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NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE

Deklaracja podpisana. Burza w Moskwie

UNIA POMOŻE ZMODERNIZOWAĆ
UKRAIŃSKIE GAZOCIĄGI
Wydarzeniem ostatnich
dni by³o podpisanie w Brukseli deklaracji o pomocy
Unii Europejskiej w modernizacji ukraiñskiej sieci
tranzytowych gazoci¹gów.
Unia pomo¿e finansowaæ
modernizacjê ukraiñskich
rur, a w zamian Ukraina do
2011 r. przeka¿e je pod zarz¹d niezale¿nej spó³ki, jak
wymaga europejskie prawo
– przewiduje deklaracja podpisana przez premier Tymoszenko oraz Benitê FerreroWaldner i komisarza ds.
energii Andrisa Piebalgsa.
Deklaracjê podpisali równie¿ prezesi Europejskiego
Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy
i Rozwoju oraz Banku Œwiatowego. Przedstawiciele tych
instytucji stworz¹ grupê koordynacyjn¹, która ma nadzorowaæ inwestycje i reformy
ukraiñskiego gazownictwa.
Do Brukseli przyby³ te¿
prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko. Wspólnie z premier
Juli¹ Tymoszenko zachêca³,
na miêdzynarodowej konferencji zorganizowanej z inicjatywy UE, do inwestycji w
modernizacjê ukraiñskich gazoci¹gów. Takie inwestycje s¹
te¿ w interesie UE, bo przez
Ukrainê p³ynie 80 proc. gazu
eksportowanego z Rosji na
Zachód. Stanowi to 20 procent
gazu zu¿ywanego przez ca³¹ UE.
- Ju¿ wkrótce Ukraina do³¹czy do Porozumienia o wspólnej europejskiej przestrzeni
energetycznej – mówi³ prezydent Wiktor Juszczenko w
Brukseli.
- Ukraiñskie gazoci¹gi to
fundamentalny element europejskiego systemu transportu

gazu – podkreœla³a komisarz
UE ds. stosunków zewnêtrznych Benita Ferrero-Waldner.
Ukraina ma najd³u¿szy na
œwiecie, bo licz¹cy 13.500 kilometrów system gazoci¹gów.
Poniewa¿ eksploatuje siê go
ju¿ od 40 lat, coraz czêœciej
ulega awariom. Niebezpieczeñstwo grozi na przyk³ad z
powodu rdzewienia rur. ¯eby
zachowaæ sta³¹ przepustowoœæ
trzeba go niezw³ocznie zmodernizowaæ. Wed³ug wstêpnych
obliczeñ w najbli¿szych siedmiu latach roboty te poch³on¹
2,6 miliarda euro. Wiêkszoœæ
poch³onê³aby wymiana t³oczni,
co zmniejszy³oby o po³owê iloœæ
gazu zu¿ywanego na utrzymanie ciœnienia w tranzytowych
rurach. Za 66 mln dol. Kijów
chce zainstalowaæ nowoczesne
liczniki pomiaru iloœci gazu
nadsy³anego z Rosji. – Kosztem ok. 6,5 mld dol. Ukraina
mo¿e te¿ zwiêkszyæ przepustowoœæ swoich rur o 60 mld m
szeœc. gazu rocznie. Wtedy
zbyteczne by³yby trzy, cztery
razy dro¿sze inwestycje w
Nord Stream i South Stream,
nowe gazoci¹gi z Rosji, które
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maj¹ omin¹æ Europê Œrodkow¹ – zachêcali Juszczenko
i Tymoszenko. Ustalono, ¿e Ukraina musi przedstawiæ plany
zreformowania rynku energetycznego i zmodernizowania
swego systemu tranzytu gazu,
¿eby przyszli inwestorzy mieli
pewnoœæ, ¿e ich zaanga¿owanie bêdzie mia³o sens.
Na konferencji obecni byli
równie¿ przedstawiciele m.in.
Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa (PGNiG), które
deklaruje zainteresowanie modernizacj¹ ukraiñskiego systemu
przesy³owego. W konferencji
wzi¹³ te¿ udzia³ polski wiceminister gospodarki Marcin
Korolec.
Rosja na podpisan¹ deklaracjê zareagowa³a wprost
alergicznie. Obecna na konfe-

rencji delegacja rosyjska pod
przewodnictwem Siergieja
Szmatko demonstracyjnie
opuœci³a salê obrad. Jeszcze
ostrzejsz¹ postawê zaprezentowa³ na zwo³anej szybko w
Moskwie konferencji prasowej
premier W³adimir Putin,
gro¿¹c, ¿e zrewiduje zasady
wspó³pracy z Uni¹.
O co chodzi ? Jak nie wiadomo o co – to pewnie o pieni¹dze. W ró¿nych postaciach.
Wymiern¹ w gotówce, szacowan¹ na 4 mld dolarów rocznie
(wg gazeta.ru), gdy na tranzycie gazu z Rosji do UE zacznie zarabiaæ „transparentny”,
poddany europejskiej kontroli
operator zmodernizowanych
ukraiñskich gazoci¹gów. Inn¹
wa¿niejsz¹ postaci¹ traconych
potencjalnie zysków jest kolejne ograniczenie wp³ywów w
strefie, któr¹ Rosja wci¹¿ chce
uwa¿aæ za swoj¹.
Podpisana deklaracja jest
konsekwencj¹ przegranej przez
Rosjê wojny gazowej na pocz¹tku bie¿¹cego roku. To
kolejna wygrana przez Uniê
i Ukrainê bitwa. Wed³ug ocen
specjalistów do koñca wojny
jeszcze daleko.
(opracowano przy wykorzystaniu materia³ów PAP)
MARCIN ROMER
zdjêcie MYKO£A
£AZARENKO
www.president.gov.ua
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PREZYDENT OPOLA RYSZARD ZEMBACZYŃSKI
O WSPÓŁPRACY SWEGO MIASTA Z IWANO
FANKIWSKIEM (DAWNYM STANISŁAWOWEM)
Wspieranie modernizacji
szpitala klinicznego, wymiana
m³odzie¿y i przekazywanie
doœwiadczeñ – to najwa¿niejsze
cele, jakie stawiaj¹ sobie
w³adze Opola wspó³pracuj¹c
z partnerskim miastem
Iwano-Frankiwsk. Deklaracje te obejmuj¹ tak¿e pomoc
dla Polaków ze Stanis³awowa.
O perspektywach kontaktów partnerskich obu
miast z prezydentem Opola
Ryszardem Zembaczyñskim
rozmawia³ JAN PONIATYSZYN dziennikarz Polskiego
Radia Opole.
- Jaki by³ cel niedawnej
wizyty delegacji Opola w
Iwano – Frankiwsku?
- Prezydent Opola Ryszard
Zembaczyñski: W pewnym
sensie honorowy. Zosta³em
zaproszony na presti¿owe
uroczystoœci „Triumf”, gdzie
otrzymaliœmy tytu³ „Darczyñca roku 2008”. Wrêczy³ go
nam mer Iwano – Frankiwska
za pomoc, jakiej temu miastu
udzieli³ samorz¹d Opola po
powodzi w 2008 roku.
-Samorz¹d Opola na
sfinansowanie tej pomocy
przeznaczy³ ponad milion
z³otych. Na co wydano te
pieni¹dze i czy wspieranie
Stanis³awowa w likwidowaniu skutków powodzi bêdzie kontynuowane?
- Do tej pory jak bywaliœmy
w Stanis³awowie to czêsto
zwiedzaliœmy rzeczy bardzo
piêkne, ³adne. Dopiero nieszczêœcie powodzi sprawi³o, ¿e
dotarliœmy do miejsc dotkniêtych t¹ tragedi¹ i smutnych.
Mam na myœli g³ównie szpital
wojewódzki, który jednoczeœnie szkoli studentów medycyny.
W jakimœ stopniu mo¿na go
porównaæ do szpitala w Kêdzierzynie – KoŸlu (miasto na
OpolszczyŸnie – red.) sprzed 15
lat. W³aœciwie to zobaczy³em
tam obraz wymagaj¹cy radykalnej pomocy.
Na ten cel, po powodzi, samorz¹d Opola przyzna³ milion
sto tysiêcy z³otych. I z tych
œrodków zakupiliœmy bardzo
du¿o rzeczy potrzebnych temu
szpitalowi. Do Iwano-Frankiwska trafi³o m.in. 250 ³ó¿ek,
kilkaset materacy, kompletów
poœcieli, ubiorów, a tak¿e pralki,

lodówki, ultrasonograf, analizator moczu i jeszcze kilkadziesi¹t innych elementów
wyposa¿enia. Poszed³em do
tego szpitala zobaczyæ, jak to
funkcjonuje.
Spotka³em siê ze wzruszaj¹c¹ wdziêcznoœci¹ ze strony
lekarzy poszczególnych oddzia³ów. Ale jednoczeœnie zobaczy³em obiekt, wymagaj¹cy
niesamowitych nak³adów np.
przebudowy znajduj¹cych siê
w tragicznym stanie bloków
operacyjnych, doposa¿enia
prawie ka¿dego oddzia³u niemal we wszystko i remontu
kapitalnego przede wszystkim.
Bêdzie to przedmiotem, jak
gdyby naszego zmartwienia
równie¿, bo chcielibyœmy nieœæ
jak¹œ dalsz¹ pomoc dla tej
placówki medycznej.
- Porozmawiajmy teraz
o tegorocznych planach
wspó³pracy obu miast partnerskich. Jakie s¹ uzgodnienia?
- Zamierzamy kontynuowaæ
wymianê m³odzie¿y. To przede
wszystkim. Aczkolwiek Ukraina prze¿ywa niesamowity
zastój gospodarczy. Nie wiem,
jak to bêdzie mo¿liwe do sfinansowania po stronie ukraiñskiej. Zgodnie z dobrymi

tradycjami priorytet ma te¿
wymiana grup sportowych.
Prowadzona bêdzie równie¿
wymiana doœwiadczeñ oraz
konsultacje.
Ju¿ w najbli¿szym czasie
bêdziemy goœcili wicemera
odpowiedzialnego za s³u¿bê
zdrowia i pomoc spo³eczn¹
oraz dyrektora wspomnianego
ju¿ szpitala klinicznego. Bêdziemy chcieli przedstawiæ
nasze doœwiadczenia, wzorce,
standardy i pomóc w ich
przeniesieniu do Iwano Frankiwska.
- Jakie s¹ perspektywy
wspó³pracy firm z obu miast
i regionów partnerskich?
Czy znacz¹c¹ przeszkod¹
nie bêdzie œwiatowy kryzys
gospodarczy, który da³ siê
we znaki tak¿e na Ukrainie?
- Na spotkaniu w teatrze
podszed³ do mniej jeden z miejscowych przedsiêbiorców.
Powiedzia³, ¿e ju¿ prowadzi³
rozmowy z firm¹ „Presmet”
z Opola, która zainteresowana
jest wspó³prac¹.
Ukraiñski przedsiêbiorca
stwierdzi³, ¿e w tej chwili otwieraj¹ siê na tak¹ wspó³pracê,
oferuj¹ wolne powierzchnie
i moce produkcyjne oraz fachowców. Myœlê, ¿e nie jest to

taka ³atwa sprawa. Dlatego, ¿e
warunkiem wstêpnym jest
osi¹gniêcie odpowiedniego
poziomu wykwalifikowania
pracowników: spawaczy, monterów itp. Tutaj nasze przedsiêbiorstwa z Opola stawiaj¹
pewne warunki. Trudno powiedzieæ, jak siê to rozwinie.
- Jednym s³owem, jakieœ
tam œwiate³ko w tunelu tej
wspó³pracy gospodarczej obu
miast siê pojawia. W Stanis³awowie, jak siê dowiedzia³em od tamtejszych Polaków, odwiedzi³ pan szko³ê
z polskim jêzykiem nauczania
i nie by³a to jedynie kurtuazyjna wizyta?
- W ramach pomocy dla
oœwiaty w Iwano-Frankiwsku
samorz¹d Opola sfinansowa³
podarki. Do szko³y z polskimi
klasami nauczania zakupiliœmy ³awki dla dzieci m³odszych
oraz sprzêt dydaktyczny. Natomiast szkole sportowej sprezentowaliœmy 250 materacy
do uprawiania gimnastyki
wyczynowej.
- Z funkcjonowaniem polskiej oœwiaty w Iwano -Frankiwsku wi¹¿e siê te¿ sytuacja tamtejszych polskich
stowarzyszeñ. Nie maj¹ one
swojej siedziby, a to bardzo
komplikuje ich dzia³noœæ.
Swoistym chichotem historii
jest to, ze nauczanie jêzyka
polskiego odbywa siê w tzw.
rosyjskiej szkole. IwanoFrankiwsk otrzyma³ w zesz³ym roku Flagê Europy, a to
wi¹¿e siê ze spe³nianiem
europejskich standardów
traktowania mniejszoœci narodowych. Czy o problemach
Mniejszoœci Polskiej rozmawia³ Pan z w³adzami tego
miasta?
- Przedstawicielstwo dyplomatyczne Rosji bardzo dba
o szko³ê rosyjsk¹ w Stanis³awowie. Klasy polskie s¹ jak
gdyby jednymi z dodatkowych
w tej szkole. Pyta³em np. dlaczego pomimo ofiarowanych
pieniêdzy przez przewodnicz¹cego Rady Miasta Opola
nie zakupiono anteny satelitarnej, ¿eby dzieci mog³y
ogl¹daæ programy Telewizji
Polskiej: TVP „Kultura”, czy
„Polonia”. Odpowiedziano, ¿e
by³y inne potrzeby i kupiono
video. Pytam: czy maj¹ polskie
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REJESTRACJA WEJŚĆ NA… HOWERLĘ

W Rachowie na Zakarpaciu tworzony jest system
elektroniczny kontroli turystów, którzy bêd¹ wchodzili na najwy¿szy szczyt
Karpat. Wkrótce tu, u podnó¿a góry, ma powstaæ
Ogólnoukraiñskie Centrum
Wejœæ na Howerlê. W administracji powiatu Rachów
przyjezdni bêd¹ informo-

wani o szczegó³ach górskich
wêdrówek.
Idea powo³ania centrum
wynik³a trzy lata temu. Z ka¿dym rokiem wzrasta liczba
chêtnych do wejœcia na górê,
wzrasta iloœæ problemów,
zwi¹zanych z bezpieczeñstwem turystów, szczególnie
zim¹. Zastanawiano siê, co
nale¿y zrobiæ, by pobyt goœci

w Karpatach by³ bardziej bezpieczny i komfortowy.
W opracowaniu nowego
systemu uczestniczyli specjaliœci z Kanadyjskiego Instytutu Urbanistyki przy wsparciu
finansowym Agencji Rozwoju
Miêdzynarodowego z Kanady,
Rezerwat biosfery w Karpatach we wspó³pracy ze szwajcarsko-ukraiñskim projektem

rozwoju gospodarstwa leœnego
„Forza”, a tak¿e przedstawiciele
Zakarpackiej administracji
obwodowej i rady obwodowej.
Obecnie jest rozpatrywana
propozycja, aby podró¿ni,
przed wyjœciem w góry, otrzymywali bransolety elektroniczne, dziêki którym mo¿na
by³oby okreœliæ, gdzie siê
znajduj¹. Poza tym, zaplano-

filmy, które mog³yby byæ ilustracj¹ np. podczas nauki historii? Us³ysza³em, ¿e te¿ nie
maj¹. Wiêc jest to tak troszkê
robione na pokaz. Co prawda
nie mo¿na zastosowaæ polskich
podrêczników do nauki w tej
szkole, ale myœlê, ¿e bibliotekê
mo¿emy wyposa¿yæ sumptem
darczyñców z Opola. Chyba
trzeba pomagaæ w tej sprawie
non stop.
- Sytuacja ekonomiczna
na Ukrainie jest bardzo trudna. Czy w Iwano-Frankiwsku
widoczne s¹ oznaki zapaœci
gospodarczej? Czy w³adze
Opola bêd¹ inicjowaæ jak¹œ
pomoc charytatywn¹ dla
naszych rodaków na dawnych Kresach?
- Sytuacja tam jest taka
trochê zaskakuj¹ca, dlatego,
¿e w samym Stanis³awowie
ruch na ulicach jest jakby nic
siê takiego z³ego nie dzia³o.
Je¿d¿¹ luksusowe samochody, ludzie s¹ porz¹dnie
ubrani. Jak siê dowiedzia³em,
w zesz³ym roku oddano do
u¿ytku oko³o dwa tysi¹ce
mieszkañ w tym mieœcie.
DŸwigi pracuj¹, wszystko siê
toczy, natomiast jak siê wyje¿d¿a ju¿ na trasê Stanis³awów
- Lwów, to my przez ca³¹ t¹
d³ug¹ drogê nie minêliœmy w
sobotnie popo³udnie ani jednej
ciê¿arówki. Gospodarka zamiera. Myœlê, ¿e rzeczywiœcie
trzeba bêdzie tak¹ pomoc
organizowaæ, bo jest bardzo Ÿle.
- Unia Europejska zadeklarowa³a 600 mln euro
na Partnerstwo Wschodnie.
Programem objêta zostanie tak¿e Ukraina. Unijne
pieni¹dze przeznaczone zostan¹ m.in. na projekty stypendialne dla naukowców
oraz szkolenia urzêdników.
Czy w³adze Opola bêd¹
zainteresowane przyst¹pieniem do programów
wspieraj¹cych Ukrainê?
Jaki mo¿e byæ w nich udzia³
naszego regionu?
- Jesteœmy na to otwarci.
Myœmy te¿ w przesz³oœci
czerpali doœwiadczenia na
Zachodzie. Ju¿ teraz mamy
studentów z Ukrainy, doktorantów, którzy studiuj¹ w
Opolu, g³ównie europeistykê,
ale mo¿liwoœci s¹ szersze.
- Dziêkujê za rozmowê.
wane zosta³o wykorzystanie
energii s³onecznej i biotechnologii przetwórstwa odpadów,
których, niestety, jest tu zawsze pod dostatkiem. Szacowana wartoœæ projektu stanowi
blisko miliona grywien. Takich
œrodków na Zakarpaciu na
razie brak, jednak inicjatorzy
projektu maj¹ nadziejê na
uzyskanie pomocy miêdzynarodowych fundacji.
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RUSZYŁO PARTNERSTWO WSCHODNIE
MIKO£AJ ONISZCZUK
Wraz z nastaniem wiosny
– ruszy³o z miejsca Partnerstwo Wschodnie, dotycz¹ce
wspó³pracy krajów Unii Europejskiej z krajami zza wschodniej granicy. Chcia³oby siê
powiedzieæ – nareszcie! Polskie
mass media fakt ten odnotowuj¹ z du¿¹ doz¹ satysfakcji.
Bo to Polska i Szwecja by³y
inicjatorami i orêdownikami
tego partnerstwa, uwieñczonego decyzjami unijnego
szczytu w dniach 19-20
marca br. w Brukseli. Dotyczy
to partnerstwa z Ukrain¹,
Gruzj¹, Mo³dawi¹, Armeni¹,
Azerbejd¿anem i Bia³orusi¹.
Oficjalna inauguracja programu przewidywana jest na
szczycie UE z partnerami
wschodnimi 7 maja br. w Pradze, gdy¿ Czechy sprawuj¹
prezydencjê w UE w tym pó³roczu, bo ju¿ na okres II pó³rocza – funkcjê tê przejmie
Szwecja. A wiêc te¿ promotor
partnerstwa.
Na realizacjê zadañ programowych partnerstwa, w
okresie do roku 2013 Unia
wyasygnuje 600 mln euro. To
mo¿e œrodki skromne w stosunku do potrzeb czy oczekiwañ, ale to ju¿ dobry pocz¹tek. Przeznaczone one zostan¹ na stworzenie stref wolnego
handlu, liberalizacjê zasad
wizowych oraz na inne zadania, w tym na walkê z korupcj¹, dobrze znan¹ i zadomowion¹ na Ukrainie, na stypendia dla naukowców i dziennikarzy oraz na szkolenia

urzêdników, dodam – nowej
generacji.
Eksponujê ten – jeden z
trzech elementów decyzji
szczytu UE w Brukseli, bo
dotyczy on naszego najbli¿szego s¹siada i strategicznego
partnera – Ukrainy. Ukraiñcy,
i s³usznie, nalegaj¹ na liberalizacjê zasad wizowych, choæ,
co trzeba braæ pod uwagê, w
zwi¹zku z kryzysem i rosn¹cym bezrobociem na unijnym
rynku pracy, w tym w Niemczech, Francji i w innych krajach – liberalizacja nie mo¿e
odbyæ siê bezzw³ocznie, ekspresowo, a stopniowo, nawet w
okresie do dwóch lat.
Oprócz tego, na brukselskim szczycie uzgodniono, ¿e
zwiêkszony zostanie i to do 50
mld euro – fundusz pomocy dla
nowych krajów UE, pozostaj¹cych poza stref¹ euro; zasilony zostanie Miêdzynarodowy
Fundusz Walutowy kwot¹ 70
mld euro a 5 mld euro przeznaczy siê na pobudzenie
gospodarki UE. Z tego ostatniego funduszu Polska otrzyma
330 mln euro. Wykorzystane
one bêd¹ na finansowanie
m.in. budowy terminalu do
odbioru gazu p³ynnego w Œwinoujœciu, budowy instalacji
przechwytywania CO2 w Elektrowni Be³chatów oraz budowy
³¹cznika gazowego miêdzy
Polsk¹ i S³owacj¹. 200 mln
euro przewidziano na strategiczny gazoci¹g Nabucco z Azji
Œrodkowej, omijaj¹cy Rosjê.
Pieni¹dze te maj¹ byæ
spo¿ytkowane do koñca 2010
roku. A na tym tle pozytywnie

trzeba oceniæ zawart¹ w ostatniej dekadzie marca br. – deklaracjê miêdzy Komisj¹
Europejsk¹ UE i Ukrain¹ o
wspó³pracy i finansowaniu
modernizacji sieci przesy³owotranzytowej gazu ziemnego
przez terytorium Ukrainy do
Europy. Na ten cel przeznaczy
siê w najbli¿szych latach 2,5
mld euro z funduszy UE,
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Banku Œwiatowego.
Rosji to bezpoœrednie porozumienie z Ukrain¹, bez jej
udzia³u, nie podoba siê, ale to
stara i zgrana ju¿ œpiewka.
Przecie¿, to nie jest porozumienie wymierzone w interesy
gospodarcze Rosji! A to, ¿e
Ukraina chce byæ gospodarzem maj¹tku na jej terytorium
– to tylko przyklasn¹æ. Tym
bardziej, ¿e rozmowy z Uni¹
nie mia³y tajnego, „spiskowego”
charakteru, a odby³y siê przy
otwartej kurtynie, a wyniki
nag³oœniono w ca³ej Europie.
Nie zawsze trzeba jeŸdziæ „trojk¹”, a do tanga – wystarczy
dwójka partnerów. Trudno
wiêc zrozumieæ, o co ura¿onym
ambicjom Kremla chodzi?
Chyba, ¿e „chodzi o tramwaj,
który nie chodzi”, jak mawiaj¹
m³odzieñcy w wieku szkolnym.
A reasumuj¹c – program
partnerstwa wschodniego to
obiecuj¹ce owoce wiosny w polityce wspó³pracy europejskiej.
Tak dla Polski, jak i dla Ukrainy. Oby tych owoców by³o jak
najwiêcej w tym roku i w
latach nastêpnych!
Warszawa,
24 marca 2009 r.

„KOBZARZ” W JĘZYKU POLSKIM – NA WOŁYNIU
AGNIESZKA RATNA
Polakom dobrze znana jest
postaæ Tarasa Szewczenki.
Jaskrawym dowodem na to
jest pomnik poety w stolicy
Polski – Warszawie. T³umaczenia poezji Szewczenki w Polsce
pojawi³y siê jeszcze w pierwszej
po³owie ubieg³ego wieku. W
roku 1936 staraniem Ukraiñskiego Instytutu Naukowego
w Polsce ukaza³ siê tomik stu
wierszy Tarasa Szewczenki.
Pracy nad t³umaczeniami podjêli siê najlepsi polscy autorzy
tamtego okresu.

LIST
Szanowna Redakcjo!
Bardzo serdecznie dziêkujê,
w imieniu w³asnym i W³adz
Samorz¹dowych Chrzanowa,
za kolejne numery Waszego
pisma. Dziêki nim mo¿emy
uzyskaæ wiele cennych informacji o kontaktach naszych
w³adz, jak równie¿ o wielu
problemach i dzia³aniach
Polaków na Ukrainie.
Pragnê tak¿e poinormowaæ,
¿e Chrzanów nadal aktywnie
wspó³pracuje z W³adzami Samorz¹dowymi Stanis³awowa,
Gronem Pedagogicznym i uczniami Gimnazjum nr 2 oraz
Centrum Biznesu. We wrzeœniu

Jak opowiedzia³ „Kurierowi
Galicyjskiemu” W³odzimierz
Osadczy, Kanclerz Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraiñskich Uniwersytetów, prezentowany na Wo³yniu „Kobzarz”
– to pierwsze pe³ne wydanie
wierszy poety w jêzyku polskim. Tom poezji ukaza³ siê
dziêki wspó³pracy naukowców
Lublina z kolegami ukraiñskimi. Prezentacja przek³adu
odbyla siê na Wo³yñskim Uniwersytecie Narodowym.
Autor t³umaczenia, nie¿yj¹cy
ju¿ Piotr Kupryœ, prawie przez
10 lat mieszka³ na przedmieœ-

ciu £ucka – we wsi Stumieniówka.
Praca nad przek³adem trwa³a
d³ugo – od roku 1973 do pocz¹tku lat 90. ubieg³ego wieku.
Dodaæ nale¿y, ¿e Piotr Kupryœ
prze³o¿y³ nie tylko „Kobzarza”,
ale równie¿ „Eneidê” Iwana Kotlarewskiego. Piotr Kupryœ zmar³
na pocz¹tku trzeciego tysi¹clecia,
pozostawiwszy liczne rêkopisy...
Wstêp do „Kobzarza” w przek³adzie na jêzyk polski napisa³
Prezydent Ukrainy Wiktor
Juszczenko. „Otrzymawszy to
wydanie „Kobzarza”, Prezydent
cieszy³ siê, jak dziecko”, –
doda³ pan Osadczy.

i grudniu 2008 dostarczyliœmy
pomoc humanitarn¹ dla powodzian (ze strony ukraiñskiej
koordynowa³a akcjê Pani
Oksana Szyjczuk Naczelnik
Wydzia³u w Urzêdzie Miasta
Stanis³awowa), w lipcu goœciliœmy w Polsce grupê m³odzie¿y
z Gimnazjum na obozie harcerskim, w drugiej po³owie
lutego 2009 nasza m³odzie¿
goœci³a w Stanis³awowie. Koordynatorami wizyty byli Gienadij Kosar dyrektor i Almira
Debriwska, zastêpca dyrektora
Gimnazjum nr 2. Przedsiêbiorcy z Chrzanowskiej Izby
Gospodarczej wspó³pracuj¹
z Centrum Biznesu, kierowa-

nym przez Aleksandra Pasicznika, odbywaj¹c wspólne spotkania i nawi¹zuj¹c wspó³pracê
biznesow¹.
Wymieni³em tylko parê
wspólnych inicjatyw, realizowanych przez nasze partnerskie
miasta, mo¿e redakcja uzna,
¿e warto siê nimi bli¿ej zainteresowaæ. Jako twórca i animator naszych kontaktów,
jestem gotów na s³u¿enie
ewentualn¹ pomoc¹.
¯yczê ca³ej redakcji i Czytelnikom wielu sukcesów, zdrowia
i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego.
Z wyrazami szacunku
zastêpca burmistrza Chrzanowa Stanis³aw Dusza

O PRZYJAŹNI
NA ODLEGŁOŚĆ
TATIANA KONATKIEWICZBROL
Czasami wystarczy miniaturowa notatka w lokalnej
gazecie, ¿eby narodzi³a siê
ciekawa inicjatywa. W przypadku Szkolnego Klubu Europejskiego w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej
w Tarnowskich Górach tak
w³aœnie by³o.
Klub powsta³ w maju 2001
roku z inicjatywy grupy zapaleñców, przekonanych, ¿e
nale¿a³oby stworzyæ zespó³
i podj¹æ siê propagowania i wy-

staci symbolicznego cukierka.
Liczyliœmy na to, ¿e niektóre
„bilety” bêd¹ bardziej okaza³e
i nie zawiedliœmy siê, zebraliœmy bowiem ponad 11 kg
ró¿nych s³odyczy. Po kilku
miesi¹cach zorganizowaliœmy
Akcjê „O³ówek”, czyli zbiórkê
przyborów szkolnych i materia³ów piœmiennych. Wynik
by³ równie imponuj¹cy.
By³ to rok szkolny 2006/2007.
Nawi¹zaliœmy kontakt ze
Stowarzyszeniem, które sta³o
siê poœrednikiem miêdzy
nami, a Polakami na Ukrainie. Uznaliœmy bowiem, ¿e

Mo¿e siê spodobamy...
jaœniania uczniom idei integracji europejskiej. Tak te¿ siê
sta³o. Przychodzi³y do szko³y
nowe roczniki uczniów, szanuj¹cych tradycje poprzedników
i dodaj¹cych do wypracowanych wczeœniej form pracy
w³asne pomys³y i metody dzia³añ. Sukcesów by³o wiele: konkursy, wyjazdy, seminaria,
warsztaty, wspó³praca z innymi placówkami, z lokalnymi
instytucjami, a tak¿e dzia³alnoœæ
opiekuñcza i charytatywna
na rzecz œrodowiska lokalnego. Nasta³ jednak moment,
kiedy chcieliœmy wyjœæ poza
nasze œrodowisko. Wtedy
w³aœnie ktoœ przeczyta³ informacjê o istnieniu w Bytomiu
Stowarzyszenia Przyjació³
Ziemi Drohobyckiej. Stowarzyszenie informowa³o wówczas,
¿e gromadzi dary rzeczowe dla
Polaków i polskich instytucji
na Ukrainie. Zorganizowaliœmy w szkole Akcjê „Cukierek”, polegaj¹c¹ na tym, ¿e
ka¿da wchodz¹ca do szko³y
osoba przynosi³a w wyznaczonym dniu „bilet wstêpu” w po-

mamy obowi¹zki wobec rodaków poza granicami kraju,
a skoro potrzebuj¹ naszego
wsparcia, to, skoro przed wielu
laty korzystaliœmy z pomocy z
Zachodu, powinniœmy nasz
dar „pchn¹æ” dalej na Wschód.
W nastêpnych latach cyklicznie organizowaliœmy
nasze akcje, rozszerzyliœmy
„ofertê” o sprzêt sportowy na
pó³kolonie, a ostatnio – o zbiórkê zniczy na polski cmentarz.
W akcjach wspomaga nas
(nie tylko dobrym s³owem)
Dyrektor Szko³y dr Joanna
Stomska, czêsto te¿ korzystamy z dofinansowania z naszej
szkolnej Spó³dzielni Uczniowskiej, a tak¿e nie zapominaj¹
o nas absolwenci szko³y. W
ostatnich dniach postanowiliœmy zaprzyjaŸniæ siê z konkretnymi grupami i osobami
i napisaliœmy list do Centrum
Kulturalno-Oœwiatowego im.
Kornela Makuszyñskiego w
Stryju. Wys³aliœmy równie¿
nasze zdjêcie. Mo¿e siê spodobamy i otrzymamy odpowiedŸ?

KG

PODZIĘKOWANIE
Za poœrednictwem pisma „Kurier Galicyjski”
sk³adam serdeczne podziêkowania Towarzystwu
Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich Oddzia³ w Poznaniu oraz Panu Stanis³awowi
£ukasiewiczowi za pomoc w uzyskaniu protezy
ortopedycznym nogi.
Serhij Hamyk
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Niezłomny Pnikut

31 marca 2009 * Kurier Galicyjski

Reportaż ze wsi, która nigdy nie traciła swej narodowej tożsamości

WE LWOWSKIM OKRĘGU KONSULARNYM
WYDANO DZIESIĘCIOTYSIĘCZNĄ DECYZJĘ
O PRZYZNANIU KARTY POLAKA!!!
KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcia
W sobotê polski konsulat
we Lwowie jest nieczynny.
Jednak 14 marca zrobiono
wyj¹tek dla polskiej wsi Pnikut ko³o Moœcisk. Przybyli
tam konsul Jan RomeykoHurko i wicekonsul Anna
Koziejowska, a¿eby bezpoœrednio na miejscu mieszkañcy wsi mogli z³o¿yæ
wnioski o Kartê Polaka.
Oczekiwano, ¿e chêtnych
bêdzie oko³o 70 osób, natomiast zg³osi³o siê ponad stu
chêtnych. Dzieci w polskich
strojach ludowych przywita³y
dyplomatów, którzy od razu
wziêli siê do pracy w dwóch

Zofia Gawron otrzyma dziesiêciotysiêczn¹ Kartê Polaka
wieœ. Obecnie, mo¿na powiedzieæ,70 % mieszkañców – to
Polacy. ¯yjemy z Ukraiñcami
w zgodzie, nie ma jakichœ
k³ótni. S¹ rodziny mieszane.
Jak zachowaliœmy swoj¹ polszczyznê, jêzyk? – A dziêki
naszym dziadkom, ojcom, nawet pradziadkom jeszcze. W
paszportach sowieckich pisali,
¿e nasza narodowoœæ to Polak.
W szkole by³o wszystko po
ukraiñsku, a w domu rozmawialiœmy z rodzicami tylko po
polsku”.

Dzieci witaj¹ przedstawicieli konsulatu RP
pokojach, które w miejscowym Budynku Kultury
zajmuje Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddzia³ w Pnikucie.
„W maju bêdzie rok, odk¹d
za³o¿yliœmy ten oddzia³ Towarzystwa – powiedzia³ dziennikarzowi „Kuriera Galicyjskiego” pan prezes Henryk
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Kartê Polaka, a¿eby po prostu
poczuæ siê „docenionym” Polakiem. Mieæ jakiœ wyró¿nik.
Osobiœcie uwa¿am, ¿e Karta
Polaka jest po prostu czymœ
symbolicznym. Tak myœli
wiêkszoœæ z nas, poniewa¿ my
byliœmy Polakami, jesteœmy
Polakami i bêdziemy Polakami, dopóki bêdziemy ¿yæ.

„Byliœmy Polakami, jesteœmy Polakami
i bêdziemy Polakami, dopóki bêdziemy
¿yæ. Myœlimy po polsku i koniec”.

Liryk. - To by³a nasza inicjatywa, aby konsulowie przyjechali do Pnikuta. Mia³em
spotkanie z Konsulem Generalnym. Pad³a pozytywna
odpowiedŸ. Uzgodniliœmy
termin. Mam nadzieje, ¿e
wszyscy ci, którzy tu oczekuj¹,
otrzymaj¹ dzisiaj pozytywn¹
odpowiedŸ i dostan¹ tê oczekiwan¹ Kartê Polaka. Tu,
obok Pnikuta, jeszcze s¹
wioski, w których mieszka
wielu Polaków: w Krukienicach, Z³otkowicach, Hañkowicach, Radenicach. Chêtnych
jest bardzo du¿o, nie tylko
wœród osób starszych, ale równie¿ wœród naszej m³odzie¿y.
Ka¿dy z nich chcia³by mieæ

Myœlimy po polsku i koniec,
chocia¿ ¿yjemy na Ukrainie”.
W t³umie ludzi spotykam
Kazimierza Milana, którego
znam z pielgrzymek. Parafianie z Pnikuta co roku licznie
uczestnicz¹ w pieszej pielgrzymce do Kalwarii Pac³awskiej.
Z panem Kazimierzem pielgrzymowaliœmy do Rzymu na
kanonizacjê œw. Józefa Bilczewskiego i œw. Zygmunta
Gorazdowskiego. Mamy co
wspominaæ. Powiedzia³, ¿e ju¿
ma Kartê Polaka, a teraz
bêdzie sk³ada³a wniosek jego
ma³¿onka. Na moje pytanie,
czym ró¿ni siê Pnikut od innych
s¹siednich wiosek, pan Kazimierz mówi: „To jest polska
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Na tê chwilê trzeba by³o tyle czekaæ...

Pnikut – to polska
wieœ. 70% mieszkañców stanowi¹
Polacy. ¯yj¹
w zgodzie z Ukraiñcami.

Ktoœ z rozmówców zauwa¿y³, ¿e, jak podejrzewano, na
rozmowê przysz³o te¿ kilku
Ukraiñców z rodzin mieszanych. Nikt z Polaków nie by³
tym zaskoczony. Wyt³umaczono mi, ¿e w Pnikucie jest
tak, ¿e gdy Ukrainiec czy ktoœ
innej narodowoœci poœlubi
Polkê, bierze œlub w koœciele
i zawsze siê spolonizuje.
Wszyscy chodz¹ do koœcio³a
i czuj¹ siê Polakami, bo Pnikut
to taka twarda polska wieœ w
tej okolicy.
Potwierdzi³a mi to najstarsza w kolejce pani Sabina
Dorosz, która jako pierwsza
przekroczy³a próg tymczasowej placówki wyjazdowej
Konsulatu RP we Lwowie, a po
krótkim czasie wysz³a bardzo
wzruszona i szczêœliwa: „Zapisywano mnie wczeœniej jako
Ukrainkê, ale ja jestem Polk¹.
Urodzi³am siê tu w 1925 roku.
Tu pracowa³am na polu, w ko³chozie, a potem by³ sowchoz.
PóŸniej ju¿ by³o trochê l¿ej,

Henryk Liryk - prezes Towarzystwa Kultury Polskiej
Ziemi Lwowskiej, oddzia³ w Pnikucie
a na pocz¹tku bardzo ciê¿ko.
Wszyscy wiedzieli, ¿e tu s¹
Polacy, nikt z nas siê tego nie
wstydzi³. Nikt nam w tym nie
przeszkadza³. Co prawda nie
mieliœmy szko³y polskiej, ale
koœció³ zawsze by³ otwarty,
ca³y czas, tylko nie by³o ksiêdza. Nie mam rodziny, jestem
sama. Mam krewnych w
Polsce. Po wojnie z Pnikuta
wyjecha³o wielu Polaków. Ja
te¿ mia³am ochotê wyjechaæ,
ale mój tato powiedzia³, ¿e nie
pojedzie, bo tutaj jest Polska”.
Pani Sabina nie chce przypominaæ szczegó³ów z ciê¿kich
czasów powojennych: „Nie
trzeba ju¿ o tym mówiæ, to ju¿
minê³o. Teraz trzeba ¿yæ w
zgodzie”.
Ze wszystkich stron podchodz¹ do Budynku Kultury
nowe osoby, w wiêkszoœci
ludzie m³odzi. Niektórzy dowiedzieli siê o przyjeŸdzie konsu-

lów tego samego dnia. Tymczasem sta³a siê w Pnikucie
sensacja.
„Tak, wypad³o na mnie, ¿e
jestem dziesiêciotysiêczn¹
osob¹, która sk³ada wniosek
o Kartê Polaka, i cieszê siê z
tego bardzo – powiedzia³a
Zofia Gawron. – Jest to dla
mnie wielki zaszczyt. Mieszkam w Pnikucie. Tutaj siê
urodzi³am. Pracujê w szkole,
sprz¹tam. I syn Henryk, który
pracuje tu, w Pnikucie, te¿
dziœ sk³ada wniosek o Kartê
Polaka. Pochodzimy z polskiej
rodziny, jesteœmy Polakami”.
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Wszyscy wiedzieli, ¿e w Pnikucie
mieszkaj¹
Polacy, nikt
z nich siê tego
nie wstydzi³.

O Karcie Polaka raz jeszcze
Ju¿ dawno nie by³em w Pnikucie, dlatego chcê zobaczyæ,
jakie s¹ zmiany w tej wsi,
która w tym roku mia³aby
obchodziæ swoje 650-lecie,
poniewa¿ pierwsza pisemna
wzmianka o niej pochodzi z
1359 roku. Niestety, ¿adnego
plakatu, napisu czy bodaj zapowiedzi na ten temat nigdzie
nie widaæ, nawet w Budynku
Kultury, który jest czynny, ma
dyrektora, bibliotekê. Co
prawda, ten oœrodek kultury –
to dziœ obraz nêdzy i rozpaczy. Tym razem nie uda³o siê
znaleŸæ kogoœ z oficjalnych
ojców wsi, jednak wszêdzie siê
znajdzie osoba, która wie wiêcej
od wójta i proboszcza. W Pnikucie tak¹ potrzebn¹ dziennikarzowi osob¹ okaza³a siê
Zofia Wi¹cek. Razem z panem prezesem Henrykiem
Lirykiem wprowadzili mnie do
wielkiej zniszczonej i brudnej
sali.
„Ten budynek zaczêto budowaæ w kwietniu 1966 roku
- zaczyna przypominaæ pani
Zosia. - Postawiono go do 23
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Mieszkañcy
Pnikuta p³acili
300 rubli podatku za koœció³,
który zawsze by³
otwarty, ale
ksiêdza
nie mieli.

listopada. To by³ pierwszy taki
Budynek Kultury na Ukrainie, w którym kiedyœ wystêpowa³y krasnoludki z Sankt Petersburga, Zdzis³awa Soœnicka.
Œpiewa³ tu Jerzy Po³omski.
Ró¿ne zespo³y przyje¿d¿a³y:
„Watra” ze Lwowa, „SwiteŸ”
z £ucka. To by³ najwiêkszy,
najs³ynniejszy Budynek Kultury na Ukrainie”.
- No, i co siê sta³o, ¿e teraz
pod³oga zgni³a, a zamiast kurtyny i zas³on na oknach wisi
papier? - pytam.
- Rozpad Zwi¹zku Sowieckiego. W³adza zosta³a oddana
nie ludziom, a kapitalistom.
Zniszczone zosta³o wszystko,
co by³o. Kiedyœ nasza wioska
– to by³ „sowchoz-milioner”,
jesteœmy obecnie bankrutami.
Budynek stoi podziurawiony,
po³atany, ogo³ocony. To jest
skutek „wolnoœci i demokracji”…
W Pnikucie by³a g³ówna
siedziba „sowchozu-milionera”
„Krukienicki”. Ju¿ w styczniulutym w wielkich cieplarniach
dojrzewa³y pomidory i ogórki,
sprzedawane na ca³ej Ukrainie,
a teraz po tym nie ma œladu.
Zrujnowane i puste stoj¹ ogromne stajnie. Starsze pokolenie nie za bardzo narzeka na
niedawne stare czasy, kiedy
by³a praca na wsi, czasem
nieŸle op³acalna. Niektóry
Polacy nawet dostali z Moskwy
ordery za dobr¹ pracê w sowchozie, ich zdjêcia wisia³y w
centrum wsi – na specjalnej
tablicy. Tak honorowano osoby zas³u¿one. Wyznaczone

osoby narodowoœci polskiej
jeŸdzi³y na spotkania do Kijowa i Moskwy.
Jak tak mog³o byæ i jak to
wszystko zrozumieæ? – mo¿na
us³yszeæ od tych, którzy nie
pamiêtaj¹ tamtych czasów. A by³o to przyk³adem sowieckiej polityki „podwójnych
standardów”, stosowanej wobec takich mocnych oœrodków
mniejszoœci narodowych, jak

³atwiliœmy sprawy, to od razu
szliœmy na poci¹g, jad¹cy do
Czech, albo jechaliœmy na
lotnisko i wsiadaliœmy w samolot, ¿ebyœmy nie zostali
z³apani po drodze. W Ministerstwie d.s. Wyznañ rozmawia³am, tak jak z panem,
z patriarch¹ Aleksym II, który
niedawno zmar³. Wówczas za
Sowietów przyje¿d¿a³a do nas
z Moskwy kontrola, ¿eby

Zofia Wi¹cek w pomieszczeniu niegdyœ s³ynnego Budynku
Kultury

Miejscowe klimaty
polski Pnikut. By³a tu stosowana i regulowana ideologicznie polityka tzw. „przyjaŸni
narodów”. Polaków, którzy byli
pracowici i mieli wysoki
poziom œwiadomoœci narodowej, trzymano w ryzach. Gdyby
w czasach sowieckich ktoœ ze
œwiata czy komunistycznej
Polski zapyta³: „Czy s¹ w ZSRR
Polacy?”, us³ysza³by odpowiedŸ:
„Tak”. W tamtych czasach
obcokrajowcy przyje¿d¿ali do
Pnikuta bardzo czêsto. Nie
by³o mo¿liwoœci przesiedlenia
mieszkañców do powojennej
Polski czy wywiezienia ich do
Kazachstanu. Wieœ by³a te¿
za du¿a, ¿eby mog³a byæ wpisana na listê „osad bez przysz³oœci”, a mieszkañców mo¿na
by³o rozproszyæ wœród s¹siednich wiosek ukraiñskich.
W³adze sowieckie ca³y czas
manipulowa³y spraw¹ koœcio³a
w Pnikucie.
„W czasach sowieckich szeœciokrotnie by³am w Moskwie
w sprawie naszego koœcio³a, –
wspomina Zofia Wi¹cek. –
Nasze starania trwa³y 17 lat.
Wyje¿d¿aliœmy w niedzielê
skoro œwit, ¿eby, jad¹c ca³¹
dobê w poci¹gu, o godzinie 9
rano byæ w Moskwie. Jak za-

sprawdziæ, czy nasz koœció³
faktycznie jest otwarty, a nigdy
nie by³ zamkniêty. P³aciliœmy
po 300 rubli podatku (to by³y
du¿e pieni¹dze!), ale ksiêdza
nie mieliœmy. Pani Anna, która
od czterech lat nie ¿yje, mia³a
klucze od koœcio³a. W³adze
miejscowe by³y przeciwne temu, ¿eby tu by³ ksi¹dz. Ostatni¹ Mszê œw. odprawi³ 2
kwietnia 1958 roku ks. Jan
Szetela z Nowego Miasta. Nie
by³o ksiêdza, jednak ludzie
chodzili sami do koœcio³a”.
Tak, o to, ¿eby mieæ ksiêdza,
staraliœmy siê 17 lat. Od 1988
roku Msze œw. odprawia³ ks.
Józef Legowicz z Moœcisk.
Potem otrzymaliœmy swego
proboszcza, zosta³a wybudowana plebania”.
Pnikut wytrwa³ za czasów
sowieckich, jednak powa¿nie
siê potkn¹³, gdy nast¹pi³ okres
demokracji. Wieœ boryka siê z
trudnoœciami gospodarczymi,
aczkolwiek nie straci³a nadziei
na zmiany w przysz³oœci. Wierzymy, ¿e lepszy los czeka
tak¿e Polaków Pnikuta, którzy
nigdy nie wstydzili siê ani
obawiali powiedzieæ, ¿e s¹
Polakami.
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KARTA POLAKA
W STANISŁAWOWIE  PO RAZ DRUGI
WANDA RIDOSZ
Prawie od roku Polacy,
zamieszkuj¹cy we Lwowskim
Okrêgu Konsularnym, sk³adaj¹ wnioski o Kartê Polaka.
Opad³a pierwsza fala chêtnych do otrzymania Karty –
osób najbardziej aktywnych,
zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ polonijn¹, œwiadomych
swej przynale¿noœci do narodu polskiego, nie powo³uj¹cych siê na dziadków i pradziadków. Nadal liczba chêtnych do pozyskania intratnej,
bódŸ co b¹dŸ, Karty wci¹¿
nie maleje. Z tym, ¿e coraz
czêœciej poczynaj¹ starania
o ni¹ osoby, które nie znaj¹
jêzyka polskiego wcale lub
w³adaj¹ nim na poziomie trudnym do okreœlenia stopnia
jego znajomoœci. Niestety,
poziom wiedzy o Polsce, s³awnych Polakach, tradycjach
– jest równie¿ czêsto znikomy,
a¿eby nie rzec, zerowy.
W Biurze Towarzystwa Kultury Polskiej im. F. Karpiñskiego
w Stanis³awowie przez piêæ dni
w tygodniu ka¿dej zainteresowanej osobie udziela siê pe³nej
informacji na temat wymagañ,
stawianych przysz³ym posiadaczom Karty Polaka. Ka¿dy
otrzymuje dostarczony przez
Konsulat Generalny RP we Lwowie specjalnie wydany w tym
celu informator polsko-ukraiñski. Pomaga siê w wype³nieniu wniosku i kompletowaniu
kopii wymaganych dokumentów. Nie odmawia siê nikomu.
Nie tylko cz³onkom naszego
Towarzystwa, lecz tak¿e osobom, nie zrzeszonym w ¿adnej
organizacji polskiej, mieszkañcom miasteczek i wsi z ca³ego
obwodu stanis³awowskiego.
Najbardziej ¿enuj¹ca dla
nas jest sytuacja, gdy na pytanie: „Co trzeba zrobiæ, a¿eby
otrzymaæ Kartê Polaka” odpowiadamy: „Byæ Polakiem” i widzimy zdegustowany wyraz
twarzy rozmówcy, jego niedowierzaj¹ce spojrzenie. No, bo
jak to, przecie¿ mówi¹, ¿e wystarczy mieæ w papierach dziadków lub pradziadków Polaków,
a tu trzeba jeszcze coœ niecoœ
wiedzieæ… A mo¿e da siê jakoœ
dogadaæ, przecie¿ ka¿dy wie,
¿e w dzisiejszych czasach nie
ma spraw, których nie mo¿na
„za³atwiæ”, zw³aszcza na Ukrainie. A tak szczerze mówi¹c,
Karta Polaka jest potrzebna
tylko i wy³¹cznie do otrzymania rocznej wielokrotnej wizy,
³atwiejszego przekroczenia
granicy, zatrudnienia w Polsce.
Niestety, nadzieje na to, ¿e
Karta Polaka stanie siê bodŸcem dla biernych i niemrawych w swojej wiêkszoœci
œrodowisk polskich, zachêt¹
do aktywnej dzia³alnoœci,
okaza³y siê daremne.
Szczególnie przykre s¹ dla
nas kontakty z przedstawicielami starszego pokolenia,
którzy, bêd¹c Polakami, zaniedbali i nie zaszczepili w
swoich dzieciach, a przez to i
wnukach, ducha polskiego.
Trudno im przyznaæ nawet
wobec siebie samych, ¿e ju¿
dawno utracili wiarê w to, ¿e
nie tylko trzeba, ale i warto byæ
Polakiem, byæ dumnym ze swej
przynale¿noœci do tego narodu.
Dla u³atwienia procedury
sk³adania wniosków na Kartê
Polaka, Zarz¹d TKP im. F. Karpiñskiego zaprosi³ w tym celu

do Stanis³awowa pracowników Konsulatu Generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej we
Lwowie – konsulów Damiana
Ciarciñskiego oraz Jerzego
Hermê. Pierwotnie do z³o¿enia
dokumentów przygotowywa³o
siê oko³o 50 osób ze Stanis³awowa. Jednak wiadomoœæ,
¿e wnioski na Kartê Polaka
mo¿na bêdzie sk³adaæ, nie
udaj¹c siê do Lwowa, szybko
rozesz³a siê w obwodzie. Zg³osili siê kandydaci z Broszniewa, Doliny, Ka³usza, Ko³omyi, Krechowców, £yœcia,
Obertyna, Otynii, T³umacza,
Tyœmienicy. Rozpiêtoœæ wiekowa
- od 1,5 rocznych maluchów
i dwulatków do seniorów. Razem oko³o 110 osób. Dla dwóch
konsulów obci¹¿enie by³o
spore. Niemniej jednak, procedura przyjmowania interesantów przebiega³a bardzo
sprawnie. Z myœl¹ o ludziach
konsulowie pracowali bez
obiadu, z krótk¹ tylko przerw¹
na kawê. Natomiast przy
drzwiach szkolnej auli panowa³o napiêcie i niepokój. Niektórzy czuli siê jak przed egzaminami. Stale pytano nawzajem
(niestety, najczêœciej poukraiñsku!?), jakie pytania s¹
zadawane przez przyjmuj¹cych
wnioski, o jakie polskie tradycje oraz œwiêta narodowe
i koœcielne pytaj¹, nerwowo
przypominano i pl¹tano siê w
datach i rocznicach. Ze s³awnych i znanych Polaków najbardziej by³ „znany” Adam
Mickiewicz. Tylko niektórzy
przypominali sobie jeszcze
Koœciuszkê i Kopernika (bez
imion!). Zdumiewaj¹ce by³o
równie¿ to, ¿e wielu nie kojarzy³o sobie Karola Wojty³y z
Janem Paw³em II oraz sprawowan¹ przez niego funkcj¹ w
Koœciele. Obawy okaza³y siê
s³uszne, poniewa¿ oko³o 20
osób „egzaminu” nie zda³o, co
wcale nie znaczy, ¿e „werdykt”
jest ostateczny. Po solidnym
przygotowaniu siê, podszlifowaniu jêzyka polskiego oraz
przestudiowaniu kilku podrêczników, w tym i z historii Polski,
mo¿na znowu czyniæ starania
o z³o¿enie wniosku o wymarzon¹ Kartê Polaka.
Powoli ust¹pi³o napiêcie
i nerwowoœæ, poniewa¿ pomimo
zmêczenia konsulowie przyjêli
wszystkich. Spokojni byli tylko
szczêœliwi posiadacze Karty
Polaka, którzy tylko czekali
na uroczysty moment otrzymania tego dokumentu z r¹k
kierownika Dzia³u ds. Karty
Polaka Damiana Ciarciñskiego.
Dla prawie 30 osób niby pechowy
trzynasty marca, w dodatku w
pi¹tek by³ bardzo radosnym
dniem. Z przyjemnoœci¹ s³uchano gratulacji dyplomatów,
szczerze i serdecznie dziêkowano im równie¿ za to, ¿e
przyjechali po raz drugi do
swoich rodaków w Stanis³awowie. Najbardziej wzruszaj¹cy
by³ moment wrêczenia Karty
Polaka najm³odszej jej odbiorczyni – trzyletniej Annie Borkowskiej, któr¹ rodzice na
krótko przywieŸli ze szpitala,
w którym z powodu grypy
pozosta³y jeszcze dwie córki.
Ich Karty wrêczono ma³¿eñstwu pañstwa Borkowskich.
W radosnym nastroju nie lada
wydarzenie uczczono lampk¹
szampana i odœpiewaniem
kilku pieœni patriotycznych.
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ŚRODKI UNIJNE DLA WOŁYNIA
AGNIESZKA RATNA
Prawie przez tydzieñ Wasyl
Bajcym, zastêpca przewodnicz¹cego Administracji
Obwodowej Wo³ynia przebywa³ z wizyt¹ robocz¹
w Polsce. JeŸdzi³ na spotkania w sprawach
organizacyjnych, dotycz¹cych realizacji programu
„Ukraina-Polska-Bia³oruœ”.
O wynikach wyprawy oraz
o wra¿eniach opowiedzia³
dziennikarzom.
Pan Bajcym powiedzia³, ¿e
jest cz³onkiem komitetu monitorowania programu. Do
komitetu wchodz¹ przedstawiciele wszystkich trzech
krajów, a tak¿e Unii Europejskiej. Cykl bud¿etowy realizacji programu przypada na lata
2007-2013. Jego g³ównym
celem jest rozwój spo³ecznogospodarczy terenów przygranicznych. Ogólna iloœæ przyznanych œrodków – 186 milinów 200 tys. EUR. Aby uzyskaæ œrodki, na Wo³yniu
powinny byæ podejmowane
dzia³ania w kierunkach priorytetowych, które wyznaczy
Unia Europejska. Chodzi o
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Spotkanie przedstawicieli komitetu do spraw monitoringu na Zamku Królewskim w Lublinie
dów, rozbudowa infrastruktury portu lotniczego”. Jednym
z warunków uzyskania œrodków na realizacjê projektów
jest ich wspó³finansowanie z
bud¿etów lokalnych w wysokoœci 10%.
Zastêpca gubernatora przyznaje, i¿ po powrocie z Polski
œwiadomie popiera integracjê
europejsk¹ Ukrainy. Sprzyja³o
temu, miêdzy innymi, spotkanie z pewnym farmerem polskim. „Na stu hektarach piaszczystego gruntu posadzi³
trochê orzechów w³oskich,

„Rozmawia³em w Polsce z bankierami,
przedsiêbiorcami, z przedstawicielami
w³adz, - mówi. – Jeden z moich kolegów opowiada³ niewiarygodn¹ dla
nas historiê o kredycie. Kiedy wzrós³
kurs dolara wzglêdem z³otego, przyszed³ do niego przedstawiciel banku
i zaproponowa³ mu, by nie sp³aca³
ca³oœci kredytu, zanim kurs siê nie
stabilizuje. Przez jakiœ czas ten mój
kolega sp³aca³ tylko odsetki! Oto na
czym polega praca systemu bankowego dla dobra zwyk³ego obywatela!”

rozwój przedsiêbiorczoœci,
turystyki, poprawê infrastruktury, ochronê œrodowiska,
o inicjatywy spo³ecznoœci lokalnych.
„Wyznaczyliœmy strategiczne dla nas projekty, zaznaczy³ pan Bajcym. –
Bêdzie to udzia³ w programie
ze wspó³finansowania budowy
przejœcia granicznego Adamczuki-Zbere¿e, rozwi¹zanie
problemów ekologicznych,
zwi¹zanych z utylizacj¹ odpa-

trochê lasu, - opowiada urzêdnik ukraiñski. - Ka¿dego miesi¹ca otrzymuje za to niema³¹
sumê, jako rekompensatê,
nap³ywaj¹c¹ z funduszy ekologicznych i unijnych. Kiedy
zaœ, rozmawiaj¹c z urzêdnikami, zapyta³em: po co wyrzucaæ pieni¹dze w b³oto? - by³em
zaskoczony odpowiedzi¹. Otó¿,
istniej¹ przewidywania, ¿e
w roku 2025 bêdzie bardzo
ma³y urodzaj orzechów w³oskich. A przecie¿, wykorzystuje

siê je, jako artyku³ spo¿ywczy!
Otó¿, ju¿ dziœ s¹ przyznawane
œrodki, aby rozwi¹zaæ problem, który, byæ mo¿e, wyniknie
za 15 lat. Moim zdaniem, jest
to genialne podejœcie!”
Wasyl Bajcym w swoim
czasie obroni³ rozprawê doktorsk¹ na temat: „Model przedsiêbiorczoœci w zarz¹dzaniu
antykryzysowym”. Zastosowa³
tê wiedzê w praktyce, gdy
uczyni³ przedsiêbiorstwo OSA
„Kiwercespeclasmasz” regionalnym liderem, wyprowadzaj¹c
przedsiêbiorstwo z bankructwa. Imponuje mu, ¿e w kraju
za Bugiem jest podejmowana
walka z kryzysem gospodarczym.
„Rozmawia³em w Polsce z
bankierami, przedsiêbiorcami,
z przedstawicielami w³adz, mówi. – Jeden z moich kolegów opowiada³ niewiarygodn¹
dla nas historiê o kredycie.
Kiedy wzrós³ kurs dolara
wzglêdem z³otego, przyszed³ do
niego przedstawiciel banku
i zaproponowa³ mu, by nie
sp³aca³ ca³oœci kredytu, zanim
kurs siê nie stabilizuje. Przez
jakiœ czas ten mój kolega sp³aca³ tylko odsetki! Oto na czym
polega praca systemu bankowego dla dobra zwyk³ego
obywatela!”
Zastêpca gubernatora
uwa¿a, ¿e Ukraiñcy maj¹
czego siê nauczyæ od Polaków.
Dotyczy to polityki zagranicznej, zarz¹dzania finansami,
walki z kryzysem gospodarczym. „Oczywiœcie, tak jak
w ka¿dym kraju, w Polsce s¹
problemy, ale Polacy œwiadomie i systematycznie walcz¹
z nimi”, - zakoñczy³ Wasyl
Bajcym.

NOWE DROGI Z UKRAINY DO POLSKI
Ukraiñska dyrekcja dróg
publicznych ma zamiar oddaæ w tym roku do u¿ytku
wyremontowan¹ trasê z Kijowa przez Sarny i Kowel do
Polski. Kierowcy bêd¹ tak¿e
mogli pojechaæ now¹ drog¹
z ukraiñskiej stolicy do Baczewska na granicy z Rosj¹.
Trasa przez Sarny i Kowel
ma zostaæ oddana jeszcze w
tym roku do dnia niepodleg³oœci Ukrainy, czyli do 24

sierpnia. Z kolei w przysz³ym
roku maj¹ byæ oddane trasy
z Kijowa do Charkowa oraz
wyremontowana droga z ukraiñskiej stolicy przez ¯ytomierz, Równe i £uck i Lwów do
granicy z Polsk¹. Dyrektor
ukraiñskiej dyrekcji dróg
publicznych UkrAwtoDoru
Wadym Hur¿os powiedzia³,
¿e te projekty s¹ szczególnie
wa¿ne w zwi¹zku z Euro
2012.

Ogó³em remontu potrzebuje 85 % ukraiñskich tras.
Koszt takiej operacji jest szacowany na 34-37 miliardów
dolarów. W tym roku UkrAwtoDor otrzyma³ 16 miliardów hrywien, czyli prawie 7 miliardów z³otych. Jest to minimalna suma konieczna dla
utrzymania nawierzchni dróg
w znoœnym stanie.
Kresy.pl

KANTATA „KU BOGURODZICY”
W dniu 25 KWIETNIA O GODZ. 16.00
i w dniu 26 KWIETNIA O GODZ. 18.00
w Archikatedrze Lwowskiej pw. Wniebowziêcia NMP
pod patronatem JE Ks. Arcybiskupa Metropolity
Mieczys³awa Mokrzyckiego
oraz Konsulatu Generalnego RP we Lwowie
zostanie wykonana kantata „KU BOGURODZICY”
(s³. Ks. Mateusz Je¿, narracja - s³owa Jana Paw³a II
z encyklik i przemówieñ)
i pop-oratorium „MI£OSIERDZIE BO¯E”
(tekst z „Dzienniczka” œw. S. Faustyny Kowalskiej, oprac.
tekstu – s. El¿bieta Siepak ze zgromadzenia Sióstr
Matki Bo¿ej Mi³osierdzia)
Muzyka – ZBIGNIEW MA£KOWICZ
Dyryguje EDWARD KUC
WYSTÊPUJ¥:
Zespó³ Muzyki Sakralnej „Lumen” (Poznañ)
oraz goœcinnie - znany wokalista jazzowy Janusz Szrom,
cz³onek grupy „Vox” Dariusz Tokarzewski,
orkiestra kameralna „Akademia” Lwowskiej Akademii
Muzycznej im. M. £ysenki
chór „Echo” (Lwów), chór „Lechici” (Hrubieszów), zespo³y
m³odzie¿owe parafii katedralnej we Lwowie „Œwiate³ka”
i „Spes In Deo”, schola parafii œw. Marii Magdaleny
„Dixit Multum” (Lwów)
Informacje o wykonawcach koncertu mo¿na znaleŸæ
na stronie internetowej: www.pop-oratorium.pl

„DAJ SIĘ ZŁAPAĆ,
RYBO MAŁA I WIELKA”
W£ODEK MACAPU£A
Zbiornik wodny na rzece
Seret w pobli¿u wsi Kasperiwci (Kasperowce) wœród
rybaków nosi nazwê „Kasperowski”. Le¿y w odleg³oœci 128
km od Stanis³awowa, jeœli bêdziemy jechali przez Horodenkê
na tymczasowy most ko³o
Usteczka. Most ów ju¿ dawno
nale¿a³oby wpisaæ do Ksiêgi
Rekordów Guinnessa jako najstarszy z tymczasowych mostów.
Ka¿dego roku w koñcu paŸdziernika Federacja Sportu Wêdkarskiego ze Stanis³awowa organizuje na tym zbiorniku mistrzostwa w ³owieniu ryb drapie¿nych
spinningiem. W ubieg³ym roku
zawody odbywa³y siê na pok³adzie statku „Kasperowce 2008”.
Tradycja ta trwa od roku 2003,
kiedy to sportowcy-rybacy zorganizowali pierwsze zawody.
Jad¹c do zbiornika, podziwialiœmy zaskakuj¹ce dla nas
malownicze krajobrazy prze³êczy
dniestrzañskiej. Doliny Dniestru
i Seretu szczodrze wynagradza³y
podjêcie siê podró¿y, ods³aniaj¹c skaliste krajobrazy.
Zbiornik wodny, jak gdyby
ukryty przed oczyma ludzi w
g³êbokiej zalesionej dolinie,
pokrytej równie¿ skalistymi
kamieniami, przywita³ nas
cich¹ s³oneczn¹ pogod¹ i przejrzyst¹ g³êbin¹. Po zakwaterowaniu w hotelu, postawionym
na brzegu zbiornika, od razu
wyruszyliœmy na trening. Zawody mia³y byæ trudne, poniewa¿
przeciwnikami byli rybacy o
du¿ym doœwiadczeniu, przyje¿d¿aj¹cy nie po raz pierwszy. Do
wieczora nad jeziorkiem zgromadzi³o siê ponad 40 rybakówsportowców z ró¿nych regionów
Ukrainy, a tak¿e liczne grono
sêdziów oraz organizatorów
zawodów.
Gospodarze byli bardzo
goœcinni, odby³a siê uroczysta
kolacja przy wspólnym stole.
Zrozumia³em, ¿e wszyscy ci
ludzie zebrali siê tu nie dla
wspó³zawodnictwa, tylko po to,
by tworzyæ jedn¹ wielk¹ rodzinê.
Ludzie, którzy nastêpnego dnia
mieli ze sob¹ wspó³zawodniczyæ,
zachowywali siê, jak starzy

przyjaciele, którzy od dawna siê
nie widzieli. Nad wod¹ by³o
gwarno do póŸnej nocy.
O godzinie 5 rano by³o œniadanie, po czym rozpoczêto przygotowania. O godz. 7.00 Prezes
Federacji Sportu Wêdkarskiego
Igor Dudczak przywita³ wszystkich wêdkarzy i og³osi³ o rozpoczêciu zawodów.
Odbywa³y siê przez dwa etapy, w sobotê i niedzielê. Po ka¿dym etapie ryby wa¿ono, a wyniki
wpisywano do protoko³u. Po zawodach policzono punkty oraz
odby³a siê ceremonia wrêczenia
nagród zwyciêzcom.Uczestniczy³o
14 dru¿yn. £owiono przewa¿nie
niedu¿e okonie o wadze od 50
do 150 gram, trafia³y siê te¿ ryby
wiêksze – o wadze od 200 do
400 gram. Niektórzy sportowcy
mogli siê pochwaliæ szczupakiem zaliczeniowym (o d³ugoœci
ponad 35 cm), niektóre ryby
wa¿y³y nawet 1,5 kilograma.
W zawodach zwyciê¿y³a dru¿yna ze Stanis³awowa „WMS”,
która nie po raz pierwszy je
wygra³a. Szczególnie odznaczy³
siê Ma-rian Ry¿y, który zdoby³
pierwsze miejsce w kwalifikacji
osobistej. Na drugim miejscu
byli te¿ sportowcy ze Stanis³awowa. Trzecie miejsce zdobyli
goœcie z Chmielnickiego – dru¿yna „Jackson”.
Szczególne podziêkowania
za organizacjê zawodów oraz
przekazanie nagród rzeczowych
i upominków nale¿¹ siê dyrektorowi sieci sklepów „Sport. Turystyka. Wêdkarstwo” oraz przewodnicz¹cemu Federacji Sportu
Wêdkarskiego w Stanis³awowie
Ihorowi Dudczakowi.
Wyj¹tkowa atmosfera zawodów nad jeziorem w Kasperowcach sprawia, ¿e wêdkarze ze
wszystkich stron Ukrainy
przyje¿d¿aj¹ tu co roku w koñcu
paŸdziernika. Bêdzie nam mi³o
spotkaæ tu tak¿e naszych kolegów z Polski. Rybacy zawsze
maj¹ sobie wiele do powiedzenia, zaœ takie spotkania s¹
najlepsz¹ do tego okazj¹.
Szczegó³owe informacje
znajd¹ Pañstwo na portalu
Federacji Sportu Wêdkarskiego w Stanis³awowie:
www.fishing.if.ua
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Bankster i bilionerzy
W£ODZIMIERZ PAŹNIEWSKI
Czasami ¿ycie naprawdê
przypomina kiepski dowcip,
wtedy nasze nerwy s¹ w strzêpach. Bilionerzy, a wiêc ludzie
posiadaj¹cy maj¹tek wyceniony powy¿ej jednego biliona
dolarów pojawili siê po raz
pierwszy w dziejach œwiata w
Zimbabwe, w afrykañskim pañstwie rz¹dzonym przez 85letniego dyktatora Roberta
Mugabe, który w ci¹gu swojego
dyletanckiego panowania
doprowadzi³ ten niegdyœ kwitn¹cy kraj (Rodezja dawna
kolonia brytyjska) do katastrofy. Teoretycznie najbogatsi
ludzie œwiata, czyli posiadacze
bilionów, w rzeczywistoœci przymieraj¹ na co dzieñ g³odem,
a wysokoœæ inflacji ju¿ dawno
przestano mierzyæ. Przykro mi,
ale takie czasy. A poniewa¿ nie
wiadomo, co siê jeszcze zdarzy,
wiêc na wszelki wypadek
wszyscy musz¹ siê mieæ na
bacznoœci.
Bilion to jedynka i dwanaœcie zer. W styczniu 2009
roku bank w Harare wprowadzi³ do obiegu banknot o nominale 100 000 000 000 000,
czyli stu bilionów dolarów
Zimbabwe, który natychmiast
sta³ siê hitem, szczególnie poszukiwanym przez kolekcjonerów i zbieraczy wszelkiego
rodzaju osobliwoœci. Na czarnym rynku banknot z niespotykan¹ do tej pory cyfr¹ osi¹ga
wartoœæ 33 dolarów amerykañskich. Nasz œwiat jest
absurdem i nieuchronnie pod¹¿a w stronê zak³adu zamkniêtego dla czubków, co ju¿
nikogo specjalnie nie dziwi.
Telefon do Pana Boga
Kolejny raz potwierdzi³ to
holenderski artysta, niejaki
Johan van der Dong, który
kilka lat temu skonstruowa³
skrzynkê pocztow¹, maj¹c¹
umo¿liwiæ ludziom wysy³anie
korespondencji bezpoœrednio
do Pana Boga. Obecnie, wykorzystuj¹c osi¹gniêcia najnowszej technologii, w proponowanych kontaktach ze Stwórc¹

JAK UKRAŚĆ 50 MILIARDÓW DOLARÓW?
poszed³ znacznie dalej. Uruchomi³ specjaln¹ liniê telefoniczn¹, za pomoc¹ której
mo¿na skontaktowaæ siê z Najwy¿szym o ka¿dej porze dnia
i nocy. Aktualnie Pan Bóg
posiada z ludzkiego przydzia³u
telefon komórkowy numer:
0644244901. Na wszelki wypadek radzê go zapamiêtaæ
lub zapisaæ w notesie, bo kto
wie kiedy mo¿e siê przydaæ.
Obecnie wystarczy wystukaæ podane cyferki na klawiaturze, aby us³yszeæ g³os, nagrany na automatycznej sekretarce, nie wiadomo tylko
w niebie czy na ziemi: „To linia
Boga. W tej chwili nie mo¿e on
odebraæ telefonu, ale zostaw
wiadomoœæ albo zadzwoñ póŸniej i byæ mo¿e zostaniesz wys³uchany.”
Otwarcie linii telefonicznej
do samego Pana Boga nie spowodowa³o fali b³yskotliwych
komentarzy, poniewa¿ od lat
trapi nas ospa³oœæ i jednoczeœnie brak polotu. Nawet ludzie
z pierwszych stron gazet coraz
rzadziej wyg³aszaj¹ repliki
warte zapamiêtania; dominuje przygnêbiaj¹ca przeciêtnoœæ. Szczególnie ekipa George’a W. Busha w Stanach
Zjednoczonych s³ynê³a ze
swojej topornoœci. Zdaje siê, ¿e
jej honor uratowa³, niestety
tylko na chwilê, Otto Reich,
zastêpca sekretarza stanu
w administracji prezydenta,
za którym Amerykanie nie
przepadali, a pod koniec
kadencji mieli go po dziurki w
nosie. Gdy doniesiono zastêpcy o sensacyjnych zmianach,
jakie dokona³y siê w rz¹dzie
kubañskim, Reich wydoby³
z siebie tylko jedno zdanie
refleksji: „To tak jakby ktoœ
przestawia³ le¿aki na „Titanicu”.
Kto wynalaz³
„niewidzialn¹ rêkê rynku”?
W sprawie odczytywania
sensu zachodz¹cych przemian
coœ mia³by do powiedzenia
polski guru od gospodarki
w latach dziewiêædziesi¹tych

zesz³ego stulecia, który zapocz¹tkowa³ nad Wis³¹ kult
wolnego rynku. Jako profesor
ekonomii, przy ka¿dej okazji
albo i bez, wyg³asza³ akty
strzeliste, w których miejsce
centralne zajmowa³a „niewidzialna rêka rynku”, jako
„jedynie s³uszny” i cudowny
lek na wszystko. Z czasem
przypowieœæ o tajemniczej
d³oni, która wszystkim krêci
i wszystko mo¿e, zros³a siê
z nim tak bardzo, ¿e tê zbitkê
s³own¹ zaczêto uwa¿aæ za jego
oryginaln¹ metaforê.
Tak naprawdê „niewidzialn¹ rêkê rynku” wymyœli³
profesor University of Minnesota Leonid Hurwicz, maj¹cy zreszt¹ polskie korzenie,
wychowanek renomowanej
London School of Economics
(na razie piêtnastu noblistów
wœród wyk³adowców i absolwentów!) i laureat nagrody
Nobla w tej dyscyplinie wiedzy, któr¹ otrzyma³ w 2007
roku wraz z dwoma innymi
amerykañskimi uczonymi.
Mia³ wtedy dziewiêædziesi¹t
lat! Hurwicz urodzi³ siê w
Moskwie. Jego rodzice byli
Polakami. W roku 1938 ukoñczy³ prawo na Uniwersytecie
Warszawskim.
Okreœlenie „niewidzialna
rêka rynku” noblista zwyk³
zawsze opatrywaæ dosyæ istotnym zastrze¿eniem: „Niewidzialna rêka wymaga inteligentnego sterowania”, co polski
profesor skwitowa³ ca³kowitym
milczeniem, gdy¿ ta uwaga
podkopywa³a jego wiarê w kapitalizm.
Dwie profesje w jednej
Có¿ jednak znaczy drobna
po¿yczka intelektualna przy
aferach, jakich nie sk¹pi
ludzkoœci wiek dwudziesty
pierwszy, który jeœli nic siê
nie zmieni zas³ynie jako z³oty
okres korupcji i gigantycznego z³odziejstwa.
Na pewno sprawc¹ najwiêkszego przekrêtu w dotychczasowej historii okaza³ siê

siedemdziesiêcioletni bankier
amerykañski B. L. Madoff,
który zdefraudowa³ okr¹g³e 50
miliardów dolarów i na dobr¹
sprawê nie bardzo wiadomo
na co te pieni¹dze posz³y i gdzie
nale¿y ich szukaæ. Jêzyk potoczny zareagowa³ na tê niecodzienn¹ sytuacjê szybciej ni¿
prokurator. Wkrótce w miêdzynarodowym slangu biznesu
narodzi³o siê nowe s³owo
„bankster”, bêd¹ce udanym
po³¹czeniem dwóch wyrazów,
tj. s³owa „bank” i s³owa „gangster”.
Madoff zaczyna³ wiêcej ni¿
skromnie od za³o¿enia w³asnej
firmy, której kapita³ pocz¹tkowy wynosi³ 5 tysiêcy dolarów.
FBI aresztowa³o bankstera
w grudniu 2008 roku.
Trzeba przyznaæ, ¿e nasza
dopiero raczkuj¹ca epoka
ma za sob¹ bardzo obiecuj¹ce pocz¹tki, które z góry
przes¹dzaj¹ o jej niezwyk³ym
charakterze: banknot o najwy¿szym w dziejach nominale w portfelach nêdzarzy
oraz kradzie¿ astronomicznej
kwoty pieniêdzy, jakiej kiedykolwiek dokona³ jeden
cz³owiek.
W dodatku ten udany
„skok” odby³ siê bez nocnego
wiercenia podziemnych podkopów, prucia kas pancernych, ³amania kodów i szyfrów,
strza³ów z broni automatycznej i policyjnej pogoni na
ulicach. Sprawca nie musia³
zak³adaæ kominiarki ani maski; w zupe³noœci wystarcza³
mu perfekcyjnie skrojony
garnitur z dobrego domu mody
i starannie zawi¹zany krawat
oraz wyszukane maniery,
wzbudzaj¹ce respekt i zaufanie otoczenia, przede wszystkim firm, instytucji, fundacji
i tysiêcy klientów indywidualnych. Paradoksalnie za
ca³e uzbrojenie pos³u¿y³a
banksterowi urzêdnicza teczka z dokumentami, oczywiœcie
z krokodylej skóry i twardy
dysk komputera. O dawnych
gangsterach mówiono, ¿e

zwykle mieli lepszych prawników ni¿ ksiêgowych. Coœ z tego
jest chyba na rzeczy.
A przecie¿ jeszcze do niedawna te dwa zawody: bankier i gangster pozostawa³y ze
sob¹ w ostrej rywalizacji, i na
dodatek kompletnie sk³ócone,
poniewa¿ najg³êbiej dzieli³y
ich cele i d¹¿enia. Bankowcom zale¿a³o na takim zabezpieczeniu skarbców i sejfów,
aby zminimalizowaæ mo¿liwoœæ
napadów i strat, st¹d coraz to
wymyœlniejszy system alarmów i metod nadzoru przez
kamery i uzbrojonych stra¿ników.
Natomiast gangsterzy usi³owali to wszystko obejœæ lub
unieszkodliwiæ i dorwaæ siê do
kasy, a potem wyko³owaæ policjê i bezpiecznie ukryæ swój
³up. Dopiero gdy wszystko
posz³o tak, jak trzeba, nadchodzi³ wymarzony okres p³awienia siê w luksusach, czyli
dolce vita gdzieœ w jakimœ
egzotycznym i odleg³ym kraju.
Obrotnemu Amerykaninowi
uda³o siê bez zgrzytów i konfliktu interesów w sposób
genialny po³¹czyæ te dwie
pozornie wykluczaj¹ce siê
profesje, co oznacza, ¿e od tej
pory nic nie stoi na przeszkodzie, ¿eby stanowi³y one wzajemnie uzupe³niaj¹c¹ siê
jednoœæ.
Wspó³czesnoœæ robi, co
mo¿e i zdaje siê licytowaæ na
pokaz swoj¹ wyj¹tkowoœæ wy³¹cznie za pomoc¹ nat³oku
z³ych wiadomoœci, gdy¿ tylko
to j¹ jeszcze bawi i podnieca.
W ka¿dym razie, od pewnego
czasu takie sprawia wra¿enie.
Na szczêœcie, ostatnio nadesz³a
równie¿ informacja stosunkowo
pozytywna i tak j¹ chyba
nale¿y traktowaæ. W Stanach
Zjednoczonych zbankrutowa³a firma, której w³aœcicielem jest laureat nagrody Nobla,
w dziedzinie ekonomii rzecz
jasna. W tym momencie ludzkoœæ powinna odetchn¹æ
z ulg¹: nareszcie!!!
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HALINA P£UGATOR
tekst i zdjêcie

Młodzież z Polski studiuje w Stanisławowie

Ka¿dego roku na Ziemiê
Stanis³awowsk¹ przyje¿d¿a
z Polski kilkadziesi¹t osób,
by podj¹æ studia na Uniwersytecie Medycznym.
S¹ weseli, m³odzi, ha³aœliwi. Trzymaj¹ siê razem. Jeszcze s³abo znaj¹ jêzyk i zupe³nie
nie orientuj¹ siê w mieœcie, s¹
trochê przera¿eni warunkami
¿ycia i, co tu kryæ, brakiem
kultury. Jednak, bardzo chc¹
tu studiowaæ i siê zaklimatyzowaæ w spo³eczeñstwie ukraiñskim – przynajmniej przez
okres studiów. Czêsto jad¹ na
Ukrainê, pokonuj¹c setki kilometrów.
Niektórzy z nich nawet nie
wiedzieli, dok¹d jad¹, jednak
wszyscy wiedzieli – po co.
Chc¹ zostaæ dobrymi fachowcami. Jakoœæ studiów na
uczelniach wy¿szych Ukrainy

nie jest gorsza od europejskiej,
mamy tu dobrych profesorów,
a i op³aty s¹ ni¿sze. Niektórzy
studenci polscy maj¹ przodków,
pochodz¹cych z Ukrainy, ale
s¹ te¿ tacy, którzy nigdy wczeœniej o Ukrainie nie s³yszeli,
choæ le¿y tak blisko Polski.
Spotykam siê ze studentami
w kafejce, niedaleko uczelni
medycznej. M³odzi ludzie s¹
zmêczeni po wyk³adach, jednak siê uœmiechaj¹. Mówi¹, ¿e
czekaj¹ wiosny. Wówczas
bêd¹ mogli podró¿owaæ po
Ukrainie, bo ju¿ siê dowiedzieli
wiele ciekawego o wspólnej
polsko-ukraiñskiej historii.
Chc¹ zobaczyæ kilka zamków,
dawnych polskich osad i pomagaæ miejscowym Polakom.
Jeden przez drugiego opowiadaj¹, sk¹d siê dowiedzieli
o Uniwersytecie Medycznym

w Stanis³awowie. Komuœ o
uczelni opowiedzieli przyjaciele, studiowali tu znajomi.
A tacy, jak Klaudia Cieœlak,
olsztynianka, po prostu znaleŸli stronê internetow¹ tej
uczelni i podjêli decyzjê o za-

kosztowaniu uroków ¿ycia
studenckiego za granic¹. Od
dziecka marzyli o tym, by
zostaæ lekarzami i nieœæ pomoc
ludziom.
Wielu Polaków studiuje w
grupach z wyk³adowym jêzy-

kiem angielskim, ale s¹ te¿
tacy, którzy studiuj¹ wspólnie
z Ukraiñcami. Mówi¹, ¿e jêzyk
jest ³atwy do opanowania, bo
podobny do polskiego. Wyk³adowcy te¿ pomagaj¹. Podpowiadaj¹, poprawiaj¹ b³êdy
jêzykowe, czêsto powtarzaj¹ te
lub inne s³owa i pojêcia, ¿eby
zagraniczni studenci mogli je
zapamiêtaæ.
„Wœród nas s¹ ju¿ osoby,
które dobrze rozmawiaj¹ po
ukraiñsku, - mówi Jakub Niepalski z Tomaszowa Lubelskiego.
– Pomagaj¹ nam bardzo miejscowi studenci medycyny,
którzy przyjaŸni¹ siê z nami
i zapraszaj¹ do domu. Teraz
wspólnie z ukraiñskimi przyjació³mi planujemy wyprawy
w Karpaty i wyjazdy nad Morze
Czarne.”
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Spotkania kulturalne we Lwowie

SALON PANI BOŻENY
JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjêcia
W lutym odby³o siê kilka
interesuj¹cych imprez
artystycznych organizowanych przez Lwowskie Towarzystwo Przyjació³ Sztuk
Piêknych (TPSP). Gospodarze – Pani Bo¿ena Rafalska,
redaktor naczelny „Lwowskich Spotkañ” i Pan Mieczys³aw Ma³awski, prezes
Towarzystwa, potrafili nadaæ
owym spotkaniom charakter
niezwykle mi³y i goœcinny.
W sali na poddaszu przy ul.
Rylejewa zebrani mogli
zobaczyæ wystawê malarstwa Pana Sergiusza Krochmal - Szachwerdowa i pos³uchaæ nowych wierszy
przyby³ego z Polski poety
Tadeusza Rawy, starego
przyjaciela lwowskich Polaków, wœród których jest
niema³o wielbicieli jego
twórczoœci.
Sergiusz Krochmal-Szachwerdow jest wspó³za³o¿ycielem
TPSP, cz³onkiem redakcji
„Lwowskich Spotkañ”. W³aœ-

Francji, Anglii, Hiszpanii,
W³oszech”. Na omawianej wystawie artysta pokaza³ 24
akwarele koœcio³ów lwowskich. Jest to jego tradycyjny
i ulubiony temat. Jeszcze w
2001 r. Sergiusz Szachwerdow namalowa³ cykl akwareli
poœwiêcony wizycie Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, przedstawiaj¹cych œwi¹tynie chrzeœcijañskie Lwowa. „Lwowskie
Spotkania” wyda³y je jako
karty pocztowe i by³ to wówczas we Lwowie jedyny zestaw kart o takiej tematyce.

Bo¿ena Rafalska

na kilka wystaw. „Wystawa
nosi tytu³ „Kresy – Ojczyzno
moja. Koœcio³y lwowskie”.
Przedstawi³ nam te wspania³e
obrazy skromny, inteligentny
cz³owiek, utalentowany artysta,
nasz dobry przyjaciel” – powiedzia³ Ma³awski. Redaktor
Bo¿ena Rafalska przybli¿y³a
obecnym ¿yciorys artysty,
który urodzi³ siê w 1947 r.
w Kazaniu w rodzinie ormiañskiej. Studia plastyczne ukoñczy³ w Astrachaniu. „W 1978 r.
Szachwerdow przyjecha³ do
Lwowa, gdzie pozna³ swoj¹

Ormian. Ormianie nigdy nie
byli zdobywcami, oni zawsze
przywozili swoj¹ kulturê, rzemios³o, piêkno ¿ycia. Ta wystawa jest nieco symboliczna.
Z okazji przybycia Ojca Œwiêtego na Ukrainê chcieliœmy
zrobiæ coœ niezwyk³ego. Wydaliœmy zestaw kartek pocztowych, by³y tam przedstawione
oczywiœcie chrzeœcijañskie
œwi¹tynie Lwowa. Potem by³a
wystawa w Przemyœlu, w Pa³acu Lubomirskich, no teraz
tutaj. Akwarele Sergiusza
przypominaj¹ mi stare kartki
pocztowe, bardzo subtelne
z pocz¹tku lat 20. XX w.”, powiedzia³a Bo¿ena Rafalska.

Sergiusz Krochmal-Szachwerdow

Tadeusz Rawa

nie on stworzy³ oryginaln¹
szatê graficzn¹ tego pisma,
nawi¹zuj¹c do wzorców prasy
lwowskiej epoki secesji tak
popularnej na pocz¹tku XX w.
Bo¿ena Rafalska pisa³a o nim:
„Artysta uprawia malarstwo –
olej, akwarela, guasz, grafika,
rysunek – jest uczestnikiem
wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych. Jego prace
znajduj¹ siê w muzeach historycznych Krakowa i Lwowa,
Ukrainy, w Muzeum Krajoznawczym Truskawca, w zbiorach prywatnych we Lwowie,
na Ukrainie, w Polsce, Armenii, USA, Czechach, Niemczech,

Roman Rak i W³odzimierz Filipow
Przedstawione na wystawie
widoki koœcio³ów lwowskich
cechuje doskona³a kolorystyka, nastrojowoœæ, dok³adny
rysunek sylwet i detalu architektonicznego. W³aœnie to
ostatnie robi z bliska wra¿enie
nieco rzemieœlnicze, lecz ju¿
z odleg³oœci kilku metrów
obrazy mistrza zaczynaj¹ promieniowaæ wszystkimi kolorami
palety, o¿ywaj¹ w oczach.
Nasza poetka Pani Stanis³awa Nowosad, która jak nikt

inny rozumie twórcz¹ duszê
artysty, napisa³a o tej wystawie takie s³owa: „Gratulujê,
gratulujê, gratulujê Panu Artyœcie (przez bardzo du¿e A).
Taka atmosfera, wyp³ywaj¹ca
z obejrzenia tych obrazów,
taka dystynkcja, elegancja
i subtelnoœæ wykonania, koloryt i tematyka, budzi prawdziwy zachwyt”. Prezes TPSP
Mieczys³aw Ma³awski zauwa¿y³, ¿e w pracowni artysta ma
tyle prac, ¿e wystarczy chyba

przysz³¹ ¿onê Polkê Janinê
Ogonowsk¹. Œlub wziêli w Archikatedrze Lwowskiej. Œlubu
udzieli³ legendarny ju¿ wówczas, obecnie niestety ju¿
nie¿yj¹cy œp. ksi¹dz – biskup
Rafa³ Kiernicki. Nasz artysta
jest rzymskim katolikiem,
znawc¹ kultury polskiej,
szczególnie tej, dotycz¹cej
Lwowa. Znawc¹ lwowskiej
ormiañskoœci. Dla odradzaj¹cej siê we Lwowie Katedry
Ormiañskiej stworzy³, wzoruj¹c siê na staro¿ytnych sztychach ormiañskich, obraz
Matki Boskiej. Wraz z mniejszoœci¹ ormiañsk¹ Lwowa
i ¿on¹ Janin¹ uczestniczy³
w spotkaniu z Ojcem Œwiêtym
Janem Paw³em II w murach
Katedry Ormiañskiej.
„Mamy „swego” Ormianina.
Wspó³dzieje Polaków i Ormian
siêgaj¹ g³êboko w przesz³oœæ.
Niektórzy z nas nawet nie wiedz¹, ¿e maj¹ w swojej rodzinie

Serdeczny nastrój tego
spotkania stworzyli równie¿
dwaj artyœci – muzycy Roman
Rak i W³odzimierz Filipow.
Grali i œpiewali przedwojenne
polskie lwowskie przeboje,
a równie¿ piosenki w jêzykach
angielskim, francuskim, portugalskim.
Pan Rak jest muzykiem zawodowym, zaœ piosenkarz
Filipow swego czasu by³ jednym z za³o¿ycieli Towarzystwa
Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, wybrano go do pierwszego zarz¹du Towarzystwa,
pe³ni³ funkcjê prezesa S¹du
Towarzyskiego. „Zawsze pamiêtam go z akordeonem,
œpiewaj¹cego”, - powiedzia³a
pani Bo¿ena.
Poeta Tadeusz Rawa czyta³
swoje wiersze w romantycznej
atmosferze, przy œwiecach
i lampce wina. Prezentowa³
równie¿ dwa ostatnie tomiki
wierszy i dwie ksi¹¿eczki dla
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i w Łucku
dzieci wydanie przy jego twórczej wspó³pracy. Zadeklamowa³ nawet kilka ca³kiem
nowych utworów, wprost z notatnika podró¿nego. Zauroczony atmosfer¹ lwowskiego
spotkania i na proœbê gospodyni salonu Pani Bo¿eny
czyta³ nastêpnie wiersze Witolda Szolgini pisane w ba³aku
lwowskim. ¯yciorys poety jest
niezwykle barwny. Tadeusz
Rawa urodzi³ siê w 1959 r. we
W³odawie na LubelszczyŸnie,
na granicy z Wo³yniem. Szko³ê œredni¹ ukoñczy³ w Lublinie, potem studiowa³ filologiê
skandynawsk¹ na Uniwersytecie Gdañskim. Od 1981 r.
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piszê utwory literackie. W Polsce wyda³em dwa tomiki wierszy „Przejœcie graniczne” i „Ballada o siedmiu zbójach”.
Oprócz tego jestem wspó³autorem ksi¹¿eczki niedawno
wydanej w Krakowie dla dzieci
pod tytu³em „Alfabet Kacpra”.
Jestem autorem wierszyka
„Abecad³o”, podobne do „Abecad³a” Tuwima. Mój wierszyk
jest o wszystkich literkach i te
literki s¹ myœl¹ przewodni¹
tej ksi¹¿eczki. S¹ dwuwiersze
do ka¿dej literki i ilustracje,
miejsca, gdzie mo¿na te literki
i s³owa z nimi pisaæ. Ksi¹¿eczka okaza³a siê w wydawnictwie „Impuls” w Krakowie.

larne, uwa¿ano je za przestarza³e. Ale pisa³em ich
sporo. Wspó³autork¹ s³ownika
ortograficznego prof. Polañskiego by³a moja znajoma Ewa
Deweñ i ona zaproponowa³a
mi napisanie takich wierszyków ortograficznych. Potem po
jakimœ roku, kiedy wydawa³em w pedagogicznym wydawnictwie „Impuls” w Krakowie
„Przejœcie graniczne” pokaza³em im ten s³ownik i oni
powiedzieli, ¿e zrobi¹ ksi¹¿eczkê do wierszyka „Abecad³o”.
Zrobili ilustracje i ca³¹ resztê.
Mam nadziejê, ¿e to nie jest
koniec mojej pracy dla dzieci”.

W ŁUCKU OTWARTO
WYSTAWĘ
MALARZY Z POLSKI

WIERSZE
TADEUSZA RAWY
Przejœcie
graniczne
Ksi¹¿ki Tadeusza Rawy
mieszka w Szwecji, przyj¹³
obywatelstwo szwedzkie. W latach 90., po ukoñczeniu studiów
dziennikarskich w Umea,
pracowa³ w kilku gazetach
szwedzkich, a potem w redakcji polskiej szwedzkiego radia.
Wspó³pracowa³ z gazetami
w Norwegii i Finlandii. Przez
kilka lat by³ korespondentem
skandynawskim radia RMF
FM. Od 1996 r. pracuje jako
niezale¿ny dziennikarz, publikuj¹c reporta¿e z Polski i innych krajów Europy Œrodkowo
– Wschodniej, równie¿ z Ukrainy w prasie skandynawskiej,.
Bywa³ we Lwowie kilkanaœcie
razy. Dobrze zna realia naszego ¿ycia, które s¹ obecne równie¿ w jego wierszach, jak to
„W Truskawcu”, „Wo³yñ”, „Przejœcie graniczne”.
Pan Rawa pisze wiersze
rymowane i bia³e. Te ostanie
s¹ bardzo ciekawe, pe³ne filozoficznych treœci i aluzji.
Chyba zadanie prawdziwego
poety polega na tym, ¿eby za
jego s³owami i myœlami napisanymi na papierze, sta³y
dalsze s³owa, myœli, odczucia,
skojarzenia nie napisane, lecz
takie które rodz¹ siê w g³owie
czytelników podczas czytania
tych wierszy. Jego wiersze o
tematyce ewangelicznej i starotestamentowej s¹ pe³ne
treœci filozoficznych, odwo³ania do Pana Boga, ale te¿ i do
nas, wspó³czesnych czytelników.
W wypowiedzi dla „Kuriera
Galicyjskiego” Tadeusz Rawa
powiedzia³: „Mieszkam w
Szwecji od roku 1981, jestem
dziennikarzem szwedzkojêzycznym dla szwedzkiej prasy,
trochê dla prasy w Finlandii,
Norwegii i Danii. Robiê reporta¿e w krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej, a wiêc
przede wszystkim w Polsce, w
krajach ba³tyckich, na Ukrainie, w Czechach, S³owacji,
na Wêgrzech etc. Ale równie¿

Jestem tak¿e autorem wierszyków ortograficznych w wydanym przed dwoma laty
s³owniku ortograficznym dla
szkó³ prof. Edwarda Polañskiego z Uniwersytetu Œl¹skiego. Jest tych wierszyków
oko³o 200 na temat trudnych
ortograficznie wyrazów. Jest to
dwuwiersz lub czterowiersz.
S¹ to wierszyki rymowane. Na
przyk³ad:
Gdy chichoczesz, to mam
nadziejê,
¿e siê do mnie, nie ze mnie
œmiejesz.
Dzisiaj tu we Lwowie, gdzie
bywam doœæ czêsto (w ci¹gu
ostatnich 20 lat by³em chyba
z 20 razy), bêdê mia³ wieczór
poezji, gdzie bêdê czyta³ swoje
wiersze. Mój pierwszy tomik
sprzed trzech lat - „Ballada
o siedmiu zbójach”, sk³ada siê
z dwóch czêœci. Pierwsza czêœæ
– to wiersze rymowane, ballady w stylu romantycznym,
mickiewiczowskim. Druga
czêœæ – wiersz bia³y. Czêœæ
z nich jest dla dzieci. Drugi
tomik, z ubieg³ego roku, czyli
„Przejœcie graniczne” to wy³¹cznie wiersz bia³y, bardziej
liryka dla doros³ych. Pierwszy
wiersz w tym tomiku nazywa
siê „Przejœcie graniczne” i inspiracj¹ do tego wiersza jest
oczywiœcie polsko-ukraiñskie
przejœcie graniczne. To jest
liryczne spojrzenie na to, co
siê dzieje w tym bardzo
specyficznym œwiecie, którym
s¹ wschodnie przejœcia graniczne. Przejœcia graniczne –
to nie tylko przejœcia w dos³ownym rozumieniu tego
s³owa. To mog¹ byæ przejœcia
wewnêtrzne, pokonanie jakichœ problemów.
Dla dzieci zacz¹³em pisaæ,
bo zawsze memu sercu by³y
bliskie wiersze rymowane, w
tradycji romantycznej, M³odej
Polski”. W naszej teraŸniejszoœci nie s¹ to wiersze popu-

Celnicy.
Twarze jak t³uste b¹ki.
Twarze Sfinksa.
Nie lubi¹.
tych ze wschodu,
tych z zachodu,
nie lubi¹ nikogo,
pewnie te¿ samych siebie,
a mo¿e zreszt¹
wszystko im jedno.
Rz¹dz¹
w³adz¹ absolutn¹ prawie,
nadan¹ przez Ja³tê,
która ustali³a,
¿e Medyka tu,
a Szeginie tam.
£askawie wyci¹gaj¹
³apska po wziatki.
W noc poœlubn¹
Solidarnoœci
Pomarañczowej Rewolucji
zachowali dziewiczoœæ.
Prawie niemo¿liwi
do zbawienia.
Chocia¿ Pan
przecie¿ jada³
z celnikami i grzesznikami.
***

W Truskawcu
Rosn¹c w nieswójej glebie,
dumnie prê¿¹ piersi
kwadratowe sanatoria
Truskawca.
I ten jêzyk,
na promenadzie,
pod znudzonymi d³oniami
masa¿ystek,
jêzyk te¿ Ukraiñców
z Doniecka i Charkowa.
Jêzyk Puszkina,
który jak zwyk³e
zapl¹ta³ siê
zbyt daleko na zachód.
A przecie¿ st¹d
tylko kilka chwil
do sztetlu Drohobycza,
do wynios³ych
kobiet Schulza,
który swojej ostatniej
masochistycznej
przyjemnoœci
dozna³
o zgrozo,
od mê¿czyzny
w mundurze
z trupi¹ czaszk¹.
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Dyrektor szko³y plastycznej z £ucka Iwan Gawryluk
(od lewej), wyk³adowcy Walentina Popowa, Halina
Iwaszkiw z kolegami z Lublina, Jaroslaw Struk, Zbigniew
Strzyzyñski, Leszek Niewiadomski, Hanna Korzeniowska,
Renata Owczaruk, Ma³gorzata Wzorek
AGNIESZKA RATNA
tekst i zdjêcie
Sztuka jednak nie ma granic.
O tym móg³ siê przekonaæ
ka¿dy, kto odwiedzi³
wystawê malarsk¹ polskich
mistrzów pêdzla, która
zosta³a otwarta w Galerii
Sztuk obwodowego
centrum Wo³ynia. Wystawa
odby³a siê dziêki wspó³pracy pedagogów szkó³
malarskich z £ucka
i Lublina.
„Bêd¹c na plenerze w polskim miasteczku Sosnowica,
poznaliœmy grupê wyk³adowców, którzy zaprosili nas do
udzia³u w podobnym projekcie
malarskim”, - opowiada Walentyna Popowa, nauczycielka
rysunku z obwodowego centrum Wo³ynia. – Niezmiernie
interesuj¹cym by³o porozmawiaæ z kolegami z Polski. S¹
bardzo otwartymi i goœcinnymi
ludŸmi, wiêc bardzo szybko
uda³o siê nam porozumieæ.
Obecnie ³¹cza nas wspólne
interesy i nawet granice nie
s¹ dla nas przeszkod¹”.
„Reprezentujemy polskie
towarzystwo nauczycieli-plastyków, – do³¹cza do rozmowy
jego wiceprezes Leszek Niewiadomski. – Owe towarzystwo
ju¿ prawie przez pó³ wieku
realizuje miêdzynarodowe
projekty plastyczne – plenery,
wystawy – zarówno dla uczniów
szkó³ plastycznych, jak i dla
wyk³adowców. Mamy nadziejê,
¿e nasz przyjazd do £ucka
bêdzie pocz¹tkiem wieloletnich
cykli spotkañ przedstawicieli

œrodowiska plastycznego obu
pañstw – s¹siadów.
Ka¿dy z odwiedzaj¹cych
wystawê móg³ obejrzeæ oko³o
80 prac cz³onków towarzystwa.
By³y to przede wszystkim
pejza¿e wykonane ró¿n¹ technik¹. Renata Owczaruk tworzy „olej” z elementami abstrakcji. Pejza¿ Jaros³awa
Struka – malownicza, na swój
sposób interpretowana przestrzeñ, w którym ekspresja
jest nasycona dziêki wykorzystaniu specjalnej techniki.
Pastele Leszka Niewiadomskiego – cykl obrazów, w których gra œwiat³a i cieni – kolory
bia³y i szary po³¹czone s¹ z
graficzn¹ struktur¹ i stwarzaj¹
swój w³asny, niepowtarzalny
œwiat. Pejza¿e akwarelowe
Hanny Korzeniowskiej pe³ne
s¹ emocji. Ciekawe i niepowtarzalne s¹ prace Zbigniewa
Strzy¿eñskiego i Ma³gorzaty
Wzorek, wykonane farbami
akrylowymi.
Z pewnoœci¹ mo¿na powiedzieæ – na otwarciu wystawy
mo¿na by³o spotkaæ prawie
ca³¹ œmietankê œrodowiska twórczego £ucka, poniewa¿ podobny projekt zosta³ zrealizowany
w obwodowym centrum Wo³ynia po raz pierwszy. Oprócz
wra¿eñ estetycznych, wszyscy
uczestnicy wystawy podkreœlali,
¿e owa impreza stworzy³a
cenn¹ mo¿liwoœæ nieformalnego
obcowania malarzy ukraiñskich
i polskich. By³a udanym
krokiem w kierunku sformowania w przysz³oœci wspólnej
platformy kulturalno-artystycznej dyskusji.

RADIO TAXI
Usługi taxi
Przewóz osób
oraz
ładunków
mikrobusami

Wystarczy zadzwonić

i taksówka
jedzie do Państwa

Samochody
klasy VIP
Nie potrzebują Państwo innego operatora

10
31 marca 2009 * Kurier Galicyjski

Korespondencja własna z Krakowa

III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI LWOWSKIEJ
I BAŁAKU LWOWSKIEGO ZE SZMONCESEM W TLE
Najpierw cie w morde
strzeli
Jaœni anieli

ALEKSANDER SZUMAÑSKI
W dniu 1 marca 2009
roku mia³em zaszczyt po
raz kolejny, ale pierwszy
w tym roku, potwierdziæ, i¿
Leopolis semper fidelis,
a ¿e we Lwowie muzy
œpiewa³y zawsze, ka¿dy
wie. Sala teatralna Teatru
Koœcielnego im. œw. Jadwigi
w Krakowie na d³ugo przed
rozpoczêciem koncertu
zape³ni³a siê po brzegi,
a ci, którzy nie przyszli
zapewne bêd¹ ¿a³owaæ,
bo ominê³o ich piêkno
w piêknie.
Oczywiœcie by³ w piosence
lwowskiej ba³ak, bo jak¿e by
inaczej, ale publicznoœæ zadziwi³ szmonces, po raz pierwszy
zaprezentowany na festiwalu
przez Wojciecha Habelê w skeczu - monologu „Rubinstein”.
„Iœæ ju¿ zapowiedzieæ? Dlaczego nie?” Wprawdzie moja
znakomita Mama zawsze
mówi³a, ¿e brzydk¹ ¿ydowsk¹
przywar¹ jest odpowiadaæ
pytaniem na pytanie, ale ja
idê szanown¹ Mamê uspokoiæ, ¿e to ja sobie zada³em
pytanie, odpowiedŸ wiêc nale¿y
do kogo? Do mnie? Wiêc co za
pytanie? Z tego „Rubinsteina”
wybrn¹³em wiêc lepiej ni¿
Aprikozenkranz i Untenbaum
razem wziêci. Tu nale¿y siê
Pañstwu przypomnienie, i¿ ci
dwaj panowie, to nikt inny
tylko Mieczys³aw Monderer
i Adolf Fleischen, wykreowani
przez samego Wiktora Budzyñskiego w „Weso³ej Lwowskiej Fali”. Ju¿ w lipcu 1933
roku zabawiali publicznoœæ
szmoncesem. Niektórzy mówili, ¿e lepiej zabawiali publicznoœæ nawet od samego
„Lopka” Krukowskiego, ale ja
im nie wierzê, bo Habela w
swoim „Rubinsteinie” by³
niedoœcigniony. A czy by³ niedoœcigniony? Co za pytanie?
Do szmoncesu jeszcze powrócê, bo to jest nawet nieprzyzwoite, aby gojom zgrywaj¹cym artystycznie ¯ydów
poœwiêcaæ a¿ tyle czasu. No
nie? Co za pytanie? Poniewa¿
liczni Czytelnicy „Kuriera Galicyjskiego” nie brali udzia³u
w otwarciu koncertu festiwalowego, z kronikarskich wiêc,
obowi¹zków podam artystyczny
scenariusz:
Zespó³ „Chawira” gra³ przez
ca³y czas koncertu bez wytchnienia, no mo¿e z przerwami na moje „wyd³u¿one wprowadzanie”. Wojtek Habela
przypomnia³ wiersz Kornela
Makuszyñskiego „Zegary”,
szmoncesowa³ „Rubinsteinem”.
A piosenki w wykonaniu pana
Wojtka? Spieszê donieœæ, i¿
piosenk¹ i œmieszy³, i wzrusza³. Wzrusza³ piosenk¹ Mariana Hemara „Pamiêtaj o tym
wnuku” /¿e dziadzio by³ w
Tobruku”, a œmieszy³, gdy nas

namawia³ na spacer „na
piechotê do Lwowa”, oczywiœcie „Wio na piechotê do
Lwowa” Wiktora Budzyñskiego,
„Oba cwaj” Emanuela Schlechtera, czy „Party w Londynie”
Feliksa Konarskigo /Ref Rena/
twórcy „Czerwonych Maków”.
Laureatka ubieg³orocznych konkursów festiwalowych
Kinga Dobosz mia³a m.in. zaœpiewaæ w „Stryjskim Parku”,
ale nie dojecha³a z Nowego
S¹cza do Krakowa. Postanowi³em wiêc, ja zaœpiewaæ w
zastêpstwie. Nie dosz³o jednak
do mojego œpiewania z wielu
wzglêdów, m.in. z przera¿enia
publicznoœci i odmowy akompaniamentu przez zespó³ „Chawira”. Có¿ robiæ? Postanowi³em wówczas coœ sobie przypomnieæ. Ilekroæ Kinga Dobosz
œpiewa „W Stryjskim Parku na
festynie”, bo oczywiœcie by³
wówczas festyn, przypominam sobie, i¿ w³aœnie tam
pozna³em moj¹ ¿onê. Siedzia³a
samotnie na ³aweczce i nawi¹za³ siê dialog. „Czy pani ju¿
d³ugo idzie siedzieæ na tym
festiwalowi?” - zapyta³em. „Nie
mów pan do mnie obciachem
szmoncesowym, bo raz jestem
po szko³ach, a dwa jestem
gojka i mo¿e siê pan odkarauli.” „Przepraszam za pardon,
- odpowiedzia³em, nie absztyfikant ja, ale ma pani takie
œliczne rysowanie górnej partii na siedz¹co, ¿e nie mog³em
nie zabajtlowaæ.” I tu zacz¹³em
uskuteczniaæ rêczny ba³ak,
poczem dosta³em od przysz³ej,
wstyd powiedzieæ gdzie i po
czym. I tak powsta³o moje
pierwsze ma³¿eñstwo. Potem
to ju¿ lecia³o.
Nie obesz³o siê bez ³ezki, gdy
gitara, sprawnie dyrygowana
przez Kazimierza Oæwiejê,
dopomog³a mu w mistrzowskim wykonaniu dwóch piosenek: „Moja gitara” Emanuela
Schlechtera oraz „Moje serce
zosta³o we Lwowie” Mariana
Hemara. No i có¿, znowu mistrz
Pawe³ Bieñkowski liryczny
maestro pianina towarzyszy³
uroczej Karolinie Janociak
w dwóch piosenkach Mariana
Hemara: „Tyle jest miast”, oraz
„Placmuzyka”, po polsku „Aj sy
gid”. A potem sam mistrz
piosenki, pieœniarz /o Lwowie/,
tymczasowo œpiewaj¹cy w Kra-

kowie o Lwowie, solista operowy Franciszek Makuch. Jak
zaœpiewa³ dwie obowi¹zkowe
piosenki: „Boston o Lwowie”
Mariana Hemara i „Mój sen
o Lwowie” Wanata i Jerzego
Kopiñskiego to siê dopiero rozkrêci³ kilkoma piosenkami,
zmianami g³osu, ubrania,
kapelusza i zapewne fryzury,
wszystko jak leci, czyli jak
przysta³o na mistrza. A publicznoœæ? Nie chcia³a go
wypuœciæ ze sceny, na czym
najbardziej ucierpia³em ja w
swoim gadulstwie. Rekompensata? Ano by³a.
Ba³akowy wiersz o Mañce
Maniuœka popatrz na nasz
Lwów
Ju¿ trzeŸwem okiem
Na Pohulance widze znów
Nasz œlub z widokiem
I wszystkie dzwony siê we
Lwowi
Pourywaju
Wiêc powiedz tylko
kocham cie
Nie tylko w maju
Maniuœka och Maniuœka
siup
Ty Kliparowa jesteœ cud
Gdy na golasa
Jesteœ od pasa
Ty Antoœ jesteœ fajny ch³op
Jak¿eœ pijany
Jak wytrzeŸwiejesz znów
Przylepie cie do œciany
Bo Mañka znaczy sie
Nie jestem dla frajerów
Wiêc Antoœ drogi odpieprz siê
IdŸ do cholery
Maniuœka och Maniuœka
siup
Ta ja bez ciebie
Jak ten trup
Ta daj mi buziaka
Ta nie b¹dŸ ¿e taka
Ja na zabawie jakiejœ ju¿
W stra¿y po¿arnej
Przyjde ze szlaufem
Sikne nim
W te mordy ma³pie
Wiêc nie opieraj siê
Maniuœka
Daj mi swe serduszko
Bo ja siê dziœ zastrzeli
Z tob¹ na karuzeli

Mia³em jeszcze powróciæ do
szmoncesu, a wiêc para ¿ydowskich kawiarnianych
komentatorów, o których ju¿
wspomnia³em, Aprikozenkranz i Untenbaum. Czy to byli
autentyczni ¯ydzi, którzy
mówili wy³¹cznie szmoncesem, czy zamaskowani goje
wybitni aktorzy? Tego nikt do
dzisiaj nie rozgryz³, nawet
moja panienka /do dzieci/,
która wszystko wiedzia³a, ani
jej narzeczony syn dozorcy,
Józio sicherowy goj, sam widzia³em. A co nie wyjaœnione,
to tym bardziej intryguj¹ce,
s³ysza³em wiêc dyskusje w
rodzaju: „co ciê to idzie obchodziæ, co?”. I w tym zagubionym œwiecie nic nie idzie
wiedzieæ. No mo¿e coœ na ten
temat wie p. red. Zbigniew
Ringer, skoro w krakowskim
„Dzienniku Polskim” napisa³
w tytule: „Chawira” œpiewa na
lwowsk¹ nutê. I dalej…. Fundacja Ocalenia Kultury Kresowej organizuje wielki koncert
pod tytu³em „Tylko we Lwowie”
rozpoczynaj¹cy III Ogólnopolski Festiwal Piosenki Lwowskiej i „Ba³aku” Lwowskiego.
Zespó³ „Chawira” gra w sk³adzie: Karol Wróblewski, Stefan
Czy¿, Jerzy Skrejko. Konferansjer Aleksander Szumañski.
Szmonces to z hebrajskiego
uœmiech, dowcip, lub wiêksza
kabaretowa forma, oparta na
humorze ¿ydowskim. Tworzone
w tym œrodowisku szmoncesy
obracaj¹ siê zwykle wokó³
spraw biznesowo-religijnych,
wyznañ i doznañ mi³osnych,
zdrad ma³¿eñskich. I tu kilka
szmoncesowych przyk³adów:
„Moniek, ty przestañ iœæ
liczyæ bez przerwy pieni¹dze,
ty zobacz na ulicê, jaka idzie
piêkna dziewczyna, ja z ni¹ tej
nocy spa³em”. „O wa, - mówi
Moniek, - gdybym chcia³, to
bym z ni¹ spa³ codziennie, to
jest moja ¿ona”.
Lub: Mama mówi do synka:
„Moniuœ, chcesz ciasteczko?
Nie chcê. A chcesz pierniczka?
Nie chcê. A mo¿e chcesz pomarañczkê? Nie chcê. To co ty
chcesz? ¯eby ciocia Rózia
zdech³a”.
Ca³kowicie inn¹ spraw¹,
ju¿ w pobli¿u ba³aku, jest jêzyk
szmoncesu. Aby wyraziæ to
najproœciej, mo¿na powiedzieæ
tak: szmonces to gwara ze
swoistym akcentem, posiadaj¹ca niegramatyczne pierwiastki
jêzyka polskiego, nieco jêzyka
literackiego jidysz, oraz dla
Polaka znaj¹cego jêzyk niemiecki œmieszne wstawki
„niby niemieckie”, w istocie nic
nie znacz¹ce, no i ten akcent
„jidysz po polsku”. To s³ynna
przecie¿ ju¿ wiêzienna opowiastka o dwóch ¯ydach,

bêd¹cych w jednej celi. Jeden
wiêzieñ siedzi na krzeœle,
drugi chodzi wokó³ krzes³a.
Ten siedz¹cy mówi: „Icek, jak
ty chodzisz, to ty myœlisz, ¿e ty
nie siedzisz”. Mama do synka:
„Moniuœ, ty stój prosto, ¿eby
pan doktor widzia³, jaki ty
jesteœ krzywy”. Daleko mi kawa³y góralskie, zreszt¹ czy
ktoœ z Pañstwa widzia³ krzywego górala?
Nas³ucha³em siê tych
szmoncesowych opowieœci, oj
nas³ucha³em, zreszt¹ nie tylko
na „Krakida³ach”. Wbrew pozorom szmoncesem mówili nie
tylko talmudyœci i goje z natury œwieccy, ale równie¿ tzw.
„inteligencja szpagatowa”.
S³owem, szmoncesem nie mówili tylko ci którzy nie chcieli
i mówili wy³¹cznie jidysz. I to
by³ w³aœnie ten lwowski cymes.
Gdy na „Krakida³y” przyje¿d¿a³,
najpewniej hrabia, to wokó³
niego talmudystów nie zoczy³em. Krêcili siê zaœ w „krawatkach”, dostojnie ubrani osobnicy mówi¹cy poprawn¹ polszczyzn¹, za³atwiaj¹c swoje
geszefty, a tu z³oto 18 karat,
jak Boga kocham prosto ze
Stambu³u, a to pierœcionek
z brylantem 3,5 karata blauweis do odebrania za po³owê
ceny, prosto z Wiesbaden,
mo¿esz pan sprawdziæ u Rosenkrantza na rogu Legionów,
na co prawie sicher us³ysza³:
„Moniek, ty mi nie idŸ psuæ
interesu”, od razu Moniek znika³, pojawia³ siê inny osobnik,
pachn¹cy na odleg³oœæ perfumami, bo kto wie, czy hrabia
nie by³ antysemit¹.
W szmoncesie, podobnie
zreszt¹ jak i w ba³aku, istnieje
podzia³ na bogatych i biednych. Otó¿ w przedziale poci¹gu
jedzie dwóch ¯ydów, bogaty
i biedny. Ten bogaty siê chwali,
i¿ jedzie do Baden, potem do
Baden-Baden, a potem do
Wiesbaden. Biedny odcina
siê: „Jadê do Rajsze, potem do
Rajsze-Rajsze, a potem do
Wysrajsze”. Jednym z najstarszych, a zarazem najwybitniejszych dialogów szmoncesowych jest „Sêk” Korada Toma.
Kabaret „Dudek” prezentowa³
„Sêk” w wykonaniu takich
„szmoncesowców”, jak Edward
Dziewoñski i Wies³aw Michnikowski. I ja kiedyœ próbowa³em opowiadaæ ¿ydowskie
kawa³y, to raz mi ktoœ powiedzia³: „ani do œmichu, ani do
chichu, od kiedy masz sraczkê?”
III Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Lwowskiej i Ba³aku
Lwowskiego trwa, 18 kwietnia
przenosimy siê do Warszawy.
Hej, ³za siê w oku krêci, szczególnie, gdy ciê uœciska CIOTKA BAÑDZIUCHOWA, Prezes
Towarzystwa Kresowego „Chawira”, prywatnie Pani Czes³awa Karliñska.
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SZKOŁY ZAWSZE ZNAJDĄ WSPÓLNY JĘZYK
HALINA P£UGATOR
tekst i zdjêcia
Ponad trzydziestu kierowników ró¿nych placówek
edukacyjnych oraz pracowników samorz¹du z Rzeszowa,
Rybnika, Oœwiêcimia, Ko¿uchowa, Brodnicy, S³omnik,
Nowej Soli przyby³o niedawno
do Stanis³awowa na wielk¹
miêdzynarodow¹ konferencjê edukacyjn¹: „Edukacja
wspó³czesna w krajach Unii
Europejskiej i na Ukrainie:
osi¹gniêcia, problemy, perspektywy.”
Oprócz Polaków, na konferencjê przyjechali goœcie z Niemiec, Wêgier, £otwy, Litwy,
Rosji, jednak najwiêcej specjalistów w dziedzinie edukacji
by³o z Polski i Austrii. S³owa
powitania skierowa³ do uczestników konferencji mer miasta
Stanis³awowa Wiktor Anuszkewiczus.
„Spotkanie zorganizowaliœmy
po to, by jeszcze bardziej umocniæ i rozwijaæ wspó³pracê z tymi placówkami edukacyjnymi,
które dzia³aj¹ w miastach
partnerskich Stanis³awowa, –
powiedzia³ „Kurierowi Galicyjskiemu” Mychaj³o Weres, kierownik miejskiego wydzia³u
edukacji w Stanis³awowie. –
mamy nadziejê, i¿ przyjaŸñ,
któr¹ nawi¹zaliœmy kilka lat
temu, bêdzie dobrym zal¹¿kiem
pracy, zakrojonej na wielk¹
skalê”.

Uroczysty moment zapocz¹tkowania nowego etapu
wspó³pracy
Obecnie co druga szko³a
w Stanis³awowie ma partnera
za granic¹. Dyrekcje szkó³,
nauczyciele i uczniowie prowadz¹ wymianê delegacji,
metod kszta³cenia i wychowania i po prostu przyjaŸni¹
siê z kolegami i rówieœnikami.
Najmocniejsze wiêzy przyjaŸni
zosta³y nawi¹zane z Polakami, poniewa¿ kraj jest blisko,
mo¿na siê porozumiewaæ bez
t³umacza, a i duchowo nasze
obydwa narody s¹ sobie bliskie.
„Szko³a nr 5 z Rzeszowa ju¿
od szeœciu lat wspó³pracuje ze
szko³¹ nr 3 w Stanis³awowie,
w której nauczanie jest prowadzone w jêzyku polskim, - mówi
zadowolony radny Rady Miasta
Rzeszowa Artur Berkowski. –
Przyje¿d¿a do nas wielu uczniów tej szko³y i wspólnie z

nasz¹ m³odzie¿¹ zwiedzaj¹
polskie zabytki, zamki i prastare grody. Aktualnie nawi¹zaliœmy wspó³pracê tak¿e ze
szko³¹ muzyczn¹ nr 2 im.
Wasyla Barwiñskiego. Zakres
wspó³pracy jest nieograniczony, bo szko³y rzeszowskie
s¹ otwarte na innowacje.”
Józef Supiñski, wicestarosta powiatu Nowa Sól w województwie lubuskim uwa¿a,
¿e Stanis³awów jest najlepszym partnerem zagranicznym
tego miasta. „Szko³y naszych
miast ³¹czy przyjaŸñ i nie s¹
to tylko s³owa. To tak¿e konkretne dzia³ania i praca wielu
osób, serdeczne spotkania
i przyjaŸnie, nawi¹zane miêdzy
nauczycielami i uczniami.”
Potwierdzeniem s³ów urzêdnika by³o podpisanie oœmiu

Swiet³ana Do³gowa – dyrektor stanis³awowskiej szko³y
nr 3 z polskim jêzykiem wyk³adowym demonstruje
goœciom „Kurier Galicyjski”
nowych umów partnerskich
miêdzy placówkami edukacyjnymi Przykarpacia oraz szko³ami i gimnazjami z Polski.
Przed podpisaniem umów
panu wicestaroœcie z racji jego
imienin wrêczono ogromny
tort. Œpiewano mu „Sto lat”
i „Mnohaja lita”.
Goœcie z Polski z radoœci¹
mówili o tym, ¿e, odwiedzaj¹c
szko³y ukraiñskie, ³¹cz¹ przyjemne z po¿ytecznym, poniewa¿ zbieraj¹ ciekawe doœwiadczenia, zw³aszcza w dziedzinie
wychowania. Goœciom zza granicy imponuje to, ¿e w szko³ach ukraiñskich wiele uwagi
poœwiêca siê prawu moralnemu

i wartoœciom. Jeœli chodzi o
problemy, to s¹ one identyczne:
brak œrodków na wynagrodzenia nauczycieli i rozwój
dzia³alnoœci placówek, a tak¿e
„sieroctwo spo³eczne”. Niestety,
w Polsce s¹ te¿ tzw. „eurosieroty” – to dzieci, których rodzice
wyjechali do pracy za granic¹.
Konferencja mia³a na celu
pomoc w odnalezieniu dróg do
pokonania problemów. Poza
tym, na konferencji po raz
pierwszy spotykali siê ze sob¹
i podpisywali umowy pracownicy placówek kszta³cenia
przedszkolnego oraz liceów
wieczorowych.

KG

DZIECI Z KRESÓW NA WAKACJACH W POLSCE
Wszystko zaczê³o siê w
2005 roku, kiedy po raz
pierwszy z inicjatywy biznesmena i spo³ecznika
Andrzeja Olizarowicza urz¹dzono w Milanówku dwutygodniowy wypoczynek dla
polskich dzieci z Bia³orusi.
W nastêpnych latach organizowanie wypoczynku dla
dzieci naszych rodaków
z Kresów kontynuowano,
poszerzaj¹c znacznie jego
ramy. W tym roku „wakacje po uœmiech”, jak je
nazwano, odbêd¹ siê ju¿ po
raz pi¹ty. Poprosi³em wiêc
Andrzeja Olizarowicza o rozmowê na ten temat
- Co sk³oni³o Ciebie, cz³owieka zajêtego biznesem
od rana do nocy, do podjêcia
tego rodzaju dzia³alnoœci?
- Po pierwsze, pochodzê
z okolic Grodna, wielokrotnie
tam po wojnie bywa³em u
przyjació³ i rodziny, widzia³em potrzeby i doszed³em do
wniosku, ¿e naszym rodakom,
a zw³aszcza dzieciom i m³odzie¿y nale¿y pomóc. Chodzi³o nie tylko o doraŸn¹
pomoc materialn¹ w postaci
tak potrzebnej odzie¿y,
przyborów szkolnych, ale i o
wsparcie duchowe, pog³êbienie wiêzi z Macierz¹, zarazem

utrwalanie naszej wspólnej
wiary.
- Powiedz, jak to siê zaczê³o? Jaki by³ program
pobytu goœci z Bia³orusi?
- To by³o spontaniczne
i tchnê³o spor¹ improwizacj¹,
poniewa¿ nie mia³em jeszcze
doœwiadczenia. W tym pierwszym dwutygodniowym
turnusie uczestniczy³y 42
osoby. Goszczono je w milanowskich rodzinach, a pobyt
sfinansowano ze sk³adek
osób prywatnych i lokalnych
firm. Na program pobytu
dzieci z³o¿y³y siê liczne wycieczki do miejsc, zwi¹zanych
z histori¹ i kultur¹ naszego
kraju, m.in. Zamek Królewski
w Warszawie, Muzeum Chopina w ¯elazowej Woli, pielgrzymki do Czêstochowy i Niepokalanowa, wizyty w stadninach koni i na fermie
hodowli strusi. Nie brakowa³o
rozrywki w postaci dyskotek,
czy grillowania w milanowskich ogrodach. Zawi¹za³y
siê te¿ przyjaŸnie, poniewa¿
naszym m³odym rodakom
z Bia³orusi towarzyszyli ich
rówieœnicy z Polski. Zauwa¿yliœmy, ¿e pog³êbi³o siê
zainteresowanie Polsk¹. Po
tym turnusie otrzymaliœmy
list z podziêkowaniem od
o. Waldemara S³oty, który

zapewni³ nas o modlitewnej
pamiêci i tym listem utwierdzi³ nas w przekonaniu, ¿e
warto kontynuowaæ tê inicjatywê.
- Jak wiêc ta inicjatywa
rozwinê³a siê?
- Wkrótce nawi¹zaliœmy
wspó³pracê z Caritasem Archidiecezji Warszawskiej i
wspólnie ju¿ zorganizowaliœmy kolejne turnusy.
By³o ³atwiej, bo pozyskaliœmy
dotacjê Ministerstwa Edukacji Narodowej i Wojewódzkiego Urzêdu Marsza³kowskiego. W 2006 r. uczestniczy³o
120 dzieci, w 2007 r. - 400,
w 2008 r. - 590. A w 2009 r.
zaplanowaliœmy 840 miejsc.
Wszystkie turnusy tym razem
zorganizowane bêd¹ w jednym oœrodku wczasowym

Caritasu w Broku nad rzekami Bug i Liwiec w piêknej
okolicy, stosunkowo blisko
Warszawy, co umo¿liwi organizowanie licznych wycieczek
na spotkanie z histori¹ i kultur¹ naszego kraju. W ub.
roku po raz pierwszy, w wyniku wspó³pracy z Ol¹ Biniszewsk¹ z Muzeum Lwowa
i Kresów Po³udniowo-Wschodnich w Kuklówce Radz., zapewniliœmy udzia³ w wakacjach uczniom ze Lwowa, ze
szko³y nr 10 im. œw. Magdy
Magdaleny (przyjecha³o 40
uczniów). W tym roku w wakacyjnym wypoczynku bêdzie
uczestniczyæ nie tylko m³odzie¿ ze Lwowa, ale i z Rawy
Ruskiej i ¯ó³kwi. Dodam, ¿e
w ró¿nych latach nasze dzia³ania wspomagali burmistrzowie Milanówka Jerzy
Wysocki i Grodziska Maz.
Grzegorz Benedykciñski, a
tak¿e pojedynczy sponsorzy,
jak Andrzej Sroczyñski, czy
firma „Andrea” produkuj¹ca
skarpety i rajstopy. W dalszym ci¹gu liczymy na pomoc
sponsorów indywidualnych
i firm. Zw³aszcza potrzebne
nam s¹ odzie¿, obuwie, przybory szkolne, zabawki na
potrzeby konkursów i aby
mog³a je zabraæ ze sob¹
m³odzie¿ wyje¿d¿aj¹c z Polski

do domów. Na szczególne
podziêkowanie zas³uguje pani
Aniela Kamiñska z Caritasu.
Bez jej wielkiego zaanga¿owania i pomocy organizacyjnej trudno sobie wyobraziæ
nasz¹ dzia³alnoœæ.
- Jaka konkluzja na dziœ
i na jutro?
- Inicjatywa godna kontynuowania, przyczynia siê do
pog³êbiania wiêzi naszych
m³odych rodaków z polskoœci¹, z jêzykiem polskim, lepszego poznania historii ojczyzny swoich przodków.
Uœmiech wypoczêtych dzieci
jest dla nas najlepsz¹ nagrod¹
za trudy organizacyjne i zachêt¹ do podobnych dzia³añ
w przysz³oœci.
Jako organizatorzy wakacji mo¿emy mieæ satysfakcjê,
¿e uda³o siê wszystko zorganizowaæ z podziwu godn¹
precyzj¹, a sponsorzy - ¿e wk³ad
finansowy, który wnieœli przyczyni siê do utrwalania wiêzi
z polskimi korzeniami. A co
dalej? Oczywiœcie: chcemy kontynuowaæ tego rodzaju dzia³alnoœæ w nastêpnych latach
przy wspó³pracy z Caritasem,
w³adzami samorz¹dowymi
i sponsorami, na których
wsparcie bardzo liczymy!
Rozmawia³
ANDRZEJ PETTYN
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Nie udało się Turkom, udało się urzędnikom

ZAWALIŁA SIĘ BRAMA POLSKA
W KAMIEŃCU PODOLSKIM
DMYTRO ANTONIUK
tekst i zdjêcia
Ksiêga martyrologii
zabytków kultury klasy
krajowej zosta³a, niestety,
uzupe³niona. W Kamieñcu
Podolskim czêœciowo zawali³a siê s³ynna Brama
Polska. To niepowtarzalna
budowla hydrotechniczna
okresu œredniowiecza.
Przykre to i paradoks, ale
jednak czasy nam najbli¿sze,
a dok³adnie – 17,5 roku niepodleg³oœci Ukrainy – to okres
najgorszy dla zabytków architektury. Najgorzej by³o w latach 90. Porównywalne do tego
s¹ jedynie lata 30-50 XX w.,
kiedy szala³ wandalizm komsomolców.

Tak wygl¹da³a Brama Polska jeszcze w œrodku lutego. Obecnie œciany frontowej
ju¿ nie ma...

obserwowane tej zimy. Pêkniêcia na murach Bramy
Polskiej by³y widoczne od wielu
lat, odk¹d spali³ siê dach.
W³aœnie owe pêkniêcia oraz
zmiany pogodowe spowodowa³y zawalenie siê zabytku.
Dyskusje na ten temat nie
maj¹ sensu. Tak¿e nie ma co
dywagowaæ nad tym, ¿e przez
15 lat, w których brama grozi³a zawaleniem siê, mo¿na
by³o uzbieraæ parê tysiêcy
grywien na zakup niewielkiej
iloœci cementu, ¿eby przynajmniej na pewien czas umocniæ
mury. Jednak, szczêœcie w nieszczêœciu: Wasyl Fencur, dyrektor „Rezerwatu”, mówi, ¿e
teraz œrodki na odnowienie
Bramy Polskiej zostan¹ przyznane, aczkolwiek proszono
o nie przez te wszystkie lata…
Miejsce zawalenia siê bramy

Tu do XVIII wieku by³y œluzy, zamykaj¹ce Smotrycz
Po tym, jak zlikwidowano
wiele instytucji sowieckich,
pa³ace, klasztory i muzea,
które sta³y siê niczyje, w najlepszym wypadku obrabowano,
w najgorszym – spalono. Tak
zginê³y piêkne pa³ace w Obodówce i Beliczynie pod Winnic¹. Z nastaniem nowego
tysi¹clecia zniszczono przez
podpalenie drewnian¹ cerkiew
w Podhorcach z roku 1756
oraz XVI-wieczny koœció³
w miasteczku Czarnielica na
Przykarpaciu. W po³owie zesz³ego miesi¹ca ten smutny
„ci¹g zdarzeñ” dotar³ do
Bramy Polskiej w Kamieñcu
Podolskim. Zabytek, ¿e tak
powiem, postanowiono „dobiæ”:
w 1994 roku spali³y siê jej
drewniane wie¿e, podpalone
przez ma³oletnich przestêpców. Teraz zawali³ siê mur
o wysokoœci dwupiêtrowej
kamienicy.
£y¿ka dziegciu
Zawalenie siê Bramy Polskiej jest podwójnie przykre,
poniewa¿ Stare Miasto w Kamieñcu Podolskim w ostatnich
latach bardzo intensywnie
i, co wa¿ne, sukcesywnie,
wraca do swego pierwotnego
stanu. Wiêkszoœæ prac reno-

wacyjnych zosta³a przeprowadzona w ostatnich dwu
latach. Œredniowieczny ratusz
ma now¹, bardziej zgrabn¹
kopu³ê, stoj¹cy obok koœció³
dominikanów ma odnowion¹
dzwonnicê, która ucierpia³a
na skutek po¿aru w 1994 r.
Na nowo zosta³a odbudowana
cerkiew p.w. œw. Trójcy i wreszcie Brama Ruska – drugi
unikatowy sk³adnik systemu
fortyfikacji. Wedle logiki,
nastêpna na liœcie zabytków
„uszczêœliwionych” mia³aby
byæ Brama Polska, ale có¿…
Powiedzmy, ¿e w mieœcie
nad Smotryczem w³adze maj¹
powa¿ne podejœcie do odnowienia zabytków. Wobec tego,
nie rozumiem w dwójnasób:
dlaczego taka powa¿na katastrofa jak zawalenie siê jednego
z najwa¿niejszych zabytków
zosta³o zauwa¿one dopiero po
tygodniu? Przecie¿ musia³o to
byæ bardzo dobrze s³yszalne,
rumor by³ nie lada! Niestety,
nawet mieszkañcy pobliskiego
osiedla „Folwarki polskie” st¹d nazwa bramy - zauwa¿yli
to, co siê sta³o dopiero wówczas, kiedy im pokazano stan
zniszczeñ. Niektórzy mówili
nawet: „By³a ruina, ruina
pozosta³a, tyle, ¿e na ziemi le¿y

Wie¿a nad bram¹ równie¿ mia³a spiczasty dach, ale siê spali³a w 1994 roku
zosta³o ogrodzone p³otem, widoczne wiêc, s¹ ju¿ jakieœ
dzia³ania w tym kierunku.

W ten sposób mo¿na zobaczyæ wie¿ê Kowalsk¹
na prawym brzegu Smotrycza
teraz wiêcej kamieni”. Mo¿na
by kogoœ podejrzewaæ o zniszczenie zabytku, jednak
by³aby to syzyfowa praca:
samochodem do bramy siê nie
podjedzie, zaœ na dŸwiganie
gdziekolwiek ogromnych

kamieni zgodziliby siê pewnie
tylko niewolnicy egipscy.
Pracownicy „Rezerwatu
historii i architektury” naradzili siê i doszli do wniosku, ¿e
wszystkiemu winne s¹ czêste
zmiany temperatur powietrza,

Dawno, dawno temu…
Rzeczywiœcie, nie ulega
¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e bramy
Polska i Ruska, jako œredniowieczne hydrotechniczne
budowle zaporowe, s¹ wyj¹tkowe. Czegoœ podobnego, poza
Kamieñcem, nie mo¿na by³o
spotkaæ w ca³ej Europie
Wschodniej. Bramy zosta³y
zbudowane w pierwszej po³owie wieku XVI, ¿eby mo¿na
by³o, w przypadku zagro¿enia
ze strony nieprzyjació³, zalaæ
g³êboki kanion p³ytkiego i dostêpnego dla przejœcia w bród
Smotrycza. S¹ informacje
o tym, i¿ jednym z projektantów tej budowli by³ s³ynny
malarz niemiecki Albrecht
Durer, który ze wzglêdu na
swe ró¿norakie, tak¿e techniczne zdolnoœci, jest niekiedy
okreœlany mianem „Leonarda
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Pó³nocy”. Zapory wielokrotnie
by³y puszczane w ruch, byæ
mo¿e w³aœnie dziêki nim
miasto zosta³o zdobyte przez
nieprzyjació³ zaledwie jeden
raz. By³o to wojsko tureckie,
licz¹ce kilkaset tysiêcy ¿o³nierzy. W wieku XVIII system
zaporowy by³ ju¿ tak zu¿yty, ¿e
zapory zosta³y rozebrane, a
nawet w pobli¿u Bramy Polskiej zosta³ wybudowany
most. W tym celu rozebrano
niektóre wie¿e tej¿e bramy.
Dziœ po zabytku pozosta³y
wie¿e Nadbramna (która siê
zawali³a), Nad ska³¹ oraz
Nadbrze¿na. Wszystkie trzy s¹
na lewym brzegu, zaœ wie¿a
Kowalska – na prawym. Niestety, tej ostatniej nie mo¿na
podziwiaæ z bliska. Jacyœ nowobogaccy ogrodzili j¹ w³asnym p³otem, za którym warcz¹
z³e psy, zaœ wie¿a jest u¿ytkowana przez nich jako budynek
gospodarczy. Jest tam co
podziwiaæ, poniewa¿ w wie¿y
zachowa³y siê otwory strzelnicze w kszta³cie kluczy, a tak¿e
dach. Niemal¿e ca³kowity autentyk, tyle, ¿e pe³ny worków
z ziemniakami…

Jak dotrzeæ do Kamieñca Podolskiego, ¿eby
zobaczyæ, czy w najbli¿szym czasie Brama
Polska zostanie odnowiona?
Tam – poci¹giem nr 623.
Wyjazd z Kijowa o godz. 19.40,
przyjazd do Kamieñca Podolskiego – o 6.47. Do Kijowa
jedzie poci¹g nr 624. Wyjazd
z Kamieñca o godz. 20.50,
przyjazd do Kijowa o godz.
7.31. Wartoœæ przejazdu
w przedziale kolejowym – 80
grywien, w wagonie z miejscami do le¿enia – 57 grn.

ŻANNA KOMAR I TRZECIE MIASTO GALICJI

Przemawia Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie
Mychaj³o Brodowicz

Prezentacji ksi¹¿ki dokonuj¹ Ihor Panczyszyn i ¯anna Komar
HALINA P£UGATOR
tekst i zdjêcia
„Trzecie miasto Galicji.
Stanis³awów i jego architektura w okresie autonomii
galicyjskiej”. To tytu³ ksi¹¿ki
¯anny Komar. O ¯annie,
m³odej pani architekt, urodzonej i mieszkaj¹cej w Stanis³awowie pisaliœmy niejednokrotnie. Jej monografia
Stanis³awowa, o której pisa-

ma³o. To jednak spowodowa³o,
¿e spotkanie z autork¹ sta³o
siê bardziej intryguj¹ce.
Na uroczystoœæ przybyli:
Radca Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Olga
Hnatiuk, Konsul Generalny
Ukrainy w Krakowie Mychaj³o
Brodowicz, przewodnicz¹cy
Iwano-Frankowskiej Rady
Obwodowej Ihor Olijnyk,
prorektor d.s. wspó³pracy miêdzynarodowej Uniwersytetu

Do obecnych zwraca siê
Przewodnicz¹cy Rady
Obwodowej w Stanis³awowie Ihor Olijnyk

PRACA W POLSCE

POSZUKUJEMY
PRACOWNIKÓW

- pracownicy do sprz¹tania
obiektów (wynagrodzenie miesiêczne oko³o 4000 UAH, zakwaterowanie bezp³atne)
- oraz pracowników w innych
zawodach.
Kontakt:
BCJ Konsalting, Sp. z o.o.,
Oddzia³ w Polsce
ul. Karkonoska 10/210,
53-015 Wroc³aw
tel.: +480717879815,
+480717879816
info@bcj-konsalting.eu
Prowadzimy nabór kandydatów
do pracy w zak³adzie przetwórstwa warzyw i owoców
na okres 6 miesiêcy.
Kontakt:
BCJ Konsalting, Sp. z o.o.,
oddzia³ w Polsce
tel.: (071) 7879815,
7879816

Ihor Cependa - prorektor
Uniwersytetu Przykarpackiego d.s. miêdzynarodowych

Uczestnicy prezentacji. W centrum – Radca Ambasady
RP w Kijowie Olga Hnatiuk
liœmy ju¿ w numerze grudniowym naszego pisma,
zosta³a wydana w ma³ym
nak³adzie. Wyczerpa³ siê,
wiêc trzeba by³o edytowaæ
wydanie drugie. Taki sukces ksi¹¿ki stanis³awowianki, odniesiony w Polsce,
cieszy i daje nadziejê.
Prezentacja ksi¹¿ki na
Ukrainie odby³a siê 20 marca
w Centrum Kulturalno-Artystycznym „E” w Stanis³awowie.
Impreza by³a nietypowa, poniewa¿ ka¿da prezentacja
przewiduje swego rodzaju
promocjê, a w jêzyku ukraiñskim ksi¹¿ka dotychczas siê
nie ukaza³a. Egzemplarzy w
jêzyku polskim te¿ jest bardzo

Przykarpackiego Ihor Cependa. Byli obecni tak¿e znani
na Przykarpaciu architekci,
artyœci, a tak¿e wyk³adowcy i
studenci. Goœci przyby³o tylu,
¿e zabrak³o nawet miejsc
stoj¹cych. Wszyscy s³uchali
autorki z uwag¹ i zainteresowaniem. Moderatorem spotkania by³ architekt, pe³nomocnik d.s. ochrony dziedzictwa
kulturowego w Stanis³awowie
Ihor Panczyszyn.
¯anna Komar opowiedzia³a
goœciom o architekturze miasta
w okresie autonomii galicyjskiej, ilustruj¹c tê wyprawê
wg³¹b czasu licznymi przeŸroczami – archiwalnymi i wspó³czesnymi. Goœcie, obecni na

czasie istnia³y pewne kryteria
oceny, ¿e tak powiem, ich znaczenia. Pierwsze – to liczba
ludnoœci, drugie – wa¿ne obiekty. Wszystko to w Stanis³awowie by³o w odpowiedniej
iloœci. Wymowny by³ tak¿e
fakt, ¿e w naszym mieœcie
dzia³a³a trzecia w Galicji dy-

prezentacji,
nie tylko poznawali
ciekawe
miejsca, ale
te¿ dowiadywali siê
o nich wiele
nowego. W
ksi¹¿ce s¹,
oczywiœcie,
ilustracje
i mapy, których, jak Na prezentacji nie ma gdzie szpilki wsadziæ
na wydanie
specjalistyczne, jest nadzwy- rekcja kolei. W zwi¹zku z tym,
czaj du¿o. Wszystko to zosta³o zaczêli do nas przyje¿d¿aæ
uzupe³nione informacjami in¿ynierowie, architekci.
o mieszkañcach miasta, Wszyscy oni z regu³y zdobywali
poniewa¿ œrodowisko archi- wykszta³cenie w Wiedniu lub
tektoniczne od¿ywa tylko we Lwowie. Wobec tego, w archidziêki zdarzeniom, które staj¹ tekturze obecnego Stanissiê udzia³em jego miesz- ³awowa s¹ widoczne dwa
kañców.
kierunki, dwie tradycje oraz
„Swoj¹ ksi¹¿kê nazwa³am: w³aœciwa mu jest jakaœ nie„Trzecie miasto Galicji”, - powtarzalna atmosfera”.
komentuje autorka specjalnie
Ksi¹¿ka ¯anny Komar jest
dla czytelników „Kuriera Ga- tylko pocz¹tkiem, inspiracj¹
licyjskiego”. – Mowa tu o Ga- do dalszych badañ, napisania
licji, jako pojêciu, istniej¹cym rozpraw naukowych, monow wieku XIX. Pierwszym mias- grafii naukowo-popularnych
tem by³ Lwów, drugim – Kraków, oraz dzie³ literackich. Poza
natomiast o to, by mieæ zasz- tym, bêdzie ona odpowiednim
czyt zostaæ trzecim, walczy³o upominkiem dla osób, których
bardzo wiele miast. W owym interesuje urbanistyka.
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Polski „biskup zesłaniec”

31 marca 2009 * Kurier Galicyjski

BĘDZIEMY MIELI NOWEGO ŚWIĘTEGO Z WOŁYNIA
KONSTANTY CZAWAGA
tekst
zdjêcia archiwum
Sióstr Rodziny Maryi
11 paŸdziernika w Watykanie
Ojciec Œwiêty Benedykt
XVI dokona kanonizacji b³.
abpa Zygmunta Szczêsnego
Feliñskiego, metropolity
warszawskiego i za³o¿yciela Zgromadzenia Sióstr
Rodziny Maryi, los którego
by³ powi¹zany z Galicj¹.
Wed³ug doniesieñ mediów
katolickich z Rzymu, decyzja
o tym zapad³a 14 lutego na
zwyczajnym konsystorzu publicznym, który w obecnoœci
papie¿a odby³ siê dziœ w Watykanie. Dotyczy³ on kanonizacji dziesiêciorga b³ogos³awionych. Piêcioro z nich og³oszonych zostanie œwiêtymi
26 kwietnia, pozostali 11 paŸdziernika. W tej drugiej grupie
bêdzie polski „biskup zes³aniec”. W naszej pamiêci jeszcze
jest œwie¿e wydarzenie z 18
sierpnia 2002 roku, gdy na
krakowskich B³oniach S³uga
Bo¿y Jan Pawe³ II beatyfikowa³
arcybiskupa Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego podczas
swej ostatniej pielgrzymki do
ojczyzny. Potwierdzenie drugiego cudu po beatyfikacji by³o
niezbêdnym warunkiem kanonizacji. Benedykt XVI uzna³
cud dokonany za wstawiennictwem b³. Zygmunta Feliñskiego. Chodzi o nadzwyczajne
uzdrowienie s. Stefanii Zelek
ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi. Zakonnica cierpia³a na zanik szpiku kostnego.
Jej stan by³ beznadziejny, zagra¿aj¹cy ¿yciu. Siostra trafi³a
do kliniki hematologicznej
w Krakowie, pod obserwacjê
specjalistów. Wtedy nast¹pi³a
nag³a poprawa jej stanu zdrowia.
Arcybiskup Zygmunt Szczêsny Feliñski by³ metropolit¹
warszawskim w czasie Powstania Styczniowego. Urodzi³
siê w pobo¿nej i patriotycznej
rodzinie szlacheckiej 1 listopada 1822 r. w Wojutynie,
w powiecie ³uckim, na Wo³yniu.
Jego ojciec, Gerard by³ deputatem s¹du okrêgowego w ¯ytomierzu. Matka, Ewa po
œmierci mê¿a samotnie wychowywa³a szeœcioro dzieci.
W 1837 r. przenios³a siê do
Krzemieñca, gdzie w 1837 r.
zosta³a aresztowana za udzia³
w spisku Szymona Konarskiego i zes³ana na Syberiê.
W 1840 r. Szczêsny Feliñski podejmuje naukê na
wydziale matematycznym
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napisa³ list do cara Aleksandra II. Zosta³ uwiêziony i zes³any do Jaros³awia nad Wo³g¹,
gdzie przebywa³ przez 20 lat.
Po uwolnieniu w 1883 roku
nie mia³ prawa powrotu do
Warszawy.
Po powrocie z wygnania w
1883 r. zamieszka³ w DŸwiniaczce, biednej wsi galicyjskiej
na Podolu (obecnie obwód
tarnopolski) w maj¹tku hrabiów Kêszyckich i Kozie-

B³. abp Zygmunt Szczêsny Feliñski

Siostry ze Zgromadzenia Rodziny Maryi w DŸwiniaczce
uniwersytetu w Moskwie,
a w 1847 r. przez Lwów i Kraków wyje¿d¿a do Pary¿a, gdzie
kontynuuje studia na Sorbonie i w College de France.
PrzyjaŸni siê z Juliuszem S³owackim. Po jego œmierci postanowi³ poœwiêciæ siê Bogu.
W 1851 r. wst¹pi³ do seminarium duchownego w ¯ytomierzu. Po ukoñczeniu Akademii Duchownej w Petersburgu w 1855 r. otrzyma³
œwiêcenia kap³añskie. W tamtejszej stolicy Rosji, w 1857 r.
otworzy³ sierociniec i za³o¿y³
Zgromadzenie Sióstr Rodziny
Maryi, któremu powierzy³
opiekê nad ubogimi. Ks. Feliñski pe³ni³ funkcjê spowied-

Wœród mieszkañców wsi DŸwiniaczka
na Podolu, gdzie obecnie nie ma
Polaków, trwa przekonanie, ¿e
zmar³y Arcybiskup Zygmunt
Szczêsny Feliñski chroni wieœ przed
gradobiciem i ¿e modlitwa do niego
jest skuteczna.

nika alumnów i kapelana w
petersburskiej Akademii Duchownej i by³ profesorem filozofii na tej uczelni. 6 stycznia
1862 r. papie¿ Pius IX mianowa³ go arcybiskupem metropolit¹ Warszawskim. Sakrê
biskupi¹ przyj¹³ w Petersburgu 26 stycznia tego roku. 9 lutego przyby³ do Warszawy.
Arcybiskup Feliñski w ci¹gu szesnastu miesiêcy pasterzowania rozwin¹³ wszechstronn¹ dzia³alnoœæ w zakresie odrodzenia duchowego
Archidiecezji Warszawskiej:
zreformowa³ seminaria i Akademiê Duchown¹, za³o¿y³
schronisko dla biednych
dzieci, zwo³a³ zjazd duchowieñstwa, przygotowa³ materia³y do synodu archidiecezji
i metropolii warszawskiej.
Upowszechni³ nabo¿eñstwo
majowe ku czci Najœwiêtszej
Maryi Panny. Po wybuchu
Powstania Styczniowego w
1863 r. stan¹³ w obronie praw
narodu polskiego i Koœcio³a
rzymskokatolickiego, m.in.

PóŸniej trumnê przewieziono
do Czortkowa, a nastêpnie do DŸwiniaczki. W 1920 roku
jego zw³oki przewieziono do
Warszawy i tymczasowo z³o¿ono w dolnym koœciele œw.
Krzy¿a, a rok póŸniej, 14
kwietnia 1921 r. odby³ siê
uroczysty pogrzeb, trumnê
z³o¿ono w podziemiach katedry warszawskiej.
A wœród ludnoœci DŸwiniaczki, gdzie obecnie nie ma

Mieszkañcy DŸwiniaczki ubrani w stroje ludowe witaj¹
chlebem i sol¹ bpa rzymskokatolickiego ze Lwowa Leona
Ma³ego
brodzkich. Wed³ug œwiadectwa
mieszkañców tej wsi, dwunastoletni pobyt arcybiskupa
Feliñskiego w DŸwiniaczce sta³
siê wielkim b³ogos³awieñstwem. Dziêki staraniom arcybiskupa za³o¿ono tam pierwsz¹ szko³ê dla dzieci polskich
i ukraiñskich, wzniesiono nowy budynek szkolny, koœció³,
klasztor, dok¹d sprowadzi³
Siostry Rodziny Maryi. Jego
córki duchowe oprócz pracy
oœwiatowej nios³y pomoc pielêgniarsk¹ i charytatywn¹.
Arcybiskup Zygmunt Szczêsny
Feliñski czêsto przebywa³ te¿
w pobliskich Czerniowcach
na Bukowinie, gdzie nawet
planowa³ siê osiedliæ. Z jego
inicjatywy Siostry Rodziny
Maryi za³o¿y³y w Czerniowcach przytu³ek dla dzieci,
szwalniê, potem szko³ê z internatem i inne dzie³a, które
trwa³y do II wojny œwiatowej.
Arcybiskup Feliñski zmar³
w Krakowie 17 wrzeœnia 1895
roku w opinii œwiêtoœci. Cia³o
jego pochowano na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Polaków, trwa przekonanie, ¿e
zmar³y Arcybiskup Zygmunt
Szczêsny Feliñski chroni wieœ
od gradobicia i ¿e modlitwa do
niego jest skuteczna. Przypisywano te¿ moc uzdrawiaj¹c¹
wodzie ze Ÿróde³ka, które
arcybiskup odkry³, przy którym za ¿ycia bardzo czêsto
odpoczywa³ i modli³ siê. Mieszkañcy wsi zawsze goœcinnie
przyjmuj¹ pielgrzymów, siostry zakonne i osoby œwieckie,
którzy razem z duchowieñstwem rzymskokatolickim co
rocznie nawiedzaj¹ DŸwiniaczkê.
„Trwamy w radosnym i
dziêkczynnym oczekiwaniu
na b³ogos³awiony dzieñ kanonizacji w Rzymie za³o¿yciela
naszego Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Rodziny Maryi
– powiedzia³a dla „Kuriera”
s. Teresa, która pracuje we
lwowskiej Bazylice Metropolitalnej. - Nasz dom generalny
do II wojny œwiatowej znajdowa³ siê we Lwowie i w tej
kolebce zgromadzenia siostry
pracuj¹ po dzieñ dzisiejszy”.

Wypowiedzi
bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
„Nie mia³em ¿adnej pretensji do zostania mê¿em
stanu; jedyn¹ moj¹ ambicj¹, by³o pozostaæ zawsze
w prawdzie, byæ moralnie jak brylant przezroczystym, a jeœli byæ mo¿e – i czystym jak brylant”
***
„Do walki przeto siê gotujê, bo walki siê spodziewam, a wiêc i broñ zawczasu przygotowaæ winieniem.
Lecz broñ ta nie materialna, ale duchowa byæ
musi…, t¹ broni¹ jest modlitwa i ofiara. Oto s¹
orê¿e…, którymi Koœció³ walczy i zwyciê¿a”.
Podczas ceremonii ingresu do katedry œw. Jana
w Warszawie 16 lutego 1862
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Kościół na Ukrainie
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NOWA PARAFIA
BISKUP MARIAN BUCZEK
W PODLWOWSKIM MALECHOWIE – NOWYM
ORDYNARIUSZEM
DIECEZJI CHARKOWSKO
ZAPOROSKIEJ

KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcia
Po ponad 60 latach zosta³a
odnowiona parafia rzymskokatolicka w Malechowie,
podmiejskiej wsi po³o¿onej
przy wjeŸdzie do Lwowa –
na trasie kijowskiej. 15 marca
odby³o siê uroczyste wprowadzenie proboszcza
ks. Mariana Skowyry do
koœcio³a œw. Micha³a
Archanio³a.
590 lat temu Malechów,
o którym najdawniejsza
wzmianka w Ÿród³ach pisanych pochodzi z roku 1377,
otrzyma³ prawo magdeburskie. W ci¹gu czterech stuleci
ta wieœ, bêd¹ca w³asnoœci¹
miasta Lwowa, ze swoich dochodów utrzymywa³a lwowski
szpital Œwiêtego Ducha oraz
zak³ad dla inwalidów œw.
£azarza. Wed³ug materia³ów
archiwalnych parafia katolicka w Malechowie powsta³a
w koñcu XV wieku. Wspó³czesny murowany koœció³
wzniesiono w latach 70. XVIII
wieku. Przed II wojn¹ œwiatow¹ do okrêgu parafialnego
nale¿a³o ponad trzy tysi¹ce
wiernych z Malechowa, równie¿ z okolicznych wsi Dublany, Grzybowice i Zboiska. Po
wojnie koœció³ w Malechowie
zamkniêto i pocz¹tkowo wykorzystywano jako spichlerz,
a po przebudowie urz¹dzono
tam mieszkania dla nauczycieli. Przez dziesiêæ lat miejscowa
wspólnota rzymskokatolicka
walczy³a o przekazanie œwi¹tyni. 29 wrzeœnia 2002 roku
kardyna³ Marian Jaworski
odprawi³ tu pierwsz¹ powojenn¹ Mszê œw. odpustow¹,
a trzy lata póŸniej poœwiêci³
wyremontowany koœció³. Do
wiernych zaczêli doje¿d¿aæ
kap³ani z Katedry Lwowskiej.
Radoœæ odrodzonej wspólnoty parafialnej dzieli³o z wiernymi wielu goœci, wœród nich
– przedstawiciele Konsulatu
Generalnego RP we Lwowie,
prezes Federacji Polskich Organizacji na Ukrainie Emilia
Chmielowa, wójt Malechowa
Wo³odymyr Señkowski, wierni

Ks. Marian Skowyra, obok (od prawej) ks. prawos³awny

Bp Marian Buczek

Uczestnicy Mszy œw. w Malechowie
obrz¹dku wschodniego, proboszcz prawos³awny. Cieszy³
siê i bardzo by³ wzruszony
przedwojenny parafianin
koœcio³a w Malechowie Adolf
Wis³owski, który obecnie
mieszka we Lwowie.
Przed rozpoczêciem Mszy
œw. nowy proboszcz malechowski ks. Marian Skowyra z³o¿y³
serdeczne podziêkowanie ks.
pra³atowi Wiktorowi Antoniukowi, dziekanowi lwowskiemu
i proboszczowi Lwowskiej
Katedry, dziêki któremu ten
koœció³ zosta³ wyremontowany
i piêknie odnowiony. Wielk¹
i przyjemn¹ niespodziank¹
dla parafian sta³ siê dar dob12
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Stanis³awa Nowosad

Santo subito!
A my… wci¹¿ czekamy
Z utêsknieniem.
I mijaj¹ lata,

roczyñców ze Lwowa. Pañstwo
Andropowie sponsorowali
g³ówny o³tarz w XVI-wiecznym
stylu, gdzie zosta³ umieszczony wielki obraz Matki
Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy
autorstwa znanych twórców
sztuki sakralnej Lwa i Andrija
Demianczuków. Dziêki wsparciu finansowemu pana Igora
¯uka zosta³ uratowany i odnowiony oryginalny obraz œw.
Teresy od Dzieci¹tka Jezus,
który umieszczono w niszy
bocznej.
Teraz w koœciele œw. Micha³a Archanio³a w Malechowie s¹ codziennie odprawiane
nabo¿eñstwa.

Ksiêdzu Marianowi Skowyrze,
naszemu przyjacielowi, serdeczne
gratulacje sk³ada ca³y zespó³
„Kuriera Galicyjskiego”.

Santo subito!…
Santo subito!
Wo³a³ œwiat ca³y
Z ³zami w oczach,
sercem gorej¹cym…
Rzesz miliony
Sternika ¿egna³y,
Œwiat siê ³¹czy³
w modlitwie gor¹cej.

KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcie

I wci¹¿ milcz¹
Watykañskie bramy,
Czas ucieka!
To ju¿ czwarta data.
Ojcze Œwiêty,
nasz umi³owany!

Tyle cudów nios³eœ
ludom w darze.
Dziœ u tronu
Tyœ Pana nad Pany,
Pomó¿ Sam,
abyœ wszed³ na o³tarze.
Ojcze Œwiêty!
Nam serca pa³aj¹,
Kiedy wspomnim
œwietlist¹ Tw¹ postaæ.
Pomó¿ Sam,
rzesze ludzi b³agaj¹,
Pomó¿ Sam,
abyœ œwiêtym
móg³ zostaæ.
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19 marca w Watykanie
og³oszono, ¿e Ojciec Œwiêty
Benedykt XVI przyj¹³
rezygnacjê biskupa Stanis³awa Padewskiego OFMCap,
ordynariusza diecezji
charkowsko-zaporoskiej na
Ukrainie z³o¿on¹ ze wzglêdu
na wiek. Od tej chwili jego
miejsce zajmie dotychczasowy koadiutor, 56-letni
biskup Marian Buczek.
Radoœæ na wiadomoœæ o tej
nominacji wyrazi³ przewodnicz¹cy ³aciñskiego episkopatu Ukrainy, arcybiskup
Mieczys³aw Mokrzycki, Metropolita Lwowski. Zwróci³ on
uwagê, ¿e przed nowym ordynariuszem stoi ogrom zadañ,
zarówno duszpasterskich, jak
i strukturalnych (budowa nowych œwi¹tyñ, kurii i siedziby
biskupiej). „Ufam, ¿e z Bo¿¹
pomoc¹ ten m³ody, energiczny
cz³owiek sprosta wyzwaniom,
jakie go czekaj¹ w tej trudnej
i bardzo rozleg³ej diecezji –
powiedzia³ arcybiskup Mokrzycki. – Wierzê, i¿ z pomoc¹
kap³anów, którzy tam wiernie
pracuj¹, uda mu siê dokonaæ
tego, co w sercu nosi ju¿ od
roku jako koadiutor”.
Jednym z najpilniejszych
zadañ czekaj¹cych nowego
ordynariusza bêdzie ostateczne odzyskanie koœcio³a œw.
Józefa w Dniepropietrowsku,

do którego roœci pretensje
amerykañski inwestor. Korzystaj¹c z trwaj¹cej w Zaporo¿u
sesji plenarnej episkopatu
Ukrainy, tamtejsi biskupi
wyrazili pe³n¹ solidarnoœæ ze
wspólnot¹ katolick¹ z Dniepropietrowska.
„W ubieg³ym roku podczas
Konferencji Episkopatu na
Ukrainie, która odby³a siê w
Zarêczanach k. ¯ytomierza,
otrzymaliœmy wiadomoœæ, ¿e
koœció³ w Dniepropietrowsku
zosta³ przekazany naszej
wspólnocie parafialnej –
stwierdzi³ arcybiskup Mieczys³aw Mokrzycki. – Ale po
pewnym czasie ta nasza radoœæ
niestety zosta³a przemieniona
w ma³¹ gorycz”.
Na zakoñczenie 33. sesji
Konferencji Episkopatu, która
odby³a siê w dniach 19-21
marca w Zaporo¿u, biskupi
pojechali do Dniepropietrowska, aby okazaæ solidarnoœæ z tymi wiernymi, którzy
od wielu lat czyni¹ starania,
aby ten koœció³ zosta³ im
przekazany.
Podczas Mszy œw. przed
niezwróconym koœcio³em parafialnym biskupi prosili Pana
Boga o b³ogos³awieñstwo, aby
ten koœció³ zosta³ przekazany
tym, do których nale¿a³, i aby
w nim mo¿na by³o oddawaæ
czeœæ Panu Bogu i zanosiæ
modlitwy.
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Druga Polska? No prawie…

1 kwietnia 2009 * Kurier Galicyjski

TU MIESZKAJĄ LUDZIE SZCZĘŚLIWI
SZYMON KAZIMIERSKI
Nanortalik
Grenlandia po³udniowa
Przyjecha³em na Grenlandiê po to, ¿eby sprawdziæ
rewelacje, o jakich dowiedzia³em siê w Warszawie.
Pocz¹tkowo nie chcia³em
wierzyæ swoim rozmówcom.
By³em pewny, ¿e sensacja
tej miary nie mo¿e byæ na
œwiecie nieznana. A jednak!
Ka¿dy pytany przeze mnie,
nie mia³ o tej sprawie nawet
bladego pojêcia. – Co?! Druga Polska na Grenlandii??!!
Pierwsze, co mog³em zrobiæ, to pobieg³em do biblioteki,
¿eby sprawdziæ, czy naprawdê
jest tak, jak mi mówiono, ¿e
Grenlandia ma polsk¹ flagê.
Znalaz³em rysunek flagi
Grenlandii i poczu³em, ¿e
zaraz upadnê. Flaga Grenlandii by³a BIA£O-CZERWONA!
Myœlicie, ¿e ³atwo jest, nie
znaj¹c prowadz¹cych do niej
dróg, dojechaæ do Grenlandii?
–Wcale nie jest ³atwo! Uda³o mi siê to dopiero z duñskiej
Kopenhagi. Dobrze siê domyœli³em, ¿eby pojechaæ do Kopenhagi, bo przecie¿ Grenlandia d³ugi czas nale¿a³a do
Danii, wiêc kto, jak kto, ale
Duñczycy powinni o tym kraju
wiedzieæ najwiêcej.
Chyba dwumetrowy, brodaty Duñczyk siedz¹cy w biurze firmy przewozów morskich
turystycznych i towarowych,
który swym wygl¹dem przypomina³ przebranego w garnitur Wikinga, t³umaczy³ mi
cierpliwie, ¿e na Grenlandiê
najlepiej wybraæ siê tradycyjnie, czyli drog¹ morsk¹.
Po³¹czenia lotnicze s¹ niepewne. Pogoda na Grenlandii
czêsto nie pozwala na l¹dowanie wielkich samolotów,
a statek morski, to statek.
Wszystko wytrzyma i niczego
siê nie boi. Gdy ju¿ siê zgodzi³em z Wikingiem, ¿e nale¿y
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Flaga Grenlandii

Pan Tadek z ³opat¹ w rêce
zaczyna odœnie¿anie
swojej dzia³ki
Nigdzie nie widaæ œniegu i lodu
Œrodek p³atniczy na Grenlandii, samorodne z³oto,
które ka¿dy mo¿e wykopaæ
sobie w ogródku. W czasie
obecnego kryzysu, obiekt
zawiœci ca³ego œwiata

Akt króla Chistiana I nadaj¹cy po³udniow¹ Grenlandiê
Polakom
rz¹dzaj¹c napitek, co chwila
wtr¹ca³ po polsku – kochaaany, - kochaaany, la³ gorza³ê
pod wierzch i zachêca³ do
wypicia tr¹caj¹c szklaneczkami. Gorza³a by³a cholernie
mocna, ale jakoœ prze³kn¹³em,
a tu widzê, ¿e Wiking nalewa
nastêpn¹.
- Druga nóska, druga nóska – zachêca³, wiêc musieliœmy wypiæ na drug¹ nóskê.
Dowiedzia³em siê, ¿e powinienem pop³yn¹æ do mias-

Na Grenlandiê najlepiej wybraæ siê
drog¹ morsk¹. Po³¹czenia lotnicze s¹
niepewne, a statek morski – to
statek. Wszystko wytrzyma i niczego
siê nie boi.

wykupiæ bilet na statek, dosz³o
do k³opotliwej sytuacji, bo nie
wiedzia³em, do jakiego portu
na Grenlandii chcê dop³yn¹æ.
Wiking przez chwilê wydawa³
siê byæ zawiedziony moim
gapiostwem. Wreszcie zapyta³,
po co jadê na Grenlandiê, a
gdy mu powiedzia³em, poderwa³ siê zza biurka, roz³o¿y³
szeroko rêce, uca³owa³ mnie
z dubeltówki i wyci¹gn¹³ z
szafki pêkat¹ butelkê jakiegoœ,
jak siê za chwilê okaza³o, piekielnego alkoholu i dwie szklaneczki z grubego szk³a. Przy-

teczka i portu Nanortalik na
po³udniu Grenlandii, a tam
dopytaæ siê o pana Olka.
Wszyscy go tam znaj¹, firma
mojego Wikinga utrzymuje
z nim kontakt od wielu lat,
a wiêc powinienem siê z nim
spotkaæ bez ¿adnych trudnoœci.
Tak zwany „nos” podpowiada³ mi, ¿e znalaz³em siê na
dobrej drodze. O tym, ¿e na
Grenlandii mogê znaleŸæ drug¹ Polskê œwiadczy³o „polskie”
zachowanie ogromnego Duñczyka, potwornie mocny bimber prosto z Grenlandii, jaki

w³aœnie piliœmy, a i to, ¿e przy
którejœ kolejce, Wiking ca³kiem
poprawnie zaœpiewa³ po
polsku „Wszystkie rybki œpi¹
w jeziorze”.
Gdy statek dochodzi³ do
nadbrze¿a w Nanortalik, zadziwi³ mnie widok rosn¹cej
wokó³ portu bujnej i intensywnie zielonej roœlinnoœci,
doœæ ciep³a pogoda i brak
jakiegokolwiek œniegu i lodu.
Mo¿na siê by³o przekonaæ, ¿e
stara duñska nazwa wyspy
Grenlandia, czyli Zielony Kraj,
wcale nie by³a przesadzona.
-Ca³¹ po³udniow¹ Grenlandiê nada³ polskiemu ¿eglarzowi i odkrywcy Janowi z Kolna, król duñski Christian I Oldenburg ju¿ w XV wieku i na
to, proszê pana, znalaz³y siê
dokumenty – opowiada³ mi
pan Olek, u którego siê zatrzyma³em. – Duñczycy, pust¹
w³aœciwie Grenlandiê zajêli na
sta³e dopiero w wieku XVIII
i traktowali j¹, jak swoj¹
koloniê do ostatnich lat sie12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Flaga Grenlandii
jest podobna do
polskiej, tylko
ma kó³ko,
symbolizuj¹ce
Ko³o Polarne

demdziesi¹tych (1978), poczym
musieli nam j¹ oddaæ –
kontynuowa³ pan Olek.
-Rany Boskie! Co pan opowiada? Panu oddali? – zawo³a³em.
-Nie mnie, ale Komitetowi
Polskiemu, któremu przewodniczê. Musieli oddaæ, kiedy
zobaczyli dekret z podpisem
i pieczêci¹ swojego w³asnego
króla.
- A Polska, pañstwo polskie,
nie robi³o afery? Nie interweniowa³o?
-Nie interweniowa³o, a nawet oficjalnie odciê³o siê od
sprawy. Polska by³a wtedy za
¯elazn¹ Kurtyn¹. Polskê wtedy
interesowa³a sprawa narastaj¹cej wewn¹trz rewolucji, a nie
jakieœ tam terytoria, w rozu-
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Polacy lubi¹ siê
z Eskimosami
i mog¹ siê nawet
z nimi wymieszaæ. Tu ci¹gle
brakuje kobiet.
Nawet stara
i brzydka ma
niesamowite
powodzenie.

a Grenlandia nie wesz³a. Dania siê szykuje do przyjêcia
Euro, a my w ogóle nie mamy
pieniêdzy!
U nas za wszystko p³aci siê
z³otem, dlatego wszêdzie, w
sklepach i nie w sklepach zobaczy pan aptekarskie wagi.
Z³oto siê u nas kopie na ogródku. Nikt siê przedtem tego
nie spodziewa³. Gdy przejmowaliœmy ten kraj, by³ on zasypany œniegiem, nieodgarnianym przez stulecia. Ziemi
pod nogami w ogóle nie by³o

W Grenlandii za wszystko p³aci siê
z³otem, które kopie siê na ogródku.
W czasach kryzysu to jedyna na
œwiecie potêga finansowa. ¯yje siê
tam najpewniej, najbogaciej i najbezpieczniej.

mieniu towarzyszy partyjnych
po³o¿one na koñcu œwiata
i przysypane œniegiem i lodem. Jako flagê naszej Grenlandii chcieliœmy pocz¹tkowo
przyj¹æ po prostu flagê polsk¹,
ale nam w ONZ wyt³umaczono, ¿e tak nie mo¿na. ¯e ju¿
przecie¿ jest jedna flaga,
uznana na œwiecie i nasza,
niechby podobna, musi siê
jednak czymœ wyró¿niaæ. To
wtedy dorobiliœmy do polskiej
flagi to kó³ko, maj¹ce symbolizowaæ Ko³o Polarne.
- Czy obecna Grenlandia
jest w pe³ni niezale¿na od
Danii?
- Jest jakby trochê zale¿na,
ale tylko w sensie duñskiego
protektoratu. W sprawach
naprawdê wa¿nych, jesteœmy
niezale¿ni. Dania na przyk³ad
wesz³a do Unii Europejskiej,

widaæ. A tam by³a, proszê pana,
z³ota ziemia! W czasach obecnego kryzysu jesteœmy jedyn¹
na œwiecie potêg¹ finansow¹.
Ca³y œwiat ³asi siê do nas i b³aga o zawarcie umów handlowych. U nas ¿yje siê najlepiej,
najbogaciej i najbezpieczniej.
Tu mieszkaj¹, proszê pana,
ludzie szczêœliwi.
O tym, co to znaczy odgarn¹æ œnieg ze swojej ziemi,
dowiedzia³em siê dopiero po
spotkaniu pana Tadzia.
- By³a taka zasada, – mówi³
pan Tadek - ¿e ka¿dy bierze
sobie tyle ziemi, ile mu siê
spodoba.
Mam tu parê zdjêæ, wiêc
mo¿e pan sam zobaczyæ ile
mnie czeka³o roboty z tym
cholernym œniegiem. Wszystko
to trzeba by³o za³adowaæ na
taczki i wywieŸæ do morza. No,
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ale raz siê zrobi³o i jest ju¿
dobrze. Dalej, w g³êbi kraju,
œnieg nadal le¿y nieruszony.
Jak ktoœ chce wybraæ dla siebie dzia³kê, musi j¹ oczyœciæ.
Ba! Teraz to s¹ do tego maszyny, transportery na g¹sienicach, a kiedyœ, wszystko
musieliœmy robiæ ³opat¹ i taczkami.
W g³êbi kraju pustkowia
ci¹gn¹ siê tysi¹cami kilometrów. Krêc¹ siê tam tylko
myœliwi i kupcy handluj¹cy
z Eskimosami. Z Eskimosami
siê lubimy i nigdy nie s³ysza³em o jakimœ konflikcie pomiêdzy Polakami i Eskimo-

Poloniê Grenlandzk¹ na to
staæ.
Firma pana Zbyszka, zwana z³oœliwie „Pogotowiem Pijackim” jest zawsze gotowa
do us³ug w czasie dnia. Zawiesza sw¹ dzia³alnoœæ noc¹.
Ale trzeba pamiêtaæ, ¿e dzieñ
i noc trwaj¹ tu równo PÓ£
ROKU!! Dzieñ nazywa siê te¿
latem, a noc zim¹. Latem jest
doœæ ciep³o, a staje siê coraz
cieplej za spraw¹ globalnego
ocieplenia. Zimy te¿ staj¹ siê
coraz ³agodniejsze. By tu
mieszkaæ, wcale nie trzeba
ponosiæ jakichœ ogromnych
wyrzeczeñ.

ruje wszystkie tkanki organizmu. Po prostu odkrêca
cz³owiekowi licznik czasu w
drug¹ stronê. To nie s¹ pozory,
to prawdziwa odnowa organizmu!
Nic wiêc dziwnego, ¿e do
Nanortalik przyje¿d¿aj¹ z
ca³ego œwiata starzy ludzie,
którzy w Instytucie Koz³ow-

skiego odzyskuj¹ dawno
utracon¹ m³odoœæ.
Zaraz po stanie wojennym
w Polsce, na Grenlandiê przyjechali Piotrek i Kaœka, tylko
po to, ¿eby siê poddaæ kuracji.
Po prawie trzydziestu latach
pobytu na Grenlandii, dzisiaj
wygl¹daj¹ m³odziej, ni¿ wtedy,
gdy tu przybyli.

Piotrek i Kaœka prezentuj¹ Pañstwu niedawno
wy³owione rozgwiazdy

Na drugi sezon pan Tadek mia³ ju¿ w³asne kartofle

Tak wygl¹dali Piotrek i Kaœka, gdy przybyli na Grenlandiê

Nawet w najdalszym bezludziu, na telefon z komórki
pojawia siê pan Zbyszek i mo¿na sobie wtedy wypiæ po
maluchu, albo zjeœæ coœ ciep³ego
sami. Zreszt¹, my siê chyba
nied³ugo z nimi wymieszamy.
Wszyscy nasi koledzy narzekaj¹ na brak kobiet. ¯enimy
siê z Eskimoskami, a i tak wci¹¿
kobiet brakuje. Ka¿da, nawet
stara, czy brzydka, ma u nas
niesamowite powodzenie. ¯ony,
jeœli siê j¹ ma, nale¿y pilnowaæ,
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Najwiêkszym domem w
Nanortalik wcale nie jest ratusz, ani koœció³. Najwiêkszym
domem w Nanortalik jest Instytut Koz³owskiego. Jakieœ
piêtnaœcie lat temu, na Grenlandiê przyjecha³ pan Tomasz
Koz³owski, m³ody naukowiec
z Krakowa. To on jako pierwszy

Do Instytutu Koz³owskiego w Nanortalik przyje¿d¿aj¹ z ca³ego œwiata,
tak¿e z Polski, starzy ludzie, by
odzyskaæ utracon¹ m³odoœæ.

jak oka w g³owie, bo od razu
sk¹dœ z boku, pojawia siê
niewiadomo kiedy, zaczajony
do tej pory gach.
Wnêtrze kraju ofiarowa³ mi
siê pokazaæ pan Zbyszek, pilot
i w³aœciciel lotniczej firmy
kateringowej, dostarczaj¹cej
na telefon wyœmienite dania
i napitki, w dodatku do najodleglejszych rejonów ogromnego kraju. Ale bogat¹

zaj¹³ siê opisem zwierz¹t,
¿yj¹cych w morzu u wybrze¿y
Grenlandii i to on jako pierwszy zwróci³ uwagê na grenlandzk¹ rozgwiazdê. Ogromna
i t³usta rozgwiazda nie doœæ,
¿e doskonale nadaj¹ca siê do
zjedzenia, to jeszcze zawiera
w sobie jakiœ tajemniczy
czynnik powoduj¹cy u cz³owieka prawdziwe cofanie siê
procesu starzenia. Regene-

Mam 95 lat. Przyjecha³am do Instytutu za ostatnie
pieni¹dze. Doktor Koz³owski daje mi szansê

Nie poznaje pan? To ja! Mirka!

W Instytucie poznajê pani¹
Mirkê, która niedawno przyby³a
z Polski. Pani Mirka wygl¹da,
no nie wiem, jak powiedzieæ?
- Nie za bardzo.
Narzeka, ¿e o Instytucie wiedzia³a ju¿ od dawna, ale nie
mia³a pieniêdzy na podró¿ na
Grenlandiê. Zebranie odpowiedniej sumy kosztowa³o j¹
dwadzieœcia lat najprzeró¿niejszych wyrzeczeñ. Obawia³a
siê, ¿e jest ju¿ za stara na jak¹kolwiek kuracjê, ale doktor
Koz³owski j¹ przyj¹³ i da³ jej
nadziejê. – Mój Bo¿e! - pomyœla³em. – Koz³owski chyba tylko
nie mia³ serca jej odmówiæ.
Jak mo¿na pomóc cz³owiekowi
tak staremu?
Odkryty przez doktora Koz³owskiego czynnik odm³adzaj¹cy, okaza³ siê nie pochodziæ
z rozgwiazd, ale z obrzydliwie
wygl¹daj¹cego, pe³zaj¹cego po
morskim dnie robala, nazwanego robakiem Koz³owskiego.
To robak produkuje w swym
organizmie ten czynnik, a rozgwiazdy przejmuj¹ go tylko, bo
masowo ¿ywi¹ siê one tym
robakiem. Dobrze siê sta³o, bo
rozgwiazda, w dodatku umiejêtnie przyrz¹dzona, jest daniem
smacznym, a obrzydliwy robak,
jako danie, by³by absolutnie
niemo¿liwy do zaakceptowania.
Razem z panem Olkiem
udaliœmy siê do Nuuk, stolicy
Grenlandii na doroczny zjazd
Komitetu Polskiego, który tu
stanowi odpowiednik parlamentu. Obrady, którym mog³em
siê przys³uchiwaæ trwa³y
prawie tydzieñ. Omawiano
ró¿ne bardzo wa¿ne sprawy,
ale ciekawe tylko dla mieszkañców Grenlandii. Jedyn¹
rzecz¹, ciekaw¹ i dla mnie, by³
projekt oferty, jak¹ mia³ zaproponowaæ Komitet wszystkim
Polakom, ale i nie Polakom,
aby przyje¿d¿ali na Grenlandiê. Polonusi z Grenlandii
chcieliby w ten sposób pomóc
szczególnie tym, dotkliwie doœwiadczonym przez œwiatowy
kryzys. ZnaleŸliby oni tutaj
spokój i dobrobyt, a ogromne
po³acie kraju mog³yby nareszcie
zacz¹æ byæ dla kogoœ po¿yteczne.
Po tygodniu obrad pan
Olek wraca³ do Nanortalik,
wiêc chêtnie zabra³em siê razem z nim.
Na miejscu jeszcze kilka
dni oczekiwa³em na pojawienie siê mojego statku, a gdy
nadp³yn¹³, przyszed³ czas na
po¿egnanie. Ma³y t³umek
odprowadza³ mnie do portu.
W pewnej chwili podesz³a do
mnie zjawiskowo piêkna m³oda
kobieta i prosi³a, ¿ebym koniecznie pozdrowi³ od niej
Polskê, bo ona ju¿ nigdy tam
nie powróci. Gdy zapyta³em,
od kogo mam przekazaæ pozdrowienia, zdziwiona powiedzia³a,
¿e przecie¿ siê znamy. – Nie
pozna³ pan? To ja. Mirka.
Oniemia³em! Dobr¹ chwilê
sta³em jak og³uszony. Nie
wiem, jak dotar³em na statek.
Mia³em w sobie jeszcze tylko
tyle œwiadomoœci, ¿e mog³em
machaæ rêk¹.
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HALINA P£UGATOR tekst
zdjêcia archiwum
Walerii ZapeñskiejOlejniasz

PRZEZ SZEŚĆDZIESIĄT LAT BEZ BRATA

Polka Waleria Zapeñska,
urodzona we wsi Jacówka
pod Stanis³awowem, po 64
latach poszukiwañ odnalaz³a brata, który w wirze
II wojny œwiatowej znalaz³
siê a¿ w Australii.
Smak s³odyczy
– smak pamiêci
Dziœ babcia Waleria mieszka w ma³ym miasteczku
T³umaczu. Ma troje dzieci,
piêcioro wnuków i piêcioro
prawnuków. Jednak, nawet
czas nie mo¿e ukoiæ bólu po
stracie brata. „Bardzo kocha³am Tadka, chocia¿ by³ moim
bratem przyrodnim, - opowiada kobieta. – O jego ojcu w
rodzinie siê nie rozmawia³o.
Matka, Bronis³awa, da³a mu
swoje nazwisko, a wkrótce
wysz³a za m¹¿ za mego ojca.”
Tadek od ma³ego by³ bardzo
uparty i bardzo kocha³ siostrê.
Pani Waleria, powstrzymuj¹c
³zy wzruszenia, opowiada, jak
przed œwiêtami Tadek, czêsto
u¿ywaj¹c sprytu, wchodzi³
przez okno do pokoju, gdzie
by³y s³odycze i przynosi³ jej
odrobinê. Pani Waleria bêdzie
wspomina³a smak tych s³odyczy jeszcze nieraz, zraszaj¹c
wspomnienia ³zami i rozmyœlaniami o losie brata.
Matka Walerii i Tadeusza
zmar³a jeszcze przed wojn¹.
Dwie jej siostry i brat w 1941 r.
wyjechali do Polski i osiedlili
siê na OpolszczyŸnie. Dzieci
zosta³y sierotami wœród obcych
ludzi, w atmosferze p³aczu, ³ez,
przekleñstw i modlitw. W wieku 15 lat Tadeusz zosta³ zabrany na przymusowe roboty
do Niemiec, chocia¿ by³ niepe³noletni i mia³by go omin¹æ z³y
los. Jednak, osierocony ch³opak
zast¹pi³ syna jednego z miejscowych policjantów, który
mia³ wyruszaæ na katorgê.
Ma³a Waleria nie rozumia³a
wówczas, i¿ ¿egna Tadeusza
na zawsze. Dziewczynka myœla³a, ¿e jej kochany braciszek
wróci za kilka dni i os³oni od
z³a i lêków, których by³ pe³en
jej œwiat dzieciêcy. Jednak, w
1943 roku Tadeusz Zapeñski
by³ na swej ziemi rodzinnej po
raz ostatni.
EDWARD BLINOWSKI
tekst i zdjêcie
By³ profesorem jêzyka
i kultury polskiej we lwowskiej Szkole Œredniej nr 24
im. M. Konopnickiej, pedagogiem-metodyst¹, kierownikiem artystycznym szkolnego teatru „As”, aktorem
Polskiego Teatru Ludowego
we Lwowie, za³o¿ycielem
i kierownikiem chóru „Echo”,
wybitnym dzia³aczem spo³ecznym, Zas³u¿onym dla
Kultury Polskiej, wiceprezesem pierwszego Zarz¹du
G³ównego TKPZL.
8 lutego, w 10. w rocznicê
œmierci, cz³onkowie chóru „Echo”
spotkali siê przy grobie W³a-

M³oda Waleria nie traci³a nadziei, ¿e zobaczy brata
Têsknota siostry,
³zy brata
M³ody Polak, który by³ silny, wytrwa³y, œmia³y i uczciwy,
spodoba³ siê bauerowi austriackiemu Fryderykowi Sneiderowi, do którego trafi³ do
pracy. Po kilku latach ten
mê¿czyzna zacz¹³ traktowaæ
Tadeusza, jak syna. Skierowa³
go na naukê w szkole rolniczej, w zawodzie traktorzysty.
Ch³opak ciê¿ko pracowa³ wraz
z przybran¹ rodzin¹, jednak
by³ ju¿ wolny. Przepe³niony
radoœci¹, napisa³ list do
siostrzyczki, ¿e ma now¹ rodzinê i chce j¹ zabraæ do siebie.
Niestety, list ten siê zgubi³ na
drogach wojny.
Waleria natomiast by³a
bardzo niespokojna. Osoby,
które by³y na robotach w niewoli razem z Tadeuszem powróci³y po wojnie do domu, opowiada³y, ¿e jej brat ¿yje. W
zamêcie i niepokoju, Waleria
ka¿dego wieczora modli³a siê
do Przenajœwiêtszej Bogurodzicy, a¿eby ta zachowa³a
brata przy ¿yciu. Mówi³a, ¿e
pojedzie, by go szukaæ, niestety, wówczas Sowieci zamknêli granice na g³ucho.
Zrozpaczona i przepe³niona
bólem kobieta wynajê³a siê do
pracy. By³a opiekunk¹ do

dzieci w rodzinach oficerów
sowieckich, wkrótce ukoñczy³a kurs kinooperatorów
i zaczê³a krêciæ po wsiach
filmy. Wkrótce zosta³a jedn¹
z najlepszych szwaczek filii
szwalni stanis³awowskiej.
Niebawem te¿ spotka³a swoj¹
drug¹ po³ówkê. Posz³a do
o³tarza z Józefem Olejniaszem
z Chocimierza. Dobry i poczciwy ch³opak, tak¿e z rodziny
polskiej, pociesza³ m³od¹ ¿onê,
kiedy ta têskni³a do brata,
jednak nie móg³ nic poradziæ.
M³ode ma³¿eñstwo pisa³o listy
do wszelkich mo¿liwych organizacji miêdzynarodowych,
zajmuj¹cych siê poszukiwaniami osób zaginionych, zwraca³o siê do Czerwonego Krzy¿a,
jednak o Tadeuszu nie by³o
¿adnej informacji.
Œlady polskie w Australii
Powodem zamieszania
i braku informacji by³o to, ¿e
Tadeusz zmieni³ imiê. Nazywa³ siê ju¿ Adam Zapeñski
i mieszka³ w Australii. Przeniós³ siê tam, id¹c za rad¹
przybranego ojca, w latach 60.
ubieg³ego wieku. Pami¹tk¹ po
d³ugim przebywaniu wœród
Alp austriackich pozosta³o
pasjonowanie siê narciarstwem
górskim. Adam czêsto uczest-

Fotografie Tadeusza Adama, przes³ane siostrze po jego
œmierci
niczy³ w ró¿nych zawodach,
by³ zwyciêzc¹ turniejów miêdzynarodowych, a z czasem
zosta³ bardzo dobrym instruktorem narciarskim. Przyjaciele
australijscy i liczni uczniowie
setki razy wyruszali z nim
w Alpy, z zachwytem obserwuj¹c wspania³¹ jazdê pana
Adama. Zostaj¹c sam na sam,
czêsto wpatrywa³ siê w niebo
i bieg³ myœlami do ziemi
rodzinnej.
Nie maj¹c ¿adnych informacji o siostrze i wiedz¹c, jak
ciê¿ka jest sytuacja w Zwi¹zku Sowieckim, mê¿czyzna nie
wiedzia³ nawet, czy Waleria
¿yje. Pozostawa³a jedynie modlitwa i wsparcie przybranej
rodziny w Austrii. „Trzymaj siê,
synu, - mawia³ stary Sneider –
jak to wola Bo¿a, to spotkasz
siostrê, nawet po stu latach.”
Prochy nad Alpami,
³zy na Ukrainie
¯yciowe koleje losu sprawi³y, ¿e Tadeusz Adam nie
za³o¿y³ rodziny. Jego ¿yciem
by³ sport oraz liczni uczniowie.

W 1993 r. zmog³a go ciê¿ka
choroba i od tamtego czasu
przebywa³ w Domu Opieki im.
Willama Hadsona. Waleria jednak kontynuowa³a poszukiwania, które dopiero niedawno
odnios³y skutek. Dziêki miêdzynarodowej s³u¿bie poszukiwawczej, dzieciom i wnukom
Walerii, uda³o siê odnaleŸæ Tadeusza Adama Zapeñskiego.
Waleria wybiera³a siê, ¿eby go odwiedziæ, jednak otrzyma³a smutn¹ wiadomoœæ. Jej
jedyny brat zmar³. Znany narciarz górski prosi³, aby jego
prochy zosta³y rozwiane nad
Alpami, które bardzo kocha³.
Dziœ Waleria nie mo¿e nawet
odwiedziæ grobu brata, ma
jedynie zdjêcia, na których
Tadeusz-Adam jest uœmiechniêty i szczêœliwy. „Taki pozostanie w mej pamiêci – odnaleziony, ale nie poznany” – cicho
mówi kobieta przez ³zy. Na po¿egnanie radzi wszystkim Polakom, rozdzielonym przez wojnê,
by nie tracili nadziei w poszukiwaniu najbli¿szych.

KG

10 ROCZNICA ŚMIERCI ŚP. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKI
dys³awa £okietki na Cmentarzu Janowskim, by uczciæ
Jego pamiêæ modlitw¹, œpiewem, z³o¿eniem kwiatów,
zapaleniem zniczy.
Nastêpnego dnia w koœciele œw. Antoniego odby³a siê
Msza œwiêta ¿a³obna, koncelebrowana przez o. W³adys³awa Lizuna, o. Jaros³awa,
o. Stanis³awa i o. Edwarda
(delegata ojca prowincja³a na
Ukrainie). We Mszy uczestniczyli rodzina, liczni znajomi
Zmar³ego oraz czciciele Jego
talentu. W swoim kazaniu
o. W³adys³aw Lizun powiedzia³
m.in.: „Œwietej pamiêci W³a-

O. W³adys³aw Lizun, rodzina zmar³ego, chór „Echo”

dys³aw £okietko wniós³ wiele
dobra w œrodowisko polskie
przez sw¹ mi³oœæ do Ojczyzny
oraz do jêzyka i historii polskiej.
Spotka³em go w ¿yciu i wolno
mi powiedzieæ, ¿e wiele dobra
sp³ynê³o przez rêce tego cz³owieka. Niech Bóg mu wynagrodzi i przychyli do Nieba”.
Mszê uœwietni³ swym œpiewem istniej¹cy od kwietnia
1989 r., chór „Echo”.
W³adys³aw £okietko s³u¿y
przyk³adem w sprawie pielêgnowania oraz rozwoju kultury
i jêzyka polskiego. Jego praca
owocuje w ¿yciu nowego pokolenia lwowian.
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ALINA JASIELSKA-OKOÑ
Od pó³ roku czytam „Kurier
Galicyjski”. Ogromnie cieszê
siê, ¿e to pismo powsta³o, gdy¿
znajdujê w nim interesuj¹ce
mnie materia³y.
Pragnê nadmieniæ, ¿e nasza rodzina wiele zdzia³a³a dla
rozwoju kultury i medycyny
Iwano-Frankowska (kochanego Stanis³awowa!). Brat
mój, prof. Jerzy Jasielski
przez wiele lat by³ kierownikiem katedry traumatologii i
wojskowo-polowej chirurgii
Instytutu Medycznego IwanoFrankowska oraz jako muzyk
prowadzi³ chór lekarzy i profesorów oraz orkiestrê estradow¹. Ja pracowa³am w IwanoFrankowsku w Œredniej Szkole
Muzycznej w latach 1965 –
1971. Mieszkaj¹c w Warszawie od roku 1971 zawsze propagujê kulturê i uroki Kresów
Wschodnich i Huculszczyzny.
Micha³ Jasielski
Muzyk z powo³ania, utalentowany skrzypek, kontynuator rodzinnej tradycji,
wychowawca wielu pokoleñ
kosowian, niestrudzony dzia³acz na muzycznej niwie
miasta Kosowa, lutnik. Muzyka by³¹ jego pasj¹ i jej
poœwiêci³ ca³e swoje ¿ycie.

MUZYK MICHAŁ JASIELSKI
(20.02.1909 – 30.10.1985)

Micha³ Jasielski (drugi od lewej) ze swoim zespo³em
Micha³ Jasielski gra na skrzypcach
m³ody ch³opak gra³ ju¿ w
miejscowym kinie, tworz¹c
muzyczny podk³ad do niemych filmów. Organizowa³
i prowadzi³ zespo³y muzyczne
na terenie Kosowa i Huculszczyzny.
W latach 30. XX w. i a¿ do
pocz¹tku wojny w 1939 r.
Micha³ Jasielski kierowa³ orkiestr¹ i wystêpowa³ w charakterze solisty w zak³adzie
przyrodoleczniczym doktora
Apolinarego Tarnawskiego,

rzenia z nastêpnego dnia – 17
wrzeœnia.
W czasie wojny rodzina
mieszka³a w Krakowie i ojciec
tam gra³ w Kawiarni Tetmajerowskiej. Po wojnie Micha³
Jasielski znowu zamieszka³
w Kosowie. Podj¹³ pracê muzycznego wychowawcy w
szkole dziesiêciolatce. Razem
z pani¹ Nadi¹ Bybluk prowadzi³ chór szkolny, który mia³
wielkie zas³ugi. Równoczeœnie
by³ wspó³organizatorem zna-

strunowe, co w póŸniejszych
czasach sta³o siê jego zawodem.
By³ unikalnym fachowcem od
ustawiania „duszki” skrzypiec.
Specjalizowa³ siê w wytwarzaniu smyczków, wzoruj¹c
siê na smyczkach francuskiego
mistrza Tourte.
Dom nasz zawsze by³ pe³en
dŸwiêków muzyki, emocji,
fantastycznych planów –
typowa rodzina muzyków. Tu
goœcili znani muzycy, intere-

Rodzinn¹ skrzypcow¹ tradycjê przed³u¿a wnuczka Micha³a Jasielskiego – Joanna
Okoñ (córka Aliny). Jako
solistka – skrzypaczka koncertuje w ca³ej Polsce, a w
sk³adzie zespo³u znakomitej
polskiej orkiestry „Sinfonia
Varsovia” wystêpuje na scenach œwiatowych.
Do ostatnich swoich dni
ojciec trzyma³ w rêkach swoje
ulubione skrzypce, gra³ i pieœ-

Rodzina Jasielskich: Zofia (siedzi), graj¹ – Alina (fortepian),
Micha³ (skrzypce), Jerzy (akordeon). Znajomi rodziny
Jasielskich (stoj¹) oraz siostra matki – Aniela Paserb

Chór dziesiêcioletniej szko³y w Kosowie, 1947 r. Micha³ Jasielski – pierwszy od prawej
Micha³ Jasielski urodzi³
siê w rodzinie uzdolnionego
skrzypka, który mia³ przydomek „Janko – muzykant”.
Pierwsze lekcje gry na skrzypcach pobiera³ u ojca. W wieku
13 lat zosta³ osierocony. Zmuszony byæ zarabiaæ na utrzymanie matki i czworga m³odszego rodzeñstwa. Zatrudni³
siê w kosowskiej fabryce
kilimów Hilmana, równoczeœnie pobieraj¹c lekcje gry na
skrzypcach u profesora Rubingera w Ko³omyi. Jako

nazywanego „Cha³ubiñskim
Kosowa”. Miejsce to by³o elitarne.
W 1939 r. rz¹d polski spêdzi³ w Kosowie ostatni¹ noc
przed przekroczeniem granicy
z Rumuni¹. Ojciec mój gra³
tam podczas uroczystej kolacji 16 wrzeœnia 1939 r. w
obecnoœci prezydenta RP,
Ignacego Moœcickiego, przedstawicieli rz¹du i zagranicznych ambasad. Ojciec
przekazywa³ nam aurê tego
wieczoru i historyczne wyda-

nego chóru fabryki „Huculszczyzna” oraz kwartetu mêskiego razem ze œpiewakiem
i dyrygentem Teodoziem Pidlisnym. Pracowa³ te¿ w miejskim klubie kultury, w szkole
– internacie dla sierot.
Mój ojciec za swoje osi¹gniêcia by³ wielokrotnie nagradzany na ró¿nego rodzaju
olimpiadach artystycznych,
przegl¹dach. Równoczeœnie
realizowa³ swoj¹ drug¹ pasjê
– lutnictwo. Tworzy³ i remontowa³ instrumenty smyczkowo-

suj¹ce osobistoœci, czêstymi
goœæmi byli huculi z gór ze swoimi cymba³ami.
Równie¿ w naszym domu znajdowa³y przytu³ek
sieroty z Domu
Dziecka, chorzy,
którymi siê opiekowa³a matka.
Syn Micha³a –
Jerzy Jasielski –
wybitny doktor
habilitowany
nauk medycznych, profesor,
chirurg-ortopeda
by³ niezwykle
utalentowany Joanna Okoñ – wnuczka Micha³a Jasielm u z y c z n i e . skiego, przed koncertem w Muzeum
Ukoñczy³ szko³ê Paderewskiego
muzyczn¹ i równoczeœnie z za- ci³ je, wspominaj¹c swoj¹ Huwodem lekarza prowadzi³ dzia- culszczyznê. Ostatnie lata
³alnoœæ artystyczn¹. W latach ¿ycia spêdzi³ w Warszawie i tu
1992 – 2005 pracowa³ w War- zmar³ w 1985 r.
Wierzê, ¿e gdzieœ z zaœwiaszawie. Zmar³ równie¿ w tym
mieœcie w 2005 r. Dzieci Je- tów przylatuje dobry Anio³
rzego – lekarze Jerzy i An¿e- Micha³a Jasielskiego – mulika kontynuuj¹ wybrany przez zyka z Kosowa.
ojca kierunek medyczny.
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Imieniny Zbigniewa (Herberta)
NOWA WYSTAWA WE LWOWSKIM PAŁACU SZTUKI
31 marca 2009 * Kurier Galicyjski

Podczas otwarcia wystawy: o. Pawe³ Dybka, abp Mieczys³aw Mokrzycki, Konsul Generalny RP we Lwowie Grzegorz Opaliñski,

Plakat przy wejœciu do Pa³acu Sztuki przy ul. Kopernika 17 we Lwowie
MARIA BASZA
tekst i zdjêcia
17 marca w Pa³acu Sztuki
przy ul. Kopernika 17 we
Lwowie otwarto wystawê
monograficzn¹ zatytu³owan¹ „Zbigniew Herbert
1924-1998. Portrety i autoportrety z archiwum pisarza”.
Wystawê mo¿na bêdzie ogl¹daæ do 1 kwietnia. Ekspozycja zosta³a przygotowana
w oparciu o archiwum Herberta, przechowywane w zbiorach Biblioteki Narodowej
w Warszawie.
Na otwarcie ekspozycji
przybyli: Metropolita Lwowski
abp Mieczys³aw Mokrzycki,
Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie
Grzegorz Opaliñski, wikariusz krakowskiej prowincji
oo. franciszkanów o. Pawe³
Dybka, dyrektor wydawnictwa „Kameniar” Dmytro
Sapiha, siostrzeniec Herberta
Rafa³ ¯ebrowski oraz przedstawiciele lokalnej spo³ecznoœci polskiej. G³ównym organizatorem wystawy, podobnie,
jak i poprzednich uroczystoœci, zwi¹zanych z obchodami
Roku Herberta by³a Fundacja
Pomoc Polakom na Wschodzie, któr¹ na otwarciu ekspozycji reprezentowali:
wiceprezesi – Wies³aw Turzañski i Rafa³ Dziêcio³owski oraz cz³onek zarz¹du Eliza
Dzwonkiewicz.
W s³oneczny poranek tego¿
dnia, bêd¹cego zarazem dniem
imienin poety, w koœciele p.w.
œw. Antoniego we Lwowie, odprawiono Mszê œwiêt¹ w jego
intencji. W³aœnie tu, gdzie 24
grudnia 1924 r. Zbigniew Herbert zosta³ ochrzczony, opodal
miejsca gdzie spêdzi³ swoj¹
m³odoœæ.
„Literatura – serce polskiej
kultury jest sprzymierzeñcem
Koœcio³a. Sprzymierzeñcem,

Ekspozycja wzbudzi³a ogólne zainteresowanie

Rafa³ Dziêcio³owski – wiceprezes Fundacji Pomoc
Polakom na Wschodzie
dziêki formu³owaniu przez ni¹
trudnych pytañ etycznych,
dotycz¹cych losu cz³owieka
i spo³eczeñstwa. Literatura to
„praeparatio evangelica”, której rola polega na zmiêkczaniu
ludzkiego serca pod ewangeliczny zasiew S³owa” – powiedzia³ abp Mieczys³aw Mokrzycki podczas uroczystoœci
otwarcia wystawy. „Wci¹¿
trudno jest mówiæ o Zbigniewie Herbercie, bo jego twórczoœæ, która rozœwietla³a
mroki totalitaryzmu i towarzyszy³a polskiej i europejskiej
inteligencji przez dziesi¹tki
lat, by³a bardzo osobiœcie i ró¿norodnie odczytywana. Wiersze
jego, z pozoru proste, s¹ zaledwie naszkicowan¹ drog¹ do
w³asnych poszukiwañ i odkryæ
odbiorcy” – zaznaczy³ ks.
metropolita.
„Jako arcybiskup Lwowa
wyra¿am moj¹ szczególn¹
radoœæ z dzisiejszej uroczystoœci, a zarazem wdziêcznoœæ
jej organizatorom, gdy¿ niesie
ona ze sob¹ g³êbokie przes³anie religijne i etyczne: wiernoœæ („Tarnina”), wiernoœæ
sumieniu („Ko³atka”), wiernoœæ pamiêci („Tkanina”).

Rafa³ ¯ebrowski – siostrzeniec Zbigniewa Herberta

Zaœwiadczenie, napisane
na skrawku kartki przez
profesora Henryka Mosinga,
informuj¹ce o tym, ¿e
Zbigniew Herbert zaka¿a
wszy w zak³adzie prof.
Weigla
W ca³ej twórczoœci Herberta
mocno przebija têsknota za
„katharsis” (oczyszczenie),
najpierw w³asnej wiary, a potem Koœcio³a. Program religijny
Herberta to droga „od religii do
wiary” – podkreœli³ abp Mokrzycki.
Konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie
Grzegorz Opaliñski powiedzia³ m.in.: „Zbigniew Herbert

w swojej twórczoœci zawsze
zwraca uwagê na cz³owieka.
Jest tak¿e ambasadorem
S³owa. Chcia³bym podziêkowaæ Fundacji Pomoc Polakom
na Wschodzie za umo¿liwienie
nam ogl¹dania tej wystawy”.
„¯eby zrozumieæ ca³¹ twórczoœæ Zbigniewa Herberta
trzeba przyjechaæ do tego
miasta (do Lwowa)” – powiedzia³ o. Pawe³ Dybka
z Krakowa.
„Spotykamy siê w dniu
szczególnym, poniewa¿ dzisiaj
s¹ nie tylko imieniny mojego
wuja, ale tak¿e urodziny mojej
matki. Dzieje rodziny Herbertów we Lwowie maj¹ swój
pocz¹tek w koñcu XVIII wieku,
kiedy do tego miasta przyby³
Franciszek Herbert. Rodzina
moja opuœci³a to piêkne miasto,
w którego kulcie siê wychowywa³em, w kwietniu 1944 roku.
Mój dziadek przekonywa³, ¿e
nie nale¿y Pana Boga prowokowaæ, bo to, ¿e prze¿yli pierwsz¹ inwazjê sowieck¹, graniczy³o z cudem i pewnie drugiej
by nie prze¿yli” – z humorem
powiedzia³ Rafa³ ¯ebrowski –
siostrzeniec Zbigniewa Herberta.
Na wystawie prezentowane s¹ rêkopisy i maszynopisy wierszy (w tym m.in.
„Przes³anie Pana Cogito” „Dlaczego klasycy”, „Potêga smaku”,),
rêkopisy esejów (z tomów „Barbarzyñca w ogrodzie”, „Martwa
natura z wêdzid³em”, „Labirynt nad morzem”). W ekspozycji zosta³y przedstawione
równie¿ materia³y do niena-

pisanych tekstów, notatniki,
szkicowniki, fotografie, listy
przyjació³.
Rafa³ Dziêcio³owski –
wiceprezes Fundacji Pomoc
Polakom na Wschodzie zwróci³
uwagê na zaœwiadczenie,
napisane na skrawku kartki
przez profesora Henryka Mosinga, informuj¹ce o tym, ¿e
Zbigniew Herbert zaka¿a wszy
w zak³adzie prof. Weigla. „Si³a
tej notatki jest niebywa³a. Dr
Mosing w podziemiu wychowa³
wielu kap³anów, a jednoczeœnie œwiadczy³ pomoc najbardziej potrzebuj¹cym. Zbigniew
Herbert wygra³ z re¿imami
totalitarnymi, bo nigdy nie
zaprzeczy³ sobie. Obaj pozostali zwyciêzcami”.
Podczas otwarcia wystawy
o Zbigniewie Herbercie
aktorka Polskiego Teatru
Ludowego we Lwowie Jadwiga
Pechaty oraz aktorka Ukraiñskiego Akademickiego Teatru
Dramatycznego im. Marii Zañkowieckiej Tetiana Pawe³ko
recytowa³y wiersze poety w
jêzyku polskim i ukraiñskim.
Poprzez zapoznanie siê
z materia³ami archiwalnymi,
przedstawionymi na obecnej
wystawie, Zbigniew Herbert
sta³ siê jeszcze bli¿szy wspó³czesnym lwowianom - zarówno
jego osoba, jak i jego dorobek
literacki.
Dysponentem wystawy na
Ukrainie s¹ ojcowie franciszkanie. Po ukoñczeniu ekspozycji we Lwowie wystawa
pojedzie do innych miast.
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Nasze polskie, lwowskie talenty

HERBERT
W MEJ WYOBRAŹNI

EUSTACHY BIELECKI
uczeñ szko³y nr 10
we Lwowie
Zbigniewa Herberta odkry³em dla siebie niedawno. Oczywiœcie, spotyka³em siê nieraz
z jego twórczoœci¹, lecz zawsze
by³ to dla mnie poeta ciê¿ki do
zrozumienia...
Wówczas og³oszono w szkole
konkurs recytatorski poezji
Zbigniewa Herberta, zawsze
stara³em siê braæ udzia³ w ciekawych dla mnie
„przedsiêwziêciach duchowych”. Postanowi³em wybraæ
najbardziej „suchy” wiersz, tzn.
taki, który poj¹æ
mo¿na tu¿ po
pierwszym jego
przeczytaniu.
Szuka³em krótko. Wiersz siê
znalaz³, jak na
zamówienie.
Tytu³ na pozór
prosty - „¯yciorys”. Wtedy pomyœla³em: „co
mo¿e byæ bardziej zrozumia³e,
ni¿eli biografia
„jakiegoœ tam
poety”?
Po przeczytaniu pierwszych zdañ pogr¹¿y³em siê w historiê cz³owieka,
napisan¹ przez niego samego,
cz³owieka wielkiego ducha,
wybitnego lwowiaka i dumnego patrioty. Opisywa³ swe
¿ycie takim, jakie ono by³o,
jakie jest!!! Nie by³o tu ¿adnych dat, które zamykaj¹ w
przestrzeni czasu. By³o to wybitne dzie³o ponadczasowe,
którego nie da siê wt³oczyæ
w szare ramy naszej rzeczywistoœci.
By³em ch³opcem cichym,
trochê sennym - i o dziwo Inaczej ni¿ moi rówieœnicy
- rozmi³owani w przygodachNa nic nie czeka³em - nie
wygl¹da³em przez okno...”
Tak zaczyna siê „¯yciorys”.
Opisuj¹c swoje ¿ycie, podmiot
liryczny – drugie „ja” autora zwraca szczególn¹ uwagê na
drobnostki, które dla niego podobnie jak i dla nas, czcicieli
jego talentu - s¹ arcywa¿ne,
nieraz wa¿niejsze, ani¿eli samo ¿ycie. Wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ tu zdania wtr¹cone, które
s¹ swego rodzaju wyrazi-

cielami emocji, wyszczególnieniem samych szczegó³ow.
W szkole –pracowity raczej
ni¿ zdolny pos³uszny bez
problemów (...)
Nastêpne linijki wiersza
powinny opisaæ czytelnikowi
wa¿ne wydarzenia z ¿ycia
poety „szarego i przeciêtnego”,
lecz wype³nionego barwami
jego w³asnej wyobraŸni.
Zbigniew Herbert specjalnie nie stawia³ znaków przestankowych, poniewa¿ chcia³,
by jego poezjê ka¿dy odbiera³
tak, jak sam rozumie. Tym
samym pisa³ wiersze niewidoczne dla oczu, lecz widoczne
dla duszy. Ka¿dy z nas, wzi¹wszy jakikolwiek wiersz Herberta, mo¿e odczytaæ tam przes³anie autora do siebie. Tym
w³aœnie Zbigniew Herbert mnie
zaskoczy³.

KLEO PATRE
Z LWOWSKIEJ „DZIESIĄTKI”
IRENA MASALSKA tekst
zdjêcia archiwum
Na pocz¹tku lutego dyrektor szko³y nr 10 Marta
Markunina zaprosi³a mnie
do siebie na krótk¹ rozmowê. „Poka¿ê pani coœ ciekawego”, - powiedzia³a. Obejrza³am tomik wierszy uczennicy szko³y nr 10 Anny Kleopatry Babiczewej. Dziewczyna
pisze wiersze w jêzyku polskim, ukraiñskim i rosyjskim.
Anna Kleopatra Babiczewa
urodzi³a siê 20 paŸdziernika
1994 roku w rodzinie o tradycjach artystycznych. Jej
matka Nina Babiczewa (Nini
Babicz) jest znan¹ artystk¹malark¹, cz³onkini¹ Zwi¹zku
Projektantów Ukrainy. Ojciec,
Artur Tarnawski, jest dziennikarzem i mieszka w Polsce.
Matka wychowuje córkê
samotnie.
Kleo Patre od najm³odszych
lat by³a œmia³¹, weso³¹, emocjonaln¹ i rezolutn¹ dziewczynk¹. Uwielbia³a ksi¹¿ki,
mi³oœæ do których przekaza³a
jej mama. Prowadzi³a j¹ na
spektakle teatrów lwowskich.
Na uwagê zas³uguje pewien
fakt. W Teatrze Akademickim
Opery i Baletu im. Salomei
Kruszelnickiej odbywa³ siê
festiwal piosenki i tañca, w
którym bra³ udzia³ zespó³
m³odzie¿owy z Gruzji. Anna
Kleopatra mia³a wówczas 1,5
roku. Us³yszawszy muzykê,

Anna Kleopatra Babiczewa
wyrwa³a siê matce, wbieg³a na
scenê, zaczê³a tañczyæ i œpiewaæ razem z m³odymi Gruzinami. Na sali rozleg³y siê
oklaski.
W wieku 3,5 lat Kleo Patre
zaprowadzono do polskiej
grupy przedszkolnej. Obecnie
jest ona uczennic¹ klasy 8
Szko³y Œredniej nr 10 we
Lwowie. Uczy siê celuj¹co. Niejednokrotnie bra³a udzia³
w konkursach recytatorskich
i poetyckich. W wieku 11 lat
zapragnê³a nauczyæ siê gry na
gitarze, wykaza³a siê przy tym
nieprzeciêtnymi zdolnoœciami.
Nieraz komponowa³a muzykê
do swoich wierszy.
Od 10 roku ¿ycia wiele
czasu poœwiêca³a szkicowaniu strojów o w³asnym
stylu. W roku 2007 uczest-

„Chwila mi³oœci”- ksi¹¿ka
m³odej poetki
niczy³a – jako projektantka
i modelka – w konkursie
m³odych talentów w Czerniowcach. Stroje wykona³a
matka wed³ug rysunków
córki. Anna Kleopatra otrzyma³a dyplom uznania „za
najlepsze projekty strojów”.
Od roku 2007 Kleo Patre
wydaje gazetkê szkoln¹, w
której umieszcza w³asne wiersze, opowiadania itp. We
wrzeœniu 2008 r. zosta³a prezesem samorz¹du szkolnego.
W latach 2006-2008 wielokrotnie pisa³a do polskich
i ukraiñskich magazynów
m³odzie¿owych, takich jak
„OOPS”, „Mój idol”, „Serial”,
„Dziewczyna”, „Magazyn 13”,
„Popcorn”, „Bembi” i in.

WIERSZE ANNY KLEOPATRY BABICZEWEJ
Jego wiersze nie by³y prostymi rymami na „modny temat”.
Jego skarby literackie s¹ jakby
wskazówkami ¿yciowymi.
Jak trzeba ¿yæ,by widzieæ
niewidoczne oczom
Jak trzeba istnieæ
by wytrwaæ w wierze...
W wierze drugiemu
cz³owiekowi,
W wierze samemu Bogu
i sobie!
Nie wyobra¿am tego, lecz
snujê pró¿ne nadzieje
Na to, ¿e ¿ycia barwy bêd¹
widoczne równie¿ tu na ziemi...
(...) (to moje nawi¹zanie twórczoœci poety)
Teraz, bêd¹c wielkim czcicielem twórczoœci Zbigniewa
Herberta, chcê wyznaæ, ¿e jego
dzie³a mnie inspiruj¹. Ka¿dy
wiersz z osobna to pere³ka,
przes³anie od Boga, mówi¹cego ustami poety. To Ÿród³o,
z którego czerpi¹c, otrzymujesz to, co szuka³eœ. To droga,
któr¹ znasz na pamiêæ, ale
mimo to codziennie doœwiadczasz na niej czegoœ nowego...
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Львів
Вузькими вуличкамиходиш,
мов літаєш,
старі будинки ледь
тримаються землі.
І є у Львові все,
чого бажаєш, 
кав’ярні, галереї, ліхтарі.
І всяк романтик, що у Львові
побуває,
той закохається у місто
назавжди.
По площі Ринок,
коли з друзями гуляєш,
то уявляєш ти старі часи.
Коли карети полонили
місто,
і батяр на гітарі виграє,
і фраєр тихо курить файку
пізно,
і серенада шепче
щось своє.
І пані йдуть поважною
ходою,
і перекупниці на Ринку
ще кричать,
старий Єврей з вікна
бурчить про долю.
Шкода, там не було тоді
всіх нас.
На мрію надихає мене
місто,

а з нею новий день
уже гряде.
І хочеться сказати – ще не
пізно:
„Мій Львове граде!
Я люблю тебе!”
16.04.08

Dla ciebie…
Wiesz, ten wiersz dla ciebie.
Taki sam jak ty, cichy
i smutny.
Resztê o tobie powie deszcz,
Którego krople œciekaj¹
z twego nosa
W nim odzwierciedla siê
dusza, twoja dusza.
A jeszcze oczy
Malujesz je czarn¹
konturówk¹,
By podkreœliæ g³êbokoœæ
i zawartoœæ twojej duszy
Ale w nich taki ból,
smutek, rozczarowanie.
Pytanie, pytanie i znowu
pytanie!
Po co w twej duszy, oczach,
kropli deszczu, co sp³ywa
po nosie,
jest iskierka mi³oœci?
do mnie mi³oœci

A wiêc tylko w deszczu,
w kroplach,
co po³yskuj¹ na s³oñcu,
znajdê ciebie,
prawdziwego, a reszta
na koñcu!
Koñcu œwiata, gdy siê
skoñczy deszcz.
Skoñczy siê to, co dusz¹
nazywasz,
a wiêc zaœwieci s³oñce.
Przejdzie ból, zapomnisz
o mnie.
I znowu dalej idziesz,
choæ wo³am,
ale nie s³yszysz.
Choæ krzyczê,
¿e ciê kocham,
nie zauwa¿asz koñca.
To s³oñce przeszkodzi³o,
oczy ci zaœlepi³o
i przymru¿y³eœ duszê.
Kropla deszczu upad³a
z nosa,
uœmiechn¹³eœ siê do
przechodniów.
Idziesz dalej, a ja w twym
uœmiechu
widzê duszê, w której ból,
smutek,
rozczarowanie!

KG
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WOJCIECH GRZELAK
Na zachodniosyberyjski
A³taj pierwsi Polacy nap³ynêli
w latach szeœædziesi¹tych XIX
wieku. Byli to zes³añcy, uczestnicy powstania 1863 roku.
Z Europy na Syberiê miesi¹cami gnano pieszo konwoje
skutych kajdanami nieszczêœników. Up³ynê³y dziesi¹tki
lat, œwiat zmieni³ siê, nadesz³y
czasy postêpu. Dwadzieœcia
cztery tysi¹ce obywateli II Rzeczpospolitej w³adze sowieckie
przesiedli³y na A³taj w ci¹gu
paru tygodni - przewo¿¹c ich
poci¹gami ze œrodka Europy
do serca Azji.
Nie tylko jednak, polskimi
³zami i krwi¹ nasi¹k³a syberyjska ziemia. Byli i tacy Polacy, którzy szczerze pokochali
Syberiê i ofiarowali jej swój
talent oraz trud. Nowosybirsk,
najwiêksze miasto w azjatyckiej czêœci Rosji i trzecia co do
wielkoœci metropolia tego
pañstwa, zosta³ za³o¿ony przez
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Postacie niezwykłe

„BUDOWAŁ DOMY NA AŁTAJU”
Zmiennoœæ stylistyczna nale¿a³a wprawdzie do specyficznych cech ówczesnego budownictwa rosyjskiego, ale wydaje
siê, ¿e polski projektant zdecydowa³ siê czerpaæ z bogatego
dorobku sztuki architektonicznej tak wiele, jak tylko
mo¿na. Potrafi³ wykorzystaæ
osi¹gniêcia ca³ych pokoleñ
budowniczych z prawdziw¹
wirtuozeri¹. Dziêki temu jego
projekty by³y niepowtarzalne.
Budowa³ nie tylko gmachy
murowane, ale tak¿e z drewna,
które do tej pory jest bardzo
popularnym i powszechnie
wykorzystywanym surowcem
na Syberii. Nosowicz by³ katolikiem, lecz zlecano mu tak¿e
projektowanie cerkwi. Dwie
z nich, pomimo szeroko zakrojonej akcji niszczenia œwi¹tyñ
w czasach komunizmu, zachowa³y siê do dziœ: w mieœcie

Pocztówka

Jan Nosowicz
sta³ siê bardzo
cenionym architektem, o wzglêdy
którego zabiegali
najznamienitsi
lokalni notable.

polskiego technika kolejowego.
Jest to temat na ogó³ niechêtnie poruszany przez Rosjan,
którzy z¿ymaj¹ siê s³ysz¹c o
polskich osi¹gniêciach na
Syberii, przewy¿szaj¹cych
czêsto wk³ad cywilizacyjny,
jaki wnieœli w pozyskanie tej
krainy nasi wschodni s¹siedzi. Nosi ona po dzieñ dzisiejszy niezatarte œlady, pozostawione przez polskich in¿ynierów
i budowniczych. Jednym z nich
by³ wybitny architekt Jan Nosowicz. Postaæ ta, w Polsce
zapomniana, omal nie zatar³a
siê równie¿ w pamiêci Sybiraków, o co przez wiele lat stara³y siê w³adze komunistyczne,
pomijaj¹c skrzêtnie we wszelkich publikacjach to nazwisko. Zbyt wielkie by³y
jednak dokonania Nosowicza,
aby przeciêtny mieszkaniec
Barnau³u nie potrafi³ skojarzyæ go z „tym Polakiem, który
budowa³ domy na A³taju”.
Petersburski prymus
jedzie do Barnau³u
Urodzi³ siê w czasach Powstania Styczniowego w Równem
na Wo³yniu, pochodzi³ z rodziny szlacheckiej, dawno
osiad³ej w tej czêœci Rzeczpospolitej. W 1889 roku ukoñczy³ wydzia³ budownictwa
cywilnego w s³ynnej elitarnej
Szkole In¿ynieryjnej w Sankt
Petersburgu, gdzie nale¿a³ do
najbardziej uzdolnionych
studentów. By³a to zreszt¹
epoka, kiedy w stolicy imperium doceniano przybyszów
z ziem dawnej Rzeczpospolitej.
Gdy w 1885 roku w Petersburskiej Akademii Sztuk

Barnau³, politechnika

Barnau³, plan z 1901 r.
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Nosowicz potrafi³ wykorzystaæ osi¹gniêcia ca³ych pokoleñ budowniczych
z prawdziw¹ wirtuozeri¹. Dziêki
temu jego projekty by³y niepowtarzalne.

Piêknych z³otego medalu nie
otrzyma³ Polak, wybuch³
prawdziwy skandal - tak
bardzo rosyjska publicznoœæ
przyzwyczajona by³a do wielkiej rangi artystycznej p³ócien
Siemiradzkiego, Gersona czy
Ruszczyca. Jednym z takich
laureatów by³ Eligiusz Niewiadomski, póŸniejszy zabójca
prezydenta Narutowicza.
Nosowicz przyby³ na A³taj
w ostatnim roku XIX wieku.
Nie wiadomo, jakimi drogami
zawêdrowa³ do Barnau³u, dziœ

sto³ecznego miasta Kraju A³tajskiego, jednego z wiêkszych
w Rosji, a sto lat temu - prowincjonalnej mieœciny w Guberni
Tomskiej. W Barnaule spêdzi³
trzydzieœci lat.
Polonia barnaulska by³a
wówczas niewielka, obejmowa³a mniej ni¿ sto osób. Do
1865 roku by³a liczniejsza, ale
po¿ary, które strawi³y miasto
w tym czasie, przypisano zemœcie polskich zes³añców.
Wprawdzie dochodzenie wykaza³o, ¿e podejrzenia s¹

bezpodstawne, lecz dla uspokojenia opinii publiczej gubernator wysiedli³ z miasta wielu
naszych rodaków. Na pocz¹tku
XX stulecia garstka Polaków
z Barnau³u odgrywa³a jednak
bardzo donios³¹ rolê w miejscowej spo³ecznoœci. Polacy zajmowali eksponowane stanowiska: byli poœród nich profesorowie, kupcy, in¿ynierowie.
Uchodzili za wybitnych specjalistów, posiadali bowiem
umiejêtnoœci i wiedzê o rzadko
spotykanym poziomie.
Nosowicz wyró¿nia³ siê
nawet w tym nieprzeciêtnym
œrodowisku. Szybko zyska³
powszechne uznanie mieszkañców Barnau³u i stal siê
bardzo cenionym architektem, o wzglêdy którego zabiegali najznamienitsi lokalni
notable.
Wirtuoz ceg³y i drewna
Charakterystyczny dla
stylu architektonicznych wizji
Nosowicza by³... brak przywi¹zania do okreœlonego stylu.
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Zaryñsk (w czasach Nosowicza by³a to wieœ i nosi³a nazwê
Sorokino) oraz w miejscowoœci
Anisimowskie. S¹ to realizacje
niezwykle udane i byæ mo¿e
w³aœnie ta okolicznoœæ ocali³a
je przed zag³ad¹. Polski architekt wzniós³ tak¿e zgrabny budynek administracji miejskiej
w Barnaule, oryginalnym wygl¹dem wyró¿nia³a siê równie¿
jego w³asna willa, która w po³owie zesz³ego stulecia zosta³a
rozebrana (dziœ mianem „Domu
Nosowicza” barnaulczycy okreœlaj¹ inny zgrabny budynek
zaprojektowany przez Polaka).
Dzie³a Nosowicza zdradzaj¹
nie tylko bardzo wysoka znajomoœæ architektonicznych
prawide³, ale tak¿e œwiadcz¹
o bogatej fantazji autora projektów.
W 1916 roku Nosowicz
wzniós³ Dom Ludowy w Bijsku, drugim co do wielkoœci
mieœcie Kraju A³tajskiego.
Budowla ta, piêkna z wygl¹du
i niezwykle funkcjonalna,
s³u¿y dziœ jako miejski teatr.

Dzie³a Nosowicza zdradzaj¹ nie tylko
bardzo wysok¹ znajomoœæ architektonicznych prawide³, ale tak¿e
œwiadcz¹ o bogatej fantazji autora
projektów.
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Zapewne kaprysem losu, jakkolwiek wymownym, jest fakt,
¿e obaj zatrudnieni dzisiaj
w tej instytucji kulturalnej
re¿yserzy maj¹ polskie pochodzenie. Spektakle Sergiusza
Bobrowskiego i Aleksandra
Baranowskiego ciesz¹ siê powodzeniem nie tylko na A³taju,
lecz równie¿ w Nowosybirsku,
a nawet poza granicami Rosji.
Sztuka „Akt”, wyre¿yserowana
przez Bobrowskiego zdoby³a
przed kilkoma laty nagrodê na
festiwalu we Wroc³awiu.

dywa³ w swoim projekcie
prawdziwe ogrody, poœród
których jednorodzinne wille,
najwy¿ej dwukondygnacyjne,
nurza³yby siê w powodzi przepiêknych kwiatów, tonê³y w
zieleni. Takie za³o¿enia przyjête dla kompleksu mieszkalnego, wznoszonego na Syberii
mog¹ zaskakiwaæ, ale a³tajskie lato, bardzo gor¹ce,
sprzyja wegetacji roœlinnej.
Na wysokim brzegu Obu, w
miejscu, gdzie le¿y Barnau³,
udaje siê ca³kiem nieŸle upra-

roku w³adzê w Barnaule przejêli bolszewicy. Przez nastêpne
kilkanaœcie miesiêcy miasto
by³o widowni¹ zmieniaj¹cych
siê rz¹dów. Panowali w nim
Czesi, a potem bia³ogwardziœci
admira³a Ko³czaka. W okolicy

mianowano na aptekê, która
funkcjonuje w tym miejscu do
dzisiaj. Na portalu koœcio³a
umieszczono wówczas myl¹c¹
datê „1937”.
Budowla znajduje siê w
centrum miasta, przy g³ów-

Dom Ludowy w Barnaule (obecnie teatr), projekt Nowosicza

Dom drewniany, projekt Nowosicza

Nosowicz projektowa³ bardzo ró¿ne obiekty, o rozmaitym
przeznaczeniu. Zdawa³o siê,
ze próbuje swoich si³ na
wszelkich mo¿liwych polach
architektury. Wiele jego budowli przetrwa³o do dnia
dzisiejszego, ale niektóre z nich
zeszpecone s¹ póŸniejszymi
nieudanymi remontami i bezmyœlnymi przeróbkami.

Barnau³u jesieni¹ 1919 roku
walki z bolszewikami toczy³a
V Dywizja Strzelców Polskich
na Syberii.

Miasto-ogród
W przededniu I wojny œwiatowej Nosowicz stworzy³ nowatorski, jak na owe czasy
projekt miasta-ogrodu, które
pragn¹³ usytuowaæ w pó³nocnym rejonie Barnaulu. Mia³o
ono zajmowaæ blisko dziesiêæ
hektarów; od kolistego placu
w centrum rozchodzi³o siê
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wa winoroœli. Do tego trzeba
dodaæ wielk¹ obfitoœæ gatunków, która sprawia, ¿e ³¹ki
wokó³ Barnau³u w ciep³ej porze roku pokryte s¹ wspania³ymi, ró¿nobarwnymi kobiercami.
Plan Nosowicza by³ ambitny
i wrêcz rewolucyjny; doceniæ
go mo¿na tym bardziej, gdy
widzi siê w Barnaule XXI wieku szpetne, pokraczne chaty
lub blokowiska i wdycha
wszechobecny py³ unosz¹cy
siê z bocznych ulic, a faktycznie gruntowych dróg.
Projektant chcia³, aby ludzie
mieszkali w otoczeniu cudownej natury, w pe³ni korzystaj¹c
z jej uroków i dobroczynnego
wp³ywu. Rozmach propozycji
polskiego architekta wprawi³

Koœció³
zamieniony w aptekê
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dzieje koœcio³a katolickiego w Barnaule, wzniesionego przez Nosowicza w 1907
roku. Jego pierwszym proboszczem zosta³ ksi¹dz Antoni
¯ukowski, który póŸniej pe³ni³
s³u¿bê kap³añsk¹ w Bijsku,
a nied³ugo przed wybuchem II
wojny œwiatowej zosta³ uwiêziony i stracony. Sam Nosowicz uczêszcza³ regularnie do
tej œwi¹tyni, nale¿a³ równie¿
do jej rady parafialnej. Inte-

nym prospekcie. Kiedyœ obok
koœcio³a znajdowa³ siê cmentarz, który zrównano z ziemi¹
tak, ¿e nie pozosta³ po nim
najmniejszy œlad. Jakkolwiek
obiekt dawno utraci³ swoje
przeznaczenie sakralne, przynajmniej przetrwa³, co nie
zawsze by³o udzia³em œwi¹tyñ
w Zwi¹zku Sowieckim. Wiele
z nich, zamienionych na przyk³ad na magazyny czy sk³ady
wêgla, popad³o w ruinê, inne
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Zaskakuje rozmaitoœæ
stylistyczna
projektów Nosowicza.

Nosowicz przewidywa³ w swoim
projekcie równie¿ ogrody, poœród
których jednorodzinne wille nurza³yby
siê w powodzi kwiatów, tonê³y w zieleni.

promieniœcie szeœæ bulwarów.
Szansa na realizacjê tego
ambitnego przedsiêwziêcia
pojawi³a siê po wielkim po¿arze miasta w 1917 roku, podczas którego sp³onê³o czterdzieœci kwarta³ów. Pojawi³o siê
wielu chêtnych, którzy pragnêli zamieszkaæ w nowej
dzielnicy. Przydzielano im
obszerne parcele, stawiaj¹c
warunek, aby przeznaczyli je
na ogrody. Obecnie s³owo
ogorod w jêzyku rosyjskim
nie kojarzy siê z piêknymi,
ró¿nokolorowymi kwiatami,
ale z dzia³k¹ przydomow¹, na
której obowi¹zkowo rosn¹
ziemniaki, pomidory czy ogórki.
Takie „ogrody” otaczaj¹ na
przedmieœciach wszystkich
syberyjskich osiedli drewniane
cha³upy, doœæ ironiczne nazywane „prywatnym sektorem”.
Oczywiœcie, Nosowicz przewi-

w zdumienie nawet tych, którzy ju¿ uprzednio wysoko
oceniali talent Nosowicza. O
mieœcie-ogrodzie marzy³ w
latach dwudziestych minionego stulecia rosyjski poeta
W³odzimierz Majakowski, choæ
on akurat wi¹za³ bezpodstawne nadzieje na zrealizowanie takiej idei z w³adz¹
komunistyczn¹. Jest to piêkny
zamys³, który wydaje siê tym
wiêcej poci¹gaj¹cy, jeœli
uwzglêdniæ szare oblicza
wspó³czesnych miast rosyjskich, zabudowanych blokami
z wielkiej p³yty, ¿a³osny spadek po epoce centralnego planowania.
Niestety, projekt Nosowicza
nie zosta³ zrealizowany, nawet
nie rozpoczêto pierwszych
prac. Zanim zdo³ano rozstrzygn¹æ sprawê finansowania tej
inwestycji, w grudniu 1917

Barnau³, pocztówka
resuj¹ce, ¿e od chwili poœwiêcenia koœcio³a liczba barnaulskich katolików zwiêkszy³a
siê wyraŸnie. Parafiê zasilili
Rosjanie, których najwidoczniej poci¹ga³ widzialny, architektonicznie bardzo udany,
wizerunek religii dot¹d im
obcej.
Niestety, w 1931 roku koœció³ zamkniêto, a w kilka lat
póŸniej oszpecono przebudow¹: budowle pozbawiono
wie¿ i zamieniono na magazyn. PóŸniej œwi¹tyniê prze-

celowo zburzono. Zbiegiem
okolicznoœci koœció³ zamieniony w aptekê równie¿ teraz
niesie pomoc potrzebuj¹cym,
co prawda wspieraj¹c nie ich
ducha, lecz organizm.
Obecnie barnaulscy katolicy zbieraj¹ siê w innym
koœciele, postawionym od
podstaw w doœæ odleg³ej dzielnicy miasta staraniem miejscowego proboszcza Romana
Ca³ego, ksiêdza z Polski, który
od prawie dziesiêciu lat pe³ni
znakomicie pos³ugê duszpas-

tersk¹ na A³taju.
Uszed³ sowieckiej
sprawiedliwoœci?
Rozmaitoœæ stylistyczna
projektów Nosowicza naprawdê
zaskakuje: barnaulski kosció³
jest neogotycki, Dom Ludowy
w Bijsku modernistyczny, a
budynek administracji eklektyczny. Cerkwie nawi¹zuj¹ do
najlepszych tradycji stylu ruskiego, a szkice miasta-ogrodu
przypominaj¹ póŸniejsze dokonania s³ynnego Le Corbusiera.
Polski architekt udziela³
siê bardzo aktywnie w ¿yciu
a³tajskiej Polonii i w ogóle w
pracy na rzecz lokalnej spo³ecznoœci. By³ radnym miejskim, cz³onkiem Rosyjskiego
Towarzystwa Geograficznego
(do stowarzyszenia tego nale¿a³o tak¿e wielu innych
znanych Polaków, na przyk³ad Jan Dybowski, wybitny
badacz Bajka³u, czy te¿
Aleksander Czekanowski,
znany podró¿nik), a tak¿e
pracowa³ w stowarzyszeniu
oœwiatowym. Mimo bardzo
licznych obowi¹zków zawodowych i spo³ecznych znajdowa³
czas na prywatne pasje: zajmowa³a go fotografia, para³ siê
tak¿e stolark¹, wyrabiaj¹c
meble i rzeŸbi¹c naliczniki,
ozdobne zewnêtrzne obramowania okien, do dziœ cenione
w Rosji.
Nosowicz przyjaŸni³ siê
miedzy innymi z Antonim
Marcinkowskim, muzykologiem, który przyjecha³ na
A³taj z Ukrainy w 1907 roku.
Marcinkowski zorganizowa³
w Barnaule towarzystwo chóralne, kierowa³ chórem prawos³awnej cerkwi Dymitriewskiej, wyk³ada³ w gimnazjum
¿eñskim Marii Butkiewicz
(tak¿e Polki) oraz w szkole
handlowej. Po rewolucji by³
dyrektorem szko³y muzycznej w Barnaule, przez ca³y
czas, a wiêc tak¿e po zdobyciu w³adzy przez bolszewików, pozostaj¹c cz³onkiem
rady parafialnej przy zbudowanym przez Nosowicza
koœciele.
Dalsze losy polskiego architekta pozostaj¹ nieznane.
Istnieje wersja, ze w 1929 roku
Nosowicz opuœci³ Zwi¹zek
Sowiecki, przyby³ do Polski
i osiad³ w Krakowie. Nie uda³o
siê jednak odnaleŸæ ¿adnych
Ÿróde³ œwiadcz¹cych o jego
aktywnoœci profesjonalnej czy
choæby obecnoœci w wolnej
Polsce. Mo¿na tylko przypuszczaæ, ze los jego nie by³ gorszy,
ni¿ ten, który spotka³ jego
przyjaciela z Barnau³u. W
1937 roku Antoni Marcinkowski, podobnie jak wielu innych
jego rodaków w Rosji, zosta³
rozstrzelany za rzekomy udzia³
w wymyœlonym przez s³u¿by
specjalne kontrrewolucyjnym
spisku pod nazw¹ „Polska
Organizacja Wojskowa”.
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TADEUSZ KURLUS
Rozejrzyjmy siê woko³o.
Co widzimy? Cz³onków
rodziny, przyjació³, drzewa i
kwiaty za oknem, w parku
lub ogrodzie, w wolnej chwili
zasiadamy przed telewizorem lub komputerem. Mo¿emy tak¿e pójœæ do kina
czy te¿ na sportow¹ imprezê.
Œwiat jest piêkny, prawda?
Tymczasem tysi¹ce, miliony
ludzi w ogóle go nie postrzegaj¹, bo s¹ niewidomi. Nigdy
wiêc, nie mog¹ podziwiaæ
urody przyrody, nie zobacz¹
ani wschodu, ani zachodu
S³oñca, czy te¿, ¿e ktoœ siê
do nich uœmiecha. Nie dla
nich s¹ te rozrywki, z których my mo¿emy bez ¿adnych ograniczeñ korzystaæ.
Có¿, œlepota to wielkie nieszczêœcie.

Historia w znaczki wpisana

CZYTAJĄ PALCAMI…
dziw, ¿e w bibliotece Instytutu
by³o ich zaledwie kilka, ciê¿kich i niewygodnych w u¿ytkowaniu.

Znaczki poczt
szwajcarskiej i niemieckiej
z pismem punktowym

Pomys³owy kapitan
Ju¿ wówczas Louis zastanawia³ siê, w jaki sposób mo¿na by niewidomym u³atwiæ
czytanie. Dowiedzia³ siê, ¿e
wojsko francuskie stosuje
jak¹œ metodê przekazywania
rozkazów podczas nocnych
æwiczeñ, bez zapalania œwiat³a, mog¹cego zdradziæ nieprzyjacielowi po³o¿enie stanowiska,
sk³adaj¹ce siê z punktów i linii
pismo-szyfr wyt³aczane na
kartonie i odczytywane dotykiem palców. W 1819 r. kapitan Charles Barbier zaprezen-

z niewidomym m³okosem.
Jednak wys³ucha³ ch³opca,
lecz nie wypowiedzia³ siê,
czy zgadza siê z jego propozycjami, mo¿e dostrzeg³, ¿e
s¹ s³uszne, ale duma nie pozwala³a mu przyznaæ ch³opakowi racji.
Tymczasem Louis by³ przekonany, ¿e ona jest po jego
stronie, ma³o tego – nadal
kombinowa³, co by tu jeszcze
mo¿na poprawiæ. W 1824 r.
mia³ szkolne ferie, ale tak¿e w
domu wci¹¿ rozmyœla³ i pos³uguj¹c siê tabliczk¹ i rysikiem
tworzy³ nowe kombinacje.
Wreszcie uzyska³ wyniki, które
go zadowoli³y. Z zastosowanych przez Barbiera 12 wypuk³ych punktów pozostawi³
tylko szeœæ, które u³o¿y³ w
dwóch kolumnach, po trzy w
ka¿dej. Odpowiednio je rozmieszczaj¹c, mo¿na by³o utworzyæ 63 znaków. A zatem nie
tylko litery, lecz tak¿e liczby,

Ju¿ wydane tegoroczne
znaczki, upamiêtniaj¹ce
200. rocznicê urodzin
Braille’a

Czytaj¹ce rêce na znaczkach Egiptu i Arabii Saudyjskiej

Koperta pierwszego dnia (FDC) poczty algierskiej
ze znaczkiem i – w czêœci ilustracyjnej – pe³nym alfabetem Braille’a (w wersji arabskiej) oraz blok poczty S³owenii
Ongiœ niedostêpne by³y dla
œlepców tak¿e ksi¹¿ki i czasopisma, bêd¹ce przecie¿ furtkami do literatury, kultury
i wiedzy. Na szczêœcie to siê
zmieni³o, pojawi³ siê bowiem
przed laty pewien cz³owiek,
dziêki któremu przynajmniej
czêœciowo œwiat dot¹d niedostêpny dla niewidomych stan¹³ dla nich otworem. W³aœnie
minê³a 200. rocznica jego urodzin, któr¹ niektóre poczty ju¿
uczci³y okolicznoœciowymi
znaczkami, a inne uczyni¹ to
w ci¹gu roku. Tym cz³owiekiem, z wdziêcznoœci¹ wspominanym przez miliony ociemnia³ych, jest Louis Braille
(1809-1852), wynalazca alfabetu dla niewidomych.
Sta³o siê nieszczêœcie
Urodzi³ siê w oddalonej o 40
kilometrów na wschód od
Pary¿a wiosce Coupvray, jako
czwarte dziecko miejscowego
rymarza, Simona René, prowadz¹cego swój warsztat po
dziadku i ojcu. Louis by³ zrazu

bardzo s³abowity, obawiano
siê, ¿e nie prze¿yje, ale jakoœ
wydobrza³. Interesowa³ siê
tym, co robi tata, czêsto podgl¹da³ go przy pracy. Kiedyœ –
mia³ wówczas zaledwie trzy
lata – wykorzysta³ jego nieobecnoœæ i sam zacz¹³ majstrowaæ przy warsztatowym stole:
wzi¹³ do rêki ostry nó¿ o dwóch
ostrzach i usi³owa³ nim przeci¹æ kawa³ek skóry. Sta³o siê
nieszczêœcie: nó¿ zeœlizn¹³ siê
ze skóry i wbi³ mu siê w oko.
Louis zacz¹³ krzyczeæ, przybiegli rodzice i s¹siedzi. Któraœ
z kobiet zrobi³a mu zimny
ok³ad na oku, przesta³o krwawiæ. Niestety, wkrótce przypl¹ta³o siê zapalenie spojówki.
Sprowadzono lekarza, ale by³
bezradny, ówczesna medycyna
nie zna³a œrodków, mog¹cych
pomóc. Sytuacja jeszcze siê
pogorszy³a, bo zapalenie przenios³o siê równie¿ do drugiego
oka. Louis pocz¹tkowo jeszcze
widzia³, co dzieje siê wokó³,
jakby przez mg³ê, przez gazê,
potem ca³kowicie oœlep³.

Ch³opiec musia³ siê nauczyæ, jak siê poruszaæ, gdy go
nikt nie prowadzi³ za rêkê, jak
siê w domu nie obijaæ o meble,
jak wreszcie dojœæ w wiosce
tam, dok¹d zamierza³ dotrzeæ.
Tata zrobi³ mu kij, z którego
pomoc¹ móg³ omijaæ przeszkody. W 1815 r. do wioski
przyby³ nowy ksi¹dz, który
poœwiêci³ Louisowi wiele uwagi, budz¹c w nim ciekawoœæ
œwiata, rozmaite zainteresowania. Rok póŸniej pojawi³ siê
w Coupvray nowy nauczyciel,
który szybko odkry³ w dziecku
ponadprzeciêtne zdolnoœci.
Uczy³ go dwa lata. Wówczas
tak¿e ojciec zrobi³ synkowi
alfabet, z wbitych w cienkie deseczki gwoŸdzi tapicerskich.
Rodzina postanowi³a, ¿e uzdolniony Louis powinien siê
dalej kszta³ciæ, i ten plan siê
powiód³: dziêki znajomoœciom
nauczyciela w Pary¿u, uda³o
siê ch³opca ulokowaæ w tamtejszym, za³o¿onym w 1784 r.
Królewskim Instytucie dla
M³odocianych Niewidomych.
Przyby³ tam w lutym 1819 r.
Tu otwar³y siê dlañ nowe mo¿liwoœci: uczy³ siê matematyki,
geografii, historii, gry na instrumentach muzycznych,
a tak¿e umiejêtnoœci praktycznych: pleœæ koszyki, krêciæ
powrozy, robiæ na drutach.
Równie¿ czytaæ, gdy¿ za³o¿yciel Instytutu, Walentyn Haüy,
opracowa³ technikê wycinania
liter z drewna i naklejania ich
na cienk¹ tkaninê, co umo¿liwia³o uk³adanie z nich s³ów
i zdañ. Przygotowanie w ten
sposób ksi¹¿ek by³o jednak
bardzo uci¹¿liwe, wiêc nie

towa³ swój wynalazek Akademii Nauk, ale nie znalaz³ on
w oczach jej cz³onków uznania. Niemniej, zlecili dwom
fachowcom opracowanie
ekspertyzy. Nie by³a pomyœlna, ale zawiera³a jedno bardzo
wa¿ne zdanie: system Barbiera
mo¿e byæ przydatny dla porozumiewania siê z niewidomymi. Wobec tego kapitan
zaoferowa³ swój pomys³ Królewskiemu Instytutowi. Jego

znaki przestankowe, matematyczne.
Wróciwszy do szko³y,
przed³o¿y³ nauczycielom rezultat swej pracy. Dyrektor by³
zachwycony – to jest to,
stwierdzi³, teraz ka¿dy uczeñ
bêdzie móg³ robiæ notatki,
pisaæ dyktanda, czytaæ. Louis
zdobywa coraz wiêcej uznania,
w 1826 r. w wieku zaledwie 17
lat jest ju¿ pomocniczym nauczycielem (z Instytutem by³

ówczesny dyrektor nie by³
zrazu przekonany, ale postanowi³ sprawdziæ jego przydatnoœæ na ogólnym zebraniu
pedagogów i uczniów. Okaza³o
siê, ¿e owszem, jest to spory
krok do przodu.
Louis dostrzeg³ jednak
szybko, ¿e pomys³ kapitana
mo¿na znacznie udoskonaliæ.
Dosz³o do spotkania: po jednej
stronie sto³u siedzia³ 13-letni
ch³opak, po drugiej – 55-letni
wojskowy, przyzwyczajony
raczej do wydawania rozkazów, a nie do debatowania

w ogóle zwi¹zany ponad 30
lat), uczy gramatyki, algebry
i geografii, a tak¿e gry na pianinie. I jeszcze to i owo poprawia w swym alfabecie (w³aœciwie dopiero w 1837 r. uzna³,
¿e jest perfekcyjny). Tymczasem w 1827 r. ukaza³a siê
pierwsza ksi¹¿ka wydrukowana alfabetem Braille’a,
gramatyka, a dwa lata póŸniej, poza innymi, tak¿e podrêcznik zatytu³owany „Metoda
pisania za pomoc¹ punktów
wyrazów oraz nut do muzyki
i œpiewu u³o¿ona do u¿ytku
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niewidomych”. W 1833 r. Braille otrzymuje w Instytucie
pe³ny etat wyk³adowcy.
Powiedzmy tu jednak, ¿e
w gruncie rzeczy na razie jego
alfabet (dodajmy, ¿e zawsze
podkreœla³, i¿ powsta³ tylko
dlatego, ¿e jego ide¹ natchn¹³
go kapitan Barbier) by³ stoso-

sprzyjaj¹ca sytuacja: sam bêd¹c literatem, monsieur Guadet potrafi³ doceniæ znaczenie
wynalazku Braille’a i postanowi³ przeprowadziæ eksperyment, który móg³by niezbicie
potwierdziæ jego przydatnoœæ.
Podyktowa³ wiêc Braille’owi
jakiœ tekst, a potem wezwa³

krajach Europy, oczywiœcie –
po dostosowaniu go do potrzeb
ich jêzyków. W Polsce pierwszy
zacz¹³ uczyæ Braille’a Zak³ad
Ociemnia³ych we Lwowie w
1878 r. Ale w u¿yciu by³y tak¿e
dwie inne adaptacje. Dopiero
w 1934 r. Ministerstwo Wyznaæ Religijnych i Oœwiecenia

tatniego spoczynku wielkich
Francuzów. Ale nie wszystkie
– szcz¹tki r¹k pozosta³y w
Coupvray.

Alfabet na medal!
Dopiero w 1840 r., gdy w
Instytucie nasta³ nowy wicedyrektor, znowu powsta³a

jego przyjaciela, nakazuj¹c
mu go przeczytaæ. Zrobi³ to
p³ynnie! W 1844 r. eksperyment powtórzono z udzia³em
publicznoœci. I znowu okaza³o
siê, ¿e alfabet spisuje siê na
medal!
W drugiej po³owie XIX w.
upowszechni³ siê on w wielu

Publicznego przyjê³o dekretem
jednolity system dla ca³ego
kraju, opracowany przez Matkê
El¿bietê, za³o¿ycielkê szko³y
dla niewidomych w Laskach
pod Warszaw¹, i siostrê Teresê
Landy.
Louis Braille nie doczeka³
siê tak wielkiego sukcesu
swego genialnego wynalazku
– zmar³ ju¿ w 1852 r. na gruŸlicê. Pochowano go w miejscowoœci rodzinnej, ale w setn¹
rocznicê œmierci jego doczesne
szcz¹tki przeniesiono do Panteonu w Pary¿u, miejscu os-

j¹cych, ¿e mija 200. rocznica
urodzin wielkiego dobroczyñcy ludzkoœci. Pokazujemy
emisje poczt: Bia³orusi, Czech,
Francji i Indii, wszystkie z podobiznami Braille’a. Interesuj¹ca jest koperta pierwszego
dnia obiegu poczty Algierii, bo
oprócz znaczka na ca³ostce
umieszczono tak¿e ilustracjê
ca³ego alfabetu Braille’a,
oczywiœcie w wersji arabskiej.
Podobnie post¹pi³a poczta
s³oweñska, zamieszczaj¹c na
bloku znaczek, tudzie¿ ca³y
alfabet.

KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcie

OPIEKUNKI NIEWIDOMYCH

Siostra Maria, Franciszkanka S³u¿ebnica Krzy¿a,
która pochodzi ze Starego
Ska³atu w obwodzie tarnopolskim, a obecnie pracuje
w Charkowie, przywozi do
miejscowej katedry niewidome dzieci. Po Mszy œw.
razem id¹ do biblioteki,
która mieœci siê w wierzy
koœcielnej, aby wybraæ tam
kolejn¹ ksi¹¿kê, napisan¹
alfabetem Brailla. W tym
roku mija ju¿ 15 lat, odk¹d
„siostry z Lasek” zapuœci³y
swoje korzenie w tym prawie
dwumilionowym mieœcie,
gdzie zyska³y wielki szacunek
nawet wœród niewierz¹cych.
Przyjecha³y do Charkowa na
zaproszenie jedynej wówczas
parafii rzymskokatolickiej.
By³a to ju¿ druga placówka
tych sióstr na Ukrainie.
Trzeci dom zosta³ otwarty
w ¯ytomierzu. W Charkowie
siostry Zgromadzenia Franciszkanek S³u¿ebnic Krzy¿a
przede wszystkim s³u¿¹ niewidomym w Szkole dla Niewidomych im. W³odzimierza
Korolenki, gdzie jest ponad
200 dzieci.
„Prowadzimy tam warsztat prac rêcznych, a¿eby
dzieci rozpracowywa³y swoje
palce i potem mog³y nimi
czytaæ ksi¹¿ki metod¹ Brailla
– powiedzia³a dla „Kuriera”
s. Maria. - Pracujemy te¿ w
przedszkolu, równie¿ wœród
niewidomych ¿yj¹cych samotnie lub z rodzinami w
mieœcie, tak¿e w hotelu robotniczym”.

„Niew¹tpliwie wa¿n¹ rolê
spe³nia tu Biblioteka Wiedzy
Chrzeœcijañskiej – stwierdzaj¹
siostry. - Kontynuujemy tradycjê apostolstwa przez dobr¹
ksi¹¿kê - tradycjê, której pocz¹tki rodzi³y siê kilkadziesi¹t
lat wczeœniej przy ulicy Litewskiej w Warszawie. Biblioteka
œw. Cyryla i Metodego przy
charkowskiej katedrze ³aciñskiej posiada trzy dzia³y: dzia³
ksi¹¿ki czarnodrukowej, dzia³
biblioteki kasetowej, dzia³
ksi¹¿ki brajlowskiej. Ksiêgozbiór obejmuje blisko trzy i pó³
tysi¹ca woluminów w jêzykach ukraiñskim, rosyjskim
i polskim. Siostry podejmuj¹
swoj¹ s³u¿bê, wspó³pracuj¹c
ze œwieckimi. Wychodz¹ naprzeciw ludzkim potrzebom,
tak licznym w tym kraju
ludziom ubogim – zarówno
materialnie, jak i duchowo.
Nasz dom w Charkowie s³u¿y
jako Dom dla Niewidomych,
gdzie bardzo czêsto przychodz¹ niewidomi studenci, dzieci
ze szko³y oraz niewidomi
doroœli, szukaj¹cy u naszych
sióstr pomocy”.
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek S³u¿ebnic Krzy¿a,
które za³o¿ono przed 90 laty
w Polsce, jest powi¹zane z Ukrain¹ przez za³o¿ycielkê. Matka
El¿bieta Ró¿a Czacka urodzi³a
siê w 1876 roku w Bia³ej
Cerkwi ko³o Kijowa, jako
najm³odsza córka hrabiego
Feliksa Czackiego i Zofii z Ledóchowskich.
Wed³ug kronik Zgromadzenia hrabianka Czacka maj¹c

wany tylko w Instytucie. Z pewnoœci¹ nale¿a³o metodê upowszechniæ. Gdzieœ od po³owy lat
trzydziestych dyrekcja Instytutu sk³ada³a odpowiednie
wnioski w ministerstwie, jednak bezskutecznie. Na domiar z³ego, w Instytucie zmieni³ siê dyrektor, a nowy zabroni³ stosowania pisma
punktowego, wszystkie zaœ
ksi¹¿ki z jego pomoc¹ przygotowane – spaliæ!

22 lata zupe³nie straci³a wzrok
po nieszczêœliwym upadku
z konia. Rodzina chcia³a szukaæ
ratunku w Pary¿u, ale panna
Ró¿a najpierw posz³a do jednego z warszawskich okulistów
z pytaniem, czy warto tam
jechaæ. OdpowiedŸ lekarza
zmieni³a ca³e jej ¿ycie: „Panno
hrabianko, ju¿ nie warto.
Niech panna hrabianka po-

Braille w filatelistyce
Wspomnieliœmy na pocz¹tku, ¿e ju¿ ukaza³o siê
kilka znaczków przypomina-

myœli o polskich niewidomych”
- us³ysza³a. Po tej wizycie Ró¿a
odby³a zamkniête rekolekcje
domowe, a potem pojecha³a za
granicê uczyæ siê pracy z niewidomymi. Po powrocie za³o¿y³a Towarzystwo Opieki nad
Ociemnia³ymi (1910 r.) i rozpoczê³a dzie³o tworzenia placówki szkoleniowo-wychowawczej dla dzieci i m³odzie¿y

Poza tym przedstawiamy
jeszcze znaczki szwajcarski
(2003 r.) i niemiecki (z 2006
r.), które s¹ tak¿e noœnikami
pisma punktowego: niewidomi odczytuj¹ na znaczku
helweckim jego nomina³, a na
niemieckim zdanie „Widzieæ
rêkami”. Dalej zamieszczamy

inne wczeœniejsze emisje poœwiêcone Braille’owi lub te¿
pokazuj¹ce „czytaj¹ce rêce”,
tu na seriach poczt Egiptu
i Arabii Saudyjskiej.
Oczywiœcie, to tylko fragment tego bardzo ju¿ obszernego filatelistycznego tematu,
obejmuj¹cego rozmaite zagadnienia, dotycz¹ce ludzi ociemnia³ych. Myœlê, ¿e kiedyœ tu do
niego wrócimy.
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niewidomej, najpierw w Warszawie, a potem w podwarszawskich Laskach. W 1918 r.
powo³a³a zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek S³u¿ebnic
Krzy¿a. W ten sposób zrodzi³o
siê Dzie³o Lasek, które dla
uczczenia Trójcy Przenajœwiêtszej nazwano „Triuno”,
gdy¿ ³¹czy ono trzy elementy
tworz¹ce fundament Dzie³a:
niewidomych, siostry zakonne
i wspó³pracowników œwieckich.
W okresie miêdzywojennym
Laski sta³y siê centrum odnowy
duchowej polskiej inteligencji,
g³ównie przez liturgiê oraz
prowadzenie rekolekcji zamkniêtych. Powsta³ tu prê¿ny
oœrodek myœli chrzeœcijañskiej i centrum duchowoœci,
promieniuj¹ce na ca³¹ Polskê.
Zwi¹zane z nim œrodowisko
¿y³o duchem odnowy, jak¹
przyniós³ póŸniej Sobór Watykañski II. Z Laskami zwi¹za³o
siê wiele osobistoœci polskiego
¿ycia religijnego, intelektualnego i artystycznego, w tym
ks. Prymas Stefan Wyszyñski,
ks. Jan Twardowski. Duchowoœæ Sióstr Franciszkanek
S³u¿ebnic Krzy¿a wyra¿a siê
w has³ach: „Mi³oœæ Chrystusa
przynagla nas” i „Pokój i radoœæ w Krzy¿u”, a tak¿e „Przez
Krzy¿ – do Nieba”.
Siostry Franciszkanki S³u¿ebnice Krzy¿a pracuj¹ w szeœciu oœrodkach w Polsce oraz
w za³o¿onych domach w Indiach, Rwandzie, RPA, W³oszech
i na Ukrainie.
„Bêdziemy potrzebne tutaj
dot¹d, dopóki bêd¹ w tym
kraju niewidomi” – powiedzia³a s. Maria.
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HUMOR
ŻYDOWSKI
Eugeniusz Niemiec
Dowcip dla ¯ydów by³ czêsto
rodzajem samoobrony i pomaga³ przetrzymaæ ciê¿kie czasy.
Tradycja tego humoru jest bardzo stara, bo ju¿ w ksiêgach
Starego Testamentu mo¿na
spotkaæ ¿arty i dowcipy, które
w czasach tu³aczki i przeœladowañ pozwala³y ¯ydom ³atwiej znosiæ trudnoœci. Ogromnie
popularne by³y tzw. szmoncesy,
czyli ¿arty wyœmiewaj¹ce
wady ¯ydów. Byæ mo¿e ktoœ
z nas jeszcze pamiêta znakomitego „Lopka” Kazimierza
Krukowskiego, lub te¿ powojenny kabaret „Dudek” z Edwardem Dziewoñskim w znakomitym skeczu pt. „Sêk”,
którzy bawili rzesze publicznoœci finezyjnym ¿ydowskim
humorem. Szymon Kobyliñski
powiedzia³ o humorze ¿ydowskim, ¿e „zawiera swoist¹
filozofiê w¹tpi¹cej pewnoœci”.
Pytany o antysemityzm, stary
m¹dry ¯yd, prof. Hugo Steinhaus stwierdzi³: „antysemityzm
jest fa³szywym wnioskiem z
prawdziwych przes³anek”. A oto
wybór niektórych pere³ek ¿ydowskiego humoru („cymes
godny Rotszylda”):
W zaparowanej ³aŸni pewien dowcipniœ klepn¹³ w
poœladek kogoœ, kogo wzi¹³ za
swego przyjaciela, po czym
spostrzeg³, ¿e ofiar¹ wybryku
by³ szanowany rabin. Zawstydzony przeprasza:
- Wybacz rebe, nie wiedzia³em, ¿e to ty.
- Nie szkodzi – spokojnie
odpar³ rebe – tam, gdzie mnie
klepn¹³eœ nie jestem rabinem.
***
Moj¿esz wdrapa³ siê na
Górê Synaj, a wtedy Bóg go
zapyta³:
- Moj¿eszu, czy chcesz tablicê z przykazaniami?
- A co ona kosztuje?
- Na niej zapisane jest
prawo. Ona nic nie kosztuje.
- W takim razie daj mi dwie.
***
¯yd czyta w modlitewniku:
„I wybra³eœ nas poœród
wszystkich narodów”.
- Panie œwiata! – wo³a. –
Czego siê w³aœciwie po nas
spodziewa³eœ?!
(cdn.)

REPERTUAR
OPERY LWOWSKIEJ
na kwiecień 2009 r.
2 kwietnia, czwartek – G. Verdi „TRAVIATA”
opera w 4 aktach, pocz. godz. 17.00
3 kwietnia, pi¹tek – K. Dankewycz „LILEA”
balet w 2 aktach, pocz. o godz. 17.00
4 kwietnia, sobota – G. Verdi „AIDA”
opera w 4 aktach, pocz. o godz. 17.00
5 kwietnia, niedziela – P. Czajkowski
„JEZIORO £ABÊDZIE” balet w 3 aktach,
pocz. o godz. 11.00
7 kwietnia, wtorek – M. £ysenko „NATA£KA
PO£TAWKA” opera w 3 aktach,
pocz¹tek o godz. 17.00
8 kwietnia, œroda – P. Hertel „DAREMNA
OSTRO¯NOŒÆ” balet w 2 aktach,
pocz¹tek o godz. 17.00
10 kwietnia, pi¹tek – P. Czajkowski
„FRANCESCA DA RIMINI” balet jednoaktowy,
pocz¹tek o godz. 17.00
11 kwietnia, sobota – G. Verdi „TRUBADUR”
opera w 4 aktach, pocz¹tek o godz. 17.00
12 kwietnia, niedziela – L. Delib „COPPELIA”
balet w 3 aktach, pocz¹tek o godz. 11.00
G. Verdi „RIGOLETTO” opera w 3 aktach,
pocz¹tek o godz. 17.00
14 kwietnia, wtorek – S. Hu³ak-Artemowski
„ZAPORO¯EC ZA DUNAJEM”
opera w 3 aktach, pocz¹tek o godz. 17.00
16 kwietnia, czwartek – M. Skoryk „MOJ¯ESZ”
opera w 2 aktach, pocz¹tek o godz. 17.00
22 kwietnia, œroda – P. Czajkowski „JEZIORO
£ABÊDZIE” balet w 3 aktach,
pocz¹tek o godz. 11.00
23 kwietnia, czwartek – J. Strauss „ZEMSTA
NIETOPERZA” opera w 3 aktach, pocz¹tek o
godz. 17.00
24 kwietnia, pi¹tek – G. Puccini-M. Skoryk
„POWRÓT BUTTERFLY” balet w 2 aktach,
pocz¹tek o godz. 17.00
25 kwietnia, sobota – G. Puccini, „FLORIA
TOSCA” opera w 3 aktach,
pocz¹tek o godz. 17.00
26 kwietnia, niedziela – L. Minkus „DON
KICHOT” balet w 3 aktach,
pocz¹tek o godz. 17.00
30 kwietnia, czwartek – F. Lehar
„WESO£A WDÓWKA” operetka w 3 aktach,
pocz¹tek o godz. 17.00

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

KONSULAT GENERALNY
RZECZYPOSPOLITEJ
WE LWOWIE

ВНУТРIШНI СТОРІНКИ
STRONY WEWNĘTRZNE

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

Wydzia³ Wizowy:
ul. Smi³ywych 5, 79044 Lwów,
tel.: (032) 235-30-22, fax: (032)235-30-18,
e-mail: konsulat@mail.lviv.ua
Wydzia³ Wizowy i Paszportowy:
ul. Iwana Franki 110, 79011 Lwów,
tel.: (032) 297-08-61, 2970862, (032) 297-08-63,
faks: (032) 276-09-74,
e-mail: konsulat@mail.lviv.ua
Wydzia³ Karty Polaka,
ul. Smi³ywych 5, 79044 Lwów,
tel.: (032) 235-21-60, (032) 235-21-61,
(032) 235-21-70, faks: (032) 235-21-77,
e-mail: konsulat3@mail.lviv.ua
Wydzia³ Polonijny:
ul. Kociubiñskiego 11 A,
tel.: (032) 260-10-00, fax: (032) 260-29-38,
e-mail: konsulat2@mail.lviv.ua.
Dni przyjêæ: poniedzia³ek, wtorek, czwartek,
pi¹tek, godz. 10.00-14.00,
W celu u³atwienia kontaktu prosimy
o uprzednie umawianie siê na wizytê
drog¹ telefoniczn¹
Wydzia³ Opieki Prawnej i Konsularnej:
ul. Kociubiñskiego 11 A,
tel.: (032) 260-10-00, fax: (032) 260-29-38,
e-mail: konsulat2@mail.lviv.ua
Dni przyjêæ: poniedzia³ek, wtorek (zapomogi),
czwartek, pi¹tek, godz. 10.00 - 14.00.
W celu u³atwienia kontaktu prosimy
o uprzednie umawianie siê na wizytê
drog¹ telefoniczn¹
Wydzia³ Obywatelski, Repatriacji
i Ochrony Miejsc Pamiêci Narodowej:
ul. Kociubiñskiego 11 A,
tel.: (032) 260-10-00, fax: (032) 260-29-38,
e-mail: konsulat2@mail.lviv.ua
Dni przyjêæ: poniedzia³ek, czwartek, pi¹tek,
godz. 10.00-14.00.
W celu u³atwienia kontaktu prosimy
o uprzednie umawianie siê na wizytê
drog¹ telefoniczn¹

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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RADIO PRZEZ INTERNET
ANDRZEJ NOWOGRODZKI
Kijów
Coraz czêœciej s³uchamy
radia w pracy, czy te¿ w domu
przy komputerze. W tym wypadku, zamiast ³apaæ ledwo co
dochodz¹ce na Ukrainê polskie
rozg³oœnie przez zwyk³y odbiornik radiowy, mo¿emy
skorzystaæ z mo¿liwoœci s³uchania radia przez Internet.
Oczywiœcie jeœli nasz komputer jest do niego pod³¹czony
i nasz dostawca nie rozlicza
nas za ka¿dy kilobajt przes³anych danych, czyli za – tak
zwany – „trafik”.
Poni¿ej przedstawiam krótki
wykaz najpopularniejszych
polskich rozg³oœni, które s¹
obecne w Internecie.
Polskie Radio
Na stronie Polskiego Radia
mo¿emy s³uchaæ poszczególnych jego rozg³oœni (Jedynka,
Trójka) na ¿ywo:
http://polskieradio.pl/
sluchaj/
albo wybranych audycji
http://polskieradio.pl/
podcasting/ .
Na tej ostatniej znajdziemy
na przyk³ad wypowiedzi polityków z porannych Sygna³ów
Dnia w Jedynce, czy te¿ reporta¿e, a nawet starych poczciwych Matysiaków. Z kolei na
stronie
http://www.polskieradio.pl/
zagranica/ua/
znajdziemy informacje po
ukraiñsku – czêœæ tak¿e do
ods³uchania.
RMF FM
Na g³ównej stronie krakowskiej rozg³oœni –
www.rmf.fm

jest po prawej stronie archiwum audycji. Z kolei, wciskaj¹c trochê wy¿ej przycisk
„Pos³uchaj RMF FM”, bêdziemy mogli pos³uchaæ stacji na
¿ywo. Warto odwiedziæ tak¿e
inn¹ stronê tego radia:
www.miastomuzyki.pl .
Tam znajdziemy co najmniej kilkadziesi¹t internetowych „stacji”, które nadaj¹
w³aœciwie ka¿dy rodzaj muzyki. Warto zwróciæ uwagê na
RMF Polski Rock, RMF Polskie
Przeboje, czy RMF PRL.
Radio Zet
Warszawska rozg³oœnia ma
trochê mniej rozbudowan¹
stronê internetow¹. Na
http://www.radiozet.pl/
Sluchaj/Default.aspx
mo¿emy pos³uchaæ aktualnie
nadawanych audycji. Z kolei
na g³ównej stronie znajdziemy
zapisy wywiadów Moniki Olejnik z politykami. Nagrania nie
tylko audio, ale te¿ wideo.
Radio Maryja
Katolicki g³os w Twoim domu mo¿e brzmieæ tak¿e z komputera. Wystarczy wpisaæ
www.radiomaryja.pl
i po lewej stronie znajdziemy
zak³adkê „S³uchaj”. Wczeœniej
trzeba zainstalowaæ Real Player – mo¿na go œci¹gn¹æ na
stronie www.real.com .
To tylko niektóre najpopularniejsze stacje radiowe, których mo¿emy s³uchaæ przez
Internet. Inne znajdziemy na
przyk³ad na stronach
www.radiostacje.com
i www.nadaje.com.

KG

PYTANIA
DO KONSULA RP
WE LWOWIE
Szanowni Czytelnicy! Je¿eli macie jakieœ pytania pod
adresem Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, prosimy
je przekazywaæ (najlepiej w formie pisemnej) do naszej
redakcji. Odpowiedzi uzyskacie Pañstwo na ³amach naszego
pisma. Adres e-mail: kuriergalicyjski@wp.pl
Adresy pocztowe:
w Stanis³awowie: вул. Івасюка, 60
м. ІваноФранківськ 76002
we Lwowie: вул. Дудаєва, 12/9 м. Львів 79005

Naszemu redakcyjnemu koledze
DMYTROWI ANTONIUKOWI
I JEGO ¯ONIE ANASTAZJI
sk³adamy serdeczne gratulacje
z okazji narodzin
córeczki Oleksandry!

zespó³ redakcyjny
„Kuriera Galicyjskiego”

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

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

LISTSPROSTOWANIE
Szanowny Pan Marcin Romer, Redaktor Naczelny „Kuriera
Galicyjskiego”! Bardzo jestem
wdziêczny za szybk¹ odpowiedŸ
i gotowoœæ publikacji mojego
uzupe³nienia do wywiadu p.
Agnieszki Ratnej z O³eksijem
Z³atogorskim (nr 3-79), s. 15.
W chwili gdy uwa¿nie przeczyta³em tekst wywiadu spostrzeg³em jedna ma³¹ pomy³kê:
wspó³twórca prê¿nego Wo³yñskiego Towarzystwa Przyjació³
Nauk w £ucku w 1935 r., dyrektor Biura WTPN i Biblioteki
oraz przyjaciel Jana Fitzkego
to by³ JULIAN JERZY NIEÆ.
Równie, jak Fitzke tragiczna
postaæ, bowiem w wieku 31 lat
zgin¹³ od kuli niemieckiej w
okolicach Szczebrzeszyna
1.X.1939 r. M³ody naukowiec,
zas³u¿ony badacz nowo¿ytnej
przesz³oœci Wo³ynia (doktor
historii Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie) osieroci³
¿onê i ma³ego synka, obecnie
profesora Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie.
Pozostajê z wyrazami
szacunku i pozdrawiam
Andrzej Gaczo³

JAK SŁUCHAĆ
POLSKICH AUDYCJI
NA UKRAINIE
Lwowska Fala jest nadawana od godz. 8.15 czasu polskiego. W porze emisji mo¿na tak¿e s³uchaæ Lwowskiej Fali
na stronie internetowej Polskiego Radia Katowice:
www.prk.pl, a wszystkie archiwalne nagrania – bêd¹, jak
dot¹d dostêpne na stronie internetowej Œwiatowego Kongresu
Kresowian: www.kresowianie.com
Audycja Radia „Rzeszów” o polskim dziedzictwie
kulturowym i o Rodakach na Ukrainie
Od marca br. Polskie Radio „Rzeszów” emituje now¹
audycjê „Kresowe Dziedzictwo”, która zajmuje siê g³ównie
stanem polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie oraz
losem zamieszka³ych tu Rodaków. Aby jej pos³uchaæ kliknij:
www.radio.rzeszow.pl, nastêpnie - spoœród wielu ikonek,
widniej¹cych na dole strony - kliknij na „Kresowe Dziedzictwo”
i na jedn¹ z czterech ostatnio wyemitowanych audycji. Do
ich wys³uchania serdecznie zaprasza autor - Jacek Borzêcki
i Polskie Radio „Rzeszów”.
Radio Lublin na 103,2 i 99,6 MHz s³ychaæ bardzo dobrze
a¿ po Lwów (we Lwowie ju¿ nie).
Polskie Radio Warszawa I - na falach d³ugich 225 kHz
Polskie Radio Lwów
Zachêcamy te¿ wszystkich do s³uchania Polskiego Radia
Lwów (ze Lwowa) w ka¿d¹ sobotê od godz. 8.00 do godz.
12.00 (czasu polskiego) oraz w niedzielê od godz. 18.15 do
20.15 na fali: http://www.radio-n.com/eng/OnAir/
onair.htm. W eterze program jest nadawany na fali 106,7
FM (Radio „Neza³e¿nist”) i jest dobrze s³yszalny w promieniu
100 km od Lwowa.
Radio Polonia (godz. 18.30 – czasu miejscowego)
- Lwów – Radio Niezale¿nist UKF 106,7 MH
- Winnica – Radio TAK 103,7 FM
- Chmielnicki – Radio Podilla Center 104,6 FM
- Równe - Radio Kraj 68,2 FM
- ¯ytomierz – Radio ¯ytomyrœka Chwyla 71,1 FM i 103,4 FM
Radio Maryja: Che³m 102,8; Hrubieszów 95,8;
Lubaczów 102,3; Przemyœl 105,1; Ustrzyki Dolne 94,5
W³odawa 104,5; Rzeszów UKF 104, 5
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Stale współpracują:
Szymon Kazimierski, Piotr Jan
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Tadeusz Kurlus, Jacek Borzęcki,
Renata Klęczańska, Helena
Gołąb, Maciej DęborógBylczyński,
Wojciech Krysiński, Eugeniusz
TuzowLubański, Władysława
Dobosiewicz, Julia Tomczak,
Natalia Kostyk, Olga Ciwkacz,
Dmytro Antoniuk, Elżbieta
Lewak, Eustachy Bielecki i inni.
Drukujemy również teksty auto
rów, z którymi się nie zgadzamy!
Pismo wspierane przez Senat RP
za pośrednictwem Fundacji
Pomoc Polakom na Wschodzie.
Za treść reklam, ogłoszeń i oświad
czeń redakcja nie ponosi odpo
wiedzialności, nie zamówionych
rękopisów nie zwraca i pozosta
wia sobie prawo do skrótów.
ТзОВ Видавничий Дім «Молода
Галичина»
Indeks na prenumeratę 98780
Індекс передплати 98780
Газета виходить 2 рази на місяць
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Wspaniała książka Lucjana Krystyna Kuprasa

„POD BŁĘKITNYM NIEBEM,
POD ZŁOCISTYM SŁOŃCEM”
MARCIN ROMER
Ksi¹¿ka Lucjana Krystyna
Kuprasa to piêkna, mo¿na by
rzec nastrojowa opowieœæ o
Pokuciu w przeddzieñ zbli¿aj¹cej siê hekatomby. Nastrój
ten nie ginie nawet wtedy, gdy
stary œwiat wali siê ju¿ w gruzy. Zmienia siê tylko jego ton.
Narracja jest podobna do
rodzinnych opowieœci, choæ
z pozoru powieœæ Lucjana Kuprasa tak¹ opowieœci¹ nie jest.
Autor zmieni³ nawet nazwy
miejscowoœci, w jakich rozgrywa siê akcja. £atwo je zidentyfikowaæ. Pomyli³em siê tylko
co do jednej. Ba! Ja w odró¿nieniu od Pana Lucjana nie
urodzi³em siê na Pokuciu.
Niech wybaczy mi ten towarzyski ton. Nigdy nie dane by³o
nam siê spotkaæ, choæ od czasu powstania naszej gazety
rozmawiamy ze sob¹ co kilka
dni przez telefon.
Pan Lucjan Kupras mieszka w Holandii. Mówi o sobie:
„Osiemdziesiêcioletni debiutant. Polak z urodzenia
i Cygan ze zrz¹dzenia losu.
Dziecko Pokucia. Szko³ê œredni¹ ukoñczy³ w Krakowie, a
studia na Wydziale Budowy
Okrêtów na Politechnice w
Gdañsku. Pracowa³ w tym
piêknym zawodzie i doktoryzowa³ siê. Zaprz¹g³ swego konia do cygañskiego wozu
i wyruszy³ w œwiat przez Daniê
do Niderlandów. Tam w Duft
pracowa³ naukowo i dydaktycznie. Stamt¹d robi³ wypady
do Korei Po³udniowej i Indii.
W Indiach wspó³uczestniczy³
w budowie i uruchomieniu
instytutu badañ i projektowania okrêtów. Jego hobby to
zawieranie i pielêgnowanie
przyjaŸni, zawi¹zywanych
w Polsce i na œwiecie. Ci¹gle
trapi go dylemat, czy emigrant
ma prawo pozostaæ samolubem i przyznawaæ siê tylko do
jednej ojczyzny? Czy w swych
wêdrówkach po œwiecie nie
pozostawi³ w tych krainach, w

CIEKAWE STRONY
INTERNETOWE
O KRESACH
www.kresy.pl
oraz:
www.kresy24.pl
www.pogranicze.eu
www.kresy.najlepsze.net
www.stanislawow.net
www.kresy.cc.pl/lwow
www.kresy.webpark.pl
www.kresykrakow.com.pl
www.kresywschodnie.webpak.pl
www.kresy.co.uk stanislawow.pl
www.kresy.cc.pl/lwow
www.kresy2000.pl
www.fotojonny.republika. pl
www.lwow.com.pl
www.poznajukraine.com
www.duszki.pl

Akcja powieœci rozgrywa
siê na Pokuciu w latach 19371943. Ziemiê tê za zamieszkuj¹ Polacy, Ukraiñcy, ¯ydzi
i Cyganie. ¯yj¹ w pokoju i przyjaŸni. Niestety, uczucia przyjaŸni i mi³oœci musz¹ stawiæ
czo³a atakom nienawiœci i zbrodni. Czy przetrwaj¹ i czy przyczyni¹ siê do pojednania tych
narodów, które ¿y³y i ¿yj¹ w tej
piêknej krainie?
Na te pytania odpowiedzieæ
mo¿na tylko po przeczytaniu
tej piêknej powieœci. Zrobimy
wszystko, by nasi czytelnicy
mogli siê z ni¹ zapoznaæ.

Lucjan Krystyn Kupras

KURIER

galicyjski

Można zaprenumerować
na poczcie!!!

KOD PRENUMERATY
УКРПОШТА 98780
Cena prenumeraty pocztowej
w roku 2009:
3 miesiące  11,08 hrywien
6 miesięcy – 22,14 hrywien
12 miesięcy – 44,28 hrywien
Organizacje i instytucje mogą też zamawiać
prenumeratę bezpośrednio w naszej redakcji:
osobiście, telefonicznie, listownie lub drogą
mailową (kuriergalicyjski@wp.pl)

PRENUMERATA W POLSCE
Możliwa jest prenumerata redakcyjna do Polski
i innych krajów.
W sprawie prenumeraty gazety do Polski,
prosimy o kontakt pod naszym adresem
email: kuriergalicyjski@wp.pl lub listownie,
telefonicznie, faxem na numery i adresy podane
w stopce redakcyjnej.
Ponadto
przeczytać i zaprenumerować, a także kupić
„Kurier Galicyjski” można:
w Warszawie
w Słowiańskiej Księgarni Wysyłkowej „Slavica”
przy ul. Gagarina 15
tel. +48(022) 851 39 66 (kod pocztowy 00753)
Można też kupić nasze pismo:

których przebywa³ i coœ tworzy³, po kawa³ku swego serca?
Na tle tego dylematu zrodzi³a
siê ta doœæ d³uga opowieœæ.
Mo¿e czytelnik przeczyta tê
ksi¹¿kê i odpowie na to pytanie?

P.S. zainteresowanych
prosimy o kontakt pod adresem redakcji. W miarê mo¿liwoœci najlepiej na adres
mailowy:
kuriergalicyjski@wp.pl

Korzystaj z uslug
polskich przewodników ze Lwowa!
Fachowe oprowadzanie po Lwowie, pilotowanie
grup turystycznych po Kresach
tel.: 00380679447843
Proponujemy usługi turystyczne, oprowadzanie
po Lwowie i Kresach w języku polskim
tel.: 038067 747 73 29, 038067 675 06 62

Kantorowe kursy walut na Ukrainie
30.03.2009, Lwów
KUPNO UAH
8,20
10,80
2,27
11,25
2,25

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

8,28
11,10
2,30
11,90
2,45

w Warszawie w „Księgarni Kresowej”,
mieszczącej się w Domu Polonii przy
ul.Krakowskie Przedmieście 23
oraz
w Krakowie w Księgarni „Nestor” przy ulicy
Kanoniczej 13
tel. +48(012) 421 92 94 (kod pocztowy 31002)

KURIER GALICYJSKI
MOŻNA KUPIĆ
Na terenie całej Ukrainy można kupić nasze pismo
w kioskach „Ukrpoczty” (w wypadku jego braku
żądajcie od sprzedawców i powiadamiajcie re
dakcję!)
Ponadto: w kioskach „Wysoki Zamek” we Lwowie,
Drohobyczu, Truskawcu, Borysławiu, Samborze,
Starym Samborze, Turce i Stebnyku;
w kioskach „Interpres” we Lwowie;
w Katedrze Lwowskiej, w kościele św. Antoniego,
a także przy kościele w Żółkwi i Krzemieńcu;
w IwanoFrankiwsku (d. Stanisławowie)
w „Sklepie Zaliznym” – Rynek 7;
pismo jest też dostępne w hotelu „Dniestr” we Lwowie
oraz w Instytucie Polskim w Kijowie

