ona
trwa³a i stawa³a siê coraz
mocniejsza. Korzystaj¹c z
okazji, pan minister Klich
zaprosi³ Ministra Obrony
Ukrainy z rewizyt¹ do
Polski jeszcze do koñca
2008 roku.
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Na pocz¹tku grudnia br.
stanowisko Konsula Generalnego we Lwowie obj¹³ pan
Grzegorz Opaliñski. Przyjecha³
wprost z Kijowa, gdzie pe³ni³
tak¹ sam¹ funkcjê.
Grzegorz Opaliñski urodzi³
siê 1 lipca 1974 roku w Lublinie. W 1999 r. ukoñczy³ Katolicki Uniwersytet Lubelski
i uzyska³ tytu³ magistra prawa.
W 2001 r. ukoñczy³ studia
podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie Sk³odowskiej
w Lublinie w zakresie integracji europejskiej. Pracê zawodow¹ podj¹³ w 1999 r. w Komendzie G³ównej Stra¿y
Granicznej, na stanowisku
specjalisty. W roku 2001, po
ukoñczeniu Studium Oficerskiego, zosta³ mianowany na
pierwszy stopieñ oficerski. W
trakcie pracy w Stra¿y Granicznej zajmowa³ kolejno
stanowiska: starszego specjalisty, zastêpcy naczelnika, od
2006 r. zastêpcy dyrektora
Biura Analiz Strategicznych
Komendy G³ównej Stra¿y
Granicznej. W latach 20032005 by³ ekspertem narodowym, delegowanym do Centrum Analiz Ryzyka w Helsinkach, które nastêpnie zosta³o
przekszta³cone w Agencjê ds.
Zarz¹dzania Wspó³prac¹
Operacyjn¹ na Zewnêtrznych
Granicach Pañstw Cz³onkow-

skich Unii Europejskiej
(FRONTEX). Siedziba agencji
FRONTEX od jej powo³ania
znajduje siê w Warszawie.
Grzegorz Opaliñski organizowa³ i prowadzi³ dzia³ania
ukierunkowane na przystosowanie systemu ochrony
granic do wymogów Unii
Europejskiej oraz implementacjê acquis Schengen do
krajowego porz¹dku prawnego. W ramach wspó³pracy
ze stron¹ ukraiñsk¹ opracowa³ strategiê wprowadzania
systemu zarz¹dzania ryzykiem
i analizy kryminalnej w
ukraiñskich s³u¿bach granicznych. Grzegorz Opaliñski
jest ¿onaty, jego ma³¿onka
jest socjologiem.
Jego pasj¹ jest historia,
w szczególnoœci heraldyka.
Odpowiadaj¹c przed komisj¹
sejmow¹, „z jakich to Opaliñskich pochodzi?” odpowiedzia³: „Je¿eli mia³bym wywodziæ genealogiê mojej rodziny, to raczej pochodzi³aby
ona od ga³êzi rodu Opalenickich, a nie tej ga³êzi z Bnina.”
Panu Grzegorzowi Opaliñskiemu – nowemu Konsulowi
Generalnemu we Lwowie
¿yczymy sukcesów, powodzenia i wytrwa³oœci.
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ZA POTOCKIEGO, ZA STANISŁAWÓW...
HALINA P£UGATOR
tekst i zdjêcie
Mieszkaniec stolicy Przykarpacia, prastarego miasta
Stanis³awowa, Oleg £ysak,
niedawno stworzy³ organizacjê spo³eczn¹ „Polskie
towarzystwo im. Andrzeja
Potockiego.” Mê¿czyzna
ma doœæ ambitne plany. Nie
jest, jednak, przyzwyczajony rzucaæ s³ów na
wiatr, co udowodni³, bêd¹c
kierownikiem wielkiej organizacji budowlanej. O swoich
planach „w kierunku polskim” opowiada Czytelnikom „Kuriera Galicyjskiego”.
- Proszê Pana, nie jest
³atwo og³osiæ utworzenie
towarzystwa polskiego w
mieœcie, gdzie ju¿ istnieje
kilka podobnych. A mo¿e
Pan, wspólnie z kolegami,
myœl¹cymi tak samo, chce
zaproponowaæ coœ absolutnie nowego?
-Idea powo³ania towarzystwa dojrzewa³a przez kilka lat.
Jeœli zaœ chodzi o liczbê towarzystw, chcia³bym zaznaczyæ,
¿e, jakakolwiek liczba towarzystw by³aby w mieœcie, na
razie nie ma ani muzeum, ani
pomnika za³o¿yciela Stanis³awowa. Niestety, czemuœ ka¿dy
ci¹gnie ko³drê na siebie i uwa¿a, ¿e czyni najs³uszniej.
Jako osoba, zajmuj¹ca siê
budownictwem, uwa¿am za
sprawê honoru zrobienie

czegoœ dla budowniczego
naszego miasta. Otó¿, jednym
z najwa¿niejszych zadañ
nowoutworzonego towarzystwa jest za³o¿enie Muzeum
Andrzeja Potockiego i ca³ej
tej s³awnej rodziny szlacheckiej, która da³a Europie
wielu znanych ludzi. Owe
muzeum, moim zdaniem,
znacznie zwiêkszy iloœæ turystów w Stanis³awowie, szczególnie Polaków.

- W zwi¹zku z tym, rozpocz¹³ Pan poszukiwania
potomków Potockich?
- Bylibyœmy bardzo szczêœliwi, gdybyœmy kogoœ znaleŸli. Pisaliœmy do wielu
organizacji, ró¿nych towarzystw
polskich, ale na razie bez
efektu. Jednak, myœlê, ¿e
wszystko wymaga czasu.
Chcielibyœmy z pomoc¹
Pañstwa gazety siê zwróciæ do
potomków Andrzeja Potoc-

kiego, za³o¿yciela Stanis³awowa, aby siê zg³osili do nas
i pomogli jakimiœ materia³ami
w stworzeniu muzeum. Chcielibyœmy te¿ nawi¹zaæ kontakt
z osobami z Ukrainy, które
stworzy³y podobne muzea.
Ich doœwiadczenie bardzo by
siê nam przyda³o. Nie potrzebujemy œrodków, pragniemy
jedynie wsparcia historycznego
i naukowego s³awnej rodziny
i opiekunów kultury polskiej.
- A co z odnowieniem
pa³acu Potockich, który,
bez w¹tpienia, jest znan¹
pami¹tk¹ po szlachcicach w
Stanis³awowie?
- To nie jest ³atwe. Budynek nale¿a³ kiedyœ do Ministerstwa Obrony Ukrainy. Po
jakimœ czasie przeszed³ do
w³aœcicieli prywatnych. Struktury prywatne przekaza³y do
Rady Obwodowej, a ona nie
przyjê³a. Obecnie nie wiadomo, do kogo nale¿y maj¹tek.
Utworzenie muzeum Potockich w ich pa³acu by³oby
wersj¹ idealn¹, jednak nie
skupiamy siê na tym. Lepiej
czas i si³y, które mo¿emy
spêdziæ na przelewaniu z pustego w pró¿ne, przekonywaniach, udowadnianiach,
poœwiêciæ na za³atwianie
konkretnych spraw.
- Kolejnym kierunkiem
Waszej dzia³alnoœci ma siê
staæ utworzenie polskiego
centrum kulturalnego.
- Obecnie oczekujemy
otwarcia konsulatu polskiego

w Stanis³awowie. Wiemy, ¿e
ju¿ zosta³y podjête wszystkie
decyzje, sprawa dotyczy tylko
poszczególnych formalnoœci.
Otó¿, kiedy zostanie otwarty
konsulat, chcemy zaproponowaæ utworzenie centrum kulturalnego, gdzie ma byæ te¿
kawiarnia artystyczna. Mogliby tu przyje¿d¿aæ artyœci
polscy, którzy mogliby organizowaæ spotkania autorskie,
koncerty, wystawy, dyskusje
twórcze. Na razie ju¿ mamy
pomieszczenie.
- A dlaczego Pan siê
interesuje kultur¹ polsk¹?
- Niemal¿e ka¿dy mieszkaniec Ukrainy Zachodniej ma
w sobie kroplê polskiej krwi.
Moja babcia, mama mego
ojca, Hanna z domu Polañska, tak¿e by³a Polk¹. Mieszka³a pod P³oskirowem we wsi
Mukarów Podleœny w powiecie
Dunajowce. To znana wieœ
polska. Nawet dziœ z obiektów
kultu religijnego jest tam
tylko koœció³, a w nim katolicka szko³a niedzielna.
W czasach sowieckich moja
rodzina bardzo cierpia³a,
poniewa¿ nie chcia³a zaakceptowaæ zbrodniczej w³adzy.
Mego dziadka zes³ano do
kopalni pod Donieckiem,
gdzie by³ na katordze. Nie
zwa¿aj¹c na ró¿ne nieszczêœcia, babcia uczy³a ojca, a on
– mnie modliæ siê po polsku
i tego, ¿ebym nigdy nie
zapomina³ swoich przodków.

AKTUALNE WARUNKI ZATRUDNIENIA W POLSCE
JAN WLOBART
Ze wzglêdu na du¿e zainteresowanie rynkiem pracy w
Polsce, wynikaj¹ce miêdzy
innymi z sytuacji gospodarczej na Ukrainie, podajê
garœæ informacji na ten
temat. Myœlê, ¿e wzbogaci to
wiedzê osób, zainteresowanych prac¹ w Polsce i zaowocuje listami do redakcji „Kuriera Galicyjskiego” z opiniami
na ten temat.
Ostatni rok, a szczególnie
aktualna sytuacja w gospodarce œwiatowej, znacznie
zmieni³a rynek pracy w Unii
Europejskiej, której Polska jest
cz³onkiem. Zmiany na rynku
pracy s¹ spowodowane doœwiadczeniami pracodawców i
pracowników z Ukrainy i innych
krajów WNP. Jak wiadomo, w
zwi¹zku z dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê gospodark¹ w ostatnich
kilku latach w UE nast¹pi³
niedobór r¹k do pracy. W wyniku
tego pracownicy z Polski wyje¿d¿ali masowo do innych krajów
UE w poszukiwaniu wiêkszych
zarobków. Szacuje siê, ¿e w
latach 2005-2008 do Anglii,
Irlandii, Holandii,W³och i innych
krajów Unii, wyjecha³o oko³o 3
miliony Polaków. Przy szybko
rozwijaj¹cej siê gospodarce
ludzi tych brakowa³o w Polsce.
Naturaln¹ rzecz¹ sta³o siê
pilne zape³nienie tej luki pracownikami z poza Unii Europejskiej. Aby zapobiec zwiêkszaniu
siê deficytu na rynku pracy,
Rz¹d RP wprowadzi³y uproszczenie procedur przy zatrudnianiu obywateli WNP.
Wyd³u¿ono okres pracy w
ci¹gu roku z 90 do 180 dni.
Uproszczono pracodawcom

tryb uzyskiwania pozwoleñ na
pracê dla wytypowanych kandydatów, na których podstawie
Konsulaty RP wydawa³y wizy,
upowa¿niaj¹ce do pracy. Efektem tych dzia³añ by³o oblê¿enie
przez kandydatów do pracy
Konsulatów RP na Ukrainie.
Szczególnie widoczne to by³o
we Lwowie w pierwszym pó³roczu 2008, gdzie dziennie
wydawano powy¿ej 1000 wiz,
co przy warunkach lokalowych
Konsulatu graniczy³o z cudem.
Sytuacja ta, niestety, rodzi³a
te¿ patologie, poniewa¿ wielu
obrotnych poœredników znalaz³o
dla siebie miejsce ³atwego zarobku, nie zawsze dzia³aj¹c
zgodnie z prawem. We wspomnianym okresie dominowa³y
wyjazdy pracowników sezonowych i budowlanych. Ludzie ci
byli œwiadomi braków na
rynku pracy i wielokrotnie po
uzyskaniu wizy na wniosek
potencjalnego pracodawcy, nie
przyje¿d¿ali do niego, szukaj¹c
wy¿szych zarobków gdzie
indziej. Sytuacje te niekorzystnie siê odbi³y na pracodawcach,
daremnie oczekuj¹cych przyjazdu
zamówionych pracowników, a
tak¿e na nich samych. Obecnie
pracodawcy bardzo ostro¿nie
podchodz¹ do zatrudnienia
obywateli Ukrainy ze wzglêdu
na nisk¹ lojalnoœæ i nie dotrzymywanie umów, w wyniku
czego pracodawcy ponieœli
niema³e straty z tego powodu.
W chwili obecnej spowolnienie gospodarki œwiatowej,
tak¿e polskiej, zmniejszy³o
zapotrzebowanie na pracowników szczególnie niewykwalifikowanych, którym jest bardzo
trudno znaleŸæ pracê w Polsce.
Na to na³o¿y³ siê kryzys w

krajach WNP, który spowodowa³
masowe zwolnienia, szczególnie
pracowników budowlanych. W
wyniku czego z samej Rosji
powróci³o oko³o 0,5 mln Ukraiñców. Rodzimy rynek z powodu
w³asnych k³opotów nie jest w
stanie ich wch³on¹æ i automatycznie powiêkszyli oni liczbê
bezrobotnych na rynku pracy.
Tym bardziej, obywatele Ukrainy
poszukuj¹ obecnie zatrudnienia
za granic¹ w³asnego kraju.
Jednak, wczeœniejsze nienajlepsze doœwiadczenia polskich
pracodawców z ich zatrudnianiem, wcale tych poszukiwañ
nie u³atwiaj¹. Dlatego te¿ najlepsz¹ form¹ poszukiwania
pracy jest zlecenie tego licencjonowanej agencji pracy,
która zapewni kandydatowi
zatrudnienie na odpowiednich
warunkach i obs³ugê prawn¹,
akceptowan¹ przez kandydata,
zgodnie z prawem pracy. Og³oszenia takich agencji mo¿na
znaleŸæ w og³oszeniach prasowych
w „Kurierze Galicyjskim”.
Obecnie najchêtniej firmy
polskie z bran¿y budowlanej
zatrudniaj¹ zorganizowane
grupy pracowników, których
kierownik odpowiada za
w³aœciwe i prawid³owe wykonanie zleconych robót. Zap³ata za
wykonan¹ prace nastêpuje
etapami, w miarê koñczonej
pracy. Polskie agencje, organizuj¹ce kontrakt i warunki
socjalne, pobieraj¹ od 5 do 7%
,prowizji od ceny kosztorysowej. Wczeœniej opisane
zjawisko nie stawiania siê do
pracy u wnioskuj¹cych o wizê
pracodawców, zosta³o w znacznej
mierze ukrócone w zwi¹zku z
dok³adna kontrol¹ graniczna
powracaj¹cych. W chwili obecnej

wymaga siê od nich zaœwiadczenia o wykonywaniu pracy u
pracodawcy, który o nich siê
stara³. Brak tego dokumentu
grozi zakazem wjazdu do
wszystkich krajów UE na min.
1 rok i anulowaniem posiadanej
wizy. Jednoczeœnie polski pracodawca ma obowi¹zek informowania Stra¿y Granicznej o nie przybyciu pracownika do pracy.
Na polskim rynku pracy
istnieje tak¿e zapotrzebowanie
na pracowników indywidualnych w zawodach jak: œlusarze,
spawacze, operatorzy sprzêtu
budowlanego, murarze, zbrojarze, cieœle oraz pracownicy pomocniczy. Wynagrodzenie tych
grup zawodowych waha siê w
granicach 1600-2300 z³ do
wyp³aty, po op³aceniu podatków
i ubezpieczenia. Dla orientacji
kurs waluty na dzieñ 12
grudzieñ wg NBU to, 1 z³ = 2.48
UAH. Istnieje te¿ mo¿liwoœæ
zatrudnienia w dodatkowych
godzinach za dodatkowym
wynagrodzeniem. Ze wzglêdu
na bardzo ró¿ne umiejêtnoœci,
czêsto ni¿sze od deklarowanych przez kandydatów, pracodawcy czêsto zatrudniaj¹ ich
na okres próbny, aby potwierdziæ kwalifikacje. Tak, wiêc nie
op³aca siê podawaæ nieprawdziwych informacji. Rynek pracy
potrzebuje tak¿e pracowników,
sprz¹taj¹cych w centrach handlowych i osób indywidualnych.
Wynagrodzenia tych pracowników
mieszcz¹ siê w granicach 12001600 z³ na rêkê. Oczywiœcie,
istnieje te¿ mo¿liwoœæ dodatkowego zatrudnienia.
Pracodawcy zg³aszaj¹ tak¿e
zapotrzebowania na pielêgniarki
i opiekunki, z mieszkaniem i wy¿ywieniem. W tej bran¿y wyna-

grodzenie waha siê od 800 do
1300 z³. Sporadycznie zg³aszane
s¹ zapotrzebowania na specjalistów wysokiej klasy z bran¿y
informatycznej i komputerowej, lecz na rynku ukraiñskim
tak¿e ich brakuje.
Osobn¹ kwesti¹ jest zatrudnianie kierowców, na których
jest zapotrzebowanie w Polsce,
jednak na przeszkodzie ich zatrudnianiu stoi brak odpowiednich kwalifikacji, wymaganych
do podjêcia pracy. Kierowca,
oprócz posiadania prawa jazdy,
musi zdaæ egzamin uprawniaj¹cy
do przewozu towaru lub osób,
przejœæ badania psychotechniczne i lekarskie. Kursy i badania s¹ p³atne przez pracownika
i trwaj¹ oko³o tygodnia. Niektórzy pracodawcy decyduj¹ siê
pokryæ koszty pracownikowi i
rozk³adaj¹ sp³atê na raty.
Kierowcy z Ukrainy czêsto
decyduj¹ siê na odbycie sta¿u
rocznego u pracodawcy, je¿d¿¹c
po Polsce i po tym czasie uzyskuj¹ uprawnienia, pozwalaj¹ce
im jeŸdziæ po ca³ej Unii Europejskiej. W okresie sta¿u w tym
zawodzie wynagrodzenie wynosi
od 1600 do 2200, do wyp³aty,
a w póŸniejszym okresie – od
3300 do 4000 z³otych. Zdarzaj¹
siê obywatele Ukrainy, lekarze,
pragn¹cy kszta³ciæ siê dalej i nostryfikowaæ swoje dyplomy,
aby móc wykonywaæ zawód w
ca³ej Unii Europejskiej. Dla
osób, koñcz¹cych studia i uzyskuj¹cych dyplom przed 6 sierpnia 2004 roku jest to sprawa
stosunkowo prosta, ale dla koñcz¹cych studia po tej dacie trwa
d³ugo i wymaga wielu wyrzeczeñ.
Mam nadziejê, ¿e podane
informacje bêd¹ pomocne dla
zainteresowanych t¹ spraw¹.
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Europa jest większa, niż Unia

ANDRUCHOWYCZ W WARSZAWIE
MARCIN ROMER
tekst i zdjêcia
Pierwszy raz spotkaliœmy siê z Jurijem Andruchowyczem w gabinecie naszego
wspólnego znajomego, szefa
stanis³awowskiej firmy,
zajmuj¹cej siê elektronik¹
- Igora Szyndaka. Po³¹czy³o
nas wspólne nieszczêœcie –
awaria komputerów. Przedtem d³ugo na niego polowa³em. Ja przeczyta³em wszystkie jego ksi¹¿ki, jemu nieobce by³o, jak siê okaza³o,
nasze pismo „Kurier Galicyjski”.
Ostatnio los zetkn¹³ nas
w Warszawie, gdzie w redakcji

pe³na. Przewa¿a³a m³odzie¿
studencka, ale nie tylko.
Andruchowycz (Jurko –
jak mówi¹ przyjaciele , nasz
Jurko - jak mówi¹ jego fani,
niezale¿nie Ukraina to czy
Polska) od razu, jak zawsze,
nawi¹za³ kontakt z publicznoœci¹. Nie muszê dodawaæ,
¿e spotkanie odbywa³o siê w
pe³ni po polsku. Piêkn¹ polszczyzn¹ czyta³ fragmenty
swej prozy. Po ukraiñsku
wyg³osi³ jedynie parê wierszy, objaœniaj¹c zebranym
ich sens. Poezjê najlepiej
s³uchaæ i czytaæ w orginale.
Potem grad pytañ. Ró¿ne
dziedziny. I odpowiedzi przepojone tym specyficznym
„andruchowiczowskim pesymizmem”, a mo¿e po prostu
jego dystansem do œwiata.
W rozmowie, jak¹ odbyliœmy przed rozpoczêciem
spotkania, umówiliœmy siê na

Jurij Andruchowycz
jakieœ ciekawe dla niego
rzeczy, zwi¹zane z moimi
podró¿ami. Szósty dzieñ by³

ostatnim dniem naszej pracy.
Siódmy mia³ byæ dniem
odpoczynku. Zbli¿aliœmy siê
z nim ku fina³owi i bardzo
chcia³em w tym dniu opowiadaæ o swoim ojcu. To jest
w³aœciwie taka wewnêtrzna
walka, z jednej strony on
prosi³ opowiadaæ o moich
podró¿ach, z drugiej strony
skojarzy³o mi siê to z ojcem.
Do momentu, jak mój ojciec
zmar³, by³ on dla mnie pierwszym s³uchaczem. Jeœli przyje¿d¿a³em z jakiejœ kolejnej
podró¿y, on by³ pierwszym
cz³owiekiem, któremu opowiada³em o swoich wra¿eniach.
Natomiast, gdy tylko rozpoczyna³em swoje ¿ycie, zawsze
by³o odwrotnie. Zawsze opowiada³ ojciec, a ja by³em s³uchaczem.
T³umaczem mojej ksi¹¿ki
na jêzyk polski by³ Micha³
Petryk, któremu chcia³bym
przy okazji podziêkowaæ za
wspania³e t³umaczenie.

KG

Czytelnicy, którzy tak licznie przybyli na spotkanie z Jurijem Andruchowyczem
„Polityki” odby³o siê spotkanie
poœwiêcone jego nowej ksi¹¿ce,
przet³umaczonej na jêzyk
polski – „Tajemnica”. Poprzednio takie spotkania odby³y siê
w Krakowie i £odzi. Nastêpnego dnia czeka³o Jurija jeszcze jedno – w Gdañsku.
Warszawskie spotkanie
prowadzi³ red. Edwin Bendyk.
Du¿a sala, s³u¿¹ca zazwyczaj
konferencjom prasowym by³a

Czytelnikom „Kuriera Galicyjskiego” najlepsze ¿ycenia
- 29.10.08. Jurij Andruchowycz

nastêpne, ju¿ u siebie, w Stanis³awowie. To dla Jurija
tylko œwi¹teczny przyjazd.
A póki co ... wraca do Berlina.

Rozmowa Jurija Andruchowycza
z warszawską publicznością

Anruchowycz o swojej
nowej ksi¹¿ce -„Tajemnica”
Chcia³bym kilka s³ów
powiedzieæ o strukturze tej
ksi¹¿ki. Ta ksi¹¿ka najpierw
by³a wymawiana. To by³a
rozmowa dwóch ludzi, która

Na razie wiem, ¿e moja Wolna Europa
by³aby oparta na zasadach sprzecznych
z przyjêtymi w Unii. Chodzi bowiem
o wyeliminowana procesu, który
z jednej strony prowadzi do zjednoczenia
pañstw, a z drugiej tworzy nowe
podzia³y. Chcia³bym, aby zachodni Europejczycy uœwiadomili sobie, ¿e ich
kontynent jest o wiele wiêkszy, ni¿ Unia.
Pragnê te¿, by Ukraiñcy nie myœleli
o Zachodzie jak o innej planecie.
Abyœmy wreszcie zrozumieli, ¿e
pokonamy izoluj¹ce nas przeciwnoœci.
(Jurij Andruchowycz w rozmowie
z Bartoszem Marcem „Rzeczpospolita’’)

trwa³a siedem dni. Scenariusz tej rozmowy nale¿a³ nie
do mnie, a do pewnego faceta,
którego imiê w tym wypadku
brzmia³o Egon Alt, ale
podejrzewam, ¿e to nie jedyne
jego imiê. Ka¿dy z tych siedmiu dni zosta³ opisany w oddzielnym rozdziale tej ksi¹¿ki.
Prawie ka¿dy z nich jest dialogiem, tylko szósty rozdzia³,
czyli szósty dzieñ, by³ inny.
Poprosi³em Egona Alta, ¿eby
nie zadawa³ swoich pytañ. To
by³ mój monolog. Zrozumia³em, ¿e on chce us³yszeæ

Bardzo czêsto w twoich
utworach wystêpuje postaæ
Bohdana Igora Antonycza.
W tej ksi¹¿ce mo¿e nie tak
czêsto, natomiast w „Dwunastu Krêgach” poœwiêcony
jemu jest ca³y rozdzia³.
Proszê trochê tego Antonycza nam przybli¿yæ.
J.A.: W Nowicy by³em
dziêki temu, ¿e kiedyœ pozna³em Lidiê Stefanowsk¹, jaka
pochodzi z Bielanki, a która
napisa³a ksi¹¿kê o Antonyczu.
Gdy goœci³em u niej, wsiedliœmy do samochodu i pojechaliœmy do tej wsi, w której
urodzi³ siê Antonycz. Spêdzi³
tam tylko kilka lat, chocia¿
ten ca³y krajobraz Nowicy
pozosta³ w nim przez ca³e jego
bardzo krótkie ¿ycie, nieca³e
28 lat.
Przysz³y rok na Ukrainie
ma byæ rokiem Antonycza.
Bêdzie setna rocznica jego
urodzin. Ale nie s¹dzê, ¿e z
okazji jubileuszu bêd¹
odwo³ywaæ siê do moich

tekstów o nim. Na Ukrainie
raczej ten rozdzia³ z „Dwunastu Krêgów” jest odbierany
jako kpina nad pamiêci¹
poety, który nawet siê nie mo¿e
obroniæ. Zadajê sobie pytanie:
czy Antonyczowi by siê spodoba³o to, co o nim napisa³em
czy nie? Mam nadziejê, ¿e on
tam na swoim ksiê¿ycu, bo
zawsze wierzy³, ¿e po œmierci
bêdzie ¿y³ na ksiê¿ycu, czytaj¹c wspó³czesn¹ literaturê
ukraiñsk¹, nie jest rozczarowany. Pisa³em to z wielkiej
mi³oœci do niego, a to, ¿e je¿eli
obraz mego Antonycza nie
odpowiada oficjalnemu, no to
trudno. Takie s¹ moje przewrotne fantazje. Chcia³em go
widzieæ w gronie przeklêtych
poetów np. Jima Morrisona.
Dla polskiej inteligencji
powojennej bardzo wa¿n¹
ksi¹¿k¹ by³a ksi¹¿ka Cz.
Mi³osza „Zniewolony umys³”,
która zawiera³a analizê
postaw wobec systemu. £awrynenko natomiast opisa³
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analizê postawy ukraiñskiej
inteligencji przedwojennej
z „Rozstrzelanego Odrodzenia”: Tyczynê, Chwylowego. Natomiast w Twoim
pejza¿u, który formuje Twoj¹
przestrzeñ duchow¹ nie ma
tych postaci. Czy one nie
mia³y znaczenia, czy by³ dostêp w tym czasie, czyli w
latach 70. do autorów z „Roztrzelanego Odrodzenia”,
gdy formowa³eœ swoj¹ osobowoœæ literacka?
J.A.: Dostêp mia³em ju¿
pod koniec lat 80. W naszych
rozmowach z Egonem Altem
one oczywiœcie siê pojawiaj¹,
tylko ich nie ma w tej ksi¹¿ce,
bo w niej jest tylko 10 % tego,

wyjaœniaæ tego, co wyjaœnia³em Egonowi Altowi.
Czym jest dla Ciebie
Lwów?
J.A.: Ja to miasto po raz
kolejny oœpiewa³em w drugim
rozdziale. „Moje studenckie
lata”, bo to jest czas totalnej
inicjacji, któr¹ mia³em przechodziæ prawie codziennie.
Ktoœ móg³by powiedzieæ, ¿e ta
inicjacja mog³a odbywaæ siê
w jakimœ innym mieœcie, ale
ja uwa¿am, ¿e to mog³o byæ
tylko we Lwowie. Zawsze marzy³em pojechaæ do Pragi,
a we Lwowie trzeba by³o przesiadaæ na poci¹g, wiêc to by³o
takim pierwszym akordem,
przedpokojem Pragi, obie-

Rozdawanie autografów
o czym rozmawialiœmy. No to
ju¿ by³a kwestia mego wyboru, bo ksi¹¿ka by³a przeznaczona przede wszystkim dla
czytelników ukraiñskich,
wiêc fragmenty o tych postaciach nie zostawi³em, no, bo
nie musia³em Ukraiñcom

cank¹, ¿e dalej bêdzie lepszy
œwiat. Potem nie by³em we
Lwowie przez d³ugi czas, a¿ do
rozpoczêcia tam studiów. Od
razu strasznie siê rozczarowa³em samym miastem, jego
mieszkañcami. Bardzo ¿a³ujê,
¿e po uzyskaniu przez Ukrainê

PRZEWODNIK PO ANDRUCHOWYCZU

Recenzja książki:
Jurij Andruchowycz,
„Tajemnica. Zamiast powieści”
TADEUSZ OLSZAÑSKI
To ju¿ pi¹ta t³umaczona
na polski ksi¹¿ka 48-letniego
pisarza, poety i ukraiñskiego
barda w jednej osobie Jurija
Andruchowycza.
Wbrew tajemniczemu tytu³owi jest to pe³nokrwista powieœæ o nim samym – portret
literacki skreœlony w formie
fikcyjnej rozmowy z niemieckim
krytykiem literackim i dziennikarzem Egonem Altem. I jedynie ten formalny chwyt jest
fikcj¹, bo rzecz w ca³oœci jest
przejmuj¹c¹ spowiedzi¹ przed
sob¹ samym. Andruchowycz
wyrusza z Iwano-Frankowska, z miasta, w którym siê
urodzi³ i które pieszczotliwie
nazywa Frankiem (lub – tak
jak za polskich czasów –
Stanis³awowem), aby przez
Lwów, Kijów, Moskwê, Monachium, Berlin i ca³y otworzony przed nim po pierestrojce
œwiat do swego ukochanego
Franka wróciæ.

Jest tu opis szaleñczej
wêdrówki przez studenckie
lata nêdzy upadaj¹cego i ton¹cego w alkoholu radzieckiego
imperium, kiedy bohater wywiadu ratunku szuka³ w lekturach od Sokratesa po Hegla
i Ró¿ewicza, s¹ szalone spektakle teatru poezji Bu-Ba-Bu,
który poruszy³ Ukrainê, ale
i wstrz¹saj¹cy obraz okrucieñstwa s³u¿by w armii radzieckiej, wobec którego bledn¹
„Niepokoje wychowanka Torlessa” Roberta Musila, uwa¿anego za klasykê upodlenia
cz³owieka w wojsku.
„Tajemnica. Zamiast powieœci” to œwietnie napisana,
odkrywcza w swoim sposobie,
autobiograficzna powieœæ,
któr¹ czyta siê jednym tchem.
I d³ugo pamiêta!
Jurij Andruchowycz, Tajemnica. Zamiast powieœci,
prze³. Micha³ Petryk, Wydawnictwo Czarne, Wo³owiec
2008, s. 338

niepodleg³oœci Lwów utraci³
znaczenie awangardy dla
ca³ego kraju. Natomiast to
miasto musi byæ liderem, bo
inaczej zaczyna degradowaæ.
Obecnie prze¿ywa czasy
stagnacji.
Czy dla Ciebie jest istotna postaæ Leopolda von
Sacher-Masocha?
J.A.: Wspominam czasami
jego nazwisko. Uwa¿am, ¿e to
s³aby pisarz. Próbowa³em zmieniæ swoje zdanie, czytaj¹c jego
teksty, ale nie uda³o mi siê.
W swoich ksi¹¿kach z pocz¹tku lat 90. pisze Pan
o sytuacji na Ukrainie,
o tym, ¿e wybra³a ona ju¿
swoj¹ drogê ku Europie,
chocia¿ tak naprawdê nikt
na ni¹ tam nie czeka. O jakiej
Ukrainie napisa³by Pan
teraz?
J.A.: Nie mogê nic powiedzieæ, bo ju¿ zacz¹³bym
opowiadaæ akcjê nowej powieœci, której jeszcze nie
zacz¹³em pisaæ. Wiem jedno,
¿e akcja bêdzie rozgrywaæ siê
w takiej prawie umieraj¹cej
wsi, wœród lasów, pól, ruin.
To nie bêdzie wszechogarniaj¹cy obraz Ukrainy.
Po rewolucji pomarañczowej w 2004 r. jesteœmy znowu
w stagnacji i s³owem dominuj¹cym we wszystkich rozmowach jest rozczarowanie. Nie
chcê mówiæ o odpowiedzialnoœci naszych polityków, bo
to jest jasne, ale powiem, ¿e
osobiœcie nie pójdê na kolejne
wybory. Nie popieram ¿adnego polityka. Nale¿y przeczekaæ kolejny etap upadku,
b³ota. Ale jestem pewien, ¿e
musi dojœæ do jakiejœ wspania³ej kulminacji tego procesu.
Wœród Ukraiñców istnieje
wzajemna kseno-fobia i to
jest bardzo powa¿ny problem.
Nie ma pozytywnych bohaterów wœród polityków. W latach 2001 – 2005 tym pozytywnym bohaterem by³
Wiktor Juszczenko, ale teraz
jest okres zobojêtnienia i cynizmu.
Co Pan mo¿e powiedzieæ
o wschodzie Ukrainy, o Kijowie?
J.A.: Mia³em nieliczne
okazje odwiedzenia miast
wschodnich, gdy przyje¿d¿a³em na kilka dni lub podczas
spotkañ, na które jeŸdziliœmy
z ¯adanem przez miasta
Ukrainy wschodniej. Wiêc
uwa¿am, ¿e nie mam prawa
coœ o tych miastach mówiæ.
Mam jak najlepsze wra¿enia.
Nasze spotkania odbywa³y siê
przy pe³nych salach, 90 % to byli studenci. Najlepsze
wra¿enia mam z Doniecka, w
£ugañsku by³a jakieœ niedobre napiêcie. Ale nie mogê
uogólniaæ. Nie mia³em do
czynienia z miejscowymi biurokratami, nie jeŸdzi³em
tramwajem, trolejbusem.
Je¿eli chodzi o Kijów, to on
nie jest specjalnie ukraiñskim zjawiskiem. Przyci¹ga
ludzi z ró¿nych czêœci

Ukrainy. To miasto zale¿y od
ogólnego nastroju Ukrainy.
Czy rzeczywiœcie istniej¹
taœmy z nagraniami rozmów
z Egonem Altonem?
J.A.: Istniej¹, ale nie taœmy,
a p³yty w formacie mp 3,
ka¿da p³yta oko³o 10 godz. Jest
tych p³yt tak samo jak dni,
czyli siedem. Po ukazaniu siê
ksi¹¿ki w jêzyku ukraiñskim
by³a jej premiera i zadecydowaliœmy z moim wydawnictwem, ¿e owa prezentacja
odbêdzie siê w 10 miastach –
od Charkowa a¿ do U¿gorodu.
Postanowi³em, ¿e bêdê zaczyna³ ka¿de takie spotkanie z
jakiegoœ fragmentu z mojej
ksi¹¿ki, puszczaj¹c te nagrania p³ytowe. Okaza³o siê, ¿e
jakoœæ tych nagrañ jest bardzo
z³a, wiêc zrezygnowa³em z tej
formy.
Czy Pan lubi k³amaæ?
J.A.: To pytanie nie jest
literaturoznawcze, a raczej
filozoficzne. Ca³a historia
opowiadania jakiejœ historii
przez jednego cz³owieka innemu jest histori¹ walki
pomiêdzy k³amstwem a
prawd¹.
Co Pan mo¿e powiedzieæ
o Perfeckim?
J.A.: Perfecki jest przeklêtym postmodernist¹.
Jak¹ funkcjê obecnie
pe³ni Miko³aj Riabczuk w
œrodowisku kijowskim, ukraiñskim?
J.A.: Dla mnie to jest bardzo bliski cz³owiek, ale
obecnie widzimy siê bardzo
rzadko. Ale mo¿na co tygodnia przeczytaæ jego krótki
felietonik w gazecie „Gazeta
po ukraiñsku”. W tej gazecie
ka¿dy autor ma swój dzieñ
tygodnia, w którym ma napi-

Niech Nowy Rok
niesie blaski
Bo¿ej chwa³y,
Bo¿ej ³aski,
a blask gwiazdy
betlejemskiej
œwieci wœród
wêdrówki ziemskiej!
saæ taki krótki esej, miniaturkê. Chodzi o krótk¹ historyjkê ¿yciow¹. Czytelnicy tej
ksi¹¿ki zobacz¹, jak wa¿n¹
rolê M. Riabczuk odegra³ w
moim ¿yciu.
Jego funkcja dzisiejsza – to
polityka, politologia, on we
wszystkich wywiadach podkreœla, ¿e nie pisze nowych
utworów literackich, prawie
nie czyta literatury piêknej,
poch³oniêty jest histori¹,
politologi¹. Wed³ug mnie,
trochê ju¿ robi siê monotonny
w swoich esejach. Zwi¹zane
to jest mo¿e z tym, ¿e ci¹gle
jest atakowany przez Jaros³awa Hrycaka, wybitnego
historyka. Jest bardzo agresywny wobec Riabczuka, bo
postawi³ sobie za cel nieskoñczone niszczenie go za jego
tezê o dwóch Ukrainach.
Riabczuk ju¿ nawet nie
odpowiada i nie atakuje.

KG

Poni¿ej fragmenty eseju (?) Kraina Marzeñ
z ksi¹¿ki Jurija Andruchowycza „Diabe³ tkwi
w serze”. Przeczytajcie j¹ w ca³oœci! Polecamy.
Jeœli zaœ chodzi o idealistyczne has³o: „Nie ma wolnej
Polski bez wolnej Ukrainy”
kolejnego wcielenia typowo
polskiego „Za nasz¹ i wasz¹
wolnoœæ!”- to jego bezpodstawnoœci dowiedli ju¿ nawet
ludzie tak Ÿle poinformowani
jak komisarze europejscy.
Czy¿by w takim razie Polakom chodzi³o tylko o to, ¿e
przystaj¹c na Ukrainê pod
wp³ywem Rosji, utrac¹ za
granic¹ czêœæ w³asnego - no
tak, europejskiego! - dziedzictwa kulturowego? Czy¿by
po dziœ dzieñ Lwów, Drohobycz i Krzemieniec z ca³ym
tym postradzieckim œmietniskiem mimo wszystko wydawa³y im siê warte tej beznadziejnej wojny, która zapowiada
siê ju¿ nawet nie na trzydziestoletni¹? Wojny pod nazw¹:
„Europejski wybór Ukrainy”?
Polonofobów - znowu czujê
to przez skórê i podskórnie –
mamy znacznie wiêcej ni¿
polonofilów. Przekrój socjologiczny tych pierwszych jest

nadzwyczaj szeroki – spotykaj¹ siê tu warstwy, które byæ
mo¿e tylko i wy³¹cznie w tym
jednym punkcie - polonofobii
– nie stoj¹ na antypodach.
Nienawiœæ do Polaków mog³aby
zapewne pojednaæ weterana
UPA i kombatanta z NKWD,
gdyby choæ raz w ¿yciu przysz³o im na myœl porozmawiaæ
ze sob¹ na ten temat. Pozbawiony wszelkich praw gastarbeiter móg³by znaleŸæ w tym
punkcie wiele wspólnego z
nomenklaturowym profesorem
historii, a mo¿e nawet z którymœ z by³ych ambasadorów
niepodleg³ej Ukrainy w Polsce.
Polonofile natomiast (mówiê
o tych prawdziwych, a nie
z urzêdu) to grono doœæ w¹skie
- podobne do rosyjskich dekabrystów - albo „agenci zza
miedzy”, albo niedobitki demolibera³ów. Innymi s³owy, s¹ to
ludzie, którzy polubili Polskê
i Polaków z w³asnego przekonania i wyboru, najczêœciej
czysto estetycznego i ktoœ za
m³odu nas³ucha³ siê Niemena
czy Grechuty...
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Poezja Zbigniewa Herberta

ZBIGNIEW HERBERT – INTERPRETACJE
IRENA MASALSKA tekst
MARIA BASZA zdjêcia
25 listopada w Teatrze
im. £esia Kurbasa (dawny
teatr „De Paris” - „Bagatela”)
we Lwowie odby³ siê wieczór
herbertowski, zorganizowany
przez polski miesiêcznik
kulturalny „Lwowskie Spotkania” oraz Fundacjê „Pomoc
Polakom na Wschodzie”.
Z³o¿y³ siê na niego monodram „¯yciorys” w wykonaniu
Wojciecha Wysockiego.
Aktor w sposób bardzo artystyczny i finezyjny zaprezentowa³
nam twórczoœæ Zbigniewa

HERBERT MUZYCZNY
IRENA MASALSKA tekst
KONSTANTY CZAWAGA
zdjêcia

Wojciech Wysocki (od lewej) i Wojciech Czaplewski
ga³ siê miejsca w klasyfikacjach literackich: dramat
na g³osy.
Zdaniem Bogdana Kozaka,
aktora teatru im. Marii Zañkowieckiej we Lwowie, poezja
Herberta jest inteligentna, bo
przemawia prostym jêzykiem,
a jednoczeœnie jest intelektualna. Pan Bogdan zaznaczy³
te¿, ¿e Herbert jest poet¹
lwowskim, a Lwów jest miastem
wielokulturowym. To miasto

Herberta, prezentuj¹c j¹ jako
opowieœæ o ¿yciu, pisan¹
wierszem. Nastêpnie obejrzeliœmy film „Brewiarz”, oparty
o tekst Zbigniewa Herberta.
Re¿yserem i aktorem, czytaj¹cym tekst, jest Wojciech
Czaplewski. Ten krótki film,
obrazuj¹cy w sceny szpitalne
oraz nad brzegiem morza, w
których tle jest czytany tekst,
pokaza³, jak cenne jest ludzkie ¿ycie i kaza³ siê zastanowiæ nad przemijaniem.
Potem by³a dyskusja, dotycz¹ca tego, jak interpretowaæ Herberta. Panowie Wysocki i Czaplewski doszli do
wniosku, ¿e nale¿y go mówiæ,

Herberta mówiæ,
a nie recytowaæ.
a nie recytowaæ. By³a te¿
mowa o poezji œpiewanej Herberta, w której mistrzem jest
bard Przemys³aw Gintrowski.
Od wielu lat w Polsce odbywaj¹ siê konkursy recytatorskie poezji Zbigniewa Herberta, na których co raz czêœciej
m³odzie¿ w³aœnie „mówi” tê
poezjê. Oczywiœcie, najczêœciej
interpretuj¹ j¹ ch³opcy, ale
zdarzaj¹ siê te¿ dobre interpretacje dziewczyn. Jeœli chodzi
o poezjê œpiewan¹, to zdarzaj¹
siê nawet wykonania Herberta w stylu... disco polo.
Tak, wiêc, poezja Herberta
jest ci¹gle ¿ywa, a jednoczeœnie nie „sztywna” i nie „kanoniczna”, warto o niej rozmawiaæ
oraz interpretowaæ. Nie nale¿y te¿ zapominaæ, o czym
mówi siê mniej, ¿e Herbert
jest równie¿ dramaturgiem.
„Jaskinia filozofów”, bodaj
najwy¿ej ceniony spoœród
dramatów Herberta i „Rekonstrukcja poety” siêgaj¹ po
temat antyczny. G³ównym

bohaterem pierwszego z nich
jest Sokrates, który w celi
ateñskiego wiêzienia czeka na
wykonanie wyroku œmierci.
Rozmowy z uczniami, ¿on¹,
stra¿nikiem wiêziennym,
pozwalaj¹ na zrobienie rachunku z ¿ycia, ale nie tylko
to jest tematem sztuki. Sokrates móg³by uciec, kara
œmierci mia³a byæ jedynie
symboliczna, ci, którzy go
skazali, zak³adali, ¿e ucieknie,
zadbali, aby mia³ tak¹ mo¿liwoœæ. Filozof nie godzi siê na
hipokryzjê wolnoœci bez
wolnoœci – doprowadza sytuacjê do ostatecznoœci - przyjmuje œmieræ. „Rekonstrukcja
poety” przywo³uje z kolei
postaæ Homera. Niewidomy
ju¿ autor wielkich epopei
zmienia pogl¹d na to, co
naprawdê istotne i warte
zainteresowania – nie zgie³k
wielkiej bitwy, ale drobiazg,
szczegó³, to co najbardziej
osobiste i kruche. Szkic
dramatyczny „Drugi pokój”,
pisany na granicy reporta¿u,
staje siê pretekstem do
refleksji nad istot¹ cz³owieczeñstwa. Sztuka „Listy naszych czytelników” pokazuje,
¿e mo¿na zostaæ odartym ze
wszystkiego, co wa¿ne w ¿yciu, na skutek nieludzkich
przepisów i têpej ludzkiej
g³upoty. A dramat „Lalek”
przedstawia, jak w zwyk³ym
ma³ym miasteczku, wœród
bardzo porz¹dnych ludzi, siê
zdarzyæ morderstwo, którego
nikt nie umie wyt³umaczyæ i
któremu nikt nie próbowa³
zapobiec. Niektóre spoœród
tych utworów tworzone by³y
jako s³uchowiska radiowe
b¹dŸ póŸniej przystosowywane do potrzeb radia.
Sam poeta u¿ywa³ wobec nich
okreœlenia, dla którego doma-

W poniedzia³ek, 3 grudnia,
w Teatrze M³odego Widza
we Lwowie odby³ siê koncert
poezji œpiewanej Zbigniewa
Herberta. O tym, jednak nieco
ni¿ej. Najpierw na scenie
pojawili siê Rafa³ Dziêcio³owski, wiceprezes Fundacji
„Pomoc Polakom na Wschodzie” i Marcin Zieniewicz,
Konsul RP we Lwowie. Opowiedzieli o bardzo wa¿nym
przedsiêwziêciu, zorganizowanym przez Fundacjê,
„Frondê” i Konsulat RP.

wspania³y pomys³ propagowania wiedzy o Herbercie
wœród m³odych Polaków. To
zabawa, rozrywka, a jednoczeœnie nauka – po³¹czenie
przyjemnego z po¿ytecznym.
S¹dzê, ¿e nam wszystkim
zale¿y na tym, ¿eby Zbigniew
Herbert by³ postaci¹, jednoznacznie kojarz¹c¹ siê ze
Lwowem. W pamiêci Polaków
on ju¿ istnieje, zale¿y nam na
tym, ¿eby by³ w pamiêci
dzisiejszych mieszkañców
Lwowa. Chodzi o Ukraiñców,
osoby innych narodowoœci, o
to, ¿eby has³o „Herbert” zawsze by³o kojarzone ze Lwowem,
z dorobkiem przedwojennego

Rafa³ Dziêcio³owski, wiceprezes Fundacji „Pomoc
Polakom na Wschodzie” (od lewej) i Marcin Zieniewicz, Konsul RP we Lwowie

Bogdan Kozak
wszystko przyjmuje, ironizuje,
obserwuje, œmieje siê. Nikogo
nie stara siê zatrzymaæ przy
sobie. Herbert, który siê urodzi³ w kamienicy na ul. Lyczakowskiej, rozumia³ to. Jego
poezja jest s³oneczna i przejrzysta.
Zaznaczyæ nale¿y te¿, i¿ we
wspomnianym teatrze w
latach 1958/59 do roku 1965
wystawia³ swoje przedstawienia Polski Teatr Ludowy we
Lwowie. Teatr im. £esia Kurbasa (patron jest uwa¿any za
najwiêksz¹ postaæ w teatrze
ukraiñskim XX w.) ma ju¿ 20
lat, to teatr eksperymentalny.
Owo eksperymentowanie
polega na tym, ¿e widownia
znajduje siê tam, gdzie zazwyczaj jest scena, przez co
aktorzy maj¹ sta³y kontakt
wzrokowy i emocjonalny z
publicznoœci¹.
Na spotkaniu by³o wielu
ludzi m³odych, mamy, wiêc,
nadziejê, ¿e Herbert bêdzie im
bliski. Ufamy te¿, ¿e kontakt
z dzie³ami tego wybitnego
autora nie zakoñczy siê wraz
z up³ywem Roku Zbigniewa
Herberta.
Dziêkujemy równie¿ Organizatorom za wspania³e,
kolejne ju¿, spotkanie z Herbertem oraz interpretacjami
jego poezji.
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„To ju¿ kolejne spotkanie,
poœwiêcone Zbigniewowi
Herbertowi, powiedzia³ na
wstêpie pan Rafa³ Dziêcio³owski. - Myœlê, ¿e stanowimy
w tym momencie blisk¹ sobie
nawzajem i znajom¹ herbertowsk¹ rodzinê. Aby t¹ rodzinê rozszerzyæ, Fundacja
zaproponowa³a w tym roku
rajd œladami Zbigniewa
Herberta. W imprezie wziê³o
udzia³ ponad 70 osób. Nale¿a³o odwiedzaæ miejsca, zwi¹zane ze Zbigniewem Herbertem, odpowiadaæ na zadane
w przewodniku, który ka¿dy
otrzyma³, pytania. Nastêpnie
wpisywaæ odpowiedzi do
krzy¿ówki, po której w³aœciwym wyplenieniu ujawnia³o
siê has³o rajdu. 95% uczestników wype³ni³o te krzy¿ówki
zgodnie z oczekiwaniami,
wszyscy s¹ wygrani w tym
rajdzie.”
„Jest mi niezmiernie mi³o,
¿e mogê tutaj byæ z pañstwem, na spotkaniu, które
koñczy ca³y szereg imprez,
zwi¹zanych z obchodami
Roku Zbigniewa Herberta we
Lwowie, w które równie¿ by³
zaanga¿owany Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej
we Lwowie. – mówi³ konsul
RP we Lwowie Marcin Zieniewicz. - Nasze dzisiejsze spotkanie – to koncert, ale te¿
zakoñczenie rajdu, który
odby³ siê w dniu dzisiejszym
we Lwowie. Uczestniczy³a w
nim m³odzie¿ z obu szkó³ z
polskim jêzykiem nauczania
we Lwowie. S¹dzê, ¿e jest to

Lwowa. Tutaj dorasta³, tu
przebiega³y lata jego dzieciñstwa, lata wczesnej m³odoœci.
Przekazujê te s³owa równie¿
w imieniu nowo mianowanego Konsula Generalnego RP we Lwowie pana
Grzegorza Opaliñskiego.
Prosi³ mnie, ¿ebym wszystkich pañstwa przywita³ i podziêkowa³ Fundacji „Pomoc
Polakom na Wschodzie” za
taki wspania³y cykl imprez i za
dzisiejsz¹ imprezê równie¿.”
Dokonano losowania nazwisk osób, które w przysz³ym
roku, za spraw¹ Fundacji,
wezm¹ udzia³ w uroczystej
jubileuszowej X edycji „Herbertiady” w Ko³obrzegu. To
chyba najpowa¿niejsza od lat
impreza, zwi¹zana z interpretacj¹ poezji Zbigniewa Herberta. Wylosowane osoby to:
Pawe³ Suszko (szko³a nr 24
im. Marii Konopnickiej),
Oksana Bi³as (szko³a nr 24
im. Marii Konopnickiej),
Marta Jaworska (szko³a nr
10), Anastazja Capun i Adrian Michta (uczniowie szko³y
nr 10, autorzy wspólnej pracy).
Zgodnie z wynikami losowania, Fundacja „Pomoc Polakom
na Wschodzie” podjê³a siê
sfinansowania piêciu, a nie
czterech, jak zak³adano wczeœniej, nagród.
Z koncertem poezji œpiewanej Zbigniewa Herberta
wyst¹pili: aktor Aleksander
Fr¹czyñski oraz Micha³ Kulenty, muzyk jazzowy.
„Bycie z pañstwem razem
jest dla mnie szczególnym
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prze¿yciem, - powiedzia³
jeszcze przed wystêpem wzruszony pan Aleksander. Jestem tak wdziêczny Opatrznoœci za to, ¿e mog³em tutaj
przyjechaæ i za wspania³¹
pogodê, i pani Bo¿enie Rafalskiej – za to, ¿e nam pokaza³a
lwowskie wspania³oœci. Zaprezentujemy pañstwu program „Czas ciemnej gwiazdy”.
Tytu³ tego programu jest

Po koncercie poezji œpiewanej Micha³ Kulenty dokona³
krótkiej prezentacji w³asnej
muzyki. „To, co pragnê wam
teraz przedstawiæ, mówi
o mi³oœci, jest niedzisiejsze, zaznaczy³. - Chodzi mi o film
wspania³ej re¿yserki polskiej,
Wandy Ró¿yckiej, który
nazywa siê „Przyjació³ki”. Jest
to historia dwóch dziewczynek, które s¹ ze sob¹ mimo

Micha³ Kulenty (od lewej) oraz Aleksander Fr¹czyñski
zwi¹zany z jednym z najs³ynniejszych wierszy Zbigniewa
Herberta – „Przes³aniem Pana
Cogito”. Jest tam taki dwuwiersz:
czuwaj - kiedy œwiat³o
na górach daje znak
- wstañ i idŸ
dopóki krew obraca
w piersi twoj¹ ciemn¹
gwiazdê.
Na program z³o¿y³y siê
wiersze Zbigniewa Herberta,
które swoj¹ muzyk¹ opatrzyli
œwietni polscy kompozytorzy:
Stanis³aw Radwan, Jan Kanty Pawluszkiewicz, autor
piosenek, wykonywanych
przez Marka Grechutê. By³y
te¿ kompozycje Janusza
Strobla, a tak¿e Micha³a Kulentego i Aleksandra Fr¹czyñskiego. Powiedzia³ sam o sobie,
¿e jest aktorem z aspiracjami
do muzykowania. Opatrzy³
w³asn¹ muzyk¹ wiersz Herberta, poœwiêcony ojcu.

straszliwych ró¿nic i strasznej
wojny.”
Artyœci otrzymali brawa
i kwiaty (pan Micha³ uzna³, ¿e
„wy Lwowi” dosta³ najpiêkniejsze). Natomiast pan Aleksander ma nadziejê, ¿e spotka
siê jeszcze z lwowianami na
szlakach herbertowskich.
Dobiega koñca rok 2008 –
rok Zbigniewa Herberta.
Wyszed³ z cienia, jego utwory
zabrzmia³y na nowo – w najró¿niejszych interpretacjach.
Mamy nadziejê, ¿e ani m³odzie¿, ani doroœli nie zapomn¹
o nim i czêsto bêd¹ wracali
do jego twórczoœci. Natomiast
imprezy, które siê odbywa³y,
by³y cudownym bodŸcem do
tego, by wci¹¿ odkrywaæ
Herberta – w oryginale i t³umaczeniu, w poezji „mówionej” i œpiewanej. Dziêkujemy
za to wszystkim, którzy siê do
tego przyczynili!
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BILETY ELEKTRONICZNE
NA WZÓR POLSKI
HALINA P£UGATOR
Przedstawiciele polskiej
spó³ki R&G Plus prezentowali
w £ucku system dyspozytorski. Jego sens polega na
tym, ¿e w œrodkach komunikacji miejskiej, a zw³aszcza w
busach, je¿d¿¹cych na wytyczonej trasie, umieszcza siê
specjalny system komunikacyjny. Chodzi o aparaty
kasowe, kasowniki i czytniki
do biletów elektronicznych
i papierowych, tablice elektroniczne z informacj¹ o trasie
i grafikiem ruchu pojazdu,
system przekazywania danych,
komputer pok³adowy etc.
Jak poinformowano w
biurze prasowym ³uckiej Rady
Miejskiej, taki system przewiduje wprowadzenie biletów
elektronicznych, które mog¹
byæ czasowe (czyli mog¹ byæ
wa¿ne przez tydzieñ, miesi¹c,
rok), jednorazowe i ulgowe.

Aby zap³aciæ za przejazd na
podstawie takiego biletu,
nale¿y jedynie przesun¹æ
kartê przez specjalne urz¹dzenie, tzw. czytnik. Bêdzie
wiadoma informacja o op³acie
za przejazd, a tak¿e o w³aœcicielu biletu i zni¿kach, jeœli
mu takowe przys³uguj¹.
A propos, taki system dodatkowo umo¿liwia przeanalizowanie tego, gdzie w mieœcie jest najwiêkszy ruch pasa¿erów. Mo¿na wyci¹gaæ wnioski,
dotycz¹ce op³acalnoœci wprowadzenia nowych tras czy redukcji pewnych z nich. Poza
tym, system ten pozwala na
kontrolê ruchu œrodków komunikacji miejskiej w czasie
realnym. Jak twierdzi Konstanty Patrakejew, naczelnik
Wydzia³u Transportu i Komunikacji £uckiej Rady Miejskiej,
system ten umo¿liwi maksymaln¹ optymizacjê pracy
przewoŸników wo³yñskich.

KURIER GOSPODARCZY

CZY SZYKUJE SIĘ
KOLEJNA „WOJNA GAZOWA”?
JAN WLOBART
Najwiêkszy œwiatowy
wydobywca gazu ziemnego –
rosyjski koncern paliwowy
Gazprom - ostrzeg³, ¿e od
1.01.2009 r. mo¿e wstrzymaæ
dostawy gazu na Ukrainê.
Jest to zwi¹zane z d³ugiem
Kijowa za gaz, który - wed³ug
strony rosyjskiej - wynosi 2
miliardy 400 milionów dolarów.
Zdaniem Ukrainy, zaleg³oœci
wynosz¹ tylko 2 mld dolarów.
Rzecznik prasowy Gazpromu Siergiej Kuprianow powiedzia³, ¿e jego firma nie
chcia³aby wstrzymywaæ dostaw
gazu na Ukrainê, ale - jak
doda³ – „dostarczaæ gazu bez
kontraktu nie mo¿e”. Przypomnia³, ¿e memorandum
uzgodnione wczeœniej przez
premierów Rosji i Ukrainy
przewiduje podpisanie d³ugofalowych kontraktów i stopniowe przejœcie do op³at
rynkowych za gaz, ale pod
warunkiem braku zad³u¿enia
Ukrainy. Kuprianow da³ do
zrozumienia, ¿e jeœli Kijów nie
sp³aci d³ugu, to ju¿ od stycznia mo¿e p³aciæ 400 dolarów
za tysi¹c metrów szeœciennych surowca. W tym roku
Ukraina p³aci nieca³e 180
dolarów.
Podobne spory miêdzy Rosj¹
i Ukrain¹ doprowadza³y w
przesz³oœci do przykrêcania
przez Moskwê kurka z gazem
dla Kijowa, co odbija³o siê na
dostawach paliwa do Europy.
Jak twierdzi³ w czwartek niemiecki „Handelsblatt”, zachodni
partnerzy Gazpromu, m.in.
koncern BASF, ju¿ kilka tygodni temu zostali poinformowani, ¿e tej zimy mo¿e powtórzyæ siê scenariusz z 2006
roku, kiedy to rosyjski monopolista po raz pierwszy wstrzyma³ dostawy gazu na Ukrainê
z powodu braku porozumienia
w sprawie jego ceny.

Prezydent Ukrainy Wiktor
Juszczenko zapewni³ 4.12.
2008 r. w wywiadzie dla AFP
(Agence France Presse), ¿e
jego kraj zap³aci za import
rosyjskiego gazu i zagwarantuje „bezpieczeñstwo”
tranzytu tego surowca do
Europy.
„Ukraina nie zu¿ywa gazu
bezp³atnie, jest uczciwym
kontrahentem. Gwarantujemy bezpieczeñstwo tranzytu
gazu rosyjskiego przez nasze
terytorium. W naszym interesie nie le¿y naruszanie procedury tranzytu lub p³atnoœci”
- podkreœli³.
Swoje zaniepokojenie wyrazi³ tak¿e Andris Piebalgs,
unijny komisarz do spraw
energii. - Komisarz wzywa
obydwie strony do osi¹gniêcia ostatecznego porozumienia,
które rozwi¹¿e problem raz na
zawsze i tak szybko jak to
mo¿liwe – podkreœli³ rzecznik
w rozmowie z Reuterem.
Poniewa¿ przez terytorium
Ukrainy Rosja transportuje
oko³o 20% gazu dla Zachodniej Europy, Unia Europejska
obawia siê powtórki scenariusza z koñca 2005 r. Co
prawda wystarczaj¹co du¿e
rezerwy gazu w Europie i Ukrainie oraz porozumienia
pomiêdzy krajami UE, gwarantuj¹ce wzajemn¹ pomoc w
sytuacjach krytycznych,
powinny zapobiec kryzysowi
na wypadek wstrzymania
dostaw, ale Bruksela woli
„chuchaæ na zimne”. „Urzêdnicy Komisji spotkaj¹ siê z
przedstawicielami Gazpromu. Delegacje UE w Moskwie
i Kijowie równie¿ prowadz¹
intensywne rozmowy” w sprawie rozwi¹zania sporu - doda³
rzecznik.
Podczas wizyty w Brukseli
10.12.2008 r. Siergiej Kuprianow zwróci³ uwagê na jeszcze
inny powód zakrêcenia kurka

z gazem dla Ukrainy. Zarzuci³
on Ukraiñcom, ¿e nie dbaj¹
o swój system transportu
gazu, co - jak uprzedzi³ - mo¿e
doprowadziæ do problemów z
dostawami tego paliwa do
Europy Zachodniej w okresie
zimowym. Jak napisa³ „Financial Times”, Kuprijanow
„skar¿y³ siê, ¿e Ukraina staje
siê wspólnym problemem
Rosji i Unii Europejskiej i ¿e
Unia powinna udzieliæ wiêkszego poparcia dwóm innym
projektom przesy³ania gazu,
które omijaj¹ Ukrainê: North
Stream (Gazoci¹g Pó³nocny to
planowany gazoci¹g maj¹cy
s³u¿yæ do transportu gazu
ziemnego z Rosji do Niemiec.
Wed³ug planów, ma przebiegaæ dnem Morza Ba³tyckiego,
omijaj¹c Polskê i republiki
ba³tyckie –przyp. red.) i South
Stream (Gazoci¹g Po³udniowy ma mieæ 900 kilometrów
d³ugoœci. Zacznie siê od t³oczni Bieriegowaja w rejonie
portu D¿ubga, w rosyjskim
Kraju Krasnodarskim. Stamt¹d
- wed³ug planów - gazoci¹g
zostanie poprowadzony po
dnie Morza Czarnego do Warny, a w Bu³garii podzieli siê
na dwie nitki: pó³nocn¹ biegn¹c¹ do Austrii przez Rumuniê i Wêgry oraz po³udniow¹ – do W³och przez Grecjê
i Albaniê – przyp. red.)”.
Naftohaz – pañstwowe przedsiêbiorstwo gazowe Ukrainy –
zapewni³ 10.12.2008 r., ¿e
biegn¹ce przez Ukrainê
ruroci¹gi s¹ co roku kontrolowane, a prace remontowe
na skorodowanych odcinkach
prowadzone s¹ na bie¿¹co.
„Nale¿yty stan techniczny
systemu przesy³ania gazu
potwierdzaj¹ dostawy gazu,
realizowane w ci¹gu ca³ego
roku,” – czytamy w oœwiadczeniu ukraiñskiego koncernu.

SZANSA NA „EUROPEJSKI” TOR DO LWOWA
PIOTR E. TREK
¯eby dojechaæ kolej¹ do
Lwowa, trzeba dzisiaj odczekaæ swoje na granicy (odprawa paszportowa i dopasowanie rozstawu osi poci¹gu
do rozmiaru torów na Ukrainie). Byæ mo¿e, za kilka lat
uda siê unikn¹æ tych
problemów. W³adze Lwowa
zwróci³y siê do niemieckich
kolei pañstwowych „Deutsche
Bahn” z propozycj¹ wybudowania linii kolejowej o europejskim rozstawie szyn od
granicy polsko – ukraiñskiej
do Lwowa. Skróci³oby to
znacznie podró¿ poci¹giem z
Krakowa do oko³o 3 godzin
(z obecnych 6,5 godz.). Od
granicy z Polsk¹ w kierunku
Lwowa biegnie 40 km zwyk³ego toru, zbudowanego
jeszcze przed II wojn¹ œwiatow¹. Pierwotnie zak³adano,
¿e wystarczy wymieniæ tory

wraz z podsypk¹ i podk³adami. Teraz wiadomo, ¿e trzeba
rozebraæ ca³y nasyp, po
którym biegn¹. To tylko czêœæ
pracy. Pomys³ jest taki, ¿eby
liniê poci¹gn¹æ w kierunku
Lwowa, gdzie na potrzeby
po³¹czenia z Polsk¹ zosta³by
zbudowany drugi, nowy
dworzec kolejowy. Obowi¹zywa³yby na nim takie same
zasady, jak na lotnisku. Na
dworcu znajdowa³by siê
urz¹d celny, by podró¿ni z
Ukrainy mogli przejœæ odprawê tu¿ przed wejœciem do
poci¹gu, a nie na granicy.
Nowa linia by³aby czêœci¹
miêdzynarodowego III Paneuropejskiego korytarza transportowego z Drezna w Niemczech, przez Wroc³aw i Kraków
w Polsce, do Lwowa na Ukrainie.
Pomys³em zainteresowali
siê m. in. Europejski Bank
Odbudowy i Rozwoju i rz¹d
Holandii, który chce sfinan-

sowaæ opracowanie niezbêdnej
dokumentacji. W marcu br.
we Wroc³awiu prezydent
miasta Rafa³ Dutkiewicz i prezydent Lwowa Andrij Sadovyj
podpisali list intencyjny, w
którym m.in. zapowiedzieli
wspólne starania na rzecz
budowy po³¹czenia kolejowego
Przemyœl - Lwów. „Chcielibyœmy, ¿eby ta kolej dosz³a do
Lwowa, co by³oby i symbolicznym, i konkretnym wyrazem
pewnej akcesji Ukrainy i Lwowa
do Unii Europejskiej, na razie
w sensie transportowym.
Nam znacznie u³atwi³oby komunikacjê miêdzy Wroc³awiem a
Lwowem,” - mówi³ Dutkiewicz.
Szacowany koszt budowy
osiemdziesiêciopiêcometrowego
odcinka kolei wyniós³by 400500 mln EUR, z czego ponad
50 proc. sfinansowa³yby miêdzynarodowe instytucje finansowe, a 20 proc. - rz¹dy obydwu
pañstw.
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Korespondencja własna

ARCYBISKUP JÓZEF TEODOROWICZ
– WYBITNY POLSKI KAPŁAN I MĄŻ STANU
JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjêcia
4 grudnia 2008 roku Marsza³ek Senatu RP Bogdan
Borusewicz otworzy³ wystawê, poœwiêcon¹ Józefowi
Teofilowi Teodorowiczowi,
arcybiskupowi lwowskiemu
obrz¹dku ormiañskiego.
Wystawê otwarto w gmachu
Senatu. Plansze ustawiono
na obszernej sali obok klatki schodowej na I piêtrze.
Inicjatorem organizacji
wystawy i uchwa³y Senatu
by³ senator RP £ukasz Abgarowicz, który pochodzi z
rodziny Ormian lwowskich.
Ekspozycjê przygotowali
przedstawiciele Fundacji
Kultury i Dziedzictwa Ormian
Polskich Monika Agopsowicz
i Armen Artwich (Warszawa)
przy wspó³pracy naukowej
z dr. hab. Krzysztofem Stopk¹ (Uniwersytet Jagielloñski,
Kraków), ks. prof. dr. hab.
Józefem Wo³czañskim (Papieska Akademia Teologiczna,
Kraków), dr. Andrzejem A.
Ziêb¹ (Polska Akademia Umiejêtnoœci) i Eliz¹ WoŸnick¹.
Bardzo gustowne opracowanie graficzne wystawionych
plansz wykona³a El¿bieta
£ysakowska z Wroc³awia przy
konsultacji „K³aput Projekt”.
W sprawach organizacyjnych i w pomocy w poszukiwaniu materia³ów Fundacja
wspó³pracowa³a z Kancelari¹
Senatu, Narodowym Archiwum
Cyfrowym (NAC) i Bibliotek¹
Sejmow¹ (BS).
Na uroczystoœæ otwarcia
wystawy przybyli Marsza³ek
Senatu RP Bogdan Borusewicz, wicemarsza³ek prof. dr
hab. Marek Zió³kowski, Metropolita Warszawski abp
Kazimierz Nycz. Warto zaznaczyæ, ¿e arcybiskup pe³ni
równie¿ funkcjê ordynariusza
wiernych obrz¹dku ormiañskokatolickiego w Polsce
zgodnie z decyzj¹ Kongregacji
ds. Koœcio³ów Wschodnich
Stolicy Apostolskiej z dnia 9
czerwca 2007 roku. Tak¿e
byli obecni senator £ukasz
Abgarowicz i minister Andrzej
PrzewoŸnik. Wœród przyby³ych
byli liczni przedstawiciele
œrodowisk i organizacji ormiañskich z ca³ego kraju,
duszpasterze Ormian katolików
ksi¹dz pra³at Cezary Anusewicz z Gdañska i ksi¹dz kanonik Tadeusz Isakowicz-Zaleski
z Krakowa.
Na sali byli ks. prof. Józef
Wo³czañski z Papieskiej Akademii Teologicznej, Dyrektor
Archiwum Uniwersytetu Jagielloñskiego dr hab. Krzysztof
Stopka, kanclerz Kolegium
Uniwersytetów Polskich i Ukraiñskich w Lublinie dr hab.
W³odzimierz Osadczy, depu-

cioleci ubieg³ego wieku.
Wspominaj¹c go, pozdrawiam
wszystkich wiernych Koœcio³a
ormiañskiego, który od wieków
jest obecny na ukraiñskiej
ziemi i ubogaca j¹ sw¹ staro¿ytn¹ duchowoœci¹ i kultur¹.
Pamiêæ ormiañskich mêczenników i wyznawców niech
Was umacnia w wierze, nadziei i mi³oœci!”
4 grudnia 2008 r. Senat
RP podj¹³ uchwa³ê, w której
czytamy: „...W rocznicê œmierci jego Ekscelencji Ksiêdza
Arcybiskupa Józefa Teofila
Teodorowicza, ordynariusza
lwowskiego obrz¹dku ormiañskokatolickiego, pos³a i sena-

towanyRady Miejskiej Wardkez
Arzumanian, redaktor naczelny „Kuriera Galicyjskiego”
Marcin Romer, przedstawiciele
prasy polskiej i TV. Na sali
równie¿ byli obecni przedstawiciele organizacji kresowych
(np. Klubu Stanis³awowian),
prof. Andrzej Krzeczunowicz
z Oxfordu (urodzony w Bo³szowcach pod Haliczem,
pierwszy ambasador polski
przy NATO), dr Roman Kubik,
autor monografii o abpie

prochy arcybiskupa do
jednego z grobowców na
Cmentarzu £yczakowskim.
W naszych czasach, kiedy
Cmentarz Orl¹t zosta³ odbudowany, kiedy znów oznaczono
krzy¿em z odpowiednim napisem miejsce, gdzie kiedyœ
spoczywa³ J. Teodorowicz,
przeniesienie jego szcz¹tków
z powrotem na cmentarz
¿o³nierski sta³o siê gor¹c¹
potrzeb¹ czasu i aktem zwyciêstwa sprawiedliwoœci his-

„Ten wybitny teolog i duszpasterz, m¹¿
stanu i Koœcio³a, z m¹droœci¹ i oddaniem
przewodzi³ ormiañskiej wspólnocie
w ci¹gu pierwszych dziesiêcioleci
ubieg³ego wieku.” (Jan Pawe³ II)
Teodorowiczu, dr Tomasz
Marciniak z Torunia, badacz
kultury Ormian polskich,
przedstawiciele rodziny Teodorowiczów.
Wystawa zosta³a otwarta
w dniu 70. rocznicy œmierci
abpa J. Teodorowicza, który
zmar³ 4 grudnia 1938 roku
we Lwowie i zosta³ pochowany na Cmentarzu Orl¹t
Lwowskich. Nie przez przypadek
wystawa zosta³a nazwana
„Wielki zapomniany”. W
czasach re¿imu komunistycznego postaæ abpa J. Teodorowicza zosta³a skazana na
zapomnienie tak w PRL, jak
i w Zwi¹zku Sowieckim, we
Lwowie.
Jego grób zosta³ zniszczony
wraz z grobami ¿o³nierzy,
pochowanych na Cmentarzu
Orl¹t. Przed dewastacj¹ cmentarza grupa lwowskich Polaków potajemnie przenios³a

torycznej. Mamy nadziejê, ¿e
uroczystoœci w Senacie RP
równie¿ przyczyni¹ siê do
rych³ego za³atwienia tej bolesnej kwestii.
Postaæ abpa J. Teodorowicza bardzo ceni³ Ojciec Œwiêty
Jan Pawe³ II. W czasie pielgrzymki do Lwowa 26 czerwca
2001 roku powiedzia³: „Pragnê

tora Rzeczypospolitej Polskiej,
wobec Jego wielkich zas³ug
dla odrodzenia niepodleg³ego
pañstwa polskiego, wdziêczny
za Jego œwiadectwo heroicznego patrityzmu, pomny
Jego roli koœcielnego i narodowego autorytetu, uznaj¹c,
¿e Jego postaæ uosabia najlepsze tradycje Rzeczypospolitej, pragn¹c utrwaliæ Jego
s³awê wielkiego mówcy,
wybitnego myœliciela i pisarza, honoruj¹c jego ofiarn¹
pracê na rzecz Koœcio³a katolickiego obrz¹dku ormiañskiego, przypominaj¹c, ¿e po
Jego œmierci ca³a Rzeczpospolita okry³a siê ¿a³ob¹, sk³ada
ho³d najwybitniejszemu z
polskich Ormian, gente Armenus natione Polonus.”
Senat RP przyj¹³ równie¿
„Uzasadnienie”, które poszerza i dope³nia podjêt¹ uchwa³ê.
W „Uzasadnieniu” czytamy:
„Abp J. Teodorowicz – to
jedna z najwybitniejszych

Po œmierci ormiañskiego arcybiskupa
w³adze Rzeczypospolitej og³osi³y
¿a³obê narodow¹, stawiaj¹c tym
samym Józefa Teodorowicza w jednym
rzêdzie z Józefem Pi³sudskim.
równie¿ wymieniæ tu wielk¹
postaæ arcybiskupa ormiañskiego Józefa Teodorowicza.
Ten wybitny teolog i duszpasterz, m¹¿ stanu i Koœcio³a,
z m¹droœci¹ i oddaniem przewodzi³ ormiañskiej wspólnocie
w ci¹gu pierwszych dziesiê-

postaci II Rzeczypospolitej, a
wielowymiarowoœæ jego dzia³alnoœci sprawi³a, ¿e zas³u¿y³
na podziw ju¿ sobie wspó³czesnych. To ormiañski kap³an
i od 1902 r. gorliwy rz¹dca
archidiecezji lwowskiej, to
pose³ wirylista do Sejmu Kra-

jowego we Lwowie i Izby
Panów w Wiedniu, który
odwa¿nie upomina³ siê tam o
polskie interesy, a ju¿ w 1917 r.
wysun¹³ postulat niepodleg³oœci Polski... To pose³ na Sejm
Ustawodawczy i senator Rzeczypospolitej, który, zasiadaj¹c
w sejmowej Komisji Konstytucyjnej, wspó³tworzy³ Konstytucjê marcow¹. Zwi¹zany
z myœl¹ narodow¹, by³
aktywn¹ postaci¹ polskiego
¿ycia publicznego, m.in. w
1920 r. zabiega³ o przywrócenie Œl¹ska macierzy. To
jeden z czo³owych polskich
intelektualistów pierwszej
po³owy XX wieku, mecenas
artystów i pisarzy, za³o¿yciel
Bractwa Wydawniczego œw.
Józefa, redaktor naczelny
dziennika „Ruch Katolicki”,
opiekun Stowarzyszenia
Katolickiej M³odzie¿y Akademickiej „Odrodzenie” we Lwowie, autor wielu dzie³ teologicznych, w tym monumentalnej wielotomowej
monografii o ¿yciu Chrystusa.
To wybitny mówca i homiletyk, który swoimi m¹drymi
kazaniami porywa³ serca
i umys³y s³uchaczy. To w³aœnie arcybiskup Teodorowicz
wyg³asza³ kazanie na otwarcie
pierwszego Sejmu odrodzonej
Rzeczypospolitej w lutym
1919 roku... Po œmierci ormiañskiego arcybiskupa w³adze
Rzeczypospolitej og³osi³y
¿a³obê narodow¹, stawiaj¹c
tym samym Józefa Teodorowicza w jednym rzêdzie z Józefem Pi³sudskim. W ostatniej
drodze towarzyszy³ mu Episkopat Polski z Prymasem
Augustem Hlondem na czele
i wielotysiêczne rzesze ludzi.”
Abp J. Teodorowicz by³
wysoko ceniony przez sobie
wspó³czesnych. W 1927 roku
abp A. Szeptycki, metropolita
greckokatolicki Lwowa,
powiedzia³ do niego: „...S¹dzê,
¿e nie tylko swojej myœli dam
wyraz, ale wszystkich ksiê¿y
biskupów, jeœli powiem, ¿e s¹
ludzie, którzy zwracaj¹ uwagê
na ma³e rzeczy, oraz s¹ tacy,
którzy ma³e te rzeczy pomijaj¹, a widz¹ wielkie linie,
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z Warszawy
oraz, ¿e ksi¹dz arcybiskup
Teodorowicz jest w³aœnie z
liczby tych ludzi wielkich linii.
To sprawi³o, ¿e w gronie Episkopatu g³os jego zawsze by³
bardzo wa¿ki, a czêsto przewa¿aj¹cy. I dlatego tak¿e
szczególnie by³o po¿yteczne
spotykaæ siê z Nim na tych
wielkich liniach pracy Koœcio³a katolickiego. Mnie te
wspomnienia wspó³pracy
sk³aniaj¹ dzisiaj do wyra¿enia
mu podziêkowania...”
Watykan nigdy siê nie
zgodzi³ z likwidacj¹ Koœcio³a
ormiañskokatolickiego w
Zwi¹zku Radzieckim, której
NKWD brutalnie dokona³o w
1945 roku. Wyrazem tego by³y
te¿ s³owa Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II w 1984 roku. Powiedzia³ on: „Nie mo¿emy zapomnieæ wielkich imion biskupów
(ormiañskich), a zw³aszcza
ostatniego z nich, Józefa Teodorowicza, wielkiego biskupa,
wielkiego reprezentanta Koœcio³a Ormiañskiego, a tak¿e
wielkiego Polaka, wielkiego
przyjaciela mego wielkiego
poprzednika w Krakowie,
kardyna³a Adama Sapiehy.”
Wystawa, otwarta w Senacie, sk³ada siê z 20 wielkich
plansz. Przy wejœciu na schodach ustawiono powiêkszone
zdjêcie arcybiskupa J. Teodorowicza.
Otwieraj¹c wystawê, Marsza³ek Senatu RP Bogdan
Borusewicz powiedzia³:
„Ks. Arcybiskup Józef
Teodorowicz by³ patriot¹ polskim i znacz¹c¹ postaci¹ w
Koœciele katolickim. Dzisiaj
Senat zwraca uwagê na jego
postaæ, jego dzia³anie, dzisiaj
te¿ chcemy otworzyæ wystawê.

W gronie Episkopatu g³os jego
zawsze by³ bardzo
wa¿ki, a czêsto
przewa¿aj¹cy.
Postaæ arcybiskupa uleg³a
zapomnieniu. Chcemy go
przypomnieæ Polakom, naszym
obywatelom. Jest to postaæ
bardzo znacz¹ca i w aspekcie
polskiej polityki, i w aspekcie
koœcielnym, i w koñcu jest
przyk³adem, ¿e ludzie z innymi korzeniami dobrze siê czuli
w Polsce. Tacy ludzie, jak
arcybiskup Teodorowicz budowali Polskê niepodleg³¹.
Jest to przyk³ad taki, który
pokazuje, ¿e mo¿na mieæ inne
pochodzenie, ¿e polskie pochodzenie jest niekonieczne,
¿eby byæ Polakiem. Tak¿e
dlatego Senat chcia³by przypomnieæ postaæ arcybiskupa.
Chcê powiedzieæ, ¿e inicjatorem uchwa³y i wystawy jest
senator £ukasz Abgarowicz.”
Podczas otwarcia wystawy
wyst¹pi³ tak¿e ks. arcybiskup Kazimierz Nycz:
„Pozostaje mi z³o¿yæ podziêkowania tym wszystkim,
którzy sprawili, ¿e dzisiaj
jesteœmy œwiadkami otwarcia

tej wystawy, poœwiêconej cz³owiekowi, który by³ Polakiem
z wyboru, arcybiskupowi
metropolicie lwowskiemu
obrz¹dku ormiañskiego. On,
rzeczywiœcie, jak powiedzia³
pan marsza³ek, nie jest obecnie
postaci¹ powszechnie znan¹.
Myœlê, ¿e to nie jest tylko
sprawa Ormian, którzy ¿yj¹
dzisiaj w Polsce, ale jest sprawa nas wszystkich. Musimy
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by³a Polska miêdzywojenna,
zw³aszcza w polskim Lwowie,
jak ludzie ró¿nych wyznañ
potrafili w zgodzie ze sob¹
¿yæ.”
Kustosz wystawy pani
Monika Agopsowicz oprowadzi³a zebranych po wystawie.
„Przygotowuj¹c tê ekspozycjê, chcieliœmy, przede
wszystkim, zwróciæ uwagê na

wybrany do Sejmu Ustawodawczego, a nastêpnie przy
jego wsparciu odby³o siê w
katedrze œw. Jana œlubowanie, inauguruj¹ce obrady
Sejmu. W roku 1922 zosta³
wybrany na senatora RP.
Urz¹d ten pe³ni³ krótko,
bowiem razem z ówczesnym
biskupem Adamem Stefanem Sapieh¹ musia³ w 1923 r.
pod wp³ywem papie¿a Piusa

Monika Agopsowicz oprowadza zebranych po wystawie. W pierwszym rzêdzie:
abp Kazimierz Nycz oraz Marsza³ek Senatu RP Bogdan Borusewicz
pamiêtaæ, ¿e wœród wielkich
postaci Koœcio³a okresu miêdzywojennego, tak¿e okresu
I wojny œwiatowej, a w³aœciwie
XX wieku, pierwszej jego
po³owy, ks. arcybiskup Teodorowicz dorównywa³ takim
postaciom, jak œw. ks. abp J.
Bilczewski we Lwowie, ks.
kardyna³ Puzyna, ks. kardyna³ Sapieha w Krakowie, a w
Warszawie, a wtedy w³aœciwie
w GnieŸnie, ks. kardyna³
Hlond. Tak siê sta³o i nie jest
to pewnie przypadkiem w
oczach Bo¿ych, ¿e obaj ci
wielcy ludzie – kardyna³
Hlond i arcybiskup Teodorowicz umarli w tym samym
roku w odstêpie zaledwie
kilku tygodni. To, co siê wi¹¿e
z rocznic¹ arcybiskupa
ormiañskiego w Polsce, przyczyni siê do tego, ¿e poznamy
t¹ wybitn¹ postaæ, jak¹ by³
ks. arcybiskup Józef Teodorowicz. Z satysfakcj¹ s³ucham
jego tzw. „rekolekcji sejmowych” z roku 1938. By³ wielkim patriot¹, wiadomo te¿, ¿e
s³yn¹³ ze swojej wymowy i
swego fantastycznego g³osu.
Przyczynia³ siê do jednoœci
miêdzy ludŸmi w okresie
pierwszej po³owy wieku XX.
Bardzo serdecznie dziêkujê
Panu Marsza³kowi, senatoro-

Red. naczelny „Kuriera Galicyjskiego” (od lewej) w rozmowie
ze Stanis³awem Leszczyñskim (w centrtum) i Tadeuszem
Olszañskim
postaæ arcybiskupa Teodorowicza, na to, ¿e odgrywa³ rolê
polityczn¹ w ¿yciu Polski. Na
pierwszej planszy jest przedstawiony abp Teodorowicz,
który z racji pe³nienia swojej

W³aœciwie to jest postaæ, której dzisiaj
nie sposób znaleŸæ w naszych
obecnych gremiach.
wi £. Abgarowiczowi, który
zainspirowa³ wystawê, dziêkujê wszystkim Ormianom w
Polsce. Myœlê, ¿e bêdziemy siê
wspólnie uczyæ, jak bogata

funkcji zasiada³ w Austriackiej Izbie Panów i w galicyjskim Sejmie Krajowym. Zaraz
po nastaniu niepodleg³oœci,
o któr¹ bardzo zabiega³, zosta³

XI zrezygnowaæ z pe³nienia
tej politycznej funkcji.
Nastêpne plansze dotycz¹
ormiañskiego pochodzenia
arcybiskupa i przybli¿aj¹
równie¿ koœcio³y ormiañskie. Zwracamy szczególn¹
uwagê na to, ¿e wszystkie
parafie, które nale¿a³y do
archidiecezji ormiañskiej,
zosta³y po II wojnie œwiatowej poza granicami Rzeczypospolitej. Przodkowie obecnych Ormian polskich
mieszkali na ró¿nych terenach.

W mieœcie Betlejem
Zbawiciel siê rodzi,
niech siê Wam, mili,
najlepiej powodzi.
Niech Wam s³u¿y
szczêœcie o ka¿dej
godzinie
i niech Was dobrego
nic w ¿yciu
nie minie.
Ogromne zas³ugi Teodorowicza dla Lwowa kaza³y nam
przygotowaæ specjaln¹ planszê,
temu poœwiêcon¹. Jest tu
kilka informacji o szczególnej
roli abpa Teodorowicza. Zabiega³ o niepodleg³oœæ Polski.
Bardzo zabiega³ o to, a¿eby
Polska, która po pierwszej
wojnie œwiatowej odzyska³a
niepodleg³oœæ, mia³a w swoich
granicach tak¿e Górny Œl¹sk.
Dalsza czêœæ wystawy dotyczy
wspomnieñ wspó³czesnych.”
Kilka s³ów specjalnie dla
„Kuriera Galicyjskiego” powiedzia³ Ks. prof. Józef
Wo³czañski:
„Nie³atwo jest mówiæ o tym,
jak widzê ks. abpa Teodorowicza, bo opinia mo¿e byæ
bardzo subiektywna. Jego
postaæ w tym czasie by³a
chyba pomnikowa dla Polski,
podobnie, jak ks. abpa Józefa
Bilczewskiego, ³aciñskiego
arcybiskupa Lwowa, czy
greckokatolickiego metropolity Szeptyckiego. S¹dzê, ¿e
jego zas³uga polega³a na
tym, i¿ mia³ odwagê mówiæ
rzeczy niepopularne na
forum Sejmu, Senatu czy te¿
koœcio³owi polskiemu, do
którego Episkopatu nale¿a³.
To by³a wielka odwaga cywilna patrioty, mê¿a stanu,
cz³owieka szerokich horyzontów. W³aœciwie to jest
postaæ, której dzisiaj nie
sposób znaleŸæ w naszych
obecnych gremiach, bo s¹
ró¿ne uwarunkowania, sympatie, proweniencje.
W sprawie przeniesienia
zw³ok abpa Teodorowicza na
Cmentarz Orl¹t powiem tyle,
¿e wymaga tego zwyk³a
dziejowa sprawiedliwoœæ.
By³ pochowany na Cmentarzu Orl¹t zgodnie z jego
wol¹ i wol¹ spo³eczeñstwa
polskiego, wiêc jego cia³o
powinno powróciæ na swoje
miejsce.
Wystawa jest wspania³a,
na razie jest w Senacie, ale
myœlê, ¿e bêdzie podró¿owa³a po Polsce i pewnie wiele
osób do niej dotrze, mo¿e
nawet zahaczy o Lwów.”

KG
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Korespondencja własna

ARCYBISKUP,
ABP JÓZEF TEODOROWICZ
SENATOR,
DOBROCZYŃCA
KS. TADEUSZ
ISAKOWICZ-ZALESKI
(zapis wyst¹pienia
podczas spotkania
w Senacie RP w dniu
4 grudnia 2008 roku)

Z senatorem RP £ukaszem Abgarowiczem o ks.
arcybiskupie Józefie Teodorowiczu rozmawiaj¹ Jurij
Smirnow i Marcin Romer:
- Czy Pan Senator mo¿e
powiedzieæ kilka s³ów o tej
wystawie, o jej organizacji,
o znaczeniu ks. abpa Teodorowicza, jako senatora Rzeczypospolitej?
- Ks. arcybiskup by³ równie¿
pos³em na Sejm w pierwszej
kadencji, choæ wybieranym

w czasie I wojny œwiatowej,
najpierw, kiedy ten teren by³
zajêty przez Rosjan, a póŸniej,
kiedy przyszli Austriacy i wszêdzie upatrywali szpiegów, w
krótkim czasie powiesili 40
tys. ludzi – Polaków, Ormian,
Ukraiñców. Dziêki wspólnej
interwencji apba Teodorowicza i abpa Szeptyckiego u
cesarza zosta³ odwo³any komendant austriacki tych
ziem. Abp J. Teodorowicz
k³ad³ bardzo wiele pracy na
dzia³alnoœæ spo³eczn¹, kultu-

Przemawia senator RP £ukasz Abgarowicz
nie z Ziemi Lwowskiej, bo tam
wtedy siê toczy³a wojna. By³
cz³onkiem komisji konstytucyjnej, wniós³ du¿y wk³ad w
tworzenie konstytucji. By³a to
pierwsza konstytucja, tzw.

Arcybiskup Józef
Teodorowicz ma
wielkie zas³ugi
dla ca³ej
spo³ecznoœci
lwowskiej...
marcowa. Senatorem by³
krótko, bo zgodnie z ¿yczeniem Stolicy Apostolskiej w
1923 roku, zaledwie po kilku
miesi¹cach bycia senatorem,
zrezygnowa³ z dzia³alnoœci
politycznej i zaj¹³ siê duszpasterstwem. Ma wielkie zapomniane zas³ugi dla Lwowa,
dla ca³ej spo³ecznoœci lwowskiej, bo zajmowa³ siê nie
tylko swoj¹ diecezj¹, nie tylko
przyozdobieniem Katedry
Ormiañskiej piêknymi odrestaurowanymi dzisiaj freskami
Rosena i mozaikami Mehoffera. Zajmowa³ siê dzia³alnoœci¹
charytatywn¹, organizowa³
finansowanie bursy ormiañskiej, w której uczy³a siê biedna m³odzie¿ polska, ukraiñska
i ormiañska, co jest nies³ychanie wa¿nie. Wspó³pracowa³
równie¿ z arcybiskupem
Szeptyckim, o czym nie nale¿y zapominaæ. Przy obronie
mieszkañców tamtego terenu

raln¹, by³ wybitn¹ i wa¿n¹
postaci¹ we Lwowie. By³ tak¹
postaci¹ ekumeniczn¹, co
jest wa¿ne dla Lwowa.
- Panie Senatorze, proszê
wymieniæ nazwiska osób,
które przyczyni³y siê do
wspó³organizacji wystawy.
- To Marsza³ek Senatu
Bogdan Borusewicz, który, po
pierwsze, wyrazi³ zgodê, a po
drugie – zapewni³ jej finansowanie. Ja by³em jej inicjatorem. Fundacja Dziedzictwa
Kultury Ormian Polskich
mia³a te materia³y i przygotowa³a wszystko. To tak¿e panie
Monika Agopsowicz i Ewa
Abgarowicz.
- Na otwarciu wystawy
pad³y g³osy, ¿e jest ona
trudnodostêpna dla zwyk³ych ludzi. Czy s¹ jakieœ
plany, ¿eby ona podró¿owa³a,
a mo¿e i dotar³a do Lwowa?
- Po pierwsze, bêdzie w Internecie, a po drugie – bêdzie
podró¿owa³a.
- Zapraszamy serdecznie
do Lwowa.
- Dziêkujê bardzo, myœlê,
¿e je¿eli bêdzie taka mo¿liwoœæ,
to na pewno j¹ poka¿emy.
- Myœlê, ¿e taka mo¿liwoœæ istnieje. S¹dzê, ¿e
„Kurier Galicyjski” móg³by
to zorganizowaæ i pokazaæ
wystawê we Lwowie, w Stanis³awowie, w Kutach.
- Je¿eli tak, to wzbogacimy
j¹ o czêœæ, dotycz¹c¹ Ormian
polskich. Bêdzie to jeszcze
ciekawsze.

JURIJ SMIRNOW zdjêcie
Szanowni Pañstwo, Drodzy
Przyjaciele! Znamy siê praktycznie wszyscy ze sob¹,
niezale¿nie od tego, czy
ktoœ ma krew ormiañsk¹,
czy jest sympatykiem ormiañskim. Dzisiejszy dzieñ
jest wielkim œwiêtem, bo
dok³adnie w 70. rocznicê
œmierci abpa Józefa Teodorowicza, spotykamy siê ju¿
nie w II, a w III Rzeczypospolitej, w Senacie, gdzie
Teodorowicz by³ na licznych
obradach.
Przypominaj¹c jego postaæ,
chcê przejœæ tylko przez
najwa¿niejsze zagadnienia,
bo bogat¹ informacjê o Teodorowiczu znajdziecie Pañstwo nie tylko na wystawie,
ale te¿ w wydanej jednodniówce.
Chcia³em przypomnieæ, ¿e
Teodorowicz by³ potomkiem
rodziny ormiañskiej, która
kilkaset lat temu przyby³a z
Armenii. Nie wiemy dok³adnie, z jakiego przybyli miasta,
ale wiadomo, ¿e zamieszkali
w Kamieñcu Podolskim. Po
zdobyciu Kamieñca Podolskiego
przez Turków przenieœli siê do
nowo utworzonego miasta na
Pokuciu, czyli do Stanis³awowa. Miastem, z którym
Teodorowicz by³ najbardziej
zwi¹zany, by³ w³aœnie Stanis³awów. Jego ojciec by³ dzier¿awc¹ niewielkiego maj¹tku
ko³o Stanis³awowa, natomiast
po œmierci ojca wraz z matk¹
i siostr¹ przeniós³ siê do
samego miasta. Tu siê uczy³
i jest absolwentem s³ynnego
Gimnazjum Stanis³awowskiego.
Po maturze nie od razu
wst¹pi³ do seminarium duchownego. Podj¹³ studia
prawnicze na uniwersytecie
w Czerniowcach na Bukowinie. Nauka odbywa³a siê w
jêzyku niemieckim, bo by³ to
uniwersytet, za³o¿ony przez
Austriaków. Tutaj, jak sam
wspomina w swoich listach,
prze¿y³ kryzys wiary. Przesta³
chodziæ do koœcio³a. Jego
matka i siostra modli³y siê
przed ³askami s³yn¹cym
obrazem Matki Bo¿ej £askawej w Stanis³awowie (jest
obecnie w Gdañsku) i wyjedna³y mu u Pana Boga ³askê
nawrócenia, za co póŸniej
ofiarowa³y specjalne wotum,
z³o¿one z bi¿uterii rodzinnej.
Po nawróceniu Teodorowicz
zrezygnowa³ ze studiów prawniczych i wst¹pi³ na Wydzia³
Teologiczny Uniwersytetu we
Lwowie. Zosta³ wyœwiêcony
przez swojego poprzednika

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
Izaaka Miko³aja Isakowicza
i Mszê œw. prymicyjn¹ odprawi³ w Stanis³awowie przed
tym cudownym obrazem. Od
razu zosta³ mianowany proboszczem w Brze¿anach,
gdzie zas³yn¹³ wieloma swoimi talentami, zw³aszcza
talentem pisarskim i krasomówczym.
Pojecha³ do Lwowa, gdzie
zosta³ cz³onkiem kapitu³y
i by³ dziennikarzem. Je¿eli

Mia³ ogromne zas³ugi dla
Koœcio³a. W 1905 roku, kiedy
wybuch³a rewolucja w Cesarstwie Rosyjskim, Stolica
Apostolska nie by³a zorientowana w sytuacji. Wówczas Teodorowicz zaproponowa³ swojego przyjaciela,
wspomnianego
Adama
Sapiehê, na nieoficjalnego
przedstawiciela Koœcio³a
polskiego przy Stolicy Apostolskiej. Za protekcj¹ Teodo-

W kazaniu sejmowym powiedzia³,
¿e s³u¿ba parlamentarzysty jest s³u¿b¹
dla Ojczyzny. Trzeba zapomnieæ
o waœniach partyjnych, narodowych,
spo³ecznych, klasowych, ka¿dy
parlamentarzysta s³u¿y Polsce.
dzisiaj mówimy o dziennikarstwie katolickim, to w³aœnie
trzeba pamiêtaæ, ¿e Teodorowicz
mia³ na tym polu swoje bardzo du¿e zas³ugi.
We Lwowie spotka³ wspania³¹ postaæ – ówczesnego
kanonika rzymskokatolickiej
Kapitu³y Lwowskiej ks. Adama Stefana Sapiehê. ZaprzyjaŸnili siê, a ta przyjaŸñ twa³a
a¿ do œmierci Teodorowicza.
Po œmierci arcybiskupa
Isakowicza ks. Teodorowicz
zosta³ wybrany na arcybiskupa. U¿ywam s³owa „wybrany”, dlatego, ¿e diecezja lwowska, jako jedyna w ówczesnej
Polsce, mia³a przywilej, ¿e
spoœród ksiê¿y wskazywa³a
trzech kandydatów. Kandydatury zatwierdza³ najpierw
cesarz austriacki, a póŸniej –
papie¿. Mimo ¿e Teodorowicz
mia³ wtedy zaledwie 37 lat,
by³ bardzo m³ody, jak na
biskupa, uzyska³ najwiêksz¹
iloœæ g³osów, zosta³ zatwierdzony przez cesarza i przez
Ojca Œwiêtego.

rowicza Sapieha zosta³ tzw.
pra³atem domowym papie¿a,
czyli po prostu obok wielu
pos³ug na dworze informowa³ papie¿a o tym, co siê
dzieje pod trzema kolejnymi
zaborami.
Teodorowicz by³ od samego pocz¹tku parlamentarzyst¹. W³aœnie w roku 1902,
kiedy zosta³ arcybiskupem,
od razu z urzêdu zosta³ pos³em
do parlamentu wiedeñskiego.
W latach 1902-1918 by³ parlamentarzyst¹. Nale¿a³ do
Ko³a Polskiego, reprezentowa³ opcjê narodow¹, by³
bardzo antyniemiecki i antyaustriacki. By³ dysydentem
wobec w³adzy monarchii
habsburskiej. W okresie I
wojny œwiatowej starano siê
nawet uwiêziæ Teodorowicza,
pos¹dzaj¹c go o sympatie
prorosyjskie. Teodorowicz
nie mia³ ani sympatii prorosyjskich, ani proniemieckich, ani proaustriackich.
By³ za utworzeniem pañstwa
polskiego.
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z Warszawy

– ŻYCIE I DZIEŁO
Kiedy wybuch³y walki o
Lwów, opowiedzia³ siê po
stronie polskiej. Je¿eli szukamy jakichœ przyczyn, dlaczego
obecnie nacjonaliœci ukraiñscy
we Lwowie nie cierpi¹ Teodorowicza, to w³aœnie dlatego,
¿e liczyli, i¿ arcybiskup lwowski ormiañski stanie po
stronie ukraiñskiej. Sta³o siê
dok³adnie odwrotnie. Arcybiskup zosta³ wybrany do
pierwszego Sejmu Konstytucyjnego, który mia³ obrady
w lutym 1919 roku. Za parê
tygodni, w lutym, bêdziemy
mieli kolejn¹ wielk¹ rocznicê
– 90-lecie obrad Sejmu Konstytucyjnego. Zanim nast¹pi³y obrady, w Warszawie,
w katedrze œw. Jana, zosta³a
odprawiona uroczysta Msza
œw., na której Teodorowicz
wyg³osi³ s³ynne kazanie sejmowe. W tym kazaniu sejmowym powiedzia³, ¿e s³u¿ba
parlamentarzysty jest s³u¿b¹

doœwiadczenie z polskimi
biskupami, Pius XI za¿¹da³
od wszystkich biskupów
z³o¿enia mandatów poselskich. Teodorowicz nigdy ju¿
nie by³ w ³askach Stolicy
Apostolskiej. Sapiehê to kosztowa³o kapelusz kardynalski.
Mimo ¿e bêd¹c biskupem
krakowskim jakby z urzêdu
powinien zostaæ kardyna³em,
za pontyfikatu Piusa XI kar-
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rearmenizowaæ obrz¹dek ormiañski, który by³ ogromnie
zlatynizowany. Teodorowicz
wzi¹³ udzia³ w dwóch synodach biskupów ormiañskich
– w latach 1911 i 1927. By³
jedynym dostojnikiem ormiañskim, który nie mia³
brody, pozostali patriarchowie je mieli. W ogóle nie zna³
jêzyka ormiañskiego, pos³ugiwa³ siê na tych obradach jêzykiem francuskim.
Proszono go, by odnowi³
obrz¹dek, by kontakty z patriarchatem ormiañskim w

Teodorowicz
nigdy ju¿ nie by³
w ³askach Stolicy
Apostolskiej.
dla Ojczyzny. Trzeba zapomnieæ o waœniach partyjnych,
narodowych, spo³ecznych,
klasowych, ka¿dy parlamentarzysta s³u¿y Polsce. To, co
powiedzia³ 90 lat temu, jest
nadal aktualne, równie¿ mo¿e
byæ myœl¹ przewodni¹ dla
obecnego parlamentu polskiego.
Teodorowicz zasiada³ w
Sejmie Konstytucyjnym z ramienia Narodowej Demokracji.
W kolejnym Sejmie, do
którego zosta³ wybrany w
roku 1922, razem z Adamem
Sapieh¹, zosta³ wybrany równie¿ z listy Narodowej Demokracji do Senatu. Niestety, po
roku z³o¿y³ mandat senatorski, dlatego ¿e ówczesny
papie¿ Pius XI prosi³ Sapiehê
i Teodorowicza o z³o¿enie
tych mandatów. Teodorowicz
by³ barwn¹ postaci¹ polityczn¹, by³ przeciwny koncepcjom Józefa Pi³sudskiego.
Mówi¹c najdelikatniej, ci
dwaj panowie siê nie kochali.
By³ za myœl¹ Romana Dmowskiego. W imiê tej myœli chcia³
bardzo mocno, ¿eby do
niepodleg³ego pañstwa zosta³
przy³¹czony nie tylko Lwów,
ale równie¿ Górny Œl¹sk. A z
kolei polityka watykañska
by³a taka, ¿e nadal widzia³a
Górny Œl¹sk w obrêbie Rzeszy
niemieckiej. Dosz³o do ostrego
konfliktu z ówczesnym nuncjuszem papieskim Achillesem
Ratti, do tego stopnia, ¿e
Sapieha i Teodorowicz pojechali do Rzymu i domagali siê
odwo³ania nuncjusza. To
nast¹pi³o, ale nie przewidzieli,
¿e zaledwie dwa lata póŸniej
nuncjusz zostanie papie¿em
Piusem XI. Maj¹c przykre

roku. Zgodnie z tradycj¹, mia³
byæ pochowany albo w Katedrze Ormiañskiej we lwowie,
albo, jak oœmiu jego poprzedników, na Cmentarzu £yczakowskim, który jest cmentarzem komunalnym. Do
dnia dzisiejszego mamy tam
wspania³e grobowce, choæby
Samuela Stefanowicza. Teodorowicz wyraŸnie zaznaczy³,
¿e chce byæ pochowany w
zwyk³ym ¿o³nierskim grobie
na Cmentarzu Orl¹t Lwowskich, który w tamtym czasie
by³ odnawiany. Spe³niono tê
wolê. Pogrzeb, który odby³ siê
10 grudnia 1938 roku, by³
ostatnim wielkim polskim
pogrzebem we Lwowie. By³
manifestacyjny, z udzia³em
wiernych trzech obrz¹dków,
radnych miasta, setek pocztów sztandarowych, delegacji.
Jego nastêpc¹ mia³ zostaæ
ks. infu³at Dionizy Kajetanowicz, ale nie zd¹¿ono go konsekrowaæ przed wybuchem II
wojny œwiatowej. Zosta³ zamordowany w 1954 r. w ³agrze na
Ko³ymie.
W czasie likwidacji Cmentarza Orl¹t Lwowskich cia³o
abpa Teodorowicza zosta³o
przeniesione z Cmentarza Orl¹t
do grobowca, w którym póŸniej pochowano kilka innych
osób. Przed ponownym otwarciem Cmentarza Orl¹t Lwowskich nie przeniesiono cia³a
Teodorowicza na Cmentarz
Orl¹t. Odnowiony grób jest

sobie ¿yczy³. Wicemarsza³ek
Senatu powiedzia³ mi, ¿e ta
sprawa jest na wokandzie.
Du¿e kroki w tej sprawie poczyni³ tak¿e senator £ukasz
Abgarowicz. Mo¿e siê to staæ
najwczeœniej w 2009 roku.
Czeka nas kolejne wa¿ne wydarzenie. Miejmy nadziejê, ¿e œw.
Grzegorz Oœwieciciel Armenii
nam pomo¿e i 71 rocznicê
œmierci abpa Teodorowicza
bêdziemy obchodzili na Cmentarzu Orl¹t.
Dzisiaj wielokrotnie powiedziano, ¿e Teodorowicz jest
„wielkim zapomnianym”.
Moim zdaniem, nie za bardzo
siê mia³, kto o niego upomnieæ. By³ postaci¹, bardzo
prze³amuj¹c¹ pewne stereotypy - nie wszyscy takie
postacie lubi¹. By³ bardzo
wyrazistym politykiem i by³
absolutnie wierny Rzeczypospolitej. Przy bardzo antypolskim
nacjonalizmie ukraiñskim
taka postaæ, jak Teodorowicz,
jest postaci¹ niewygodn¹. W
jakiœ sposób wszyscy my
tutaj obecni jesteœmy spadkobiercami tej wspania³ej
tradycji. Teodorowicz jest
naszym ojcem duchowym i
dlatego ka¿dy najmniejszy
krok, jaki jest uczyniony,
¿eby przypomnieæ tê postaæ,
jest naszym moralnym obowi¹zkiem.
Teodorowicz mia³ ¿elazn¹
zasadê, ¿e s¹ dwie Ojczyzny:
Armenia i Polska. Nigdy w
¿yciu w Armenii nie by³. W

Krewni abpa Józefa Teodorowicza
dyna³em nie zosta³. Dopiero
po II wojnie œwiatowej, gdy
mia³ 83 lata, otrzyma³ kapelusz kardynalski od Piusa XII.
Wycofawszy siê z dzia³alnoœci politycznej, kiedy przez
21 lat (prawie bez przerwy) by³
parlamentarzyst¹, abp Teodorowicz zaj¹³ siê dzia³alnoœci¹ religijn¹, piœmiennicz¹.
By³ jednym z najwybitniejszych kaznodziejów epoki
miêdzywojennej. Jego kazania
– we Lwowie i tam, gdzie je
g³osi³ – œci¹ga³y ogromne
t³umy ludzi. By³ znanym publicyst¹, pisarzem religijnym,
napisa³ ok. 30 pozycji ksi¹¿kowych. Mia³ swoje pogl¹dy
na wiele spraw. By³ cz³owiekiem charyzmatycznym i nieraz
wyprzedza³ epokê, a ówczesna epoka nie za bardzo go
rozumia³a.
Do jego zas³ug nale¿y odnowienie Katedry Ormiañskiej
we Lwowie. Z biednej, zaniedbanej œwi¹tyni stworzono
w najlepszym s³owa znaczeniu salon religijny i artystyczny. To w³aœnie decyzja
Teodorowicza spowodowa³a,
¿e w katedrze powsta³y freski
J.H. Rosena.
Teodorowicz zaanga¿owa³
siê równie¿ w dzia³alnoœæ
spo³eczn¹, charytatywn¹,
oczywiœcie, przede wszystkim
duszpastersk¹. W³aœnie dziêki Teodorowiczowi zaczêto

Bejrucie ormiañskiej Archidiecezji Lwowskiej, która
podlega³a bezpoœrednio Stolicy
Apostolskiej, by³y wiêksze,
ni¿ dotychczas. Teodorowicz
zacz¹³ wysy³aæ kleryków do
Kolegium Ormiañskiego. Zosta³o wyœwiêconych trzech:
ks. Kazimierz Romaszkan, ks.
Kazimierz Roszko, póŸniejszy
duszpasterz w Gliwicach i ks.
Grzegorz Petrowicz, który
zmar³ w Rzymie. Byli to ju¿
ksiê¿a, wykszta³ceni w duchu
ormiañskim. Abp Teodorowicz zaprasza³ ksiê¿y ormiañskich do pracy w Polsce. Takich ksiê¿y by³o a¿ oœmiu.
Urodzili siê na Bliskim
Wschodzie, w Azji Mniejszej,
ale przez pewien czas, po
nauczeniu siê jêzyka polskiego
pracowali w parafiach Archidiecezji Lwowskiej. Za czasów
Teodorowicza obrz¹dek ormiañski przechodzi³ reformê.
W 50-lecie œwiêceñ kap³añskich abpa J. Teodorowicza
(1937) zosta³ ukoronowany
obraz Matki Bo¿ej £askawej
w Stanis³awowie. Uczestniczy³ w tym ca³y episkopat Polski, by³a to jedna z najpiêkniejszych koronacji. Teodorowicz by³ obywatelem honorowym kilku miast, dwa najwa¿niejsze – to Lwów i Stanis³awów.
Arcybiskup Józef Teodorowicz zmar³ 4 grudnia 1938

Dla Kuriera Galicyjskiego z wyrazami uznania
- dedykacja, wystawiona przez ks. Tadeusza Zaleskiego
na ksi¹¿ce „Przemilczane ludobójstwo na Kresach”
atrap¹. Nie chcê nawet mówiæ,
ile posz³o do ró¿nych instytucji pism, listów, apeli. Zosta³em dopuszczony do mównicy Senatu i powiedzia³em
o tym, ¿e abp Teodorowicz nie
jest pochowany tam, gdzie

Polsce spêdzi³ ca³e ¿ycie. Jest
przyk³adem wielokulturowoœci i bogactwa wielu cywilizacji, wyznañ, które by³y w
Rzeczypospolitej. Taka postaæ
jest chyba drogowskazem dla
nas wszystkich.
KG
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Mikołajki we Lwowie

ŚW. MIKOŁAJ U PRZEDSZKOLAKÓW

ŚWIĘTY MIKOŁAJ

JOLANTA SZYMAÑSKA
W grudniu œw. Miko³aj
wêdruje po ca³ym œwiecie.
Odwiedzi³ równie¿ grupê
przedszkoln¹ „S³onecznik”
przy ul. Metrologicznej. Na
pocz¹tku dzieciaki obawia³y
siê, ¿e œw. Miko³aj do nich nie
dotrze, bo nie ma œniegu. W
atmosferze podniecenia i radoœci przedszkolaki wita³y
œw. Miko³aja wierszykami i
piosenkami. Pyta³y œw. Miko³aja, czy on ma telewizor, kota
czy psa, sk¹d bierze wspa-

nia³e prezenty. By³y mi³e
anio³ki i dŸwiêczne dzwoneczki. Dzieciaki tak¿e
zaprosi³y œw. Miko³aja do
tañca. Wreszcie ka¿de dziecko

zosta³o wynagrodzone d³ugo
oczekiwanym prezentem, tak
wspania³ym, ¿e dzieciom oczka
siê œwieci³y z radoœci, jak gwiazdki na œwi¹tecznym niebie.

Goœæmi honorowymi na
tej uroczystoœci oprócz œw.
Miko³aja (w osobie Edwarda
Sosulskiego) byli: konsul RP
we Lwowie Marcin Zieniewicz,
dziêki staraniom którego
dzieci otrzyma³y wspania³e
„miko³ajkowe” prezenty oraz
cz³onek Zarz¹du G³ównego
TKPZL St. Maldziñski.
Na zakoñczenie by³y serdecznie podziêkowania i zabrzmia³a wspólna kolêda „Wœród
nocnej ciszy”.
W imieniu przedszkolaków,
rodziców, wychowawców
dziêkujê serdecznie Konsulatowi Generalnemu RP we
Lwowie za prezenty, za radoœæ
w oczach dzieci. ¯yczê mocnego zdrowia, du¿o szczêœcia,
dobrego humoru na ca³y rok!

STANIS£AW DURYS tekst
ALINA WOZIJAN zdjêcia
W dniu 5 grudnia przyby³
do przedszkola przy ul. Antonowicza we Lwowie œw.
Miko³aj. Ca³y worek darów
œw. Miko³ajowi pomogli przywieŸæ a¿ z Poznania. Tymi
pomocnikami byli: pan Stanis³aw £ukasiewicz, wiceprezes TML i KPW oraz harcerze.
Oni to zorganizowali wspania³¹ zabawê z dzieæmi, a dzieci
pokaza³y to, czego siê nauczy³y w przedszkolu. M³odzi

goœcie pokazali przedszkolakom nowe gry i zabawy.
Dziêki pani Lubie Lewak,
wychowawczyni polskiej
grupy przedszkolnej, œwiêto
odby³o siê na wysokim
poziomie artystycznym. Po
zabawie œw. Miko³aj rozdawa³
prezenty, przywiezione przez
niego z Poznania i przygotowane we Lwowie. Pomagali
mu równie¿ harcerze. Jednym
s³owem, wszystko siê uda³o
na sto dwa i Miko³aj te¿ by³
zadowolony!

ŚW. MIKOŁAJ W GRUPIE „DZWONECZKI”
Ju¿ grudzieñ, miesi¹c
zimowy, tak niecierpliwie
oczekiwany przez dzieciaki.
Ka¿de dziecko oczekuje na
wymarzony prezent od œw.
Miko³aja.
I dzieci grupy „Dzwoneczki” z przedszkola nr 181,
które znajduje siê na Sichowie, we Lwowie wspólnie
pisa³y list do œw. Miko³aja,
rysowa³y to, o czym marzy³y
przez ca³y rok. Ch³opcy prosili
o samochody, dziewczynki –
o lalki.
5 grudnia œw. Miko³aj
zawita³ do grupy „Dzwoneczki”. Œwiêto zaczê³o siê od
weso³ych piosenek o Zimie,

dzieci i rodziców oraz grono
pedagogiczne przedszkola z
okazji nadchodz¹cych œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia i Nowego
Roku.
W imieniu rodziców sk³adamy podziêkowania wychowawcom przedszkola, którzy
z wielkim oddaniem i wysi³kiem zajmuj¹ siê nauczaniem
dzieci recytowania wierszy,
œpiewania piosenek, przygotowuj¹ wraz z dzieæmi scenki
teatralne w jêzyku polskim,
ukraiñskim i angielskim.
Œw. Miko³aj by³ bardzo
wdziêczny za przygotowane
dla niego œwiêto. Dzieciaki
otrzyma³y prezenty, sponsorowane przez Konsulat RP
oraz rodziców.
Dzieci z³o¿y³y podziêkowania œw. Miko³ajowi:
Dziêki Miko³aju,
¿e do nas przyby³eœ
i nasze marzenia
wszystkie spe³ni³eœ.
Bóg ci zap³aæ za twe dary
Twoja dobroæ jest bez miary.

Mrozie, Wietrze. Dzieci przedstawi³y scenkê o zwierzêtach,
którzy zim¹ potrzebuj¹
pomocy, o pingwinach z Antarktydy, które marzy³y o
s³oñcu w Afryce, a¿ spali³y
sobie piórka.
Tradycyjnie przed przyjœciem œw. Miko³aja zjawi³ siê

anio³, który pyta³ dzieci o ich
zachowanie. Wielk¹ niespodziank¹ by³o zjawienie siê
diabe³ka, który razem z
dzieæmi rozrabia³.
Goœciem honorowym œwi¹tecznego poranku by³ wicekonsul konsulatu RP, pan
Zieniewicz, który przywita³

Po¿egnano œw. Miko³aja
piosenk¹ „Gwiazda z³ota
zaœwieci³a”.
Rodzice dzieci z grupy
przedszkolnej
„Dzwoneczki”
przedszkola nr 181
we Lwowie

Nim gwiazdka
zab³yœnie,
nim œwiêta
przemin¹,
niech Wam
b³ogos³awi Panienka
z Dziecin¹.
Niech siê Wasze
¿ycie
w szczêœliwoœci
splata
dziœ, jutro
w Nowy Rok
i po wszystkie lata.

Ca³y œwiat siê w
radoœæ stroi,
w dzieñ narodzin
Chrystusowych.
Œlemy ¿yczenia
serdeczne,
zawsze œwie¿e choæ
odwieczne:
zdrowia, szczêœcia
i wesela
niechaj Dziecina
Wam udziela.
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KRZYSZTOF JAB£ONKA
tekst
MARIA BASZA zdjêcie
Od dziesiêciu lat przetacza
siê przez Ukrainê i Polskê fala
rocznic, zwi¹zanych z powstaniem Chmielnickiego i jego nastêpstwami. W maju
1998 r. grupa ukraiñskich
Polaków z Dnieprodzier¿yñska i Ukraiñców z okolic œwiêtowa³y wzajemne pojednanie
na polach uroczyska ¯ó³te
Wody i Knia¿e Bajraki, gdzie
równo 350 lat temu dosz³o do
wzajemnej bitwy przodków
obu narodów z dodatkiem i to
znacz¹cym krymskich Tatarów.
PóŸniej odby³a siê sesja
naukowa ju¿ tylko w gronie
ukraiñsko-tatarskim na temat
wspólnej walki z Rzeczpospolit¹ i skutkami jej zniszczenia
dla wszystkich narodów regionu.
W roku nastêpnym przysz³a
rocznica Zbara¿a i Zborowa,
Wreszcie op³akiwanie Beresteczka na kurhanach Plasnicy.
By³a próba „reaktywacji ugody perejas³awskiej w wersji
Kuczma-Putin w przeddzieñ
walnych wyborów i pomarañczowej rewolucji. Ca³kiem zaœ
bez echa przesz³a w roku
ubieg³ym w sierpniu 2007,
350 rocznica œmierci Bohdana Chmielnickiego. Teraz,
równie cicho i niezauwa¿enie,
nadesz³a rocznica ugody i unii
hadziackiej kozackiej Ukrainy
z Rzeczpospolit¹ jako wspólnot¹ odt¹d Trojga Narodów,
wielkiego acz utraconego
dziedzictwa, które budowa³o
ówczesn¹ Europê i torowa³o
drogê obecnej Unii Narodów,
rocznica zaprzysiê¿enia przez
Sejm i przyjêcia przez Radê i
Starszyznê Kozack¹ wa¿nego
aktu prawnego, którego niektóre postanowienia, a nade
wszystko przes³anie g³ówne,
nie straci³o na aktualnoœci.
Dziœ rozwijamy wiekowy
dokument i czytamy zawijastym stylem zapisane s³owa:
„Pakta Hadziackie autentyczne, 16 septembra postanowione. W imiê Pañskie
Amen.
Ku wiecznej pamiêci teraz
i na potym bêd¹cym zaw¿dy”,
czyli na zawsze. To do nas,
potomków tych co tê uniê
zawierali. „Komisyja miêdzy
Stanami Korony Polskiej i
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego
z jednej a Wielmo¿nym Hetmanem i Woyskiem Zaporoskim z drugiej strony, przez
wielmo¿nego Stanis³awa Kazimierza Bieniszewskiego, wo³yñskiego i Kazimierza

Ludwika Jew³aszewskiego, smoleñskiego, Kasztelanów,
z Sejmu od Najjaœniejszego
Pana Naszego Jana Kazimierza, z Bo¿ej ³aski króla Polskiego (i Szwedzkiego) Wielkiego Ksiêcia Litewsiego,
Ruskiego... i wszytkich Stanów Koronnych i Litewskich
naznaczonych na kommisarzów, a Wielmo¿nym Panem
Janem (Iwanem) Wyhowskim,
hetmanem i wszytkim Wojskiem zaporoskim w obozie
pod Hadziaczem postanowiona”. I tu westchnienie,
koñcz¹ce preambu³ê. „Daj
Bo¿e szczêœliwe i wiecznie
trwa³e skoñczenie” (tego dzie³a
oczywiœcie). Wa¿ne to westchnienie, gdy¿ ono jedno,
z ca³ego zawartego traktatu
pozosta³o aktualne i trwa do
dziœ jak testament wieków
przesz³ych.
Nastêpnie w 11 punktach
zawarto krótko, acz treœciwie,
na jakich warunkach RuœUkraina i jej przes³awne wojsko Zaporoskie powraca do
Rzeczypospolitej „jako nie po
dobrej woli, ale z musu... przyciœnione ró¿nemi opresjami,
do obrony swojej przyst¹pi³o.
Tak oto J.K.M., Pan nasz Mi³oœciwy, ojcowskim sercem –
przepominaj¹c (tj. zapominaj¹c)
co siê w zamieszaniu sta³o,
wzywa do jednoœci”. Oni zaœ
„nie pogardzaj¹c ³ask¹ J.K.M,
Dobrotliwego Pana dobroæ
pokornie przyjmuj¹c, do tej
familijej przystêpuj¹. Potym
do spólnej namowy, postanowieniu zgody, szczeroœci i z
obopólnej mi³oœci, bior¹c za
œwiadectwo strasznych zastêpów Boga to, co siê stanowi,
szczerze, prawdziwie i wiecznie
ma byæ trzymana”.
„Pokój przeto wieczny i
nigdy nie zerwany zastanowiliœmy (ustanowilismy) tym
sposobem”.
I w 11 punktach spisano
treœæ ugody, która uni¹ trzech
pañstw a czterech narodów
staæ siê mia³a. Postanawia³a
ona, ¿e „religia grecka, z któr¹

staro¿ytna Ruœ do Korony
przyst¹pi³a jako i jêzyk ruski,
tak¿e na sejmach, wojskach
i Trybuna³ach, a nie tylko po
cerkwiach ma byæ zachowana. Tym samym znosi siê
uniê koœcieln¹.”
Równie¿ Wielmo¿ny Hetman z Wojskiem Zaporoskim
od Rzeczypospolitej oderwanym
„do niej powraca, J.K.M. Pan
nasz Mi³oœciwy, cokolwiek
Pan Bóg dopuœci³, wieczn¹
amnesti¹, to jest zapomnieniem wiecznym pokrywa (...)
i ¿adnej zemsty na ostatek,
ani ¿aden z prywatnych nie
bêdzie pretendowa³, a i owszem
(...) to wszystko, co cokolwiek
podczas wojen siê dzia³o,
wcale (tj. ca³kowicie) sercem
chrzeœcijañskim pod œwiadectwem strasznego Boga, z obopólnie dobr¹ wiar¹ sobie
podarowawszy, ¿aden jeden
na drugiego ani jawnej, ani
potajemnej nie ma knowaæ
pomsty i praktyki, nie daj¹c
siê uwodziæ” od s³ów z³o¿onej
przysiêgi.
„Odt¹d wojska Zaporoskiego ma byæ dwakroæ 30
tysiêcy, a ich kwatery w tych
województwach i dobrach...
w których przed wojn¹ zostawiali, przy wolnoœciach i starodawnych zwyczajach ich
zachowuj¹c”, tak i¿ „¿aden
dzier¿awca dóbr krolewskich
i starosta ani pan dziedziczny
czy do¿ywotni... ¿adnych podatków od futorów kozackich,
wsi i miasteczek wyci¹gaæ nie
bêdzie, ale jako ludzie rycerscy,
wolni od wszystkich ciê¿arów
po wszytkiej Koronie i W.K.
Litewskim byæ maj¹”.
Ponadto „¿adnych wojsk
polskich, litewskich albo
cudzoziemskich nikt prowadziæ nie ma w województwa
kijowskie, brac³awskie i czernihowskie”.... „A gdyby wojna
jaka byæ mia³a od granic
ruskich i potrzeba posi³ków
koronnych przyst¹pi³a, wtenczas te posi³ki byæ maj¹ pod
regimentem Hetmana Wojsk
Ruskich”.

Trudno siê oprzeæ wra¿eniu,
¿e brzmi to dziœ jak traktat
akcesyjny do Unii „Œrodkowoeuropejskiej” lub NATO.
W czwartym punkcie przewidziano wspóln¹ monetê „dla
której bicia mennica ma byæ
w Kijowie” – wg jednego
sposobu i z osob¹ króla „(na
awersie). Ponadto „spólna
rada i spólne si³y byæ maj¹
tych narodów przeciw ka¿demu nieprzyjacielowi”. Przeto
„staraæ siê maj¹ te trzy narody
spólne wszelkimi sposobami,
aby wolna by³a nawigacya na
Czarne Morze Rzeczypospolitej”.
Przewidziano te¿ wspólne
zagro¿enia, którymi wspólnie
te¿ zaradziæ miano.
„Jeœli zaœ car moskiewski
prowincyj Rzeczypospolitej
przywróciæ nie zechce i na ni¹
nastêpowaæ bêdzie, tedy
wszytkie si³y, tak koronne
jako i litewskie jako i ruskie,
Zaporoskie pod regimentem
Hetmana swego ³¹czyc siê
i wojowaæ bêd¹”, czego efektem
ju¿ za rok od unii by³o walne
zwyciêstwo pod Konotopem
armii kozacko-polsko-tatarskiej nad Moskalami.
„Przeto – w punkcie 5 –
Hetman z Wojskiem Zaporoskim teraz (tzn. odt¹d) i na
wieki, wszelkich postronnych
protekcyj odst¹piwszy, wiêcej
siê do nich wi¹zac nie ma.
I owszem w wiernoœci, poddañstwie i pos³uszeñstwie N.
Majestatowi Królestwa, tak¿e
wszytkiej Rzeczypospolitej
ma i bêdzie (pozostawaæ) na
wieczne czasy”. Tu zgrabnie
dodano „ nie ujmuj¹c jednak
nic braterstwu z Chanem
J.M. Krymskim zawartemu,
a jeœli mo¿e to byæ – bez
naruszenia integralnoœci Rzeczypospolitej – to i z carem
moskiewskim” co jawnie ju¿
œwiadczy o obronnym charakterze unii. Ponadto „legacyj
¿adnych od postronn y c h
przyjmowaæ nie ma i jeœliby jakie trafi³y one, do JK
Moœci odsy³aæ bêdzie”, ...„ani
wojsk postronnych wprowadzaæ

nie bêdzie, ani ¿adnego porozumienia na szkodê Rzeczypospolitej”.
Punkt 6 zapowiada³ „dla
rozs¹dzenia spraw tak kryminalnych jako i potocznych,
maj¹ mieæ Kozacy osobliwy
(tzn. osobny) trybuna³, wg
takiego porz¹dku jaki sami
sobie ufunduj¹” oraz zapewnia³ „bezpieczny powrót i reindictio (przywrócenie) dóbr
duchownym obrz¹dku rzymskiego. Najwa¿niejsze s³owa
juramentu czyli obopólnej
przysiêgi padaj¹ w punkcie 7.
„Poniewa¿ Hetman z Wojskiem Zaporoskim i województwa oderwane, wszytkie
insze - postronnych narodów
protekcjê odrzucaj¹ - a dobrowolnie, jako wolni do wolnych,
równi do równych i zacni do
zacnych powracaj¹, przeto
dla pewniejszego dotrzymania
teraŸniejszego postanowienia,
pozwala temu narodowi ruskiemu J K M i Rzeczpospolita
osobnych Pieczêtarzów, Marsza³ków, i Podskarbich i godnoœci senatorskie i inne urzêdy
narodu ruskiego, który wg
roty urzêdników koronnych
przysiêgê wykonaæ maj¹, i owszem, tego przestrzegaæ bêd¹,
jakoby temu postanowieniu,
przez Konstytucyê albo dekreta
sejmowe, ¿adne inne rescripta
(zarz¹dzenia), uniwersa³y i przywileje, nic przekór nie dzia³o.”
Ju¿ w nastepnym punkcie
wyjaœniono, ¿e nale¿eæ do
nich bêd¹ równie¿ wszyscy
biskupi religii greckiej. Zabezpieczenie by³o tez w drug¹
stronê,gdy¿ w punkcie 9
dodano: „A cokolwiek by
przeciwnego tego postanowienia wysz³o z Kancelarii
Koronnej albo W. K. Litewskiego, to byæma niewa¿ne”,
o co s¹d bêdzie przed królem
J M za specjalnym rejestrem.
Wszytkie zaœ procesy wzglêdem
poddanych o swawolê i osobliwie w woj. kijowskim, wo³yñskim, brac³awskim i czernihowskim zostan¹ skasowane”.
Ostatni 11 punkt ugody
zabezpiecza³ Ukrainê przed
zemst¹ Moskwy. „Z carem
Jego Moœci¹ Moskiewskim,
jeœliby przysz³o do zawarcia
pakt JKM i Stanom Koronnym i W Ksiêstwa Litewskiego
przysz³o, ma wymagaæ uznania reputacji i teraŸniejszego
postanowienia Wielmo¿nemu
Hetmanowi i Wojsku Zaporoskiemu dany <praecament>.
Tu nastêpuje jurament,
czyli zaprzysiê¿enie „która to
komisyê tak Ich Moœcie Panowie Komisarze jako i W. Hetman Ksiêstwa Ruskiego do
facto przysiêg¹ potwierdzili,
tak jako roty juramentu rêk¹
Ichmoœciów extract podpisane”.
„A co siê tknie przysiêgi
JKM Pana naszego mi³oœciwego, tê z clemencjej (z ³askawoœci¹) swojej pañskiej, na
pokorn¹ proœbê wojska Zaporoskiego uczyniæ raczy JKM
i za Ni¹ (czyli królem) Ichmoœciowie Panowie Komisarze
rêcz¹. „Przysiêgi zaœ pu³kowników, setników i wszytkiej
starszyzny wojska Zaporoskiego po Sejmie, na którym
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siê dosyæ stanie teraŸniejszemu postanowieniu przed
komisarzami, nadto deputowanymi bêd¹ wykonane”.
Ugodê koñczy szczególna
formu³a: „A¿eby ta komissyja
(tj. ugoda) wieczn¹ wage i powage mia³a, tak jako w sobie
brzmi w poczatku do ostatka
w prawo pospolite (tj. powszechne) to jest w Konstytucyjê w³¹czona a Sejmem
aprobowana i za wieczne,
nieodzowne prawo rozumiana,
a utrzymana bêdzie”. I „Dzia³o
siê in supra (tj. jak wy¿ej)
w taborze pod Hadziaczem
dnia i roku wy¿ej mianowanego,
co hetman wojska zaporoskiego
rêk¹ w³asn¹ i imieniem wszytkiego wojska (podpisuje).”
Jak to siê sta³o, ¿e tak
m¹drze skonstruowany dokument prawny, którego dwa
jednobrzmi¹ce egzemplarze
do dziœ siê przechowa³y, nie
przetrwa³ w swym dzia³aniu
nawet 10 lat, trudno dziœ
s¹dziæ.
Zapewne ma racjê wybitny
badacz epoki prof. Zbigniew
Wójcik, gdy napisa³, ¿e zawarto j¹ o 30-50 lat za póŸno.
Czeka³ jej wtedy z utêsknieniem najwierniejszy Hetman
kozacki Rzeczypospolitej
Petro Konaszewicz-Sahajdaczny, który przywiód³ pod
Chocim 60 tysiêcy kozackiej
braci dla ratowania wspólnej
Ojczyzny. Nagrod¹ za przelan¹ wtedy krew i uznaniem
mêstwa mog³a byæ wtedy ta
unia. Wierni by jej byli nie
tylko do œmierci ale i przez
pokolenia.
A tak by³y powstania i bunty oraz rozgoryczenie na
wyrodn¹ matkê Rzeczpospolit¹, dla której Kozacy
poœwiêcali ¿ycie, podczas gdy
ich traktowano wg s³ów
„panów braci” „jako w³osy
albo paznokcie, które przystrzygaæ trzeba”. Gdy tymczasem
byli oni zbrojnym ramieniem,
które Rzeczpospolita sama
sobie obciê³a.
Pró¿no dziœ p³akaæ nad
straconym czasem, z którego
ostatnich chwil sami twórcy
unii zdawali sobie sprawê, ¿e
jest to ostatni moment, aby
go zawróciæ i przyznaæ RusiUkrainie statut równy Koronie i Wielkiemu Ksiêstwu. Nie
zd¹¿ono nawet zmieniæ herbu
i uzupe³niæ go o Archanio³a
Kijowszczyzny. Zrobi to dopiero powstanie styczniowe w
1863 roku.
Dwukrotnie w historii wznawiano tê uniê. Raz za czasów
Mazepy i pierwszego panowania (z szwedzkiej ³aski) Stanis³awa Leszczyñskiego, drugi
raz na Sejmie Wielkim, zrównuj¹cym wreszcie hierarchiê
grecko-unick¹ z rzymskokatolick¹. Odnowiono tê zasadê w powstaniu, jednym
dekretem Koœciuszki. Odrêbnoœæ Ukrainy planowano w
okresie marszu Napoleona na
Moskwê, poprzez wielkie powstanie Kozaków za spraw¹
i pod wodz¹ ich atamana
z 1792 r, ksiêcia Józefa Poniatowskiego. Odnowi³ uniê z
Rusi¹-Ukrain¹ powstañczy
Sejm 1831 roku, gdy z odsiecz¹ dla niej ruszy³ gen. Dwernicki. Siêgnê³a na Ukrainê
Wiosna Ludów, a dyktator
Romuald Traugutt uzna³ w

powstaniu jej pe³n¹ równoœæ
z Polsk¹ i Litwo-Bia³orusi¹.
Archanio³ towarzyszy³ obok
znaku Or³a i Pogoni powstañcom syberyjskim, którzy za
Bajka³em zawi¹zali Syberyjski Legion Wolnych Polaków i 6 lipca wzniecili powstanie „za wolnoœæ Syberii”.
Dowodzi³ nimi urodzony na
¯ytomierszczyŸnie Gustaw
Szaramowicz, rozstrzelany
potem, 28 XI. 1866r, w Irkucku. Ducha unii wskrzesza³a
umowa Pi³sudskiego z Petlur¹,
na mocy której wspólnymi
si³ami wyzwolono Kijów. Nie
przynios³a ona wolnoœci Ukrainie, ale na pewno pomog³a
w ocaleniu II Rzeczyposplitej,
gdy pu³ki ukraiñskie bi³y siê
w 1920 r, pod Zamoœciem
i Hrubieszowem, uczestnicz¹c
w szar¿y pod Komarowem.
Ostatecznie „Hadziacz”
upad³ a wraz z nim Ukraina,
Chanat krymski i na koniec
Rzeczpospolita wszystkich,
tworz¹cych j¹ narodów. Nie
pozwolono jej zaistnieæ i to
z dwóch wrogich jej stron,
zarówno carskiej Moskwy,
a potem Rosji jak i magnatów
kresowych, czêsto „ruskiego
rodu”, którzy woleli stan permanentnego ba³aganu i bezho³owia na kresach i rubie¿ach
swych w³oœci, wprowadzaj¹c
w nich w³asne porz¹dki, ni¿
równoœæ z kozakami jako
„szlacheck¹ braci¹” jednej
matki Rzeczypospolitej. Oba
czynniki jednako przyczyni³y
siê do tego, ¿e unia hadziacka
zosta³a odt¹d nigdy nie spe³nionym postulatem, któremu
tylko najszlachetniejsi z obu
narodów pozostali wierni.
Obecnie sama ugoda, zarówno jej duch, jak i oryginalny,
w staropolszczyŸnie zapisany
tekst, stanowi swoiste memento dla przysz³ych pokoleñ
obu narodów, ¿e dopracowali
siê wspania³ych osi¹gniêæ
ducha ludzkiego, które mog¹
byæ wzorem dla innych
narodów i innych pokoleñ,
zw³aszcza w obliczu tworz¹cej
siê unii wszystkich narodów
Europy. S³owa z 7 punktu
ugody-unii: „jak wolni z wolnymi, równi z równymi i zacni
z zacnymi” powinny widnieæ
we wszystkich jêzykach
europejskich, nad wejœciem
do przysz³ego parlamentu
wszystkich narodów Europy
i rozpoczynaæ ogólnoeuropejsk¹ konstytucjê, kiedy
wreszcie bêdzie przyjêta. Z tego
przes³ania maj¹ prawo skorzystaæ zarówno wszyscy
dziedzice dawnej Rzeczypospolitej jak te¿ i ci, którzy
akceptuj¹ jego istotn¹ treœæ,
¿e na wolnoœci wszystkich
ugruntowana jest przysz³oœæ
i bezpieczeñstwo Europy. I jak
za czasów Hadziacza nie
brak³o tej ugodzie jawnych
i skrytych wrogów, tak i dziœ
nie brak ich ka¿demu bli¿szemu spotkaniu Polski i Ukrainy. Ale jak Hadziacz, zabity
jak jego twórcy, politycznie,
przetrwa³ jako duchowe
przes³anie do obu narodów,
¿e mo¿liwa jest wci¹¿ dla
Polaków i Ukraiñców duchowa wiêŸ i droga wyjœcia z
animozji i uprzedzeñ ku braterstwu i przymierzu.
Ÿród³o: www.kresy.pl

IDEA UNII HADZIACKIEJ
W POLSKICH KONCEPCJACH
GEOPOLITYCZNYCH
OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO

WO£ODYMYR KOMAR
tekst
Maria Basza zdjêcie
Idee Unii Hadziackiej sta³y
siê aktualne w okresie odrodzenia niepodleg³ego pañstwa
polskiego. Po 123 latach niewoli 11 listopada 1918 roku
odrodzi³a siê Rzeczpospolita.
Jej budowniczy, to pierwszy
marsza³ek Polski, Józef Pi³sudski, dobrze uœwiadamia³
ca³¹ z³o¿onoœæ budowania
m³odego pañstwa, które znowu,
tak jak w wieku XVIII, znalaz³o siê w otoczeniu ¿ywio³ów

poci¹gu socjalizm na stacji
niepodleg³oœæ.”
Tak samo odbiera³ Pi³sudski koncepcjê federalizmu
Polski, która narodzi³a siê w
œrodowisku Polskiej Partii
Socjalistycznej. Wówczas, gdy
socjalizm by³ dla Pi³sudskiego
œrodkiem do odzyskania niepodleg³oœci, to federalizm sta³
siê narzêdziem do jej umocnienia. Okazawszy siê w niewygodnej sytuacji geopolitycznej
– miêdzy Niemcami i Rosj¹ –
nie maj¹c równie¿ wsparcia
od strony wielkich pañstw, J.
Pi³sudski podj¹³ decyzjê o
budowaniu systemu sojuszy
z narodami, które, tak samo,
jak Polska, uwolni³y siê spod
jarzma Rosji carskiej.
Koncepcja federalizmu
Polski przewidywa³a rozpad
Imperium Rosyjskiego. Nastêpnym etapem mia³o byæ ukszta³towanie na jej rubie¿ach
pañstw narodowych: Bia³orusi,
Litwy i Ukrainy. Na samym
koñcu mia³o siê odbyæ po³¹czenie siê tych pañstw z odrodzon¹ Polsk¹ na zasadach
federacji. Otó¿, Pi³sudski i jego
otoczenie w koncepcji federa-

Wówczas, gdy socjalizm by³ dla Pi³sudskiego œrodkiem do odzyskania
niepodleg³oœci, to federalizm sta³ siê
narzêdziem do jej umocnienia.
niemieckiego i rosyjskiego.
By³ przekonany, ¿e Polska
mia³a szansê umocnienia
swej niepodleg³oœci jedynie
jako wielkie pañstwo. Ma³e
pañstwo, œciœniête z obu stron
przez wrogie mu Niemcy i Rosjê, niemal¿e nie mia³o takiej
szansy. W przypadku wspólnej skoordynowanej polityki
zagranicznej, Niemcy i Rosja
mog³y podzieliæ Polskê, jak to
siê sta³o podczas trzech rozbiorów Rzeczypospolitej.
Lekcje historii J. Pi³sudski
rozumia³ dobrze. Uœwiadamia³ przyczyny, które doprowadzi³y do upadku dawnej
Rzeczypospolitej, która zosta³a
podzielona miêdzy Prusy,
Rosjê i Austriê. Jego gorzkie
doœwiadczenie przekona³o o
tym, jak¿e nie³atwe ¿ycie ma
naród, nie maj¹cy swego pañstwa. Studiuj¹c na Wydziale
Medycznym Uniwersytetu w
Charkowie, Józef Pi³sudski
dobrze pozna³ politykê rusyfikacji. Raz na zawsze podj¹³
decyzjê o tym, ¿e poœwiêci
swe ¿ycie wyzwoleniu Ojczyzny. W tamtej chwili w œwiadomoœci m³odego rewolucjonisty przewa¿a³y przekonania
socjalistyczne. Jednak, dla
Józefa Pi³sudskiego socjalizm
by³ jedynie œrodkiem do odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci, a nie celem koñcowym.
Nie dziw, wiêc, ¿e „wysiad³ z

lizmu faktycznie próbowali
wcieliæ w ¿ycie idee Unii Hadziackiej 1658 roku. Dobrze
rozumieli, ¿e tylko w ramach
sojuszu z narodami litewskim,
bia³oruskim i ukraiñskim
Polska bêdzie mog³a roœciæ
sobie prawa do bycia liderem

Іван Виговський. – К., 2004. –
s. 44.). Józef Pi³sudski, przy

ca³ym jego braku akceptacji
re¿imu carskiego, pozostawia³
tak¿e miejsce dla Rosji w
sojuszu równouprawnionych
narodów. Przez ca³e ¿ycie, jak
twierdzi polski historyk Andrzej Nowak, trwa³ w poszukiwaniach tzw. „trzeciej Rosji.”
Pi³sudski nie akceptowa³ ani
Rosji „bia³ej” – carskiej, ani

Hetman Iwan (Jan)
Wyhowski
Rosji „czerwonej” – bolszewickiej. Chcia³ widzieæ Rosjê
demokratyczn¹, która przestanie zagra¿aæ interesom
narodowym Polski. Jednak,
nie umiej¹c stworzyæ takiego
typu rzeczywistoœci rosyjskiej,
poprzesta³ na tym, ¿e trzeba
przynajmniej siê odgrodziæ od
Rosji barier¹ z niepodleg³ych
pañstw, które by³yby z³¹czone
z Polsk¹ zwi¹zkami federacyjnymi.
Pierwszym elementem realizacji koncepcji federalizmu
sta³a siê Litwa. By³a ona

Pi³sudski i jego otoczenie w koncepcji
federalizmu faktycznie próbowali
wcieliæ w ¿ycie idee Unii Hadziackiej
1658 roku.
regionalnym w Europie
Œrodkowej i Wschodniej.
Dowodem tej tezy mo¿e byæ
chwalebna dwuchsetletnia
historia dawnej Rzeczypospolitej, której moc wzrasta³a
dziêki ziemiom litewskim,
bia³oruskim i ukraiñskim.
Analogia miêdzy ideami
Unii Hadziackiej a koncepcj¹
federalizmu jest widoczna
tak¿e w stosunkach z Rosj¹.
Historyk ukraiñski, ks. Jurij
Mycyk, akcentuje na tym, ¿e
w budowaniu Rzeczypospolitej Trojga Narodów 1658 r.
pozostawa³o miejsce tak¿e dla
Carstwa Moskiewskiego.
Stwierdza on, ¿e traktat w
Hadziaczu nie by³ formalnie
skierowany przeciwko Moskwie, ponadto, pozostawia³
miejsce dla niej, jako równouprawnionego cz³onka konfederacji (p. Мицик Ю. Гетьман

jedn¹ z dwu czêœci sk³adowych dawnej Rzeczypospolitej, która powsta³a po
podpisaniu Unii Lubelskiej
1569 r. Litwa pozostawa³a
podstawowym elementem
Unii Hadziackiej 1658 r.
Litwa – to ma³a Ojczyzna
Józefa Pi³sudskiego i dlatego
nie wyobra¿a³ sobie bez niej
przysz³ej federacji narodów
Europy Œrodkowo-Wschodniej.
Zgadzam siê z tymi historykami, którzy œmia³o twierdz¹,
¿e Pi³sudski nie tyle by³
patriot¹ Polski, ile przez ca³e
¿ycie pozostawa³ patriot¹
Rzeczypospolitej. By³ romantykiem, wychowanym na
idea³ach powstañ szlacheckich
XIX w., których has³em by³o:
„Za wolnoœæ nasz¹ i wasz¹.”
Jednak, Litwini byli innego
zdania. Zechcieli samodzielnie budowaæ w³asne pañstwo
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i nie przystali na federacjê
z Polsk¹.
Podobna sytuacja by³a na
Bia³orusi. Nowo utworzona
Bia³oruska Republika Ludowa
nie mia³a wystarczaj¹cego
wsparcia ludnoœci miejscowej.
Wobec tego, w polityce, dotycz¹cej Bia³orusi, Józef Pi³sudski zadecydowa³ siê oprzeæ
o miejscow¹ ludnoœæ polsk¹.
Spowodowa³o to skutek odwrotny do zamierzonego.
Ch³opi bia³oruscy odwrócili
siê od Polaków i poddali siê
atrakcyjnym obietnicom
bolszewików.
Sytuacja z Ukrain¹ wygl¹da³a jeszcze inaczej. Chodzi
tu raczej o Ukraiñsk¹ Republikê Ludow¹. Inna czêœæ ziem
ukraiñskich – Zachodnioukraiñska Republika Ludowa
latem 1919 roku by³a ju¿
zupe³nie okupowana przez
wojska polskie. W koncepcji
federalizmu, jak w innych
polskich koncepcjach, Galicja jednoznacznie by³a
traktowana jako integralna
czêœæ przysz³ej Polski. ¯aden
polityk polski nie wyobra¿a³
sobie pañstwa polskiego bez
Lwowa, który dla wielu pokoleñ Polaków sta³ siê symbolem
polskoœci.

siê rozpocz¹³ 25 kwietnia
1920 r. pod has³em polskich
powstañców XIX w.: „Za wolnoœæ nasz¹ i wasz¹.” W ci¹gu
krótkiej, ale bardzo skutecznej kampanii wojskowej
uwolniono od bolszewików
wiêksz¹ czêœæ Ukrainy Prawobrze¿nej ³¹cznie z Kijowem.

Ataman Symon Petlura
Przy tym Pi³sudski w swych
wyst¹pieniach przed ludnoœci¹ stale akcentowa³, ¿e armia
polska jedynie pomaga ukraiñskiej w odnowieniu niepodleg³oœci i opuœci Ukrainê od
razu po tym, jak ca³kowicie
uwolni jej tereny od bolszewików. Jednak, te s³owa nie

W koncepcji federalizmu, jak w innych
polskich koncepcjach, Galicja
jednoznacznie by³a traktowana jako
integralna czêœæ przysz³ej Polski.
Natomiast URL oceniano
jako realnego sojusznika
i równouprawnionego cz³onka
przysz³ej federacji. Na tych
zasadach w 1920 r. miêdzy
rz¹dami Rzeczypospolitej
Polskiej i URL zosta³ podpisany Pakt Warszawski, popularnie nazywany „umowa
Pi³sudski-Petlura”. W niej
realizowana by³a koncepcja
federalizmu, która swymi
korzeniami siêga³a idei Unii
Hadziackiej.
Polska uznawa³a niepodleg³oœæ pañstwow¹ URL i godzi³a siê na okazanie jej pomocy w walce o wyzwolenie
terenu Ukrainy z wojsk bolszewickich. Konwencja wojskowa
zosta³a podpisana 24 kwietnia
1920 r. i sta³a siê nieod³¹czn¹
czêœci¹ umowy. Dziêki Polsce
URL uzna³o 13 pañstw œwiata.
Rz¹d polski udziela³ URL
tak¿e pomocy materialnej.
Zw³aszcza, 9 sierpnia 1920 r.
zosta³a podpisana polskoukraiñska umowa finansowa,

przekona³y ch³opów ukraiñskich, w których œwiadomoœci
s³owo „Polak” wystêpowa³o
jako synonim s³owa „pan”,
a to znaczy gnêbiciel itp.
Sprawê finalizowa³a propaganda bolszewicka, która
dodawa³a do tego tak¿e „wróg
klasowy”, okupant oraz inne
epitety, nie zapominaj¹c przy
tym o dawaniu obietnic
„Ziemiê – ch³opom!”
Rz¹d Symona Petlury w
wichurze otamañszczyzny na
Ukrainie nie mia³ wystarczaj¹cego wsparcia wœród ludu
i tym bardziej nie móg³ skutecznie przeciwdzia³aæ udanym
trickom propagandy bolszewickiej, która zak³ama³a i
oczerni³a nazwê „petlurowcy”,
potrafi³a ich szybko zniwelowaæ do poziomu zwyk³ych
rozbójników czy bandytów.
W warunkach nietolerancji obecnoœci polskiej na
Ukrainie rozpocz¹³ siê kontratak Armii Czerwonej, który
by³ tak samo szybki, jak ofen-

S³owa Pi³sudskiego nie przekona³y
ch³opów ukraiñskich, w których
œwiadomoœci s³owo „Polak” wystêpowa³o jako synonim s³owa „pan”, a to
znaczy gnêbiciel itp.
która przewidzia³a udzielanie
comiesiêcznego kredytu rz¹du
Rzeczypospolitej na wydatki
administracji cywilnej URL w
wysokoœci 25 mln marek
polskich.
Gwarancje prawne, polityczne, finansowe i dyplomatyczne umowy polsko-ukraiñskiej mia³y miejsce
niemal¿e jednoczeœnie ze
wspólnym antybolszewickim
wymarszem na Kijów, który

sywa majowa wojsk polskoukraiñskich. Ju¿ w po³owie
lipca 1920 roku, dotar³szy do
Warszawy, wojska bolszewickie
grozi³y nie tylko Polsce, ale
tak¿e pañstwom Europy Zachodniej. W tej sytuacji wiele
zale¿a³o od atamana S. Petlury,
który na czele wojska URL
powstrzymywa³ natarcie bolszewików na Galicjê.
Wytrwa³oœæ i heroizm armii URL, która powstrzyma³a
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natarcie 1 Armii Konnej S. Budionnego na Warszawê, umo¿liwi³y wojskom polskim pod
dowództwem J. Pi³sudskiego
to, ¿e z powodzeniem sfinalizowa³ „cud nad Wis³¹”. Polska
zosta³a uratowana, jednak kampania 1920 r. przekona³a
kierownictwo polskie o tym, ¿e
wytyczone zadania s¹ niewykonalne, i mog³o to kosztowaæ
utratê niepodleg³oœci.
Polska utraci³a si³y w walkach z bolszewikami, ale oni
te¿ nie mieli mo¿liwoœci kontynuowania walki. Rozejm w
Rydze w 1921 r., zawarty miê-

Kierownictwo
polskiego Sztabu
Generalnego
powa¿nie ocenia³o
jedynie potencja³
Ukrainy, a inne
„...by³y dekoracjami
i dodatkami taktycznymi dla
uregulowania
sprawy ukraiñskiej.”
dzy Rzeczpospolit¹ a republikami sowieckimi, uratowa³
oba kraje. Dla Ukrainy sta³o
siê to tragedi¹ narodow¹.
Ziemie ukraiñskie po raz kolejny zosta³y podzielone. Galicja, Wo³yñ Zachodni, Polesie
Zachodnie, Ziemia Che³mska
i Podlasie okaza³y siê w sk³adzie Polski. Wiêkszoœæ ziem
ukraiñskich sta³a siê podstaw¹ do utworzenia Ukraiñskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (USRR), która
otrzyma³a formalne oznaki
niepodleg³oœci.
Armia URL na czas podpisania Paktu Ryskiego by³a ju¿
internowana w obozach na
terenie Polski. Wbrew zobowi¹zaniom wobec strony rosyjskiej, Polacy nadal byli
wierni swym sojusznikom
ukraiñskim. Józef Pi³sudski,
odwiedziwszy bohaterów ukraiñskich, nie pogardzi³ tytu³em

geopolitycznych – na zmianê
Rosji carskiej zjawi³ siê bolszewicki Zwi¹zek Sowiecki.
Twórcy prometeizmu uwa¿ali, ¿e od tego sens rosyjskiego imperializmu siê nie
zmieni³. Spodziewali siê, i¿
ruchy narodowo-wyzwoleñcze
wewn¹trz ZSRR stan¹ siê

Marsza³ek Józef Pi³sudski
powodem jego nieuniknionego upadku. Na wszelkie
sposoby popierali najró¿niejsze separatystyczne tendencje
odœrodkowe w jego republikach. W porównaniu do
twórców koncepcji federalistycznej, prometeiœci pragnêli
w³¹czyæ do orbity swych

Przek³adaæ nie³atw¹ drogê Ukrainy
do Europy nale¿y
z naszym najbli¿szym zachodnim
s¹siadem – Polsk¹,
zgodnie z duchem
oraz ideami Unii
Hadziackiej.
kwestii ukraiñskiej//Biuletyn
Polsko-Ukraiñski. – 1932. –
Nr 1. – s. 11.) Kierownictwo
polskiego Sztabu Generalnego
powa¿nie ocenia³o jedynie
potencja³ Ukrainy, a inne
„...by³y dekoracjami i dodatkami taktycznymi dla uregulowania sprawy ukraiñskiej.”
Celem, jednocz¹cym Polaków i Ukraiñców w polityce
prometeizmu by³a obrona
pañstwa polskiego w warunkach zagro¿enia od strony
Zwi¹zku Sowieckiego i wspó³praca w budowaniu niepod-

Celem, jednocz¹cym Polaków i Ukraiñców by³a obrona pañstwa polskiego
w warunkach zagro¿enia od strony
Zwi¹zku Sowieckiego i wspó³praca
w budowaniu niepodleg³ego pañstwa
ukraiñskiego nad Dnieprem.
wp³ywów znacznie wiêcej
narodów dawnej Rosji carskiej.
Wœród nich, przede wszystkim,
byli Ukraiñcy, narody Kaukazu Po³udniowego: Gruzini,
Azerowie, Ormianie, liczne
narody Kaukazu Pó³nocnego;
Tatarzy Krymu i Powo³¿a;
narody Azji Œrodkowej;
Kozacy; narody Finlandii
Zachodniej: Karelczycy oraz
Ingrowie. Tak zwane narody
prometeowskie mia³y tworzyæ
zjednoczony front antyrosyjski,

Polska, jak Prometeusz dobrowolnie
podejmowa³a siê niesienia œwiat³a cywilizacji europejskiej na Wschód i wyzwolenia zniewolonych przez Rosjê narodów.
marsza³ka i prosi³ ich o wybaczenie: „Przepraszam, Panowie,
przepraszam.” Rozumia³, ¿e
koncepcja federalizmu zosta³a
na zawsze pogrzebana. Jednak, nie oznacza³o to, i¿ zrzek³
siê realizacji swych planów.
Na zmianê programu federalistycznego J. Pi³sudskiego
przysz³a koncepcja prometeizmu. Jej nazwa pochodzi od
mitycznego Prometeusza,
który z³o¿y³ w ofierze w³asne
¿ycie w imiê wolnoœci ludzi.
Wed³ug analogii, Polska, jak
Prometeusz dobrowolnie
podejmowa³a siê niesienia
œwiat³a cywilizacji europejskiej na Wschód i wyzwolenia
zniewolonych przez Rosjê
narodów. Sens tej koncepcji
w ma³ym stopniu siê ró¿ni³ od
federalistycznej, a treœæ by³a
przesi¹kniêta duchem Unii
Hadziackiej. Ró¿nica polega³a
jedynie w nowych realiach

wym elementem ca³ego frontu,
który mo¿e w sposób radykalny transformowaæ stan si³,
jest Ukraina...” (B¹czkowski
W. Na marginesie prób tworzenia polskiej racji stanu w

na którego czele mia³a staæ
Polska. Zapewnia³oby to jej
status wielkiego pañstwa,
gwarancje bezpieczeñstwa
zewnêtrznego, oddzielenie siê
od Rosji buforem pañstw
o po³owicznej niepodleg³oœci.
Rosja mia³a raz na zawsze siê
zamieniæ w pañstwo drugorzêdne, zamkniête na kontynencie azjatyckim.
Za element kluczowy w
tym systemie uwa¿ano Ukrainê. Tezê tê przekonuj¹co
argumentowa³ aktywny
dzia³acz ruchu prometeistycznego W³odzimierz B¹czkowski: „Gruzja, Azerbejd¿an,
Kaukaz Pó³nocny, Turkestan,
Ukrainna i inne, tworz¹c tak
zwany front prometeistyczny,
reprezentuj¹ potê¿n¹ si³ê,
która mo¿e zmieniæ oblicze
polityczne Europy Wschodniej.
Jednak, kluczem do rozwi¹zania problemu i podstawo-

leg³ego pañstwa ukraiñskiego
nad Dnieprem. W zwi¹zku
z tym uwa¿ano, ¿e jedynie
front prometeistyczny narodów
móg³ zmieniæ sytuacjê w Europie Wschodniej na korzyœæ
Polski, której przydzielano
rolê koordynatora ruchów
narodowo-wyzwoleñczych
uciemiê¿onych narodów
ZSRR. Sprawa ukraiñska
by³a rozpatrywana, przede
wszystkim, jako œrodek do
neutralizacji „...polityki imperialistycznej Moskwy”. Wywa¿ona polityka narodowa Polski, która by siê opiera³a o
koncepcje prometeizmu, by³a
powo³ana do tego, ¿eby przekonaæ Ukraiñców o koniecznoœci wspó³pracy polskoukraiñskiej. Wskutek tego
orientacja ostrza nacjonalizmu ukraiñskiego mia³a
zmieniæ kierunek z antypolskiego na antysowiecki.
Na zakoñczenie warto
jedynie przypomnieæ, i¿
aktywnymi uczestnikami
miêdzynarodowego ruchu
prometeistycznego byli tacy
wybitni Ukraiñcy, jak: profesor O³eksand Szulgin,
profesor Roman Smal-Stocki,
profesor Miron Koduba,
genera³ Paw³o Szandruk,
nacjonalista i wybitny poeta
Jewhen Ma³aniuk i inni. Byli
oni przekonani o koniecznoœci wyboru europejskiego
dla Ukrainy, a tak¿e o tym,
¿e przek³adaæ nie³atw¹ drogê
Ukrainy do Europy nale¿y z
naszym najbli¿szym zachodnim s¹siadem – Polsk¹,
zgodnie z duchem oraz ideami Unii Hadziackiej.
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PIRAMIDA CHEOPSA MA KONKURENTA NA UKRAINIE

DMYTRO ANTONIUK
tekst i zdjêcia
Jedn¹ z g³ównych têtnic
transportowych osiedla
kijowskiego Trojeszczyna
jest ulica Zakrewskiego,
a na granicy obwodów
kijowskiego i po³tawskiego,
we wsi Rudka Brzozowa,
zachowa³ siê maj¹tek rodziny Zakrewskich, bêd¹cy
swego rodzaju „wczasowiskiem” dla Tarasa Szewczenki.
Za³o¿yciel rodu, buñczuczny generalny Wojska Zaporoskiego – Józef Zakrewski
– naby³ wioskê od potomków

mia³a jeszcze wiêksz¹ s³awê.
Nazywana by³a nawet „czerwon¹ Mata-Hari”. Cenne
informacje Maria przekazywa³a od razu do dwu wywiadów – sowieckiego i brytyjskiego. Mia³a kochanków
bez liku: ambasadora Anglii
w Zwi¹zku Sowieckim Roberta Lokkarta, zastêpcê
Dzier¿yñskiego, Jakuba
Petersa, pisarza Maksyma
Gorkiego (w³aœnie Maria
wymog³a, ¿eby „burzliwy zwiastun rewolucji” wróci³ z
W³och do Moskwy) oraz pisarza since fiction Herberta
Wellsa.
Kobietom dorównywali
panowie Zakrewscy. Kuzynem
Platona, syna Aleksego by³
znany naukowiec i etnograf
Miko³aj Zakrewski. By³ twórc¹
prac „Latopis i opis grodu
Kijowa” i „Szkic z Historii

Fasada g³ówna pa³acu Zakrewskich w Rudce Brzozowej
Zachowa³y siê tak¿e dwie
oficyny. We wschodniej,
gdzie wielokrotnie siê zatrzymywa³ Taras Szewczenko,
obecnie jest muzeum krajoznawcze. Za ni¹, bli¿ej jeziora,
w cieniu alei widoczna jest
niewielka altanka, w której,
jak g³osi legenda, poeta pisa³
wiersze, dedykowane Annie.
Dziwne to, ale nie jest to
jedyny pa³ac Zakrewskich w
Rudce Brzozowej. Obok szko³y

Biografowie uwa¿aj¹, ¿e wszystkie
kobiety w ¿yciu
Szewczenki
mo¿na podzieliæ
na dwie grupy –
przed Ann¹ Zakrewsk¹ i po niej.
hetmana Iwana Skoropadzkiego w roku 1752. Jego
¿ona Anna, z kolei, by³a
siostr¹ hetmana Cyryla
Rozumowskiego i, dziêki
tym powi¹zaniom rodzinnym,
Zakrewscy bardzo siê wzbogacili. Pierwszy pa³ac, wybudowany u schy³ku XVIII
wieku przez Hryhorija Zakrewskiego, spali³ siê, now¹
rezydencjê w stylu neobarokowym wybudowa³ jego
wnuk Platon w 1838 roku.
Architektem by³ Jewhen Czerwiñski – uczeñ Konstantego
Toma, autora projektu œwi¹tyni Chrystusa Zbawiciela w
Moskwie.
Wspomniany wy¿ej Taras
Szewczenko by³ bliskim
przyjacielem Zakrewskich.
W Rudce Brzozowej rozpocz¹³
pisanie poematu „Kaukaz”
i dedykowa³ kilka wierszy
„Piêknej Aniusi”. Tak nazywa³ ¿onê Platona Zakrewskiego, Annê, w której by³
p³omiennie zakochany. Szewczenko namalowa³ równie¿
portrety ma³¿eñstwa, a prace
te nale¿¹ do jego najlepszych
dzie³ malarskich. Szczególnie
– portret Anny. Biografowie
poety uwa¿aj¹, ¿e wszystkie
kobiety w ¿yciu Szewczenki
mo¿na podzieliæ na dwie
grupy – przed Ann¹ Zakrewsk¹ i po niej.
Jednak, nie tylko Anna
by³a wybitn¹ przedstawicielk¹ rodu Zakrewskich. Jej
wnuczka, Maria Budberg,

Bilewiczów we wsi Komendantówka (o którym opowiemy
w jednym z nastêpnych
numerów), a tak¿e piramida
Zakrewskich w Rudce. To,
oczywiœcie, nie giganci z Egiptu, ale co fakt, to fakt. Piramida w Rudce Brzozowej
jest najm³odsza i najni¿sza,
jej wysokoœæ siêga dziesiêciu
metrów. W 1899 roku wybudowa³ j¹ ziêæ Piotra Sto³ypina
Gnat Zakrewski, który wczeœ-

Os³awiona piramida Gnata Zakrewskiego
miasta Kijowa”, a tak¿e zbioru
utworów ukraiñskiej twórczoœci ludowej o nazwie „Bandurzysta staroœwiecki”. Ulica
w Trojeszczynie jest nazwana
akurat na jego czeœæ.
Piramida
œciœle ukraiñska
Obecnie w pa³acu Zakrewskich mieœci siê biblioteka i sale wyk³adowe technikum w Rudce Brzozowej.
Jednak, po dawnych gospodarzach co nieco zosta³o.

jest doœæ skromna. Mieœci
siê na niej taras widokowy
na poziomie piêtra i dwa
erkery. O wiele bardziej bogata jest fasada, której okna
wychodz¹ na park, na pocz¹tku parku zaœ zachowa³a
siê fontanna z czasów Zakrewskich. W parku rosn¹
takie drzewa, jak katalpa
chiñska, drzewo tulipanowe,
cis owocowy i berberys krzywolisty.

Fragment starych schodów pa³acowych
stoi jego skromny praojciec,
w którym rodzina mieszka³a
w czasie budowania nowej
rezydencji. Najwiêksz¹ atrakcj¹ historyczn¹ wioski jest,
oczywiœcie, piramida, w której
by³ grobowiec Zakrewskich.
Jak siê okazuje, na Ukrainie
s¹ co najmniej trzy piramidy: cerkiew – grobowiec
w Sewastopolu, grobowiec

Wnuczka Anny Zakrewskiej, Maria
Budberg, nazywana by³a „czerwon¹
Mata-Hari”.
Na przyk³ad, paradne schody drewniane, prowadz¹ce
na piêtro, do sali balowej. Na
balaskach zachowa³y siê
ozdoby w kszta³cie kwiatów
oraz elementy gotyckie i geometryczne. Fasada g³ówna

Ukradzione lustro, rozbite przez babkê

niej by³ ambasadorem rosyjskim w Egipcie. Wszystkie
materia³y budowlane skrupulatny dzier¿awca zamówi³
w Afryce. Kanonom staro¿ytnego Egiptu w dziedzinie
architektury i kultury odpowiada nawet po³o¿enie piramidy wzglêdem czêœci œwiata.
Niegdyœ przy wejœciu sta³
pos¹g bogini Isydy – opiekunki zmar³ych, a wewn¹trz
by³y malowid³a na tematy
ewangeliczne i mitologii egipskiej. W 1917 r. Bolszewicy
wyci¹gnêli z grobowca cynkowe groby Zakrewskich,
wyrzucili z nich koœci, pos¹g
st³ukli, a w piramidzie urz¹dzili magazyn artyku³ów
mlecznych. Kiedy w latach
70. wieku ubieg³ego obok
zaczêto budowaæ Dom Kultury, to piramidê próbowano
zburzyæ przy pomocy buldo¿erów. Jednak nawet taka
„ciê¿ka artyleria” nie poradzi³a sobie z roztworem,
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Skacze Anio³ek,
skacze
po chmurkach,
niesie ¿yczenia
w anielskich piórkach.
Niesie w plecaku
babki i œwieczki,
a w walizkach
z³ote dzwoneczki.
Weso³ych Œwi¹t!

³¹cz¹cym kamienie piramidy.
Choæ i przetrwa³a, dziœ,
niestety, wbrew temu, ¿e jest
naprawdê niepowtarzalna,
jest zupe³n¹ ruin¹.
Na koñcu zwiedzania
Rudki Brzozowej mo¿na
wst¹piæ do muzeum krajoznawczego. Jest czynne w
godz. od 10.00 do 17.00, ale
w weekendy nie jest czynne.
Dyrektorem jest Walentyna

Najwiêksz¹ atrakcj¹
historyczn¹ wioski
jest piramida...
Gonczar, tak¿e autor ksi¹¿ki
o maj¹tku Zakrewskich.
Dziêki niej muzeum jest
uwa¿ane za jedno z najlepszych na Po³tawszczyŸnie.
Jest tu kilka sal: na jednej
s¹ prezentowane niepowtarzalne kraszanki i haft tutejszych mistrzyñ, na drugiej –
ekspozycja, poœwiêcona Dymitrowi £ucence – kompozytorowi i autorowi nieoficjalnego hymnu stolicy „Jak¿e
ciebie nie kochaæ, Kijowie
mój.” Natomiast, najwiêksze
zainteresowanie wywo³uj¹
przedmioty, zwi¹zane z Zakrewskimi. Pani Walentyna
mo¿e pokazaæ zdobion¹ kamieniami szlachetnymi laskê
jednego z dawnych w³adców
maj¹tku, ikony Zakrewskich,
niektóre rzeczy z pa³acu. Na
przyk³ad, lalkê, któr¹, byæ
mo¿e, siê bawi³a Maria Zakrewska-Budberg, a tak¿e
du¿e lustro w rzeŸbionej oprawie, pêkniête na œrodku. Jak
twierdzi pani Walentyna,
kiedy w 1917 roku maj¹tek
by³ rabowany, jeden z mieszkañców wsi zabra³ lustro do
siebie. Do chaty o niskich
drzwiach lustro siê nie mieœci³o i z³odziejaszek zaniós³ je
do chlewu. Postawi³ je naprzeciw byczka, któremu bardzo
siê nie spodoba³o w³asne
odbicie...

Opowieœæ o metropolii
czerniowieckiej (o czym
pisaliœmy niedawno w dodatku specjalnym z okazji
600-lecia miasta – red.) nie
by³aby pe³na bez wspomnieñ o jej znakomitych obywatelach. Tak, jak wspomniano wczeœniej, na ca³ej
przestrzeni miasta, od jego
nadprutowych nizin a¿ do
samej góry, mieszkali Polacy, przybyli tu g³ównie z
Galicji, ale te¿ innych regionów Polski. Byli to rzemieœlnicy, urzêdnicy, nauczyciele, lekarze, ludzie
sztuki, nauki... Mieli oni
rodowód polski, ormiañski
i ¿ydowski.
Pierwsze rodziny polskie
Wprawdzie dok³adnie nie
wiadomo, ilu Polaków mieszka³o w Czerniowcach w 1774
roku, kiedy to miasto zajêli
„zwyciêzcy” Austriacy, ale
dane koœcielne i wojskowe
wspominaj¹ o czterech rodzinach... Pamiêtajmy te¿, ¿e razem z wojskiem C. K. Monarchii przyby³o wielu ¿o³nierzy
pochodzenia polskiego, którzy
zaczêli osiedlaæ siê w mieœcie.
Dodatkowo, mimo zakazów,
gen. Enzenberg przyjmowa³
wielu imigrantów z Galicji. Na
efekty nie trzeba by³o d³ugo
czekaæ: po 1786 roku, kiedy
to Bukowina sta³a siê czêœci¹
Galicji, znacznie wzros³a
liczba mieszkañców polskiego
pochodzenia. W ksiêdze urodzin spotykamy nazwiska:
Anna Mielkowska (05.11.1788),
El¿bieta Legliñska (14.11.1788),
Anna Maria Liszyñska (20. 02.
1789), Tomasz £ukaszewicz
(20 09.1789), Jan Domarecki,
szlachcic (06.1790), Juliana
¯ukowska (10.1790). I to s¹
pierwsi Czerniowczanie pochodzenia polskiego. Mo¿na,
zatem opieraj¹c siê na ró¿nych aktach administracyjnych i koœcielnych stwier-

CZERNIOWIECCY POLACY

Ratusz w Czerniowcach
Ju¿ w pierwszych latach
obecnoœci austriackiej na
Bukowinie w anna³ach, a w
szczególnoœci w schematyzmach C. K. Monarchii spotykamy nazwiska Polaków i
polskich Ormian, jako w³aœcicieli domów i rozleg³ych
terenów w Czerniowcach.
Na przyk³ad, przyby³ego w
orszaku genera³a Spleny’ego
Tomasza Wójcikiewicza (1780),
rodziny Abrahamowiczów,
Aywasów (Hajwasów), Bohdanowiczów, Piotrowiczów...
Tak, tak, tych Piotrowiczów,

miasta Czerniowce. Jemu to
miasto zawdziêcza regulacjê
zabudowy, zaprowadzenie
kanalizacji, wodoci¹gów,
oœwietlenia i tramwaju elektrycznego, uporz¹dkowanie
finansów i administracji
miasta. Ale to nie byli jedyni
Polacy we w³adzach miasta.
Wczeœniej wspomniany Wójcikiewicz wchodzi³ w sk³ad
rady miasta od 1786 roku, od
1796 roku figuruje jako
³awnik. W 1814 roku naczelnikiem gminy Czerniowce by³
Be³dowicz, którego potomkowie

Panorama Czerniowiec
którzy przekazali grunt pod
budowê dzisiejszego magistratu, z wie¿¹ trochê przypominaj¹c¹ lwowski ratusz
(Bracia Krzysztof, Jakub i Piotr
sprzedali dzia³kê nr 298

Ju¿ w pierwszych latach obecnoœci
austriackiej na Bukowinie w anna³ach,
a w szczególnoœci w schematyzmach
C. K. Monarchii spotykamy nazwiska
Polaków i polskich Ormian, jako w³aœcicieli domów i rozleg³ych terenów
w Czerniowcach.
dziæ, ¿e w 1786 w mieœcie
mieszka³o oko³o 20 – 25 rodzin
polskich, co daje szacunkow¹
liczbê 50 – 70 osób. Potem
liczby te ci¹gle ulega³y powiêkszeniu, by pod koniec
obecnoœci austriackiej osi¹gn¹æ drugi, co do liczebnoœci,
stan wœród innych narodowoœci. Stan, który raptownie
spad³ wraz z odzyskaniem
przez Polskê niepodleg³oœci,
czego powodem by³a reemigracja wielu mieszkañców
(prawie 90%), szczególnie
lepiej wykszta³conych, w latach 1919 – 1921 do Ojczyzny.

kowski, Bazyli Dziunkiewicz;
radcowie dworu – Kazimierz
Angerman, Zygmunt Dworski,
Karol Feliks Krzeœniewski,
Jan Trzcieniecki, Józef Wis³ocki, Tadeusz Bujak; Prezes
S¹du – Hipolit Martynowicz.
Cz³onkami rz¹du bukowiñskiego, czyli czteroosobowego
wydzia³u krajowego, byli
Jakub Simonowicz (póŸniejszy
fundator Domu Polskiego),
Jan Woynarowicz, Stefan
Stefanowicz, Zachariasz Bohosiewicz i Kajetan Stefanowicz.

magistratowi miasta Czerniowce za 8000 florenów 24
kwietnia 1841 roku). Zreszt¹
potem Jakub Piotrowicz zosta³ wybrany pierwszym
burmistrzem miasta po
uzyskaniu przez Bukowinê
autonomii (1864 – 1866).
PóŸniej burmistrzowa³ miastu
przez 28 lat Antonii Kochanowski (1866 – 1874 i 1887 –
1905), prawdziwy „ojciec
miasta”, który zrezygnowa³
z pe³nienia funkcji w wieku
88 lat, przy wielkim sprzeciwie
spo³eczeñstwa, otrzyma³ potem
tytu³ honorowego burmistrza

mieli aptekê w Czerniowcach.
PóŸniej naczelnikami byli
Józef Ortyñski (1854 – 1859)
i Józef Lepszy (1859 – 1861).
Zreszt¹, w magistracie czerniowieckim pracowa³o wielu
Polaków, zajmuj¹c ró¿ne
odpowiedzialne stanowiska, a
wœród nich - Kazimierz Wêglowski wieloletni naczelnik
kasy miejskiej.
Polacy w administracji
Nale¿a³oby te¿ tutaj wspomnieæ o administracji politycznej, a wiêc o Polakach w
rz¹dzie krajowym, Dyrekcji i

Miko³aj Zaj¹czkowski za³o¿y³
w Czerniowcach
ochotnicz¹ stra¿
po¿arn¹ i przez
wiele lat by³ jej
komendantem.
Prokuratorii Skarbu, Funduszu Grecko-Orientalnym czy
w s¹downictwie. Wymieñmy
kilku: zastêpcy prezydenta
rz¹du krajowego – Antonii
Kochanowski, Antonii Swora-

Polacy w rzemioœle,
handlu i us³ugach
Ale miasto – to nie tylko
urzêdy i administracja, to
równie¿, a mo¿e przede
wszystkim, rzemios³o, handel

Ju¿ w 1898 roku
powstaje Polskie
Towarzystwo Zaliczkowe i Oszczêdnoœci pod dyrekcj¹
W³adys³awa So³tyñskiego, Augusta
Czerniewskiego
i Antoniego Ohrensteina, które
pod zmienion¹
nazw¹ Bank
Polski dzia³a³o do
1922 roku.
i us³ugi. Jak czytamy w
sprawozdaniach z posiedzeñ
Izby Przemys³owo-Handlowej, brali w nich udzia³ Józef
Ró¿añski - handlowiec, Szymon
Mitkiewicz – rêkawicznik,
Gwiazdomorski – w³aœciciel
kawiarni, Józef Wincentowicz
– introligator. Wiemy te¿ o innych, których tu pokrótce
wymieniê: Karol Brónarski –
z³otnik, Ferdynand Gajewski
– zegarmistrz, Teodozy Bahrynowicz – fotograf, Kazimierz
Radecki – stolarz, Miko³aj Zaj¹czkowski – bednarz, Micha³
Trzciñski – rymarz, W³adys³aw
Unczowski – litograf...
Tu nale¿y dodaæ kilka s³ów
o Miko³aju Zaj¹czkowskim,
który za³o¿y³ w Czerniowcach
ochotnicz¹ stra¿ po¿arn¹ i
przez wiele lat by³ jej komendantem, za³o¿y³ równie¿
ochotnicze towarzystwo ratunkowe, w czasie I wojny œwiatowej opiekowa³ siê biednymi
i za³o¿y³ piekarniê, a po
zawierusze wojennej razem
z ludwisarzem Geiblem (Niemiec) ufundowa³ dzwon dla
kirchy luterañskiej, w miejsce
zabranego przez Austriaków
do przetopienia na armaty.
Polacy i bankowoœæ
Skoro jest rzemios³o i w
okolicach miasta rolnictwo,
skoro ludzie siê bogac¹,
kupuj¹ domy nie mo¿e
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zabrakn¹æ instytucji finansowych, czy to o charakterze
zapomogowym, czy bankowym.
Czerniowce nie s¹ gorsze, a
impulsem do ich powstania
by³y efekty tak zwanej „Austriacko-Rumuñskiej wojny
celnej”, która spowodowa³a
zubo¿enie spo³eczeñstwa i
powstanie lichwy. Zostaje
wtedy za³o¿one w 1870 roku
Bukowiñskie Towarzystwo
Zaliczkowe, pierwsze tego rodzaju na Bukowinie. Chyba
jednak nie spe³ni³o ono do
koñca oczekiwañ spo³eczeñstwa polskiego, skoro ju¿ w
1898 roku powstaje Polskie
Towarzystwo Zaliczkowe
i Oszczêdnoœci pod dyrekcj¹
W³adys³awa So³tyñskiego,
Augusta Czerniewskiego i
Antoniego Ohrensteina, które
pod zmienion¹ nazw¹ Bank
Polski dzia³a³o do 1922 roku.
Szkolnictwo polskie
Przy tak silnym wzroœcie
osiad³ej ludnoœci polskiej
pal¹cym problemem sta³o siê
szkolnictwo w jêzyku polskim.
Wiemy, ¿e ju¿ administruj¹cy
genera³owie austriaccy w
1784 roku sprowadzili do
Czerniowiec nauczycieli wyk³adaj¹cych w jêzykach
niemieckim i wo³oskim. Potem
przekazano szko³y pod zarz¹d
rzymskokatolickiego konsystorza lwowskiego. Wtedy zaczêto wymagaæ od nauczycieli równie¿ pos³ugiwania siê
jêzykiem polskim. Jednak,
rzeczywisty postêp w nauczaniu w jêzyku polskim
rozpocz¹³ siê po roku 1902,
kiedy to powo³ano Ko³o
Towarzystwa Szko³y Ludowej,
którego prezesami byli miêdzy innymi dr Tadeusz Mischke i dr Stanis³aw Kwiatkowski (za³o¿yciel szpitala
miejskiego). Szkolnictwo œrednie, to istniej¹ce od 1870
roku w Czerniowcach pañstwowe seminarium nauczycielskie, kszta³c¹ce kadry
nauczycieli. By³a to szko³a
mêska. ¯eñsk¹ powo³ano ju¿
w 1873 roku. Koñczy³o je co
roku œrednio 40 osób. Ta
kadra nauczycielska musia³a
gdzieœ prowadziæ zajêcia.
Niew¹tpliwie równie¿ w mieœcie. Gimnazjum pañstwowe
otwarto w 1808 roku. Nauczycieli polskich by³o w nim
oko³o 40%, a uczniów oko³o
30%. Jêzyk polski zosta³
dopuszczony do nauczania
dopiero w 1870 roku, a nauczycielami byli Piotr Waœkowski, Seweryn Jankowski,
Emanuel Dworski, Jan Skobielski, Antonii Michelini,
Adolf Michniewicz, Piotr Kumanowski, Otton ¯ukowski i
inni. W stulecie aneksji Bukowiny do Austrii otwarto w
Czerniowcach uniwersytet,
na którym wyk³ada³, jako
jedyny Polak w gronie profesorów, Alfred Halban, a w
gronie doktorów – wybitny
fizyk Wojciech Rubinowicz.
Jêzyk polski trafi³ na uniwersytet dopiero w roku

1913/1914. Wyk³ad prowadzi³ dr Marcin Kasprzak.
O jêzyk polski walczy³y
tak¿e gazety polskojêzyczne,
a wœród nich „Gazeta Polska”
i jej redaktorzy – Klemens
Kolakowski, Bronis³aw Kryczyñski i Henryk Zucker.
Polscy kompozytorzy,
malarze, architekci...
Polacy tak¿e tworzyli i brali udzia³ w ¿yciu artystycznym
metropolii, powstawa³y liczne
szko³y gry na fortepianie i
skrzypcach. Koncertowa³ w
Czerniowcach Karol Mikuli,
uczeñ Fryderyka Chopina,
który jako pierwszy utrwali³
rumuñsk¹ pieœñ ludow¹ w
zapisie nutowym, wystêpowali Karol Biernacki, Antonii
Borkowski, Karol Lipiñski,
Karol Zwierzchowski..., komponowali Seweryn Warteresiewicz i Otton Mieczys³aw
¯ukowski. W mieœcie by³y te¿
dwie wytwórnie fortepianów
Franciszka Kuczabiñskiego
i W³adys³awa Tabiszewskiego.
Rysownikami byli Antonii
Borkowski, in¿. Manowarda,
którym przypisywane s¹ niektóre widoki Czerniowiec,
Juliusz Zuber, Zygmunt Ajdukiewicz, którzy miêdzy innymi
wykonali ilustracje do dzie³a
Die österreichischungarische
Monarchie in Wort und
Bild, Bukowina. Cenionymi
malarzami byli Tadeusz
Popiel, Ludomir Koehler,
L.Winterowski. Fotografi¹
zajmowali siê Ludomir Koehler,
Teodozy Bahrynowicz, Jan
Krzanowski. Za³o¿ycielami
pierwszego kina byli pochodz¹cy ze Lwowa Kuchar i Owczarski, zaœ w³aœcicielem jedynego fotoplastykonu Adam
Kaczurba.
Nie bez wp³ywu na kszta³t
architektoniczny metropolii
byli in¿ Antonii Borkowski, A.
Pawlikowski (twórca cerkwi
œw. Paraskewy), Julian Zacharewicz (synagoga w stylu
mauretañskim), Tadeusz
Kossowski, Alojzy Friedel, in¿
Manowarda. Wymieniaæ mo¿na
wielu...
Có¿, przepraszam, je¿eli
nie o wszystkich wspomnia³em, ale by³o ich tak wielu...
Ramy niniejszego artyku³u s¹
zbyt skromne. Proszê zaœ
wszystkich Czytelników o przypominanie postaci, zwi¹zanych z Czerniowcami, a mo¿e
nie tylko z nimi, ale z ca³¹
Bukowin¹ i skierowanie swoich listów, wspomnieñ do
redakcji. Bêdziemy bardzo
wdziêczni, jeœli lista wspania³ych naszych rodaków bêdzie
uzupe³niona o postacie, fakty,
zdjêcia.
Chcia³bym te¿, by przy
okazji 600 lecia miasta o Polakach, wspó³tworz¹cych
metropoliê bukowiñsk¹ nie
zapomniano, i by ze s³uszn¹
dum¹ dzisiejsi Polacy, zamieszkuj¹cy Czerniowce
poszli œladem przodków, by
tworzyli nastêpne 600 lat
miasta. Pro publico bono!

Młodzież szkolna o sobie
El¿bieta Lewak,
uczennica klasy 11 Szko³y
Œredniej nr 10 we Lwowie
Pada³ gêsty œnieg… Pan
kierowca w³¹czy³ przytuln¹
muzykê i tak mknêliœmy
autostrad¹ w piêcioosobowym samochodzie, poœród
malutkich p³atków œniegu –
do granicy, do domu…
Sk¹d wracaliœmy? Z Lublina, gdzie odbywa³ siê fina³
konkursu prac historycznych
uczniów z Tomaszowa Lubelskiego, Zamoœcia, Krasnegostawu, Lublina no i, oczywiœcie,
ze Lwowa.
Ale chyba zacznê od pocz¹tku.
Do naszej szko³y przys³ano
zaproszenie do wziêcia udzia³u w konkursie „Stosunki
kulturalne Lublina i Lwowa”,
og³oszonym przez Towarzystwo Mi³oœników Lwowa i Kresów
Po³udniowo-Wschodnich.
Pod kierownictwem naszego
nauczyciela historii – pana
Ryszarda Vincenca, oraz pod
opiek¹ pani dyrektor – pani
Marty Markuniny, napisaliœmy i wys³aliœmy nasze prace.
W sumie z naszej szko³y
wziê³o udzia³ piêæ osób: Julia
Krawiec, Monika Dacko, Marta
Smerecka, Jan Kowalenko
oraz ja, El¿bieta Lewak –
wszyscy uczniowie 11 klasy
szko³y œredniej nr 10.
Zaproszono nas, jak ju¿
wspomnia³am wczeœniej, na
fina³ konkursu do Lublina.
Wszystko by³oby super,
gdyby nie OGROMNE kolejki
na pieszym przejœciu granicznym i przyzwyczajenie ludzi
do pchania siê i torowania
sobie drogi ³okciami.
No, ale uda³o nam siê! Zd¹¿yliœmy min¹æ granicê i spotkaæ
siê na umówion¹ godzinê
z panem kierowc¹, który nas
odwióz³ bezpiecznie do Tomaszowa Lubelskiego.
Na miejscu pan Stanis³aw
Sikora, dyrektor Gimnazjum
nr 1 im. Orl¹t Lwowskich bardzo mile nas przyj¹³ i oprowadzi³ nasz¹ piêcioosobow¹
grupê po szkole. Ma³o tego,
ka¿dy z nas otrzyma³ pami¹tkowy medal z napisem „Pami¹tka Nadania Imienia Orl¹t
Lwowskich Gimnazjum nr 1
w Tomaszowie Lubelskim”
z jednej strony i „Mortui Sunt
Ut Liberi Vivamus”, wokó³
krzy¿a z drugiej.
Czeka³ na nas tam równie¿
pyszny obiad, po którym
wyruszyliœmy (ju¿ wraz z grup¹ m³odzie¿y z owego gimnazjum) do Lublina. Po drodze
do³¹czyli do nas uczestnicy
konkursu z Krasnegostawu
i w takim sk³adzie dotarliœmy
póŸnym wieczorem do Domu
Parafialnego w Lublinie.
Szerokie, bardzo d³ugie korytarze, w¹skie schody i pyszne,
ró¿nego rodzaju dania,
którymi czêstowa³y nas
Siostry i Kucharki sprawia³y,
i¿ mieliœmy wra¿enie, ¿e
znajdujemy siê w starym
zamku, co, w gruncie rzeczy,
by³o prawd¹!
Pan Ryszard wybra³ siê z
nami na wieczorn¹ przechadzkê

IMPRESJE LUBELSKIE

i pokaza³ nam okoliczne
zabytki: Zamek Królewski,
kopiê Lwa z cmentarza Obroñców Lwowa, katedrê, znane
bramy: Grodzk¹, Rybn¹ i Krakowsk¹…
Ju¿ pierwszego wieczoru
zapoznaliœmy siê bli¿ej z m³odzie¿¹ z Tomaszowa i Krasnegostawu. Weso³o spêdzaliœmy
czas, razem robi¹c zakupy lub
organizuj¹c „pogodne wieczory”.
Nastêpnego dnia, zaraz po
œniadaniu, przybyliœmy do
Wojewódzkiego Domu Kultury. Og³oszono tam wyniki
konkursu. Uczniowie naszej
szko³y otrzymali nastêpuj¹ce
nagrody: Marta Smerecka – III
miejsce, a prace Jana Kowalenki i moja zosta³y wyró¿nione za ciekawy sposób wykonania. Poza tym, wszystkie
szko³y, których uczniowie
brali udzia³ w konkursie,
otrzyma³y medale pami¹tkowe.
Po czêœci oficjalnej odby³
siê koncert lubelskiego szkolnego zespo³u m³odzie¿owego,
podczas którego wykonane
zosta³y wiersze i piosenki
lwowskie.
Wraz z panem Boles³awem
Maziakiem (Lwowiakiem,
cz³onkiem TML i KPW) zwiedziliœmy cmentarz, na którego
wejœciowej bramie widnia³
napis: „Pokój bohaterom”.
Zapalaliœmy znicze i z³o¿yliœmy kwiaty na grobach
obroñców Lwowa, przy pomniku Legionistów, przy p³ycie
pamiêci ofiar zbrodni w Katyniu oraz na grobie rodziców
pana Maziaka: pana Józefa
(obroñcy Lwowa w 1918
roku, odznaczonego Z³otym
Krzy¿em Obrony Lwowa nr
1494) oraz pani Marii (wywiezionej ze Lwowa z rodzin¹ w
g³¹b Rosji w 1915 roku, w wieku 7 lat).
Tego wieczoru wydarzy³o
siê coœ, na co wszyscy czekali:
wypad³ pierwszy œnieg! Drobne
p³atki gêsto spada³y na
ziemiê, tworz¹c do rana doœæ
grub¹ warstwê œniegu...
W nastêpnym dniu wszyscy
udaliœmy siê do koœcio³a. Na
Mszy œwiêtej obecni byli wszyscy uczestnicy fina³u, cz³onkowie TML i KPW w Lublinie,
poczty sztandarowe Towarzystwa Lwowiaków, uczniowie
Gimnazjum nr 1 im. Orl¹t Lwowskich oraz innych szkó³.
Zaraz po tym z³o¿yliœmy
kwiaty pod pomnikiem Obroñców Lwowa (pod wiern¹ kopi¹

lwa z cmentarza Obroñców
na £yczakowie) i odœpiewaliœmy „Rotê”…
No i musieliœmy wracaæ…
Po spakowaniu baga¿y, gor¹co podziêkowawszy Organizatorom oraz administracji
Domu Parafialnego, wyruszyliœmy do Lwowa…
Pada³ gêsty œnieg… Pan
kierowca w³¹czy³ przytuln¹
muzykê i tak mknêliœmy
autostrad¹ w piêcioosobowym samochodzie, poœród
malutkich p³atków œniegu –
do granicy, do domu…
Chcê serdecznie podziêkowaæ TML i KPW w Lublinie na
czele z panem prezesem
W³adys³awem St¹¿k¹ oraz
wszystkim organizatorom
konkursu „Stosunki kulturalne Lublina i Lwowa”, którzy
tak ciep³o nas przyjêli!
Szczególne s³owa uczniowskiej wdziêcznoœci chcê
z³o¿yæ na rêce pani dyrektor
– pani Marty Markuniny, za
to, ¿e jest, ¿e wci¹¿ siê nami
opiekuje i dba o dobre imiê
naszej szko³y!
A panu Ryszardowi Vincencowi chcê w imieniu w³asnym
i swoich kolegów przekazaæ
proste, uczniowskie, szczere
i serdeczne: DZIÊKUJÊ!
***
Inni siê œmiej¹, mo¿e z nas,
z wszechobecnoœci
lwowskich chwil,
¿e my ci¹gle: tamten czas,
¿e my ci¹gle: tamten styl,
¯e my niesiemy i wci¹¿
nieœæ
mimo tysiêcy mil i zmian
bêdziemy znak ten i tê
pieœñ
- my lwowian
wszechœwiatowy klan.”
Andrzej Chciuk
„Lwowiacy”
***
Do czyich r¹k ostatni z nas
Odda chor¹gwi drzewce?
Komu
Przeka¿e, gdy nadejdzie
czas,
Aby j¹ ca³o niós³ do domu?
Gdzie s¹ te rêce, w które my
Oddamy nasze gwiazdy,
szarfy,
Pieœni, marzenia, struny,
harfy,
Przysiêgi, krzy¿e, wiersze,
Lwy?”
Marian Hemar „Strofy
Lwowskie”
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J. ConradKorzeniowski
3 grudnia w Berdyczowie
odby³o siê otwarcie Muzeum
Josepha Conrada-Korzeniowskiego z okazji 151.
rocznicy urodzin pisarza.
Uroczyste otwarcie muzeum
odby³o siê w tymczasowym
pomieszczeniu koœcio³a
dolnego Niepokalanego
Poczêcia Najœwiêtszej Maryi
Panny. Uroczystoœci przebiega³y na terenie klasztoru
karmelitów bosych w Berdyczowie i sk³ada³y siê z
dwóch czêœci.
Odby³o siê otwarcie wystawy, która bêdzie stanowi³a
podstawê przysz³ego muzeum.
Zorganizowano krótkie
seminarium naukowe, w którym wziêli udzia³ conradyœci
z Wielkiej Brytanii, Ukrainy
i Polski. W uroczystoœciach
wziêli udzia³ przedstawiciele
rz¹du polskiego, ¿ytomierskiej rady miejskiej i obwodowej, miasta Berdyczowa,
przedstawiciele ¿ycia kulturalnego i religijnego Berdyczowa.
Polskie Towarzystwo Conradowskie, wspierane przez
siostrzane Towarzystwa brytyjskie i francuskie, od piêciu
lat zabiega³o o utworzenie w
jednym z pomieszczeñ poklasztornych miêdzynarodowego
muzeum, poœwiêconego Conradowi - pisarzowi, urodzonemu
na Ukrainie, a znanemu na
ca³ym œwiecie. 150. rocznica
urodzin Josepha ConradaKorzeniowskiego wpisana
by³a do kalendarza rocznic
UNESCO na rok 2007.
Joseph Conrad-Korzeniowski urodzi³ siê 3 grudnia
1857 r. w Berdyczowie. By³
ochrzczony przez karmelitê ze
s³ynnego klasztoru karmelitów bosych, jednego z najpiêkniejszych XVII-wiecznych
zabytków architektonicznych
Ukrainy.
Dzieciñstwo Joseph Conrad
spêdzi³ na Ukrainie, z wyj¹tkiem nieca³ego roku spêdzonego w Warszawie i kilku
miesiêcy w Wo³ogdzie. Z Ukrain¹ by³a zwi¹zana jego
rodzina, rodzice, dziadkowie.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje jego ojciec - Apollo Korzeniowski - s³ynny Polak,
walcz¹cy o niepodleg³oœæ.
Joseph Conrad mia³ ¿ycie
pe³ne przygód. Zajmowa³ siê
przemytem zbroi, bra³ udzia³
w spiskach politycznych. To
wszystko póŸniej opisa³ w
swoim utworze „The Arrow of
Gold”. Podró¿ do brzegów
Wenezueli stanowi³a podstawê
powieœci „Nostromo”. Pierwszy pomocnik kapitana ze
statku, na którym p³ywa³
Joseph Conrad, by³ prototypem g³ównego bohatera
powieœci. Ludzie, znaj¹cy go
doœæ blisko, mówili: „myœla³
po francusku, pisa³ w jêzyku
angielskim, a gdy ciê¿ko chorowa³, majaczy³ po polsku”.
Znany ukraiñski pisarz
Dmytro Paw³yczko i Jurij
Szczerbak wyznaczyli trzy
podstawowe Ÿród³a twórczoœci Josepha Conrada: ziemia
ukraiñska, potêga jêzyka
angielskiego, si³a ducha polskiego.
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MIĘDZYNARODOWE
MUZEUM PISARZA

Śladami naszych publikacji
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora
Macieja Grubskiego
na 22. posiedzeniu Senatu
w dniu 20 listopada 2008 r.
Oœwiadczenie skierowane
do ministra œrodowiska
Macieja Nowickiego
Szanowny Panie Ministrze!

Przemówienie prezesa
Polskiego Towarzystwa
Conradowskiego,
prof. Zdzis³awa Najdera:
„Muzeum, którego pierwsz¹ ekspozycjê otwieramy w
dniu dzisiejszym, powstaje na
styku trzech ró¿nych kultur.
Najstarsza z nich - ruska,
miejscowa, której pocz¹tki
siêgaj¹ IX w. Pierwsze zabytki
owej kultury, które siê zachowa³y – to budowle architektoniczne i malowid³a œcienne.
To kultura Ukrainy, pañstwa,
na którego terytorium otwieramy owe muzeum. Kultura
polska od ponad pó³ tysi¹ca
lat wspó³istnia³a na tych
ziemiach z kultur¹ Rusinów.
W tej kulturze wychowywa³
siê Konrad Korzeniowski,
który urodzi³ siê w Berdyczowie 151 lat temu. By³ ochrzczony przez zakonnika z
klasztoru, w którym obecnie
przebywamy. Ojciec Conrada,
Apollo, by³ s³ynnym przedstawicielem owej kultury: dramatopisarzem, poet¹, t³umaczem. A równie¿-dzia³aczem
ruchu niepodleg³oœciowego
i wiernym przyjacielem Rusinów. Nigdy nie zapomina³
o zasadzie: „równi z równymi,
wolni z wolnymi” i stawa³ w
obronie ch³opów ukraiñskich
przed magnatami polskimi.
Trzecia kultura – angielska. Conrad-Korzeniowski,
który u¿ywa³ pseudonimu
Joseph Conrad, by³ wielkim
pisarzem angielskim. Przez
20 lat on by³ marynarzem we
flotylli handlowej najwiêkszego
i najpotê¿niejszego w tamtych
czasach pañstwa. Wkroczy³
do ¿ycia literackiego Wielkiej
Brytanii, która by³a wtedy
centrum imperium, w którym
nie zachodzi³o s³oñce, w drugiej po³owie XIX w. I o kraju
ojczystym Conrad nigdy nie
zapomina³. Bohater jego trzeciej, nieukoñczonej powieœci
„Siostry” – to m³ody malarzRusin, który wyrós³ wœród
krajobrazów, które pisarz zna³

z dzieciñstwa. Œledzi³ losy
Polski, która w 1918 r. zdoby³a niepodleg³oœæ. A obecnie
niepodleg³e pañstwo polskie,
odnowione po panowaniu
komunistycznym, otwiera
owe muzeum jako dar dla
s¹siadów ukraiñskich, jako
symboliczny oœrodek, który
jest œwiadectwem wspólnej
kultury europejskiej, która
³¹czy nasze narody”.
Fragment z tekstu Apolla
Korzeniowskiego
„O powstaniu narodowym
na Ukrainie w 1855 r.”:
„…czytaliœmy w zapiskach
podró¿ników zagranicznych
(…) opisy powstania narodowego na Ukrainie w 1855 r.
wa¿ne dla nas jest to, ¿e naród ukraiñski instynktownie
rozumie swoje i nasze interesy
jako ca³oœæ; owe przekonanie,
¿e jednakowo pragniemy
zrzuciæ jarzmo, nie maj¹c na
myœli, by z kogoœ z nas znowu
zrobiæ niewolnika.
Ofiara konwulsyjnie zadr¿a³a pod czarnym skrzyd³em
moskiewskiego or³a, co œwiadczy o tym, ¿e ona ¿yje, a w
przejawach bólu i ogromu
cierpieñ mo¿na poznaæ jej si³ê
ducha. Owe d¹¿enie do wolnoœci - to znak, który niesie
zbawienie, jest zgodne z naszym i widzimy w nim sprzymierzeñca w walce, do której
musimy wczeœniej czy póŸniej
powróciæ… Zreszt¹ owe
powstanie przeciwko Moskalom, którym uda³o siê naród
ukraiñski wpêdziæ w niewolê
na podstawie niby to wspólnej wiary prawos³awnej,
przekonuje nas, ¿e ten naród,
choæ i nieœwiadomy politycznie, zrozumia³, ¿e okaza³ siê
w pazurach wroga, po którym
oprócz niewoli, nie warto nic
wiêcej siê spodziewaæ”.
Informacja z Instytutu
Polskiego w Kijowie
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W zwi¹zku z niepokoj¹cym
artyku³em, jaki ukaza³ siê w
gazecie wydawanej na Ukrainie, w „Kurierze Galicyjskim”
z dnia 20 czerwca 2008 r., na
temat niebezpiecznych obiektów, w tym statków i okrêtów
wojennych, amunicji, bomb,
broni gazowej i innych truj¹cych œrodków chemicznych,
zatopionych na Ba³tyku po II
wojnie œwiatowej, a tak¿e
proœbami o interwencjê w tej
sprawie, które zosta³y zg³oszone
podczas pe³nionego przeze
mnie dy¿uru senatorskiego,
zwracam siê do pana ministra
z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce
pytania.
Czy sporz¹dzono szczegó³ow¹ mapê rozmieszczenia

niebezpiecznych obiektów
spoczywaj¹cych na dnie Ba³tyku wraz z uwzglêdnieniem
rodzaju poszczególnych przedmiotów?
Czy istniej¹ plany utylizacji wymienionej broni gazowej?
Czy w zwi¹zku z planami
budowy na dnie Ba³tyku ruroci¹gu gazowego pomiêdzy
Rosj¹ a Niemcami przeprowadzono z ekspertami konsultacje
na temat konsekwencji, jakie
mo¿e spowodowaæ oczyszczanie
dna morskiego na ca³ej d³ugoœci gazoci¹gu i eksplozja
skorodowanej amunicji, bomb,
beczek i kontenerów z broni¹
chemiczn¹?
Czy okreœlono strefê zatrucia w przypadku eksplozji i
dostania siê gazów do morza?
Jakie zagro¿enia dla ludzi,
fauny i flory niesie ze sob¹
wydostanie siê niebezpiecznych cieczy i gazów na powierzchniê Ba³tyku?
Liczê na wyczerpuj¹c¹
odpowiedŸ.
Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski

Nowości wydawnicze

MESJASZ W DYNOWIE
ANTONI ADAMSKI,
„Nowiny”, Rzeszów
Unikalna w polskiej
literaturze
ksi¹¿ka
o
cadykach ukaza³a siê w³aœnie
na
Podkarpaciu.
Nic
dziwnego: to u nas mieszka³o
i naucza³o kilkudziesiêciu
przywódców religijnych
chasydyzmu
–
pr¹du
religijnego, który zreformowa³
judaizm. Ohele – kaplice
nagrobne
cadyków
zachowa³y siê w 37
miejscowoœciach naszego
regionu.
Najwa¿niejsze z nich to
ohel cadyka Elimelecha w
Le¿ajsku,
Menachema
Mendla i Cwi Hirsza w
Rymanowie,
Naftalego
Horowica w £añcucie, Cwi
Elimelecha w Dynowie i
Naftalego w Ropczycach. Nie
jest to pe³na lista. W rocznice
ich œmierci ich groby
odwiedzaj¹ dziesi¹tki tysiêcy
wiernych oraz tysi¹ce
turystów, prosz¹c o pomoc w
¿yciu doczesnym. Chasydzi
wierz¹, ¿e kto raz w ¿yciu
odwiedzi grób Elimelecha w
Le¿ajsku, na pewno nie
umrze bez skruchy za
grzechy. Do cadyków zwracali
siê nie tylko ich wyznawcy,
lecz tak¿e ludzie innych
wyznañ: szlachta i okoliczni
ch³opi. Mówi siê, ¿e równie¿
dzisiaj Elimelech czyni cuda
ludziom innych wyznañ.
Chasydzi wnieœli do
judaizmu radoœæ, z jak¹

oddawali czeœæ Jahwe. Czcili
go przez taniec i pieœni, które
towarzyszy³y im nawet w
drodze do komór gazowych w
hitlerowskich
obozach
zag³ady.
Cadyk
by³
poœrednikiem
miêdzy
miejscow¹
wspólnot¹
religijn¹ a Bogiem, z którym
mia³ bezpoœredni kontakt.
Nic dziwnego, ¿e ¿ycie takich
spo³ecznoœci pe³ne by³o
cudownych wydarzeñ. Na
przyk³ad, oczekiwany przez
tysi¹ce lat Mesjasz zjawi³ siê
w Dynowie pod postaci¹
obdartego ¿ebraka, którego
nikt nie chcia³ przyj¹æ w
swoim domu i z którego
naigrywali siê miejscowi
ch³opcy. Wypêdzi³ go nawet
rabin ze Strzy¿owa, lecz
przyj¹³ dynowski cadyk, aby
dyskutowaæ z przyby³ym o
tajemnicach Tory.
„Œladami chasydów” – to
pi¹ta publikacja znanego
regionalisty
Andrzeja
Potockiego o tematyce
¿ydowskiej.
We
wprowadzeniu autor kreœli
zarys historii chasydyzmu na
naszym terenie. Druga czêœæ
ksi¹¿ki to opis historii
spo³ecznoœci ¿ydowskich
naszego regionu oraz ich
przywódców, wzbogacony o
niepublikowane dot¹d zdjêcia
miast i synagog. Bez tej
ksi¹¿ki historia Podkarpacia
by³aby kaleka i niepe³na.
Andrzej Potocki, Œladami
chasydzkich cadyków w
P o d k a r p a c k i e m ,
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Zbrodnia w Święta
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WAWER 26 GRUDNIA 1939
SZYMON KAZIMIERSKI
Wawer w roku 1939 by³
osiedlem podwarszawskim,
po³o¿onym niedaleko, na
po³udniowy wschód od
miasta, po³¹czonym z Warszaw¹ lini¹ kolejow¹ i wygodn¹ szos¹. By³ warszawsk¹
dzielnic¹ willow¹, cich¹ i
spokojn¹. W Wawrze nigdy
nic siê nie dzia³o i tak by³o
a¿ do 26 grudnia 1939 roku.
Po tym dniu Wawer sta³ siê
znany bodaj na ca³ym œwie-

we wszystkim w³adzy niemieckiej. Mia³a to byæ policja
tylko dla Polaków, a jej rozporz¹dzenia nie mog³y dotyczyæ
Niemców. Pocz¹tkowo nikt
z przedwojennych policjantów
nie mia³ zamiaru wstêpowaæ
do takiej policji i dopiero
groŸba kary œmierci zmusi³a
ich do podjêcia tej wstrêtnej
s³u¿by. Ogromna wiêkszoœæ
policjantów œciœle wspó³pracowa³a potem z powsta³ymi
ZWZ i AK.
Wszystko zaczê³o siê
wczesnym popo³udniem 26
grudnia 1939 roku. Zofia
Bartoszek, ¿ona wawerskiego
restauratora Antoniego Bar-

Zdjêcie jest z Wawra, ale wykonane w dobrym
oœwietleniu dziennym, podczas gdy ob³awa na ludzi,
jak i rozstrzeliwanie, odbywa³y siê po ciemku. Jest to
wiêc chyba zdjêcie wykonane podobnie, jak zdjêcie
powieszonego Bartoszka, czyli 27 grudnia podczas
ponownego pojawienia siê Niemców w Wawrze
cie. Na pewno w ca³ej Polsce. Wawer sta³ siê symbolem walki Polaków z niemieck¹ okupacj¹. Nocami
na murach Warszawy pisano
- „Wawer pomœcimy”, i wszyscy wiedzieli, ¿e to powstaje
polska partyzantka. Có¿
takiego sta³o siê w Wawrze
26 grudnia 1939 roku?
Drugi dzieñ Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia w roku 1939, to
by³o prawie dok³adnie trzy

toszka, korzystaj¹c z tego, ¿e
z powodu Œwi¹t restauracja
jest nieczynna, postanowi³a
przewietrzyæ salê restauracyjn¹ i pozostawi³a drzwi restauracji, prowadz¹ce na ulicê
osiedla, nie zamkniête i uchylone.
Nagle, poprzez nie zamkniête drzwi, do restauracji
wtargnêli dwaj groŸnie wygl¹daj¹cy mê¿czyŸni. Mimo
protestów pani Zofii, mê¿-

Policjant Rozwadowski rozpozna³ groŸnych bandytów: Mariana Prasu³ê
i Stanis³awa D¹bka.
miesi¹ce po kapitulacji Warszawy. Okupacja niemiecka
dopiero siê zaczyna³a i nikomu nie przychodzi³o jeszcze
do g³owy, ¿e bêdzie ona taka
brutalna, jak i to, ¿e potrwa
ona a¿ tak d³ugo. Okupant
chyba te¿ jeszcze nie do koñca
wiedzia³, jak siê zabraæ za
administracjê zdobytego
kraju. Wci¹¿ jeszcze istnia³a
niemiecka administracja
wojskowa, ale ju¿ zaczê³a pojawiaæ siê obok niej niemiecka
administracja cywilna.
17 grudnia 1939 roku
rozporz¹dzenie Generalnego
Gubernatora Hansa Franka
powo³ywa³o do ¿ycia polsk¹
policjê. Nie by³a to policja
pañstwowa, a policja samorz¹dowa, podlegaj¹ca wszak¿e

czyŸni nie chcieli opuœciæ
restauracji i za¿¹dali podania
im jedzenia. Przestraszona
ich obecnoœci¹ kobieta poda³a
im jakieœ kanapki i papierosy.
Tymczasem pan Bartoszek
zawiadomi³ telefonicznie wawerski posterunek polskiej
policji o najœciu na jego
restauracjê. Po chwili zjawi³
siê policjant Rozwadowski,
który, obserwuj¹c z g³êbi
mieszkania Bartoszków obu
mê¿czyzn siedz¹cych na sali,
rozpozna³ ich jako bardzo
groŸnych bandytów, Mariana
Prasu³ê z Falenicy i Stanis³awa D¹bka z niedalekiego
Zastowa. Obaj od dawna byli
poszukiwani za napady rabunkowe i zastrzelenie policjanta.

Antoni Bartoszek jeszcze raz powieszony na drzwiach
swojej restauracji. WyraŸnie widoczna kartka z niemieckim ostrze¿eniem
Rozwadowski oceni³, ¿e
nie ma ¿adnych szans w starciu z obu bandytami i wykonuj¹c znane mu zarz¹dzenia
w³adz niemieckich, przez telefon powiadomi³ o obu bandytach niemieck¹ komendanturê
wojskow¹ w Wawrze. Niemiecki
komendant placu, dowódca
538 batalionu budowlanego,
porucznik Stephan wys³a³ do
restauracji Bartoszków samochód z dwoma szeregowymi
i dwoma podoficerami, (feldweblami), aby bandytów
aresztowaæ.
Szeregowcy zostali na
zewn¹trz, a podoficerowie
weszli na salê restauracyjn¹.
Obaj podoficerowie nie mieli
chyba ¿adnego doœwiadczenia w prowadzeniu takich
akcji, bo najwyraŸniej zbaga-

Mog³a byæ wtedy godzina
druga po po³udniu.
O godzinie 21.30 porucznik Stephan otrzyma³ z Warszawy wiadomoœæ, ¿e na teren
Wawra zosta³ wys³any batalion
policji, który ma dokonaæ
karnej pacyfikacji miejscowoœci, a porucznik ma odwo³aæ
swoich ludzi i zaprzestaæ
zajmowania siê t¹ spraw¹.
Na rozkaz podpu³kownika
Maxa Daume, zastêpcy dowódcy 31 pu³ku Polizei –
Regiment Warschau, dwie
kompanie (druga i trzecia) 6
batalionu, uda³y siê z Warszawy do Wawra. Kompaniami
dowodzi³ major Wilhelm
Wenzel. Wraz z oddzia³em do
Wawra uda³ siê te¿ podpu³kownik Max Daume. Proszê
zwróciæ uwagê na up³yw

Kompaniami dowodzi³ major Wilhelm
Wenzel. Wraz z oddzia³em do Wawra
uda³ siê te¿ podpu³kownik Max Daume.
telizowali niebezpieczn¹ sytuacjê, w jakiej siê znaleŸli.
W jednej chwili D¹bek i Prasu³a wyci¹gnêli pistolety i zaczêli strzelaæ do Niemców.
Jeden z nich pad³ od razu
zabity, drugi zosta³ bardzo
ciê¿ko ranny, a bandyci poprzez mieszkanie Bartoszków
rzucili siê do ucieczki. W
strzelaninie zosta³a te¿ ranna
Zofia Bartoszek. Niemiecki
¿o³nierz, stoj¹cy dot¹d z karabinem na ulicy, zacz¹³
ostrzeliwaæ uciekaj¹cych
bandytów, ale ¿adnego z nich
nie trafi³. Przerwa³, wiêc strzelanie i próbowa³ ratowaæ
umieraj¹cego podoficera.
Kierowca niemieckiego samochodu na najwy¿szej szybkoœci odjecha³ do komendantury po pomoc. Za chwilê pokaza³a siê niemiecka sanitarka,
ale ranny podoficer ju¿ nie ¿y³.
Porucznik Stephan przes³ucha³
Bartoszka i Rozwadowskiego,
po czym puœci³ ich wolno.
Rozkaza³ jednej kompanii
swojego batalionu przeszukanie
domów Wawra w celu odnalezienia obu przestêpców, a do
swojego dowództwa z³o¿y³
raport o wydarzeniach i o
swoich zarz¹dzeniach, zwi¹zanych z tymi wydarzeniami.

czasu pomiêdzy godzin¹,
w której dowiedziano siê
w Warszawie o zabiciu dwóch
niemieckich podoficerów i godzin¹, w której podjêto decyzjê o wys³aniu do Wawra
dwóch kompanii policji.
Wawer oddalony jest od War-

nie zale¿a³o na aresztowaniu
D¹bka i Prasu³y. Niemieckie
dowództwo postanowi³o wykorzystaæ zaistnia³¹ sytuacjê do
tego, by pokazaæ Polakom,
kto tu teraz rz¹dzi. Pokazaæ
to wszystkim Polakom, nie
tylko tym z Wawra, czy Warszawy. Kilka godzin zajê³o
Niemcom chyba uzgadnianie
planowanej akcji i zdobycie
zgody na jej wykonanie.

Albert Goering - brat
Hermanna
Po przyjeŸdzie do Wawra,
Daume i Wenzel urz¹dzili
sobie kwaterê w domu pañstwa Klemensiewiczów przy
ulicy II Poprzecznej 3. Stworzono tam coœ w rodzaju s¹du
doraŸnego, sk³adaj¹cego siê
z przewodnicz¹cego majora
Wenzla, dwóch cz³onków s¹du
i t³umacza. Na pocz¹tku jeszcze raz przes³uchano restauratora Bartoszka, jego dwie
córki i policjanta Rozwadowskiego. Oko³o godziny 23.00
ustalono, ¿e za jednego zabitego Niemca trzeba zg³adziæ
100 Polaków. Patrole policyjne
rozesz³y siê po Wawrze i tu¿
obok Wawra po³o¿onym Aninie, z zadaniem aresztowania
wszystkich mê¿czyzn w wieku
od 16 do 70 lat.
Zaczêto przed oblicze
„s¹du” przyprowadzaæ ludzi,
kompletnie nie wiedz¹cych,
o co chodzi, wyci¹ganych po
nocy z ³ó¿ek, zebranych na
dworcu kolejowym. Naprawdê
nie wiem, po co Niemcom
by³a ta parodia s¹du. Nikt
nikogo nie s¹dzi³, bo niby, co
tu by³o do rozs¹dzania? Niemcy
niczego nie protokó³owali,
wiêc widocznie niepotrzebna
im by³a nawet oficjalna

Oko³o godziny 23.00 ustalono, ¿e za
jednego zabitego Niemca trzeba
zg³adziæ 100 Polaków. Patrole policyjne
rozesz³y siê z zadaniem aresztowania
wszystkich mê¿czyzn w wieku od 16
do 70 lat.
szawy o jakieœ 10 kilometrów.
Od roku 1951 Wawer sta³ siê
dzielnic¹ Warszawy, a wtedy
le¿a³ tu¿ u granic stolicy.
Dojazd do Wawra powinien
zaj¹æ policji niemieckiej kilkanaœcie minut, a nie siedem
godzin. Dlaczego Niemcom
potrzebne by³o pó³ dnia na
decyzjê o wys³aniu policji do
Wawra? W dodatku dwóch
kompanii policji? Wiadomo
przecie¿, ¿e do ujêcia dwóch
bandytów nie trzeba a¿ kilkuset uzbrojonych po zêby
policjantów. Niemcom, jak to
pokaza³o ich póŸniejsze
zachowanie w Wawrze, wcale

„przykrywka” dla ich akcji.
S¹dziæ niby mia³ major
Wenzel, ale tak naprawdê to
Daume, siedz¹cy obok „s¹du”,
decydowa³, kogo pozostawiæ
do rozstrzelania, a komu darowaæ ¿ycie. Wytypowanych
do rozstrzelania ustawiano
w szeregach, pod stra¿¹, na
podwórku domu.
Czas mija³, a „s¹d” wci¹¿
jeszcze nie „nazbiera³” potrzebnych Niemcom do rozstrzelania 200 Polaków, wiêc
ko³o godziny drugiej w nocy
Wenzel i Daume ustalili, ¿e
zadowol¹ siê 60 Polakami za
jednego Niemca.

Bożego Narodzenia
Kogo sprowadza³y „s¹dowi” policyjne patrole? –
Najm³odszy Tadeusz Ryszka
nie mia³ nawet wymaganych
16 lat, szeœciu mê¿czyzn by³o
ju¿ po szeœædziesi¹tce. Byli
Polacy, ¯ydzi, jeden Rosjanin
i dwóch obywateli amerykañskich. Byli uczniowie i
studenci. Robotnicy, urzêdnicy, in¿ynierowie i lekarze. By³
ewangelik, prawos³awny,

Zupe³nie inaczej by³o z Hermannem Goeringiem. Tego
twórcy Gestapo Niemcy siê po
prostu tylko i wy³¹cznie bali.
Zadrzeæ z Wielkim Hermannem – to by³a œmieræ. Hermann
nikomu nie przebacza³.
Indagowany o to, czy jest
Niemcem, pan Gering zaprzecza³, twierdz¹c, ¿e jest Polakiem, ale to Niemcom nie
wystarcza³o. Nie pasowa³o im
to, ¿e pan Gering mówi czystszym jêzykiem niemieckim,
ni¿ oni sami, ¿e jest jedynym
ewangelikiem wœród Polaków,
bêd¹cych katolikami, no
i jeszcze to nazwisko. Daume
poszed³ gdzieœ dzwoniæ.

krewnym Hermanna Goeringa, a ich rodzinne powi¹zanie
by³o na tyle bliskie, ¿e mo¿na
ich by³o nazwaæ stryjecznymi
braæmi. Pan Gering, zmieniaj¹c pisowniê swojego nazwiska
z niemieckiej na polsk¹, doœæ
ostentacyjnie manifestowa³
swoje przywi¹zanie do Polski,
co zreszt¹ od razu zosta³o

Bracia z ¿onami. Po lewej
Albert, po prawej
Hermann
katolicy i wyznawcy religii
moj¿eszowej. By³o 62 mieszkañców Wawra, 27 mieszkañców Anina, 7 mieszkañców
Warszawy (spêdzali œwiêta
u rodzin) oraz 11 osób z bardzo
ró¿nych miejscowoœci (po³apani
na dworcu kolejowym).
I wci¹¿ powraca pytanie.
Po co Niemcom potrzebny by³
ten cyrk z odgrywaniem s¹du? Przecie¿ nie musieli siê
przed nikim t³umaczyæ z tego,
co robi¹. Mo¿e upajali siê
swoj¹ si³¹? Mo¿e dawa³o im
satysfakcjê przera¿enie bezbronnych i bezradnych?
Chyba w³aœnie tak by³o, bo
jakiekolwiek argumenty,
choæby najbardziej logiczne,
nie trafia³y do przekonania
ani Wenzlowi, ani Daumemu.
Aresztowany pan Stanis³aw
Krupka stara³ siê wyt³umaczyæ tym draniom, ¿e przecie¿
ludnoœæ Wawra i Anina niczym w tej sprawie nie zawi-

Pomniki wawerskie

Daume pod stra¿¹
polskich ¿andarmów
w³aœnie przywieziony
zosta³ do Warszawy.
Przypatrzcie siê, Pañstwo,
jego twarzy. On ju¿ wie,
¿e idzie na szubienicê
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obozów koncentracyjnych,
kupowa³ ukrywaj¹cym siê
przeciwnikom nazizmu fa³szywe dokumenty i u³atwia³
im ucieczkê z III Rzeszy. Wielokrotnie aresztowa³o go
gestapo i za ka¿dym razem
Hermann nakazywa³ natychmiast wypuszczaæ go na
wolnoœæ. Nawet straszny Reinhard Heydrich nie by³ w
stanie zrobiæ Albertowi nic
z³ego. Wiadomo, ¿e tak móg³
postêpowaæ, nie ponosz¹c za
to ¿adnej kary, tylko ukochany brat Hermanna, ale to
by³ rodzony brat Hermanna
i to w³aœnie jego postêpowanie
charakteryzowa³o ca³¹ rodzinê
Goeringów. Po upadku III
Rzeszy Albert ujawni³ siê
Amerykanom, ale zanim
wyjaœniono, kim by³ i co robi³
w czasie wojny, przesiedzia³
w amerykañskim wiêzieniu
dwa lata.
Daumemu trafi³ siê w
Wawrze co prawda trochê
inny Goering, ale Goering
i teraz Daume nie bardzo
wiedzia³, czy aby Hermann
nie wystawi mu rachunku za
to, ¿e kaza³ tego Goeringa zbiæ
do nieprzytomnoœci i przeznaczy³ go na rozstrzelanie.
Daume, spieniony ze z³oœci,
kaza³ zabraæ ze sob¹ restauratora Bartoszka i z grup¹

D³ugo nie wraca³. Po powrocie
znowu zacz¹³ mêczyæ pana
Geringa, ¿eby zadeklarowa³
siê jako Niemiec. – Przecie¿
pan wie, czym to grozi?” –
pyta³ Daume. „Tak, wiem, ale
jestem Polakiem,” – odpowiedzia³ pan Gering. Dwukrotnie
wywo³ywali go jeszcze z sze-

Widaæ by³o, ¿e Niemcy przyjechali
tylko po to, ¿eby rozstrzelaæ 200
Polaków, a teraz bawili siê nimi, jak
bawi siê kot z³apan¹ przez siebie mysz¹.
ni³a. Przeciwnie. To w³aœnie
mieszkañcy obu tych osiedli
byli ofiarami bandytów.
W³aœnie dlatego zwrócono siê
do w³adz niemieckich z proœb¹ o aresztowanie tych przestêpców. Wszelkie argumenty
by³y na nic. Widaæ by³o, ¿e
Niemcy przyjechali tu tylko
po to, ¿eby rozstrzelaæ 200
Polaków, a teraz bawili siê
nimi, jak bawi siê kot z³apan¹
przez siebie mysz¹.
W jednym wszak¿e przypadku i Wenzel, i Daume stracili nieco animuszu. Stan¹³,
bowiem przed nimi doprowadzony przez patrol policji pan
Daniel Gering (Tak w³aœnie,
na polski sposób, pan Gering
pisa³ swoje nazwisko). W ka¿dej niemieckiej g³owie zapali³o siê wtedy od razu czerwone
œwiate³ko. Adolfa Hitlera
nale¿a³o siê oczywiœcie baæ
i wielu Niemców siê go ba³o,
ale by³o i tak, ¿e wielu Niemców Adolfa po prostu kocha³o.

zauwa¿one przez niemieckich
policjantów. Zachowanie
pana Geringa podczas jego
aresztowania w Wawrze,
wcale nie by³o czymœ nadzwyczajnym w rodzinie Goeringów.
To raczej tylko Hermann,
³¹cz¹c siê ju¿ w roku 1922
z Adolfem Hitlerem, by³ czymœ
wyj¹tkowym w tej spokojnej
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regu ustawionych do rozstrzelania. Wtedy pan Gering mia³
podobno powiedzieæ, ¿e owszem, do dzisiaj by³ Niemcem,
ale po tym, co dzisiaj zobaczy³, sta³ siê Polakiem. Policjanci rzucili siê wówczas na
niego, bij¹c go i masakruj¹c.
Kim by³ pan Gering? – Pan
Gering by³ tak zwanym polskim Niemcem, którego rodzi-

Ulica koœciuszkowców
i szacownej, szlacheckiej rodzinie bawarskiej.
Ma³o, kto wie, ¿e Hermann
Goering mia³ m³odszego od
siebie brata Alberta, którego
Hermann naprawdê kocha³
prawdziw¹ bratersk¹ mi³oœci¹.
Albert nienawidzi³ przemocy,
a naziœci, komuniœci, czy kto
tam jeszcze, wzbudzali w nim
obrzydzenie. W czasie wojny
Albert pracowa³ w Czechach,

Przez patrol policji zosta³ doprowadzony pan Daniel Gering. W ka¿dej
niemieckiej g³owie zapali³o siê wtedy
od razu czerwone œwiate³ko.
na przed wielu laty osiedli³a
siê w Polsce. Pan Gering mia³
oko³o czterdziestu lat, mieszka³ we w³asnym domu w
Wawrze. By³ pracownikiem
Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Wszêdzie
cieszy³ siê opini¹ cz³owieka
m¹drego, grzecznego i odpowiedzialnego i by³ te¿

w fabryce Skoda, na stanowisku szefa eksportu. Z³oœci³o
go ohydne postêpowanie z
¯ydami, do których demonstracyjnie przy³¹cza³ siê, gdy
u¿ywani byli do jakichœ upodlaj¹cych prac, jak szorowanie
ulic szczoteczkami do zêbów.
U¿ywaj¹c swojego nazwiska,
Albert zwalnia³ wiêŸniów z

policjantów uda³ siê do jego
restauracji na ulicê Widoczn¹
85. Tam rozkaza³ powiesiæ
restauratora na drzwiach
restauracji, tak, ¿eby powieszony by³ dobrze widoczny
z ulicy. Sam wszed³ do restauracji i zacz¹³ j¹ demolowaæ.

Jak obyczaj ka¿e
stary,
wed³ug ojców
naszych wiary,
chcemy z³o¿yæ Wam
¿yczenia
z dniem Bo¿ego
Narodzenia.
Niech ta Gwiazdka
Betlejemska,
która wschodzi
tu¿ po zmroku,
zaprowadzi Was
do szczêœcia
w nadchodz¹cym
Nowym Roku.

œmieræ skazano wtedy 114
osób, które wys³ucha³y wyroku
stoj¹c przed domem, w którym odbywa³ siê ów koszmarny „s¹d”. Prowadzono ich
na miejsce rozstrzelania w
grupach po dziesiêciu, czasami dwudziestu, œwiec¹c
sobie reflektorami samochodów. Ka¿da grupa przed
rozstrzelaniem musia³a
przejœæ ko³o pana Bartoszka,
wisz¹cego na drzwiach restauracji, którego te¿ oœwietla³
reflektor samochodu. Podobnie
oœwietlano sobie miejsce
egzekucji na pustym placu
pomiêdzy ulicami B³êkitn¹
i Spi¿ow¹. Doprowadzane
grupy zmuszane by³y do uklêkniêcia, po czym dostawa³y
z ty³u seriê z rêcznego karabinu maszynowego. W czasie
doprowadzania jednemu
tylko skazañcowi, Janowi
Majstrzykowi, uda³a siê
ucieczka w chwili, gdy grupa
przechodzi³a ko³o stacji
kolejowej w Wawrze.
Po egzekucji okaza³o siê,
¿e wœród zabitych znajduje
siê siedem osób, które
prze¿y³y mimo odniesionych
ran. Gdy do rozstrzelanych

Egzekucja w Wawrze by³a pierwsz¹ tak
masow¹ i tak ostentacyjnie przygotowan¹ zbrodni¹ niemieck¹ na ludnoœci
cywilnej.
Os³ab³ przy tym tak bardzo,
¿e kaza³ siê odwieŸæ do Warszawy, nie czekaj¹c ju¿ na
egzekucjê Polaków, przeznaczonych na rozstrzelanie.
Pana Bartoszka zwi¹zano i
powieszono tak, jak rozkaza³
Daume.
O pi¹tej rano major Wenzel
oznajmi³ zaaresztowanym
w ob³awie Polakom, ¿e w odwecie za zabicie dwóch niemieckich podoficerów zostan¹
wszyscy rozstrzelani. Na

doda siê jeszcze powieszonego restauratora oka¿e siê,
¿e œmieræ ponios³o wtedy 107
osób. Po rozstrzelaniu ostatniej dziesi¹tki, dowódca plutonu egzekucyjnego porucznik
Schmidt zebra³ swoich podkomendnych i Niemcy wrócili
siê do Warszawy. Wtedy dopiero rodziny rozstrzelanych
mog³y dotrzeæ do cia³ swoich
bliskich. Wtedy te¿ okaza³o siê,
¿e kilku mê¿czyzn jeszcze
¿yje. Tych oczywiœcie,
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natychmiast wyniesiono
z miejsca egzekucji. Niemcy
jednak wrócili. Nawet wczeœniej, ni¿ siê ich ktoœ móg³
spodziewaæ. Kazali kopaæ
d³ugie do³y, do których wk³adano zabitych. Ktoœ umieœci³
w tak wykopanym grobie
cia³o restauratora Bartoszka,
co bardzo rozgniewa³o Niemców. Kazali wydobyæ Bartoszka
z grobu i z powrotem powiesiæ
na drzwiach jego restauracji.
Do ubrania nieboszczyka dopiêli kartkê: „Kto siê oœmieli
dotkn¹æ wisielca, bêdzie natychmiast rozstrzelany”.
Egzekucja w Wawrze by³a
pierwsz¹ tak masow¹ i tak
ostentacyjnie przygotowan¹
zbrodni¹ niemieck¹ na ludnoœci cywilnej. Wiadomoœæ o
masakrze rozesz³a siê po Polsce
szeroko, wszêdzie budz¹c
wœciek³oœæ i chêæ zemsty. Has³o
„Wawer pomœcimy” sta³o siê
zawo³aniem rodz¹cej siê w
Polsce antyniemieckiej partyzantki.
Pod koniec czerwca 1940
roku niemiecki starosta powiatu warszawskiego zadecydowa³ o likwidacji masowych
grobów ofiar egzekucji wawerskiej. Niemcy mieli z nimi
za wiele k³opotu. Na groby
rozstrzelanych zewsz¹d przyje¿d¿ali ludzie, chc¹cy tu
z³o¿yæ kwiaty lub zapalaæ
znicze. Niemcy obawiali siê
jakichœ demonstracji patriotycznych. Groby ekshumowano i 76 zw³ok przeniesiono
na cmentarz przy obecnej
ulicy Koœciuszkowców, a 11
ekshumowanych ¯ydów
pochowano na cmentarzu
¿ydowskim w Warszawie.
Pozosta³ych rozmieszczono
na niedalekim cmentarzu
w Zerzeniu oraz ró¿nych
cmentarzach warszawskich.
Po wojnie na miejscu egzekucji, przy obecnej ulicy 27
grudnia, postawiono pomnik,
upamiêtniaj¹cy miejsce i ofiary masakry. Inny pomnik
stan¹³ na wawerskim cmentarzu w miejscu pochówku
tej grupy ofiar, która zosta³a
pochowana w Wawrze.
Po wojnie Max Daume
zosta³ wydany przez Aliantów
w³adzom polskim. Zosta³
os¹dzony przez Najwy¿szy
Trybuna³ Narodowy i 3 marca
1947 roku skazany na karê
œmierci przez powieszenie.
Wyrok wykonano cztery dni
póŸniej, 7 marca.
Wilhelm Wenzl zosta³ skazany na karê œmierci przez
S¹d Wojewódzki dla Miasta
Sto³ecznego Warszawy w roku
1951.
Jeœli wierzyæ zapisom Wikipedii, nazwiska pana Geringa nie ma na tablicy
pami¹tkowej w Wawrze.
Czy¿by jednak prawd¹ okaza³a siê podawana na ucho
wstrêtna plotka, ¿e ¿onê pana
Geringa, zaraz po wojnie
wyrzucono z ich domu jako
¿onê Niemca?

KG

ODEZWA
Szanowni Czytelnicy
„Kuriera Galicyjskiego!”
W ci¹gu wieków na dawnych
Kresach rodzili siê, mieszkali
i pracowali wybitni polscy naukowcy, literaci, historycy i poeci.
Dzia³alnoœæ wielu z nich w
latach autonomii Galicji i Polski niepodleg³ej zosta³a upamiêtniona pomnikami lub
tablicami pami¹tkowymi,
które zdobi³y place, ulice i gmachy Lwowa, Stanis³awowa,
Tarnopola etc. Po 1945 roku
ówczesne w³adze sowieckie
zniszczy³y absolutn¹ wiêkszoœæ tych pomników. Ogromny dorobek kulturalny Polaków galicyjskich zrobi³ siê
jakby „anonimowy”, - trudno,
spaceruj¹c ulicami naszych
miast, dowiedzieæ siê, kto
mieszka³ i pracowa³ w tych
kamienicach.
Redakcja „Kuriera Galicyjskiego” postanowi³a u³o¿yæ
listê tablic pami¹tkowych ku

SZANOWNA REDAKCJO!
W odpowiedzi na odezwê,
zamieszczon¹ nr 20 (1-15 listopada 2008 r.) zg³aszam
pomnik króla polskiego Jana
III Sobieskiego, które sta³ we
wsi Lisienice pow. Pustomyty
pod Lwowem. By³ postawiony
na pami¹tkê zwyciêskiej
bitwy 25 sierpnia 1675 roku
Od prawie 20 lat staram siê
o pozwolenie na odnowienie
pomnika. W³adze komunistyczne trochê go zniszczy³y,
ale mo¿na by by³o go ³atwo
odnowiæ. W³adze ukraiñskie
powiedzia³y, ¿e bêd¹ poszerza³y drogê, to i nie ma sensu odnawiaæ. Potem rozwali³y
ten pomnik, ciê¿kie elementy
pomnika gdzieœ zakopa³y, a
na fundamentach postawi³y
figurê Matki Bo¿ej. Jest tam
20 arów ziemi, wiêc by³o,

SZANOWNA REDAKCJO!
Ja nie zamierzam pisaæ tu
o tablicach i innych polskich
upamiêtnieniach, bo jest
(by³o) ich bardzo du¿o, a ja
mam za ma³o wiedzy o nich.
Nadmieniê tylko, ¿e du¿¹
pomoc¹ w tej sprawie mog¹
byæ przedwojenne przewodniki ksi¹¿kowe i ró¿ne wydawnictwa krajoznawcze.
Odnoœnie samego Lwowa,
to kilka lat temu „Gazeta
Lwowska” (zdaje siê w dwu
numerach) zamieœci³a obszerny wykaz miejsc tablic pami¹tkowych, których ju¿ nie
ma i chyba równie¿ tych, co
siê zachowa³y do naszych
czasów.
W liœcie tym chcê napisaæ
o jednej tylko pami¹tce polskiej, któr¹ widzia³em w 1995 r.
w Trembowli obok ruin zamku. Jest to okaza³y w piêknej
sylwetce pomnik, ale niemal¿e

Nasi czytelnicy piszą
czci i pamiêci wybitnych Polaków, które warto by by³o
umieœciæ na ulicach i placach
naszych miast. Zwracamy siê
do naszych Czytelników z
proœb¹, by nadsy³ali nam
swoje propozycje, na podstawie których taka lista zostanie
u³o¿ona. Prosimy o podawanie miejsca, gdzie taka tablica
mia³aby byæ umieszczona i do
jakiej daty, rocznicy etc. mia³aby nawi¹zywaæ.
Listê tablic pami¹tkowych
redakcja „Kuriera Galicyjskiego” przeka¿e w³adzom
ukraiñskim i polskim, aby
mog³y one na drodze prawnej
uzgodniæ wszystkie szczegó³y
dalszych konkretnych dzia³añ.
Czekamy na listy i propozycje Szanownych Pañstwa.
Redakcja
„Kuriera Galicyjskiego”
P.S. Pomys³odawc¹ akcji
jest cz³onek naszej redakcji
Jurij Smirnow

gdzie postawiæ tê figurê.
Myœlê, wiêc, ¿e im chodzi³o
o zniszczenie pomnika króla
polskiego.
Chcê powiedzieæ, ¿e ze
strony polskiej i Konsulatu,
ani z Towarzystwa Kultury
Polskiej Ziemi Lwowskiej
nikt mi nie pomóg³. W swoim
archiwum mam du¿o dokumentów, potwierdzaj¹cych
moje staranie siê o odnowienie tego pomnika. W ¿adnej
uchwale nie ma s³owa o zniszczeniu pomnika i teraz na
tej podstawie mo¿na by by³o
siê zwracaæ do s¹du, prokuratury. Nie mam ju¿ jednak
na to si³ i zdrowia, chêtnie
przeka¿ê dokumenty, dotycz¹ce moich starañ o odnowienie pomnika.
Adolf Wis³owski, Lwów
tel. 2250109

w ruinie. Napis na nim (wszystko mówi¹cy) brzmi:
„1675-1925, Obroñcom
Trembowli w 250 rocznicê –
miasto Trembowla.”
Pomnik jest podniszczony
(raczej przez czas, nie ludzi),
ma ubytki, grozi rozsypaniem
siê, wymaga, wiêc, niezw³ocznego ratunku. Piszê, wiêc,
i proponujê – proszê o wpisanie na ow¹ listê tablic równie¿
tego pomnika – do realizacji
jego odnowienia.
Dodam jeszcze, ¿e kilka lat
temu pisa³em w tej sprawie
do Towarzystwa Kultury Polskiej w Tarnopolu, ale obawiam
siê, ¿e ów pomnik pozostaje
bez zmian, albo – co gorsza –
rozpada siê ca³kowicie.
Jan Sobczyk
Klub Stanis³awowian
w Towarzystwie
Mi³oœników Lwowa
i Kresów Po³udniowoWschodnich w Warszawie

SZANOWNA REDAKCJO!
Jestem czytelnikiem Waszej gazety od pierwszego
numeru. Przeczytawszy z zainteresowaniem kolejny numer
Waszej wspania³ej gazety,
zwróci³em uwagê na artyku³
„Odezwa”. Chcia³em zwróciæ
Pastwa uwagê na dwie postacie z mojej miejscowoœci.
Niedaleko Borys³awia,
miejsca mego urodzenia i zamieszkania, znajduje siê w
górach miejscowoœæ Podbórz,
miejsce urodzenia Józefa
Dietla (1804-1878).
To prezydent miasta Krakowa, wybitny lekarz polski,
dzia³acz spo³eczny, profesor
medycyny, który rozs³awi³
Szczawnicê jako uzdrowisko
o szczególnych walorach
leczniczych. Od 1851 r. by³
profesorem Uniwersytetu Jagielloñskiego. Oprócz licznych
prac klinicznych w jêzyku
polskim i niemieckim og³osi³
kilka broszur o zdrojowiskach krajowych i wiele pism
o treœci politycznej i spo³ecznej.
Tak¿e chcia³em zwróciæ
uwagê na tak¹ zapomnian¹
postaæ, jak urodzony w
Stebniku Juliusz Leo (1861DRODZY PRZYJACIELE!
Korzystaj¹c z okazji, przesy³am z dalekiej Odessy
wszystkim cz³onkom zespo³u
redakcyjnego pisma „Kurier
Galicyjski”, a tak¿e Pañstwa
Rodzinom najlepsze ¿yczenia z okazji Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia i Nowego 2009
Roku.
Przechodz¹cy do historii
2008 rok by³ pe³en wydarzeñ, zarówno w Polsce, jak
te¿ na Ukrainie. Wasze pismo,
które jest czytane i lubiane
w wielu regionach Ukrainy i
Polski, sprawia, ¿e dowiadujemy siê wielu interesuj¹cych faktów z ¿ycia Polaków
na Ukrainie, czytamy te¿
wiele wspania³ych materia³ów,
wspomnieñ.

1918). By³ profesorem,
ekonomist¹ i politykiem,
studiowa³ na uniwersytetach
w Krakowie i Berlinie. By³
profesorem ekonomii na
Uniwersytecie Jagielloñskim,
Prezesem Galicyjskiego Banku
Przemys³owców, Prezydentem
Miasta Krakowa.
W 1891 r. – pose³ do parlamentu wiedeñskiego
1912 – prezes Ko³a Polskiego tam¿e
1914 – prezes Naczelnego
Komitetu Narodowego (NKN).
Og³osi³ takie prace, jak:
„Finanse krajowe Galicji”,
„Teoria i praktyka podatku
spadkowego”.
Chcia³bym zg³osiæ propozycjê umieszczenia tablicy
pami¹tkowej ku czci Józefa
Dietla na by³ym koœciele
parafialnym, zamienionym
niedawno na cerkiew.
P.S. chcia³bym nabyæ
ksi¹¿kê „Kresy Kresów. Stanis³awów.”
Sergiusz Si³antiew
Borys³aw, Ziemia Lwowska

W roku 2008 obchodzono
jubileusz wydarzenia, które
jest wa¿ne nie tylko dla
Polski, ale te¿ dla wszystkich,
komu Polska jest droga.
Chodzi mi o 90. rocznicê
Niepodleg³oœci Polski.
Wszyscy, którzy maj¹
mo¿liwoœæ czytania tej wspania³ej gazety, wierz¹ i maj¹
nadziejê, ¿e równie¿ w przysz³ym 2009 roku bêd¹ nas
Pañstwo radowali wspania³ymi tekstami.
Niech Nowy 2009 rok
bêdzie dla Was i Waszego
zespo³u owocny i pe³en sukcesów. Pañstwu oraz Waszym
rodzinom ¿yczê wiele zdrowia i szczêœcia.
Z wyrazami szacunku
Siergiej Tarchanow,
Odessa

NOTATKI Z WYSTAWY BRUNONA
na przedmieœciach
galicyjskiego miasteczka
kresowy sztukmistrz
opowiada o jêzyku jidysz

w zwojach ulic
s³ychaæ œmiech dzieci
na Stryjskiej skrzypi¹ ko³a
dwukonnych doro¿ek

rozwija kartkê papieru
oko cadyka
czuwa nad sensem ca³oœci
w czarnych strugach
atramentu
ogromnieje g³os Tory

sztukmistrz czyta
ksiêgê blasku

kobiety powracaj¹ z targu
handlarze sprzedaj¹
modlitewne rzemienie
z³ote lichtarze
œwiece chanukowe
miasteczka Drohobycz
Stanis³awów Berdyczów
kamienie po których
chodzi³ mój dziadek
prawnuk Dniestru

tak mija w upale
ostatni sierpieñ
jak ze snu
tysi¹c dziewiêæset
czterdziestego drugiego
roku
w oddali dudni¹ kroki
rozsypa³y siê litery
alfabetu
na zwêglonej kartce
papieru
Anna Banasiak
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PAMIĘĆ
– NADZIEJĄ ZMARŁYCH
BO¯ENA SOKO£OWSKA
Pracowali sumiennie, kochali nas, okazywali ¿yczliwoœæ
œwiatu i ludziom. Jakkolwiek
ciekawe i barwne by³yby ich
ziemskie przygody, wyraziste
charaktery, nie dowiemy siê
tego z konwencjonalnych
formu³ek i zwrotów. Jednak,
stali czytelnicy stron pism
drukowanych i elektronicznych, poœwiêconych zmar³ym,
wiedz¹, ¿e powoli kszta³tuje
siê nowy obyczaj. Nekrologi
i wspomnienia coraz czêœciej
przykuwaj¹ uwagê wzruszaj¹cymi, emocjonalnymi opowieœciami o Tych, którzy
odeszli. Podczas d³ugich
ceremonii pogrzebowych
szepcze siê, ¿e „Drogi Zmar³y”
mia³ piêkny nekrolog, co
wcale nie oznacza ju¿ pochwa³y dla s³ów, odlanych ze
spi¿u. Przeciwnie. Piêkne po¿egnanie opisuje sukcesy i
klêski, przymioty i przywary,
ludzk¹ niedolê i odwagê.
S³owem, stanowi prawdziwe
zwierciad³o ¿ycia. Niektórzy,
wiêc maj¹ niebanalne i dalekie od obowi¹zkowej pompatycznoœci ¿yciorysy. Jeszcze
siê nie zdarza przeczytanie, ¿e
zmar³y swoj¹ d³ugowiecznoœæ
zawdziêcza³ przyjêtej w odpowiednim wieku zasadzie „¿adnego papierosa, ¿adnego
kielicha, ¿adnej ¿ony”. Nikt
nie podwa¿a starej i niez³omnej
zasady „o zmar³ym albo
dobrze albo wcale”, ale bliscy
bywaj¹ samotni, apodyktyczni,
uparci, zagubieni i nie zawsze
szczêœliwi. Miewaj¹ s³abostki
i œmiesznostki. Wdowa zaprasza w nekrologu wszystkich
przyjació³ i znajomych na
d³ugi wieczór pogodnych
wspomnieñ, bo On sobie tak
¿yczy³. Inna ¿ona uwa¿a za
stosowne powiedzieæ, ¿e œlub
odby³ siê w sierpniu, a ju¿
teraz we wrzeœniu, zaprasza
na ceremoniê pogrzebow¹.
W krótkich nekrologach wydarzenia z ¿ycia okreœla siê na
ogó³ uroczystymi s³owami.
Znikaj¹ jednak tak chêtnie
u¿ywane kiedyœ strzeliste
zwroty: „Bóg zabra³ Go do
siebie”, „po¿egna³ ten œwiat”,
„odszed³ na zawsze”, „zasn¹³
w Panu”. Odwa¿niej, a mo¿e
bardziej realistycznie, stawiamy
czo³a œmierci i nie unikamy
jej imienia.
Dostrzegamy wyraŸn¹
ró¿nicê miêdzy s³owem „zmar³”
i „odszed³” lub „zgas³”. Odejœcie budzi uczucie melancholii i smutku, sk³ania do refleksji nad przemijaniem, a nie
do buntu i protestu. Gasn¹
i odchodz¹ ludzie starzy,
prababcie i nestorzy rodów.
To dla nich wybija „ostatnia
godzina”, „nadchodzi kres”
i nieuchronna chwila „oddania
ducha”. Rodzice i dzieci umieraj¹ z ca³¹ ostro¿noœci¹ tego
faktu, gin¹ tragicznie, opuszczaj¹ nas niespodziewanie,
a jeœli odchodz¹, to nagle,

czêsto po heroicznej walce z
chorob¹ i cierpieniem. Matka
cierpia³a, gdy dzieci jej umiera³y, buntowa³a siê, pyta³a:
„dlaczego?”, gdy Bóg zsy³a³ na
ni¹ cierpienia, ba³a siê, ¿e nie
wytrzyma, teraz wie, ¿e On tak
chcia³. Moje dzieci s¹ w niebie
– mówi, s¹ tam szczêœliwe.
Nasze ¿ycie, porównane z wiecznoœci¹, to tak, jakby siê wesz³o
do pokoju i powiesi³o p³aszcz.
Liczy siê to, co jest tam. Ale
¿yæ trzeba, nie tylko siê modliæ.
¯yæ nie dla siebie, dla innych.
¯yæ. Coraz œmielej zdzieramy
powœci¹gliw¹ zas³onê tajemnicy
i mówimy wprost o okolicznoœciach œmierci.
Byæ mo¿e, jesteœmy mniej
religijni. Byæ mo¿e, uwa¿amy
pewne zwroty za zbyt staroœwieckie. Tak czy inaczej, mijaj¹
tygodnie, a w nekrologach nie
pojawia siê tak oczywista
kiedyœ formu³a „Bóg wezwa³
Go do siebie”, „odszed³ do ¿ycia
wiecznego”. Jeœli szukamy ukojenia, spod pióra p³yn¹ s³owa
„odszed³ na wieczn¹ wartê”,
„po¿egna³ ten œwiat”. Nikt nie
umiera ju¿ na posterunku,
ten jêzyk znikn¹³ wraz z aktywistami, towarzyszami,
dzia³aczami. Coraz wa¿niejsze
staj¹ siê przymioty ducha.
Mówimy „nie umiera ten, kto
trwa w pamiêci ¿ywych” i pragniemy daæ rzeczywiste dowody tej pamiêci. Chcemy, by
by³a indywidualna, w³asna, a
zmar³y wyró¿nia³ siê wœród
innych skromnych, kole¿eñskich, uczynnych i prawych
ludzi. Mobilizujemy wyobraŸniê,
która podpowiada banalne
s³owa i czasem udaje siê nam
powiedzieæ krótko: „Odszed³
cz³owiek wielkich marzeñ i wielkich dokonañ. Dobry duch
ca³ej rodziny. Najwierniejszy
przyjaciel ka¿dego z nas”.
Czasem ¿egnamy przyjaciela
jednym wa¿nym zdaniem:
„Poda³ mi rêkê, gdy wszyscy
siê odwrócili”. Odchodzimy,
jako wychowankowie szkó³,
choæ nie ka¿da warta jest
wspomnienia. Niezmiernie
wa¿na jest karta patriotyczna.
¯egnamy powstañców, Sybiraków, harcerzy, jednak uwa¿amy, ¿e trzeba powiedzieæ
o tym, kto urodzi³ siê we
Lwowie, a jest poza granicami
swego rodzinnego miasta.
Wiemy, ¿e ka¿dy z nas straci³
kogoœ bliskiego i tak trudno
siê z tym pogodziæ, ale takie
ju¿ jest ¿ycie, ¿e kiedyœ nast¹pi ta chwila i tak trudno
jest siê rozstaæ. Jednak, wiemy, ¿e zgas³e ¿ycie z czasem
ulegnie ca³kowitemu zapomnieniu, potrafimy jeszcze miesi¹c, dwa po œmierci przypomnieæ „Drogiego Przyjaciela” w spóŸnionym wspomnieniu, w paru zdaniach,
dowodz¹cych, ¿e choæ „nic
nie wype³ni pustki po zmar³ych”, pozostaj¹ przecie¿
nasze wdziêczne serca!
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OBCHODY XXLECIA
TML I KPW WE WROCŁAWIU
STANIS£AW DURYS
W dniach 4 i 5 paŸdziernika odbywa³y siê uroczystoœci jubileuszowe 20-lecia
powo³ania Zarz¹du G³ównego
Towarzystwa Mi³oœników
Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich. Zainaugurowano je w gmachu Opery
Wroc³awskiej, niedawno
oddanym do u¿ytku.
Na sali siedzieli przedstawiciele oko³o szeœædziesiêciu oddzia³ów TML i KPW
z ca³ej Polski oraz goœcie,
zaproszeni z ca³ej Polski, ze
Lwowa i inni.
Profesor Stanis³aw S³awomir Nicieja, autor prac o
Cmentarzu Orl¹t i Cmentarzu £yczakowskim, wyst¹pi³
z prelekcj¹. G³os zabrali Prezes ZG TML i KPW Andrzej
Kamiñski oraz cz³onkowie
Zarz¹du G³ównego – Danuta
Œliwiñska, Wac³aw Baczyñski i inni. Goœcie honorowi
zostali odznaczeni okolicznoœciowym medalem z okazji
XX-lecia TML we Wroc³awiu.
W czêœci artystycznej
wyst¹pi³ goœcinnie chór
„Echo” ze Lwowa pod dyrekcj¹ Edwarda Kuca. Zaprezentowa³ ciekawy program
artystyczny.
Po obiedzie, który siê odby³
w Klubie Oficerów, wszyscy

odpoczêli. Potem zostali zaproszeni na piknik do strzelnicy wroc³awskiej, gdzie
odby³o siê spotkanie integracyjne przy kie³baskach
i dobrej muzyce.
Nastêpnego dnia, 5 paŸdziernika, odby³o siê spotkanie w bibliotece Zak³adu
Narodowego im. Ossoliñskich
we Wroc³awiu – czyli w Ossolineum – z panem dyrektorem Adolfem Juzwenk¹.
Pan profesor Juzwenko
opowiedzia³ o swoim ¿yciu
i o Lwowie, naœwietli³ dzia³alnoœæ i rozwój biblioteki w
czasach obecnych. Opowiedzia³ o historii powstania
Zak³adu Narodowego im.
Ossoliñskich. Zbiory biblioteki - to symbol XIX wieku,
bastion polskiego ducha. Do

Wroc³awia zosta³a przywieziona 1/3 dóbr biblioteki.
Stronie ukraiñskiej proponowano zamianê zbiorów
prac Szewczenki na polskie
bia³e kruki ze zbiorów
Ossolineum we Lwowie.
Strona ukraiñska siê nie
zgodzi³a. Po d³ugich pertrakta c j a c h z a d e c y d o w a n o
o tym, ¿e strona polska
bêdzie siê opiekowa³a zbiorami, dokonywa³a w Polsce
konserwacji zbiorów i po ich
wystawie bêdzie je kierowa³a
do Lwowa. Wystawy bêd¹ siê
odbywa³y w wybudowanym
specjalnie muzeum we Wroc³awiu.
Ze zbiorów Ossolineum
powinny korzystaæ wszystkie
narody, szanuj¹ce literaturê
i sztukê, gdy¿ jest to dorobek
na skalê œwiatow¹.
Po spotkaniu w Ossolineum w koœciele pw. œwiêtej
El¿biety odby³a siê Msza
œwiêta dla wszystkich uczestników obchodów jubileuszowych. Po mszy œw. prezes
ZG TML i KPW pan Andrzej
Kamiñski podziêkowa³ za
piêkn¹ homiliê ks. biskupowi, który celebrowa³ Mszê
œw. i wrêczy³ medal jubileuszowy z okazji XX-lecia TML.
Serdecznie dziêkujemy
Organizatorom za pamiêæ
i zaproszenie.

V Ogólnopolska Konferencja UTW
STEFANIA £ABAZIEWICZ
W Warszawie w dniach 6
– 10 paŸdziernika odby³a siê
V Ogólnopolska Konferencja
UTW pod patronatem prezydenta Miasta Sto³ecznego
Warszawy pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. Organizatorzy konferencji to: Fundacja Uniwersytetu Jagielloñskiego w ramach programu
UTW Polsko - Amerykañska
Fundacja. Partnerzy: Parlamentarny Zespó³ ds. Osób
Starszych, Senacka Komisja
Rodziny i Polityki Spo³ecznej, Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Ministerstwo
Skarbu Pañstwa, Polskie
Towarzystwo Gerontologiczne,
UTW przy Szkole G³ównej
Handlowej.
Uczestnicy konferencji
byli przyjmowani w kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a tak¿e w Kancelarii
Senatu RP. Zostaliœmy powitani w imieniu organizatorów
równie¿ przez marsza³ka
Bogdana Borusewicza.

Temat konferencji brzmia³:
„III wiek w XXI w.” Chodzi³o
m.in. o informatyzacjê ¿ycia
seniorów, rzecznictwo interesów seniorów. Wys³uchaliœmy wielu wyst¹pieñ kompetentnych osób, ministrów,
profesorów, doradców premiera,
marsza³ka, senatora. Po wystêpach odby³y siê dyskusje
w grupach.
Zwiedziliœmy Muzeum
Powstania Warszawskiego
oraz wys³uchaliœmy koncertu w Sali Balowej Zamku
Królewskiego pod patro-

natem prezydenta Miasta
Sto³ecznego Warszawy pani
Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Po dyskusji plenarnej
wy³oni³o siê kilka problemów, które zostan¹ zg³oszone do Senatu i Sejmu RP do
rozpatrzenia. Nastêpnie
odby³o siê zamkniêcie konferencji.
Sk³adamy serdeczne podziêkowania Organizatorom
i Patronom za wspó³pracê.
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IWONA WOLAK
-KICIÑSKA tekst
ARTUR GRZYBOWSKI
zdjêcia
Nie tylko na Kresach s¹
cmentarze, które przykrywa czas niepamiêci
Przepiêkny stary cmentarz
w Kaczyce, malowniczo uplasowa³ siê na po³udniowym
stoku, powy¿ej koœcio³a.
Wiedzie do niego, ostro w górê,
bardzo stroma droga. Warto
podj¹æ trud, by znaleŸæ siê w
miejscu tak urokliwym, gdzie
na tle „Panoramy gór, œpi¹
pierwsi osadnicy… Polacy,
Ukraiñcy i Niemcy”. Rozpoœciera siê st¹d wspania³y widok na Kaczykê i s¹siednie

wzgórza. Widaæ cerkiew prawos³awn¹, koœció³ katolicki
(maj¹cy status bazyliki mniejszej) i cerkiew greckokatolick¹. Na cmentarzu wiêkszoœæ pochowanych to Polacy.
Zdarzaj¹ siê wprawdzie
nazwiska niemieckie, ale
czêsto wprowadzaj¹ w b³¹d.
„To m¹¿ tu pochowany, on by³
Polak, ale dzieci dali niemiecki napis…” – mówi stara
kobieta z reporta¿u o starym
cmentarzu kaczyckim. („Reporta¿ o starym cmentarzu”).
Kobieta udziela bardzo pobie¿nych informacji „A te
anio³y, to polski ksi¹dz…”.
Niestety, nie zna nazwisk i nie
pamiêta dat. Ma³o, kto pamiêta z ¿yj¹cych jeszcze starszych mieszkañców. M³odsi nie

Ocalmy od zapomnienia

CMENTARZ W KACZYCE
kojarz¹ nic, tym bardziej, ze
cmentarz jest straszliwie
zaniedbany, a nagrobki zniszczone przez czas.
Zmarli, którzy spoczêli na
kaczyckim cmentarzu, to polscy górnicy, którzy przybyli tu
w po³owie XIX w, z okolic
Wieliczki i Bochni, by podzieliæ siê doœwiadczeniem zawodowym w zakresie wydobycia

Nagrobek Candidy Halickiej

soli. Przybyli i zostali. Wraz z
rodzinami osiedli w miejscu,
któremu nadali nazwê Kaczyka. Niewielki, cichy cmentarz
jest pami¹tk¹ po tych pierwszych, którzy ¿yli tu i pracowali. Po tych, którzy byli
polskimi pionierami górnictwa
solnego na Bukowinie i pozostali tu na zawsze. Oni i ich
rodziny. Niestety, miejsce to,
w którym pochówki odbywa³y
siê od po³owy XIX w. do
1964 r., uleg³o zapomnieniu
i daleko posuniêtej dewastacji. Pozosta³o niewiele nagrobków, a up³yw czasu odcisn¹³ na nich swoje wyraŸne
piêtno. Elementy kamienne
uleg³y zniszczeniu. Nie zachowa³ siê w ca³oœci ¿aden metalowy krzy¿, a napisy s¹ bardzo
s³abo widoczne, lub w ogóle
nieczytelne. Choæ ich stan
pozostawia wiele do ¿yczenia,
najlepiej zachowane nagrobki
nale¿¹ do najbogatszych
urzêdników salinarnych. Po
zwyk³ych górnikach pozo-

sta³y niewielkie wzniesienia,
poroœniête traw¹, pozwalaj¹ce
domyœlaæ siê, ¿e zostali tu
pochowani ludzie.
Cmentarz bardzo podupad³, odk¹d zaniechano pochówków. W gêstwinie zieleni zaledwie widoczne
resztki pomników, potrzaskanych kamiennych elementów dekoracyjnych, pogru-

Cmentarz jest ogrodzony.
Znajduje siê na nim kilka
dorodnych drzew, sporo
samosiejek i bujnych krzewów. W ca³oœci poroœniêty
wysoko traw¹, któr¹ od czasu
do czasu skosi czyjaœ gospodarska rêka, ods³aniaj¹c
poczernia³e krzy¿e i zniszczone, kamienne szcz¹tki.
W œwietle zachodz¹cego

chotanych, rdz¹ powleczonych
metalowych krat i ozdób.
Rozrzucone w nie³adzie
krzy¿e poprzerastane traw¹
wyzieraj¹ spoœród uschniêtych badyli zió³ i krzewów
dzikiej ró¿y. Zardzewia³e
tabliczki, kamienne zatarte
napisy z trudem zdradzaj¹
nazwiska zmar³ych lub
pokrywaj¹ je tajemnic¹ na
zawsze.

s³oñca tajemnicze cienie
k³ad¹ siê na mogi³ach. Wiosn¹ groby porastaj¹ pêki rozkwit³ych, ¿ó³tych kwiatów.
To narcyze i ¿onkile. Widok
urzekaj¹cy, jakby sama
natura troszczy³a siê o tych,
o których ¿ywi ju¿ zapomnieli.
Wszak cz³owiek ¿yje tak d³ugo, jak ¿yje o nim pamiêæ.
Dzieñ Zmar³ych, który w
Polsce jest czasem ciszy i za-

Konkurs został rozstrzygnięty
IRENA MASALSKA
tekst i zdjêcie
5 grudnia w Konsulacie
Generalnym RP we Lwowie
odby³o siê wrêczenie nagród
w konkursie „Moja ma³a
Ojczyzna. Zosta³ on og³oszony przez Konsulat Generalny RP we Lwowie.
Nagrody laureatom wrêcza³ nowy Konsul Generalny
RP we Lwowie Grzegorz
Opaliñski. Powiedzia³ na
wstêpie: „Szczególna pozycja
Lwowa wynika z tego, ¿e
mamy okazjê pracowaæ z tak
wspania³ymi ludŸmi, jak wy,
pañstwo. Konsulat jest tym
urzêdem, który stara siê byæ
jak najbardziej przyjazny dla
wszystkich naszych rodaków,
tutaj mieszkaj¹cych. Jest
urzêdem, znanym z tego, ¿e
bardzo wiele uwagi poœwiêca

dumy, gdy ca³ymi rodzinami
stajemy nad grobami bliskich, przyozdabiaj¹c je kwiatami i zniczami, sk³ania do
refleksji nad w³asnym ¿yciem,
teraŸniejszoœci¹, przesz³oœci¹
i przysz³oœci¹. Warto równie¿
wspomnieæ o tych, których
los rzuci³ daleko od Ojczyzny.
Zadbaæ o miejsce, w którym
zakoñczy³o sw¹ wêdrówkê
kilka pokoleñ Polaków,

MOJA MAŁA OJCZYZNA

pielêgnowaniu kultury polskiej, polskiego jêzyka,
polskich tradycji. W pierwszych dniach mego pobytu
tutaj mam zaszczyt wyró¿niæ
dwóch laureatów i jedn¹ laureatkê konkursu „Moja ma³a
Ojczyzna.” Chodzi o tê ziemiê,
na której ¿yjemy. Lwowski

okrêg konsularny jest takim
okrêgiem, w
którym bardzo
czêsto mamy
do czynienia z
mieszaniem
siê kultur. To
jest teren, gdzie
narody – polski
i ukraiñski –
¿yj¹ wspólnie
od wielu lat.”
Na konkurs wp³ynê³y trzy
prace, zatem trzy równorzêdne nagrody otrzymali:
Julia Naugolnyk, lat 15,
ze Szczerca na Ziemi Lwowskiej, autorka pracy pt.
„Szczerzec”. Konsultantem
by³a Anna WojciechowskaSztab³awa.

Rafal Pleczysty, lat 14,
z Siemianówki na Ziemi
Lwowskiej, autor pracy pt.
„Królewska wieœ Siemianówka”. Konsultant - Anna Wojciechowska-Sztab³awa.
Taras Hrabowy, lat 16,
z Czortkowa, obwód tarnopolski, autor pracy „¯ycie i dziejê
prawdziwej Polki, mojej pra-

osiad³ych na rumuñskiej
ziemi. Pozbawiony opieki,
ma³y cmentarzyk niszczeje,
porasta zieleni¹, groby zapadaj¹ siê coraz bardziej.
Nied³ugo œlad po nim zaginie,
a wraz z nim zginie pamiêæ
o pierwszych polskich osadnikach.
Ostatni pogrzeb na kaczyckim cmentarzu mia³
miejsce w lutym 2008 r. za
zgod¹ biskupa z Jassy.
Zmar³a Candida Halicka
chcia³a spocz¹æ razem z mê¿em, pochowanym w 1964 r.
Pochówek ten by³ precedensem. Mo¿e to wydarzenie
zwróci uwagê mieszkaj¹cych
tam Polaków i zachêci do
podjêcia dzia³añ, bêd¹cych
ratunkiem dla tak cennej pami¹tki, jak¹ jest to zabytkowe
ju¿ miejsce kultu i tradycji.
Mo¿e m³odsze pokolenie bêdzie mia³o okazjê przekonaæ
siê, ¿e patriotyzm nie jest
tylko pojêciem wyjêtym z
ksi¹¿ek.

babci”. Konsultant - Maria
Pustelnik, prezes polskiego
Towarzystwa im. Adama
Mickiewicza w Czortkowie.
Nagrodê otrzyma³a tak¿e
pani Anna, nauczycielka laureatów.
Wszystkie prace zosta³y
przygotowane bardzo starannie, opatrzone s¹ wieloma
ilustracjami oraz bibliografi¹.
Redakcja nawi¹za³a ju¿
kontakt z Juli¹ Naugolnyk
(inni laureaci nie byli obecni
przy wrêczaniu nagród) w
sprawie ewentualnego przedruku fragmentów jej pracy na
³amach naszego pisma.
Wszystkim lauratom ¿yczymy
dalszych sukcesów badawczych i twórczych. Dziêkujemy
natomiast Konsulatowi Generalnemu RP we Lwowie za
tak wspania³¹ inicjatywê
propagowania patriotyzmu
lokalnego i powrotu do korzeni.
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PRZEPOWIEDNIA Z TĘGOBORZY
SZYMON KAZIMIERSKI
Jeœli zapytamy kogoœ,
czy uwa¿a, ¿e mo¿liwe jest
przepowiadanie przysz³oœci, najczêœciej otrzymamy
odpowiedŸ, ¿e przysz³oœci
przewidzieæ nie mo¿na i bêdzie to odpowiedŸ b³êdna,
poniewa¿ przepowiadanie
przysz³oœci jest mo¿liwe.
Ka¿dy z nas, na w³asny
u¿ytek, przepowiada sobie
przysz³oœæ choæby codziennie, czy to planuj¹c jakieœ
dzia³anie, czy tylko obmyœlaj¹c jutrzejsze zakupy. Przepowiadanie przysz³oœci na
krótkim dystansie czasowym
wydaje siê nam jednak tak
naturalne, ¿e zgo³a nie zas³uguj¹ce na nazywanie go przepowiadaniem. A jednak!
Przepowiadanie przysz³oœci
nie musi byæ od razu wizj¹
przysz³oœci ca³ego œwiata.
U¿ywaj¹c porównania medycznego, mo¿na powiedzieæ, ¿e
choæ nie ka¿dy z nas mo¿e
podj¹æ siê operacji przeszczepienia serca, to jednak ca³kiem
dobrze potrafi zawin¹æ sobie
banda¿em skaleczony palec.
Oba zabiegi medyczne ró¿ni¹
siê, co prawda, ale ró¿nica
miêdzy nimi, choæ ogromna,
jest tylko ró¿nic¹ iloœciow¹,
bo zarówno jeden zabieg, jak
i drugi, s³u¿y zdrowiu cz³owieka i tylko zdrowie cz³owieka ma na celu.
Do uznania naszych w³asnych zdolnoœci przepowiadania zniechêca nas, przede

jako przysz³oœæ, jest kompletnie niesprawdzalne jako
jeszcze niezaistnia³e, a wiêc
wszyscy jasnowidze nieuczciwi
maj¹ tutaj niesamowite pole
dla nadu¿yæ. Nieuczciwi jasnowidze wiedz¹ o tym, ¿e prêdzej, czy póŸniej, przychodzi
jednak czas, który dotyczyæ
bêdzie ich przepowiedni i
mo¿na bêdzie wtedy oceniæ
ich prawdomównoœæ. Przepowiednie takich jasnowidzów

Pa³ac w Têgoborzy
pe³ne s¹, wiêc be³kotliwych
frazesów, mog¹cych byæ
interpretowanymi w³aœciwie
dowolnie, z których jeœli nawet coœ wynika, to chyba
tylko to, ¿e za chwilê ich znaczenie mo¿e staæ siê kompletnie inne.
Entuzjaœci, ka¿¹ nam w
takiej przepowiedni czytaæ jej
zapis do ty³u, albo na skos,
czytaæ z niego tylko co dziesi¹te s³owo, albo zgo³a nie

Przepowiadanie zostawiamy utalentowanym mediom i jasnowidzom.
Osobom, maj¹cym ambicje przedstawienia przysz³ych wypadków na
dystansie nawet wielu setek lat.
wszystkim, to, ¿e nasze prywatne przepowiednie bardzo
czêsto siê nie sprawdzaj¹. Tak
bywa g³ównie wtedy, kiedy
maj¹ one dotyczyæ spraw,
powi¹zanych z innymi osobami. Zaskoczy nas w takich
razach dziwne zjawisko, jak
gdyby wygaszania przepowiedzianych przez nas wydarzeñ
przez nieœwiadome nawet
dzia³ania innej osoby.
Nasze prywatne przepowiadanie, choæby pocz¹tkowo
nawet bardzo trafne, zacznie
traciæ ostroœæ w miarê jak
bêdziemy siê starali poznaæ
coraz dalsz¹ przysz³oœæ.
Dlatego wolimy okreœlaæ
nasze dzia³ania jako prognozowanie, planowanie, czy
projektowanie. Bezpieczniej
siê wtedy czujemy i bardziej
swojsko. Przepowiadanie
zostawiamy utalentowanym
mediom i jasnowidzom. Osobom, maj¹cym ambicje
przedstawienia przysz³ych
wypadków na dystansie nawet
wielu setek lat. Z tymi jasnowidzami jest jednak bieda, bo
to, co oni nam przedstawiaj¹

dziw¹. Napisana jest ona co
prawda w stylu denerwuj¹cej
niektórych czytelników, trochê
„czêstochowskiej” rymowanki,
ale rymowanki ca³kowicie
czytelnej. Podobnie czytelne
s¹ zawarte w niej symbole,
bez których nie mo¿e siê obejœæ
¿adna przepowiednia. Proszê
Pañstwa! To nie przepowiednia. To raczej podrêcznik
historii, tyle, ¿e napisany
jakby trochê za wczeœnie i dla-

zajmowaæ siê samym tekstem
przepowiedni, tylko osobn¹
ksi¹¿k¹, t³umacz¹c¹ nam
jakoby przepowiedniê na
jêzyk profanów.
Przeciwnicy jakiegokolwiek jasnowidztwa wmawiaæ
nam bêd¹, ¿e wszystkie przepowiednie s¹ takim w³aœnie
zbiorem niezrozumia³ych pojêæ
i popl¹tanych s³ów, jak i to,

tego, w miejscach, które
dotycz¹ przysz³ych wydarzeñ,
trudny do zrozumienia. Kiedy
jednak opisuje wydarzenia,
które dla nas ju¿ s¹ przesz³oœci¹, zdumiewamy siê, jak
prawdziwe podawa³ informacje.
Chcê dzisiaj przedstawiæ Pañ-

„Trudno ludzkie ustaliæ losy, gdy zmiennoœæ warunków odmienia dziœ to, co
wczoraj trwa³ym by³o, a jutro istnieæ
przestaje”.
stwu tê przepowiedniê, byœcie
Pañstwo sami mogli oceniæ jej
wartoœæ. Jest to kompletnie
dzisiaj zapomniana „Przepowiednia z Têgoborzy”.
Przepowiednia z Têgoborzy poprzedzona jest czymœ w
rodzaju wstêpu czy przedmowy. Jest to, co prawda,
tylko jedno zdanie, ale takiego,
jak to zdanie, nie ma ¿adna
inna przepowiednia na œwiecie. Po tym jednym zdaniu od
razu da siê poznaæ, ¿e mamy
do czynienia z dzie³em profesjonalisty. Proszê przeczytaæ
ten wstêp: „Trudno ludzkie

To nie przepowiednia. To raczej
podrêcznik historii, tyle, ¿e napisany
jakby trochê za wczeœnie i dlatego,
w miejscach, które dotycz¹ przysz³ych
wydarzeñ, trudny do zrozumienia.
¿e nie ma przepowiedni, które
by by³y przez wszystkich zrozumia³e, a jednoczeœnie zawiera³y w sobie konkretn¹ informacjê i w przysz³oœci sprawdza³y siê. Otó¿ wcale tak nie
jest.
Chcê dzisiaj Pañstwu
przedstawiæ przepowiedniê
kiedyœ bardzo szeroko znan¹,
a obecnie kompletnie zapomnian¹. W dodatku przepowiedniê zdumiewaj¹co praw-

noœci mielibyœmy tylko
wtedy, gdyby nic nie zak³óci³o
stanu rzeczy jaki siê wytworzy³ w czasie trwania jego
wizji. To oczywiœcie jest niemo¿liwe. Na œwiecie jest tyle
spraw i tylu ludzi, powi¹zanych ze sob¹ wiêzami przyczynowo – skutkowymi, ¿e
o jakimœ statycznym trwaniu
nie ma w ogóle mowy. Wszystko jest w ruchu, wszystko
zmienia siê dynamicznie, a
wiêc przepowiednia, choæ
solidna, musi byæ obarczona
jakimiœ b³êdami, ale im
wiêkszy talent przepowiadaj¹cego medium, tym b³êdów
mniej. Nale¿y siê te¿ liczyæ z
faktem, ¿e im dalej w przysz³oœæ, tym bêdzie wiêksza
mo¿liwoœæ pojawiania siê
pomy³ek. Ktoœ, kto stworzy³
dla Pañstwa „Przepowiedniê
z Têgoborzy”, by³ tego œwiadomy. Niech Pañstwa nie
myli forma przepowiedni. To
naprawdê nie jest wierszyk
dla dzieci. Sami Pañstwo za
chwilê o tym siê przekonacie.
Jeszcze tylko kilka informacji wprowadzaj¹cych.
Têgoborze to wieœ po³o¿ona w powiecie nowos¹deckim. 23 wrzeœnia 1893 roku
w pa³acu hrabiego W³adys³awa Wielog³owskiego w Têgoborzy odby³ siê seans spirytystyczny, na którym medium,

ustaliæ losy, gdy zmiennoœæ
warunków odmienia dziœ to,
co wczoraj trwa³ym by³o,
a jutro istnieæ przestaje”.
To zdanie napisa³ ktoœ, kto
wie, o czym pisze. Oznacza
ono, ¿e przepowiednia na tyle
jest prawdziwa, na ile jest
mo¿liwe przewidzenie przysz³ych wydarzeñ w oparciu
o wci¹¿ zmieniaj¹ce siê dane,
jakimi mo¿e pos³ugiwaæ siê
jasnowidz. 100% sprawdzal-

nieznana kobieta, wyg³osi³a
rymowan¹ przepowiedniê,
zwan¹ od miejsca w której
powsta³a, przepowiedni¹ z
Têgoborzy. Hrabia Wielo-

Szczêœliwych,
koj¹cych, wartych
pamiêci,
prze¿ytych
w zgodzie ze
œwiatem i z sob¹
samym,
pe³nych ¿ycia
i mi³oœci Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia
oraz
niesamowitego,
niezapomnianego,
niepowtarzalnego
Sylwestra!!!
nikt wtedy nie traktowa³
przepowiedni na serio. Czasy,
które opisywa³a, jeszcze nie
nadesz³y, pañstwa, o losach
których wypowiada³a siê,
jeszcze nie istnia³y, trudno,
wiêc by³o przypuszczaæ, ¿e
ktoœ potrafi ju¿ teraz oceniæ
wagê informacji w niej zawartych.
W roku 1912 w „Gazecie
Narodowej”, wydawanej w
jêzyku rosyjskim, opublikowano Przepowiedniê po raz
pierwszy. Gazeta podawa³a,
¿e autorem Przepowiedni jest
duch Adama Mickiewicza,
który ukaza³ siê hrabiemu
Wielog³owskiemu. Sk¹d siê
Gazecie wzi¹³ duch Mickiewicza? Raczej na pewno zosta³
zmyœlony przez redaktorów

Nale¿y siê te¿ liczyæ z faktem, ¿e im
dalej w przysz³oœæ, tym bêdzie wiêksza
mo¿liwoœæ pojawiania siê pomy³ek.
g³owski znany by³ ze swych
zainteresowañ spirytyzmem
i zjawiskami paranormalnymi.
W pa³acu hrabiego wielokrotnie dochodzi³o do prezentacji
najró¿niejszych mediów, a wyniki seansów z ich udzia³em
by³y drobiazgowo notowane.
Podobnie sta³o siê te¿ z
obecn¹ przepowiedni¹. Notatka
o jej powstaniu oraz tekst
przepowiedni trafi³y do archiwum hrabiego Wielog³owskiego i przele¿a³y tam tak
d³ugo, a¿ wydoby³ je na œwiat³o dzienne bratanek hrabiego
Aleksander Wielog³owski,
który po œmierci swego stryja
zosta³ w³aœcicielem Têgoborzy.
Tekst przepowiedni na tyle
zaintrygowa³ Aleksandra, ¿e
przekaza³ go do Biblioteki
Ossoliñskich we Lwowie,
gdzie nazwano j¹ Przepowiedni¹ z Têgoborzy, zakatalogowano i przechowywano niezmiernie starannie. Co ciekawe,

Gazety. Nikt nigdy przedtem
nie mówi³ o duchu Mickiewicza. Tak naprawdê o autorze Przepowiedni wie siê
bardzo niewiele. Wiadomo, ¿e
by³a to kobieta, która zwróci³a
siê do hrabiego z propozycj¹
przedstawienia mu tej przepowiedni. Do hrabiego raz po
raz zg³aszali siê ró¿ni jasnowidze, wró¿ki i osoby obdarzone prawdziwymi lub zmyœlonymi przez siebie tajemnymi
mocami. Hrabia znany by³
szeroko jako mecenas ludzi,
zajmuj¹cych siê tego rodzaju
dzia³alnoœci¹. Kim wiêc by³a
kobieta, twórczyni przepowiedni? W tym problem, ¿e
nie wiadomo. Jedyny zapis,
dotycz¹cy jej to¿samoœci,
twierdzi, ¿e by³o to „anonimowe medium”. Trochê zamieszania do poszukiwania autora Przepowiedni wprowadzi³
Stanis³aw Hadyna, bardziej
znany jako muzykolog
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i za³o¿yciel zespo³u „Œl¹sk”.
W ksi¹¿ce „Przez okna czasu
– jasnowidz¹ca z Wis³y”,
poœwiêconej swemu stryjowi
Janowi, sekretarzowi Towarzystwa Metapsychicznego
w Krakowie oraz s³ynnej na
Œl¹sku Agnieszce Pilchowej,
niezwykle utalentowanej jasnowidz¹cej i uzdrowicielce,
twierdzi³, ¿e to ona, Agnieszka
Pilchowa, jest autork¹ Przepowiedni. Trudno w to uwierzyæ. Agnieszka Pilchowa z
domu Wysocka urodzi³a siê,
bowiem 16 grudnia 1888
roku, wiêc w chwili swej proroczej wizji mia³aby tylko piêæ
lat. Dodatkowo w jej domu
rodzinnym mówi³o siê po
czesku, a dzieci chodzi³y do
czeskiej szko³y. Agnieszka
Pilchowa urodzi³a siê w Zarubku, w³aœciwie w Czechach,
a do powstaj¹cej Polski
zosta³a przesiedlona przez
Czechów dopiero w roku
1918. Jak wiêc mog³aby znaleŸæ siê w roku 1893 w Têgoborzy i jako piêcioletnia dziewczynka przepowiadaæ po
polsku, w dodatku wierszem?
Nikt nie chce niczego ujmowaæ pani Pilchowej, ale pan

Wydanie drukiem
Przepowiedni
w marcu 1939
roku spowodowa³o
wœród Polaków
szok, dlatego
w³aœnie, ¿e w tym
czasie mogli oni
ju¿ zweryfikowaæ
jej prawdziwoœæ.
Hadyna da³ siê po prostu
ponieœæ fantazji. Hadyna
twierdzi³ jeszcze, ¿e wierszowany tekst Przepowiedni
jest dzie³em znanej literatki
Marii Szpyrkównej, zapominaj¹c pechowo, ¿e Maria
Helena Szpyrko-Horska urodzi³a siê w roku 1893, wiêc
raczej nie nadawa³a siê w tym
w³aœnie roku na autorkê
czegokolwiek.
Wszyscy podaj¹, ¿e po raz
drugi Przepowiednia ukaza³a
siê drukiem 26 marca 1939
roku w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym” w Krakowie.
Czyta³em ten artyku³ i Przepowiedniê wydan¹ razem z
nim, i st¹d wiem, a IKC pisze
o tym wyraŸnie, ¿e jego publikacja poprzedzona by³a opublikowaniem Przepowiedni
w „prasie pomorskiej”. „Ilustrowany Kurier Codzienny”
by³by, wiêc dopiero trzecim
czasopismem, drukuj¹cym
Przepowiedniê, ale IKC mia³
codziennie oko³o miliona
czytelników i Przepowiednia,
w nim drukowana, sta³a siê
natychmiast znana w ca³ej
Polsce, budz¹c wszêdzie
ogromn¹ sensacjê. Wojna z
Niemcami zdawa³a siê byæ ju¿
przes¹dzona, a zawarte w
przepowiedni fragmenty,

dotycz¹ce „czarnego or³a”,
który wojnê przegra, nies³ychanie wzmacnia³y morale
wszystkich Polaków. Wydanie
drukiem Przepowiedni w
marcu 1939 roku spowodowa³o wœród Polaków szok,
dlatego w³aœnie, ¿e w tym czasie
mogli oni ju¿ zweryfikowaæ jej
prawdziwoœæ. Wszystkie informacje, zawarte w Przepowiedni okaza³y siê prawdziwe!
W³aœnie, dos³ownie przed
chwil¹, na oczach wszystkich
Polaków pad³y „dwa kraje,
których nikt nie zbawi³” i w
Polsce nie znalaz³by siê nikt,
kto pozwoli³by sobie w stosunku do Przepowiedni na
jakieœ g³upie docinki. Wszyscy
wiedzieli, ¿e ¿arty siê skoñczy³y.
Tu¿ po wojnie orygina³
Przepowiedni zagin¹³. Mo¿na
przypuszczaæ, ¿e da³oby siê
go odszukaæ w archiwach
moskiewskich. Ale i bez tego
wiemy, jak on wygl¹da³:
Têgoborze 23 wrzeœnia
1893.
Medium mówi: „Trudno
ludzkie ustaliæ losy, gdy zmiennoœæ warunków odmienia
dziœ to, co wczoraj trwa³ym
by³o, a jutro istnieæ przestaje.
Oto powiadam wam:
W dwa lat dziesi¹tki
nastan¹ te pory,
Gdy z nieba ogieñ wytryœnie.
Spe³ni¹ siê wtedy pieœni
Wernyhory,
Œwiat ca³y krwi¹ siê zach³yœnie.
1

Polska powstanie ze œwiata
po¿ogi,
Dwa or³y padn¹ rozbite,
Lecz d³ugo jeszcze los jej jest
z³owrogi,
Marzenia ci¹gle niezbyte.
2

Gdy lat trzydzieœci we ³zach
i rozterce
Trwaæ bêd¹ cierpienia ludu,
Na koniec przyjdzie jedno
wielkie serce
I samo dokona cudu.
3

Gdy czarny orze³ znak
krzy¿a splugawi,
Skrzyd³a roz³o¿y z³owieszcze,
Dwa padn¹ kraje, których
nikt nie zbawi,
Si³a przed prawem jest jeszcze.
4

Lecz czarny orze³ wejdzie
na rozstaje;
Gdy oczy na wschód obróci,
Krzy¿ackie szerz¹c swoje
obyczaje,
Z z³amanym skrzyd³em
powróci.
5

Krzy¿ splugawiony razem
z m³otem padnie.
Zaborcom nic nie zostanie.
Mazurska ziemia Polsce
znów przypadnie,
A w Gdañsku port nasz
powstanie.
6

W ciê¿kich zmaganiach
z but¹ Teutona
Œwiat znowu krwi¹ siê
zrumieni.
Gdy pó³noc wschodem
bêdzie zagro¿ona
7

W poczwórn¹ jednoœæ siê
zmieni.
Lew na zachodzie
nikczemnie zdradzony
Przez swego wyzwoleñca
Z³¹czon z kogutem dla
lewka obrony
Na tron wprowadzi
m³odzieñca.

Przy majestatu polskiego
tronie
Wieczn¹ po³¹cz¹ siê uni¹.

8

17 A krymski Tatar,
gdy dojdzie do rzeki,
Choæ wiary swojej nie zmieni,
Polski potê¿nej uprosi opieki
I wierny bêdzie tej ziemi.
18 Powstanie Polska
od morza do morza.
Czekajcie na to pó³ wieku.
Chroniæ nas stale bêdzie
³aska Bo¿a,
Wiêc cierp i módl siê cz³owieku.

Tiara papieska. WyraŸnie
widaæ trzy korony
umieszczone jedna nad
drug¹
Z³amana si³a m¹cicieli
œwiata
Tym razem bêdzie na wieki.
Rêkê wyci¹gnie brat do
swego brata,
Wróg w kraj odejdzie daleki.
9

U wschodu s³oñca m³ot
bêdzie z³amany.
Po¿arem step jest objêty.
Gdy orze³ z m³otem zajm¹
cudze ³any
Nad rzek¹ w pieñ jest wyciêty.
10

Bitna Bia³oruœ, bujne
Zaporo¿e,
Pod polskie d¹¿¹ sztandary.
Siêga nasz orze³ a¿ po
Czarne Morze,
Wracaj¹c na szlak swój stary.
11

Witebsk, Odessa, Kijów
i Czerkasy
To Europy bastiony,
A barbarzyñca a¿ po
wieczne czasy
Do Azji ujdzie strwo¿ony.
12

Warszawa œrodkiem
ustali siê œwiata,
Lecz Polski trzy s¹ stolice.
Dalekie b³ota porzuci
Azjata,
A smok odnowi swe lice.
13

NiedŸwiedŸ upadnie po
drugiej wyprawie.
Dunaj w przepychu znów
tonie.
A kiedy pokój nast¹pi
w Warszawie,
Trzech królów napoi w nim
konie.
14

Trzy rzeki œwiata dadz¹
trzy korony
Pomazañcowi z Krakowa,
Cztery na krañcach
sojusznicze strony
Przysiêgi z³o¿¹ mu s³owa.
15

Wêgier z Polakiem, gdy
po³¹cz¹ d³onie,
Trzy kraje razem z Rumuni¹.
16

Zapis Przepowiedni koñczy
siê s³owami – Wiêcej wam
dzisiaj nie powiem”.
Czes³aw Mi³osz, kiedy zapozna³ siê z Przepowiedni¹,
pocz¹tkowo nie chcia³ uwierzyæ, ¿e mog³a ona powstaæ
w roku 1893. Podejrzewa³, ¿e
to jakiœ patriota, teraz w³aœnie,
w przededniu wojny z Niemcami, pozwoli³ sobie na takie
fa³szerstwo w celu „pokrze-

chêca³ do ustawiania czterowierszy wedle w³asnego „rozeznania”.
Podczas lektury Przepowiedni proszê ani na chwilê
nie zapominaæ, ¿e zosta³a ona
napisana w roku 1893, a wiêc
jeszcze w dziewiêtnastym
wieku! W tamtym czasie nikt
nie móg³ wiedzieæ, co stanie
siê „w dwa lat dziesi¹tki”,
podobnie jak i dzisiaj nie
wiemy, co stanie siê za dwadzieœcia lat. A wtedy wybucha
pierwsza wojna œwiatowa,
wiêc krwi, faktycznie, by³o co
niemiara. Polska powsta³a? –
Powsta³a. Dwa or³y pady
rozbite? – Pad³y. Dla przypomnienia: Austria i carska
Rosja mia³y w herbie czarnego, dwug³owego or³a. Werset
trzeci dotyczy zapewne walki
z bolszewikami w roku 1920
i osobiœcie Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego. Czas wojny bolszewickiej to w³aœciwie równo
trzydzieœci lat od wyg³oszenia
przepowiedni.

Orygina³ Przepowiedni jak wiadomo zagin¹³
i weryfikacja prawid³owej kolejnoœci
poszczególnych jej wersetów wydaje mi
siê w tym momencie ca³kowicie niemo¿liwa.
pienia serc”. W celu „pokrzepienia serc” napisano w Polsce
niejedn¹ nieprawdê. Mog³oby,
wiêc i teraz dojœæ do rzeczy
podobnej, ale przeczy³o temu
rosyjskie wydanie Przepowiedni z roku 1912. - No, trudno
panowie – chcia³oby siê powiedzieæ. – Niestety! - Autentyk!
Przepowiednia sk³ada siê
z osiemnastu czterowierszy.

Swastyka, to oczywiœcie krzy¿
po³amany, czyli
splugawiony.
Przyjê³o siê zapisywaæ je w
takiej kolejnoœci, w jakiej j¹
Pañstwu przekaza³em. Dla
jasnoœci przekazu, wybra³em
wersjê Przepowiedni z ponumerowanymi czterowierszami. Wszystko to dlatego, ¿e
raz po raz s³ychaæ g³osy,
mówi¹ce, ¿e w oryginalnym
zapisie Przepowiednia mia³a
czterowiersze, u³o¿one w innej
kolejnoœci, ni¿ ta, któr¹ widzimy obecnie. Nie wiem, co
powiedzieæ o tej sprawie. Orygina³ Przepowiedni, jak wiadomo zagin¹³ i weryfikacja
prawid³owej kolejnoœci poszczególnych jej wersetów
wydaje mi siê w tym momencie ca³kowicie niemo¿liwa.
Gdy siê jednak czyta Przepowiedniê, rzeczywiœcie ma siê
czasem wra¿enie jakiejœ niespójnoœci poszczególnych jej
fragmentów. Prosi³bym jednak,
Pañstwa o zachowanie wielkiej
wstrzemiêŸliwoœci w chêci
„poprawiania” Przepowiedni
z Têgoborzy. Dla porz¹dku,
wspomnia³em o tym, ¿e nie
ka¿demu podoba siê taka
wersja Przepowiedni, ale to
nie znaczy bym kogoœ za-

Werset czwarty, to ju¿ nie
przepowiednia, a nauka historii. Orze³ nazistowski mia³
w³aœnie takie skrzyd³a. Roz³o¿one i wyprostowane. Swastyka, to oczywiœcie krzy¿
po³amany, czyli splugawiony,
a upadek Austrii i Czechos³owacji na oczach ca³ej Europy jak najbardziej odby³ siê
w atmosferze, w której nikomu nie kwapi³o siê udzieliæ
tym pañstwom pomocy.
Werset pi¹ty nie wymaga
¿adnych komentarzy. Wszystko jest wiadome i znowu,
wszystko jest prawdziwe!
Werset szósty zmusza mnie
do pewnego komentarza.
Pojêcie „Mazury”, czy „Ziemia
Mazurska”, by³o w tamtym
czasie w Polsce praktycznie
nieznane. By³a to nazwa u¿ywana (te¿ nie zawsze) w Niemczech, a dotycz¹ca po³udniowej czêœci Prus Wschodnich.
Tereny te oficjalnie nazwane

Wersety siódmy
i ósmy, to nasze
czasy.
zosta³y Mazurami dopiero po
roku 1945! Po ostatniej wojnie
Polska pocz¹tkowo mia³a
otrzymaæ ca³e Prusy Wschodnie, ale otrzyma³a tylko ich
po³udniow¹ czêœæ! W³aœciwie
tylko Mazury, które przedtem
nigdy do Polski nie nale¿a³y.
„Znowu przypaœæ” Polsce
mog³a tylko Warmia, która
przed rozbiorami nale¿a³a do
Polski, ale przewidzieæ coœ
takiego w roku 1893...?!
Proszê zwróciæ uwagê na
jeszcze coœ innego, zwi¹zanego z wersetem szóstym.
Przepowiednia zaczyna pope³niaæ b³êdy! M³ot (Zwi¹zek
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Radziecki – sierp i m³ot) wcale
w tej wojnie nie upad³. Przeciwnie. Nabra³ takiej mocy,
jakiej jeszcze nigdy wczeœniej
nie posiada³. Od momentu
powstania Przepowiedni minê³o ju¿ niema³o czasu i mog¹
dawaæ siê jej we znaki stopniowo narastaj¹ce trudnoœci,
o jakich medium informowa³o
na pocz¹tku swojej wypowiedzi.
Wersety siódmy i ósmy, to
nasze czasy. „Pó³noc zagro¿ona wschodem”, to mo¿e byæ
walka Ameryki z krajami muzu³mañskimi. Przepowiednia

„Lew na zachodzie”
ju¿ teraz, w ka¿dej
chwili, mo¿e „na
tron wprowadziæ
m³odzieñca”.
zdaje siê znowu nie trafiaæ, bo
„buty Teutona” (Teuton, powinno siê wymawiaæ Tojton,
ma³e plemiê germañskie, od
nazwy którego zwyk³o siê
nazywaæ Niemców) gro¿¹cej
œwiatu, jakoœ nigdzie nie widaæ.
Ale œwiat mo¿e rzeczywiœcie
ju¿ nied³ugo podzieli siê na
cztery bloki. Ju¿ teraz widaæ
trzy takie bloki. Rosja, Stany
Zjednoczone i Unia Europej-

wi¹ty). Ale, chyba nie wszêdzie,
bo w nastêpnym wersecie
czytamy o jakichœ przera¿aj¹cych wydarzeniach, chyba
na Dalekim Wschodzie.
Co siê tam mo¿e staæ,
wyjaœnia wizja s³ynnego w
ca³ej Skandynawii jasnowidza, Szweda Antona Johanssona. W przepowiedni, og³oszonej 14 listopada 1907
roku, Johansson mówi³, ¿e
„za sto dwadzieœcia lat od
dziœ”, czyli w roku 2027,
Chiny zaatakuj¹ Rosjê. Na
pomoc Rosji rusz¹ Stany
Zjednoczone. Niemcy, korzystaj¹c z zaanga¿owania mocarstw w walkê z Chinami,
uderz¹ na Polskê. Tym razem
Anglia i Francja udziel¹ Polsce pomocy. Konflikt zakoñczy siê szybko, ale Polska nie
ufaj¹c Niemcom utworzy
w³asn¹ federacjê: Ukrainy,
Wêgier, Czech i Rumunii.
Granice federacji obejm¹
obszar od Morza Czarnego po
Ba³tyk. Tak mówi³ w roku
1907 Anton Johansson. Nasza
przepowiednia, choæ starsza
od szwedzkiej, mówi w zasadzie to samo. Konflikt polsko
– niemiecki mia³by nast¹piæ
wewn¹trz Unii Europejskiej,
co choæ g³upio wygl¹da, jest
chyba mo¿liwe.

W przepowiedni, og³oszonej 14 listopada 1907 roku, Johansson mówi³, ¿e „za
sto dwadzieœcia lat od dziœ”, czyli
w roku 2027, Chiny zaatakuj¹ Rosjê.
ska. Dojd¹ mo¿e jeszcze
gigantyczne Chiny...
Werset ósmy, czyli Wielka
Brytania i Francja. „Lew na
zachodzie” – symbol Wielkiej
Brytanii i kogut, symbol
Francji. Oba kraje bêd¹
broniæ „lewka”. Bo¿e! Nie
wiem, co to bêdzie za lewek!
Mo¿e Czechy? Mo¿e Bu³garia? Jakieœ niedu¿e pañstwo
maj¹ce w herbie lwa. Niema³o
jest takich pañstw na œwiecie.
„Lew na zachodzie” ju¿ teraz,
w ka¿dej chwili, mo¿e „na
tron wprowadziæ m³odzieñca”.
Williama, syna Karola i Diany,
który jak najbardziej nadaje
siê na przepowiadanego m³odzieñca. Obecnie panuje królowa El¿bieta II. Po niej ma
panowaæ jej najstarszy syn,

Werset dwunasty Przepowiedni nazywa Kijów, Odessê,
Witebsk i Czerkasy bastionami Europy. Dlaczego tak
dziwnie nazywa te miasta?
Przecie¿ nie le¿¹ one na obrze¿ach kontynentu i Europa
ci¹gnie siê za nimi w najlepsze chyba jeszcze o tysi¹ce
kilometrów. Mo¿e, wiêc mamy
tutaj sytuacjê podobn¹ do tej
z wersetu trzeciego, gdzie
cudem nazwane zosta³o coœ,
co my nazwaliœmy cudem
dopiero po wielu latach.
Bastiony Europy wydaj¹ siê
wtedy oznaczaæ przynale¿noœæ tych miast do Unii Europejskiej. Polska bynajmniej
nie musi siêgaæ od morza, do
morza i wystarczy, ¿e taki
zasiêg bêdzie mia³a federacja

Dziwaczne z pozoru sformu³owanie o trzech
stolicach Polski (werset trzynasty) mo¿e
oznaczaæ tylko to, ¿e stolica federacji
Polska, Ukraina, Wêgry, Rumunia, mo¿e
jeszcze Czechy i Bia³oruœ, bêdzie siê
mieœci³a w Polsce.
ksi¹¿ê Karol. Ale wcale tak nie
musi byæ i ksi¹¿ê Karol od
razu mo¿e siê zgodziæ na
koronacjê swojego syna,
wnuka El¿biety, Williama.
Wtedy, zgodnie z Przepowiedni¹ „m³odzieniec” stanie siê
królem Wielkiej Brytanii.
Zapanowaæ ma od tego momentu okres braterstwa miêdzy narodami (werset dzie-

pañstw, w których Polska
mo¿e odgrywaæ rolê tylko
pañstwa po³o¿onego centralnie i jedynie takie po³o¿enie
mo¿e j¹ spoœród innych
pañstw wyró¿niaæ. Dziwaczne
z pozoru sformu³owanie o
trzech stolicach Polski (werset
trzynasty) mo¿e oznaczaæ
tylko to, ¿e stolica federacji
Polska, Ukraina, Wêgry, Ru-

munia, mo¿e jeszcze Czechy
i Bia³oruœ, bêdzie siê mieœci³a
w Polsce, stolica samej Polski
bêdzie siê oczywiœcie mieœci³a
w Polsce, a do tego stolica
Unii Europejskiej, byæ mo¿e,
te¿ przeniesiona zostanie do
Polski. - Kto do¿yje, ten siê
przekona.
Werset piêtnasty, jest wersetem niezgody. Jest to werset
o Janie Pawle II i co do tego
nie mo¿e byæ w¹tpliwoœci.
Trzy korony, to bezwzglêdnie

Trzy korony, to
bezwzglêdnie
symbol papieskiej
tiary, papieskiego
przybrania g³owy
z okazji œwi¹t
najwa¿niejszych.
symbol papieskiej tiary,
papieskiego przybrania g³owy
z okazji œwi¹t najwa¿niejszych. Trzy korony papieskiej
tiary po³o¿one jedna nad
drug¹ symbolizowa³y najwy¿sz¹ w³adzê papie¿a jako
nauczyciela, kap³ana i pasterza. Od roku 1965 papie¿
Pawe³ VI przesta³ u¿ywaæ
tiary, co w konsekwencji spowodowa³o zanik tego zwyczaju,
ale w roku powstania przepowiedni tiara jak najbardziej
symbolizowa³a papiestwo.
Dlaczego ten werset znajduje
swoje miejsce w Przepowiedni
dopiero tak póŸno? Powinien
znajdowaæ siê du¿o wczeœniej. Prawda? To jest w³aœnie
powód, daj¹cy podstawê
domys³ów, czy kolejnoœæ
wersetów Przepowiedni nie
zosta³a aby pomylona. Nie
wiem. Nie bêdê zgadywa³, ale
jest to mo¿liwe. Przepowiednia przepisywana by³a z
rêkopisów hrabiego Wielog³owskiego, a te hrabia zapisywa³ albo w zeszytach, albo
nawet na luŸnych kartkach.
Na niezachowanie kolejnoœci wersetów wskazuje
równie¿ doœæ dziwne przedstawienie czasu, jaki panuje
w Przepowiedni. W obecnie
prezentowanej kolejnoœci
wersetów, czas omawiany
przez Przepowiedniê powinien zakoñczyæ siê chyba w
roku 1944 (czekajcie na to pó³
wieku). Ale sformu³owanie
„czekajcie na to pó³ wieku”
nie oznacza bynajmniej, ¿e
oczekiwanie nale¿y rozpocz¹æ
w roku 1893. Skoro niby czas
Przepowiedni dawno siê
skoñczy³, to czemu polski
„pomazaniec z Krakowa”
pojawi³ siê dopiero w roku
1978? Czemu te¿, brytyjskiego „m³odzieñca” mamy
dopiero teraz, a nie przed
rokiem 1944?
Jestem g³êboko przekonany o tym, ¿e Przepowiednia teraz dopiero nabiera
impetu, rozkrêca siê i jeszcze niejeden raz o niej
us³yszymy.
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LISTY DO REDAKCJI
Szanowna Redakcjo!
20 listopada 2008 roku
w Miejskim Gminnym Oœrodku Kultury w Mieszkowicach, przy licznie zgromadzonej publicznoœci odby³
siê mój trzeci wieczór literacki.
By³a to jednoczeœnie promocja III tomiku wierszy pt.:
„Mirra mojego ¿ycia... Bóg,
przemijanie, mi³oœæ, natura”,
dochód ze sprzeda¿y którego przeznaczê na pomoc
chorym i ubogim dzieciom.

Mieszkowice oraz
Biblioteka Publiczna Mieszkowice.
Wielkie dziêki Panu Marcinowi Romerowi - redaktorowi naczelnemu gazety „Kurier Galicyjski” w Stanis³awowie na Ukrainie, paniom
Marii Baszy i Irenie Masalskiej - redaktorkom w/w
gazety za sk³ad i ³amanie
oraz korektê mojego III tomiku, a tak¿e szczególnie
pañstwu Janinie i Piotrowi
Bladyniec - w³aœcicielom

Œwietnie prowadz¹c¹
wieczór by³a pani Maria
Butrynowska - Sipowicz,
profesjonalnie recytowa³y
wiersze panie Beata WoŸniak
i Miros³awa Bytrymowska.
O stronê muzyczn¹, jak
na I i II wieczorze autorskim,
bardzo staranie zadba³ pan
Zbigniew Ciszek. Towarzyszy³ on równie¿ zespo³owi
muzycznemu „Dobrawa”którego jest instruktorem i
do którego nale¿ê. Zespó³
wyst¹pi³ w sk³adzie; Zofia
Górkiewicz, Kazimiera Karczewska, Maria Niedzwiecka, Gra¿yna Kurzawa i Bo¿ena Duszak.
Wspó³organizatorami
byli: MGOK Mieszkowice,
TMZM Mieszkowice, GCI

drukarni „Polgraf “ w Dêbnie,
jak i pani Krystnie Krupce ich pracownicy - za „ekspresowy” druk i wydanie tego¿
tomiku.
Sponsorowali, wspomagaj¹c wieczór: pani Barbara
Nowicka- dyrektor MGOK
w Mieszkowicach, pañstwo
Kieliba, Michalscy, Kadzikowscy, Przeszak, pani Teresa
Mróz oraz E. Laska, E. Ho³owiñska, W. K. H. Sobas, M.
Paszko - ¯uk, J. Maziar, T.
Mokrzycka, Janina S³ugocka,
J. Kuœpiœ, J. Kornecka.
Dziêkujê paniom A. Jakowickiej, Cz. Po¿aryckiej, E.
Gr¹ckiej.
Wszystkim dziêkujê za
okazan¹ pomoc.
W³adys³awa Wawrzyniak

Szanowny Panie
Redaktorze!

Okazj¹ siê sta³o XX - lecie
Towarzystwa Mi³oœników
Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich oraz Dni Dziedzictwa Historycznego, obchodzone na œwiecie. Serdecznie pozdrawiam

Mam przyjemnoœæ przes³aæ Panu kartkê pami¹tkow¹ z otwarcia wystawy filatelistycznej zatytu³owanej
„Mój ukochany Lwów” ze
zbiorów prof. W³adys³awa
Alexiewicza z Poznania.

Witold Grygorowicz
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ŚWIĄTYNIA PARAFIALNA ORMIAN STANISŁAWOWSKICH
JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjêcia

rowana przez arcybiskupa
lwowskiego Jakuba Stefana
Augustynowicza „pod wezwaniem Niepokalanego Poczêcia
Najœwiêtszej Marii Panny”,
o czym œwiadczy tablica
pami¹tkowa, która zachowa³a
siê do dnia dzisiejszego.
Zbudowany koœció³, jak
pisze S. Bar¹cz, by³ „murowany w guœcie w³oskim, w
kszta³cie wieñca z dwoma
owalnymi wie¿ami od frontu
i z du¿¹ kopu³¹ we œrodku,
ozdobiony obrazem Boguro-

„Pierwsza œwi¹tynia
ormiañska w Stanis³awowie
zosta³a zbudowana w latach
1663 – 1664. By³ to niedu¿y
koœció³ drewniany. Inicjatorem budownictwa by³ za³o¿yciel miasta, Andrzej Potocki. W³aœnie on w dokumencie fundacyjnym pisa³:
„Ormianom, religii greckiej
na cerkiew, ¯ydom na szko³ê
(bo¿nicê) miejsca wymierzone bêd¹, z których ka¿dy
wed³ug wiary swojej, aby
odprawiali nabo¿eñstwo
dopuszczam...”. Wymierzone dla Ormian miejsce
znajdowa³o siê w samym
centrum Stanis³awowa, na
zbiegu ulic Ormiañskiej i
Antoniewicza. Bogaci Ormianie, np. Owanes, syn Grzegorza, równie¿ pomagali
w budowie œwi¹tyni.
Obraz, s³yn¹cy cudami
Od 1665 r. wœród stanis³awowskich Ormian rozpocz¹³
siê proces wprowadzenia unii
z Rzymem. Pierwszy ksi¹dz
unicki, Józef, który przyby³ ze
Lwowa, spotka³ siê z oporem
gminy ormiañskiej, która
trzyma³a siê starego wschodniego obrz¹dku i wyznawa³a
Katolikosa w Eczmiadzynie.
Ów ksi¹dz otrzyma³ w darze
od Potockiego budynek obok
cerkwi na parafiê i sukno na
nowe szaty. Parafii ormiañskiej w³aœciciel miasta podarowa³ folwark i czêœæ pola we
wsi Kniahynicze niedaleko
Stanis³awowa i m³yn we wsi
Uhrynów, który przynosi³ 18
z³ dochodu rocznie. Nie nawi¹zawszy dobrych stosunków
ze „starszymi nacji ormiañskiej”, ksi¹dz Józef by³ zmuszony opuœciæ miasto. Na jego
miejsce abp Miko³aj Torosowicz mianowa³ dnia 20. 07.
1666 r. ojca Grzegorza Balsamowicza, który umia³ przekonaæ
„starszych nacji” do przejœcia
na obrz¹dek ormiañskokatolicki.
Opis ozdobienia i o³tarzy
starego drewnianego koœcio³a
ormiañskiego siê nie zachowa³. Wiadomo tylko, ¿e ju¿ od
pocz¹tku XVIII w. w koœciele
by³ obraz Matki Boskiej £askawej, kopia obrazu Matki
Boskiej Czêstochowskiej.
Sadok Bar¹cz twierdzi³, ¿e
namalowa³ go nieznany
malarz na zamówienie pisarza gminy ormiañskiej Dominika (Doniga). Obraz pocz¹tkowo znajdowa³ siê w domu
tego pisarza, a gdy sta³ siê
cud uzdrowienia oczu przy
modlitwach do tego obrazu,
odda³ go do koœcio³a. W kronice koœcielnej i w latach
póŸniejszych notowano liczne
cuda i uzdrowienia. W kronice ormiañskiej parafii jest
zapis, ¿e dnia 22. 08. 1742 r.
na obrazie pojawi³y siê ³zy.

Koœció³ ormiañski w Stanis³awowie

Ambona

Wnêtrze koœció³a. Widok na o³tarz g³ówny
Owa wiadomoœæ w mgnieniu
oka rozesz³a siê po ca³ym
mieœcie. Inne liczne cuda
podczas modlitwy przy tym
obrazie by³y szeroko znane
daleko poza granicami Stanis³awowa. Zebra³ je i opisa³
ksi¹dz Jakub Manugiewicz,
dr teologii i infu³at, który
równie¿ od 1743 r. rozpocz¹³
budowê nowej ormiañskiej
œwi¹tyni murowanej.
Nowa œwi¹tynia murowana
Fundatorem nowego koœcio³a by³ Józef Potocki,
hetman wielki koronny,. On
równie¿ dnia 28. 05. 1743 r.
uroczyœcie po³o¿y³ kamieñ
wêgielny pod budowê œwi¹tyni. Czêœæ wspó³czesnych

autorów (konserwator dr. Z.
Hornung) uwa¿a, ¿e autorem
projektu by³ wojskowy in¿ynier kapitan A. Schulzer (lub
Szilcer). Znaczne œrodki na
budowê zebrali równie¿ kupcy

dzicy z Dzieci¹tkiem Jezus.
D³ugoœæ koœcio³a wynosi³a 18
s¹¿eñ, a szerokoœæ 12” (jeden
s¹¿eñ dorównuje 1,728 metrów). Dalsze ozdobienie
œwi¹tyni postêpowa³o doœæ
powoli. Jeszcze w 1800 r. nie
by³a ona otynkowana na
zewn¹trz. We wnêtrzach gdzieœ
oko³o 1800 r. malarz Jan
Solecki wykona³ freski w
stylu barokowym. W latach
1811 – 1826 koœció³ by³
zamkniêty z powodu licznych
uszkodzeñ wnêtrza i z braku
œrodków na renowacjê. Znany
podró¿nik ormiañski Minas
Py¿yszgianc w 1820 r. pisa³:
„Koœció³ ormiañski jest bardzo ³adny i wspaniale na
odpowiednim miejscu zbudowany, kolumnami ozdobiony,
jasny i nie odró¿niaj¹cy siê od
wspania³ych koœcio³ów W³och.
Po jednej stronie g³ównego
o³tarza mieœci siê zakrystia,
po drugiej stronie – biblioteka
ormiañskich, ³aciñskich i polskich ksi¹¿ek, miêdzy którymi
s¹ tak¿e ksi¹¿ki w jêzyku
tatarskim. W tyle za g³ównym

22. 08. 1763 r. œwi¹tynia zosta³a konsekrowana przez abp. lwowskiego
Jakuba Stefana Augustynowicza.
i rzemieœlnicy. W 1748 r. J.
Potocki zapisa³ na dobudowê
œwi¹tyni 1000 z³. reñskich
corocznie. Wtedy by³a to doœæ
du¿a suma. W 1762 r. budownictwo koœcio³a w zasadzie by³o ukoñczone, a dnia
22. 08. 1763 r. œwi¹tynia
zosta³a uroczyœcie konsek-

o³tarzem znajduje siê skarbiec
murowany, nad którym jest
komnata, gdzie dawniej przechowywano fundusze mszalne.
Dooko³a koœcio³a rozlega siê
obszerny dziedziniec z budynkiem parafialnym.” Ormiañska œwi¹tynia jest o rozmiarach: oko³o 35 metrów

d³ugoœci i 20 metrów szerokoœci, orientowana na osi
wschód – zachód. O³tarz g³ówny
jest zwrócony na wschód,
fasada wychodzi na Rynek.
Po przebudowach XIX –
wiecznych koœció³ nie posiada ju¿ du¿ej kopu³y nad
skrzy¿owaniem nawy i transeptu.
Poszczególne czêœci
œwi¹tyni
Dziêki pomieszczeniom,
przybudowanym do prezbiterium, œwi¹tynia utraci³a na
zewn¹trz wygl¹d krzy¿owy
i przypomina prostok¹t.
Transept tylko nieznacznie
wystêpuje w stosunku do
szerokoœci nawy, otoczonej
kwadratowymi kaplicami, po
dwie z ka¿dej strony. Kaplice
s¹ po³¹czone miêdzy sob¹ i stronami transeptu w¹skimi przejœciami i otwarte s¹ w stronê
nawy. Sklepienie nawy jest
wsparte o dwa filary z ka¿dej
strony, ozdobione podwójnymi
pilastrami.
Przy pierwszym lewym filarze znajduje siê ambona.
Wejœcie z transeptu do czêœci
o³tarzowej flankowano trzema
kolumnami z ka¿dej strony,
o które opiera siê belkowanie.
Bogactwo ozdobienia jest
równie¿ akcentowane przez
podwójne pilastry. Cztery wolnostoj¹ce kolumny flankuj¹
nieg³êbok¹ absydê, w której
znajduje siê wielki o³tarz.
Wszystkie kolumny i pilastry
ustawione s¹ na wysokich
coko³ach. Kolumny, pilastry
i filary podtrzymuj¹ rozbudowane belkowanie o wydatnym gzymsie, obiegaj¹ce w sposób ci¹g³y ca³e wnêtrze. Sklepienie nawy g³ównej sk³ada
siê z dwóch przêse³.
Koœció³ jest oœwietlony
przez dziesiêæ okien, znajduj¹cych siê w górnej czêœci
œcian bocznych nawy g³ównej
nad dachami kaplic. Ka¿da
kaplica dodatkowo ma jeszcze
jedno okno, zakoñczone pó³koliœcie. Wejœcie g³ówne znajduje siê na osi budowli i jest
flankowane dwoma kolumnami, na których opiera siê
belkowanie, ozdobione wolutami. Fasada w czêœci centralnej miêdzy dwoma wie¿ami
jest wklês³a, z oknem w drugiej kondygnacji, zakoñczona
trójk¹tnym frontonem i zwieñczona poz³acanym obrazem
Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem
Jezus. Na zewn¹trz korpus
œwi¹tyni jest podzielony przez
rozbudowane belkowanie na
dwie kondygnacje i ozdobiony
równomiernie rozmieszczonymi pilastrami, ustanowionymi na wysokich coko³ach.
Pod chórem muzycznym
znajduje siê niedu¿y przedsionek (kruchta), który zajmuje
ca³¹ szerokoœæ nawy.
Chór opiera siê o masywne
filary, miêdzy którymi znajduj¹ siê trzy otwory wejœciowe.

29
Kurier Galicyjski * 16.XII.2008  16.0I.2009

Z dŸwiêkiem
dzwonków
melodyjnych,
wraz z op³atkiem
wigilijnym
w dzieñ Bo¿ego
Narodzenia
œlê serdeczne Ci
¿yczenia!

ciela (301 r.) Œciana pó³nocnego ramienia transeptu zosta³a ozdobiona alegorycznymi
scenami. W iluzjonistycznych
niszach na coko³ach namalowano figury dwóch œwiêtych
starców, jeden z krzy¿em,
drugi z ksi¹¿k¹ (Ewangeli¹).
Dooko³a nich s¹ postacie
Chiñczyka, Murzyna oraz
Indianina. Byæ mo¿e, jest to
symboliczne przedstawienie

by³ du¿y obraz olejny „Chrzest
króla Armenii Tirydatesa III”.
Na przeciwleg³ej, po³udniowej
stronie w o³tarzu znajdowa³
siê obraz Chrystusa Ukrzy¿owanego. PóŸniej (w XX w.)
znajdowa³ siê tam równie¿
obraz Matki Boskiej Trynitarskiej (trzymaj¹cej w rêce
kwiat) pochodz¹cy z ju¿
nieistniej¹cego koœcio³a
ojców Trynitarzy, który zosta³

Centralne przejœcie jest znacznie szersze i wy¿sze od dwóch
bocznych, zakoñczone pó³kolist¹ arkad¹. Parapet chóru
ozdobiono kompozycj¹ freskow¹, a filary wejœcia – pilastrami. Nad chórem sklepienie
konchowe, w nawie – kolebkowe z lunetami, zaœ w prezbiterium – ¿eglaste.
Freski oraz inne zdobienia
osiemnastowieczne
Cenne barokowe freski
pêdzla Jana Soleckiego zachowa³y siê jedynie na
sklepieniu prezbiterium i nawy, a równie¿ w czêœci górnej
nawy nad gzymsem. Na sklepieniu prezbiterium znajduje siê scena Zwiastowanie
Najœwiêtszej Marii Panny. W
przêœle krzy¿owym – Wniebowziêcie NMP. Sklepienie nawy
ozdobiono wielofiguraln¹
kompozycj¹, któr¹ podzielono

Dekoracja rzeŸbiarska koœcio³a
wyró¿nia siê
wysokim poziomem
wykonania i stylow¹
jednorodnoœci¹.
na kilka scen. Centralna scena
– to Ukoronowanie NMP,
ozdobiona barokow¹, namalowan¹ z³otem, ram¹. Akcja
odbywa siê w œwi¹tyni, na tle
bogatej architektury o³tarza z
potrójnymi marmurowymi
kolumnami. Po obu stronach
przedstawiono figury Aposto³ów i Ewangelistów. Nad
chórem muzycznym tradycyjnie przedstawiono Dawida,
który gra na harfie. Na sklepieniu po³udniowego ramienia
transeptu jest przedstawiona
scena „Modlitwa w Ogrójcu”.
Na œcianach freski przedstawiaj¹ Chrystusa przed Pi³atem, Poca³unek Judasza i Niesienie (dŸwiganie) Krzy¿a na
Golgotê.
Na œcianie pó³nocnego ramienia transeptu na sklepieniu przedstawiono scenê z
historii Armenii – chrzest
Króla Armenii Tirydatesa III
i jego ma³¿onki Królowej
Aszchen, udzielany im przez
œwiêtego Grzegorza Oœwieci-

Biskupów i dwie figury Œwiêtych Rycerzy (prawdopodobnie œw. Marcin i œw. Jerzy).
Ambona by³a zwieñczona figur¹ œw. Ambro¿ego. O³tarze
boczne zdobi³y barokowe
figurki puttów (uskrzydlonych anio³ków). Czêœæ rzeŸb
z koœcio³a ormiañskiego znajduje siê obecnie w muzeach
Stanis³awowa i Oleska. W Stanis³awowskim Muzeum Krajoznawczym – figury œw. Onufrego, œw. Piotra, œw. Paw³a,
œw. Longina, Józefa, Jana,
Jerzego. W Muzeum Sztuki (w
dawnej kolegiacie) znajduje
siê rzeŸba œw. Miko³aja. Polichromowane w ciemnych
kolorach figury œw. Jana Nepomucena, Rocha, a równie¿
Dawida i Salomona znajduj¹
siê w muzeum w Olesku. Owe
cztery rzeŸby pochodz¹ z
o³tarzy bocznych w kaplicach. Katalog wystawy stanis³awowskiej z 1928 r. zawiera
jeszcze kilka figur œwiêtych
z koœcio³a ormiañskiego,
które by³y przedstawione na
tej wystawie, zaœ miejsce, w
którym znajduj¹ siê obecnie,
nie jest znane. S¹ to postacie:
Chrystusa Zmartwychwsta-

Losy koœcio³a w XIX
i na pocz¹tku XX w.
W ci¹gu XIX w. koœció³ ormiañski by³ kilka razy odnawiany, a nawet by³ czêœciowo
przebudowany. W latach 1811
– 1826 œwi¹tynia zosta³a
zamkniêta, bo nie by³o odpowiednich œrodków na remont.
W 1826 r. nowy proboszcz
Antoni Borkowski rozpocz¹³
renowacjê i regularne odprawia³ Msze œw. w koœciele. Owe
prace prowadzone w ci¹gu
siedmiu lat zosta³y zakoñczone w 1833 r. W latach
1855 – 1858 podczas kolejnej

XVIII - wieczna figura
barokowa

Cenne barokowe freski pêdzla Jana Soleckiego
szerzenia wiary chrzeœcijañskiej w Azji, Afryce i Ameryce
i pracy misjonarskiej duchowieñstwa katolickiego.
O³tarze
Ksiêgi inwentaryzacyjne
z koñca XVIII w. i pocz¹tku
XIX w. (1818 r.) œwiadcz¹ o
tym, ¿e wielki o³tarz by³ murowany i pomalowany, pod
imitacjê marmuru. Miêdzy
czterema kolumnami sta³y
dwie figury œwiêtych, tabernakulum by³o drewniane,
poz³acane ozdobione drewnianymi, poz³acanymi rzeŸbami
Dawida, Moj¿esza i dwóch
biskupów. Na œcianie nad
o³tarzem znajdowa³ siê du¿y
obraz Niepokalanego Poczêcia
NMP. W o³tarzu by³y umieszczone dwa obrazy – Matki
Boskiej £askawej i Chrystusa,
który upad³ pod ciê¿arem
krzy¿a. W prezbiterium by³y
cztery o³tarze boczne, w kaplicach nawy - te¿ cztery i dwa
przy œcianach transeptu.
O³tarze w kaplicach mia³y
marmurowe kolumny, reszta
– kamienne. W nawie by³y 32
³awki i 2 konfesjona³y. Posadzka by³a z p³yt piaskowca.
Przed prezbiterium zosta³y
zbudowane drewniane balaski.
W kaplicach bocznych o³tarze
by³y poœwiêcone œwiêtym Micha³owi, Józefowi, Antoniemu i Kajetanowi. W o³tarzu
na stronie pó³nocnej transeptu

zamkniêty podczas reform
józefiñskich.
Dekoracja rzeŸbiarska
œwi¹tyni by³a wykonana
miêdzy rokiem 1748, gdy
tylko zaczêto wznosiæ mury,
a rokiem 1762. W XVIII w.
sk³ada³a siê ona z 38 wielkich
poz³acanych figur œwiêtych,
wykonanych w stylu barokowym. RzeŸby by³y ustanowione w o³tarzach, w nawie
g³ównej obok filarów i kolumn,
i w górnej czêœci nad gzymsem
w prezbiterium, i w transepcie. Z biegiem czasu czêœæ
rzeŸb znik³a, lub zosta³a przekazana do muzeów.
Dekoracja rzeŸbiarska
koœcio³a ormiañskiego wyró¿nia siê wysokim poziomem

XVIII - wieczna figura
Œwiêtego Rycerza
³ego, alegorii Wiary i Mi³oœci,
a równie¿ drewniana, polichromowana kropielnica. Na
tej samej wystawie przedstawiono portrety i obrazy,
które w tym czasie znajdowa³y siê w koœciele lub plebanii ormiañskiej. Wœród
nich portrety arcybiskupów
S. Stefanowicza, J. Tumanowicza i jeszcze dwóch nieznanych lwowskich arcybiskupów,
równie¿ stanis³awowskich
ksiê¿y Krzysztofa Roszko Bogdanowicza (1686 – 1767), Jakuba Warteresiewicza (zmar³

28 wrzeœnia 1868 r. w Stanis³awowie
wybuch³ po¿ar, który zniszczy³ prawie
ca³e miasto, m.in., znacznie zosta³a
uszkodzona œwi¹tynia ormiañska.
wykonania i stylow¹ jednorodnoœci¹. Jednak, nie da siê
wyznaczyæ autora (lub autorów)
owych figur. Do dnia dzisiejszego w koœciele zachowa³y
siê: w prezbiterium – grupa
rzeŸbiarska Zwiastowanie,
figury œw. Konstantego Wielkiego, œw. Longina; w transepcie
– œw. Grzegorza, Archanio³a
Micha³a, œw. Andrzeja, œw. Jakuba, dwie figury Œwiêtych

w 1732 r.), Jakuba Manugiewicza (zmar³ w 1774 r.), ojca
Leona z zakonu Trynitarzy,
œw. Grzegorza Oœwieciciela
Armenii (XVII w.), Matki
Boskiej z Dzieci¹tkiem Jezus
(XVI – XVII w.), Chrystus na
krzy¿u z klêcz¹c¹ Mari¹ Magdalen¹, Pok³on Trzech Króli
(XVIII w.) G³owa Chrystusa
(XVII – XVIII w.), namalowana
na skórze koziej.

renowacji dach nakryto blach¹. Dnia 28 wrzeœnia 1868 r.
w Stanis³awowie wybuch³
straszny po¿ar, który zniszczy³
prawie ca³e miasto, miêdzy innymi, znacznie zosta³a uszkodzona œwi¹tynia ormiañska.
Sklepienia uleg³y os³abieniu,
na nich pojawi³y siê pêkniêcia.
Zosta³a zniszczona czêœæ
fresków, rzeŸb i ozdobienie
o³tarzy bocznych. Odbudow¹
zaj¹³ siê nowy proboszcz
Isaak Isakowicz, przysz³y
arcybiskup lwowski. Na
remont uda³o siê mu zebraæ
18 tys. z³ reñskich. By³y to
zbyt nik³e koszty, z tego, wiêc,
powodu nie brano pod uwagê
wymagañ konserwatorów,
prowadzono tylko podstawowe
prace budowlane i zabezpieczaj¹ce. Wiêc, zniszczono
albo zamurowano czêœæ barokowych bia³okamiennych
elementów ozdobienia fasady,
przebudowano kopu³y wie¿,
zaœ same wie¿e nieco obni¿ono.
Zamurowano dwa wejœcia
boczne do koœcio³a, które
znajdowa³y siê w wie¿ach
frontowych. Po rzemieœlniczemu, nie fachowo, przemalowano freski. Dach œwi¹tyni
nakryto now¹ blach¹, zawieszono dwa nowe dzwony,
zbudowano nowy budynek
parafialny. Po tym remoncie
œwi¹tyni znacznie obni¿y³ siê
poziom ozdobienia wnêtrz,
równie¿ zmieni³ siê jej wygl¹d
zewnêtrzny.
Odrestaurowanie œwi¹tyni
w latach 20. XX w.
Podczas I wojny œwiatowej
w latach 1916 – 1917 Rosjanie umieœcili pozycjê swojej
artylerii niedaleko œwi¹tyni
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ormiañskiej. W wyniku
obstrza³u przez ich wojska
austriackie, kilka pocisków
austriackich trafi³o w koœció³
– w wie¿ê i fasadê. Dach zosta³
uszkodzony w wielu miejscach. Podczas wycofywania
siê wojsk rosyjskich ¿o³nierze
wybili drzwi do zakrystii.
Œnieg i deszcz przenika³y do
wnêtrza œwi¹tyni, w wyniku
czego znacznie ucierpia³y
freski. Rosyjska w³adza wojskowa zarekwirowa³a wszystkie
dzwony. W 1919 r. nowym
proboszczem zosta³ ks. Franciszek Komusiewicz. On rozpocz¹³ remont koœcio³a i œwi¹tynia zosta³a odrestaurowana
jako zabytek architektury i historii. W pierwszej kolejnoœci
w 1922 r. dach przebudowano
i pokryto now¹ ocynkowan¹
blach¹, a kopu³y wie¿ – miedzian¹. Roboty by³y prowadzone przez firmy stanis³awowskie Ignacego Gonka i Alfreda Gellnera, koszty wykorzystane na remont stanowi³y
6 390 288 marek polskich.
Technicznym kierownikiem
zosta³ in¿ynier Bronis³aw Ku³akowski, a od 1924 r. – in¿.
Stanis³aw Trela. Pod jego
kierownictwem i nadzorem
konserwatora dra Jóefa Piotrowskiego przeprowadzono
gruntown¹ renowacjê fresków
i dwóch bocznych alabastrowych o³tarzy œw. Micha³a i œw.
Józefa. Z bia³ego marmuru
wykonano nowe antependium
o³tarza g³ównego (koszt –
5200 z³., które ozdobiono
subtelnymi reliefami, w stylu
Art. – deco, wed³ug projektu
architekta lwowskiego Witolda
Rawskiego. Wed³ug tego projektu, wy³o¿ono now¹ marmurow¹ posadzkê w prezbiterium i z p³yt kamiennych w nawie.
Na zewn¹trz koœció³ powtórnie otynkowano, przy
czym ods³oniêto i odrestaurowano czêœæ bia³okamiennych
gzymsów i portal wejœcia
g³ównego. Osuszono zawilgocone fundamenty, przeprowadzono kanalizacjê i oœwietlenie elektryczne. Zbudowano
nowe ogrodzenie i dwie bramy
wjazdowe. We wnêtrzu przed
prezbiterium zbudowano
nowe balaski z czarnego alabastru i bia³ego marmuru. W
wejœciach do zakrystii i skarbca wmurowano nowe odrzwia
alabastrowe i zamontowano
dêbowe drzwi. Wszystkie prace
z alabastru i marmuru wykona³a stanis³awowska firma
rzeŸbiarza Mariana Antoniaka.
Przeprowadzono renowacjê wszystkich drewnianych
XVIII – wiecznych rzeŸb i odnalezionych w prezbiterium
pod warstw¹ tynku fresków
w kolorze sepii, ze scenami z
historii cudownego obrazu
Matki Boskiej £askawej. Z ofiar
wiernych zakupiono trzy nowe
dzwony o wartoœci 9549 z³,
czwarty ofiarowa³ proboszcz
ks. F. Komusiewicz. Dnia
20.10.1927 r. odby³o siê uroczyste poœwiêcenie dzwonów,
które otrzyma³y imiona:

Matki Bos-kiej £askawej, œw.
Grzegorza Oœwieciciela, œw.
Stanis³awa Kostki i œw.
Józefa. W 1930 r. lwowski
jubiler
W.
Sokulski
odrestaurowa³ i poz³oci³ osiem
kielichów, dwie monstrancje,
dwa kandelabry i inne przedmioty, ogólnie na sumê 1 535
z³. Szczególn¹ wartoœæ stanowi³a monstrancja, która pochodzi³a z 1702 r. Do 1930 r.
g³ówne prace restauracyjne
koœcio³a zakoñczono. Ich
koszt wynosi³ 60 000 z³. Po
zakoñczeniu remontów w
1930 r. w prezbiterium wmurowano dwie br¹zowe restauracyjne tablice pami¹tkowe.
Prace kontynuowano w
latach 1930 – 1936, a ogólna
suma wydatków przekroczy³a
375 000 z³. Tylko przebudowa
i remont organów, zaopatrzenie
ich w nowy elektryczny silnik
dla t³oczenia powietrza i budowa nowego neobarokowego
prospektu wg projektu W.
Rawskiego kosztowa³o 56000
z³. Zabytkowe organy by³y
zbudowane jeszcze w koñcu
XVIII w., mia³y 11 rejestrów,
jeden manua³ i peda³ i by³y
odrestaurowane w latach:
1850, 1869 i 1901. W œwi¹tyni
przeprowadzono restauracjê
16 siedmiometrowych kolumn
o³tarza g³ównego i bocznych,
wstawiono nowe metalowe
okna. Brak œrodków nie
pozwoli³ na wprawienie w
okna witra¿y, które zamierzano
zamówiæ u J. H. Rosena.
Zabrak³o pieniêdzy równie¿
na wykonanie wed³ug projektu W. Rawskiego piêciu
nowych marmurowych antepediów dla o³tarzy bocznych.
Koronacja obrazu
Matki Boskiej £askawej
Ks. F. Komusiewicz przez
kilka lat prowadzi³ przygotowania do uroczystej koronacji
z³otymi koronami papieskimi
cudownego obrazu Matki Boskiej £askawej, ale zmar³ w
przeddzieñ uroczystoœci, dnia
28. 08. 1936 r. W tej sytuacji
arcybiskup J. Teodorowicz
mianowa³ nowym administratorem, a póŸniej - proboszczem parafii ks. Leona Isakowicza, który zrobi³ wszystko,
co tylko mo¿liwe, ¿eby wzorcowo zorganizowaæ i przeprowadziæ proces koronacji.
Arcybiskup mianowa³ równie¿
do Stanis³awowa dwóch
m³odych wikariuszy: ks. Kazimierza Romaszkana i ks. Sergiusza Eguliana. Dnia 17
listopada 1936 r. og³oszono
dekret Najprzewielebniejszej
Kapitu³y Watykañskiej o
koronacji, a delegatem Papie¿a do dokonania koronacji
mianowano abpa. J. Teodorowicza. Arcybiskup postanowi³
równie¿ po³¹czyæ uroczystoœæ
koronacji cudownego obrazu
z obchodami jubileuszu 50 –
lecia swoich œwiêceñ kap³añskich. Taki wybór nie by³ przypadkiem, poniewa¿ m³ody
ksi¹dz J. Teodorowicz odprawi³
swoj¹ pierwsz¹ Mszê œwiêt¹
dnia 2 lutego 1887 r. w³aœnie

Ludność polska na Wołyniu
w stanis³awowskiej œwi¹tyni,
a na pami¹tkê tego wydarzenia jego matka Gertruda
Teodorowicz z domu Ohanowicz z³o¿y³a w o³tarzu g³ównym, u stóp cudownego obrazu
„koronê szczeroz³ot¹ i bogato
ozdobion¹ kamieniami szlachetnymi”.
Uroczystoœci koronacyjne
odby³y siê dnia 30 maja 1937 r.
Koœció³ by³ bogato i gustownie ozdobiony i na zewn¹trz
oœwietlony. Przyby³o 17 biskupów wszystkich trzech
obrz¹dków katolickich, na
czele z Prymasem Polski Augustem Hlondem. Wœród
biskupów rzymskokatolickich byli: Adam Sapieha z Krakowa, R. Ja³brzykowski z
Wilna. Koœció³ greckokatolicki
prezentowali biskup S. Czarniecki, J. Buczko, G. Chomyszyn. Z Wiednia przyjecha³
prze³o¿ony generalny ormiañskich mechitarystów o. Mesrop
Habozian. Uroczystoœci koronacyjne odbywa³y siê na boisku
w D¹browie. Za wzorcow¹
organizacjê uroczystoœci Papie¿ Pius XI mianowa³ ks. L.
Isakowicza tajnym szambelanem papieskim. W 1938 r. abp
J. Teodorowicz mianowa³ wikariuszami dwóch m³odych
ksiê¿y – Kazimierza Filipiaka
i Kazimierza Roszkê. W czasie
II wojny œwiatowej w³aœnie
oni wraz z proboszczem L.
Isakowiczem opiekowali siê
œwi¹tyni¹ ormiañsk¹ i nieliczn¹ wspólnot¹ ormiañsk¹.
Losy ormiañskiej parafii
stanis³awowskiej
po II wojnie œwiatowej
4 maja 1944 r. zmar³ ks.
L. Isakowicz i zgodnie z jego
wol¹ proboszczem mianowano
ks. K. Filipiaka. W maju 1946 r.
on, jako jeden z ostatnich
repatriantów, wyjecha³ do Polski,
zabieraj¹c ze sob¹ cudowny
obraz Matki Boskiej £askawej,
czêœæ przedmiotów kultu i ozdobienie o³tarzy, archiwum
parafii. Wszystkie te rzeczy
przywióz³ on do Gdañska i
umieœci³ w kaplicy zrujnowanego koœcio³a œw. Piotra i Paw³a.
Wiele lat swego ¿ycia poœwieci³ na odbudowê tego koœcio³a
i zachowanie zabytków historycznych Ormian stanis³awowskich. Po wyjeŸdzie ks. K.
Filipiaka w³adze sowieckie
przekaza³y œwi¹tyniê Rosyjskiej
Cerkwi Prawos³awnej, a po
dwu latach przekazano koœció³
na potrzeby pracowni miejscowych malarzy i rzeŸbiarzy.
W 1971 r. po gruntownym
remoncie w dawnym koœciele
otwarto Muzeum historii religii i ateizmu. W 1990 r. dawn¹
œwi¹tyniê ormiañsk¹ przekazano Cerkwi Prawos³awnej
Patriarchatu Kijowskiego.
Pomieszczenia koœcio³a zmieniono zgodnie z wymogami
obrz¹dku wschodniego –
zbudowano ikonostas, pojawi³y siê nowe napisy, obrazy
etc. W 1992 r. koœció³ podniesiono do rangi œwi¹tyni katedralnej.
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BADANIA
ARCHIWALNE
JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjêcie
Ksi¹dz dr Waldemar Witold
¯urek, pracuje na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim im.
Jana Paw³a II w Lublinie i bada historiê Wo³ynia, a mianowicie genealogiê rodów wo³yñskich. Wyda³ ju¿ piêæ tomów
z nazwiskami parafian z ksi¹g
parafialnych diecezji ³uckiej.
W zesz³ym roku ksi¹dz biskup ordynariusz ³ucki Marcjan Trofimiak mianowa³
ksiêdza ¯urka kanonikiem
honorowym diecezji ³uckiej.
Ksi¹dz dr Waldemar Witold ¯urek zgodzi³ siê powiedzieæ kilka s³ów dla „Kuriera
Galicyjskiego”:
- Pracujê na KULu, w Instytucie Archiwum Bibliotek
i Muzeów Koœcielnych. Jak
sama nazwa wskazuje, zajmujemy siê tematyk¹ archiwów
i muzeów koœcielnych poprzez
organizowanie sympozjów,
drukowanie artyku³ów naukowych w naszym organie,
pó³roczniku. Moje zainteresowania i badania w³asne ukierunkowuj¹ siê na Wschód,
szczególne interesuj¹ mnie
rody, genealogie, dane osobowe osób, które by³y mieszkañcami ziemi wo³yñskiej do
1945 r., niektórzy pozostali,
inni zostali repatriowani. Poszukuj¹ swoich przodków, ze
wzglêdów rodzinnych, kiedy
chc¹ uzupe³niæ wiadomoœci o
nich, lub staraj¹ siê o dokumenty urzêdowe w celu wyrobienia aktualnie obowi¹zuj¹cych dokumentów to¿samoœci,
lub przyjêcia sakramentów,
lub uzyskania odszkodowañ
z tytu³u utraconego mienia.
Zainteresowanie takimi danymi jest du¿e, nie jestem w
stanie przerobiæ wszystkiego
i odpowiedzieæ pozytywnie na
zapytania z terenu i proœby.
Wiêc wys³a³em trzy tomy, z piêciu dotychczas przeze mnie
opracowanych, do archiwów
diecezjalnych, aby ka¿dy
móg³ siê zapoznaæ z ich zawartoœci¹ i dopiero póŸniej,
kiedy osoba ma konkretne
dane, precyzyjnie sprawdzone,
wtedy zwraca siê do nas i my
wydajemy odpowiednie dokumenty. Dane, które dotychczas
siê ukaza³y, dane osobowe z
akt parafialnych diecezji
³uckiej do 1945 r., pochodz¹
z ksi¹g, z zapisów, skorowidzów, luŸnych kartek, luŸnie
zachowanych zapisów w jêzyku polskim i ukraiñskim,
oczywiœcie, przet³umaczonych
z jêzyka ukraiñskiego na
polski, zosta³y sporz¹dzone
przez kap³anów ³uckich. Te
dane, które mamy w posiadaniu czy w depozycie - ksiêgi
metrykalne i zapiski na temat
tych osób - otrzymaliœmy od

ostatniego kap³ana diecezji
³uckiej, ksiêdza pra³ata Krajczy z Krakowa, który przekaza³ je KUL – owi z nadziej¹, ¿e
zostan¹ one opracowane i
opublikowane.
S³ynnymi XV – wiecznymi
rodami wo³yñskimi osobiœcie
siê nie zajmujê. Badania na
ten temat prowadzi³ mój poprzednik, ksi¹dz Telus Pallotyn.
Z pojedynczych luŸnych kartek
uzupe³nia³ dane, które ju¿
by³y wydane na temat rodów
szlacheckich. To nawet ukaza³o siê drukiem w naszym
pó³roczniku.
Archiwum diecezji ³uckiej
jest w opracowaniu, zostanie
wydany katalog, bêd¹ udostêpnione w wersji elektronicznej.
- Z jakimi instytucjami
ukraiñskimi wspó³pracujecie w swoich badaniach?
- Kontaktujemy siê stale,
ale nie na zasadzie urzêdowej,
tylko indywidualnej, w ramach badañ w³asnych,
g³ównie z archiwum pañstwowym we Lwowie.
- Proszê powiedzieæ, czy
s¹ prowadzone równie¿ badania, dotycz¹ce dawnych
muzeów koœcielnych na
terenach Kresów?
- Wiadomo, ¿e we Lwowie
przed wojn¹ by³y dwa muzea
diecezjalne. Koœcielne – muzeum archidiecezji rzymskokatolickiej i muzeum archidiecezji ormiañskokatolickiej.
Obydwa zosta³y przez Sowietów
zniszczone, zaœ zbiory czêœciowo rozproszone, czêœciowo
zaginê³y. Poniewa¿ zajmujemy siê tematyk¹ archiwaln¹,
biblioteczn¹ i muzealn¹, co
trzy lata z danej dziedziny
organizujemy sympozjum.
W 2009 r. planujemy sympozjum, dotycz¹ce muzeów.
Pad³a równie¿ propozycja od
naszej kole¿anki z Uniwersytetu z Katedry Historii Sztuki, od p. dr Beaty Skrzydlewskiej, ¿eby takie sympozjum
siê odby³o we Lwowie. Ale to
jest trudne, mamy za ma³o
czasu, by znaleŸæ prelegentów, przygotowaæ wszystko
i zorganizowaæ, ale w przysz³oœci organizujemy takie
sympozjum. Natomiast w
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przysz³ym roku organizujemy
sympozjum dotycz¹ce muzeów w Kielcach ze wzglêdu
na wa¿n¹ rocznicê muzeum
kieleckiego. Swego czasu
mieliœmy sympozjum z okazji
stulecia muzeum w Przemyœlu. Organizowane by³o
wspólnie z kuri¹ biskupi¹ i
tamtejszym muzeum.
- Co ksi¹dz mo¿e powiedzieæ na temat swoich badañ,
dotycz¹cych dzia³alnoœci
ojców salezjanów na terenach wschodnich, równie¿
po II wojnie œwiatowe?
- Wyk³adam w Seminarium
Salezjañskim w Krakowie.
Zajmujê siê badaniami, dotycz¹cymi historii Salezjanów,
szczególnie na terenach
wschodnich. Poszukujê œladów
mêczenników salezjañskich
z czasów II wojny œwiatowej.
By³em na Podolu, w Buczaczu. Jestem autorem ksi¹¿ek,
dotycz¹cych zakonu salezjanów:
„Szkolnictwo Salezjanów w
Polsce”, „Mêczennicy salezjañscy na Wschodzie”, obszernego artyku³u „Salezjanie we
Lwowie”.
By³a w Parku Stryjskim
potê¿na budowla bursy, Salezjanie j¹ przyjêli w 1936 r.,
poniewa¿ by³y trudnoœci
wychowawcze w bursie, bo
ch³opcy wychodzili na miasto.
Otwarto gimnazjum rozwojowe,
by³y tam cztery klasy. Drug¹
placówk¹, któr¹ prowadzili
Salezjanie przed wojn¹, by³
koœció³ Matki Boskiej Ostrobramskiej na £yczakowie.
Tam by³ prê¿ny oœrodek
parafialny, m³odzie¿owy.
Piêknie jest opisana ostatnia
Msza œw. w tym koœciele, gdy
zosta³ opuszczony przez
ostatnich duszpasterzy.
Pisa³em o obecnoœci Salezjanów na Ukrainie, w ZSRR,
wielokrotnie wystêpowa³em
za granic¹ na ten temat.
- Czy zna ksi¹dz ksiêdza
Andrzeja Baczyñskiego,
który pochodzi ze Lwowa
i pracuje w oœrodku Salezjanów w Odessie?
- Oczywiœcie. Znam go z
okresu lwowskiego, gdy by³
proboszczem we Lwowie.
Ostatnio pomaga³em mu w
zbieraniu funduszy na grobowiec dla ksiêdza Hoppego.
Ksi¹dz Hoppe - to charyzmatyczny kap³an, legendarny,
jego s³ucha³o siê z otwartymi
ustami, jeden z Salezjanów
chodzi³ za nim z o³ówkiem
i spisywa³ myœli Hoppego.
Porywa³ m³odzie¿. W tamtym
czasie w Republice Litewskiej
by³o takich trzech kap³anów:
ksi¹dz pra³at Obremski jeszcze
¿yj¹cy, ju¿ nie¿yj¹cy misjonarz
Adolf Trusewicz, ksi¹dz Tadeusz Hoppe. Pochodzi³ z poznañskiego, ale po wojnie
wyjecha³ na Wileñszczyznê. 7
grudnia 1958 r. przyjecha³ do
Odessy, odprawi³ Mszê œw. i
powiedzia³ wiernym, ¿e zostanie u nich do œmierci. Jego
s³owa siê spe³ni³y, zmar³ w
2003 r., pracuj¹c 55 lat w
Odessie jako proboszcz koœcio³a œw. Piotra.

NIEZWYKŁE LOSY ZWYKŁYCH LUDZI
IRENA MASALSKA tekst
MARIA BASZA,
STANIS£AW £UKASIEWICZ
zdjêcia
W pierwszych dniach
grudnia do naszej redakcji
zawita³ pan Stanis³aw £ukasiewicz, wiceprezes Towarzystwa Mi³oœników Lwowa
i Kresów Po³udniowoWschodnich, oddzia³ w Poznaniu. Jest ju¿ starszym
panem, ale niezwykle energicznym i bardzo weso³ym.
Opowiedzia³ nam o akcji,
któr¹ od lat organizuje TML
i KPW oddzia³ Poznañ.
- Rokrocznie w okolicy
dnia 6 grudnia – œw. Miko³aja,
jesteœmy tu we Lwowie. Najczêœciej jedziemy autokarem.
Jedzie nim kilkunastu harcerzy oraz osoby z Towarzystwa
Mi³oœników Lwowa i Kresów
Po³udniowo-Wschodnich Oddzia³ w Poznaniu. Autokar
wype³niony jest po brzegi
darami. W tym roku, jak
zawsze, mieliœmy k³opoty na
granicy.
- Co to s¹ za dary?
- Mamy sponsora, który
zaopatruje nas w artyku³y
szkolne i biurowe. Przekazujemy je do Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie,
Towarzystwa Kultury Polskiej
Ziemi Lwowskiej, do szkó³
z polskim jêzykiem nauczania,
polskich grup przedszkolnych.
Dzieci oraz wychowawcy czekaj¹ z niecierpliwoœci¹ na
kredki, o³ówki, pisaki, bloki
rysunkowe, zeszyty. Przywozimy tak¿e inne rzeczy, np.
tornistry.
Z okazji „miko³ajek” przygotowujemy te¿ paczki dla
dzieci. Najczêœciej spotykamy
siê w koœciele œw. Marii Magdaleny. Przekazujemy te¿ poszczególne paczki do instytucji
i do koœcio³a œw. Antoniego.
- Czy Wasze dary s¹ te¿ rozprowadzane poza Lwowem?
- G³ównym naszym kierunkiem dzia³ania w terenie s¹
Brze¿any. To jest teren, którym
my siê opiekujemy. Przeznaczamy, wiêc jeden dzieñ na
wyprawê do Brze¿an. Po
drodze odwiedzamy Rohatyn.
Jedziemy te¿ do Podhajec
i Przemyœlan. Przyje¿d¿amy
wszêdzie do parafii. Dla dzieci
w Brze¿anach przygotowaliœmy 35 paczek od œw. Miko³aja. Przywozimy tam te¿
odzie¿ – u¿ywan¹ i now¹,
artyku³y biurowe i szkolne,
œrodki czystoœci. Ludzie czekaj¹ równie¿ na ¿ywnoœæ,
wiêc j¹ te¿ zabieramy.
- Czy dostarczacie te¿
coœ indywidualnie?
- We Lwowie mamy pod
opiek¹ oko³o 70. rodzin. W tym
roku jeden ze sponsorów siê
wycofa³ w ostatniej chwili
i przygotowaliœmy ogó³em ok.
60 rodzinnych paczek ¿ywnoœciowych zamiast 120. Na
pewno te osoby, które paczek

Stanis³aw £ukasiewicz
nie dosta³y, odwiedzimy w
przysz³ym roku.
We Lwowie harcerze roznosz¹ paczki indywidualnie,
pukaj¹c do drzwi naszych
podopiecznych.
- Przypuszczamy, ¿e przydaliby siê Wam sponsorzy,
¿ebyœcie mogli dzia³aæ na
wiêksz¹ skalê.
-Potrzebujemy sponsorów, ale nie takich, którzy
wycofuj¹ siê z zobowi¹zañ.
Niestety, jest to coraz czêstsze
zjawisko.
Nie mog³o zabrakn¹æ tak¿e
historii ¿ycia pana Stanis³awa. Momentami uznaæ
mo¿na j¹ za niezwyk³¹:
- Czy Pan siê urodzi³ we
Lwowie?
- Powiem tak - urodzi³em
siê w czasie wojny. Je¿eli ktoœ
mnie zapytuje, gdzie siê urodzi³em, to odpowiadam: „Czy
mam powiedzieæ, jak jest
w dokumentach, czy tak, jak
faktycznie?” Faktycznie jestem
urodzony 24 kwietnia 1942
roku w Ko³omyi, a w dokumentach mam 25 kwietnia
1942 r.– we Lwowie.
- A czemu tak siê sta³o?
- W czasie wojny mój ojciec
siê ukrywa³ w górach, w³aœnie
w okolicy Ko³omyi, moja
matka doje¿d¿a³a do niego ze
Lwowa. Podczas któregoœ pobytu zasz³y jakieœ komplikacje, musia³a uciekaæ, potem
siê wraca³a i, jak siê póŸniej
okaza³o, za wczeœnie siê znalaz³em na œwiecie. Dziadek
pojecha³ do Ko³omyi, przywióz³
mnie z powrotem do Lwowa,
dzieñ mu siê pomyli³. Nie
chcia³, ¿ebym mia³ zapisan¹
Ko³omyjê, jako miejsce urodzenia, wiêc zg³osi³ w Urzêdzie Stanu Cywilnego, ¿e
urodzi³em siê we Lwowie.
- Tak czy inaczej, Pan siê
urodzi³ na Kresach, na terenie dawnej Galicji.
- Nie ulega w¹tpliwoœci.
We Lwowie spêdzi³em swoje
dzieciñstwo, mieszka³em tu
do 14. roku ¿ycia. Chodzi³em
do wszystkich szkó³ polskich,

jakie by³y we Lwowie, 10, 24
i 30 (ostatnia dziœ nie istnieje – red.). Pamiêtam, ¿e
teren wokó³ parafii œw. Antoniego by³ wtedy mniejszy.
- Kiedy Pan wyjecha³ ze
Lwowa?
- W 1956 roku, przed drug¹ repatriacj¹. Pojecha³em do
swojego ojca, ¿eby go odwiedziæ. Muszê przyznaæ, ¿e gdy
koñczy³a siê woja, sytuacja
mojej rodziny by³a tragiczna
– ojciec by³ pod Berlinem,
matka – na Syberii, a ja – we
Lwowie.
- Dlaczego Pañska matka
siê znalaz³a na Syberii?
Có¿, przez kilkadziesi¹t lat
oficjalnie s³ysza³em, ¿e pojecha³a „na wycieczkê.” Dopiero
niedawno oficjalnie stwierdzono, ¿e to za powi¹zanie z
AK, sama jednak do AK nie
nale¿a³a. Swoje mieszkanie
odst¹pi³a kolegom i kole¿ankom z AK, by mogli tam siê
spotykaæ, a sama siê przenios³a na czas wojny do
rodziców. Kiedy siê urodzi³em,
mia³a 20 lat, tak wiêc w AK
byli jej koledzy i kole¿anki ze
szko³y. Za którymœ razem j¹
chwycili Sowieci, bo rozszyfrowali tamt¹ grupê. Pozwolili
jej doczekaæ urodzenia mojej
siostry. Kiedy siê urodzi³a,
oddali siostrê babci, a matkê
wywieŸli na Sybir. Rodzina siê
ju¿ nie po³¹czy³a.
Mieszkaliœmy we Lwowie,
mieliœmy ³adny dom i fabrykê.
To by³a jedna z nielicznych
fabryk, która zosta³a po wojnie
dziêki temu, ¿e produkowa³a
œwiece. Dziadka aresztowano,
ale po pó³ roku wypuszczono
z wiêzienia. Zosta³ kierownikiem

hali produkcyjnej w...swojej
w³asnej fabryce. By³ potrzebny,
poniewa¿ wówczas potrzebowano œwiec. Dziadek zmar³ w
1950 roku, przejêli to potem
¯ydzi, pamiêtam, ¿e produkowali œwiece i jakieœ pasty.
Budynek fabryki siê uchowa³
i babcia, która nie pracowa³a,
utrzymywa³a nas za pieni¹dze
z dzier¿awy. Nie by³o mowy,
¿ebyœmy pozyskali jakieœ
œrodki od matki czy od ojca.
- A jakie by³y Pañskie
losy w szkole?
- Mieliœmy bardzo solidny
dom z wysokim p³otem, trzema
psami w zagrodzie i drutem
kolczastym. W zwi¹zku z tym,
mo¿na by³o swobodnie s³uchaæ radia. Nastawialiœmy
odbiornik i s³uchaliœmy prawdziwych wiadomoœci. Potem
tymi wiadomoœciami dzieli³em
siê w szkole.
Niestety, ktoœ z
kolegów doniós³
to dyrekcji. Pan
Reich, dyrektor
szko³y nr 10,
kaza³ mi w ci¹gu dwu tygodni
znaleŸæ sobie
now¹ szko³ê.
Kiedy poszed³em do szko³y
nr 24, dyrektor Kabarowski
te¿ stamt¹d mnie wyrzuci³, bo
nie chcia³em nale¿eæ do
pionierów. W koñcu znalaz³em siê w szkole nr 30, gdzie
by³em krótko, ale mi zaliczyli
ca³y rok.
- Dlaczego i jak Pan siê
znalaz³ w koñcu w Poznaniu?
- Bardzo chcia³em pojechaæ
do ojca i go odwiedziæ. Jak
sk³ada³em proœbê o to, ¿ebym
móg³ wyjechaæ latem, to zgoda na wyjazd zawsze przychodzi³a wtedy, kiedy siê zaczyna³
nowy rok szkolny. W 1955
roku dosta³em zgodê na okres
Wszystkich Œwiêtych. Poci¹gi
by³y straszliwie zat³oczone.
Ojca zobaczy³em wtedy po raz
pierwszy. W 1956 roku pojecha³em w odwiedziny do ojca
i ju¿ zosta³em. Co prawda,
potem Rosjanie siê zorientowali, ¿e im jednej sztuki
brakuje w armii. ZnaleŸli
mnie w Poznaniu, mia³em
wtedy 20 lat. Prze¿ywa³em
wtedy chwile grozy, bo wezwano mnie do Komendy
G³ównej Milicji Obywatelskiej
w Warszawie. By³o napisane,
¿e mam siê stawiæ z paszportem zagranicznym. ¯adnego paszportu zagranicznego
nie mia³em, tylko polski dowód
osobisty. Kto wie, czy by mnie
tu nie wcielili do armii? Na
szczêœcie, mog³em z³o¿yæ
oœwiadczenie, obywatelem
jakiego kraju chcê zostaæ.
I tak zosta³em w Poznaniu.
- Dziêkujê serdecznie za
rozmowê, daj Bo¿e zdrowie
na œwiêta i na ca³y Nowy
Rok!
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DO MOHURA – PO CZAR MUZYKI I GÓR
HALINA P£UGATOR
tekst i zdjêcia
W jednej z najwy¿ej i najdalej po³o¿onych wiosek
karpackich – Werchowynie
(d. ¯abie) uczczono huculskich muzyków troistych,
którzy od dawna s¹ symbolem nie tylko gór, ale nawet
niejako Ukrainy. W trakcie
wielkiego festiwalu, na który
zjechali przedstawiciele
ca³ego regionu karpackiego
Ukrainy, uczczono pamiêæ
znanego skrzypka Wasyla
Hrymaluka, znanego pod
pseudonimem Mohur. W
1971 roku zosta³ laureatem
miêdzynarodowego konkursu muzycznego w Moskwie za wykonanie w³asnej
suity „Ranek na po³oninie”.
Jego kapela muzyczna
uczestniczy³a w zdjêciach
do kultowego filmu ukraiñskiego „Cienie zapomnianych przodków”. Dziœ mieszkañcy Werchowyny mówi¹,
¿e do dziœ nie urodzi³ siê w
górach taki mistrz, który
gra³by lepiej, ni¿ ten maestro
ludowy. Na œwiêcie muzyki

huculskiej by³a te¿ korespondent „Kuriera Galicyjskiego”.
Skrzypce graj¹...
„nieczysty” pomaga
S³oñce ju¿ dawno jaœnia³o
nad górami, kiedy ponad setka
Hucu³ów, stoj¹cych w d³ugich
kolorowych rzêdach, jaœniej¹cych piêknem strojów ludowych, panów mocnych, jak
stare Karpaty, wyruszy³a do

Gdy pierwsza
gwiazda na niebie
b³yœnie,
Choinka zaiskrzy
œwiat³ami.
Niech Was ogarnie
pokój i mi³oœæ
I pozostanie ju¿
z Wami!

spodniach, posto³ach z czerwonymi onucami z sukna, w
czapkach z trzaskunami (specjalna ozdoba nakrycia g³owy).
Wspominaj¹ Mohura, który
jeszcze za ¿ycia siê sta³ legend¹. S³uchaj¹c têsknej melodii
Hrymaluka, ludzie szeptali,
¿e mu pomaga „nie-czysty”.
Wszak¿e, muzyk by³ znany w
ca³ych górach, a jak g³osi
legenda huculska, mo¿na
zostaæ a¿ tak s³ynnym, jeœli

S³uchaj¹c têsknej melodii Hrymaluka,
ludzie szeptali, ¿e mu pomaga „nieczysty”.
powiatowego Budynku Kultury.
Ka¿dy mia³ bêben, cymba³y,
skrzypce lub fujarkê. Ktoœ
niós³ akordeon guzikowy czy
klawiszowy – choæ i nie s¹ to
tradycyjne instrumenty huculskie, ale przyjê³y siê w górach. Zaintrygowani mieszkañcy Werchowyny i nieliczni
jak dot¹d wczasowicze wybiegaj¹ na ulice, by spotkaæ
muzyków.
Z honorem, w³aœciwym góralom, ludzie powa¿nie zasiadaj¹ na sali. Wysocy i mocni,
w rzetelnie dobranym ubraniu œwi¹tecznym: jaskrawych
haftowanych koszulach, czerwonych serdakach, czarnych

siê zmusi tego, o którym g³oœno
nawet siê nie mówi, do s³u¿enia sztuce.
„W tym celu nale¿y wzi¹æ
pierwsze jajo, zniesione przez
czarn¹ kurê, wysmarowaæ je

rzucaj¹c okiem na swoje
gaŸdziny i córki. Stare obyczaje trwa³y d³ugo, a jednak
dziœ tak¿e Hucu³ki dobrze
graj¹ i œpiewaj¹, ale wœród
muzyków troistych kobieta –

u znanych artystów, a¿eby ci
tak¿e na d³ugo talent b³ogos³awili.
Obecnie na HuculszczyŸnie jest wiele znanych rodów
muzycznych. Dzieci i wnuki

Po tym trzeba usi¹œæ za piecem i przesiedzieæ, jak nie¿ywy, przez dziewiêæ dób, bez
jedzenia, picia i nie przemawiaj¹c do nikogo ani s³owa.
Jeœli to wszystko wykonaæ,
z jaja wylêgnie siê „ten”. Kiedy
zapyta swego „ojca”, po co
zosta³ stworzony, przysz³y
wirtuoz powinien odpowiedzieæ: „Abyœ pomaga³ mi graæ.”
Odt¹d nie bêdzie równych
takiemu mistrzowi.”
Przeka¿ê talent
z ojca na syna
Ale¿ to tylko bajki góralskie, a mo¿e i obrazowe postrzeganie codziennej ciê¿kiej
pracy muzyka i mistycznej
si³y talentu, której nikt nie
jest w stanie wyt³umaczyæ.
Jednak, ziemia huculska,

¯eby graæ, trzeba mieæ i si³ê, i cierpliwoœæ, i czasem nie spaæ po nocach,
a coœ takiego w górach jest kobiecie
srodze zabronione!
sadz¹, - szeptem opowiada
stary Hucu³, zas³aniaj¹c siê
przed towarzyszami rêkawem
koszuli haftowanej. – Potem
wysmarowaæ siebie na czarno
i w³o¿yæ jajo pod lewe ramiê.

a grali tak, ¿e wybitni mistrzowie mieli ³zy w oczach, a sto³eczni zbieracze melodii ludowych zapisywali wszystko, co
wygrywali „niepiœmienni”
Huculi.
Talent i umiejêtnoœci przechodzi³y z rodu do rodu. Uczono graæ przewa¿nie ch³opców.
„Bo có¿ to kobieta? Czy¿by
ona do takiej sprawy?”, ¿artowali muzycy z Karpat,

tego i zagraj¹, i zaœpiewaj¹.
Oczywiœcie, postaraj¹ siê o to,
¿eby siê urodzi³o wielu
nowych muzyków.
Uczenie „przydatnych do
smyczka i bêbna” dzieci rozpoczyna siê w trakcie pierwszej k¹pieli magicznej. Kiedy
po raz pierwszy dziecko jest
wk³adane do wanienki, wk³ada
siê tam tak¿e ró¿ne przedmioty. Jeœli dziecko chwyci
smyczek czy fujarkê, nale¿y
uwa¿aæ, ¿e jego przeznaczeniem jest weselenie ludzi.
Dzieci muzyków graj¹ na
instrumentach dziadków.
Mówi¹, ¿e przechowuj¹ energiê,
talent i umiejêtnoœci ich
krewnych. Ci, którzy nie mieli
w rodzinie mistrza od skrzypiec, staraj¹ siê nie kupowaæ
instrumentu, a zamawiaj¹ go

uboga w urodzaje, ale szczodra na talenty, rodzi Paganinich huculskich. W czasach
Mohura wiêkszoœæ muzyków
nigdy w ¿yciu nie widzia³a na
oczy ¿adnej zapisanej nuty,

Jeœli dziecko podczas pierwszej k¹pieli
chwyci smyczek czy fujarkê, nale¿y
uwa¿aæ, ¿e jego przeznaczeniem jest
weselenie ludzi.
to dot¹d ewenement. ¯eby graæ,
trzeba mieæ i si³ê, i cierpliwoœæ, i czasem nie spaæ po
nocach, a coœ takiego w górach
jest kobiecie srodze zabronione! Dobrze zbudowani muzycy szanuj¹ swoje panie
i wol¹, ¿eby one wykonywa³y
³atwiejsz¹ pracê, a oni im do

uczniów Mohura ukoñczyli,
co najmniej, szko³ê muzyczn¹, wielu ukoñczy³o szko³y
specjalistyczne. Jednak, tylko
niektórzy uprawiaj¹ muzykê,
jako zawód. Wiêkszoœæ gra w
czasie œwi¹t, wesel – aczkolwiek utrata daru rodu – to
grzech ciê¿ki. Rodziny znanych
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troistych muzyków niekiedy
konkuruj¹ ze sob¹, pilnie
strzeg¹ rodzinnych tajemnic
gry, a niektórzy nawet pilnuj¹
tajemnicy wykonania instrumentów muzycznych. Wiadomo,
¿e muzycy z Karpat czêsto s¹
tak¿e dobrymi majstrami.

ZESPÓŁ „LWOWIACY”
A JEGO DOBROCZYŃCY

Kodeks honorowy
muzyka huculskiego
Tymczasem gra uczestników festiwalu – muzyków troistych i solistów-instrumentalistów – oczarowywa³a. Przy
dŸwiêkach melodii huculskich w wyobraŸni powstawa³y burzliwe wodospady
huculskie, kadry z „Cieni zapomnianych przodków”,
rozmaitoœæ ognistych tañców
weselnych. Te ostatnie melodie muzycy troiœci graj¹ chyba
najczêœciej, poniewa¿ dzieñ,
w którym pobieraj¹ siê m³odzi
– to dla nich okazja do
wykazania siê umiejêtnoœciami i zarobienia pieniêdzy.
Jednak, ¿ycie muzyka
weselnego nie jest a¿ tak
bardzo pozbawione k³opotów,
jak siê to wydaje na pierwszy
rzut oka. Wedle niepisanego
kodeksu i prawide³ dobrego
tonu, muzyk wiejski ma byæ
zawsze weso³y, otwarty i ¿yczliwy i nie mo¿e uzewnêtrzniaæ
swych problemów. Wyj¹tek –
to kiedy, nie daj Bo¿e, umiera
mu ktoœ bliski. Jak tylko
mieszkañcy wsi spotkaj¹
smutnego muzyka, nikt z gospodarzy nie zechce zapraszaæ
go na wesele. Mówi¹, ¿e to z³a
wró¿ba: albo wesele bêdzie
nieudane, albo pañstwo m³odzi
niebawem siê rozstan¹. Aby
siê wszystko uda³o, przed
ka¿dym weselem muzycy
troiœci id¹ do cerkwi, a po
zabawie oddaj¹ czêœæ zarobionych pieniêdzy ludziom
potrzebuj¹cym lub do œwi¹tyni.
Weso³¹ i dobr¹ zabawê
zapewnia te¿ szczodroœæ
gospodarzy. Wynagrodzenie
muzyków zale¿y od tego,
gdzie i przez ile dni oni graj¹.
Jednak, bynajmniej nie chodzi
tu o iloœæ pieniêdzy, a o to,
jak szczodrze i z serca ich siê
wynagradza. „Bywa, ¿e siê
przyjdzie do bogatych, ale
sk¹pych gospodarzy i tak to
wygl¹da, jakby siê mia³o
zwi¹zane rêce i jêzyk – nie
mo¿na wtedy ani graæ, ani
œpiewaæ, - opowiadaj¹ muzycy bukowiñscy z Puty³y. –
Zdarza siê, ¿e dla jakiejœ
sieroty gra siê tak, ¿e a¿ góry
siê trzês¹.”
Na weselach mistrzowie
góralscy z regu³y staraj¹ siê
zachowywaæ grzecznie – nie
piæ (chyba, ¿e setkê dla dobrego humoru), nie u¿ywaæ
wulgaryzmów i przekleñstw,
nie plotkowaæ. A z dziewczynami zawsze im siê chce
¿artowaæ. Niedaremnie siê
mówi, ¿e wszyscy muzycy podczas wesela s¹ „kawalerami”.
Jednak, wbrew tym drobnym
flirtom, Huculi mówi¹, ¿e
dom, rodzina dzieci – to dla
nich œwiêta rzecz.

Szanowni Czytelnicy „Kuriera Galicyjskiego”! Ju¿ pisa³em o powstaniu w 1989 r.
ZPiT „Lwowiacy”, o tym jak
wys³ano nas na szkolenia
taneczne do tzw. Studium
Tañców Polskich, a zamiast
tego trafiliœmy na Œwiatowy
Festiwal Polonijnych Zespo³ów Folklorystycznych. By³
to jubileusz dwudziestolecia
owego festiwalu. Na tê imprezê
ze Lwowa przyjechali cz³onkowie zarz¹du TKPZL wraz
z prezesem prof. Leszkiem
Mazep¹, pani¹ Bo¿en¹ Soko³owsk¹ - cz³onkiem zarz¹du.
To w³aœnie ona nalega³a,
abym zosta³ kierownikiem
za³o¿onego przeze mnie
zespo³u. Pani B. Soko³owska
na ró¿nych spotkaniach podkreœla³a, ¿e poradzê sobie z
t¹ spraw¹, poniewa¿ zna³a
mnie od bardzo dawna.
Równie¿ w tym czasie nawi¹zaliœmy bli¿szy kontakt
ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, a dok³adnie z oddzia³em rzeszowskim,
z prezesem Œwiêtoniowskim,
obecnym dyrektorem Domu
Polonii w Rzeszowie – panem
Mariuszem Grudniem. W³aœnie
oni zapewnili mnie o tym, ¿e
bêd¹ nas szkolili i wspierali,
poniewa¿ zaczynaliœmy od
zera, nie maj¹c ani strojów,
ani muzyków, ani materia³ów roboczych - playbacków.
Pani Bo¿ena Soko³owska
zosta³a przys³owiow¹ matk¹
chrzestn¹ naszego zespo³u,
a gdy wynika³y trudnoœci,
zawsze nas wspiera³a, nie
pozwoli³a na to, by zespó³ siê
rozpad³, gdy tego chcieli
ludzie uprzedzeni. Równie¿
Marian Baranowski, bêd¹c
w Zarz¹dzie G³ównym TKPZL,
wspiera³ nas, gdy miewaliœmy
jakieœ trudnoœci. Gdy zespó³
rozpoczyna³ swoj¹ dzia³alnoœæ,
nie mieliœmy sali do æwiczeñ.
Adolf Wis³owski, który równie¿
by³ w zarz¹dzie TKPZL, postara³ siê o to, ¿ebyœmy æwiczyli
na sali w Obwodowym Domu
Nauczyciela. Z wielk¹ radoœci¹
przyjê³a nas jego dyrektor,
pani £arysa Swerd³yk.
Po roku naszej pracy w
Obwodowym Domu Nauczyciela, prof. L. Mazepa, oczywiœcie za zgod¹ pani dyrektor
Marty Markuniny, za³atwi³
salê dla prób zespo³u i dla
posiedzeñ TKPZL w szkole
œredniej nr 10. Nastêpny rok
(tzn. rok szkolny) naszej
pracy zacz¹³ siê w szkole
œredniej nr 24 im. M. Konopnickiej, której dyrektorem by³a wówczas pani Bogumi³a Kunica. Tak¹ decyzjê
podj¹³ zarz¹d TKPZL, poniewa¿ w szkole nr 24 odbywa³y
siê próby chóru „Echo” pod

STANIS£AW DURYS

Zespó³ Pieœni i Tañca „Lwowiacy”, Bydgoszcz 1999 r.
kierownictwem œp. pana W³adys³awa £okietki. W szkole
nr 24 mia³ miejsce nieprzyjemny incydent, nie zwi¹zany
z naszym zespo³em, ale jednak po raz kolejny byliœmy
zmuszeni do tego, by zmieniæ miejsce prób. Jednak,
jesteœmy bardzo wdziêczni
pani B. Kunicy, która na

niuszowi Rudkiewiczowi i wielu innym, którzy nam pomagali nawet w ma³ym stopniu, jak np. w ¿mudnych d¹¿eniach zespo³u „Lwowiacy”
do pertraktacji.
Mo¿e ktoœ zapyta: po co
jest potrzebna tak dok³adna
chronologia wydarzeñ? A to
dlatego, ¿eby nikt o niczym

„Lwowiacy” podczas Festiwalu Mniejszoœci Narodowych
we Lwowie 29 listopada 2008 r.
krótki czas przygarnê³a nas
w murach swojej szko³y.
Ponownie zaczêliœmy odbywaæ próby w szkole nr 10.
Jednak, czasem bywa tak, ¿e
nasze próby przebiegaj¹
jednoczeœnie z imprezami
szkolnymi, w takiej sytuacji
æwiczymy w Budynku Oficerów. Kierownictwo wspiera
nas w tym. Wspó³praca z
ukraiñskimi zespo³ami te¿
by³a dla nas korzystna, bo
mo¿emy czasami wysy³aæ
naszych tancerzy do nich na
próby, gdy u nas wynika sytuacja bez wyjœcia (ks. Jan
Twardowski pisa³, ¿e „kiedy
Bóg drzwi zamyka, to otwiera
okno”). Jesteœmy wdziêczni
tym choreografom i muzykom,
którzy z nami pracowali, a
mianowicie: Irenie Suchodolskiej, Helenie Niemirze,
Eugeniuszowi Jerypa³owowi,
Tadeuszowi Ryfiakowi, Tatianie Puszyriowej, Tatianie
Priesniakowej, Jurkowi Czekinowi, Natalii Lemiszce,
instruktorce Walentynie Kriwoszeinej, akompaniatorom Wiktorii Capun, Euge-

„Dziœ w mieœcie
Dawida narodzi³ siê
wam Zbawiciel...”
Owocnych refleksji
nad faktem,
¯e Bóg sta³ siê
cz³owiekiem,
Odt¹d zawsze jest
z nami.
Jest z nami, gdy siê
cieszymy i p³aczemy,
Gdy pracujemy
i odpoczywamy
I nawet wtedy, gdy
grzeszymy...
polonezem, wykonanym przez
Polski Zespó³ Pieœni i Tañca
„Lwowiacy”. Przemówienia
okolicznoœciowe wyg³osili:
Jacek Kluczkowski, Ambasador RP w Kijowie, Tomasz
Janik, Konsul Generalny RP
w £ucku, przedstawiciele
Rady Obwodowej i prezes
Federacji Organizacji Polskich
na Ukrainie, pani Emilia
Chmielowa. Po polonezie zosta³ odœpiewany hymn „Bogurodzica”, nastêpnie 21
zespo³ów przedstawi³o swój
dorobek artystyczny. Zespó³
„Lwowiacy” zaprezentowa³
mazura z opery „Straszny
Dwór” S. Moniuszki. Na zakoñczenie festiwalu zosta³a
odœpiewana „Rota” M. Konopnickiej z okazji 100.
rocznicy powstania utworu.
Wszystkie zespo³y wysz³y na
scenê.
***

Chór LUTW „Lutnia”
nie zapomnia³, nawet, je¿eli
ktoœ postêpowa³ nieuczciwie. Ka¿dy odpowie za swoje
uczynki przed Panem Bogiem,
a w naszej pamiêci pozostan¹ wszyscy. W 2000 r. przestêpcze dzia³ania niektórych
osobników, którzy d¹¿yli do
zniszczenia zespo³u, nie
przynios³y ¿adnych skutków,
bo Pan Bóg poda³ nam pomocn¹ d³oñ. G³upota ludzka
nie ma granic, chêæ rz¹dzy
zaœlepia niejednego.
***
W dniach 22-23. 09. 2008 r.
w £ucku odby³ siê VII Festiwal Kultury Polskiej na
Ukrainie. Zosta³ rozpoczêty

29. 11. 2008 r. odby³ siê
Festiwal Mniejszoœci Narodowych we Lwowie, w którym
wziê³o udzia³ 17 organizacji
mniejszoœci narodowych.
LMDMSO PZPiT „Lwowiacy”
zatañczy³ kujawiaka i oberka,
a zespó³ „Szeœæ Z³otych”
przedstawi³ swój program w
Filharmonii Lwowskiej. Lilia
Otry¿kina i Marek Gierczak
po koncercie oczarowali publicznoœæ swym œpiewem. Nastêpnie swój dorobek zaprezentowa³ chór UTW „Lutnia”.
Wykona³ cztery utwory. Zakoñczy³ imprezê ukraiñski
zespó³ „Po³onyna”.
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WOJCIECH GRZELAK

PŁOMIEŃ POŚRÓD LODU

W Gornoa³tajsku na Syberii
mieszka przynajmniej setka
Polaków
Jest w Gornoa³tajsku,
sennej, piêædziesiêciotysiêcznej mieœcinie syberyjskiej,
w¹ski zau³ek, biegn¹cy wzd³u¿
rzeczu³ki Majmy – ulica Nabrze¿na. Jedyny murowany
budynek stoi na jej pocz¹tku:
to urz¹d statystyczny, którego pracownicy kilkanaœcie
miesiêcy po zakoñczeniu spisu powszechnego w Rosji nie
potrafi¹ powiedzieæ, ilu Polaków mieszka obecnie w mieœcie. A jest ich niema³o, setka
przynajmniej: mieli za przodków uczestników dziewiêtnastowiecznych powstañ, dobrowolnych przesiedleñców z
czasów agrarnych reform
Sto³ypina, ofiary mordów

bra³a imiê Brygida. Œluby
wieczyste z³o¿y³a po siedmiu
latach.
Mia³a talent do prowadzenia gospodarstwa, ogrodu,
potrafi³a szyæ, dobrze gotowaæ, zajmowa³y j¹ te¿ prace
rêczne. W razie potrzeby para³a siê równie¿ szewstwem.
Powa¿na, cicha, skupiona,
zawsze nabo¿na i niezwykle
pracowita wszelkie czynnoœci
wykonywa³a bardzo sumiennie, potrafi³a te¿ cierpliwie
i rzeczowo dzieliæ siê swoj¹
wiedz¹. Tu¿ przed wojn¹
skierowano j¹ na placówkê
dominikanek w Annowoli na
Wo³yniu. Zakon prowadzi³ tam
sierociniec, ufundowany
przez hrabinê Pruszyñsk¹
oraz zajmowa³ siê dzia³alnoœci¹ katechetyczn¹. Osiem-

w œniegu, popychaj¹c sp³ywaj¹ce konary. W tych mokrych i zamarzniêtych rzeczach
k³ad³ siê spaæ na deskach. To
by³a prawdziwa Golgota.”
Sk¹din¹d wiadomo, ¿e na
polach Kraju A³tajskiego w
czasie zim wojennych kilometrami ci¹gnê³y siê rzêdy

Przedwojenne zdjêcie
siostry Brygidy
o losie siostry Brygidy. Z czerwcow¹ wywózk¹ 1940 roku
trafi³a na Syberiê.
Pod A³tajem
Transport przyjecha³ do
Bijska, który jest koñcow¹
stacj¹ siêgaj¹cego w stronê
gór a³tajskich odga³êzienia
kolei transsyberyjskiej. Niektórzy zes³añcy ciê¿arówkami
zostali przewiezieni do odleg³ej o sto kilometrów miejscowoœci Ojrot Tura, po³o¿onej
ju¿ na przedgórzu A³taju
(w 1948 roku nazwê tego
miasta zmieniono na Gornoa³tajsk). Nale¿a³a do nich
tak¿e siostra Brygida. Jako
sk³aniaj¹c¹ do refleksji ciekawostkê mo¿na odnotowaæ
fakt, ¿e w tym samym czasie

Tu siostra Brygida mieszka³a
nie zebranych s³oneczników.
Wyschniête kwiaty stercza³y
tu¿ nad powierzchni¹ œniegu,
który nieomal ca³kowicie
skrywa³ d³ugie ³odygi. Wystarczy³o uderzyæ z ty³u kijem
okr¹g³¹ tarczê i pestki wysypywa³y siê do podstawionego
worka. S³onecznikowe „sie-

Nie by³o przymusu pracy, ale, zgodnie
z wyznawan¹ w Zwi¹zku Sowieckim
zasad¹, kto nie pracowa³, ten nie jad³.

Œwieckie nazwisko siostry Brygidy - Magdalena Dzier¿ak
(przedostatnie)
stalinowskich... Dzisiaj mozolnie rekonstruuj¹ powik³ane
losy swoich rodzin, sk³adaj¹
z zetla³ych dokumentów i wyblak³ych wspomnieñ przedziwne mozaiki, wywo³uj¹ce
z niepamiêci minione pokolenia. I chciwi s¹ wiedzy o
utraconej ojczyŸnie, o jej dziejach, o rodakach. Skupieni w
dzia³aj¹cym od zesz³orocznego lata gornoa³tajskim
Centrum Kultury Polskiej,
próbuj¹ wspólnymi si³ami
zg³êbiaæ wydarzenia, skazane
niegdyœ na zapomnienie.
Przed kilkoma tygodniami nie
mieli przecie¿ pojêcia o polskiej przesz³oœci skromnego
domku przy ulicy Nabrze¿nej,
17 i jego niezwyk³ej lokatorce.
Z Wo³ynia na Syberiê
Magdalena Dzier¿ak urodzi³a siê w 1899 roku w
Chmielniku na RzeszowszczyŸnie. Do Zgromadzenia
Sióstr œwiêtego Dominika
wst¹pi³a w roku 1920; przy-

nastego wrzeœnia 1939 roku
oddzia³y sowieckie wkroczy³y
do Annowoli. Nowe w³adze
zlikwidowa³y sierociniec –
swoich podopiecznych siostry
rozmieœci³y w rodzinach

w Bijsku znalaz³ siê Wojciech
Jaruzelski z rodzicami i siostr¹. Wspó³czeœni mieszkañcy
Kraju A³tajskiego powszechnie wiedz¹ o tym, nie maj¹
natomiast wcale pojêcia o
obecnoœci innych polskich
zes³añców na A³taju.
Miejscowe w³adze zarejestrowa³y przywiezionych i pozostawi³y samych sobie. Nie
by³o przymusu pracy, ale,
zgodnie z wyznawan¹ w
Zwi¹zku Sowieckim zasad¹,
kto nie pracowa³, ten nie jad³.
Siostrê Miko³ajê, franciszkankê, przywieziono na A³taj
z podwileñskiego klasztoru
wraz z trzema innymi zakon-

Pe³na godnoœci postawa wobec okupantów
przes¹dzi³a o losie siostry Brygidy.
Z czerwcow¹ wywózk¹ 1940 roku trafi³a
na Syberiê.
okolicznych mieszkañców.
Zmuszone do zdjêcia sukien
zakonnych, zamieszka³y w
przyklasztornej szkole. W lutym 1940 roku nakazano im
opuszczenie tak¿e tej siedziby.
W klasztorze zacz¹³ urzêdowaæ so³tys, a zakonnice znalaz³y przytu³ek na miejscowej
plebanii. Oczywiœcie, bolszewicy
zaliczyli siostry do kategorii
elementów podejrzanych i niepo¿¹danych w nowym, komunistycznym spo³eczeñstwie.
Pe³na godnoœci postawa
wobec okupantów przes¹dzi³a

wœród miejscowych Polaków,
trudno przeceniæ. Za jej spraw¹ domek przy Nabrze¿nej,
17, gdzie mieszka³a z kilkoma
innymi Polkami, by³ dla zes³añców oœrodkiem duchowym
o wielkim znaczeniu. Ulgê w
niedoli, która sta³a siê ich
udzia³em na A³taju, nios³a
w³aœnie zakonnica z Annowoli. By³a ona podpor¹ dla
wszystkich potrzebuj¹cych i

nicami. Opisa³a ona warunki,
panuj¹ce w Gornoa³tajsku:
„G³ód by³ straszny, okropny!
Próbowa³o siê jeœæ te zielska,
które jedli miejscowi, wykopywane spod œniegu. Jednak
organizm nasz to odrzuca³,
by³y torsje. Tamtejsi ludzie
wszystko jedli... Ciê¿ko by³o
pracowaæ w œniegu, przy
wyrêbie drzew, które trzeba
by³o spuszczaæ do rzeki, a potem sp³awiaæ wzd³u¿ brzegu.
Cz³owiek by³ straszliwie
g³odny i w drewnianych trepach szed³ ok. 15 kilometrów

mieczki” do dziœ s¹ przysmakiem Rosjan - kilkadziesi¹t
lat temu mog³y ocaliæ od
œmierci g³odowej. Nale¿a³o
jednak wystrzegaæ siê ko³chozowego stra¿nika. Za
kradzie¿ w³asnoœci socjalis-

zawsze pociesza³a w¹tpi¹cych, poni¿onych, nieszczêœliwych.
Mówi siostra Miko³aja:
„Tam cz³owiek by³ traktowany, jak najgorsza szmata.
Umiera³o siê z g³odu i zimna.
Nasza prze³o¿ona, siostra
Alojza, bardzo siê wszystkiego
ba³a. Siostra Brygida dodawa³a jej odwagi i pociesza³a.
Siostra Brygida by³a bardzo
rozmodlona. Zbiera³a ludzi w
tym ma³ym domku, w którym
mieszka³a i przewodniczy³a
tym modlitwom. Dodawa³a
ludziom odwagi. Sama wierzy³a, ¿e wróci do Polski. Tak
bardzo kocha³a Polskê.”
Pod koniec wojny wraz z
siostr¹ Brygid¹ zamieszkiwa³y

Za spraw¹ siostry Brygidy domek przy
Nabrze¿nej, 17, gdzie mieszka³a z kilkoma innymi Polkami, by³ dla zes³añców
oœrodkiem duchowym o wielkim znaczeniu.
tycznej, nawet tej, która niszcza³a bezu¿ytecznie, sowiecki
kodeks przewidywa³ bardzo
surowe kary.
S³u¿ba na zes³aniu
W Kraju A³tajskim, który
dawniej obejmowa³ dzisiejsz¹
jednostkê administracyjn¹ o
tej samej nazwie oraz wydzielon¹ z niej w 1991 roku Republikê A³taj (jej stolic¹ jest
w³aœnie Gornoa³tajsk), znalaz³o
siê podczas wojny blisko 16
tysiêcy obywateli Rzeczypospolitej.
Siostra Brygida pragnê³a
pomagaæ swoim wspó³towarzyszkom przy sp³awie drewna,
lecz by³a zbyt s³aba. Pracowa³a, wiêc, w szwalni, zapewne w dzia³aj¹cej do dziœ
gornoa³tajskiej Tkackoj Fabrikie, ale choroba utrudnia³a
zajêcie. Dorabia³a, wiêc robótkami rêcznymi.
Jednak, faktyczn¹ rolê,
jak¹ odegra³a siostra Brygida

Zofia Adolph (ur. 1870), siostry Anna (1896) i Bronis³awa
(1900) Helonowe oraz Ludwika Mi³aszewicz (1904).
Wczeœniej wspólnie z nimi
¿y³a pod jednym dachem
nieznana z nazwiska szarytka. Zofia Adolf, osoba w
wieku podesz³ym, pielêgnowa³a i leczy³a siostrê Brygidê,
gdy ta zapad³a na zdrowiu.
Mimo postêpów choroby,
dzielna dominikanka pragnê³a
jeszcze pracowaæ w przysz³oœci dla wolnej Ojczyzny
i marzy³a o tym, aby znowu
przywdziaæ habit zakonny.
Powrót
Dwudziestego marca 1946
roku mia³o miejsce posiedzenie Komitetu Wykonawczego Ojrockiej Rady Obwodowej, którego tematem by³a
repatriacja polskich zes³añców
z miasta Ojrot Tura i ca³ego
obszaru dzisiejszej Republiki
A³taj.
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S¹ dwie listy, obejmuj¹ce
„by³ych obywateli polskich,
zamieszkuj¹cych na terenie
Obwodu Ojrockiego i pragn¹cych wyjechaæ do Polski”.
Pierwsza, sporz¹dzona 15
grudnia 1945 roku, obejmuje
252 pozycje. Spis zestawiony
od 15 stycznia do 20 marca
1946 roku stanowi¹cy, jak
nale¿y przypuszczaæ, ostateczn¹ listê repatriantów, zawiera ju¿ tylko 177 nazwisk.

Ojrot Tury. Po trzech dniach
transport ze stacji w Bijsku
odjecha³ na zachód.
Po zastrzyku siostra Brygida ju¿ nie mog³a chodziæ.
Rozwija³a siê choroba serca,
nerek, w¹troby. Siostra Miko³aja opowiada: „Stan jej by³
bardzo ciê¿ki. My³yœmy j¹
i karmi³yœmy. Ka¿dy dotyk
sprawia³ jej ból. Nie traci³a
nadziei, ¿e do transportu sama
jakoœ dojdzie. Prosi³a, by j¹

Ostatnia kartka siostry Brygidy
Zosta³ sporz¹dzony po to, aby
ujêtych w nim obywateli „nie
ujmowaæ na listach wyborców do Rady Najwy¿szej
ZSRR”. Tym razem podana
jest tak¿e narodowoœæ osób,
wyje¿d¿aj¹cych do Polski:
blisko trzecia czêœæ to ¯ydzi,
jest tak¿e jedna Bia³orusinka,
pozostali to Polacy. Co sta³o
siê z reszt¹?
Przymusowa paszportyzacja, któr¹ w³adze sowieckie
przeprowadzi³y w 1943 roku,
dawnych mieszkañców tzw.
„Zachodniej Bia³orusi” i „Zachodniej Ukrainy” traktowa³a
jako obywateli sowieckich
obligatoryjnie. Zes³añcy, którzy przed wojn¹ zamieszkiwali w innych czêœciach
Polski, mieli pewne pole manewru, choæ odmowa przyjêcia
sowieckiego dokumentu czêsto nara¿a³a na co najmniej
nieprzyjemnoœci. Do grupy
„jednostek bez obywatelstwa”
zalicza³ siê, na przyk³ad,
doktor W³adys³aw Wanat z
Krakowa, który opiekowa³ siê
siostr¹ Brygid¹ podczas jej
pó³rocznej choroby.
Punkt 3 protoko³u z posiedzenia zobowi¹zywa³ „tow.
Kulewa poddaæ repatriantów
zabiegom sanitarnym”. Na
czym owe „zabiegi” mia³y
polegaæ – nie wiadomo. Przed
wyjazdem repatrianci otrzymali zastrzyki, rzekomo
wzmacniaj¹ce. Sporo osób
chorowa³o po nich, kilkoro
zmar³o. Podobne relacje znane
s¹ równie¿ z innych miejsc,
w których przebywali zes³añcy.
Czy¿by medycynê zaprzêgniêto
do realizacji zbrodniczych i
wyj¹tkowo perfidnych zaleceñ w³adz? W Zwi¹zku Sowieckim podobne praktyki
by³y przecie¿ stosowane...
Dwudziestego szóstego
marca ciê¿arówki wioz¹ce
repatriantów wyjecha³y z

zabraæ do Polski. Gdy poci¹g
ruszy³, postawa siostry Brygidy, mimo t³oku i obecnoœci
mê¿czyzn, by³a bardzo buduj¹ca i poprawna. Dodawa³a
odwagi innym, pociesza³a.
Sama by³a w ciê¿kim stanie,
ale pomaga³a innym. By³a
przyk³adna we wszystkim.
Warunków nie da siê opisaæ,
wyobraziæ je sobie mo¿e tylko
ten, kto sam to prze¿y³. W
³achach gnieŸdzi³y siê wszy.
Po œledziach, którymi karmiono
nas, by³y k³opoty ¿o³¹dkowe.”
Dzisiaj poci¹g z A³taju do
Warszawy jedzie cztery dni. W
1946 roku pokonanie tej trasy
zajê³o repatriantom cztery
tygodnie.
Szeœædziesi¹t lat póŸniej
Jest grudzieñ, zmierzam
na ulicê Nabrze¿n¹. To zaledwie dziesiêæ minut marszu od
centralnego placu Gornoa³-

Repatrianci otrzymali
zastrzyki. Sporo
osób chorowa³o po
nich, kilkoro zmar³o.
Siostra Brygida ju¿
nie mog³a chodziæ.
tajska, ale st¹paæ trzeba powoli, ostro¿nie. Œnieg, wszêdzie
œnieg: kopiasty, zbity, skawalony, zmro¿ony, zlodowacia³y.
O posypywaniu dróg czy
chodników mo¿na w Rosji
tylko pomarzyæ. Piesi od
Brzeœcia do W³adywostoku
zimow¹ por¹ co chwilê wykonuj¹ skomplikowane piruety i mo¿e w tym od najm³odszych lat wpajanym odruchu
samozachowawczym tkwi
tajemnica rosyjskich sukcesów
w jeŸdzie figurowej... Nawet
przed prywatnymi sklepami
czy bankami czyhaj¹ starannie wyszlifowane lodowe tafle,
bo w razie nieszczêœcia i tak

nikomu nie przyjdzie do
g³owy szukaæ winnego.
Jestem na rogu Socjalistycznej i Nabrze¿nej. Tutaj
murowane dwupiêtrowe domy
rzedn¹ i ustêpuj¹ miejsca
parterowym, drewnianym
chatom, czêsto koœlawym –
awangardzie tzw. „prywatnego
sektora”. W tej z zielonymi
okiennicami mieszka Kazimierz Jagie³³o, wysiedleniec
spod Wilna. Pierwszy raz
pojawi³ siê na spotkaniu
Centrum Polskiego zaledwie
przed dwoma tygodniami;
pamiêtam, zwilgotnia³y mu
oczy, kiedy przeczyta³ swoje
nazwisko, zapisane polskimi
literami na stuz³otowym banknocie, który szczêœliwie pozosta³ mi w portfelu. „Czy on
jest w obiegu?” – upewni³ siê,
dr¿¹cymi palcami obracaj¹c
kolorowy skrawek papieru.
Oto ju¿ numer 17, domek
z modrzewiowych bierwion
ozdobiony nalicznikami, czyli
mistern¹ snycerk¹ wokó³
futryn. Tu mieszka³a siostra
Brygida z czterema towarzyszkami niedoli. Na tym
miejscu, lecz nie w tej samej
chacie, bo stara izbuszka zosta³a rozebrana na pocz¹tku
lat piêædziesi¹tych ubieg³ego
wieku. Na jej miejscu wzniesiono nowy dom, znacznie
przestronniejszy, choæ wyraŸnie za ciasny dla rodziny
A³tajczyków, która mieszka
tutaj od trzydziestu lat.
Seniorka rodu rozmawia ze
mn¹, opieraj¹c na sto³ku
zagipsowan¹ nogê – z³ama³a

wygl¹da³a na kobietê siedemdziesiêcioletni¹.
Wspomina siostra Miko³aja:
„Czu³a zbli¿aj¹c¹ siê œmieræ.
Chcia³a siê wyspowiadaæ. Po
dojechaniu do Rawy Ruskiej
mieliœmy byæ przeniesieni do
innych wagonów. Siostra
Brygida powiedzia³a, ¿e tu
by³y dominikanki przed wojn¹
i mo¿e jeszcze s¹. Dotar³am

z Ni¹ w bliskim kontakcie.
Zawsze podziwia³am jej pracowitoœæ i poœwiêcenie siê dla
bliŸnich. Wszystko, co robi³a,
by³o z myœl¹ ul¿enia doli
swoim towarzyszom. W ka¿dej chwili gotowa spieszyæ
z pomoc¹ wszystkim. Ka¿d¹
kruszynk¹ dzieli³a siê z drugimi, dla siebie nigdy nic nie
potrzebowa³a. Zawsze spokoj-

do klasztoru, w którym by³o
wojsko bolszewickie. Znalaz³am ksiêdza - Polaka, który
obieca³ przyjœæ do siostry
Brygidy. Dowiedzia³am siê, ¿e
jest jedna dominikanka w
cywilu, m³oda, ale jej nie
dopuœcili do siostry Brygidy.
Ksi¹dz przyszed³ do wagonu,
wyspowiada³ siostrê i przyniós³ jej Komuniê œwiêt¹. Po
niej siostra cicho zasnê³a na
wieki. ¯eby bolszewicy nie
rzucili gdzieœ jej cia³a, nie
og³osi³yœmy, ¿e zmar³a. Nawet
staruszka, z któr¹ siostra

na, zrównowa¿ona, skromna
i równoczeœnie energiczna i zaradna. By³a ogólnie lubian¹
i szanowan¹ przez ca³¹ Poloniê a³tajsk¹...”
Fragmenty listu Zofii Adolph
z 15 maja 1946 roku: „Teraz
opiszê, co to by³ za cz³owiek
Siostra Brygida. To by³a
œwiêta dusza, to by³a wyj¹tek
pod ka¿dym wzglêdem, egoizmu nie mia³a, cierpliwoœæ
nadzwyczajn¹, wszyscy J¹
kochali, dla ka¿dego by³a
pociech¹, obszywa³a wszystkim darmo... Siostra du¿o
wycierpia³a po wiêzieniach
ca³y rok, bita by³a, g³odna,
parê razy do œciany stawiali,
to by³o dla ¿artów. Nie mam
s³ów dla Siostry, kocha³am j¹
jak córkê, a Siostra mnie jak
matkê. Œmieræ Siostry dla
mnie to by³ cios okropny, przy
mnie umar³a, spokojnie
zasnê³a. Proszê wierzyæ, ¿e
jeszcze ma³o mówiê dobrego
o swojej ukochanej Siostrze.
To by³ prawdziwy Cz³owiek,
a to mówi wszystko.”
W 1977 roku siostra prze³o¿ona zakonu franciszkanek
poleci³a uporz¹dkowaæ groby
i wybudowa³a grobowiec dla
zmar³ych sióstr. Doczesne
szcz¹tki siostry Brygidy zosta³y wówczas ekshumowane
i przeniesione do grobowca
sióstr franciszkanek. Obecnie
polskie dominikanki dok³adaj¹
wszelkich starañ, aby zgromadziæ mo¿liwie najwiêcej
œwiadectw, dotycz¹cych ¿ycia
i martyrologii siostry Brygidy.
Jest to tak¿e zamiarem Polaków gornoa³tajskich, których
¿ywo zajmuje nieprzeciêtna
postaæ rodaczki.

Obecnie polskie dominikanki dok³adaj¹
wszelkich starañ, aby zgromadziæ mo¿liwie najwiêcej œwiadectw, dotycz¹cych
¿ycia i martyrologii siostry Brygidy.
j¹ przed g³ówn¹ poczt¹.
Niestety, nie wie nic na temat
polskich lokatorów z czasów
wojny. Historia siostry Brygidy
budzi jednak szczere zainteresowanie wszystkich domowników. Efekt burzliwej narady
rodzinnej, przeprowadzonej
w jêzyku a³tajskim, jest jednoznaczny: powinienem skontaktowaæ siê z dawn¹ mieszkank¹ s¹siedniego domu,
przesz³o osiemdziesiêcioletni¹, która, niestety, teraz
przebywa poza Gornoa³tajskiem. Mam nadziejê dotrzeæ
do niej w przysz³oœci, liczê,
bowiem na jakieœ wspomnienia, zwi¹zane z osob¹
siostry Brygidy...
Na progu ojczyzny
Dok³adnie miesi¹c po
wyjeŸdzie z Gornoa³tajska
transport z repatriantami
przyby³ do Rawy Ruskiej.
St¹d do nowej granicy Polski
pozostawa³o zaledwie kilkanaœcie minut jazdy poci¹giem.
Sk³ad zatrzyma³ siê, ludziom
polecono przesi¹œæ siê do
innych wagonów, o rozstawie
kó³, przystosowanym do
torów europejskich. W tym
momencie siostra Brygida

Brygida mieszka³a w Ojrot
Turze, nie wiedzia³a o jej
œmierci, bo by p³aczem zdradzi³a wszystko. Wniesiono j¹
do nowego poci¹gu jako
ciê¿ko chor¹. Po dojechaniu
do Zamoœcia ksi¹dz dziekan
Zawisza przygotowa³ wspania³y pogrzeb. Zosta³a pochowana w naszym bia³ym habicie i drewnianej trumnie przy
siostrach franciszkankach.
Œwiadkowie
Z listu Anny Helonowej do
sióstr dominikanek, datowanego 15 lipca 1946 roku:
„Wielebne Siostry! Zapewne
dosz³a urzêdowa wiadomoœæ
z Urzêdu Parafialnego w Zamoœciu o zgonie Siostry Brygidy – Magdaleny Dzier¿ak.
Ja jako ta, która mieszka³am
razem i pielêgnowa³am Siostrê Brygidê, na moim te¿
rêku zmar³a, poczuwam siê
do obowi¹zku ze swej strony
s³ów parê napisaæ o ¿yciu tej
zacnej istoty. Siostra Brygida
by³a zawsze prawdziw¹ zakonnic¹, a przede wszystkim
cz³owiekiem, który rozumia³
biedê i ciê¿kie po³o¿enie
swoich wspó³braci. Zna³am
Siostrê kilka lat i by³am stale

Tekst napisany w oparciu
o materia³y, udostêpnione
przez siostrê Antonellê ze
Zgromadzenia Sióstr Œwiêtego Dominika w Krakowie,
a tak¿e dokumenty odnalezione w Archiwum Republikañskim w Gornoa³tajsku.

KG

36
16.XII.2008  16.0I.2009 * Kurier Galicyjski

Podróż dookoła świata

DZIENNIK GLOBTROTERSKI
W maju ubieg³ego roku do redakcji „Gazety Lwowskiej”, w której wówczas pracowa³yœmy z Mari¹
Basz¹, przysz³a drobna kobieta z plecakiem. Oczywiœcie, nie by³oby w tym nic dziwnego, gdyby
nie oznajmi³a, ¿e podró¿uje... dooko³a œwiata. Sama! Za w³asne pieni¹dze! By³yœmy pe³ne podziwu
dla tej dzielnej kobiety. Obieca³a, ¿e napisze do nas. S³owa dotrzyma³a. W tym numerze
rozpoczynamy publikacjê jej fascynuj¹cych, momentami wstrz¹saj¹cych relacji z podró¿y,
która wci¹¿ trwa...
IRENA MASALSKA
SYLWIA BOBRZYK
tekst i zdjêcia

sta³ w przedpokoju, przyczepiona karimata i ma³y namiocik w razie braku dachu
nad g³ow¹. Ma³y polski proporczyk dynda siê swobodnie. Niewiele ubrañ, solidne
lekkie obuwie oraz niczego
sobie sanda³y. Lekarstwa s¹
potrzebne, wiec nie oszczêdzam, bo zdrowie najwa¿niejsze. Jeszcze tylko dokumenty: paszport, ¿ó³ta ksi¹¿eczka szczepieñ i by³am
gotowa do wyjazdu. Ale siê
cieszê na ten wyjazd, gdybym
mia³a skrzyd³a to pofrunê³abym na koniec œwiata!!!
Plan podró¿y by³, ale, gdy
wyje¿d¿a³am z domu, przeczucie by³o zupelnie inne.
Wiedzia³am, ¿e trasa siê
zmieni i wiedzialam te¿, ¿e
bêdzie super. Kiedy dotar³am
na Ukrainê i znalaz³am siê

Wspomnienia:
- Lwów – spotkanie w redakcji „Gazeta Lwowska”
i ukazuj¹cy siê artyku³
„Podró¿ dooko³a œwiata”
- Moskwa - audycja w radiu „Glos Rosji”.
- Areszt na terenie Rosji
i rozprawa s¹dowa w U³an
Ude.
- Nauczanie jêzyka angielskiego w angielskiej
szkole w Ulan Bator w Mongolii.
- Chiny – audycja w miêdzynarodowym radiu w
Pekinie.
- Londyn – spotkanie w
radiu PRL 24 i wywiad w popularnej gazecie Cooltura.
- Spotkanie z muzu³mañskimi dzieæmi w Casablance w Maroku.
- Meksyk – wolontariat
w klinice dla zwierz¹t.
- Meksyk – nocleg w d¿ungli z hipisami.
- Gwatemala – udzielanie
lekcji jêzyka angielskiego
w ogródku pod palmami
w San Pedro Laguna.
Miejsca zwiedzone:
Ukraina, Rosja, Mongolia,
Chiny (Hong Kong) Wielka
Brytania. Pó³nocna Afryka,
a tam francuskojêzyczny kraj,
jakim jest piêkne Maroko.
Kilka dni z rodzin¹ w Polsce, przerwa œwi¹teczna, a nastêpnie przelot do Meksyku.
Z Meksyku do Ameryki
Centralnej (Guatemala, Belize) i powrót do Meksyku

Cerkiew b³ogos³awionego Wasyla w Moskwie
znaleŸæ siê na kolejnym kontynencie naszego globu. Rówieœnice moje s¹ ju¿ doros³ymi matkami, a ja wci¹¿
jestem g³odna poznania
œwiata.
Najwa¿niejsze, aby w
¿yciu nie baæ siê i iœæ do
przodu. „Kiedy coœ w ¿yciu

Najwa¿niejsze, aby w ¿yciu nie baæ siê
i iœæ do przodu. Kiedy coœ w ¿yciu siê
nie udaje, zawsze znajdzie siê wyjœcie
nad Morze Karaibskie. Bia³e
piaski, gdzie odpoczywa³am
pod drzewami kokosowymi.
Z Meksyku – ponownie do
Belize i Guatemali.
W planie: El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
Panama, a stamt¹d - przelot
do Ameryki Po³udniowej.
Gdyby kilka lat temu ktoœ
powiedzia³: „Ju¿ nied³ugo
spakujesz swój plecak i wyjedziesz w daleki œwiat”,
trudno by³oby mi w to uwierzyæ, a jednak uda³o siê. Aby
wyjechaæ w podro¿ dooko³a
œwiata, trzeba zrezygnowaæ
z wielu rzeczy. I tak postanowi³am. By³ to kolejny du¿y
krok w moim ¿yciu, aby móc
zobaczyæ œwiat, poznaæ ciekawych ludzi, a co wiêcej,

Nim gwiazdka
zab³yœnie,
nim œwiêta
przemin¹,
niech Wam
b³ogos³awi
Panienka
z Dziecin¹.
Niech siê
Wasze ¿ycie
w szczêœliwoœci
splata
dziœ, jutro
w Nowy Rok
i po wszystkie lata.

siê nie udaje, zawsze znajdzie siê wyjœcie,” - tak mawiali moi rodzice i byæ mo¿e
dziêki nim dziœ zobaczy³am

siê w kraju, gdzie króluje
funt brytyjski, zamkniêto mi
nieraz drzwi przed nosem.
Gdy by³am w jednej marokañskiej wiosce wysoko w
górach, dzieci przynios³y
chleb. Biedne dzieci o dobrym
sercu zauwa¿y³y i zaprosi³y
do siebie, pokazuj¹c ich wynalazek, jakim jest piec, w
którym piek¹ chleb.
Wielka Brytania nie by³a
w planie, to niespodziewanie
na monitorze komputera wyswietlil siê tani przelot z Hong
Kongu. W Hong Kongu spêdzi³am 7 dni, a nastêpnie
polecia³am do krainy desz-

„My, Lwowianie, jesteœmy dumni z takiej Polki”. Te s³owa wzmocni³y i doda³y
otuchy, aby ruszyæ dalej.
kawa³ œwiata. Jestem im
bardzo wdziêczna.
Dotychczas ka¿dy kraj,
do którego szczêœliwie dojecha³am, by³ szczególny i zaskakuj¹cy. Przyroda, tradycyjne stroje mieszkañców,
uœmiech dzieci oraz sposób
patrzenia na œwiat zupe³nie
inaczej. Nie da siê nie zauwa¿yæ, jak ludzie na ziemi
potrafi¹ siê podzieliæ kawa³kiem chleba. Kiedy znalaz³am

czowców. Ba³am siê trochê
horrendalnie drogiego zycia
w Londynie, ale có¿, trzeba
pojechaæ na spotkanie z Poloni¹ w wielkim œwiecie,
które chcia³am prze¿yæ osobiœcie.
21 maja 2007 roku
– wyruszam w podró¿
Jeszcze kilka drobnych
rzeczy wrzuciæ do plecaka
i wyruszyæ w swiat. Plecak

Przedzia³ platzcarte – kolej Transsyberyjska
na granicy, przypomnia³y mi
siê czasy, kiedy wraz z rodzicami znalazlam siê w tym
samym miejscu. Nie da siê
ukryæ biedy. Motor by³ pierwszym pojazdem, który zobaczy³am na Ukrainie. Gapilam
siê w niego kilka minut. Nic
siê nie zmieni³o, wszystko
szare i brudne, pojazdy ju¿
dawno nie nadaj¹ siê do
u¿ytku, ale mimo to ludzie
sobie radz¹, jak mog¹. To
by³o pierwsze, co zobaczy³am. Kiedy rano znalaz³am
siê na dworcu, przywita³y
mnie w³ócz¹ce siê psy. Ulice
nie wygl¹daj¹ ciekawie, a
autobus, którym dojecha³am
do centrum Lwowa, omal siê
nie rozpad³. Kiedy czeka³am
na przystanku, ludzie bardzo
siê interesowali, sk¹d pochodzê i gdzie mam zamiar
siê zatrzymaæ. Podszed³ do
mnie niespodziewanie jakiœ
goœæ. Okaza³o siê, ¿e jest
nim profesor, który wyk³ada
na uczelni we Lwowie. Mi³y
cz³owiek bardzo siê ucieszy³,

¿e Polka, która chce przemierzyæ œwiat dooko³a, zatrzymuje siê we Lwowie. Na
„do widzenia” powiedzia³:
„My, Lwowianie, jesteœmy
dumni z takiej Polki”. Te
s³owa wzmocni³y i doda³y
otuchy, aby ruszyæ dalej.
Lwów – to miasto, gdzie
mo¿na poczuæ siê, jak u siebie, kiedy siê s³yszy jêzyk
polski. I w³aœnie tam zaczê³a
siê przygoda za granicami
kraju. „Gazeta Lwowska”,
w której ukaza³ siê mój artyku³ na temat planów podró¿y dooko³a œwiata, by³a ju¿
za kilka tygodni dostêpna
w kioskach. Szukajac jednej
dziennikarki, natknê³am siê
na Hannê, która karmi³a
ptaszki razem z dzieæmi.
Hania jest Polk¹, ale od kilku
lat mieszka we Lwowie. Bez
wahania zaprosi³a mnie na
kawê. Siedzia³yœmy ca³e
popoludnie. Obie by³yœmy
pod wra¿eniem spotkania.
Kiedy mówi³am, ¿e jestem
w trakcie podró¿y dooko³a
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œwiata, nie mog³a uwierzyæ,
¿e tak przypadkiem ktoœ
znalaz³ siê w jej domu. By³am mile ugoszczona. Czas
by³o ruszyæ dalej, ale otrzyma³am kolejne zaproszenie
od Hani.
Ze Lwowa do Kijowa przygoda poci¹giem po stronie
wschodniej. Jeszcze to nie
kolej transsyberyjska, ale
emocje ju¿ by³y. Zakupi³am
bilet na miejscówkê najtañsz¹ klas¹, ale najlepsz¹, bo
jest weso³o i jest uczucie
prawdziwej podró¿y. M³ode
towarzystwo w poci¹gu.
Amerykanka z Kalifornii,
która jest wolontariuszk¹ na
Ukrainie, równie¿ podró¿uje
kolej¹, która jest popularna
i bezpieczna, wbrew pozorom.
Po d³ugich rozmowach z pod-

sza³am kosmiczne ceny.
Grzecznie podziêkowa³am
i orientowa³am siê w kolejnych okienkach. Czy¿by
ceny spada³y co okienko?
Wysz³am z dworca, aby
wymieniæ walutê na zakup
biletu, który powinien kosztowaæ 2.500 rubli czyli równowartoœæ 100 dolarów
amerykañskich. Powróciwszy na dworzec kolejowy,
ustawi³am siê do jednej z
kolejek i jedna z m³odych
Rosjanek, z któr¹ spêdzi³am
w kolejce 20 minut, pomog³a
mi przy zakupie biletu. Bilet
siê znalaz³, a cena by³a prawid³owa - 2.500 rubli.
Godzin¹ wieczorn¹ wszyscy
ustawili siê przed wagonami. Ju¿ widaæ ³ó¿ka i stoliki,
przez 4 dni bêdzie to ma³y

Dojecha³am do Moskwy, tam pojawi³am siê w radiu „Glos Rosji”, dok¹d ju¿
wczeœniej w Polsce otrzyma³am
zaproszenie. Przyjêli mnie gor¹co.
ró¿uj¹cymi póŸn¹ godzin¹
wszyscy grzecznie zasnêli.
Z Kijowa poci¹g do Moskwy, ale wczeœniej trzeba siê
ustawiæ do kolejki i zakupiæ
bilet. Czekaj¹c w kolejce 15
minut, przed nosem zobaczy³am tylko tablicê z napisem „Przerwa”. Ustawi³am
siê do nastêpnej kolejki i to
samo: „Przerwa” – i tak 4
razy. Iloœæ osób nie pozwala
zakupiæ biletu na czas.
Po po³udniu polowa³am
na szczêœliwe okienko i siê
uda³o, bilet w rêce i w drogê
do Moskwy. Dojecha³am do
Moskwy, tam pojawi³am siê
w radiu „Glos Rosji”, dok¹d
ju¿ wczeœniej w Polsce otrzyma³am zaproszenie. Przyjêli
mnie gor¹co. Polskie radio
czeka na wieœci od Polaków
i nie tylko w Polsce, ale i za
granic¹. Plac Czerwony w
Moskwie robi wra¿enie. Je¿d¿¹c po œwiecie i widz¹c
drapacze chmur, to nie to
samo, co zobaczyæ Plac Czerwony i specyficzn¹ atmosferê
w tym mieœcie.
Kolej Transsyberyjska
(czerwiec)
Plan podró¿y kolej¹ transsyberyjsk¹ – to najciekawszy
i najprzyjemniejszy moment
podró¿y w kierunku Syberii.
Zanim wsi¹dziemy do poci¹gu, trzeba trochê siê pomêczyæ, aby nie zapomnieæ o
tym, ¿e podró¿, to nie taka
prosta sprawa, jak by siê
wydawa³o. Zakupienie biletu
– to niemal¿e cud. Znajomoœæ jêzyka rosyjskiego jest
bardzo pomocna. Pamiêtam
czasy nauki jêzyka rosyjskiego w szkole podstawowej,
które nie trwa³y zbyt d³ugo,
a szkoda. Przyznajê, ¿e tym
razem by³am zdana na jêzyk
polski, angielski i francuski,
ale z tym nie ma siê tam, co
wybieraæ.
Kiedy zorientowa³am siê
w sprawie ceny biletu, us³y-

dom podczas podró¿y. Nie
zapomnê tego dnia nigdy.
Atmosfera wœród podró¿uj¹cych jest zupe³nie inna
ni¿, w Polsce. Nie ma, co porównywaæ, przecie¿ tam ju¿
wszyscy siê znaj¹. Dlaczego?
Dlatego, ¿e ze sob¹ rozmawiaj¹. Nie boj¹ siê rozmów.
Nikt nie ma s³uchawek w
uszach i nie s³ucha muzyki.
Taki sprzêt nie jest im potrzebny. Chc¹ rozmów i nowych znajomoœci, bo na tym
polega podró¿.
Wiele s³ysza³am o „Kolei
Transsyberyjskiej”, ale chcia³am siê przekonaæ, czy to
rzeczywiœcie prawda. Przez 4
dni podró¿owa³am w najtañszej klasie, która wygl¹da, jak d³ugi przedpokój,
a po dwóch stronach znajduj¹ siê ³ó¿ka sypialne. Ka¿dy
otrzymuje bia³¹ czyst¹ poœciel. Tym mnie zaskoczyli –
czystoœci¹ i bezpieczeñstwem,

da³y osoby, które nigdy nie
podró¿owa³y Kolej¹ Transsyberyjsk¹. Zachêcam wszystkich do podró¿owania Kolej¹
Transsyberyjsk¹ bez wzglêdu na wiek.
Nad Bajka³em
Dotar³am szczêœliwie do
Irkucka, stamt¹d ju¿ niedaleko Jezioro Bajka³ i niezapomniane widoki, na
które czeka³am bardzo d³ugo.

Samowar w poci¹gu
Kiedy dotar³am do Irkucka,
czeka³a ju¿ na mnie Eleda –
Rosjanka, która przyjê³a mnie
bardzo serdecznie. Klucze
do jej mieszkania otrzyma³am
zaraz po wejœciu do domu.
Przygotowa³a dla mnie pokój
z ³ó¿kiem. Kuchnia, ³azienka
i pokój goœcinny by³y do

Atmosfera wœród podró¿uj¹cych jest
zupe³nie inna ni¿, w Polsce. Dlatego,
¿e ze sob¹ rozmawiaj¹. Nie boj¹ siê
rozmów.
dyspozycji podczas pobytu
w Irkucku. Nie by³o ciep³ej
wody, ale w kuchni by³ dzbanek bezprzewodowy, wiêc z
prysznicem nie ma problemu. Tak niewiele wystarczy,
aby byæ zadowolonym – dach
nad g³ow¹, a reszta przyjdzie
sama. Woda ciep³a te¿ dotar³a
w ostatnim dniu, wiêc pranie

Znajomoœæ jêzyka rosyjskiego jest
bardzo pomocna. Tym razem by³am
zdana na jêzyk polski, angielski i
francuski, ale z tym nie ma siê tam,
co wybieraæ.
które panuj¹ w poci¹gu.
Jeszcze nie zd¹¿y³am siê rozpakowaæ, a ju¿ wszyscy siê
witaj¹, jak jedna rodzina.
Nie spotka³am siê z tak¹
sytuacj¹ nigdzie na œwiecie.
W ka¿dym wagonie znajduje
siê samowar z gor¹c¹ wod¹,
która jest dostêpna o ka¿dej
porze podczas ca³ej podro¿y.
Przyjació³ nie brakuje, nie
ma mowy o nudzie. Tam
wszyscy siê znaj¹. Wspólne
rozmowy, ka¿dy w swoim
jêzyku. Graliœmy w statki,
szachy, warcaby i karty.
Wszyscy zachowuj¹ siê prawid³owo. Wszystkie historie,
które us³ysza³am wczeœniej
na temat Kolei Transsyberyjskiej, by³y nieprawdziwe.
Czarne scenariusze opowia-

pok³ad, wiêc ja za nimi,
zupe³nie nie wiedz¹c, czy mi
siê uda z nimi pop³yn¹æ.
Odp³ywamy!!! Nagle prosz¹
o zap³acenie za przejazd, ale
t³umaczê, ¿e nie mogê zakupiæ biletu w obie strony. Nie
wraca³am tego samego dnia,
a ponadto nie posiadali ¿adnych biletów, wiêc, kto by
uwierzy³, ¿e zakupi³am bilet
powrotny. Nie by³o pretensji
i dyskusji, machnêli rêk¹.
Po drugiej stronie brzegu
– inny œwiat, cisza, spokój,
oœnie¿one góry i czysta
s³odka woda pitna, której mi
nie zabraknie, bo mia³am jej
pod dostatkiem – ca³e jezioro.
Wêdruj¹c z plecakiem, nagle
us³ysza³am kroki. Przestraszy³am siê, ale to by³, jak siê
póŸniej okaza³o, kompan
mojej dalszej wêdrówki.
Stary mieszkaniec, który
niedaleko ma swoj¹ ma³¹
chatkê – puchatkê, równie¿
wraca³ z kilkudniowej wêdrówki. Po kilku godzinach
odpoczywa³am nad brzegiem
jeziora. Siergiej, bo tak mia³
na imiê, poszed³ dalej, ale
niebawem wróci³. Przyniós³
ze sob¹ rybê, piwo w 2 litrowej butelce oraz czekoladê
Alpen Gold. Nawet w takim
miejscu, jak jezioro Bajka³,
spotyka siê dobrych ludzi,
którzy pomagaj¹. Siergiej
znalaz³ równie¿ bajecznie

te¿ siê zrobi³o. Nie potrzeba
wygód. Wygody mamy w
domu.
Kiedy dotar³am nad Jezioro Bajka³, chcia³am siê
przedostaæ na drug¹ stronê,
aby tam przenocowaæ w
namiocie, a po przebudzeniu zobaczyæ piêkny wschód
s³oñca. Pytanie: jak tam siê
dostaæ, jeœli wszyscy chc¹
pieniêdzy. Zakupi³am rybê
omul, która ma niespotykany smak. Odpoczywa³am
na pla¿y i zajada³am rybê. A¿
tu nagle podp³ywa stateczek.
Pomyœla³am, ¿e mogê wsi¹œæ
i pop³yn¹æ na drug¹ stronê,
nie myœl¹c nawet o tym, jak
wrócê.
Po chwili kilku Rosjan
wesz³o z butelk¹ wódki na

piêkne miejsce, abym mog³a
nocowaæ w namiocie.
Miejsce z widokiem na jezioro, oœnie¿one góry, a z
boku – szum sp³ywaj¹cego
strumyka. Nie da siê zapomniec tego dnia i dobrego
serca Siergieja. Wschód s³oñca
jeszcze dziœ mam przed oczami. To wszystko s¹ niezapomniane widoki, a nie stracony czas. ¯ycie mamy
jedno i bardzo krótkie, wiêc
wykorzystajmy je jak
najlepiej.
Przygody w Rosji
Uzyskanie wizy do Mongolii – to te¿ nie takie ³atwe,
bêd¹c na terenie Rosji, a
zakupienie biletu do Mongolii – to zadanie numer 2.
Wiza i bilet ju¿ w rêce,
wszystko w terminie i na
czas. Ruszam na dworzec,
który na mnie czeka po drugiej stronie. Nie wiem, nikt
nie opowiada³ mi o tym kraju.
Ró¿ne artyku³y w gazecie
by³y tylko namiastk¹. Towarzystwo w poci¹gu znakomite, Rosjanie, ojciec z córk¹,
jad¹ do Mongolii na 8 tygodni, znaj¹ œwietnie jêzyk
angielski, wiêc jest, o czym
pogadaæ. Tatuœ – archeolog,
a córka – studentka.
Nie tak szybko dosta³am
siê do Mongolii. Tu¿ przed
granic¹ rosyjsko-mongol-

Ca³y œwiat siê
w radoœæ stroi,
w dzieñ narodzin
Chrystusowych.
Œlemy ¿yczenia
serdeczne,
zawsze œwie¿e
choæ odwieczne:
zdrowia, szczêœcia
i wesela
niech Dziecina
Wam udziela.
sk¹, jak to wszêdzie, sprawdzanie paszportów. Zanim
jednak szanowne pañstwo
wesz³o do poci¹gu, minê³o
kilka godzin. Postój by³
mêcz¹cy i d³ugi, ale, co gorsza, minê³a ju¿ wtedy doba
i moja wiza przepad³a. Wtedy
zaczê³o siê piek³o!!! Musia³am opuœciæ poci¹g i udaæ
siê na dworzec, gdzie nie
by³am sama. Z nieco innym
problemem, a nawet gorszym,
byli Amerykanie z Florydy,
którzy czekali drug¹ dobê.
Usiad³am na krzeœle i próbowa³am z nimi rozmawiaæ.
Próbowaliœmy znaleŸæ rozwi¹zanie tej ca³ej nieprzyjemnej sprawy.
Rosjanin z córk¹ zaraz
przybiegli i próbowali pomóc. Zadzwonili do jednej
wa¿nej osoby, która te¿ próbowa³a cos pomóc, ale nie
da³o siê nic zrobiæ. Chcia³am
zap³aciæ karê w walucie obcej,
ale to te¿ ich nie przekona³o.
Musia³am udaæ siê o 3 nad
ranem do U³an Ude po now¹
wizê. Bilet do Mongolii przepad³, trzeba by³o kupiæ bilet
do U³an Ude, ale nie mia³am
ju¿ rubli. Problem kolejny
i Rosjanie pomogli. Przyjêli
moje dolary, a ja otrzyma³am
ruble, aby zakupiæ bilet do
U³an Ude. Cieszê siê, ¿e natrafi³am na tak dobrych
ludzi, którzy podró¿uj¹ poci¹giem. Poci¹g do Mongolii
odjecha³. A moja podró¿ po
Rosji jeszcze nie ma koñca.
Siedzê i czekam na poci¹g,
obserwuj¹c jedn¹ z matek
pod wp³ywem alkoholu, z
dzieckiem, oraz dwie inne
kobiety, które ledwie stoj¹
na nogach.
Wsiad³am do poci¹gu i
od razu zasnê³am na ³ó¿ku,
bo poci¹g sypialny. Nad
ranem obudzi³am siê, widz¹c za oknem syberyjskie
wioski. Dotar³am do U³an
Ude.
(cdn.)
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EUGENIUSZ NIEMIEC
„Da³ Pan i Pan zabra³”
(Stary Testament, Ksiêga
Hioba 1, 21)
Dlaczego trzeba powracaæ do zdarzeñ wojennych,
najczêœciej przykrych,
czasem zagra¿aj¹cych egzystencji? Komu potrzebne s¹
powroty do czasów cierpieñ,
niedostatku i tu³actwa?
Myœlê, ¿e niezale¿nie od
rodzaju odpowiedzi na te
pytania, czas wojny na ka¿dym z nas odcisn¹³ trwa³e
piêtno, zw³aszcza, jeœli
trzeba by³o go prze¿yæ w
wieku 5-10-12 lat. To wiek
bardzo istotny dla kszta³towania osobowoœci, psychiki
i zdrowia fizycznego. Trudno
by³oby zrozumieæ siebie i
swoich rówieœników, nie
uwzglêdniaj¹c doœwiadczeñ
owego czasu. Jestem prawie
pewny, ¿e na mój odbiór
rzeczywistoœci, wydarzenia
wojenne (którymi obejmujê
lata 1939-1947) wywar³y
wp³yw, od którego nie sposób
siê uwolniæ. Dusza dziecka,
poddana takiej edukacji nie
mog³a nie wykszta³ciæ
i utrwaliæ okreœlonej postawy wobec wydarzeñ.
Moje doœwiadczenia wojenne trzeba podzieliæ na dwie
czêœci. Pierwsza – to lata 19391943 (pobyt na Kresach

REMINISCENCJE WOJENNE
swoim oddzia³em na Wêgry.
Te niezwyk³e wydarzenia raczej mnie interesowa³y, ni¿
niepokoi³y. Wojsk niemieckich
nie widzia³em, byæ mo¿e
ominê³y nasz¹ wioskê.
Nie ominê³y natomiast
Monasterca wojska sowieckie,
które wkroczy³y w drugiej
po³owie wrzeœnia. Mieszkaliœmy przy drodze. By³em z
ojcem ko³o szko³y, gdy ujrzeliœmy jad¹cy drog¹ znany
nam samochód, jedyny w
okolicy polski Fiat-500, nale¿¹cy do Polaka, w³aœciciela
pobliskiego maj¹tku ziemskiego i dworku. Za kierownic¹ siedzia³ so³dat, a na
tylnym siedzeniu – ku ogromnemu zdumieniu – dojrzeliœmy
dorodn¹ œwiniê. Zrozumieliœmy, ¿e so³daci na samym
wstêpie „wyzwolili” naszego
dziedzica z jego auta i inwentarza ¿ywego. Wkrótce zapanowa³y sowieckie porz¹dki
i rozpoczê³y siê ukraiñskie
porachunki z „polskimi panami”. PóŸn¹ jesieni¹, g³êbok¹ noc¹ zostaliœmy zbudzeni
waleniem do drzwi. Otworzy³a
mama. Okaza³o siê, ¿e to
NKWD zapragnê³o „porozmawiaæ” z ojcem. Mieszkanie
wywrócono do góry nogami,
a ojca zabrali ze sob¹ i zosta³
osadzony w areszcie w Samborze. Przez 3 miesi¹ce – jak

Przez 3 miesi¹ce – jak mówi³ ojciec –
by³ wzywany na nocne przes³uchania,
w trakcie których zadawano mu ci¹gle
te same pytania.
Wschodnich) i druga - 19431947 (pobyt w Ba¿anówce,
pow. sanocki). Ograniczê siê
do opowiedzenia niektórych
wydarzeñ, które pozostawi³y
trwa³y zapis w mojej pamiêci.
Pierwsze „wyzwolenie”
Druga wojna œwiatowa zasta³a moj¹ rodzinê w powiecie
samborskim, gdzie moi rodzice pracowali w szkole powszechnej w wiosce Monasterzec. To 15 km na p³d. od
Sambora i ok. 30 km na po³udniowy wschód od Chyrowa.
Wieœ by³a prawie w 100%
zamieszka³a przez Ukraiñców
(czy te¿ – jak ich okreœlano –
Rusinów). Ojciec by³ kierownikiem szko³y, a mama – nauczycielk¹. 1 wrzeœnia 1939 r.,
gdy po naszym niebie lecia³y
ju¿ samoloty niemieckie,
mia³em niespe³na 5 lat, a
rodzice – ok. 30 lat. Z wrzeœniowej wojny niewiele zapamiêta³em. Zapisa³y siê w pamiêci
obrazki nisko lec¹cych samolotów, drogi, pe³ne uciekaj¹cych cywilów i wojska polskiego, wycofuj¹cego siê w
kierunku Lwowa i wêgierskiej
granicy, oko³o dwugodzinne
odwiedziny mojego stryjka
(studenta Uniwersytetu Lwowskiego), udaj¹cego siê wraz ze

mówi³ ojciec – by³ wzywany
na nocne przes³uchania, w
trakcie których zadawano mu
ci¹gle te same pytania. Nie by³
bity, ale raczej drêczony ró¿nymi kombinacjami pytañ,

Część I (19391943)

Autor wspomnieñ wieku lat 4,5 - w towarzystwie
matki i ojca (zdjêcie wykonano w Samborze w historycznym dniu 1 wrzeœnia 1939 roku)
nianie, ¿e studenci polscy
umieli ³adnie pisaæ i nawet
mobilizacja wojenna tej umiejêtnoœci nie mog³a ich pozbawiæ, z trudem torowa³a sobie
drogê do œledczego. O stryju
ojciec nie wspomina³, bo nie
wiedzia³ nawet, czy prze¿y³
wrzesieñ, czy dotar³ na Wêgry?
By³a ju¿ zima (luty 1940)
i zaczê³y siê pierwsze wywózki
na Syberiê. Regu³¹ by³o, ¿e
rodzina aresztowanego „wroga
ludu” by³a wywo¿ona do np.
Kazachstanu, a sam aresztant,
jeœli prze¿y³, trafia³ do Gu³agu
(jak ³adnie mówiono „na bia³e
niedŸwiedzie”). Mama zna³a
sowieckie zasady, bo kilka lat
– przed wojn¹ – mieszka³a w
Rostowie. Korzystaj¹c z tej
wiedzy, spakowa³a walizki z
ciep³¹ bielizn¹ i ubraniem, i
nocami nads³uchiwa³a, przygotowana na walenie do drzwi
i uprzejme „sobirajteœ”. Chc¹c
ratowaæ przed wywozem,
mama odwioz³a mnie do
swego domu rodzinnego ko³o
Halicza (Kry³os) i powierzy³a
opiece swojej siostry i mojego

Regu³¹ by³o, ¿e rodzina aresztowanego
„wroga ludu” by³a wywo¿ona do np.
Kazachstanu, a sam aresztant, jeœli
prze¿y³, trafia³ do Gu³agu (jak ³adnie
mówiono „na bia³e niedŸwiedzie”).
wœród których powtarza³o siê
dociekliwe: „kogo masz za
granic¹?” Ojciec mia³ „za
granic¹” (tj. za Sanem) liczn¹
rodzinê w Ba¿anówce, brata
na Wo³yniu, siostrê w Ameryce. Wyliczanie tych krewnych
ci¹gle nie zadowala³o œledczych. Po kilku tygodniach
przes³uchañ okazano ojcu
kilka kartek pocztowych,
nadanych z Wêgier przez
wy¿ej wspomnianego stryja.
Kartki zawiera³y informacjê,
¿e ¿yje i jest zdrowy. Kartki
do nas nie dosz³y, ale by³y w
komplecie na NKWD i chodzi³o
o ustalenie, czy to by³ oficer.
Œledczy uwa¿a³, ¿e to pisa³
oficer, bo widaæ by³o wyrobiony charakter pisma, a przecie¿ prosty ¿o³nierz nie umia³by
tak pisaæ. Mozolne wyjaœ-

dziadka. Sama wróci³a do
domu i pracy w szkole. Od
czasu do czasu doje¿d¿a³a do
mnie w niedzielê. Ciotka i
dziadek otoczyli mnie ogromn¹
mi³oœci¹ i wszelk¹, mo¿liw¹ w
ówczesnych warunkach,
opiek¹.
Wydaje siê, ¿e po kilkumiesiêcznej „konwersacji”
œledczy uwierzy³ ojcu, ¿e mój
stryj z Wêgier nie by³ oficerem
i ojca zwolni³ do domu. A
mo¿e chcia³ uwierzyæ? Mo¿e
odstawa³ od stereotypu enkawudzisty? Gdyby zachowa³
siê typowo, to nie uniknêlibyœmy poznania piêknych
stepów Kazachstanu lub
uroków ¿ycia w Gu³agu jako
wrogowie ludu. Ja w tym
czasie by³em w domu dziadka
i ciotki, gdzie czu³em siê

dobrze i jak wydawa³o siê,
nieco bezpieczniej. To poczucie bezpieczeñstwa zburzy³y
incydenty, o których wspomnê.
Pewnego popo³udnia przyjechali na koniach do naszego
domu dwaj skoœnoocy so³daci, wyraŸnie pod wp³ywem
wódki i zabrali siê za rabowanie domu. Kiedy dziadek
i ciotka stanêli w obronie
dobytku, wyprowadzili domow-

mieszkañców, rozkaza³o w
ci¹gu pó³ godziny spakowaæ
siê starej, 70-letniej s³u¿¹cej
wraz z jej synow¹ i ma³ym,
rocznym dzieckiem. Zrobiono
gruntown¹ rewizjê, rozpytywano o syna s³u¿¹cej, który
mia³ rzekomo nale¿eæ do jakiejœ nacjonalistycznej organizacji ukraiñskiej. Nasza
s³u¿¹ca by³a Ukraink¹ i s³u¿y³a u dziadka przez kilkadziesi¹t lat, wychowa³a mu
dzieci, bo wczeœnie owdowia³,
by³a traktowana jak cz³onek
rodziny. Nas szczêœliwie nie
by³o na liœcie, wiêc nas pozostawiono w spokoju, a ich,
Ukraiñców, wywieziono na
Syberiê. Za oko³o dwa miesi¹ce otrzymaliœmy od nich
karteczkê z Krasnojarska.
S³u¿¹ca Nastia, jak równie¿
ma³e dziecko, zmar³y na
Syberii w ci¹gu miesi¹ca.
Prze¿y³a m³oda synowa s³u¿¹cej, która, powróciwszy po
wojnie, zosta³a ponownie
wywieziona do Kazachstanu
i tam ju¿ pozosta³a. Wiosna
i lato 1941 r. nie by³y dla mnie
udane, nie chcia³em jeœæ, nauczy³em siê od moich ukra-

Nasza s³u¿¹ca by³a Ukraink¹ i s³u¿y³a u
dziadka przez kilkadziesi¹t lat, wychowa³a
mu dzieci, bo wczeœnie owdowia³, by³a
traktowana jak cz³onek rodziny. Nas
szczêœliwie nie by³o na liœcie, wiêc nas
pozostawiono w spokoju, a ich, Ukraiñców, wywieziono na Syberiê.
ników, pod lufami karabinów,
w kierunku zaroœli nad poblisk¹ rzeczk¹ (£ukiew) w
celu – jak nie ukrywali – rozstrzelania. Opór, stawiany
Armii Czerwonej, by³ - jak
wiadomo - doœæ czêsto karany
œmierci¹. Ja podnios³em spazmatyczny p³acz, bo zostawili
mnie samego na podwórzu.
Na szczêœcie s¹siedzi dziadka,
widz¹c zdarzenie i wiedz¹c, ¿e
„bajcy” nie ¿artuj¹, b³yskawicznie zawiadomili dowództwo
jednostki, które stacjonowa³o
kilka domów dalej. Szybko
zjawi³a siê ¿andarmeria na
koniach i nim dzielni Azjaci
doprowadzili moj¹ rodzinê
nad rzeczkê, to ich zwinêli
i uwolnili 80-letniego dziadka,
ciotkê i star¹ s³u¿¹c¹. To
zdarzenie wywar³o na mnie
wielki wp³yw. Od tego czasu
ba³em siê, jak ognia, rosyjskich i wszelkich innych
mundurów. Wkrótce po tym
zdarzeniu mój dziadek nagle
zmar³. Zosta³em z ciotk¹ i
star¹ s³u¿¹c¹ oraz jej synow¹
z dzieckiem.
Nadesz³a zima 1940/41.
Pewnej zimowej nocy, ju¿ po
œmierci dziadka, rozleg³o siê
– znane mi ju¿ – walenie do
drzwi naszego domu. Zjawi³o
siê NKWD w towarzystwie
ukraiñskiego policjanta i po
sprawdzeniu personaliów

iñskich rówieœników palenia
papierosów, skrêcanych w
gazecie z liœci ziemniaczanych, po czym doœæ ciê¿ko
chorowa³em, a moja kochana
ciotka mia³a ze mn¹ niez³e
utrapienie. Trudno oprzeæ siê
wra¿eniu, ¿e warunki egzystencji, jak i opisane powy¿ej
emocje spowodowa³y powa¿ne
zak³ócenia mojego rozwoju
fizycznego i emocjonalnego.
Latem 1941 walec wojenny
przetoczy³ siê na wschód.
Sowieci uciekli w pop³ochu,
a my dostaliœmy siê pod
„opiekê” Niemców i „samostijnej” Ukrainy.
Drugie „wyzwolenie”
To by³o wyzwolenie spod
opieki sowieckiej. Dostaliœmy
siê spod sowieckiego deszczu
pod ukraiñsko-niemieck¹
rynnê. W tydzieñ po przejœciu
frontu (a dok³adniej 30.06.
1941) Organizacja Ukraiñskich
Nacjonalistów-OUN, na zjeŸdzie we Lwowie og³osi³a powstanie niepodleg³ej (samostijnej) Ukrainy. Niemcy, gdy
tylko trochê zorientowali siê
w sytuacji, samostijn¹ zamienili na „Reichkomisariat
Ukraina”, niemniej jednak
mi³o widzieli aktywnoœæ Ukraiñców, skierowan¹ przeciw
Polakom i ¯ydom. Rozpoczê³y
siê rz¹dy ukraiñskiej admi-
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nistracji i nowy rozdzia³
porachunków etnicznych.
Wojna i rozpad sowieckiego
systemu ko³chozowego spowodowa³y, ¿e z pól ko³chozowych nie zebrano zbó¿ i innych p³odów rolnych. Prawie
wszystko zgni³o na polach i
ju¿ jesieni¹ rozpocz¹³ siê w tej
czêœci Ukrainy g³ód, potêgowany jeszcze przez Niemców
surowymi represjami za przewo¿enie i szmugiel ¿ywnoœci
z innych rejonów.
Moje siedmioletnie oczy
napatrzy³y siê wówczas na
dramaty ludzi g³oduj¹cych,
zdolnych do ka¿dego czynu
za odrobinê jedzenia, umieraj¹cych wœród cierpieñ,
obrzêków i zaburzeñ psychicznych. W ca³ej okolicy
zosta³y zjedzone wszystkie
pokrzywy, lebiody, a nawet
drobne zwierzêta domowe.
Zim¹ i wczesn¹ wiosn¹ 1942 r.
spora iloœæ ludzi zmar³a z
g³odu. W domu mojej ciotki,
gdzie siê wychowywa³em,
ukryto trochê kukurydzy i kartofli. Mieliœmy te¿ kozê, dziêki
której by³o trochê mleka,
przeznaczonego prawie w
ca³oœci dla mnie. Moja racja
¿ywnoœciowa sk³ada³a siê z
dwóch posi³ków dziennie. Posi³ek to by³a miseczka kaszy
kukurydzianej z kozim mlekiem, sporadycznie ziemniaki
w ³upinie z lebiod¹ (smako-

bliŸniêta (2 dziewczynki),
które niestety po 2-3 tygodniach zmar³y wskutek biegunki, a w³aœciwie wskutek
fatalnych warunków, w jakich
wegetowaliœmy i braku jakiejkolwiek pomocy medycznej.
W tych warunkach otrzyma³em pierwsze powa¿ne i samodzielne zadania. Mia³em
obowi¹zek rano i po po³udniu
wypasaæ nasz¹ kozê i jej dwie
maleñkie kózki, czasem gospodarze dodawali mi do pasienia te¿ ich krowê. Pasa³em
to towarzystwo pod lasem
oraz na leœnych polanach.
Bardzo lubi³em to zajêcie, bo
mia³em poczucie wolnoœci i
swobody, kontakt z ³adn¹
przyrod¹, mo¿liwoœæ podjadania ró¿nych jagód leœnych,
zbierania szczawiu itp. Mia³em te¿ obowi¹zek zbierania
ga³êzi i chrustu, który nastêpnie musia³em por¹baæ na
ma³e polanka. Suchych ga³êzi
musia³o byæ tyle, aby wystarczy³o na palenie pod kuchni¹
w nastêpnym dniu. Z pastwiska wraca³em zwykle jad¹c
wierzchem na kozie, która
ca³kowicie rolê wierzchowca
akceptowa³a. Za koz¹ bieg³y
ma³e koŸlêta i ci¹gnê³y siê
rozmaite suche ga³êzie na
opa³. Nie wiem, czy dzisiaj
ktoœ puœci³by siedmiolatka
samotnie z kozami i krow¹ na
pastwisko i do lasu. Widocz-

Moje siedmioletnie oczy napatrzy³y siê
wówczas na dramaty ludzi g³oduj¹cych,
zdolnych do ka¿dego czynu za odrobinê
jedzenia, umieraj¹cych wœród cierpieñ,
obrzêków i zaburzeñ psychicznych.
wa³a jak szpinak) lub z gotowan¹ pokrzyw¹. Doroœli obywali siê tym, co pozosta³o po
nakarmieniu mnie. Taka by³a
gradacja potrzeb ¿ywieniowych.
W³aœnie w czasie g³odu wymienia³em zêby mleczne na
sta³e, które uros³y mi zniekszta³cone, pobruzdkowane,
s³abe i brzydkie. Niektóre z
nich posiadam do dzisiaj. Nie
mam w¹tpliwoœci, ¿e stan
mego uzêbienia zawdziêczam
opisanej sytuacji. Dopiero
póŸnym latem i jesieni¹ 1942
roku pojawi³o siê trochê wiêcej ¿ywnoœci, pochodz¹cej
z bie¿¹cych ¿niw.
Tej¿e jesieni nasz dom zosta³ nagle zajêty, bodaj na
jakieœ cele wojskowe, a my
zostaliœmy wyrzuceni – dziœ
powiedzia³oby siê – na bruk.
Zdo³aliœmy zabraæ trochê
bielizny, ciep³ych ubrañ, a
tak¿e kozê, która nadal by³a
moj¹ g³ówn¹ ¿ywicielk¹. ZnaleŸliœmy schronienie w innej
wsi, u znajomych mojego, ju¿
nie¿yj¹cego, dziadka, gdzie
zamieszkaliœmy w ma³ym
pokoju: ciotka, moja ciê¿arna
mama i ja. Koza mieszka³a w
stajni. Nasi gospodarze byli
Ukraiñcami, a dom sta³ samotnie pod du¿ym masywem
leœnym, w pobli¿u rzeki Bystrzycy. Mama wkrótce powi³a

nie, warunki ¿ycia przyspieszaj¹ dorastanie, skoro by³em
w stanie z takich zadañ siê
wywi¹zywaæ. I tylko jeden raz
pob³¹dzi³em w lesie. Wyprowadzi³a mnie krowa, na której
instynkt siê wówczas zda³em.
Natomiast mój kontakt z siekierk¹ zaowocowa³ rozbiciem
kolana obuchem, co zreszt¹
nie spowodowa³o zwolnienia
mnie z r¹bania ga³êzi. Jada³em nadal dwa razy dziennie:
dostawa³em miskê kukurydzianki z kozim mlekiem po
porannym wypasaniu kóz
oraz jak¹œ inn¹ kaszê lub

jeszcze daleko, gdzieœ pod
Charkowem, gdy w naszym
lesie pojawi³a siê radziecka
partyzantka pod dowództwem
gen. Sidora A. Kowpaka, napadaj¹c i grabi¹c niemieckie
i nie tylko maj¹tki, ma³e
miasteczka i wsie. Przecie¿
musia³a siê sama wy¿ywiæ, a
by³o tam podobno ok. 10 000
ludzi (dywizja). Partyzantka
zatrzyma³a siê na jakiœ czas
w lesie, pod którym sta³ samotnie dom naszych gospodarzy. Niemcy, którym partyzanci dezorganizowali zaplecze,
zebrali trochê si³ i rozpoczê³a
siê regularna bitwa z u¿yciem
lotnictwa i artylerii. Trwa³o to
2-3 dni, a nasz dom by³ regularnie ostrzeliwany i zajmowany

Autor wspomnieñ w roku 1942 (Kry³os) w towarzystwie
matki Marii (pierwsza od lewej) i ciotki Zofii
przez obie strony. Spali³a siê
tylko stodo³a, a dom by³ dok³adnie podziurawiony przez
pociski, ale nikt z domowników nie zgin¹³. Uwa¿aliœmy
to za ewidentny cud Opatrznoœci Bo¿ej. Przez te kilka dni
siedzieliœmy w piwnicy, pod
domem, ale od czasu do
czasu trzeba by³o pójœæ po
wodê, wydoiæ kozê, daæ jej
jeœæ, za³atwiæ potrzeby fizjologiczne itp. Mama wówczas
surowo mi nakaza³a, ¿e mam
chodziæ tylko i wy³¹cznie z ni¹
razem. Wyjaœni³a te¿, dlaczego
jest to konieczne: „jeœli mnie
zabij¹, to musimy zgin¹æ
razem, abyœ nie zosta³ sierot¹”.
Te s³owa mamy brzmi¹ mi
w g³owie do dzisiaj. Polecenie
zrozumia³em i bez szemrania
trzyma³em siê maminej spódnicy, gdy tylko wychodzi³a
z piwnicy. Po bitwie partyzantka, czêœciowo rozbita,

Nie wiem, czy dzisiaj ktoœ puœci³by
siedmiolatka samotnie z kozami i krow¹
na pastwisko i do lasu. Widocznie, warunki ¿ycia przyspieszaj¹ dorastanie,
skoro by³em w stanie z takich zadañ siê
wywi¹zywaæ.
ziemniaki z mlekiem i np.
kapust¹ na kolacjê.
Okres ten wspominam
mimo wszystko jako „dobry”,
tak¿e dlatego, ¿e nie byliœmy
tam przez jakiœ czas niepokojeni przez rozmaitych umundurowanych ³otrów. Walec
wojenny, po Stalingradzie, zacz¹³ siê znów toczyæ w naszym
kierunku. Front w 1943 r. by³

w imiê samostijnej Ukrainy,
wymordowano wówczas ok.
120 tys. Polaków. Ideologia
OUN-UPA zak³ada³a wyr¿niêcie Polaków do 7 pokolenia.
Warto dodaæ, ¿e zabijano
tak¿e Ukraiñców, którzy próbowali pomagaæ Polakom lub
wchodzili w ma³¿eñstwa mieszane. W lipcu 1943 wymordowano i spalono ponad 100
wsi na Wo³yniu, po czym
podobne dzia³ania rozszerzono na lwowskie, tarnopolskie
i nasze woj. stanis³awowskie.
W miastach, gdzie by³o wiêcej
Polaków, by³o bezpieczniej,
natomiast na wsiach mordowano równie brutalnie jak na
Wo³yniu. Z zewsz¹d dochodzi³y
przera¿aj¹ce wieœci. Rodzice

zmieni³a swe lokum, ale dom
nie nadawa³ siê do zamieszkania. Równie¿ nasi ukraiñscy
gospodarze dali nam do
zrozumienia, ¿e dalej tu nie
mo¿emy mieszkaæ, a sami te¿
zaczêli siê rozgl¹daæ za innym
mieszkaniem.
Rok 1943 to tak¿e czas
masowych mordów Polaków
przez UPA. Jak dzisiaj wiemy,

uznali, ¿e nie mo¿na d³u¿ej
czekaæ i trzeba uciekaæ w
rodzinne strony ojca, tj. do
Ba¿anówki. Bestialstwo banderowców szczêœliwie nie
dotknê³o naszej rodziny, ale

iñskimi rówieœnikami, bardzo
ich lubi³em, z wzajemnoœci¹.
Jednak¿e w chwilach nieporozumieñ nieŸle od nich obrywa³em fizycznie i s³ownie jako
„laszek”. Wiele czasu spêdzaliœmy wspólnie na podgl¹daniu dziupli i gniazd ptasich,
w³a¿eniu na drzewa, zabawach nad rzek¹ itp. To oni
uczyli mnie doros³oœci, jak
np. palenia papierosów, podkradanych dziadkowi lub
zwijanych z liœci ziemniaczanych, co – jak wspomnia³em – skoñczy³o siê dla mnie
powa¿nym zatruciem. Mój
ojciec, jako przedwojenny
polski nauczyciel na ukraiñskiej wsi, mia³ powody, aby
obawiaæ siê nacjonalistów
ukraiñskich. Przez wiêkszoœæ
miejscowej ludnoœci by³ jednak¿e szanowany, lubiany i
ochraniany, bowiem – chocia¿
Polak – szanowa³ ich obyczaje,
œwiêta, chroni³ niejednokrotnie przed g³upot¹ i arogancj¹
polskich urzêdników, pomaga³
materialnie i w edukacji ukraiñskich dzieci. Nawet miejscowi nacjonaliœci, maj¹cy
dostêp do informacji o planowanych antypolskich
akcjach, dawali w porê tzw.
cynk, co pozwala³o ojcu na
czas zagro¿enia znikaæ.
Szczególnie pomocny w tym
wzglêdzie by³ woŸny szkolny
Hryñ, który wielekroæ ojca
ostrzega³ i wskazywa³ kryjówki. Gdy ojca aresztowa³o
NKWD, Hryñ bez wahania
wsiad³ na rower (poci¹gi nie
kursowa³y) i pojecha³ spod
Sambora a¿ pod Stanis³a-

Mój ojciec, jako przedwojenny polski
nauczyciel na ukraiñskiej wsi, mia³
powody, aby obawiaæ siê nacjonalistów
ukraiñskich. Przez wiêkszoœæ miejscowej
ludnoœci by³ jednak¿e szanowany, lubiany i ochraniany, bowiem – chocia¿ Polak
– szanowa³ ich obyczaje, œwiêta, chroni³
niejednokrotnie przed g³upot¹ i arogancj¹
polskich urzêdników...
nie brakowa³o wielokrotnych
ostrze¿eñ o takiej mo¿liwoœci.
Mo¿e, dlatego warto jeszcze
wspomnieæ o naszych relacjach z Ukraiñcami, które –
byæ mo¿e – mia³y jakieœ znaczenie w szczêœliwym za¿egnaniu zagro¿eñ. A mo¿e po
prostu znowu Opatrznoœæ
nad nami czuwa³a?
Jak ju¿ wspomnia³em, od
urodzenia do 8 roku ¿ycia
wzrasta³em w œrodowisku
ukraiñskim. Tylko w domu
by³o po polsku. Na ulicy i w
najbli¿szym s¹siedztwie
dominowa³a ludnoœæ i dzieci
ukraiñskie. Nawet s³u¿¹ca
dziadka by³a Ukraink¹ i mówi³a do mnie po ukraiñsku.
Jêzyk ukraiñski zna³em, wiêc
tak samo dobrze jak polski, a
mo¿e nawet lepiej i czêsto
pos³ugiwa³em siê oboma jêzykami w tym samym zdaniu.
Bawi³em siê z moimi ukra-

wów, aby zawiadomiæ moj¹
mamê. Wydaje siê – jak s¹dzi³
ojciec – ¿e Hryñ by³ wspó³pracownikiem nacjonalistów,
jak i w³adz sowieckich, co
jednak nie przeszkadza³o mu
w zachowaniu lojalnoœci i
wiernoœci mojemu ojcu.
Jemu te¿ ojciec pozostawi³
ca³y nasz dobytek, gdy umyka³ do Ba¿anówki, po raz
kolejny ostrze¿ony przez
Hrynia wiosn¹ 1943 r. Jest
prawdopodobne, ¿e to lojalnoœci Hrynia zawdziêczamy,
¿e uszliœmy ca³o. Piszê o tym
dlatego, aby podkreœliæ, ¿e nie
wszyscy Ukraiñcy byli rezunami. Ojciec wyjecha³ do
Ba¿anówki, a my z Mam¹
niecierpliwie oczekiwaliœmy
wiadomoœci od niego, okreœlaj¹cej termin naszego wyjazdu w nieznane.
(cdn.)
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Propozycje dla czytelnika

TARGI KSIĄŻKI W KRAKOWIE
JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjêcia
Stale bior¹c udzia³ w targach ksi¹¿ki we Lwowie i w
Polsce, zauwa¿y³em kilka
gor¹cych problemów, dotycz¹cych pozycji wspó³czesnej
ksi¹¿ki polskiej na Ukrainie.
Jednym z nich jest paradoksalny fakt (co prawda
tylko na pierwszy rzut oka),
¿e wspó³czesna ksi¹¿ka polska,
wspó³czeœni pisarze polscy s¹
prawie nieznani wœród Polaków na Ukrainie, jak równie¿
wœród Ukraiñców, którzy siê
interesuj¹ literatur¹ polsk¹.
Tylko nieliczne grono intelektualistów, naukowców, profesorów uniwersyteckich, wydawców ukraiñskich etc. na bie¿¹co siê orientuje w tym, co
siê dzieje na polskim rynku
ksi¹¿ki. A có¿ mówiæ o literaturze piêknej!
Mo¿na tu zauwa¿yæ, ¿e w
ci¹gu ostatnich dwudziestu
lat z Polski na Ukrainê wp³ynê³o bardzo du¿o ksi¹¿ek.
Biblioteki we lwowskich
szko³ach polskich, czy w

To, co siê dzieje
w polskiej literaturze, kulturze,
nauce dziœ jest
niedostêpne dla
wiêkszoœci Polaków
na Ukrainie.
Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej s¹
pe³ne ksi¹¿ek. Lecz jest to
klasyka literatury polskiej,
powieœci historyczne lub
krymina³y, wydane 20-30 lat
temu. Wiêkszoœæ – to dary, to
literatura starej daty, zaœ to,
co siê dzieje w polskiej literaturze, kulturze, nauce dziœ
jest niedostêpne dla wiêkszoœci Polaków na Ukrainie.

same ksi¹¿ki, co Polacy w
Krakowie lub Rzeszowie?
Oczywiœcie, ¿e nie. Problem,
miêdzy innymi, polega te¿ na
tym, ¿e we Lwowie (a co
mówiæ o Stryju lub Ko³omyi)
nie ma, gdzie kupiæ takiej
literatury. Problem jest te¿
w tym, ¿e wspó³czesna nowa
polska ksi¹¿ka jest droga i nie
ka¿dy, kto bywa w Polsce,
mo¿e sobie pozwoliæ na zakup interesuj¹cej go lektury.
Nie jest te¿ tajemnic¹ to, ¿e
polskie wydawnictwa drukuj¹
bardzo
du¿o
ksi¹¿ek,
poœwiêconych Kresom (naj-

Stoisko wydawnictwa „Bosz”
mentalnej pracy „Koœcio³y
i klasztory rzymskokatolickie
dawnego województwa ruskiego” pod redakcj¹ naukow¹
prof. Jana Ostrowskiego. W
tomie XIV umieszczono opisy
monograficzne 45 koœcio³ów
parafialnych i zespo³ów klasztornych z terenu dawnych
dekanatów stanislawowskiego
i ko³omyjskiego, obejmuj¹cych wiêkszoœæ historycznego
Pokucia. Bardzo wa¿ne s¹
dok³adne opisy koœcio³ów
Stanis³awowa. Tom XV obej-

Niezwykle cenne
s¹ opisy i rekonstrukcje naukowców
krakowskich,
wykonane na
podstawie materia³ów archiwalnych.

Prof. Jacek Purchla
wiêcej Lwowowi i Kamieñcowi
Podolskiemu), pióra autorów
polskich, ale tak¿e mieszkaj¹cych na terenie wspó³czesnej Ukrainy. Takie ksi¹¿ki w
pierwszej kolejnoœci mia³yby
zainteresowaæ Polaków z Kresów, lecz oni i o tych ksi¹¿kach
nawet nie s³yszeli.
Kolejny problem polega na
tym, ¿e we Lwowie, na przyk³ad, nie ma ¿adnej ksiêgarni,
która by sprzedawa³a wspó³czesne ksi¹¿ki polskie.
Powstaje takie wra¿enie, ¿e
wydawnictwa polskie te¿ nie
s¹ zainteresowane sprzeda¿¹
swoich ksi¹¿ek na Ukrainie.
Na tradycyjnych wystawach
i targach ksi¹¿ki we Lwowie
stoiska polskie proponuj¹
bardzo skrócon¹ iloœæ literatury i to nie zawsze najnowszej.

Czy Polacy we Lwowie czytaj¹ te same
ksi¹¿ki, co Polacy w Krakowie lub
Rzeszowie? Oczywiœcie, ¿e nie.
Czytelnik na Kresach faktycznie jest odciêty od wspó³czesnego œrodowiska literackiego
(szerzej bior¹c – kulturalnego)
wspó³czesnej Polski. Jego
intelekt, wiedza, mentalnoœæ
nie rozwija siê pod wp³ywem
tych samych czynników
kulturalnych, politycznych,
gospodarczych, które s¹
codziennoœci¹ w Polsce.
Kto wœród przeciêtnych
Polaków na Ukrainie zna
imiona autorów i tytu³y
ksi¹¿ek, reprezentuj¹cych
wspó³czesn¹ kulturê, literaturê i naukê polsk¹? Czy
Polacy we Lwowie czytaj¹ te

runku mo¿na dopiero po
przeprowadzeniu badañ marketingowych rynku ukraiñskiego i po zaci¹gniêciu
fachowych opinii organizacji
polskich na Ukrainie.
Oczywiœcie, reporta¿ o
wspó³czesnej ksi¹¿ce polskiej
mo¿na by³oby napisaæ po
lekturze katalogów znanych
firm wydawniczych, lub po
zwiedzeniu kilku krakowskich czy warszawskich ksiêgarni. Lecz uwa¿a³em za
stosowne napisanie takiego
reporta¿u na podstawie pobytu na ogólnopolskich

Na przyk³ad, w 2008 r. na
„Forum Wydawców” we Lwowie z ca³ej serii (wydano ju¿
15 tomów) „Materia³ów do
dziejów sztuki sakralnej na
ziemiach wschodnich dawnej
Rzeczypospolitej” by³ przedstawiony tylko jeden tom i to
nie najnowszy, zaœ wydany w
1999 r.
Problem, o którym piszê,
jest tak naprawdê bardzo
powa¿ny. Czytelnicy i wydawcy nie potrafi¹ go samodzielne
rozstrzygn¹æ. Potrzebne s¹
odpowiednie dzia³ania organizacji rz¹dowych i pozarz¹dowych. Dzia³aæ w tym kie-

Nowa ksi¹ka prof. Jacka
Purchli „Kraków w Europie
œrodka”
Targach Ksi¹¿ki. Najbardziej
znane i popularne w Polsce
s¹ Miêdzynarodowe Targi
Ksi¹¿ki w Warszawie (tradycyjnie w maju) i w Krakowie
(w paŸdzierniku). Warte
uwagi s¹ te¿ targi ksi¹¿ki
historycznej i wojskowej w
Warszawie i tzw. „Targi dobrej
ksi¹¿ki” we Wroc³awiu.

Kolejny problem
polega na tym, ¿e
we Lwowie, na
przyk³ad, nie ma
¿adnej ksiêgarni,
która by sprzedawa³a wspó³czesne
ksi¹¿ki polskie.
Krakowskie wydawnictwo
„Miêdzynarodowe Centrum
Kultury” prezentowa³o na
Targach krakowskich kilka
nowych ksi¹¿ek, poœwiêconych problemom sztuki i kultury na Kresach. Zwracaj¹
uwagê kolejne tomy monu-

muje opisy 37 koœcio³ów
dekanatów brze¿añskiego i
podhajeckiego na terenie
dawnego województwa tarnopolskiego. Stan zachowania
zabytków we wszystkich dekanatach jest bardzo z³y.
¯aden z koœcio³ów nie przetrwa³
czasów sowieckich w stanie
nienaruszonym, zaœ czêœæ z
nich zosta³a ca³kowicie zniszczona. Dlatego niezwykle
cenne s¹ opisy i rekonstrukcje
naukowców krakowskich,
wykonane na podstawie mate-

rzyszenie Polskich Wydawców
ksi¹¿ki. Monografia prof. J.
Purchli by³a wydana we wspó³pracy z wydawnictwem „Bosz”.
Jego w³aœcicielem jest szeroko znany w krêgach wydawców polskich pan Bogdan
Szymanek. Wydawnictwo
„Bosz” prezentowa³o równie¿
kolejn¹ wyró¿nion¹ nagrod¹
ksi¹¿kê – publikacjê dwutomow¹ „Zbigniew Herbert i Cyprian Norwid”. Wydawnictwo
specjalizuje siê w publikacjach albumów, poœwiêconych
dzie³om sztuki, malarzom,
zabytkom architektury, przyrodzie ró¿nych regionów
Polski. Nowoœci 2008 r. to
album „Ma³opolska”, poœwiêcony starej fotografii galicyjskiej pt. „Stara fotografia” i album-monografia „Symbol i
forma. Przemiany w malarstwie
polskim 1890-1939”, w którym spotykamy wiele nazwisk
artystów, zwi¹zanych ze Lwowem. Uwa¿am, ¿e te pozycje,
wydane przez naszego najbli¿szego s¹siada z województwa podkarpackiego,
powinny zainteresowaæ
lwowskich Polaków.
Wydawnictwo „Miêdzynarodowe Centrum Kultury”
stale wspó³pracuje z autorami
z terenów wspó³czesnej Ukrainy, tak¿e ze Lwowa i Stanis³awowa. Najnowszy przyk³ad
takiej wspó³pracy – to monografia stanis³awowianki ¯anny

Nowoœci 2008 r. to album „Ma³opolska”,
poœwiêcony starej fotografii galicyjskiej pt. „Stara fotografia” i albummonografia „Symbol i forma. Przemiany
w malarstwie polskim 1890-1939”.
ria³ów archiwalnych. Do
koñca roku powinien siê ukazaæ kolejny XVI tom, poœwiêcony koœcio³om rzymskokatolickim Tarnopola.
Dyrektor i organizator
Miêdzynarodowego Centrum
Kultury w Krakowie, prof. dr
hab. Jacek Purchla prezentowa³ na targach swoj¹ now¹
monografiê: „Kraków w Europie œrodka.” To dzie³o zdoby³o
nagrodê g³ówn¹ w kategorii
„ksi¹¿ka naukowa i popularnonaukowa” w 48 konkursie,
organizowanym przez Stowa-

Komar „Trzecie miasto Galicji.
Stanis³awów i jego architektura w okresie autonomii galicyjskiej.”
Monografia ¯anny Komar
powsta³a na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana
Paw³a II, gdzie autorka obroni³a w 1996 r. pracê magistersk¹, a nastêpnie – doktorat.
Ksi¹¿ka odkrywa czytelnikom
fakt, ¿e Stanis³awów by³ pod
ka¿dym wzglêdem trzecim
miastem Królestwa Galicji i Lodomerii. Pozycjê tê miasto
wywalczy³o w ostrej konku-
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na Kresach?

Nadchodz¹cy Nowy
Rok to nie tylko
okres radoœci,
ale równie¿ zadumy
nad tym co minê³o
i nad tym, co nas
czeka.
Tak wiec, du¿o
optymizmu i wiary
w pogodne jutro.

archiwalne i ryciny, jak te¿
fotografie wspó³czesne.
Praca ¯. Komar ubogaca
literaturê, poœwiêcon¹ fenomenowi Europy Œrodkowej,
gdzie granice polityczne w XX
wieku zmienia³y siê znacznie
szybciej, ni¿ granice kulturowe. Szukanie wspólnego
dziedzictwa ró¿nych narodów
i pañstw tej czêœci Europy jest
niezwykle wa¿ne dla wspó³czesnych dróg rozwoju zarówno
Ukrainy, jak i Polski. Problem
ten od lat interesuje prof. J.
Purchlê i Miêdzynarodowe
Centrum Kultury w Krakowie. Nad tym problemem
pracuj¹ równie¿ naukowcy w
Tarnowie, Przemyœlu, Lwowie
i nawet w Wiedniu. Teraz do
tych badañ w³¹czono bardzo
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wojennej architekturze stanis³awowskiej, po czym w
Miêdzynarodowym Centrum
Kultury powsta³a idea stworzenia ksi¹¿ki. Od 2004 r.
zaczê³am pracowaæ nad koncepcj¹ ksi¹¿ki i w rezultacie
powsta³a publikacja „Trzecie
miasto Galicji.” Mam nadziejê, ¿e jest to tylko pierwszy

GÓRĄ KRESY
MARCIN ROMER
tekst i zdjêcie
Na Rynku Starego Miasta
w Warszawie œwieci siê ju¿
lampionami olbrzymia choinka,
spowita w lampki jest warszawska Syrenka, ale to
Lwów i Stanis³awów opanowa³y w grudniowy wieczór
najbardziej odwiedzany punkt
stolicy. Za przyczyn¹ Ewy
Marii So³tys oraz Tadeusza
Olszañskiego, którzy otrzymali nagrody Warszawskiej
Premiery Literackiej za swoje
ksi¹zki. „Tylko we Lwowie”
Ewy Marii So³tys uznano za
najlepsz¹ ksi¹¿kê sierpnia,
a „Kresy Kresów, Stanis³awów”

Tadeusz Olszañski
opowieœæ o ¿yciu i dzia³alnoœci swojego dziadka i ojca,
lwowskich kompozytorów,
dyrygentów i pedagogów Mieczys³awa i Adama So³tysów.
Obaj byli kolejno dyrektorami

Ksi¹¿ka ¯anny Komar
„Trzecie miasto Galicji”
tom, który obejmuje okres
galicyjski, bardzo ciekawy,
ale zupe³nie nieznany.
Ksi¹¿ka opisuje nie tylko
architekturê, ale jest to te¿ t³o
historyczno-gospodarcze dla
tej architektury. Pierwszy
rozdzia³ jest poœwiêcony warunkom politycznym, gospodarczym i demograficznym

„Mam nadziejê, ¿e
jest to tylko
pierwszy tom”...

¯anna Komar
rencji z Przemyœlem, Tarnowem, Tarnopolem. Ksi¹¿ka
¯. Komar jest faktycznie
pierwsz¹ powa¿n¹ prac¹ naukow¹, analizuj¹c¹ architekturê i sztukê Stanis³awowa
owej epoki. Jednak, nie tylko.
Na kartach ksi¹¿ki prezentowane s¹ skomplikowane stosunki gospodarcze, polityczne,
narodowoœciowe, obrz¹dkowe
tamtego czasu. Zaskakuj¹ce
jest te¿, ¿e Stanis³awów do

wa¿ne dziedzictwo kulturowe
Stanis³awowa, „trzeciego
miasta Galicji”.
Pani ¯anna Komar zgodzi³a siê opowiedzieæ czytelnikom „Kuriera Galicyjskiego”
o swojej ksi¹¿ce, o okolicznoœciach jej powstania:
- Owa ksi¹¿ka jest wynikiem wieloletniej pracy przede
wszystkim mojej, ale równie¿
jest dzieckiem wspó³pracy
miêdzy Miêdzynarodowym

Stanis³awów by³ pod ka¿dym wzglêdem
trzecim miastem Królestwa Galicji
i Lodomerii. Zaskakuj¹ce jest te¿, ¿e
Stanis³awów do dziœ nie mia³ podobnego
opracowania.
dziœ nie mia³ podobnego opracowania. Fakt ten tym bardziej
podnosi znaczenie i wartoœæ
pionierskiej pracy ¯. Komar.
Buduj¹cy jest zakres badañ
archiwalnych autorki, która,
analizuj¹c najwa¿niejsze
trendy, kierunki i problemy
architektoniczne, siêga do
autentycznych materia³ów
archiwalnych i prasy owego
czasu. Ksi¹¿ka jest bogato
ilustrowana, zawiera zdjêcia

Centrum Kultury i mn¹ jako
autork¹.
Zaczê³am siê interesowaæ
sztuk¹ i kultur¹ Stanis³awowa jeszcze bêd¹c na studiach,
czyli w latach 90. W 1996 r.
powsta³a moja praca magisterska na temat: „Architektura secesji w Stanis³awowie”
i od tego momentu zajmujê
siê architektur¹ Stanis³awowa.
W 2004 r. napisa³am rozprawê doktorsk¹ o miêdzy-

w dobie autonomii galicyjskiej. Rozdzia³ drugi jest poœwiêcony rozwojowi przestrzennemu miasta. Ów
rozwój opisano od samego
pocz¹tku powstania fortecy
stanis³awowskiej i a¿ do
kresu doby autonomicznej.
Poza tym, w ksi¹¿ce podjêto
próbê analizy rozwoju œrodowiska architektonicznego
i bazy budowlanej, rozwoju
przemys³u, towarzysz¹cego
budownictwu, wagi architektury i ca³ego przemys³u budowlanego dla rozwoju
miasta.
- Proszê powiedzieæ kilka
s³ów o sobie.
- Urodzi³am siê na Ukrainie, na Wo³yniu, sk¹d pochodzi moja matka. Do
szko³y uczêszcza³am w Stanis³awowie. By³am uczennic¹
szko³y œredniej nr 3. Obecnie
jest tam szko³a z polskim
jêzykiem nauczania. Po maturze wyjecha³am na studia
do Polski. Studiowa³am historiê sztuki na KUL-u. Pracê
magistersk¹ o architekturze
secesyjnej Stanis³awowa napisa³am pod kierunkiem prof.
dra hab. Andrzeja Olszewskiego. Praca doktorancka
o architekturze miêdzywojennej
(lata 20.-30 XX w.) Stanis³awowa powsta³a pod kierunkiem prof. dra hab. Lechos³awa
Lameñskiego na tej samej
uczelni.

KG

za najlepsz¹ ksi¹¿kê listopada 2008 r. Rzecz w tym, ¿e
wrêczenie tych nagród odbywa
siê wspólnie w Domu Ksiêgarza na Starym Rynku w Warszawie, dok¹d przysz³y t³umy
kresowiaków. A promocja
obu ksi¹¿ek odby³a siê wspólnie bo ³¹czy je przecie¿ kresowa tematyka.
Spotkanie z autorami prowadzi³ pose³ Tadeusz Samborski, który jest cz³onkiem
jury premiuj¹cego ksi¹¿ki
miesi¹ca, laudacje wyg³asza³
krytyk literacki Leszek ¯uliñski, a w t³umie goœci obecny
by³ Konsul Generalny we
Lwowie, Ambasador Wies³aw
Osuchowski. A lwowskiego
klimatu nadali aktorzy Stanis³aw Górka i Wojciech Machnicki, którzy nie tylko czytali
fragmenty ksi¹¿ek, ale w³o¿ywszy batiarskie kaszkiety
œpiewali lwowskie piosenki.
Ewa Maria So³tys w wydanej przez Ossolineum „Tylko
we Lwowie” przekaza³a piêkn¹

Konserwatorium Galicyjskiego
we Lwowie, obaj komponowali, dyrygowali i kszta³cili
muzyków. Bez nich nie by³oby tego ¿ycia muzycznego
w XX stuleciu we Lwowie,
które So³tysowie stworzyli.
Jasne, ¿e ta rodzinna saga jest
pe³na sentymentu, przywraca
pamiêæ o wielkich artystach.
Ksi¹¿ka Olszañskiego jest
równie¿ w pewnej mierze sag¹
rodzinn¹, wplecion¹ w dramatyczne lata wojny i zag³ady
tego, co by³o podstaw¹ cudownej wielokulturowoœci tego
regionu. Wspomnienia autora,
który wêdruj¹c ulicami Stanis³awowa (drukowaliœmy
czêœæ rozdzia³ów na naszych
³amach) przypomina dramatyczne dzieje miasta, czyta siê
jednym tchem. Do póŸna wiêc
rozmawiano z autorami,
którym ze wzruszeniem w
g³osie podziêkowa³ za przypomnienie kresowych dziejów
Ambasador Osuchowski.

KG
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Podole, Kazachstan,

KOLEJE LOSU OBYWATELKI TRZECH PAŃSTW
JAN KOZIELSKI
tekst i zdjêcia
W tych dniach up³ywa
71 lat odk¹d z wielu podolskich wsi w 1936 roku
deportowano do Kazachstanu osoby narodowoœci
polskiej. Nasza rozmówczyni
urodzi³a siê znacznie póŸniej we wsi Ledzianka na
Podolu. Tam zda³a maturê,
a na zaproszenie swej rodziny, któr¹ zes³ano w
tamtych smutnych latach
do Kazachstanu, wyjecha³a
tam. Los jednak zaprowadzi³ j¹ do Niemiec, gdzie
mieszka do dziœ. Z Mari¹
Zielsk¹, córk¹ Ludwika (po
mê¿u Kuchar), która przez
30 lat mieszka³a w Kazachstanie, spotka³em siê w jej
rodzinnej wsi, dok¹d przyjecha³a z Niemiec na urlop.
- Tak, urodzi³am siê w Ledziance, jednak po zdaniu
matury wyjecha³am do Kazachstanu, gdzie mieszka³y
siostry mamy, deportowane
w 1936 roku.
- Proszê wybaczyæ,
chcia³em uœciœliæ – do Kazachstanu Pani pojecha³a
z w³asnej woli?
- Tak, z w³asnej. Pojecha³am do sióstr mojej babci.

Maria Zielska
cha³am razem z rodzin¹ do
Niemiec, gdzie mieszkam do
dziœ.
- Czy mo¿e Pani zdradziæ, w jakim zawodzie
Pani tam pracuje?
- Pracujê w sklepie, w wyuczonym zawodzie. W moim
wieku ciê¿ko jest ju¿ znaleŸæ
zatrudnienie, chocia¿ siê nie
zabrania pracowaæ, jednak
trzeba znaæ niemiecki. Nie
mo¿na pracowaæ w zawodzie, je¿eli siê nie zna jêzyka.
Mieszkam w mieœcie Ulme,
mamy dwupokojowe mieszkanie.
- Proszê powiedzieæ, czy,
przebywaj¹c w Kazachstanie, Pani czêsto myœla³a

Chcia³abym jeszcze choæby raz przyjechaæ
do swej rodzinnej wsi, pochodziæ jej uliczkami,
spotkaæ siê z mieszkañcami. To odczucie, ta
intuicja, to duchowe przyci¹ganie – pozostaje
u wszystkich ludzi na ziemi. Cz³owieka
zawsze bêdzie ci¹gnê³o tam, gdzie siê urodzi³.
W 1936 roku zosta³y zes³ane
do Kazachstanu jej dwie
siostry i brat. Nazwisko
brata babci - to Krysznewski. Mia³ na imiê Wac³aw
(Wiktor) i by³ synem Teodora. By³a te¿ Julia Krysznewska, Ledzia Krysznewska, która zmar³a bardzo
wczeœnie. Bronia Krysznewska te¿ – to rodzona siostra
mojej babci. Pozosta³a tam
jej córka, Frosia Krysznewska. To moja ciotka od strony
mamy. Po zdaniu matury
wyjecha³am do Kazachstanu,
do niej. W 1953 roku, kiedy
zmar³ Stalin, przesiedleñcom z Kazachstanu pozwolono przyjechaæ w odwiedziny do Ledzianki, gdzie
urodzili siê i mieszkali.
Kiedy ciotka przyjecha³a do
nas, to mówi³a: „ Jak zdasz
maturê, ¿ebyœ siê nie mêczy³a – jak twoja i moja ciotka i
moja kuzynka – po zdaniu
matury zapraszam ciebie do
Kazachstanu. Kiedy zda³am
maturê, ona napisa³a list,
mama mnie odwioz³a do
niej. Przez pierwszy rok
mieszka³am u ciotki, uczêszcza³am na kursy, potem
moja mama przyjecha³a do
Karagandy i my z ni¹ przenios³yœmy siê do Celinogradu.
13 marca 1995 roku wyje-

o Ledziance, o swej rodzinnej wsi, aczkolwiek czêsto
jest wspominana niedobrymi
s³owami?
- Nie, niedobrymi s³owami
Ledzianki nie wspomina³am,
poniewa¿ wyros³am tu i kszta³-

odczucie, ta intuicja, to duchowe przyci¹ganie – pozostaje
u wszystkich ludzi na ziemi.
Cz³owieka zawsze bêdzie
ci¹gnê³o tam, gdzie siê urodzi³.
- Pani odczuwa³a w Niemczech wiêksz¹ têsknotê do
Kazachstanu czy do Ledzianki?
- Oczywiœcie, têsknota
by³a. Teraz, gdy przebywam
w Niemczech, bardziej têskniê do Ledzianki.
- Czy Pani by³o ciê¿ko
siê przyzwyczaiæ i w Celinogradzie, i w Niemczech
do tamtejszego trybu ¿ycia,
do tamtego, zupe³nie odmiennego, ni¿ u nas, postrzegania œwiata?
- Wie pan, przyjechawszy
do Kazachstanu z Ledzianki, przyzwyczai³am siê szybciej, bardzo têskni³am, a¿
przyjecha³am za rok. Kiedy
przyjecha³am do Niemiec,
nostalgia siê nasila³a, byæ
mo¿e, z powodu bariery jêzykowej. Do kultury, obyczajów,
tradycji, zreszt¹, zachowañ,
manier, do tej ich porz¹dnoœci przyzwyczai³am siê
szybko. Byæ mo¿e, dlatego,
¿e to wszystko zosta³o mi
przekazane na pewnym poziomie genetycznym. Mój
m¹¿ mówi³: jesteœ urodzona
dla Zachodu, zawsze taka
by³aœ, wychowywa³aœ dzieci
wedle standardów europejskich. Zawsze mówi³am dzieciom, ¿e powinny siê zachowywaæ w sposób kulturalny,
kulturalnie rozmawiaæ, bo
tak mi zawsze mówi³a moja
babcia.
- Oczywiœcie, regu³y
dobrego wychowania s¹
wszêdzie takie same. Pani
niejednokrotnie wspomina³a babciê, pochodz¹c¹
z rodziny Kryszniewskich,

Kiedy przyjecha³am do Niemiec,
nostalgia siê nasila³a, byæ mo¿e,
z powodu bariery jêzykowej. Do kultury,
obyczajów, tradycji, zreszt¹, zachowañ,
manier, do tej ich porz¹dnoœci przyzwyczai³am siê szybko. Byæ mo¿e, dlatego,
¿e to wszystko zosta³o mi przekazane
na pewnym poziomie genetycznym.
ci³am siê. Kiedy by³am w Kazachstanie, owszem, przez
pierwsze lata bardzo mnie tu
ci¹gnê³o. Przyje¿d¿a³am dwukrotnie, potem siê przyzwyczai³am. Wci¹gnê³y praca,
okolicznoœci ¿yciowe. W tej
chwili, kiedy rozmawiamy,
jestem, rzec mo¿na, niedaleko
miejsca zamieszkania. Od
Ledzianki do Kazachstanu
jest odleg³oœæ 5 tys. kilometrów, a st¹d do mego domu –
2 tys. kilometrów. Chcia³abym
jeszcze choæby raz przyjechaæ
do swej rodzinnej wsi, pochodziæ jej uliczkami, spotkaæ siê z mieszkañcami. To

któr¹ wys³ano z siostrami
do Kazachstanu w latach
deportacji ludnoœci polskiej.
Jak czêsto wspomina³y
one w Kazachstanie rodzinn¹ wieœ? Czy nie by³o
w nich pragnienia powrotu
po tylu latach do Ledzianki?
- Nie znam dziadka Kryszniewskiego, to rodzony brat
babci. O cioci Frosi powiem,
¿e, jak rozmawia³am z ni¹,
nie mówi³a, ¿e têskni do tych
stron. Mia³a ciê¿kie wspomnienia, do koñca ¿ycia zapamiêta³a, jak j¹ wywo¿ono do
Kazachstanu. Dziadek przyje¿d¿a³ tutaj, poniewa¿

wiedzia³, ¿e jest tu jego rodzona siostra, dlatego mo¿e
przyjechaæ do Ledzianki i to
nie zostanie mu zabronione.
Zawsze, kiedy spotykali siê
z babci¹, wspominali wszystkie bol¹ce i przykre szczegó³y,
które wywo³uj¹ ³zy. Rozmawiali o tym, jak ich wysied-

tam w Stanach, mia³ firmê
prywatn¹, samochody, gospodarkê, ³adny dom.
- Powróæmy jeszcze do
karty celinogradzkiej, a
raczej kazachskiej w Pani
¿yciu. Proszê powiedzieæ,
jak czêsto œpiewa³a Pani
tam piosenki polskie, uk-

W podolskim krêgu rodzinnym
lano, jak oni doje¿d¿ali, jak
by³o ciê¿ko w drodze i w
samym ju¿ Kazachstanie, jak
g³odowali i jak ratowali ich
tam i pomagali Kazachowie.
Dzielili z zes³añcami kawa³ek

Mama rozmawia³a
tu, w Ledziance,
po polsku do
siódmego roku
¿ycia, ukraiñskiego
nie zna³a zupe³nie.
chleba i dach nad g³ow¹, zapraszali do swoich ziemianek.
W mojej rodzinie zawsze
mówiono, ¿e Kazachowie
nam pomagali, nas rozumieli.
- Jak wiadomo, do Kazachstanu wysy³ano w
koñcu 1936 roku.
- Babcia mówi³a, ¿e dziadka zabrali w 1937. W 1917
roku ich brat uciek³ do Ameryki. Stamt¹d napisa³ list,
jakim to cudem trafi³ na
kontynent amerykañski. Zabra³ go jakiœ statek, przywióz³
tam i wysadzi³. Pisa³ potem:
„Jadwigo, p³aka³em tam na
brzegu przez ca³y tydzieñ,
zanim mnie nie przygarnêli
jacyœ miejscowi ludzie, u
których wynaj¹³em siê do
pracy.” Pamiêtam zdjêcie
z albumu rodzinnego, na
którym brat mego dziadka
stoi obok samochodu ciê¿arowego i osobowego. Pisa³:
„Teraz ¿yjê, spójrz, Jadwigo,
na moje gospodarstwo.”
Babcia zawsze mówi³a, ¿e,
prawdopodobnie, on pomaga³ swej siostrze Broni, która
mieszka³a w Karagandzie.
Opowiada³a, ¿e mia³a chustki
z Ameryki. Jakoœ, nielegalnie,
przekazywa³ on jej te chustki. Ciocia opowiada³a, ¿e
dostawaliœmy ze Stanów
makaron. Nawet, jak go siê
ma³o wsypa³o do garnka,
garnek by³ pe³ny. Pamiêtam,
¿e babcia opowiada³a, i¿ on,

raiñskie? Czy osoby przesiedlone zna³y jêzyk polski,
czy w tym jêzyku tam rozmawia³y?
- Jêzyk ludzie znali. Mama rozmawia³a tu, w Ledziance, po polsku do
siódmego roku ¿ycia, ukraiñskiego nie zna³a zupe³nie.
Kiedy zabrano dziadka,
przyszli z rady wiejskiej
(o tym niejednokrotnie mówi³a babcia, a mama potwierdza³a) i wystawili takie ultimatum: „Je¿eli bêdziesz rozmawia³a w jêzyku polskim,
zeœlemy ciê tam, dok¹d zes³aliœmy twego mê¿a. Zeœlemy
ciebie sam¹, a dzieci zostawimy tu.” Po takim zastraszaniu w rodzinie przestano
rozmawiaæ po polsku. Ja

Rêczników nie
mam. Sama je haftowa³am, ale zosta³y na pami¹tkê
u ciotki i babci
Oli. Babcia mi
zawsze powtarza³a:
„Jesteœ z krwi
Polk¹, a Polacy
nie haftuj¹ rêczników.”
mog³am powiedzieæ w jêzyku
ojczystym jedynie kilka zdañ.
Mama po jakimœ czasie
zapomnia³a jêzyka polskiego.
Modli³yœmy siê jednak po
polsku i ja modlitwy pamiêtam.
- Czy po latach, spêdzonych w Kazachstanie, przyje¿d¿a³a Pani do Ledzianki?
- Tak, przyje¿d¿a³am z Kazachstanu chyba ze cztery
razy.
- Jak Pani dziœ postrzega
sw¹ rodzinn¹ wieœ?
- Teraz przyjecha³am i widzê, ¿e wygl¹da katastrofalnie. To ju¿ nie jest Ledzian-
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Niemcy
ka, to ju¿ nie wieœ, a jakiœ
ma³y chutor. Kiedy przyje¿d¿a³am w 1965 roku, by³o tu
sto gospodarstw, zaœ kiedy
moja babcia przyjecha³a i
wychodzi³a tu za m¹¿ – by³o,
jak ona opowiada³a, 700
gospodarstw. Teraz nie wiem,
ile tych gospodarstw jest,
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ca³a moja m³odoœæ, ca³a
moja pamiêæ. Na fotografiach s¹ moje dzieci, które
w Kazachstanie siê urodzi³y
i dorasta³y, ukoñczy³y studia
– jak mogê to wszystko
zostawiæ i wyjechaæ bez pamiêci? W nich, tych fotografiach – ca³e nasze ¿ycie,

W Kazachstanie woda jest smaczna,
ale bardziej chlorowana. Tu, w Ledziance, woda jest studzienna, Ÿródlana,
zimna i smaczna, co dodaje si³, werwy
i zdrowia.
byæ mo¿e, mniej, ni¿ sto.
Posz³am zobaczyæ szko³ê,
któr¹ ukoñczy³am. Niestety,
nie spotka³am ¿adnego swego rówieœnika, bo nie pozostali tu. Gdzie¿ oni wyjechali?
- Czy Pani wspomina³a
w Kazachstanie, a teraz,
od ponad dziesiêciu lat –
w Niemczech – swych nauczycieli?
- Wspomina³am i zawsze
wspominam swoj¹ pierwsz¹
nauczycielkê, Mariê Zaryck¹.
Wspomina³am Walentynê
Piotrowsk¹, pamiêtam, jak
koñczy³a studia, teraz mieszka w Teodorówce. Jej m¹¿,
W³odzimierz Piotrowski, syn
Franciszka, by³ u nas nau-

Jak mogê to
wszystko zostawiæ
i wyjechaæ bez
pamiêci? W tych
fotografiach – ca³e
nasze ¿ycie, ¿ycie
naszej rodziny...
czycielem matematyki. Bardzo dobrze wspominam
rodzinê Piotrowskich, którzy
obecnie mieszkaj¹ w Starokonstantynowie. Ze starszych
nauczycieli pamiêtam W³odzimierza Radziwona, który
wyk³ada³ jêzyk niemiecki.
PóŸniej by³ dyrektorem
szko³y, zmar³ w Majdanie
Wierzbowieckim w powiecie
Latyczów. Kiedy ja chodzi³am do szko³y, dyrektorem
by³ Fiodor Kondratiuk.
- Cz³owiek zawsze ma w
¿yciu cos bliskiego, ciep³ego, co towarzyszy mu
przez ca³e ¿ycie. Mia³a Pani
w Kazachstanie, a teraz –
w Niemczech, coœ takiego
z Ledzianki – rêcznik, obraz,
fotografie?
- Mam du¿o zdjêæ. W Kazachstanie mia³am zawsze
wszystkie zdjêcia – od klasy
pierwszej a¿ do matury.
Mam je te¿ w Niemczech.
Pamiêtam, jak kazachski
Urz¹d Celny, na lotnisku,
nie chcia³ mnie z tymi zdjêciami wypuœciæ do Niemiec.
Mówiono mi, ¿e to ma wartoœæ dla Kazachstanu. Powiedzia³am wówczas swemu
mê¿owi, ¿e, o ile s¹ to „zabytki” Kazachstanu, to zostanê
z tymi zdjêciami. W nich –

¿ycie naszej rodziny, któr¹
wbrew woli zes³ano do Kazachstanu. Jednak, uda³o
siê nam wywieŸæ te zdjêcia
do Niemiec i teraz s¹ na
miejscu honorowym w mym
albumie rodzinnym. Rêczników nie mam. Sama je haftowa³am, ale zosta³y na
pami¹tkê u ciotki i babci Oli.
Babcia mi zawsze powtarza³a:
„Jesteœ z krwi Polk¹, a Polacy nie haftuj¹ rêczników.”
- Gdy Pani spojrzy
wstecz, na prze¿yte lata,
czy mo¿e Pani powiedzieæ,
i¿ jest Pani szczêœliwa?
- Jeœli chodzi o dos³own¹
interpretacjê pañskiego pytania i gdybym mia³a g³êbiej
spojrzeæ we w³asne ¿ycie,
powiedzia³aby, ¿e na pewno
tak. Dlaczego? Mam wspania³ych synów, mê¿a – naprawdê o nim mogê tak
powiedzieæ – rozumiemy siê
z nim doskonale, jest „z³ot¹
r¹czk¹”. S¹siadka Niemka
nieraz przyjdzie i powie:
„Frau, coœ tam siê zepsu³o
w kuchni.” Odpowiadam jej:
„M¹¿ przyjdzie i wszystko
naprawi. Nigdy nie zwracamy siê do serwisu. Ja psujê,
a m¹¿ naprawia,” – odpowiadam jej. Dlatego na pañskie
pytanie udzielam twierdz¹cej odpowiedzi. Synowie s¹
ju¿ doroœli, ¿onaci, ju¿ w
Niemczech koñczyli Akademiê Medyczn¹, s¹ lekarzami.
Dobrze siê dostosowali do
tamtych warunków, znaj¹
jêzyk niemiecki i czuj¹ siê
szczêœliwi.
- Przepraszam, na zakoñczenie naszej rozmowy
chcia³bym zapytaæ o jeszcze jedn¹ rzecz. Mówi¹, ¿e
z dala od Ledzianki nie ma
bardziej smacznej wody,
byæ mo¿e, dlatego, ¿e jest
tu wiele Ÿróde³ i zaczynaj¹
p³yn¹æ dwie rzeki. Jak Pani
uwa¿a, tu naprawdê jest
najsmaczniejsza woda?
- Pytanie pana jest ciekawe. Pewnie to prawda, ¿e
najsmaczniejsza woda jest w
rodzinnej wsi, gdzie siê urodziliœmy. W Kazachstanie
woda jest smaczna, ale bardziej chlorowana. Tu, w
Ledziance, woda jest studzienna, Ÿródlana, zimna
i smaczna, co dodaje si³,
werwy i zdrowia.
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W SŁUŻBIE BOGU,
KOŚCIOŁOWI I WOŁYNIOWI
AGNIESZKA RATNA
We wrzeœniu 1825 roku
prowincjonalny £uck zamieni³ siê na wielotysiêczne centrum ca³ej guberni wo³yñskiej.
Dziesi¹tki mnichów i kap³anów, gimnazjaliœci, studenci,
³adnie ubrane kobiety, ¯ydzi
z pejsami, smagli Karaimowie
zape³nili ulice Starego Miasta.
Po raz ostatni coœ takiego
mia³o miejsce 400 lat temu,
podczas zjazdu monarchów
europejskich. Powodem do
œwiêtowania siê sta³ jubileusz
60-lecia kap³añstwa biskupa
³ucko-¿ytomierskiego Kacpra
Kazimierza Cieciszowskiego.
...Przysz³y biskup urodzi³
siê 5 stycznia 1745 roku w
miasteczku Ozorowie, na
wschodnim Mazowszu, w
rodzinie dworzan polskich
herbu „Kolumna”. Wykszta³cenie zdobywa³ najpierw w
Warszawskiej Szkole Ludowej, a w 1764 roku wst¹pi³ do
seminarium w Warszawie.
Wkrótce Kacper wyruszy³ do
Rzymu, gdzie kszta³ci³ siê w
seminarium misyjnym. W³aœnie w tym czasie u alumna
pojawia siê pragnienie pracy
na Wschodzie – w Kijowie lub
na Wo³yniu.
Ukoñczywszy studia teologiczne, Cieciszowski otrzyma³
œwiêcenia kap³añskie z r¹k
papie¿a Klemensa XIII. Nie
wszyscy popierali decyzjê
Ojca Œwiêtego (w owym czasie
Kacper ledwie przekroczy³
próg dwudziestolecia), wobec
tego papie¿ tak wyjaœni³ udzielenie zezwolenia na pracê
duszpastersk¹ dla tego m³odego
cz³owieka: „Mam przeczucie,
¿e bêdzie to jeden z filarów
naszego Koœcio³a œwiêtego na
tych dalekich ziemiach wschodnich.” Wybiegaj¹c nieco do
przodu zaznaczymy: papie¿
siê nie pomyli³.
Powróciwszy z Rzymu w
grudniu 1768 roku, Cieciszowski od razu siê zanurza
w nurt aktywnego ¿ycia duszpasterskiego, w³aœciwego
kap³anowi Rzeczypospolitej.
Od roku 1775 zostaje biskupem pomocniczym biskupa
Franciszka Ossoliñskiego. Po
kilku latach biskup zmar³ i
biskup pomocniczy ju¿ po
kilku latach obj¹³ kierownictwo diecezj¹. Jego marzenie o pracy na Wschodzie siê
ziœci³o, ale jak¿e ciê¿kie warunki pracy tu zasta³!
Rozbiory Rzeczypospolitej,
Targowica, powstanie koœciuszkowskie – wszystko to
przypada na ten okres dzia³alnoœci m³odego biskupa.
Jednak, pozostaje wierny
swemu powo³aniu. Jako senator Rzeczypospolitej, zostaje
doœæ zauwa¿alnym dzia³aczem
spo³ecznym. Otrzymuje order
Or³a Bia³ego i œw. Stanis³awa.
Biskup stale wizytuje sw¹
diecezjê, odprawia wiele
nabo¿eñstw, poznaje ludzi,

obserwuje sytuacjê dzia³alnoœci duszpasterskiej, buduje koœcio³y, wyœwiêca nowych
kap³anów.
„Polska upad³a i przygniot³a nas”, - napisze póŸniej
Taras Szewczenko. Po tym,
jak Wo³yñ po rozbiorach przypad³ Rosji, ona stara³a siê
zniszczyæ wszystko, co polskie,
a z czasem – tak¿e ukraiñskie.
Polityka carycy Katarzyny II,
dotycz¹ca Koœcio³a Katolickiego, by³a oparta o nastêpuj¹ce zasady: duchowieñstwo
nie powinno podlegaæ ¿adnej
w³adzy poza granicami imperium, przebywanie duchowieñstwa zza granicy na
terenie Imperium Rosyjskiego
by³o zabronione, zaœ ksiê¿y,
którzy odmawiali sk³adania
przysiêgi wiernoœci carycy,
pozbawiano prawa do pos³ugi
duszpasterskiej.
W tych nie³atwych czasach
Kacper Cieciszowski podj¹³
wa¿n¹ decyzjê. Nie móg³ porzuciæ swych wiernych i diecezji. Z ciê¿kim sercem z³o¿y³
przysiêgê wiernoœci Katarzynie II i pozosta³ na Ukrainie
na zawsze.
Od 1798 roku Cieciszowski, na podstawie carskiego
ukazu i bulli papieskiej,
otrzyma³ tytu³ biskupa ³ucko¿ytomierskiego. Dzia³alnoœæ
biskupa na czele duchowieñstwa diecezjalnego, nawet po
przy³¹czeniu Wo³ynia do
Imperium Rosyjskiego, by³a
aktywna i owocna w takim
stopniu, w jakim to by³o mo¿liwe w tamtych warunkach.
Na pocz¹tku, kiedy polityka
rusyfikacyjna nie osi¹gnê³a
tak potê¿nego rozmachu,
liczba katolików rzymskich
wzros³a. Co za tym idzie,
wywo³a³o to potrzebê budowania nowych œwi¹tyñ. W
latach 1798 – 1827 w diecezji
³ucko-¿ytomierskiej powsta³o
trzydzieœci (!) nowych parafii.
W ci¹gu kilku lat ks. bp
Kacper Cieciszowski wyda³
piêtnaœcie zezwoleñ na otwarcie
nowych kaplic. Przez dwadzieœcia lat swej dzia³alnoœci
na Wo³yniu Cieciszowski
wyœwiêci³ prawie dwustu
m³odych kap³anów. Biskup
odnowi³ w £ucku koœció³
katedralny, wybudowa³ koœcio³y we wsiach Skircze i Nie-

œwicze. W roku 1807 pod
okiem biskupa rozpoczêto
odnawianie koœcio³a œw. Barbary w Berdyczowie. Po latach
tê œwi¹tyniê bêdzie podziwia³
Honoriusz de Balzac, tu 14
marca 1850 roku odby³ siê
jego œlub z Ewelin¹ Hañsk¹.
Bêd¹c biskupem, Kacper
Kazimierz Cieciszowski rozwin¹³ energiczn¹ dzia³alnoœæ
duszpastersk¹ – doje¿d¿a³ do
najbardziej oddalonych zak¹tków Wo³ynia, ogl¹da³
koœcio³y i plebanie, wiele rozmawia³ z parafianami. Czêsto,
wykorzystuj¹c w³asne œrodki,
kupowa³ ¿ywnoœæ i leki dla
chorych. Co roku przeznacza³
znacz¹ce sumy na zakup
ubrañ dla dzieci-sierot i utrzymanie kalek, nie myœl¹c o tym,
czy osoba jest Polakiem,
Ukraiñcem czy ¯ydem. Wiele
uwagi biskup poœwiêca³ wychowaniu duchowieñstwa i
jego kszta³ceniu, zak³adaj¹c
w ró¿nych parafiach szko³y,
które od razu po jego œmierci
w³adza rosyjska zamknê³a. Za
¿ycia, uwzglêdniaj¹c jego autorytet na Wo³yniu i w Koœciele
Katolickim, Rosjanie nie odwa¿yli siê na to. Nie zaaresztowali te¿ miñskiego biskupa
na wygnaniu Ignacego Dederki, który znalaz³ schronienie
u Cieciszowskiego. Dziêki
jego wstawiennictwu Dederko
spêdzi³ ostatnie lata ¿ycia nie
na Sybirze, gdzie go chcieli
zes³aæ Rosjanie, a w miasteczku O³yka opodal £ucka.
W roku 1827 biskup ³ucko¿ytomierski Kacper Kazimierz
Cieciszowski zosta³ mianowany metropolit¹ mohylewskim.
W owym czasie mia³ ju¿ 82
lata i s³abe zdrowie, dlatego
do œmierci pozosta³ w £ucku.
Metropolita zmar³ 28 kwietnia 1831 roku i zosta³ pochowany w ³uckiej katedrze œw.
Piotra i Paw³a. Jego œmieræ,
jak niegdyœ jubileusz kap³añstwa, zgromadzi³a w £ucku
setki ludzi ró¿nych narodowoœci i wyznañ. Wszyscy
op³akiwali kochanego duszpasterza. Na pocz¹tku lat 40.
XIX wieku na Wo³yniu przebywa³ polski pisarz Józef
Ignacy Kraszewski. W swych
wspomnieniach zauwa¿y³, ¿e
mieszkañcy £ucka pamiêtaj¹
swego biskupa i porównuj¹ go
do œw. Franciszka Salezego.
W tak ciê¿kich warunkach,
gdy Koœció³ katolicki by³
uciskany przez samow³adztwo
rosyjskie, Kacprowi Cieciszowskiemu udawa³o siê byæ
lojalnym wobec w³adz, a tak¿e
sprzyjaæ nie tylko istnieniu,
ale te¿ rozwojowi ¿ycia religijnego katolików rzymskich
na Wo³yniu. Na razie spuœcizna literacka biskupa nie
zosta³a oceniona ani przez
Ukraiñców, ani przez Polaków,
a szkoda. Chocia¿by ze wzglêdu na to, ¿e wnuk jego rodzonego brata – to znany polski
pisarz Henryk Sienkiewicz.
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Wspomnienia z wakacji

HISTORIA PEWNEJ SZKOŁY LETNIEJ OKIENKO
LIRYCZNE
POETÓW
LWOWSKICH

PRZEMYS£AW
ŒWI¥TKOWSKI
CoolturaTV, przystojny
i m³ody mukaczewski
przewodnik szuka ¿ony,
a Spilkuvatysya, Krutyj
pacan i Ruchawka nie
oznaczaj¹ tego samego
w ró¿nych jêzykach, czyli
spotkanie Ukraiñców
i Polaków.
Godzina 2.00 w nocy. Ciep³a
noc, ³adny hotel na Ukrainie.
Za cztery godziny miejsce
opuœci grupa Polaków; przed
hotelem wielkie zbiorowisko,
miejscowi nie rozumiej¹ piosenek (œpiewaj¹cy najczêœciej
te¿ nie), niektórzy z nich
spontanicznie siê przy³¹czaj¹.
Œpiewaj¹cy, mimo kilku dni
z bardzo ograniczonym czasem na wypoczynek i na sen,
wczuwaj¹ siê w piosenkê.
Zabawa trwa. Czêœæ czeka

nawet do szóstej rano, aby
po¿egnaæ wyje¿d¿aj¹cych
goœci z Warszawy.
A w uszach brzmi „kolorowych jarmarków, blaszanych
zegarków…”
Ale wszystko po kolei.
Zaczê³o siê to trochê jak
zawsze miêdzy Polakami i Ukraiñcami – niby siê rozumiemy,
ale porozumieæ siê i zrozumieæ drugiego trudniej…
Na Ukrainê przyjechali
Polacy. Uczyæ. A Ukraiñcy
chcieli siê uczyæ.
Zuza:
- Bo¿e, czemu oni tak siê
spinaj¹, czy stanie siê wiele,
jak siê trochê spóŸnimy na
zajêcia?
„Komitet organizacyjny”:
- SpóŸnienia podlegaj¹
karze!
Znowu Zuza:
- Ej, no czy ich pogiê³o –
przyjechaliœmy siê wymieniaæ
doœwiadczeniem w fajnej atmosferze, w fajnym miejscu,
a oni robi¹ z tego trochê jakiœ
obóz!
Wolontariusz, Polak, próbuje przet³umaczyæ emocjonalne uwagi Polaków w tonie
bardziej dyplomatycznym,
jednoczeœnie trochê tych
Polaków strofuje, trochê mu
g³upio. Komitet Organizacyjny nie rozumie Polaków,
Polacy uto¿samiaj¹ jedn¹ z
organizatorów/trenera z uosobieniem totalitaryzmu…
Polak - wolontariusz zaczyna
siê zastanawiaæ, jak to wszystko wyjdzie…
Mniej wiêcej tak wygl¹da³
pocz¹tek szko³y letniej, która

Kołysanka
Wigilijna
STANIS£AWA NOWOSAD

odby³a siê na prze³omie
czerwca i lipca w Mukaczewie
na Zakarpaciu. Organizatorzy
- Stowarzyszenie nauczycieli
historii i wiedzy o spo³eczeñstwie Nowa Doba ze Lwowa –
ju¿ drugi rok realizuje projekt
„obywatel”, w którym studenci-absolwenci
instytutów pedagogicznych z ca³ej
Ukrainy - mieli
poznawaæ nowoczesne metody
nauczania o pojêciach spo³ecznych,
o tolerancji, zagadnieniach dotycz¹cych mniejszoœci
i tym podobnych…
Organizatorzy
wpadli na pomys³, aby do na
zakoñczenie akcji dosz³o do
spotkania ukraiñskich studentów z przedstawicielami
Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy, z którym
wczeœniej ju¿ wspó³pracowali. Do tego do³¹czyli polskich wolontariuszy, pracuj¹cych na Ukrainie – te¿ jako
uczestników, ale te¿ trochê
jak t³umaczy.
Ze strony polskiej w szkole
bra³o udzia³ oœmioro trenerów
i streetworkerów z Centrum
Edukacji Obywatelskiej z
Warszawy. Pracuj¹cy na
Ukrainie wolontariusze byli
reprezentantami programu
M³odzie¿ w Dzia³aniu, a œciœlej mówi¹c, Wolontariatu Europejskiego (EVS) – programu
sponsorowanego przez Komisje Europejsk¹, polegaj¹cego
na pracy w charakterze wolontariusza w krajach europejskich, najczêœciej w organizacjach pozarz¹dowych
i non-profit.
Innymi s³owy – dosz³o do
ciekawego spotkania, wymiany doœwiadczeñ, wymiany
kulturowej, tak¿e poprzez
próbê zrozumienia innego,
ni¿ w³asne podejœcia do
pracy.
Wizyta w Mukaczewie
umo¿liwi³a tak¿e podziwianie
uroków Zakarpacia. Przebojem okaza³a siê wycieczka na
Zamek Mukaczewski, a œciœlej mówi¹c, osoba przewodnika,
który zabawia³/gorszy³/rozœmiesza³/irytowa³ (niepotrzebne skreœliæ) uczestników,
miêdzy innymi, zachwalaj¹c

swe przymioty w kontekœcie
matrymonialnym. Notabene
póŸniej sta³ siê bohaterem
(ofiar¹?) jednego z punktów
rozrywkowo-kulturalnych
Szko³y (tak, takie te¿ by³y),
bêd¹c obiektem doskona³ej
parodii, wykonanej przez
uczestniczkê z Krymu.
Nie do unikniêcia by³y
podczas Szko³y nieporozumienia. Mo¿na je podzieliæ
na dwie grupy – wynikaj¹ce
z innego podejœcia do pewnych kwestii (jak zaprezentowana wy¿ej krótka wymiana pogl¹dów na temat
punktualnoœci) i na wynikaj¹ce z ró¿nic jêzykowych.
Salwy œmiechu, poprzedzone chwilami ciszy i zgorszenia, wywo³ywane by³y
t³umaczeniem znaczenia w
ró¿nych jêzykach takich
okreœleñ jak „spilkuwatysja”, „obszczatsja”, „ruchawka” czy „krutyj pacan”.
Nieporozumienia uda³o
siê, oczywiœcie, przezwyciê¿yæ.
Oprócz celów zaplanowanych wczeœniej, uda³o siê
¿ywo zaciekawiæ uczestników
tak z Polski, jak i z Ukrainy
sob¹ nawzajem – ze strony
polskiej pojawi³y siê proœby
o polecenie ciekawych i
opiniotwórczych gazet i pism
zza Buga, niektórzy uczestnicy podjêli próby nauki
jêzyka ukraiñskiego poprzez
uczêszczanie na œpiewy pieœni ukraiñskich czy chocia¿by
przez zarejestrowanie siê na
portalach spo³ecznoœciowych, u¿ywanych przez Ukraiñców (vkontakte.ru chocia¿by). Ukraiñcy z kolei zainteresowali siê nauk¹ jêzyka
polskiego, czêœæ z nich nawet
aktualnie przebywa na kursach
i wymianach w Polsce. Kto wie,
mo¿e mia³ na to wp³yw krótki
kurs polskich piosenek, który
odby³ siê dos³ownie na parê
godzin przed wyjazdem do
Warszawy goœci z CEO.
S³owniczek i wyjaœnienia:
Akcja Obywatel („Hromadjanin”)
Nowa Doba EVS – Wolontariat Europejski Centrum
Edukacji Obywatelskiej
w Warszawie

KG

Œpij, Dziecino, œpij,
O Anio³kach œnij,
Które z nieba siê zlecia³y
W chwili, gdyœ Ty sta³ siê
Cia³em,
A Twój Anio³ Stró¿
Przy twym ¿³óbku tu¿.
Wokó³ srogi mróz
W serca nasze wrós³,
Ludzkie serca zmrozi³ lodem,
Wiêc, Ty w ludzk¹ niewygodê
Z nieba zszed³eœ Sam,
By dopomóc nam!
Nie masz chatki swej,
Wiêc me serce miej.
Nêdzny ¿³óbek nó¿ki kole,
Bo¿e Dzieciê, Twej niedoli
Bardzo ul¿yæ chcê,
Bo ja kocham Ciê!
Cicha Œwiêta Noc,
W niebie gwiazdek moc,
Gdy siê serca nam ogrzej¹,
Tw¹ mi³oœci¹ zajaœniej¹,
Bo na wieczny czas
Zostaniesz wœród nas!
***
Spotkaliœmy siê, dumna
Warszawo,
Honoru kraju strzec wci¹¿
gotowa,
U Twoich progów z radoœci¹
³zaw¹
W dniach Uroczystej
Odsieczy Lwowa.
Lat 80 toæ ju¿ minê³o
Od Bohaterstwa Wiernego
Miasta,
A w sercach polskich tkwi
tamto dzie³o,
A w duszy polskiej pomnik
wyrasta.
Bo Dzieci Lwowskie
– to bohaterzy,
Nieustraszone, mi³oœci¹ wielk¹,
P³on¹c ku Polsce, za Lwów
ginê³y
Dzier¿¹c broñ dzielnie
w dzieciêcych rêkach.
Nieznany ¯o³nierz dotar³
do Ciebie,
Stolico Polski, Warszawo Œwiêta
On za Lwów zgin¹³ i dawno
w Niebie
Za Ciebie, Polsko –
Lwowskie Orlêta.
Wieñce, apele, znicze, sztandary
I broñ do nogi! Salwa
gotowa!
Nie zapominaj, Polsko, ofiary
Swojego Zawsze Wiernego
Lwowa.

Wszystkim ¿yczymy
uœmiechu:
Niech od stycznia
po grudzieñ,
Przez dwanaœcie
miesiêcy
uœmiechaj¹ siê
ludzie.

Jubileusz Maturalny
19582008
My dziœ siê spotykamy,
Za sob¹ ¿ycie mamy,
Minê³o ju¿ pó³ wieku!
Po latach tylu, tylu,
Lecz wspomnij dawne chwile,
Dziœ siwy ju¿ cz³owieku!
¯egna³eœ szkoln¹ „budê”,
Wchodzi³eœ w ¿ycie m³ode,
W krainê wielkich snów,
W blaskach ¿ycia i cieniach,
W zachwytach i zw¹tpieniach
Do przodu wci¹¿ i znów.
Na kruchej k³adce z³udzeñ
Sukcesów i utrudzeñ,
By wygraæ wielki los,
Po falach ¿ycia karcie
Zuchwale i uparcie
Brn¹³eœ przez gromów stos.
Choæ prószy w³os siwizna,
To przecie¿ ka¿dy przyzna,
Choæ przeszed³ ¿ycia szmat,
Okres uczniowskich wra¿eñ
Raderk¹ nie wyma¿esz
Tkwi¹ w duszy tyle lat.
A tych, co ju¿ odeszli,
Co metê ¿ycia przeszli
I nie ma ich wœród nas,
Wspomnijmy ³z¹, milczeniem,
Z zapartym serca tchnieniem
– Nieub³agany czas.
I toast wszyscy wznieœmy,
¯e razem dziœ jesteœmy,
PrzyjaŸni¹ zwarci,
Za dalsze godne trwanie,
Obfitych ¿niw zbieranie,
Tegoœmy warci!

KOCHAM CIĘ, LWOWIE
EUSTACHY BIELECKI
uczeñ szko³y nr 10 we Lwowie
Za ciemno¿ó³ty kolor ulicy,
Czy za ostry zakrêt jej,
Za stare, choæ poniszczone
drogi,
Kocham, Lwowie, ciê!
Za te budynki, pamiêtaj¹ce
du¿o,
Czy za œpi¹cego lwa na
nocnym tle,
Za upad³e, jak nadzieje,
drzewa po burzy,
Kocham, Lwowie, ciê!
Za te szczególne lwowskie
twarze,
Za cich¹ pieœñ w kamienicy
dnie,
Za SEMPER FIDELIS marzeñ
Kocham, Lwowie, ciê!
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IDZIE KOLĘDA, POLSKA KOLĘDA...”
Tradycje kolêdnicze, jako
obyczaj ludowy, wywodz¹ siê
z obchodów rzymskich kolêd
styczniowych, zwi¹zanych ze
œwiêtami ku czci odradzaj¹cego siê s³oñca i wyd³u¿ania
siê dnia. Kolêda – pieœñ zwi¹zana ze Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, pojawi³a siê w Polsce
w pocz¹tkach XVIII w. wraz z
przybyciem na te tereny zakonu OO. Franciszkanów.
Ka¿dy naród zachowa³
tradycje i zwyczaje, zwi¹zane
z Bo¿ym Narodzeniem. Polska
- to kraj, w którym Wigiliê
Bo¿ego Narodzenia obchodzi
siê szczególnie uroczyœcie.
Przy wigilijnym stole zbiera
siê ca³a rodzina, œpiewa kolêdy.
Wigilijny op³atek jest zwyczajem typowo polskim. Symbolizuje on powszechne pojednanie
i braterstwo.
Rokrocznie o pó³nocy odprawiana jest pasterka. Msza
ta ma niezwyk³y urok, który
tworz¹ w³aœnie melodie starych
polskich kolêd. Wspó³czesnoœæ przynios³a bardzo du¿¹
iloœæ kompozycji. Ka¿dy kompozytor chóralnej muzyki
koœcielnej tworzy nowe kolêdy
i pastora³ki. Forma muzyczna
kolêd jest bardzo ró¿norodna:
jedne s¹ uroczystymi hymnami czy te¿ chora³ami, inne
- marszami lub tanecznymi
polonezami, czêsto maj¹ rytmy
mazura lub krakowiaka.
A prawie wszyscy o tym
wiedz¹ ¿e polskie kolêdy s¹
najpiêkniejsze pod wzglêdem
treœci i melodii. Kolêdy stanowi¹ cenny skarb w naszym
dziedzictwie kulturowym.
W okresie Bo¿ego Narodzenia
raduj¹ serca Polaków, pog³êbiaj¹ wiêŸ rodzinn¹ i narodow¹.
Te tradycje by³y zachowane
i przekazywane przez pokolenia
w najciê¿szych okresach
naszej historii. Tak by³o na
Ukrainie i w ka¿dym zak¹tku
œwiata.
6 grudnia o godzinie 13:00
w sali Rejonowego Domu Kultury w Korosteniu odby³ siê
III Festiwal Kolêdy Polskiej na
¯ytomierszczyŸnie pod Honorowym Patronatem Konsulatu
Generalnego RP w £ucku.
Organizatorami Festiwalu
by³y: ¯ytomierski Obwodowy
Zwi¹zek Polaków na Ukrainie, Rada Miejska Korostenia,
Zwi¹zek Polaków na Ukrainie
Oddzia³ w Korosteniu, przy
wsparciu Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”.
Program œwi¹teczny rozpocz¹³ siê spotkaniem w Radzie
Miejskiej z panem Prezydentem Miasta Korostenia – W³odzimierzem Moskalenk¹, z Konsulem Generalnym RP w £ucku
panem Tomaszem Janikiem
i delegacj¹ z partnerskiego
miasta Kraœnik panem Zbigniewem Marcinkowskim,
panem Stanis³awem Szymankiem, panem Krzysztofem
Latosiewiczem, prezesem

Warto wspomnieæ, ¿e pod
wzglêdem zasiêgu, jak i poziomu artystycznego Festiwal
Kolêdy Polskiej w Korosteniu
nale¿y do unikalnego i zdaje
siê jedynego tego typu
przedsiêwziêcia na mapie
kulturalnej naszego ¿ytomierskiego obwodu. Wzrasta
zasiêg festiwalu, przybywa
mu wykonawców, zainteresowanie jest coraz wiêksze.
Licznie zgromadzona publicz¯OZPU Wiktori¹ Laskowsk¹Szczur, Oleksandrem Piwowarskim, przedstawicielem
Pañstwowej Administracji
Obwodowej. W spotkaniu
wziêli udzia³ tak¿e dyrektorzy
szkó³, w których wyk³adany
jest jêzyk polski, cz³onkowie
Zarz¹du ZPUK, media. Pan
prezydent zapozna³ wszystkich
z nauczaniem jêzyka polskiego,
histori¹ miasta, opowiada³
i odkryciach archeologicznych,
jakie mia³y tu miejsce i innych walorach powiatu korosteñskiego. Zwróci³ uwagê
na dalsz¹ koniecznoœæ kontynuowania zwi¹zków kulturalnooœwiatowych miêdzy Kraœnikiem, partnerskim miastem,
jak równie¿ kontaktów biznesowych, sportowych, zwi¹zanych
z wypoczynkiem dzieci i m³odzie¿y, zapewniono o pog³êbianiu
wzajemnej wspó³pracy i potrzebie jej zacieœniania. Pan
W. Moskalenko podziêkowa³
p. Prezes ZPU w Korosteniu –
Wandzie Laskowskiej za
udzia³ w odrodzeniu polskiej
kultury, wzmocnienie zwi¹zków
przyjaŸni miêdzy naszymi
narodami i nastêpnie wrêczy³
dyplom ze s³owami uznania.
Pani Wiktoria Laskowska
– Szczur ze swojej strony
podarowa³a Prezydentowi
Korostenia ksi¹¿kê, poœwiêcon¹ œp. Walentynowi Grabowskiemu - pierwszemu prezesowi
¯OZPU. Konsul Generalny
RP w £ucku Tomasz Janik
podziêkowa³ za zaproszenie
na festiwal i wyrazi³ nadziejê
¿e pos³u¿y on jako przyk³ad
wzmocnienia przyjaŸni, pielêgnowania i zachowania
tradycji i obrzêdów narodu
polskiego. Goœcie odwiedzili
przepiêkny miejski park oraz
izbê pamiêci wojskowej,
mieszcz¹c¹ siê w dawnym
zbiorczym punkcie Armii
Czerwonej, zbudowanym w
latach 30. minionego wieku,
a znajduj¹cym siê pod pok³adami granitu i betonu. Od
niedawna jest on udostêpniony dla zwiedzaj¹cych.
Wszyscy staramy siê, by
nasze tradycje przekazywaæ
szczególnie m³odemu pokoleniu, gdy¿ w³aœnie ono w
przysz³oœci bêdzie noœnikiem
polskoœci. W³aœnie tej myœli
towarzyszy³a III edycja Festiwalu Kolêdy Polskiej na
¯ytomierszczy¿nie. Od samego
pocz¹tku festiwalowi towarzyszy fenomen przyjaŸni.

Ludzie wspó³organizuj¹cy go,
poœwiêcaj¹ swój wolny czas
idei œpiewania kolêd, które w
tak piêkny sposób przypominaj¹ nam, sk¹d pochodz¹
nasze korzenie. Cieszy szczególnie w³aœnie zaanga¿owanie,
udzia³ dzieci i m³odzie¿y zespo³u „Marzenie” z Korostenia
pod kierownictwem pana
Roberta Æwika. M³odzi artyœci
zaprezentowali na scenie
kompozycjê teatraln¹ „Idzie
kolêda, polska kolêda... ”
Du¿ym uznaniem cieszy³
siê wystêp Zespo³u Kameralnego im. Ignacego Feliksa
Dobrzyñskiego pod kierownictwem pani Ireny Kopoæ.
Zespó³ przygotowa³ Koncert
Wiwaldiego La-Minor Soliœci:
Wiktor Koz³owski, Ludmi³a
Grinckiewycz, Andrzej Pereguda. Muzykê Bo¿ego Narodzenia, „Sonatê” Haendla
wykona³ laureat obwodowych
i ogólnoukraiñskich konkursów muzycznych Leonid
Predaczenko oraz Zespó³ Kameralny im. Ignacego Feliksa
Dobrzyñskiego. Trio „Farby”
z Olewska wykona³o polskie
kolêdy „Pasterze mili, coœcie
widzieli” oraz „Narodzenie
Pana”.
Na spotkanie kolêdowe
chór „G³os” pod kierownictwem pani Iryny Nawojewej
przygotowa³ blok kolêd polskich i ukraiñskich. Pani
Natalia Miêdzygórska zaczarowa³a melodyjnym œpiewem.
Upiêkszy³ Festiwal wystêp
solistów (Natalii Py³ypczuk
oraz Sergiusza Œwitelskiego)
Polskiego Ludowego Tanecznego zespo³u „Koroliski” pod
kierownictwem Zas³u¿onej
dla Kultury Polskiej pani
Ireny Œwitelskiej.

noœæ mia³a przyjemnoœæ
wys³uchaæ najpiêkniejszych
polskich kolêd, w ró¿nych
wykonaniach i aran¿acjach,
œpiewanych przez wszystkie
pokolenia artystyczne naszego
regionu - pocz¹wszy od
uczniów klas pocz¹tkowych
szko³y podstawowej, a skoñczywszy na uznanych i zas³u¿onych dla krzewienia kultury
polskiej artystach Ludowego
Polskiego Folklorystycznego
Zespo³u „Poleskie Soko³y”.
Na twarzach zebranych
widaæ by³o wzruszenie a jakaœ
namiastka œwi¹tecznego
klimatu, który ju¿ nied³ugo
do nas nadejdzie, udzieli³a siê
wszystkim zebranym w to
piêkne, sobotnie popo³udnie.
Na zakoñczenie wszyscy
bior¹cy w festiwalu uczestnicy odœpiewali na scenie
najbardziej znan¹ – przet³umaczon¹ na ponad 300 jêzyków œwiata kolêdê – „Cicha
noc.”
W czêœci oficjalnej festiwalu g³os zabrali zaproszeni
goœcie. Wszyscy sk³adali ¿yczenia z okazji nadchodz¹cych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
podkreœlali wysoki poziom III
Festiwalu Polskiej Kolêdy na
¯ytomierszczyŸnie, wk³ad
organizacji polskiej ZPU w
Korosteniu w wychowanie i
przekazanie polskich tradycji.
Goœcie z Polski nie kryli
swego zadowolenia i wzruszenia. W czasie przemówienia
na zakoñczenie festiwalu z
ust pana Zbigniewa Marcinkowskego pad³y znamienne
s³owa: „Pragnê choæby cz¹stkê
tego magicznego, œwi¹tecznego
klimatu, który wyczarowali
dla nas artyœci ze sceny,
zabraæ ze sob¹ do Polski i ob-

darowaæ nim rodzinê, przyjació³, wszystkich znajomych.
Nie zapomnimy tych wzruszaj¹cych chwil, gdy¿, choæ
tak daleko jesteœmy od rodzinnych domów, to przez ten
czas poczuliœmy siê jak u
swoich, na swojej ziemi”.
Chcemy z³o¿yæ serdeczne
podziêkowania za pomoc
i wsparcie w zorganizowaniu
koncertu: Stowarzyszeniu
„Wspólnota Polska”, Miejskiej
Radzie Korostenia, mediom:
Radiu Obwodowemu, pani
Innie W³asenko, programowi
telewizyjnemu „S³owo Polskie”,
pani Oldze Kolesowej, oraz
wszystkim kierownikom wystêpuj¹cych zespo³ów, solistom
i uczestnikom.
Program przygotowali:
re¿yserzy - pani dr Irena
Kopoæ, Robert Æwik; prowadz¹cy program Robert Æwik
oraz Olena Steciuk; dyrektor
programu – Wiktoria Laskowska-Szczur.
Z okazji nadchodz¹cych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
¿yczê zdrowia, pomyœlnoœci,
realizacji wspania³ych pomys³ów w Nowym 2009
Roku. Œwi¹t wype³nionych
radoœci¹ i mi³oœci¹, Nowego
Roku, spe³niaj¹cego wszelkie
marzenia,pe³nego optymizmu, wiary, szczêœcia i powodzenia.
WIKTORIA
LASKOWSKA-SZCZUR
Prezes ¯ytomierskiego
Obwodowego Zwi¹zku
Polaków na Ukrainie

Bardzo du¿o
prezentów,
ma³o w ¿yciu
zakrêtów,
Du¿o b¹belków
w szampanie,
Kogoœ kto zrobi
œniadanie,
a na ka¿dym kroku
szczêœcia w Nowym
Roku!
***
Wiele szczêœcia
i mi³oœci,
sukcesów
i pomyœlnoœci,
niech Wam zdrowie
dopisuje,
a gotówki
nie brakuje.
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REPERTUAR OPERY LWOWSKIEJ
NA GRUDZIEŃ 2008 ROKU
17 grudnia, œroda, godz. 18.00 - G. Puccini „MADAME BUTTERFLY” opera w 2 aktach
20 grudnia, sobota, godz. 18.00-21.00 - G. Rossini „CYRULIK SEWILSKI”opera
komiczna w 3 aktach
21 grudnia, niedziela, godz. 12.00-14.30 - P. Hertel „DAREMNA OSTRO¯NOŒÆ”
balet w 2 aktach
godz. 18.00-20.45 - G. Puccini „FLORIA TOSCA” operetka w 3 aktach
25 grudnia, czwartek, godz. 18.00-21.00 - F. Lehar „Weso³a wdówka” operetka w 3 aktach
26 grudnia, pi¹tek, godz. 18.00-20.30 - L. Delib „COPPELIA” balet w 3 aktach
27 grudnia, sobota, godz. 18.00-21.30 - S. Moniuszko „STRASZNY DWÓR” opera w 4 aktach
28 grudnia, niedziela, godz. 12.00-13.00 - E. Dosenko „CZARODZIEJSKIE KRZESIWO”
bajka muzyczna w 2 aktach
godz. 18.00-20.00 - P. Czajkowski „DZIADEK DO ORZECHÓW” balet-feeria w 2 aktach
31 grudnia, œroda, godz. 12.00 - A. Sirenko „Z£OTY PINGWIN” opera - fantazja w 2 aktach
godz. 18.00-21.00 - J. Strauss „ZEMSTA NIETOPERZA” operetka w 3 aktach

PROGRAM UROCZYSTOŒCI
POŒWIÊCONYCH 125 ROCZNICY
Z DNIA URODZIN KORNELA MAKUSZYÑSKIEGO
TERMIN OBCHODÓW 2009 ROK
Kulturalno - Oœwiatowe Centrum
im. Kornela Makuszyñskiego
wspólnoty polskiej miasta Stryja
Obwód Lwowski ul Szewczenki, 191
Stryj 82-400
Telefon: 803(245)5-12-20
Faks: 303(245)4-16-31
1. Miêdzynarodowa konferencja zokazji 125 rocznicy z dnia
urodzin K. Makuszyñskiego - Stryj, MDK, ul. Kruszelnickiej
18 (by³y Dom Soko³a), 2009 rok,
2. Konkurs rysunku na temat: „M¹drym byæ dobra sprawa,
aledobrym jeszcze wiêksza” - Stryj, KOC ul. Szewczenki 191,
01.11.08 -22.05.09 r.
.
3. Wystawa pod nazw¹: ,,Ze Stryja do Zakopanego” - Stryj,
Kr¹joznawcze Muzeum „Werchowyna” ul. O³esnyækoho,
01.01.09 -01.07.09 r.
4. Festiwal teatrów dzieciêcych polskich organizacji na
Ukrainie - Stryj, KOC ul. Szewczenki 191, 01-02.06.09
5. Sportowy przebieg narciarski„Kozio³ek Mato³ek na nartach
Stryj - Zakopane” - Stryj, KOC ul. Szewczenki 191, 2O09 r.
6. Program naukowo-teatralny w szko³ach miasta pod
nazw¹ „Podró¿e Kozio³ka Mato³ka” - Polskie szko³y na
Ukrainie oraz szko³y w Polsce, 2009 r.

PODZIĘKOWANIA
Zarz¹d Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Lwowie serdecznie dziêkuje wszystkim
Darczyñcom Klubu Seniora
„Królewska Oaza”: Szanownemu p. Jackowi Stendelowi
oraz p. Stanis³awowi £ukasiewiczowi, za przekazanie naszym
s³uchaczom paczek œwi¹tecznych. Sprawi³y nam one wiele

radoœci. Jesteœmy bardzo
wdziêczni za pamiêæ i okazane serce. ¯yczê Szanownym Darczyñcom zdrowia,
wszelkiej pomyœlnoœci, ³ask i
opieki Boskiej.

Polacy, zamieszkali we
Lwowie, sk³adaj¹ serdeczne
podziêkowania Panu Tomaszowi Berentowi z Warszawy
za sta³e wspieranie inicjatyw

Ruchu Apostolatu Emigracyjnego z Zielonej Góry, podejmowanych na rzecz Kresowiaków. Bóg zap³aæ!
Lwowiacy

Serdecznie pozdrawiam
Kierownik LUTW
Zofia Kosydor

PRZYSŁOWIA
ŚWIĄTECZNE
* W dniu Adama i Ewy (24
grudnia) daruj bliŸnim gniewy!
* Adam i Ewa pokazuj¹, jaki
styczeñ i luty po nich nastêpuj¹.
* Gdy w dzieñ Adama i Ewy
jest mróz i piêknie, zima
wczeœnie pêknie!
* Gdy na Bo¿e Narodzenie
pluta, doœæ siê w zimie nadrzesz buta.
* Gdy na pe³niê ksiê¿yca
Gody przypadaj¹, ³agodn¹
resztê zimy z tego wysnuwaj¹.
* Gdy Gody przypadaj¹ na
nowiu, twardy rok w pogotowiu.
* Wigilia jasna, œwiêty Jan
(27 XII) ciemny obiecuj¹ rok
przyjemny!

KĄCIK DWOJGA SERC
Jestem kobiet¹ w wieku
65 lat, o ³agodnym, dobrym
usposobieniu. Jestem dobr¹
gospodyni¹, ceniê sobie w
¿yciu radoœæ, nie narzekam
na los. 3 lata temu owdowia³am. Mam dwóch doros³ych
synów i troje wnuków, którzy
mieszkaj¹ w Polsce. Mieszkam
we Lwowie we w³asnym
domu, po³o¿onym w piêknej
okolicy. Na podwórku stoi
figura Matki Boskiej. Poszukujê Pana w wieku, odpowiednim dla mnie, z którym
mog³abym spêdziæ resztê
¿ycia.
Kontakt: 243-78-21
+380955069211

Na zlecenie naszych klientów umieszczamy
również ogłoszenia w prasie ukraińskiej

REKLAMA KOMERCYJNA
ПЕРША СТОРІНКА
PIERWSZA STRONA

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

ВНУТРIШНI СТОРІНКИ
STRONY WEWNĘTRZNE

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

POLSKIE GRUPY
PRZEDSZKOLNE
WE LWOWIE
przyjmuj¹ dzieci pochodzenia
polskiego w wieku 3 – 5 lat
Grupa przedszkolna „S³onecznik” przy przedszkolu
nr 48, ul. Metrologiczna 14, tel.: 237-14-54
wychowawczynie:
p. Jola Szymañska, tel. dom.: 237-47-56
p. Luda Wysocka, tel. dom.: 238-26-35
Grupa przedszkolna „Dzwoneczki” przy przedszkolu
nr 181, ul. Kawa³eridze 13, (Sichów) tel.: 222-26-92
wychowawczynie:
p. Ola Kowalska, tel. dom.: 222-61-73
p. Halina Grygorczuk, tel. dom.: 221-87-03
Grupa przedszkolna „Miglanc” przy przedszkolu nr 131
ul. Antonowicza 109 a, tel.: 238-47-09
Wychowawczyni: p. Luba Lewak
Grupa przedszkolna „S³oneczko” przy przedszkolu nr 131
ul. Antonowicza 109 a, tel.: 238-47-09
wychowawczyni: p. Olga Krankowska
tel. dom.: 237-90-23
Iloœæ miejsc w grupach przedszkolnych jest ograniczona.
Dla wyznaczenia kolejnoœci przyjêcia dzieci do wy¿ej wymienionych grup, prosimy o sk³adanie podañ u prezesa
TKPZL.

POLSKI ZESPÓ£
PIEŒNI I TAÑCA „LWOWIACY”
Zapraszamy do Studium Tañców Polskich dzieci i m³odzie¿
od 6 roku ¿ycia i wzwy¿, a tak¿e osoby doros³e do nauki
tañca polskiego w formie towarzyskiej, a tak¿e zespo³owej.
W przypadku spotkañ i imprez ta forma tañca polskiego
jest ju¿, niestety, zapomnian¹ tradycj¹. Proponujemy tê
tradycjê odnowiæ, by nie zgas³a pamiêæ narodowa.
Zajêcia s¹ prowadzone przez doœwiadczonych instruktorów,
którzy bior¹ udzia³ w turniejach tañca polskiego.
Udzia³ w naszej Organizacji i Zespole przyda siê ka¿demu
na przysz³oœæ. Nasi cz³onkowie, wyje¿d¿aj¹c do Polski na
studia, reprezentuj¹ wysoki poziom i tañcz¹ w renomowanych
polskich zespo³ach. Dzia³alnoœæ w naszym zespole i organizacji bêdzie uwzglêdniana przy opiniowaniu do otrzymania
Karty Polaka. Udzia³ w innych organizacjach bêdzie akceptowany i zaliczany do ogó³u lat pracy na rzecz krzewienia
kultury polskiej.
Próby zespo³u odbywaj¹ siê w szkole nr 10 we Lwowie w
ka¿dy wtorek i pi¹tek w godz. od 18.00 do 21.00.
Tel. kontaktowy prezesa LDMSO,
kierownika artystycznego i choreografa PZPiT
„Lwowiacy”: +380677982315 – Stanis³aw Durys

Ogłoszenia niekomercyjne,
po uzgodnieniu z redakcją, mogą
być drukowane nieodpłatnie
ВНУТРIШНI СТОРІНКИ
STRONY WEWNĘTRZNE

1 см2................ 4,5 грн.
1 cm 2.............. 4,5 grn.
чорно білі
czarnobiałe

OСTAHHЯ СТОРІНКA
STRONA OSTATNIA

1 см2................ 7,5 грн.
1 cm 2.............. 7,5 grn.
повноколірний
pełny kolor
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POLSKIE RADIO
PRZEZ SATELITĘ

KONSULAT GENERALNY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ WE LWOWIE
Konsul Generalny, sprawy prawne,
opieki konsularnej
Sprawy obywatelskie i repatriacji
Ka¿dy czwartek od godz. 10.00 do 14.00
(po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu)
Sprawy paszportowe
Ka¿dy poniedzia³ek i pi¹tek od godz. 10.00 do 14.00
ul. Kociubiñskiego 11a / 3, 79011 Lwów
sprawy kultury, nauki oraz wyp³aty rent
Sprawy paszportowe, obywatelstwa i repatriacji
ul. Kociubiñskiego 11a /1, 79011 Lwów
tel.: (+380 322) 2601000
tel.: (+380 32) 2600855
fax: (+380 32) 2602938
e-mail: konsulat2@mail.lviv.ua
serwis internetowy: www.konsulat.lviv.ua
Sprawy wizowe (wizy z prawem do pracy)
ul. Iwana Franki 110, 79011 Lwów
tel. (+380 32) 2970861, 2970862, 2970863, 2970864,
fax (+380 322) 760974
Wizy indywidualne oraz grupowe
ul. Smi³ywych, 5 (boczna ul. Sacharowa)
e-mail: konsulat@mail.lviv.ua
serwis internetowy: www.konsulat.lviv.ua
Sprawy, zwi¹zane z Kart¹ Polaka
ul. Smi³ywych, 5
tel.: (+380 32) 2352160
W interwencyjnych przypadkach
(np. zagubienie paszportu przez obywatela polskiego)
nale¿y siê zg³aszaæ:
ul. Kociubiñskiego 11a/1
(w dni robocze od godz.8.30 do godz.16.30)
lub do konsula dy¿urnego
ul. Iwana Franki 110 (soboty, niedziele, œwiêta)

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

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

HUMOR ŻYDÓW GALICYJSKICH
WG HORACEGO SAFRINA
W Che³mie spad³ pierwszy œnieg i przykry³ ca³e
miasto baœniow¹, nieskaziteln¹ biel¹. Widok by³ tak
cudny, ¿e rada kahalna postanowi³a jak mo¿na najd³u¿ej
zachowaæ ow¹ dziewicz¹,
graj¹c¹ srebrzystymi blaskami biel.
G³owiono siê, jakie kroki
przedsiêwzi¹æ, aby s³uga
bo¿niczny, budz¹cy wczesnym rankiem wiernych do
modlitwy, swymi ciê¿kimi
buciorami nie zbruka³ bieli.
Po dwóch godzinach zapad³a
uchwa³a, ¿e s³uga bó¿niczny
nie bêdzie szed³ piechot¹, ale
poniesie go na barkach czterech silnych ¯ydów.
***
¯yd che³mski jedzie do
Ameryki. Na oceanie rozszala³a siê burza. Spiêtrzone
ba³wany zalewaj¹ pok³ad,
statek tonie... Rozlegaj¹ siê
lamenty, modlitwy, krzyki
rozpaczy. Jedynie che³mianin zachowuje kamienny
spokój. Podbiega doñ wspó³wyznawca:
- Icek, na mi³oœæ bosk¹? Dla-

czego ty siedzisz tak spokojnie?
- A dlaczego mia³bym siê
niepokoiæ?
- Cz³owieku! Okrêt tonie!!!
- No to co? Czy to mój okrêt?...
***
Pewnego dnia przyby³ do
Che³ma ¯yd z Litwy. Poniewa¿ wyra¿a³ siê pogardliwie
o piêknie „grodu na wzgórzu”, nazywaj¹c go „miastem
g³upców”, na mocy uchwa³y
rady kahalnej zosta³ osadzony w areszcie gminnym. Nie
up³ynê³a godzina, gdy aresztant zwróci³ siê do wartownika:
- Drogi przyjacielu, jestem
bardzo g³odny, Masz tu trzy
kopiejki i skocz do grajzlerni
po bu³kê...
Wartownik skoczy³ do
grajzlerni po bu³kê, a „litwak”
opuœci³ areszt. Ujêto go jednak i uwiêziono ponownie.
Tym razem postawiono przy
drzwiach du¿o m¹drzejszego wartownika. Kiedy
aresztant poprosi³ o kupno
bu³ki, wartownik zaœmia³
mu siê w oczy i powiedzia³:
- Ty mnie nie nabierzesz,
m¹dralo! Ja siê st¹d na krok

nie ruszê. Je¿eli jesteœ taki
g³odny, jak mówisz, to idŸ
sobie sam do sklepu...
***
W Che³mie wybuch³ po¿ar.
Kiedy na miejsce wypadku
przyby³a gminna stra¿ po¿arna, wyposa¿ona w sikawkê
i beczkowóz, okaza³o siê, ¿e
w¹¿ tej sikawki podziurawiony
by³ tak mocno, i¿ nie nadawa³ siê do u¿ytku. Wtedy to
rada kahalna powziê³a historyczn¹ uchwa³ê: „Nale¿y
kontrolowaæ sikawkê w przededniu ka¿dego po¿aru!”
***
Che³mianin umawia siê z
przyjacielem:
- S³uchaj, Ajzyk! Jeœli jutro
po po³udniu bêdzie pada³
deszcz, to przyjdê do ciebie
wieczorem.
- A jeœli wieczorem bêdzie
pada³ deszcz?
- Nu, to przyjdê po po³udniu...
***
Piekarz che³mski na pytanie, jak siê robi obarzanki,
odpowiada zwiêŸle i obrazowo:
- Bierze siê dziurê i obkleja j¹ siê dooko³a ciastem.

JAK SŁUCHAĆ
POLSKICH AUDYCJI
NA UKRAINIE
Lwowska Fala jest nadawana od godz. 8.15 czasu polskiego. W porze emisji mo¿na tak¿e s³uchaæ Lwowskiej Fali
na stronie internetowej Polskiego Radia Katowice:
www.prk.pl, a wszystkie archiwalne nagrania – bêd¹, jak
dot¹d dostêpne na stronie internetowej Œwiatowego Kongresu
Kresowian: www.kresowianie.com
Audycja Radia „Rzeszów” o polskim dziedzictwie
kulturowym i o Rodakach na Ukrainie
Od marca br. Polskie Radio „Rzeszów” emituje now¹
audycjê „Kresowe Dziedzictwo”, która zajmuje siê g³ównie
stanem polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie oraz
losem zamieszka³ych tu Rodaków. Aby jej pos³uchaæ kliknij:
www.radio.rzeszow.pl, nastêpnie - spoœród wielu ikonek,
widniej¹cych na dole strony - kliknij na „Kresowe Dziedzictwo”
i na jedn¹ z czterech ostatnio wyemitowanych audycji. Do
ich wys³uchania serdecznie zaprasza autor - Jacek Borzêcki
i Polskie Radio „Rzeszów”.
Radio Lublin na 103,2 i 99,6 MHz s³ychaæ bardzo dobrze
a¿ po Lwów (we Lwowie ju¿ nie).
Polskie Radio Warszawa I - na falach d³ugich 225 kHz
Polskie Radio Lwów
Zachêcamy te¿ wszystkich do s³uchania Polskiego Radia
Lwów (ze Lwowa) w ka¿d¹ sobotê od godz. 8.00 do godz.
12.00 (czasu polskiego) oraz w niedzielê od godz. 18.15 do
20.15 na fali: http://www.radio-n.com/eng/OnAir/
onair.htm. W eterze program jest nadawany na fali 106,7
FM (Radio „Neza³e¿nist”) i jest dobrze s³yszalny w promieniu
100 km od Lwowa.
Radio Polonia (godz. 19.15 – czasu miejscowego)
- Lwów – Radio Niezale¿nist UKF 106,7 MH
- Winnica – Radio TAK 103,7 FM
- Chmielnicki – Radio Podilla Center 104,6 FM
- Równe - Radio Kraj 68,2 FM
- ¯ytomierz – Radio ¯ytomyrœka Chwyla 71,1 FM i 103,4 FM
Radio Maryja: Che³m 102,8; Hrubieszów 95,8;
Lubaczów 102,3; Przemyœl 105,1; Ustrzyki Dolne 94,5
W³odawa 104,5; Rzeszów UKF 104, 5
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O tym i owym
GANDŻABUR O PÓŁNOCY

16.XII.2008  16.0I.2009 * Kurier Galicyjski
Dochodzi³a pó³noc, gdy
przypominaj¹cym kupkê b³ota
samochodem zajechaliœmy pod
dom pani Moniki Agopsowicz
i pana Danka Deñca w podwarszawskim Sulejówku. Pomimo póŸnej pory dom Pañstwa
Moniki i Danka, ca³y rozœwietlony, przypomina³ staropolski
dwór.
Nastrój wewn¹trz nie odbiega³ od wra¿eñ zewnêtrznych.
Pe³no goœci, jacy zjechali na
uroczystoœæ otwarcia w dniu
nastêpnym wystawy, poœwiêconej biskupowi Teodorowiczowi,
w Senacie RP.
Wszystkich nie sposób wymieniæ. Rozmowy, rozmowy.
Chwile niepowtarzalne.Weso³e
¿arty.
Na pocz¹tek zak³adaj¹ nam
(tzn. mnie i panu Jurkowi Smirnowowi) fartuszki. Nie, nie
masoñskie a zwyczajne kuchenne do pomocy w kuchni.
Ale te zajêcia kuchenne to
pozór. Pracy w kuchni ju¿ niewiele. Za to na stó³ wje¿d¿aj¹
ormiañskie przysmaki: maleñkie
go³¹bki w liœciach winogronowych i znakomita zielona zupa
„pietruszkowa” z niebiañskiego
smaku uszkami.
¯adne s³owo nie jest w stanie
oddaæ jej smaku. To gand¿abur. Stara potrawa polskich
Ormian.
A przepis wprost z Kut,
zwanych niegdyœ ormiañsk¹
stolic¹. Ponoæ i dziœ mo¿na tam
zjeœæ ten specja³. Narobi³em
smaku. Doœæ gadulstwa.
Poni¿ej krótki kurs przyrz¹dzania gand¿aburu nades³any
do naszej redakcji, przez pania
Romanê Obrock¹ z Obornik
Œl¹skich, aktywn¹ uczestniczkê
rzeczonego wieczoru. Nie tylko
w kuchni.
Dziêkujemy, pani Romano.
A czytelnikom ¿yczymy udanych prób i smacznego!
Marcin Romer
Gand¿abur (z akcentem
na ostatni¹ sylabê)
Innym specja³em kuchni
ormiañskiej jest gand¿abur –
zupa przyprawiana churutem.
Jak siê przyrz¹dza? Trzeba
zaprosiæ ciociê Nusiê, a samej
wzi¹æ urlop. Ciocia pod ró¿owym sweterkiem na pewno

bêdzie mia³a zielon¹ bluzeczkê,
bo dobrze usma¿ony churut
powinien mieæ soczyst¹ zielon¹
barwê. Nim jednak to nast¹pi...
Z w³asnego zagonka pietruszki nale¿y zebraæ naæ w
czasie jej najsilniejszego wzrostu
i najitensywniejszej barwy.
Zwykle przypada to na koniec
lipca. Mo¿na pójœæ na ³atwiznê
i kupiæ kilka pêczków pietruszki na placu targowym, ale
to budzi cioci dezabrobatê [...]

Wróæmy do naszej pietruszki
– sk¹dkolwiek j¹ mamy. Dla
naszych celów po¿yteczne s¹
same listki, które obrywamy ze
starannie op³ukanych i obeschniêtych ga³¹zek. Czynnoœæ ta
mo¿e zaj¹æ i ca³e popo³udnie,
je¿eli z niewiedzy i nadgorliwoœci zakupiliœmy na placu
np. piêæ du¿ych pêków (po 25
ma³ych pêczków w ka¿dym).
Do tego nieufna Ciocia przyniesie natkê zebran¹ z w³asnej
grz¹dki, ¿eby choæ trochê
uszlachetniæ przyrz¹dzany
specja³. Nie jest to jednak czas
stracony. Dobrze usposobiona
Ciocia chêtnie siêga pamiêci¹
wstecz i obdarowuje nas
opowiastkami z czasów swojej
m³odoœci. W miêdzyczasie,
niepostrze¿enie wyrasta góra
pietruszkowych listków, które
nale¿y zemleæ i wymieszaæ z
ukiœniêt¹ w kamiennym garnku
huœlank¹.
O mlecznym zakwasie nale¿y
pomyœleæ dwa tygodnie wczeœniej. Litr pe³nego mleka prosto
od krowy – przegotowaæ. Po
ostudzeniu – dolaæ... I tu s¹
dwie szko³y: pó³ litra kefiru lub
pó³ litra kwaœnej œmietany. W
zale¿noœci od u¿ytego zakwaszacza usma¿ony i wysuszony

churut jest kruchy lub twardy.
Ciocia preferuje u¿ycie kefiru
– churutowe sto¿ki podczas
schniêcia nabieraj¹ du¿ej
twardoœci. U¿ywa³am w swojej
kuchni churutu przyrz¹dzonego przez pani¹ Migock¹ [...]
z O³awy. Przyprawiaj¹c zupê
wystarczy³o rozkruszyæ go
palcami, bez koniecznoœci œcie-

rania na ostrej tarce. My jednak
trzymamy siê zaleceñ Cioci.
Zakwaszone kefirem mleko
zostawiamy w ciep³ym pomieszczeniu do zsi¹dniêcia. PóŸniej
garnek stawiamy w lodówce (z
braku ch³odnej piwnicy) i niech
huœlanka spokojnie dojrzewa –
nawet do dwóch tygodni.
Czasami mo¿na zajrzeæ, lekko

przemieszaæ i sprawdziæ nosem
prawid³owoœæ zapachu.
Zmielon¹ pietruszkê mieszamy z przygotowanym zakwasem.
Przy iloœci pietruszki przez nas
przygotowanej trzeba by³o ze
dwa razy biec do sklepu po
kolejne pó³ litra kefiru. Garnek
przykrywamy lnian¹ œciereczk¹
i zostawiamy w temperaturze
pokojowej na 3 – 4 dni do
kolejnego kiœniêcia. W odpowiednim momencie – wprawny
nos gospodyni nam o tym
powie – nale¿y zacz¹æ sma¿yæ
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INTERNETOWE O KRESACH
www.kresy
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Niech Nowy Rok
niesie blaski
Bo¿ej chwa³y,
Bo¿ej ³aski,
a blask gwiazdy
betlejemskiej
œwieci wœród
wêdrówki ziemskiej!

churut w miedziannej patelni.
Ma³y ogieniek, czêste mieszanie
drewnian¹ ³opatk¹ i zielona
bluzeczka cioci Nusi gwarantuj¹ powodzenie. Sma¿ymy tak
d³ugo a¿ z pulpy dadz¹ siê
formowaæ ma³e sto¿ki, które

uk³adamy na desce i zostawiamy w ciep³ym i przewiewnym
miejscu – najlepiej pod dachem
altanki. Nawet i tydzieñ. Tak
min¹³ nam urlop.
Teraz ju¿ tylko gotowaæ
gand¿abur – smakowit¹ zupê
ormiañsk¹. Na miêsno-jarzynowym wywarze gotujemy
uszka z nadzieniem z surowego
– siekanego lub mielonego
miêsa – przysmaczamy startym
churutem (dodatkowo mo¿na
przyprawiæ kwaskiem cytrynowym, nie cytryn¹) i zaci¹gamy
œmietan¹. W zupie powinno siê
znaleŸæ jedno uszko podwójne.
Da³wat – uszko szczêœcia. Wró¿y³o
pomyœlnoœæ jego zjadaczowi.
O sposobach przyrz¹dzania
pietruszkowego specja³u opowiada³a mojej córce pani Anna
£ucka, która w Kutach mieszka
do dziœ. Pani Anna przyrz¹dza
churut wed³ug troszkê innej
receptury: do pietruszki dodaje
kilka ga³¹zek kopru i selera
R
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Zupa gotowa do podania
Churut – skrótowa
instrukcja obs³ugi
miedzianna patelnia z
wysma¿onym churutem – jest
deseczka do uk³adania uformowanych sto¿ków – jest
gospodyni – jest altanka do
suszenia – jest pierwsza porcja
churutu – jesti... zaczynamy
ca³y cykl produkcyjny od
nowa... Zielona bluzeczka,nie
œmiejcie siê, naprawdê zapewnia powodzenie w produkcji
churutu, no bo niby po co
Ciocia j¹ zak³ada³a? A by³a
bardzo praktyczn¹ kobiet¹.
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realizuj¹ca obs³ugê inwestorów na Ukrainie,
poszukuje managerów i pracowników w ró¿nych
zawodach na Ukrainie. Poszukuje tak¿e
kandydatów do legalnej pracy w Polsce.
Zg³oszenia telefoniczne:
+48717879815,
+48717879815
lub poczt¹ elektroniczn¹:
info@bcj-konsalting.eu
oraz
inwestycje@bcj-konsalting.eu
R E K L A M A

D L A

P R Z Y J A C I Ó Ł

Tel.: +48228513966

Tu można również przeczytać
i zaprenumerować „Kurier Galicyjski”

14.12.2008, Lwów
SPRZEDAŻ UAH

K

listki na gand¿burow¹ przyprawê. Gand¿abur by³ ulubionym przysmakiem letników,
przybywaj¹cych z Warszawy
do Kut na odpoczynek. Bywali w œwiecie turyœci
porównywali jego smak z
zup¹ ¿ó³wiow¹.

FIRMA KONSALTINGOWA
MAJ¥CA ODDZIA£ W POLSCE,

Kantorowe kursy walut na Ukrainie
KUPNO UAH

E

oraz zio³o o tajemniczo brzmi¹cej nazwie tarchun, podobno
rosn¹ce tylko w Kutach. Nazwê
tego tajemniczego ziela zdradzi³a
mi pani Migocka. Chodzi o
estragon.
– Romciu – opowiada ciocia
Nusia – prawie w ka¿dym
domu w Kutach gospodynie
przerabia³y pietruszkowe
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US£UGI TURYSTYCZNE
Fachowe oprowadzanie po Lwowie
Pilotowanie grup turystycznych po Kresach
Tel.: 0-0380679447843

