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Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie

NASI
PARTNERZY
W ETERZE

MARCIN ROMER tekst
MARIA BASZA  zdjêcie

20 stycznia na placu bu-
dowy przy ul. Stryjskiej odby³a
siê uroczystoœæ wmurowania
symbolicznej pami¹tkowej
kapsu³y, zawieraj¹cej list do
przysz³ych pokoleñ. Operacji
dokonali mer Lwowa Andrij
Sadowyj oraz gubernator
Myko³a Kmit.

„Zadeklarowaliœmy UEFA
terminy budowy stadionu we
Lwowie i podchodzimy do ich
dotrzymania bardzo odpowie-
dzialnie. Jestem zadowolony
z tempa, które na dzieñ
dzisiejszy demonstruje g³ówny
wykonawca. Nasi partnerzy
dobrze uœwiadamiaj¹ sobie, ¿e
buduj¹ budowlê, która bêdzie
jednym z nowych symboli
Lwowa” – powiedzia³ mer
miasta – Andrij Sadowyj.

Prace przy budowie funda-
mentu bêd¹ trwaæ, zgodnie
z harmonogramem, do koñca
maja bie¿¹cego roku. Razem
z pracownikami firmy Azo-
vintex, którzy przyjechali do
Lwowa z Mariupola przy ul.
Stryjskiej pracuje ju¿ kilka-
dziesiêciu lwowian. Lwowianie
stanowi¹ wiêkszoœæ pracow-
ników dzia³u transportu od-
dzia³u Azovintex we Lwowie.
Do pracy poszukiwani s¹
ekonomiœci, ksiêgowi, kierowcy
oraz inni specjaliœci. Zaplano-
wano, ¿e po zamontowaniu
wszystkich ¿urawi plac bu-
dowy ma zostaæ wyposa¿ony
w kamery internetowe umo¿li-
wiaj¹ce sta³¹ obserwacjê bu-
dowy stadionu.

Cieszymy siê, jak wszyscy
lwowianie, z powstawania
jeszcze jednego symbolu
starego Lwowa. Mi³o nam, ¿e

LWÓW SIĘ OBUDZIŁ
NiedŸwiedzie jeszcze œpi¹, a we Lwowie w koñcu stycznia
rozpoczêto wykop pod fundamenty stadionu, na jakim
rozgrywane bêd¹ mecze podczas mistrzostw EURO 2012.

informacje przesy³ane na ten
temat przez pani¹ Olgê Gerê
z Departamentu EURO 2012
Lwowskiej Rady Miejskiej
pisane s¹ w jêzyku polskim.

Mamy te¿ dla naszych czytel-
ników jeszcze jedn¹ dobr¹
wiadomoœæ. Jeden ze starych
symboli Lwowa wraca do ¿y-
cia. Przy wsparciu Konsulatu
RP we Lwowie, grupa sportow-
ców, zapaleñców z miejscowych
polskich œrodowisk, postano-
wi³a reaktywowaæ pi³karski
klub sportowy „Pogoñ Lwów”!

Przed II wojn¹ œwiatow¹
klub ten by³ chlub¹ polskiego
sportu. Inicjatorom przed-
siêwziêcia ¿yczymy powodzenia!
Na EURO 2012 pewnie nie
zd¹¿ycie, ale... wszystko przed
Wami!

Na ulicach Lwowa ukaza³y siê nowe billboardy

Informujemy, że we Lwowie rozpoczął swoją działalność polski amatorski zespół piłki
nożnej „Pogoń Lwów”.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, szczególnie studentów, do zgłaszania się do
koordynatora klubu p. Witalija Marchewki (nr tel.: 80967493850).
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2 Przegląd wydarzeń
Fragmenty wystąpienia sejmowego Ministra Spraw Zagranicznych
RP Radosława Sikorskiego dotycząca zadań polskiej polityki
zagranicznej w 2009 roku (13 luty 2009)

Minister Spraw Zagranicznych RP Radosław Sikorski

Panie Prezydencie!
Panie Marsza³ku!
Panie Premierze!
Panie Pos³anki i Panowie
Pos³owie!

Szanowni Goœcie, Eksce-
lencje i cz³onkowie Korpusu
Dyplomatycznego!

Obecny rok jest czasem
szczególnej refleksji na temat
historii naszej Ojczyzny.
Sk³ania nas do podsumo-
wania ubieg³ego stulecia.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e Polska,
w sumie za cenê nies³ycha-
nych ofiar – ale jednak – wiek
XX wygra³a! Doœæ porównaæ,
gdzie byliœmy w 1909, a gdzie
jesteœmy w 2009 roku. Mo¿na
z tego wyci¹gn¹æ przynajmniej
dwa wnioski:

- po pierwsze, mamy wszel-
kie historyczne i wspó³czesne
powody, aby o przysz³oœci
Polski w XXI wieku myœleæ z
optymizmem, z wiar¹ w siebie,
w nasze zdolnoœci przetrwa-
nia nawet w najtrudniejszych
warunkach i rozwoju wbrew
niesprzyjaj¹cym okolicz-
noœciom;

- po drugie, tocz¹c wew-
nêtrzne spory, nie powinniœmy
zapominaæ, jak ró¿ne postawy
Polaków w XX wieku z³o¿y³y siê
na zbiorowy sukces, odnie-
siony wbrew rzekomym
prawom Historii. Niepodleg³o-
œciowcy i realiœci, socjaliœci
i ludowcy, libera³owie oraz
endecy, zwolennicy pracy
organicznej, a tak¿e spadko-
biercy tradycji powstañczych
odbudowali kraj i posk³adali
go z kawa³ków wydawa³oby siê
nie do z³o¿enia. Te ró¿norodne
tradycje ukszta³towa³y naród,
który zachowa³ jednoœæ wobec
dwóch nieludzkich systemów:
faszyzmu i komunizmu; który
przetrwa³ przesuniêcie granic
pañstwa o kilkaset kilometrów,
zniszczenie elit i ca³ych grup
spo³ecznych, a tak¿e spusto-
szenie materialne i duchowe.
Z doœwiadczenia tego wyrós³
ruch Solidarnoœæ, który
uruchomi³ ³añcuchow¹ reak-
cjê upadku komunizmu na
œwiecie. Dziêki temu mo¿emy
dziœ cieszyæ siê niespoty-
kanym w okresie ostatnich
kilkuset lat bezpieczeñstwem
oraz perspektywami moderni-
zacji kraju.

Bezpieczeñstwo i sprzyjaj¹ce
warunki rozwoju cywilizacyj-
nego nie s¹ jednak dane raz
na zawsze. Wymagaj¹ codzien-
nego wysi³ku, by przewidywaæ
wyzwania oraz adekwatnie na
nie reagowaæ. Œwiat w XXI
wieku okaza³ siê bardziej
skomplikowany i nieprzewidy-
walny ni¿ wydawa³o siê nam
jeszcze w koñcu ubieg³ego
stulecia. Dlatego te¿ musimy
ci¹gle stawiaæ sobie nowe
zadania pamiêtaj¹c o s³owach
Seneki, ¿e „¿eglarzowi, który
nie wie dok¹d p³ynie – nigdy
nie sprzyjaj¹ wiatry”. (......)

Konflikt gruziñsko-rosyjski
ponownie uœwiadomi³, jak

mocne w otoczeniu naszym –
w s¹siedztwie Polski, w s¹-
siedztwie Unii Europejskiej –
pozostaje myœlenie w katego-
riach polityki si³y, stref wp³ywów,
gry o sumie zerowej. Myœlenie,
które w realiach i w otoczeniu
Unii Europejskiej powinno
odejœæ do lamusa dziejów.
Konflikt ten unaoczni³ nadto,
¿e myœlenie to prowadzi na
manowce nacjonalistycz-
nych instynktów i stere-
otypów, doktrynalnej wro-
goœci i konfrontacji si³owej.
Zawiera wiêc w sobie potê¿ny
³adunek destabilizacji. (...)

Ostatni kryzys gazowy
ponownie uœwiadomi³, ¿e
surowce energetyczne s¹ wyko-
rzystywane do realizacji celów
politycznych. Brak stabilizacji
mo¿e byæ zatem skutkiem nie
tylko gor¹cego, ale tak¿e zim-
nego konfliktu. (...)

 Amerykañski kryzys fi-
nansowy przekszta³ci³ siê w
globalny kryzys gospodarczy.
(......) Kryzys ten staje siê
czasem próby zw³aszcza
dla cywilizacji zachodniej,
która zrodzi³a nowoczesn¹
gospodarkê rynkow¹, ale
która obwarowa³a j¹ mecha-
nizmami regulacji i korekty,
przede wszystkim zaœ
wszczê³a proces integracyjny.
Dlatego w przeciwdzia³aniu
kryzysowi za kluczowe uwa-
¿amy wzmocnienie spójnoœci
i solidarnoœci dzia³añ Unii
Europejskiej.

(.....) Amerykañskie przy-
s³owie mówi, ¿e jeœli chcesz
rozœmieszyæ Pana Boga, to
opowiedz Mu o swoich pla-
nach. Dzisiaj przede wszyst-
kim potrzebna jest kultura
polityczna i sprawnoœæ admi-
nistracyjna, umo¿liwiaj¹ca
budowanie podmiotowoœci w
obliczu nieoczekiwanych
wyzwañ. Tak¿e polska dyplo-
macja musi stawaæ siê
dyplomacj¹ szybkiego rea-
gowania.

Po stronie jego aktywów w
dziedzinie polskiej polityki
zagranicznej minister wymie-
ni³ m.in.

Wspólnie z europejskimi
partnerami uzgodniliœmy
tak¿e mandat do negocjacji
z Rosj¹ w sprawie Porozumie-
nia o Partnerstwie i Wspó³pracy.
Uwzglêdnia on nasze oraz
d³ugofalowe interesy europej-
skie, na przyk³ad w zakresie
bezpieczeñstwa energetycz-
nego. Dziœ mogê z satysfakcj¹
powiedzieæ, ¿e w kwestiach
bezpieczeñstwa energetycz-
nego, Europa mówi jêzykiem
Polski i dziêkuje Polsce za jej
zdecydowane stanowisko.(...)

Wypromowaliœmy polsko-
szwedzk¹ inicjatywê Partner-
stwa Wschodniego, która na
mocy wewn¹trzunijnej decyzji
przekszta³ci³a siê we wspólny
projekt europejski. Pokazuje
on si³ê polskiej dyplomacji,
opartej na wiarygodnych
projektach i racjonalnych
argumentach. Potwierdza
uznanie, jakim w Unii Euro-
pejskiej cieszy siê polska kom-
petencja w sprawach wschod-
nich.(...)

Niemcy s¹ naszym kluczo-
wym sojusznikiem i partnerem
w UE i NATO, który ceni polski
wk³ad w pog³êbiane ducha
integracji i budowanie wspól-
noty œwiata zachodniego.
Widzimy zarazem, ¿e odpowie-
dzialne si³y polityczne w Niem-
czech w³aœciwie interpretuj¹
przes³anie dziejów. Œwiadczy
o tym choæby fakt, ¿e rz¹d
Niemiec identyfikuje siê z wy-
rokiem Europejskiego Trybu-
na³u Praw Cz³owieka, oddala-
j¹cym roszczenia maj¹tkowe
osób przesiedlonych w wyniku
II wojny œwiatowej.

(...)

Odblokowaliœmy dialog w
stosunkach polsko-rosyj-
skich. Dziêki temu unaocz-
niliœmy, ¿e z krajem tym
mo¿na rozmawiaæ, nie ustê-
puj¹c ani na jotê w sprawach
dla nas zasadniczych. (...)

Wspólnie ze Stanami Zjed-
noczonymi przyjêliœmy „De-
klaracjê o wspó³pracy strate-
gicznej”, która przewiduje
miêdzy innymi sta³e roz-
mieszczenie w Polsce baterii
rakiet „Patriot”. Towarzyszy³a
ona porozumieniu na temat
ewentualnego rozmieszczenia
na terytorium Polski elemen-
tów systemu obrony przeciw-
rakietowej. Jesteœmy zaintere-
sowani podniesieniem dialogu
z naszym amerykañskim
sojusznikiem na szczebel
strategiczny. Polska jest
orêdownikiem tego, by Stany
Zjednoczone pozostawa³y
„europejskim mocarstwem”.

Minister nie pomin¹³ te¿
pasywów (red.).

Wspólnym niepowodze-
niem Europy jest kryzys wokó³
ratyfikacji Traktatu Lizboñ-
skiego. Jesteœmy przekonani,
¿e porozumienie to s³u¿y
naszym interesom poprzez
wzmocnienie wymiaru poli-
tycznego Unii Europejskiej,
zwiêkszenie solidarnoœci i po-
g³êbienie procesu integracji
szczególnie w polityce zagra-
nicznej i bezpieczeñstwa.
Wiemy ju¿, ¿e przez
wzburzone wody globalnej
polityki i gospodarki bez-
pieczniej p³ynie siê nie w
narodowej szalupie, lecz na
europejskim liniowcu. (...)

Pomimo wspó³pracy z Pa-
nem Prezydentem i wspó³-
dzia³ania z USA nie uda³o siê
nam przekonaæ wszystkich
sojuszników w NATO do
przyznania Ukrainie i Gruzji
Planów Dzia³añ na Rzecz
Cz³onkowstwa.(...)

W informacji na temat
polityki zagranicznej, jak¹
przedstawi³em Sejmowi RP w
zesz³ym roku zdefiniowa³em
piêæ priorytetów:

- Polska silna w Europie,
patron i promotor jej poli-
tyki wschodniej;

- Polska jako mocne
ogniwo Sojuszu Pó³nocno-
atlantyckiego;

- Polska jako atrakcyjna
marka: kraj sukcesu, ko-
chaj¹cy wolnoœæ i umiej¹cy
siê ni¹ dzieliæ;

- Polska jako kraj wspie-
raj¹cy swoj¹ diasporê, silny
jej dynamizmem;

- Polska dyplomacja jako
skuteczna s³u¿ba.

Priorytety te zachowuj¹
swoj¹ aktualnoœæ. S¹ celami
strategicznymi, które bêd¹
realizowane w pracy obecnego
rz¹du i w kolejnych latach.

Bêdziemy je realizowaæ z
¿elazn¹ konsekwencj¹ mimo
kryzysu i turbulencji w
otoczeniu miêdzynaro-
dowym.(...)

Panie Pos³anki i Panowie
Pos³owie!

Integracja naszego konty-
nentu stanowi optymaln¹
odpowiedŸ Europy, do nie-
dawna jeszcze os³abianej
konfliktami pañstw i kon-
frontacj¹ bloków, na wyzwania
rzucane przez nowe i stare
mocarstwa w kszta³tuj¹cym
siê œwiecie wielobiegunowym.
Stwarza te¿ Polsce szansê
wyeksponowania swoich
atutów w dru¿ynowej grze
na globalnych polach rywali-
zacji, w ramach jednej z
najsilniejszych dru¿yn œwiata.
W naszym ¿ywotnym interesie
jest, aby Europa rozwija³a
swój polityczny i gospodarczy
potencja³; aby wartoœci, które
leg³y u podstaw projektu euro-
pejskiego, utrzyma³y swoj¹
inspiracyjn¹ moc.

Jednoczeœnie wiemy, ¿e
Unia jest te¿ aren¹ wspó³za-
wodnictwa i w prowadzonych
przez Uniê politykach naszym
celem pozostaje dba³oœæ o pol-
skie interesy. Uwa¿amy na
przyk³ad, ¿e wysokoœæ œrodków
bud¿etowych, jakimi dyspo-
nuje Unia, powinna odpowiadaæ
celom, jakie sobie stawia.
Dotyczy to na przyk³ad polityki
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spójnoœci, wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeñ-
stwa, polityki rolnej oraz
wsparcia dla innowacyjnoœci
i badañ naukowych. Przypo-
minamy o zasadzie zawartej
w Traktacie Rzymskim, ¿e
ka¿de pañstwo europejskie,
które spe³nia kryteria, mo¿e
ubiegaæ siê o cz³onkowstwo
we Wspólnocie. (...)

Wysoka Izbo,
Po 20 latach udanej

transformacji systemowej i
pomyœlnej integracji ze
strukturami zachodnimi
Polska zajmuje nale¿ne jej
miejsce wœród czo³owych
graczy europejskiej ligi.
Nasze aspiracje mo¿emy urze-
czywistniæ tylko wówczas,
kiedy Polska w³¹czy siê w
debatê na tematy wa¿ne dla
ca³ej Wspólnoty Europejskiej,
wnosz¹c w³asne inicjatywy
i pomys³y.(...)

Z punktu widzenia polskich
interesów szczególnie wa¿ne
jest wdro¿enie Partnerstwa
Wschodniego. Dziêki niemu
nasi europejscy partnerzy na
Wschodzie otrzymaj¹ silne
wsparcie dla reform moder-
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nizacyjnych. Skuteczne zaœ
przeprowadzenie tych reform
prze³o¿y siê na odpowiednio
wysokie standardy i normy w
¿yciu politycznym i gospo-
darczym, przybli¿aj¹ce je do
spe³nienia kryteriów kopen-
haskich.

Sprzyjamy integracji Ukra-
iny z instytucjami œwiata
zachodniego. Ale to Ukrainie
powinno na tej integracji
zale¿eæ najbardziej. Wysi³ek
modernizacyjny wymagaæ
bêdzie od spo³eczeñstwa
Ukrainy, a zw³aszcza od jej
elit, pañstwotwórczego poczu-
cia odpowiedzialnoœci i deter-
minacji w reformach. Pamiê-
tajmy jednak, ¿e pomimo
wszystkich niedostatków,
Ukraina jest demokracj¹, to
znaczy krajem, w którym
zwyciêzca wyborów nie jest
znany przed g³osowaniem.

Liczymy, ¿e perspektywê
europejsk¹ wybierze tak¿e
Bia³oruœ. Otworzy sobie tym
samym drogê do œciœlejszych
relacji z zachodnimi s¹sia-
dami i z ca³¹ Uni¹ Europejsk¹.
Zakres tej wspó³pracy zale¿y
jednak od gotowoœci w³adz
bia³oruskich do liberalizacji
systemu politycznego. Polska
bêdzie wspiera³a wysi³ki na
rzecz budowy na Bia³orusi
spo³eczeñstwa demokra-
tycznego, w którym wszyscy
obywatele, w tym tak¿e
Polacy, zrzeszeni w niezale¿-
nych organizacjach, bêd¹
mieli mo¿liwoœæ swobodnego
wyra¿ania swoich pogl¹dów,
potrzeb i aspiracji.

Wysoki Sejmie,
Niepokoi nas utrzymuj¹ca

siê niestabilnoœæ w regionie
Kaukazu, odgrywaj¹cym
wa¿n¹ rolê w tranzycie su-
rowców energetycznych do
Europy. Po konflikcie gruziñsko-
rosyjskim, który – jak chcemy
wierzyæ – mia³ charakter
wyj¹tkowy jesteœmy, wraz
z naszymi sojusznikami,
szczególnie wyczuleni na
rozwój sytuacji w tym regionie.
Potwierdzam raz jeszcze nasz¹
solidarnoœæ z Gruzj¹, uznanie
jej integralnoœci terytorialnej
i deklarujê, ¿e pozostaniemy
rzecznikiem euroatlantyckich
aspiracji tego kraju. Dopingu-
jemy Uniê Europejsk¹ do
rozwi¹zywania zamro¿onych
konfliktów w ca³ym regionie.

Rosja jest strategicznym
partnerem Unii Europejskiej.
Mamy œwiadomoœæ, ¿e mo¿li-
woœci budowania wzajemnych
relacji z Rosj¹ na fundamen-
cie wspólnych wartoœci s¹
dzisiaj nader ograniczone.
Proponujemy wiêc, aby usta-
liæ przejrzyste zasady wspó³-
pracy, „regu³y gry”, na jakich
bêd¹ siê te stosunki opiera³y,
bez rozchwiania istniej¹cej
architektury instytucjonalnej
w strefie europejskiej i euro-
atlantyckiej.

Chcemy zawarcia nowego,
zgodnego z naszymi intere-
sami, Porozumienia o Part-
nerstwie i Wspó³pracy pomiê-
dzy Uni¹ Europejsk¹ i Rosj¹.
Odblokowanie negocjacji w tej
sprawie da³o nam mo¿liwoœæ
wp³ywania na politykê ca³ej
Unii wobec tego kraju. To

znacznie wiêcej, ni¿ gdybyœmy
wobec Rosji dzia³ali w
pojedynkê. Unia Europejska
powinna mieæ wspóln¹ stra-
tegiê w stosunkach ze swoim
wschodnim s¹siadem, tak jak
ma j¹ wobec wielu innych
pañstw na œwiecie. Powszech-
nie uwa¿a siê, ¿e Europa
potrzebuje Rosji i to prawda.
My uwa¿amy, ¿e Rosja
jeszcze bardziej potrzebuje
Europy.

Panie Pos³anki i Panowie
Pos³owie!

Polska opiera swoje bez-
pieczeñstwo na trzech fila-
rach: cz³onkostwie w Sojuszu
Pó³nocnoatlantyckim, który
okaza³ siê najbardziej skutecz-
nym sojuszem kolektywnej
obrony w historii, cz³onkostwie
w Unii Europejskiej, która
buduje swoje zdolnoœci obron-
ne oraz na relacjach dwu-
stronnych, w tym przede
wszystkim ze Stanami Zjed-
noczonymi.

Przez dziesiêæ lat cz³onkos-
twa w NATO udowodniliœmy,
¿e jesteœmy wiarygodnym
sojusznikiem. (...)

Polska opowiada siê za
jednoœci¹ Zachodu, za jak
najlepsz¹ wspó³prac¹ miêdzy
Europ¹ a Stanami Zjedno-
czonymi. Partnerstwo to

narodowych w Polsce. Roz-
wa¿amy ustanowienie nagrody
im. Rafa³a Lemkina, polskiego
prawnika, autora pojêcia
„ludobójstwo”.

Panie Pos³anki i Panowie
Pos³owie! Jak dowiód³ ostatni
spór rosyjsko-ukraiñski,
zawirowania na rynku dostaw
surowców energetycznych
maj¹ wielk¹ si³ê politycznego
ra¿enia w skali wykraczaj¹cej
poza stosunki dwustronne.
Dziœ ca³a Europa uzna³a si³ê
argumentów w sprawie bez-
pieczeñstwa energetycznego,
które zg³asza³y kolejne polskie
rz¹dy.

Popieramy dzia³ania, pro-
wadz¹ce do zmniejszenia
uzale¿nienia Europy od do-
staw zewnêtrznych energii
poprzez dywersyfikacjê Ÿróde³
i tras przesy³owych, stworze-
nie jednego unijnego rynku
noœników energii i rozbudowê
wewnêtrznej infrastruktury
przesy³owej. Zabiegamy o
przyjêcie przez Uniê Europej-
sk¹ ambitnej polityki bez-
pieczeñstwa dostaw surowców
energetycznych. Proponujemy
zmiany odpowiednich przepi-
sów unijnych tak, aby
mechanizm „solidarnoœci
energetycznej” by³ urucha-
miany wtedy, gdy zagro¿onych

oraz pañstwa Zatoki Perskiej.
(...)

Wysoki Sejmie, Minister-
stwo Spraw Zagranicznych
monitoruje wysi³ki spo³ecz-
noœci miêdzynarodowej w celu
zwiêkszenia stabilnoœci glo-
balnego systemu finansowego
i przezwyciê¿enia skutków
obecnego kryzysu. Jako dwu-
dziesta pierwsza gospodarka
œwiata oraz jedno z wiêkszych
pañstw cz³onkowskich Unii
aktywnie uczestniczymy w
tych dzia³aniach jako cz³onek
miêdzynarodowych organi-
zacji gospodarczych. (...)

Polska jest dumna z wize-
runku kraju kochaj¹cego
wolnoœæ i potrafi¹cego siê ni¹
dzieliæ. Has³em rocznicy 1989 r.
niech bêdzie zatem: „Wol-
noœæ. Made in Poland”.

Nieznajomoœæ historii jest
czêsto Ÿród³em niezrozu-
mienia, nieporozumieñ i myl-
nych interpretacji. Bêdziemy
konsekwentnie wystêpowaæ
przeciwko bezwiednym, a
niekiedy œwiadomym zafa³szo-
waniom historii Polski, w tym
przeciwko pojawiaj¹cym siê
wci¹¿ w zagranicznych œrod-
kach masowego przekazu
myl¹cym zbitkom jêzykowym.
Nieustannie bêdziemy podkre-
œlaæ przy tym potrzebê stworze-
nia w Europie obszaru wspólnej
pamiêci, opartej na prawdzie
historycznej i zarysowuj¹cej
profil naszej wspó³czesnej
europejskiej to¿samoœci. W tym
sensie z historii czyniæ bêdzie-
my naukê o przysz³oœci.(...)

Wiêksza aktywnoœci we
wspó³pracy rozwojowej,
zw³aszcza w priorytetowych
dla nas obszarach Europy
Wschodniej, a tak¿e w miej-
scach stacjonowania na-
szych kontyngentów, buduje
obraz Polski jako zaanga-
¿owanego udzia³owca w
umacnianiu stabilizacji na
œwiecie. (...)

Panie Pos³anki i Panowie
Pos³owie,

Chcia³bym siê teraz od-
nieœæ do spraw Polonii i pol-
skich mniejszoœci.

W relacjach z s¹siadami,
zw³aszcza z Bia³orusi¹, ale
tak¿e z Litw¹ i Niemcami
nadal bêdziemy podkreœlaæ
potrzebê przestrzegania praw
oraz potrzeb mieszkaj¹cych
na ich terytorium polskich
mniejszoœci. Jednoczeœnie
domagaæ siê bêdziemy respek-
towania unijnej równoœci
praw pracowniczych i spo-
³ecznych dla ponad miliona
polskich obywateli, przebywa-
j¹cych w innych pañstwach
europejskich, którzy sw¹
prac¹ przyczyniaj¹ siê do
wzrostu bogactwa tych pañstw
i ca³ej Unii Europejskiej.

Wspieraj¹c dostêp do
polskiej edukacji, jêzyka i
kultury bêdziemy u³atwiaæ
Polakom zamieszka³ym za
granic¹ uczestnictwo w ¿yciu
kraju. S³u¿yæ temu bêd¹
propozycje zmian w prawie
wyborczym. Realizujemy
kampaniê informacyjn¹
u³atwiaj¹c¹ powroty do Polski.

Bêdziemy d¹¿yæ do bardziej
partnerskiego modelu wspó³-
pracy z tymi organizacjami

i œrodowiskami polonijnymi,
które chc¹ anga¿owaæ siê we
wspieranie polskich interesów
w stosunkach z innymi
pañstwami. Chodzi o krêgi
polonijne, które nie tylko
pytaj¹ „co Polska mo¿e zrobiæ
dla nich”, ale tak¿e „co one
mog¹ zrobiæ dla Polski”.
Jesteœmy równie¿ otwarci na
wspó³pracê ze œrodowiskami,
nie wywodz¹cymi siê z polskiej
diaspory, ale z³¹czonymi z
Polsk¹ czy to pochodzeniem,
jêzykiem, kultur¹, czy te¿
sentymentem. Mamy wœród
nich wielu przyjació³ i zwi¹zki
te chcemy kultywowaæ.

Swobodzie podró¿owania,
bêd¹cej efektem przyst¹pie-
nia Polski do Konwencji z
Schengen, towarzysz¹ wiêksze
obowi¹zki w zapewnieniu
bezpieczeñstwa granicy Unii,
zarówno tej geograficznej, jak
i „proceduralnej”. Dla wielu
cudzoziemców, a w szczegól-
noœci dla naszych wschodnich
s¹siadów, powoduje to
utrudnienia w podró¿owaniu
do Polski. Staramy siê je
³agodziæ poprzez zawieranie
umów o ma³ym ruchu gra-
nicznym. Najwa¿niejsza z
nich, z Ukrain¹, zosta³a
podpisana w grudniu 2008
roku i przekazana Sejmowi.
Zwracam siê zatem do Pañ i
Panów Pos³ów o jak najszyb-
sz¹ ratyfikacjê tej umowy. (...)

Przeprowadzona likwidacja
kilkunastu placówek konsu-
larnych nie prowadzi do
gorszej obs³ugi interesantów.
W miejscach które tego wyma-
gaj¹ uruchamiamy nowe
urzêdy. W zesz³ym roku pow-
sta³y konsulaty w Manchester
oraz Reykjaviku, a w tym roku
otworzymy placówki w
Sewastopolu i Winnicy.

Ponadto coraz szerzej
bêdziemy korzystaæ z roz-
wi¹zañ, które daje nam nowo-
czesna technologia, tworz¹c
„mobilne konsulaty”, organi-
zuj¹c telefoniczne centrum
obs³ugi (tzw. call center), czy
te¿ umo¿liwiaj¹c za³atwianie
spraw przez Internet w „wir-
tualnym konsulacie”. (...)

Dziêki tym przemianom
polska s³u¿ba konsularna
bêdzie sprawniejsza i bli¿sza
obywatelowi. Mamy œwiado-
moœæ, ¿e wielu obywateli
zarówno polskich, jak i ob-
cych wyrabia sobie opiniê
o dyplomacji na podstawie
kontaktów z konsulami, ich
skutecznoœci oraz stosunku
do interesanta. (...)

Rada Ministrów podjê³a te¿
decyzjê, ¿e od 2010 r. inwe-
stycje kluczowe dla zagra-
nicznej reprezentacji polskich
interesów, w tym przede
wszystkim budowa placówki w
Berlinie, finansowane bêd¹
na podstawie rz¹dowego pro-
gramu wieloletniego. W pro-
gramie powinny siê, naszym
zdaniem, znaleŸæ tak¿e
niezbêdne inwestycje w inf-
rastrukturê naszych przed-
stawicielstw na Wschodzie,
w tym w Moskwie, Kijowie
i Miñsku.

 Pe³ny tekst wyst¹pienia
znajduje siê na stronie

msz.gov.p

Bêdziemy d¹¿yæ do bardziej partner-
skiego modelu wspó³pracy z tymi
organizacjami i œrodowiskami polo-
nijnymi, które chc¹ anga¿owaæ siê
we wspieranie polskich interesów w
stosunkach z innymi pañstwami. Chodzi
o krêgi polonijne, które nie tylko pytaj¹
„co Polska mo¿e zrobiæ dla nich”, ale
tak¿e „co one mog¹ zrobiæ dla Polski”.
Jesteœmy równie¿ otwarci na wspó³-
pracê ze œrodowiskami, nie wywodz¹-
cymi siê z polskiej diaspory, ale
z³¹czonymi z Polsk¹ czy to pochodze-
niem, jêzykiem, kultur¹, czy te¿
sentymentem. Mamy wœród nich wielu
przyjació³ i zwi¹zki te chcemy
kultywowaæ.
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sprawdzi³o siê w najtrudniej-
szych czasach zimnej wojny i
nie chcielibyœmy, aby tylko
wspólny wróg by³ tym, co
mobilizuje Europê i Stany
Zjednoczone do wspó³dzia-
³ania. Wierzymy bowiem, ¿e
fundamentalne wartoœci i
wspólne interesy pozostan¹
najlepszym spoiwem transat-
lantyckim. (...)

 W rocznicê upadku
komunizmu nie sposób nie
wspominaæ o roli naszego
kraju w dziedzinie prze-
strzegania praw cz³owieka,
demokracji i w promowaniu
rz¹dów prawa. Zale¿y nam,
aby standardy Rady Europy
by³y przestrzegane. Jesteœmy
zadowoleni, ¿e Biuro Instytucji
Demokratycznych i Praw
Cz³owieka OBWE ma swoj¹
siedzibê w Polsce. Tak¿e tutaj
ma swoj¹ siedzibê Sekretariat
Wspólnoty Demokracji. Za-
mierzamy wyst¹piæ z projek-
tem ustawy, która unormuje
status tych instytucji miêdzy-

by³oby piêædziesi¹t procent
dostaw gazu dla jednego
pañstwa, a nie dopiero tak jak
dziœ, kiedy zagro¿onych jest
dwadzieœcia procent dostaw
dla ca³ej Unii.

Jednoczeœnie Polska chce
pozostaæ znacz¹cym krajem
tranzytowym. Przypominamy
przy tym, ¿e projekty budo-
wania bezpieczeñstwa energe-
tycznego jednych pañstw nie
powinny odbywaæ siê kosztem
innych. Potwierdzamy zatem
nasz¹ ofertê mo¿liwoœci
dostarczania gazu z Rosji
konsumentom w Europie
Zachodniej najtañszym
mo¿liwym sposobem, tj.
poprzez budowê drugiej nitki
ruroci¹gu jamalskiego.

Ze swojej strony kontynu-
ujemy politykê dywersyfikacji
Ÿróde³ i dróg dostaw noœników
energii do Polski. Nowym
znacz¹cym kierunkiem dzia-
³añ rz¹du polskiego w tym
zakresie s¹ kraje objête
Partnerstwem Wschodnim
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HALINA P£UGATOR tekst
PIOTR HLEBOWICZ zdjêcie

W krakowskim klubie „Ga-
zety Polskiej” z inicjatywy
Piotra Hlebowicza, kojarzo-
nego nieodmiennie
z dzia³alnoœci¹ Wydzia³u
Wschodniego Solidarnoœci
Walcz¹cej, odby³a siê pre-
zentacja „Kuriera Galicyj-
skiego”. Oficjalnie temat
spotkania brzmia³ „Gazety
polskojêzyczne na Ukrainie
i ich oddzia³ywanie na
spo³ecznoœæ Polsk¹”.

Wieczorem w kawiarni
„Moliere” na ulicy Szewskiej,
w centrum Krakowa, gdzie za-
zwyczaj odbywaj¹ siê posie-
dzenia klubu, zaczêli siê zbie-
raæ przedstawiciele krakowskiej
inteligencji, byli dzia³acze
opozycji antykomunistycznej,
wyk³adowcy, dziennikarze,
biznesmeni, urzêdnicy. Wielu
z obecnych na sali mia³o
kresowe korzenie. Wœrod nich
aktualne wieœci z ziem, z któ-
rych pochodz¹ ich przodkowie
wywo³ywa³y szczególnie wiel-
kie zainteresowanie. Spotka-
nie rozpocz¹³ Ryszard Kapuœ-
ciñski, prezes wszystkich klu-
bów „Gazety Polskiej” (a w Pol-
sce ich jest oko³o 70 – aut.)
oraz Ryszard Bocian, by³y
rzecznik konsumentów UM
Krakowa, niegdyœ aktywny
dzia³acz Solidarnoœci i KPN.

Przyznam, ¿e wystêpowaæ
na jednej z pierwszych pre-
zentacji najwiêkszej polskojê-
zycznej gazety na Ukrainie
przed tak powa¿nym audy-
torium, by³o dla mnie rzecz¹
nieprost¹. Odczuwa³am pewne
zdenerwowanie, poniewa¿
ka¿dy z tu obecnych pokona³
trudny szlak walki politycznej,
mia³ ogromne doœwiadczenie
¿yciowe i wiedzê. Jednak przy-
jazna atmosfera, jak¹ da³o siê
odczuæ  pomog³a pokonaæ zde-
nerwowanie.

Wszystkich obecnych inte-
resowa³a historia gazety, jej
tematyka. By³am bardzo
przyjemnie zaskoczona do-
wiaduj¹c siê, ¿e wielu z obec-
nych czyta³o lub przynajmniej
s³ysza³o o „Kurierze Gali-
cyjskim”.

Problemy przez nas poru-
szane nie by³y obce zebrane-
mu audytorium.

Niektórych bol¹ problemy
Ukrainy, bo tu pozosta³a ich
rodzina, mogi³y krewnych,
najlepsze wspomnienia z dzie-
ciñstwa i lat m³odzieñczych
rodziców. Innych interesuje
przede wszystkim przysz³oœæ.
Czy jest szansa by by³a ona
wspólna.

Opowiadam o tym, w jaki
sposób poszukujemy tematów
dla publikacji, o wspó³pracy z
organami w³adz miejskich,
miejscowego samorz¹du i na-
wet z… policj¹. I tutaj ³¹cz¹
Polaków i Ukraiñców wspólne
problemy: polscy i ukraiñscy
policjanci wspólnie przygoto-
wuj¹ siê do Euro – 2012. A ile
otrzymujemy listów z ró¿nych

KG W GP CZYLI SPOTKANIE
W „KLUBIE GAZETY POLSKIEJ” W KRAKOWIE

Opowiada dziennikarka „Kuriera Galicyjskiego” Halina P³ugator

W Krakowie i we Lwowie

zak¹tków Ukrainy, Bia³orusi,
Rosji, Polski, Armenii, USA.
Ju¿ tysi¹ce ludzi zapozna³o siê
z nasz¹ gazet¹. W wiêkszoœci
to Polacy lub ludzie polskiego
pochodzenia. Ale wielu te¿ Uk-
raiñców i osób innych narodo-
woœci zafascynowanych polsk¹
kultur¹ i upatruj¹cych przy-
sz³oœæ we wspólnej z Polakami
drodze do Europy. Ju¿ raz tak
by³o. I Rzeczpospolita, w spo-
sób wprawdzie bardzo niedo-
skona³y, mo¿e uchodziæ za pier-
wowzór dzisiejszej Unii Euro-
pejskiej. Teraz musi siê udaæ!

Nasi Czytelnicy chc¹ siê
podzieliæ swoimi wspomnie-
niami, odnaleŸæ rodzinê,
pomóc potrzebuj¹cym, odwie-
dziæ ojczysty kraj. Staramy siê
pomóc ka¿demu, w granicach
naszych mo¿liwoœci.

Szczególne s³owa wdziêcz-
noœci nale¿¹ siê pracownikom
fundacji „Pomoc Polakom na
Wschodzie”. Dziêki ich popar-
ciu „Kurier Galicyjski” ma
mo¿liwoœæ rozwijaæ siê, zwiêk-
szaæ swój nak³ad, zawi¹zywaæ
nowe znajomoœci, zwiêkszaæ
liczbê czytelników.

Oprócz spraw naszej gazety,
krakowskie audytorium bar-
dzo interesowa³y tematy doty-
cz¹ce sytuacji politycznej
i ekonomicznej na Ukrainie,
przygotowania do Euro – 2012.
„Niepokoi nas kryzys, który
ogarn¹³ oba nasze pañstwa”,
- mówili uczestnicy i goœcie
klubu. Wielu zdziwi³ fakt, ¿e
ju¿ setki tysiêcy  ludzi na Uk-
rainie straci³o pracê i utrzy-

muje siê z przypadkowych
zarobków. Otrzymanie bowiem
zapomogi na czas bezrobocia
jest rzecz¹ doœæ skomplikowa-
n¹. Bud¿et pañstwa z ka¿dym
dniem topnieje. Co raz to
uchwala siê nowe ustawy,
które ograniczaj¹ iloœæ wyp³at.
Niektórych zebranych to
bardzo dziwi. Wspó³czuj¹.

Pada doœæ retoryczne pyta-
nie dotycz¹ce Ukrainy: „Dla-
czego nie protestujecie?”.
Odpowiadam: Jesteœmy naro-
dem bardzo cierpliwym, ciê¿ko
nas poderwaæ do buntu. Ale
gdy ju¿ siê to stanie, ciê¿ko
bêdzie zaspokoiæ gniew ludu.
Wyra¿am nadziejê, ¿e do tego
nie dojdzie. Spodziewamy siê,
¿e politycy bêd¹ w swoich
poczynaniach kierowaæ siê
rozumem, chocia¿ czasem w to
w¹tpiê. Bo¿e daj im trochê
rozs¹dku!

Zebrani uspokajaj¹. Oni
te¿ prze¿yli trudne czasy.
Jednak uda³o siê im, z w³aœ-
ciw¹ Polakom godnoœci¹
wybrn¹æ ze skomplikowanej
sytuacji i trafiæ do UE. W dniu
dzisiejszym ucz¹ siê, odnosz¹c
w tym kierunku sukcesy,
gospodarowaæ po nowemu. Co
prawda nie wszyscy akceptuj¹
europejskie porz¹dki. Ale nic
nie stoi w miejscu.

Spotkanie dobiega koñca.
Pad³o wiele ciep³ych s³ów i
¿yczeñ pod adresem redakcji,
i z w³aœciw¹ polsk¹ goœcinnoœ-
ci¹ zaproszenie do ponownej
wizyty „Kuriera Galicyjskiego”
w Krakowie.

MARIA BASZA
tekst i zdjêcia

Adepci szkó³ muzycz-
nych z Polski i z Ukrainy
spotkali siê na wspólnym
muzykowaniu. Przez Filhar-
moniê Lwowsk¹ oraz Fun-
dacjê Cultura Animi zosta³y
zorganizowane IV Spotkania
Muzyczne M³odzie¿y Pol-
skiej i Ukraiñskiej, które
odby³y siê w dniach 6-9
lutego we Lwowie.

W repertuarze koncertów
znalaz³y siê utwory muzyki
wspó³czesnej oraz kompozycje

w³asne m³odzie¿y. Jak za-
znaczy³a Bohdana Frolyak –
dyrektor artystyczny przed-
siêwziêcia, i¿ m³odzi artyœci,
tworz¹ „Œwiêto Muzyki XX
i XXI wieku”. „Œwiêtowaæ bêdzie-
my muzykê francuska, ukraiñ-
sk¹, polsk¹, rosyjsk¹ i wêgier-
sk¹. Muzykê przedstawicieli
najm³odszego pokolenia pol-
skich i ukraiñskich kompozy-
torów, którzy ju¿ wkrótce wspó³-
tworzyæ bêd¹ obraz europej-
skiej kultury muzycznej” –
napisa³a pani Frolyak w fol-
derze okolicznoœciowym.

Koncert rozpocz¹³ siê 7 lu-
tego o godz. 18.00 w Filhar-
monii Lwowskiej. Wyst¹pili
m.in.: Katarzyna Sylla (skrzy-
pce), Maria Œlipska (wiolon-
czela), Aleksandra Œwigut
(fortepian) – klasa kameralis-
tyki Macieja Paderewskiego.
Zosta³y wykonane utwory
Mauricego Ravela, Trio a-moll
Modere, Pantoum, Passacaille,
Finale oraz Trio fortepianowe
op. 1 Poco Adagio. Allegro,
Largo, Presto Andrzeja Pa-
nufnika. Przedstawiciele
najm³odszej generacji muzy-

IV Spotkania Muzyczne Młodzieży Polskiej i Ukraińskiej

PRZYSZLI WSPÓŁTWÓRCY EUROPEJSKIEJ KULTURY MUZYCZNEJ

Na scenie m³odzi muzycy polscy: Jakub Turczyñski
Kamil Borkowski, Natalia Niklas, Marta Kordykiewicz

Halina P³ugator i Ryszard Bocian

O¿ywiona dyskusja
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czym to siê skoñczy³o? –
Tym, ¿e druhny zmieni³y
zdanie!

Nie zabrak³o na konkursie
spotkania w krêgu
harcerskim. Kilku druhów z
Rudek z³o¿y³o Przyrzeczenie
Harcerskie, stopieñ
instruktorski przewodniczki
otrzyma³a £esia Olszycka z
Chmielnickiego, zaœ dwójka
hufcowych – Ola Adamska
(LHH „Wrzeciono”) i
Aleksander Radica (WHH
„Wo³yñ”) stopnie
podharcmistrzowskie.

HAKOP – HARCERSKI KONKURS PIOSENKI
DRUŻYN CHORĄGWI LWOWSKIEJ

Czuwaj!

Choinka z kubeczków
jednorazowych

„Indianki” ze  Lwowskiej DH „Kresowa £¹ka”

Œpiewaj¹ druhny z Rudek

Spotkanie w krêgu

KRYSTYNA ADAMSKA
tekst i zdjêcia

HaKoP to i piêkny œpiew,
i zaskakuj¹ce inscenizacje,
i nietypowe pomys³y, i wspa-
nia³a zabawa! Bo choæ
impreza, która odbywa siê
rokrocznie ju¿ od dwunastu
lat, nosi nazwê Harcerskiego
Konkursu Piosenki, jest
festiwalem raczej teatralnym,
który gromadzi reprezenta-
cje wszystkich dru¿yn Cho-
r¹gwi Lwowskiej.

W sali stanicy harcerskiej,
jak przysta³o na porê roku,
pada³ œnieg. Ogromne p³atki,
misternie wyciête przez druh-
ny organizatorki, zawis³y na
lampach i œcianach. Z kuchni
rozchodzi³y siê zapachy pysz-

nych dañ, przyrz¹dzanych
przez instruktorki. Bo przecie¿
piosenki piosenkami, a gorszy
od g³odnej harcerki mo¿e byæ
tylko g³odny harcerz, wiêc
trzeba by³o zadbaæ i o sprawy
tak przyziemne, jak jedzenie.

Zmagania konkursowe
rozpoczê³a mi³a sercu kolêda.
Przylecia³y sk¹dœ anio³y, za-
tañczy³y gwiazdy, przyszli
pasterze z darami. By³y i cho-
inki, a jak¿e! Tym razem na
HaKoP trzeba by³o przynieœæ
choinkê, zrobion¹ z nietrady-
cyjnych materia³ów. Najlepsze

by³o drzewko z naczyñ jedno-
razowych,  autorstwa druhen
z 4 Lwowskiej DH „Barwy
Œwiata” – zwyciê¿czyñ tegorocz-
nego HaKoPu. By³y i choinki
z plastikowych butelek, by³
bardzo oryginalnie ustrojony
but, zrobiony przez druhny z
1 Stryjskiej DH „Górska Rzeka”
i choinka z wieszaków na
ubranie, zrobiona przez druhny
z 3 Lwowskiej DH „Kresowa
£¹ka”.

Konkurs trwa³ przez ca³y
dzieñ, reprezentacje rywali-
zowa³y w coraz to nowych

konkurencjach, a jury bacz-
nie obserwowa³o wystêpy
i skrzêtnie notowa³o punkty.
Interpretacje znanych piose-
nek, przede wszystkim har-
cerskich, wspomnienia obo-
zowego lata i zaskakuj¹ce po-
mys³y na kolejne obozy co rusz
wywo³ywa³y wybuchy œmie-
chu. Na salê wszed³ s³oñ
i wielb³¹d, bo harcerze z Ru-
dek przedstawiali realia pla-
nowanego obozu, na który
chcieliby siê wybraæ w ciep³e
kraje. Byæ mo¿e gdyby nie
niewygody Afryki, towarzy-
szy³yby im druhny z Chmiel-
nickiego, ale jako nawyk³e do
luksusów damy wybra³y obóz
w luksusowych hotelach
Turcji.

Jak zawsze bezkonkuren-
cyjna okaza³a siê 1 Lwowska
Dru¿yna Wêdrowników „Astra”.
Wêdrownicy przedstawili seriê
multimedialnych reporta¿y,
pokazali te¿ wreszcie, co robi¹
na zbiórkach i dopiero teraz
wszyscy zrozumieli, dlaczego
pewien wêdrownik wyjecha³
na studia daleko od domu...

Okaza³o siê te¿, ¿e jedna
z dru¿yn ustali³a, „¿e z ch³op-
cami nie bêdzie chodzi³a” I czym
to siê skoñczy³o? – Tym, ¿e
druhny zmieni³y zdanie!

Nie zabrak³o na konkursie
spotkania w krêgu harcerskim.
Kilku druhów z Rudek z³o¿y³o
Przyrzeczenie Harcerskie, sto-
pieñ instruktorski przewod-
niczki otrzyma³a £esia Olszycka

z Chmielnickiego, zaœ dwójka
hufcowych – Ola Adamska
(LHH „Wrzeciono”) i Aleksan-
der Radica (WHH „Wo³yñ”)
stopnie podharcmistrzowskie.

Dobrym zwyczajem HaKoPu
jest zabawa karnawa³owa –
te¿ co roku nieco inna. Tym
razem mia³y siê na niej spot-
kaæ ró¿ne narodowoœci. Przy-
by³a delegacja z dalekich Indii
bo a¿ ze Stryja, druhny z Bra-
zylii mia³y nieco dalej, bo
przyjecha³y z Chmielnickiego,
piêknie wygl¹da³y w swych
zwiewnych szatach Greczynki
z Rudek, byli Polacy i ¯ydzi,
Niemcy i Indianki, zjawi³ siê
nawet Arab, a najbardziej
egzotyczna grupa przyby³a a¿
z Hawajów.

ków ukraiñskich wyst¹pili w
niedzielê, 8 lutego o godz.
14.00 we Lwowskiej Narodowej
Akademii Muzycznej im. £y-
senki. W ich wykonaniu zo-
sta³y zaprezentowane m.in.
fragmenty utworu Beli Bartoka
„Mikrokosmos na fortepian”.

IV Spotkania Muzyczne
M³odzie¿y Polskiej i Ukraiñ-
skiej zakoñczy³y siê 9 lutego
w Filharmonii Lwowskiej.
Wyst¹pili m.in.: Dariusz Bury,
Sebastian Caputa, Wiktoria
Chrobak, Karol Nepelski,
Rafa³ Tyliba, Tomasz Welanyk
– Akademia Muzyczna w Kra-
kowie; Nguen Viet Trung -
Pañstwowa Szko³a Muzyczna
I st. nr 1 im. Oskara Kolberga

w Warszawie. M³odzi wyko-
nawcy ukraiñscy, to min.:
Anna Arkuszyna, Wsewo³od
Sirenko, Orest Smow¿ – Œred-
nia Specjalistyczna Szko³a
Muzyczna im. Myko³y £ysenki
w Kijowie, uczniowie Œredniej
Specjalistycznej Szko³y Mu-

zycznej im. Solomeji Kruszel-
nickiej we Lwowie, uczniowie
Liceum Muzycznego im. Sta-
nis³awa Ludkewycza we
Lwowie.

Jako laik w dziedzinie mu-
zykologii, nie mogê wystawiaæ
oceny uczestnikom obecnych

spotkañ muzycznych, nie
jestem upowa¿niona do na-
pisania recenzji, aczkolwiek
mogê powiedzieæ – m³odzi mu-
zycy zaprezentowali wysoki
poziom wykonania utworów
muzycznych. O tym œwiadcz¹
gor¹ce oklaski publicznoœci,
bisy i kwiaty. Na szczególne
brawa publicznoœci lwowskiej
zas³u¿y³ bardzo m³ody Wiet-
namczyk Nguen Viet Trung.

Impreza zosta³a zorganizo-
wana wspólnie przez Fundacjê
Cultura Animi i Bohdanê
Frolyak (czo³ow¹ ukraiñsk¹
kompozytorkê) oraz Filharmo-
niê Lwowsk¹ we wspó³pracy
z Instytutem Polskim w Kijo-
wie. Brali w niej udzia³ ucz-

niowie wybranych szkó³ mu-
zycznych z Polski oraz ich
rówieœnicy ze szkó³ muzycznych
Ukrainy. Wykonawcom towarzy-
szy³a Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Lwowskiej i Orkie-
stra Kameralna Filharmonii
Lwowskiej „Wirtuozi Lwowa”.

Organizowane cyklicznie
spotkania tworz¹ p³aszczyznê
wymiany kulturowej miêdzy
Polsk¹ i Ukrain¹. Wspólne
koncerty rozwijaj¹ artystyczne
zdolnoœci i ucz¹ poszano-
wania ró¿nic kulturowych,
s³u¿¹ integracji m³odego po-
kolenia Polaków i Ukraiñców.
Z pewnoœci¹ s¹ wœród nich
przyszli wspó³twórcy europej-
skiej kultury muzycznej.Najm³odsi wykonawcy ukraiñscy
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tekst,  zdjêcie AFP

Na ogó³ wiemy, ¿e spo-
wolnienie i kryzys gospodarki
œwiatowej w ub. roku zwi¹-
zany jest z bankructwem
banków w USA i Europie
Zachodniej. A dlaczego - ju¿
nie bardzo.

W takich sytuacjach –
warto odwo³aæ siê do faktów i
ocen ekspertów, choæ i tu s¹
ró¿nice zdañ. Ale fakty s¹
faktami. A te s¹ bardzo inte-
resuj¹ce i przekonuj¹ce.

Trzeba wiedzieæ, ¿e 80%
zasobów finansowych œwiata
ulokowanych jest w czterech
rejonach: w USA, strefie euro,
Japonii i Wielkiej Brytanii,
a do najszybciej rosn¹cych
w œwiecie nale¿y chiñski rynek
finansowy. Globalizacja rynków
finansowych spowodowa³a
istotne zmiany w rolach g³ów-
nych. Równoczeœnie – w wyni-
ku tej¿e globalizacji - roœnie
rozpiêtoœæ miêdzy rynkami
finansowymi i towarowymi.

Finanse obs³uguj¹ce sektor
realny gospodarki, w tym
strumienie towarów, to tylko
10-12% ogólnych obrotów
zasobami finansowymi œwiata.
Ca³y pozosta³y kapita³ pieniê¿ny
nie ma pod³o¿a materialnego.

CAŁA PRAWDA O KRYZYSIE
Miko³aj ONISZCZUK -

ekonomista, publicysta eko-
nomiczny, dyplomata z blisko
20-letnim sta¿em pracy w s³u¿-
bach ekonomiczno-handlo-
wych polskich placówek dy-
plomatycznych za granic¹.
Wspó³pracownik wielu re-
dakcji w kraju i za granic¹.
Publikowa³ w prasie rosyj-
skiej, francuskiej i marokañ-
skiej. Obecnie wspó³pracuje
z redakcjami m.in. „Nowego
¯ycia Gospodarczego” i „Agro
Serwisu”. Publikowa³ i publi-
kuje w polskiej prasie polo-
nijnej na Ukrainie, tj. w „Dzien-
niku Kijowskim” i kwartal-
niku „Krynica” w Kijowie oraz
w „Gazecie Polskiej” w ¯yto-
mierzu. By³ w latach 1965-
2007 pracownikiem resortu
handlu zagranicznego i gos-
podarki, a w okresie lat 2006-
2007 – MSZ. By³ kierownikiem
dzia³u ekonomicznego Biura
Radcy Handlowego przy Am-
basadzie RP w Moskwie w
latach 1970-1974, Konsulem
Generalnym RP w Casablance
w okresie lat 1980-1984,
Radc¹ Ekonomicznym Amba-
sady RP w Pary¿u w latach
1995-2000 oraz Radc¹ Eko-
nomicznym Ambasady RP w

Kijowie od czerwca 2003 r. do
16 grudnia 2007 roku. Aktu-
alnie jest m.in. cz³onkiem
Rady G³ównej Stowarzysze-
nia Eksporterów Polskich
oraz prowadzi wyk³ady na
Podyplomowym Studium
Handlu ze Wschodem w Szkole
G³ównej Handlowej w War-
szawie. W³ada biegle jêzykami
obcymi, w tym rosyjskim,
francuskim i ukraiñskim.
Para siê tak¿e twórczoœci¹
literack¹. Jest autorem wielu
recenzji, dwóch zbiorów wier-
szy. Wiersze jego publiko-
wane by³y m.in. w „Literatur-
nej Ukrainie” oraz w prasie
polonijnej na Ukrainie.

Notka biograficzna

MIKOŁAJ ONISZCZUK

Azji Wschodniej i Po³udniowo-
Wschodniej, specyficzna poli-
tyka proeksportowa wzrostu,
g³ównie Chin.

Chiny posiadaj¹ obecnie
drugi co do wielkoœci zasób
rezerw dewizowych w œwiecie.
Maj¹ istotny wp³yw na œwia-
towy popyt i poda¿ i oddzia³uj¹
silnie na ceny œwiatowe. Na
miêdzynarodow¹ nierówno-
wagê p³atnicz¹ mia³y ostatnio
wp³yw wysokie nadwy¿ki
eksporterów ropy naftowej.

Obecny kryzys okreœla siê
te¿ mianem kryzysu p³yn-
noœci, albo kryzysem zaufa-
nia. A to dlatego, upraszczaj¹c

powy¿ej 1 mld USD wzroœnie
do 946.

G³ównym Ÿród³em bogactwa
najbogatszych by³o i jest
posiadanie akcji spó³ek kapi-
ta³owych i przychody z ich
prowadzenia. Tylko oko³o 20%
maj¹tków stanowi³y aktywa
i maj¹tek dziedziczony. Z da-
nych tego¿ raportu wynika, ¿e
nastaj¹ dobre czasy dla klasy
œredniej. To takie, jakby pocie-
szenie. Z prognoz do roku
2030 wynika, ¿e klasa œrednia
powiêkszaæ siê bêdzie œrednio-
rocznie o oko³o 70-90 mln
osób. Dla przyk³adu – w Chi-
nach w 2000 roku by³o 56 mln
osób nale¿¹cych do klasy
œredniej, a w 2030 bêdzie ich
ju¿ 361 mln, a wiêc wiêcej ni¿
wynosi ludnoœæ USA.

I na koniec – parê s³ów o
Polsce. Otó¿, z analiz makro-
trendów œwiatowych wynika,
¿e do roku 2050 liczba lud-
noœci w Polsce spadnie z 38,1
mln obecnie do 34 mln. Ale
w tym czasie liczba ludnoœci
w œwiecie bêdzie wzrastaæ,
w tym zw³aszcza w Indiach
oraz w Nigerii, Pakistanie i w
USA. Udzia³ zasobów ludnoœci
zdolnej do pracy obni¿y siê w
Rosji, Japonii, w Niemczech
i w... Chinach.

Tak czy owak - rosn¹ce
potrzeby ¿ywnoœciowe w skali
globalnej sprawiaj¹, ¿e nie-
zbêdny wzrost produkcji rolnej
w perspektywie 2050 r.bêdzie
wymaga³ podwojenia produkcji
surowców rolnych. To zachê-
caj¹ca perspektywa dla rolni-
ków i ca³ego kompleksu agro-
przemys³owego. A sk¹d ja o
tym wszystkim wiem? Ze
Ÿród³a wiarygodnego, bo z wy-
st¹pieñ na arcyciekawej, miê-
dzynarodowej konferencji nt.
rozwoju sektora rolnospo¿yw-
czego w Polsce na tle tendencji
œwiatowych, która odby³a siê
w dniach 8-10 grudnia ub.
roku w Pu³tusku, a zorganizo-
wanej przez Instytut Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki ¯yw-
noœciowej. Znakomite wyst¹-
pienia, w tym dyrektora IERiG ,̄
prof. dr hab. Andrzeja Kowal-
skiego, by³y wielce przydatnym
wk³adem w realizacyjne dzia-
³ania, jakie stoj¹ w tym i dal-
szych latach przed polskim
rolnictwem i gospodark¹ w
ca³oœci. W konferencji wziêli
udzia³ goœcie zagraniczni, w
tym z Ukrainy, Bia³orusi, Czech,
Wêgier, Serbii i Portugalii oraz
przedstawiciele ambasad.

Obecny kryzys okreœla siê te¿ mianem
kryzysu p³ynnoœci, albo kryzysem zaufa-
nia. Instytucje finansowe obawiaj¹ siê, ¿e
je¿eli po¿ycz¹ œrodki innej instytucji
finansowej, a ta upadnie, utrac¹ je.
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Transakcje walutowe bardzo
czêsto sprowadzaj¹ siê do
czystej spekulacji i przekra-
czaj¹ obecnie 2 biliony dolarów
USA dziennie, tj. ponad 50
razy wiêcej ni¿ wynosi dzienna
wartoœæ wymiany handlowej.
Tylko 10% codziennych trans-
akcji finansowych na œwiecie
ma na celu finansowanie
inwestycji lub innych dzia³añ
zmierzaj¹cych do rozwoju
przemys³u czy handlu. 90% –
to operacje czysto spekulacyj-
ne. Jest to wiêc, rynek bez
nadzoru i regulacji, przekra-
czaj¹cy granice pañstw i kon-
tynentów. Infekcje kryzysowe
hulaj¹ po rynkach krajowych.
A trzeba wiedzieæ, ¿e œwiatowa
kapitalizacja, obligacje i aktywa
bankowe stanowi³y na koniec
2007 roku prawie 400% œwia-
towego PKB. Tylko same aktywa
bankowe przekraczaj¹ o 30%
œwiatowy PKB.

Te elementy s¹ podstawo-
wym czynnikiem powstawania
nierównowagi p³atnoœci miê-
dzynarodowych. A g³ownym
elementem tej nierównowagi
jest rosn¹cy od lat wysoki defi-
cyt bilansu obrotów bie¿¹cych
USA. Dla potwierdzenia – w
latach 2006-2007 przekracza³
on 7% amerykañskiego PKB
i ma nadal tendencjê wzrostu.
O tym wzroœcie decyduje niska
stopa oszczêdnoœci (oko³o 2%)
i wysoka sk³onnoœæ do kon-
sumpcji gospodarstw domo-
wych oraz deficyt bud¿etowy.
S¹ i inne przyczyny, a wœród
nich tworzenie wysokich re-
zerw dewizowych przez kraje

nieco, poniewa¿ instytucje
finansowe obawiaj¹ siê, ¿e
je¿eli po¿ycz¹ œrodki innej
instytucji finansowej, a ta
upadnie, utrac¹ je.

Uogólniaj¹c – wszyscy w
zasadzie eksperci s¹ zgodni, ¿e
kryzys wp³ywa i wp³ywaæ
bêdzie jeszcze przez pewien
okres czasu na tempo wzrostu
gospodarczego œwiata, ale nie
s¹ w stanie wiarygodnie
okreœliæ zakresu, g³êbokoœci
i d³ugoœci trwania recesji.

A skoro ju¿ jesteœmy przy
problematyce gospodarki
œwiatowej – to dla wzbogacenia
b¹dŸ tylko urozmaicenia na-
szej o niej wiedzy dodam kilka
innych informacji, dotycz¹-
cych tak dnia dzisiejszego jak
i perspektywy. Najpierw – o
g³ównych potentatach w gos-
podarce œwiatowej. A s¹ nimi
– mierz¹c wartoœci¹ PKB,
liczonego wed³ug parytetu si³y
nabywczej – USA, Chiny, a na
dalszych – Indie (4 miejsce),
Rosja (7) i Brazylia (9).

Wed³ug raportu World
Wealth Report 2007 – na œwie-
cie jest oko³o 9,5 mln osób
dysponuj¹cych aktywami fi-
nansowymi powy¿ej 1 mln
USD, a ³¹czna wartoœæ zaso-
bów tych osób przekracza 37
bilionów USD. Co ciekawe –
najwiêkszy przyrost najbogat-
szych osób mia³ miejsce w ro-
ku 2007, i to w Rosji, Indiach,
Indonezji i w Singapurze. Pro-
gnozy na 2011 rok przewiduj¹,
¿e ich aktywa finansowe wzro-
sn¹ do 52 bln USD, a liczba
osób dysponuj¹cych maj¹tkiem

Ekonomiczna lub poli-
tyczna „katastrofa” na Uk-
rainie mo¿e spowodowaæ
„efekt domina” w postaci
trudnoœci gospodarczych w
ca³ej Unii Europejskiej –
ostrzeg³ wicekanclerz Au-
strii Josef Proell, cytowany
przez pi¹tkowy „Financial
Times”.

Proell, który jest te¿ mini-
strem finansów, zaapelowa³
do UE o wsparcie Ukrainy ze
wzglêdu na jej strategiczne
znaczenie i polityczne oraz
gospodarcze zwi¹zki z cz³on-
kami wspólnoty.

Ukraina jest niezwykle
wa¿nym krajem i musimy
zapobiec efektowi domina
wewn¹trz samej Unii Euro-
pejskiej, w razie ekono-
micznej i politycznej kata-
strofy w takim du¿ym
s¹siedzkim kraju - powiedzia³
Proell w rozmowie z „FT”. Nie

widzimy, by w tej chwili
rozwija³ siê taki scena-
riusz. Ale musimy byæ przy-
gotowani i mieæ oko na
Ukrainê - doda³ wicekanclerz.

Jego zdaniem wiod¹c¹
rolê w przyznawaniu pomocy
potrzebuj¹cym kraju powi-
nien odgrywaæ Miêdzynaro-
dowy Fundusz Walutowy
(MFW).

Ukraina, która podobnie
jak £otwa i Wêgry otrzyma³a
ju¿ pomoc z MFW, zabiega
o po¿yczki w wysokoœci ³¹cz-
nej nawet 5 mld dolarów od
Rosji, USA, krajów Bliskiego
Wschodu, Japonii czy UE.

Proell odwiedza Ukrainê,
Chorwacjê, Rumuniê i Bu³-
gariê przed nieformalnym
szczytem unijnych przywód-
ców w sprawie kryzysu gospo-
darczego 1 marca.

(PAP)

WICEKANCLERZ
AUSTRII:
KATASTROFA
NA UKRAINIE
GROZI
EFEKTEM DOMINA
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Dnia 29 stycznia w War-
szawie odby³o siê spotkanie
Polsko-Ukraiñskiej Izby Go-
spodarczej. Jest to coroczne
spotkanie cz³onków izby
które w tym roku zaszczyci³
swoja obecnoœci¹, Ambasa-
dor Ukrainy w Warszawie
Oleksandr Motsyk, Kierow-
nik Misji handlowej Taras
Tokarski, Prezes PUIG Jacek
Piechota oraz Wiceprezes
Oleh Dubush. Na spotkaniu
byli te¿ obecni oprócz cz³on-
ków Izby politycy, artyœci oraz
dziennikarze.

Spotkania te s¹ okazj¹ do
wymiany doœwiadczeñ i po-
gl¹dów na temat obrotu gos-
podarczego pomiêdzy naszy-

SPOTKANIE NOWOROCZNE POLSKO
�UKRAIŃSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

PIOTR E. TREK

Puste bankomaty, klienci
banków nie mog¹ dostaæ
swoich depozytów, Miêdzy-
narodowy Fundusz Walutowy
nie podj¹³ jeszcze decyzji
o uruchomieniu drugiej
transzy po¿yczki dla Ukra-
iny (oko³o 1,9 mld USD), a na
koniec dymisja ministra
finansów. Kryzysu finanso-
wego na Ukrainie ci¹g dalszy.

Wraz z wprowadzeniem
przez Narodowy Bank Ukra-
iny (10.02.2009 r.) zarz¹du
komisarycznego do banków
„Kijów” i „Nadra” zablokowano
w nich na 6 miesiêcy wyp³atê
depozytów. Podobne dzia³ania
podjêto ju¿ wczeœniej wobec
czterech innych banków: „Prom-
inwestbank” (7.10.2008), „Na-
cjonalny Kredyt” (19.02.2008),
„Ukrprombank” (21.01.2009),
„Priczernomorie” (2.02.2009).
– Gdy dzia³a zarz¹d, nie wolno
przeprowadzaæ ¿adnych ope-
racji, nawet dokonywaæ prze-
lewów, nie mówi¹c ju¿ o likwi-
dowaniu lokat – wyjaœnia
O³eh Soskin, doradca ds. gos-
podarczych by³ego prezydenta
Leonida Kuczmy. W wielu
sklepach nie mo¿na ju¿ p³aciæ
przy u¿yciu kart p³atniczych
ww. banków. Sytuacjê ma
poprawiæ po¿yczka z MFW,
który 9.02.2009 r. postanowi³
przed³u¿yæ pobyt swojej misji

na Ukrainie celem kontynu-
acji rozmów w sprawie
przekazania Ukrainie drugiej
transzy kredytu. W¹tpliwoœci
ekspertów Funduszu budz¹
m.in. kwestie malej¹cych re-
zerw Narodowego Banku
Ukrainy (rezerwy te obni¿y³y
siê w styczniu 2009 r. o 8,6 %
do 28,82 mld USD) oraz defi-
cytu bud¿etowego. G³ównym
problemem jest pokrycie
deficytu bud¿etowego. Premier
Julia Tymoszenko powtarza
od d³u¿szego czasu, ¿e takiego
k³opotu (z bud¿etem) w ogóle
nie ma, poniewa¿ ukraiñski
deficyt jest bardzo ma³y. Jej
oponenci oraz media zarzu-
caj¹ jej manipulacje liczbami.
Zmiana bud¿etu oznacza³aby
jednak obciêcie wydatków
socjalnych, co dla Julii Tymo-
szenko, myœl¹cej o przysz³o-
rocznych wyborach prezyden-
ckich, mog³oby oznaczaæ
spadek poparcia. Poza MFW
Ukraina zabiega o po¿yczki
w wysokoœci ³¹cznej nawet
5 mld dolarów od Rosji, USA,
krajów Bliskiego Wschodu,
Japonii czy UE.

Ostatnie dane dotycz¹ce
gospodarki tak¿e nie napa-
waj¹ optymizmem. Pod koniec
stycznia na Ukrainie by³o 930
tys. bezrobotnych, a eksperci
wieszcz¹, ¿e liczba ta mo¿e
dojœæ do 5 mln w kwietniu
i nawet 10 mln do koñca roku.

Inflacja w styczniu wynios³a
2,9% (22,3% rok do roku).
Rz¹d prognozuje jej wartoœæ
w tym roku na 9,5%, a Bank
Œwiatowy na 13,6%. Ze wzglê-
du na wysokie ryzyko kryzysu
bankowego agencja Fitch
Ratings Ltd. obni¿y³a rating
Ukrainy z B+ do B.

W zwi¹zku z brakiem mo-
¿liwoœci zrealizowania za³o¿eñ
polityki finansowej do dymisji
poda³ siê minister finansów
Wiktor Pynzenyk. – Z³o¿y³em
dymisjê w parlamencie - poin-
formowa³ Pynzenyk. W obec-
nych okolicznoœciach minister
finansów „sta³ siê zak³adni-
kiem polityki” i „nie mo¿e
zmieniæ tej sytuacji” – wyjaœ-
ni³, nawi¹zuj¹c do trwaj¹cego
od miesiêcy konfliktu miêdzy
prezydentem Wiktorem Jusz-
czenk¹ i premier Juli¹ Tymo-
szenko. T³umaczy³, ¿e jako
minister finansów nie móg³ za-
akceptowaæ „rezygnacji z pro-
fesjonalnego podejœcia” do
wielu kwestii, zw³aszcza „zrów-
nowa¿onego bud¿etu z mini-
malnym deficytem” i „ograni-
czenia zad³u¿enia” (do tej pory
wynosi on 40 mld hrywien,
czyli oko³o 5,5 mld dolarów).
Pod koniec stycznia media
ujawni³y tajn¹ notatkê Pyn-
zenyka, w której okreœli³ on
stan kondycji gospodarki jako
tragiczny.

UKRAINA CORAZ BLIŻEJ KRACHU

Miêdzynarodowy Fun-
dusz Walutowy od³o¿y³ prze-
kazanie Ukrainie kolejnej
czêœci po¿yczki. Powodem
jest spór z w³adzami w Ki-
jowie o wysokoœæ deficytu
bud¿etowego, politykê mo-
netarn¹ i reformê systemu
bankowego.

G³ównym punktem spor-
nym jest zbyt wysoki - zdaniem
Funduszu - deficyt bud¿etowy.
Podobnego zdania jest Wiktor
Pynzenyk, który do wczoraj by³

UKRAINA W SPORZE Z MFW

KURIER GOSPODARCZY

mi krajami, w nieformalnej
atmosferze bankietu. Tego-
roczne spotkanie zaszczyci³o
swoj¹ obecnoœci¹ oko³o 90
goœci.

Polsko Ukraiñska Izba Go-
spodarcza jest najwiêksz¹

organizacja skupiaj¹c¹ biz-
nes zajmuj¹cy siê rynkiem
ukraiñskim. Izba skupia oko³o
260 podmiotów gospodarczych
ró¿nej wielkoœci po stronie
polskiej i ukraiñskiej.

KG

AGNIESZKA RATNA

W ramach projektu „Rozwój
wspó³pracy Wo³ynia i Lubel-
szczyzny” odby³a siê w £ucku
konferencja na temat wspie-
rania przedsiêbiorczoœci.
Projekt jest finansowany przez
program „Polska – Bia³oruœ –
Ukraina” oraz przez miejscowy
bud¿et. Jego cel – poparcie i roz-
szerzenie wspó³pracy Wo³ynia
z Lubelszczyzn¹ w zakresie
udzielania us³ug konsultacyj-
nych, oœwiatowych i innych
dla ma³ych i œrednich przed-
siêbiorstw.

Partnerami projektu s¹:
Wo³yñska Obwodowa Funda-
cja Wspierania Przedsiêbior-
czoœci, Lubelska Fundacja
Rozwoju – Agencja Lokalnego
Rozwoju w Che³mie, Rada Ob-
wodowa, Rada Miejska i Obwo-
dowe M³odzie¿owe Centrum
Pracy.

Podzieliæ siê doœwiadczeniem
przybyli na Wo³yñ zastêpca
generalnego dyrektora Ukra-
iñskiej Fundacji Wspierania
Przedsiêbiorczoœci Igor Boga-
tyriow, zastêpca dyrektora
Centrum Promocji Podlasia
z Bia³egostoku, (RP) Krzysztof
Paszko, jak równie¿ przedsta-
wiciele regionalnych funduszy
wspierania przedsiêbiorczoœci
z obwodów iwano-frankiwskie-
go, donieckiego, zaporoskiego.

Uczestnicy konferencji pod-
sumowali wykonanie w obwo-
dzie regionalnego programu
rozwoju ma³ego biznesu w roku
2007 – 2008 i wyodrêbnili pod-
stawowe zadania do realizacji
regionalnego programu wspie-
rania ma³ego biznesu na lata
2009 – 2010, a równie¿ wprowa-
dzenie projektu „Rozwój wspó³-
pracy Wo³ynia i Lubelszczyzny
w zakresie wspierania przed-
siêbiorczoœci” w ramach pro-
gramu dobros¹siedztwa „Polska
– Bia³oruœ – Ukraina” i innych
projektów, które s¹ realizowa-
nie na Wo³yniu.

Na podstawie wypowiedzi
zastêpcy przewodnicz¹cego
obwodowej administracji
pañstwowej Wasyla Bajcyma,
w zesz³ym roku na Wo³yniu
otwarto biznes – inkubator,
który jest jedn¹ z form wspie-
rania ma³ego biznesu. Owa
struktura udziela szeregu us³ug
i œrodków dla prowadzenia
w³asnego biznesu w ci¹gu
trzech lat. „Przez ca³y okres
funkcjonowania biznes – in-
kubatora przeprowadzono tre-
ningi, seminaria, konferencje
dla osób fizycznych i prawnych
na tematy za³o¿enia i prowa-
dzenia dzia³alnoœci gospodarczej
i psychologicznych aspektów
prowadzenia takiej dzia³al-
noœci. Oko³o dwu tysi¹com
mieszkañcom Wo³ynia udzie-
lono ró¿nych konsultacji, -
powiedzia³ pan Bajcym.

Podkreœli³ równie¿, ¿e na
podstawie wyników dzia³al-
noœci ma³ych przedsiêbiorstw
i przedsiêbiorców – osób fi-
zycznych, wysokoœæ przycho-
chodów podatkowych, które
wp³ynê³y do bud¿etu w 2008
r. wynios³a 212 mln grywien,
czyli o 21 % wiêcej ni¿ w roku
poprzednim.

Natomiast dyrektor Wo³yñ-
skiej obwodowej fundacji
wspierania przedsiêbiorczoœci
Olga Szworak przedstawi³a
projekt „Wzmocnienie trans-
granicznej wspó³pracy w za-
kresie udzielania biznes – us³ug
i udostêpnienia ich przedsiê-
biorcom”, który zawiera w
sobie szeœæ mikroprojektów.
Jest finansowany w ramach
Programu Dobros¹siedztwa
Polska – Bia³oruœ – Ukraina
INTERREG IIIA/Tasis SWS
i przez obwodowy bud¿et.
Realizacja tego projektu bêdzie
sprzyjaæ rozszerzeniu trans-
granicznej wspó³pracy w sferze
kultury prowadzenia ma³ego
i œredniego biznesu, nawi¹-
zania i wzmocnienia biznes –
kontaktów pomiêdzy przedsiê-
biorcami, spo³ecznymi, oœwia-
towymi, pañstwowymi i poza-
rz¹dowymi organizacjami
przygranicznych regionów
Ukrainy, Bia³orusi i Polski.

Pod koniec konferencji My-
ko³a Romaniuk wezwa³ prze-
wodnicz¹cych obwodowych
administracji pañstwowych i
merów do wziêcia aktywnego
udzia³u w treningach tematem
jakich s¹: „programy, które
umo¿liwiaj¹ otrzymanie
miêdzynarodowej pomocy
technicznej na podtrzymanie
ekonomicznego rozwoju regio-
nu, ochrony socjalnej, ochrony
œrodowiska, w sferze oœwiaty,
rozwoju transgranicznej wspó³-
pracy”. „Macie mo¿liwoœæ za-
poznania siê z finansowymi
narzêdziami na przyk³adzie
programu przygranicznej
wspó³pracy dla wprowadzenia
ró¿nego rodzaju projektów z
udoskonalenia infrastruktury
miast”, - zaznaczy³ on.

Przewodnicz¹cy obwodowej
administracji pañstwowej
zauwa¿y³, ¿e dobrym narzê-
dziem dla wspierania i roz-
woju przedsiêbiorczoœci w
naszym obwodzie bêdzie roz-
szerzenie dzia³alnoœci wo³yñ-
skiego biznes – inkubatora.
Wg. jego s³ów takie oddzia³y
w najbli¿szym czasie powstan¹
we W³odzimierzu Wo³yñskim,
Nowowo³yñsku, Kowlu.

„Biznes – inkubator” pow-
sta³ u nas w latach 90. XX w.,
- powiedzia³ zastêpca dyrektora
Centrum Promocji Polesia z
Bia³egostoku Krzysztof Paszko.
– Mamy du¿e doœwiadczenie
i chêtnie podzielimy siê z na-
szymi partnerami z Wo³ynia.

ministrem finansów. Powo-
dem jego dymisji sta³y siê
spory z premier Juli¹ Tymo-
szenko w³aœnie o bud¿et. Pre-
mier usilnie bowiem przeko-
nuje, ¿e deficyt bud¿etowy nie
jest zbyt wysoki i odmawia
obciêcia wydatków socjal-
nych. Zdaje sobie bowiem
sprawê, ¿e to obni¿y jej popu-
larnoœæ na rok przed wybo-
rami prezydenckimi.

Rz¹d szuka zatem innych
ni¿ Miêdzynarodowy Fundusz

Walutowy Ÿróde³ finansowania
deficytu, stara siê miêdzy in-
nymi o kredyt w Rosji. Moskwa
udziela teraz chêtnie takiej
pomocy krajom by³ego ZSRR
w zamian za ustêpstwa poli-
tyczne. Jednak nawet by³y mi-
nister finansów Myko³a Azarow,
uznawany za polityka proro-
syjskiego, twierdzi, ¿e warunki
uzyskania kredytu w MFW s¹
o wiele lepsze ni¿ w Rosji.

IAR/mb portal Kresy.pl
13.02.2009

LUBELSZCZYZNA
POMAGA WOŁYNIOWI
WSPIERAĆ
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

KG

KG
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BEATA  KOST
tekst i zdjêcia

Bia³y dom z czerwonymi
oknami. Myœla³em
spokojnie bez goryczy.
Nigdy ju¿ i nigdzie
nie bêdzie piêkniejszego
domku.
Piêkniej kwitn¹cego sadu,
ani kwiatów na oknie,
ani szumi¹cego
s³onecznego pola zaraz
za ogrodem.
S³ysza³em pieœñ,
która ju¿ umar³a,
za pieœni¹ posz³o
wszystko.

Leopold Buczkowski
„Czarny potok”

Przyje¿d¿aj¹ tutaj ka¿-
dego roku. Czasem, jeœli siê
uda nawet po kilka razy.
Niektórzy s¹ bardzo m³odzi
jak Jarek – student, czy Do-
minika – gimnazjalistka.
Potem œrednie pokolenie:
Ma³gosia, Wojtek, Piotrek
i inni. Potem s¹ najstarsi –
ich rodzice, dziadkowie,
krewni. Œwiadkowie. Cudem
ocaleni. Wszyscy razem jad¹
z ró¿nych miejsc w Polsce do
swojej miejscowoœci, której
nie ma na ¿adnej wspó³czes-
nej mapie.

Miejscowoœæ, do której
zmierzaj¹ nazywa³a siê kie-
dyœ Huta Pieniacka. By³a
du¿¹ polsk¹ wsi¹ po³o¿on¹
w malowniczej krainie na
pograniczu Podola i Wo³ynia.
Urocza ziemia poza krajob-
razami wype³niona by³a
wa¿nymi pami¹tkami histo-
rycznymi. To tutaj W³odzi-
mierz Dzieduszycki, rezydu-
j¹cy w pobliskich Pieniakach,
za³o¿y³ na terenie dwóch
wielkich maj¹tków Pieniaki i
Za³oŸce jeden z pierwszych
rezerwatów zwany „Pami¹tk¹
Pieniack¹”; niedaleko st¹d
jest Podkamieñ – niegdyœ
Podolska Czêstochowa, z cu-
downym, ³askami s³yn¹cym,
obrazem MB Ró¿añcowej.
Blisko st¹d do Z³oczowa, Pod-
horców i Brodów. Tereny
„Pañstwa Pieniackiego” jak
mówiono z dum¹ o wielkim
maj¹tku Dzieduszyckich.
Tutaj w³aœnie le¿a³a Huta.
Mieszkañcy trudnili siê rze-
mios³em i rolnictwem. ¯yli
zwyczajnym ¿yciem, budo-
wali domy, zak³adali rodziny
i wychowywali dzieci.

Lata wojny sprawi³y, ¿e
ziemia ta zamieni³a siê w
przeklêt¹ krainê trwogi i ³ez.
Koniec Huty Pieniackiej na-
st¹pi³ w lutym 1944 roku,
w trzecim roku niemieckiej
okupacji.

***

28 lutego 1944 roku miesz-
kañców obudzi³ rakietowy
sygna³ œwietlny. By³a 5 rano,
zapewne wiedzieli, co ich
czeka – od pewnego czasu
mieszkali otoczeni po¿og¹.
Szanse na ratunek mieli nie-
liczni.

CISZA PRZEDAWNIONEJ TRAGEDII

Wyci¹g ze sprawy
agenturalnej „Zwiery”

 nr 40, jedn. arch. 23871

„28 lutego 1944 roku o
godzinie 5-6 rano nacjonaliœci
ukraiñscy wspólnie z wojska-
mi dywizji „SS Ha³yczyna”
okr¹¿yli zamieszka³¹ przez
Polaków wieœ Huta Pieniacka
rej. podkamieñskiego obw.
lwowskiego, ostrzelali wieœ, po
czym wkroczyli do niej.
Wszystkich mieszkañców wsi
zebrali na placu pod koœcio-
³em, podzielili na grupy,
grupami prowadzili do szop,
które zamykali, po czym oble-
wali je ³atwopaln¹ ciecz¹ i pa-
lili razem z ludŸmi. W ten
sposób rozstrzelali i spalili
ponad 700 osób narodowoœci
polskiej.”

***

Kiedy tam przyje¿d¿amy
w lecie 2008 roku, osty w Hu-
cie Pieniackiej maj¹ barwê
soczystej zieleni.  Jeœli coœ wy-
ró¿nia krajobraz po Hucie od
reszty okolicy - to w³aœnie osty,
wysokie, dorodne, wszêdobyl-
skie. S¹ wokó³ pomnika i po
obydwu stronach dawnego
goœciñca do Pieniak. Przy
skrzy¿owaniu polnych dróg,

gdzie wysiadamy spotyka nas
ekipa, która pracuje tutaj od
kilku tygodni. Œpi¹ w namio-
tach na terenie dawnej wsi,
porz¹dkuj¹ stary hutniacki
cmentarz, który dziwnym
trafem ocala³ po po¿odze i sta-
nowi dziœ jedyne œwiadectwo
po Hucie Pieniackiej. Jest nas
spora grupa - starsi i m³odzi,
rodzina hutniacka, ludzie
zwi¹zani z tym miejscem
w sposób szczególny.

Starsi ludzie rozgl¹daj¹ siê
po rozleg³ej przestrzeni. Dy-
skutuj¹, próbuj¹c ustaliæ
którêdy przebiega³ goœciniec
do Pieniak, którêdy mo¿na
by³o dojœæ do Majdanu Pie-
niackiego, któr¹ drog¹ do
Werchobu¿a. Próbuj¹ zlokali-
zowaæ jak przebiega³a droga
na cmentarz, gdzie sta³a fi-
gurka Matki Bo¿ej, przy której
mieszkañcy gromadzili siê na
nabo¿eñstwa majowe. Roz-
dzielaj¹ siê na grupki, gesty-
kuluj¹. Wraz z topografi¹ wsi
w swojej pamiêci chc¹ o¿ywiæ
tamte obrazy. Sprzed 65 lat,
sprzed nocy 28 lutego 1944
roku, kiedy Huta Pieniacka
przesta³a istnieæ.

***

Trudno ustaliæ ile miesz-
kañców mia³a Huta Pieniacka
w lutym 1944 roku. W samej
wsi wg. informacji so³tysa
przes³anej do ksiêdza Jana
Cieñskiego mieszka³o blisko
500 osób, ale w tym okresie
przechowywano tam ucieki-
nierów polskich z Wo³ynia i
pobliskich miejscowoœci.
Pieniaki, Hucisko Brodzkie,
które ju¿ wczeœniej atakowa-
no. Polacy z tych miejscowoœci
i wsi, gdzie stanowili mniejszoœæ
szukali schronienia w Hucie
Pieniackiej. W Hucie przeby-
wa³y te¿ ukrywaj¹ce siê rodziny
¿ydowskie. 28 lutego 1944
roku w Hucie Pieniackiej
zginê³o od 700 do 1500 osób.

Ksi¹dz Jan Cieñski ze Z³o-
czowa chowa³ ofiary mordu w
Hucie Pieniackiej. Oto frag-
ment jego relacji nades³anej
do Kurii Metropolitalnej we
Lwowie2: „Widzia³em spalon¹
wieœ i setki trupów zwêglo-
nych po szopach i domach,
kobiety, niemowlêta bez wy-
j¹tku. Po kilkanaœcie osób w
chacie czy w stodole. Zaczêto
zwoziæ trupy i kopaæ do³y. Przy
mnie zwieziono oko³o 40
trupów nie spalonych, tj.
zastrzelonych na miejscu,
g³ównie podczas ucieczki.
Ogromna wiêkszoœæ by³a pra-
wie ca³kowicie zwêglona. (…)
Odjecha³em przed wieczorem.
Próbowano chowaæ i przez
nastêpne dni i jeden grób
zamkniêto – drugi rozpoczêto,
potem musiano tê akcjê prze-
rwaæ.  Nastêpnie wieœ spalono
doszczêtnie – resztê ocala³ych
domów, kaplicê i szko³ê”.

Nie maj¹ grobów, nie maj¹
krzy¿y. Staraniem rodzin po-
mordowanych, po wielolet-

Pomnik pamiêci pomordowanych mieszkañców Huty Pieniackiej

Nazwiska ofiar, wypisane na pomniku
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nich negocjacjach (rozmowy
ze stron¹ ukraiñsk¹ trwa³y 10
lat), w dniu 21 paŸdziernika
2005 r. w Hucie Pieniackiej
ustawiono pomnik.

***

Wœród nas jest pani Stefa-
nia – drobna, wiotka starsza
pani. Cicha i zamkniêta w
sobie. Patrzy przed siebie i nic
nie mówi od pocz¹tku naszej
wêdrówki. Po kilku dniach,
podczas po¿egnania opowie

politycy nigdy nie wejd¹? W
czasach poprawnoœci poli-
tycznej ich losy sta³y siê za-
k³adnikami politycznych
kwestii. A przecie¿ mówi¹ ku
przestrodze.

Huta Pieniacka to miejsce,
które trzeba sobie wyobraziæ,
¿eby uzmys³owiæ sobie obraz
tamtej tragedii: s³upy dymu,
ujadanie psów, uciekaj¹ce
postacie, egzekucje i okrutna
œmieræ. A potem po³amane p³oty,
puste stajnie, dopalaj¹ce siê

Ks. Leszek Pankowski (proboszcz w Z³oczowie, obecnie
w Strza³kowicach) na dawnym cmentarzu parafialnym
w Hucie Pieniackiej w otoczeniu cz³onków
Stowarzyszenia „Huta Pieniacka”, lipiec 2008 r.

swoj¹ historiê. Opowiada ury-
wanymi zdaniami, lakonicznie.
Robi to jeszcze wiêksze wra-
¿enie. Opowiada ca³y ten
koszmar poranionych cia³,
krzyków, ³ez i rozpaczy. Opo-
wiada historie, które widzia³a
i które nigdy nie pojawi¹ siê
w urzêdowych relacjach.

Takie, jak historia 26 - let-
niej Józefy Michalewskiej,
która tamtej nocy poczu³a
bóle porodowe, kiedy wywle-
czono j¹ z domu i pêdzono w
stronê koœcio³a. Rodziæ zaczê³a
na stopniach œwi¹tyni, nie-
mowlê wydarto z cia³a matki,
rzucono na ziemiê i zgnieciono
butami, a sam¹ Józefê i po³o¿-
n¹ Urszulê Kierepkê, która
próbowa³a odebraæ oprawcom
dziecko – zastrzelono. Na cia³a
rzucono ornaty wyniesione
z koœcio³a. Opowieœci pani
Stefanii s¹ rzeczowe i krótkie,
¿adnych emocji, ¿adnych epi-
tetów. Mo¿e dlatego, ¿e ka¿dej
nocy musi siê zmierzyæ z
powracaj¹cymi obrazami. Po
65 latach nawet sen nie daje
jej ukojenia.

***

Jak mówiæ o tamtych
wydarzeniach dzisiaj? Jak
opowiadaæ maj¹ ocaleni, aby
zechciano ich us³yszeæ? Aby
nie pozostali kustoszami
swoich prywatnych muzeów,
do których ani media, ani

pogorzeliska, jêki umieraj¹-
cych. Inny obrazek z tej zimowej
nocy, której koñca nie widaæ,
to uciekaj¹ce przez las dzieci.
Dok¹d siê biegnie w nocy same-
mu, w pop³ochu i w rozpaczy,
maj¹c siedem czy dziewiêæ
lat? Jak siê potem z tym ¿yje
w kolejnych domach dziecka?

Huta Pieniacka jest miej-
scem, gdzie cz³owiek musi
zmierzyæ siê z oswajaniem
historii tej najokrutniejszej.
Która ju¿ zawsze pozostanie
przestrog¹: tak mo¿e siê staæ,
musicie byæ czujni. Dowodem
na to s¹: Podkamieñ, Palikro-
wy, Huta Werhobuska, Majdan
Pieniacki, Ko³tów i ca³a d³uga
litania ma³opolskich i wo³yñ-
skich miejscowoœci, po których
œladu nie ma, po których pozo-
sta³y zmasakrowane szcz¹tki,
ruiny i wypalone zagony ziemi.

„Cisza przedawnionej tra-
gedii” – pisa³ poeta o Hucie
Pieniackiej. Jarek, Dominika
i inni mog¹ sprawiæ, ¿eby tak
siê nie sta³o.

(Endnotes)
1 Polska i Ukraina w latach
trzydziestych-czterdziestych
XX wieku. Nieznane dokumenty
z archiwów s³u¿b specjalnych.
Warszawa-Kijów 2005
2 Ks.Józef  Wo³czañski „Ekster-
minacja narodu polskiego…”
materia³y Ÿród³owe, Kraków
2005

Konsulat Generalny RP we
Lwowie informuje, i¿  28.02.
2009 odbêd¹ siê g³ówne ob-
chody 65. rocznicy zag³ady
polskiej wsi Huta Pieniacka.
Zapraszamy wszystkich Pañ-
stwa do udzia³u w uroczys-
toœci, w tym wa¿nym i tra-
gicznym dla nas Polaków
miejscu, która rozpocznie siê
o godz. 13.00 (czasu ukraiñ-
skiego) przed pomnikiem
ofiar na terenie by³ej wsi
Huta Pieniacka (obecnie oko-
lice wsi ̄ arków, rejon Brody,
obwód lwowski). W uroczys-
toœci wezm¹ udzia³ przedsta-
wiciele instytucji i w³adz
pañstwowych Polski i Ukra-
iny, hierarchowie najwiêk-
szych na terenie Zachodniej
Ukrainy wspólnot religijnych,
w tym J.E. abp Mieczys³aw
Mokrzycki, delegacje organi-
zacji polskich z Ukrainy,

HUTA PIENIACKA (28.02.1944 – 28.02.2009)
delegacje samorz¹dów z
Polski.

Mieszkañców Lwowa, zapra-
szamy do udzia³u we wspólnym
wyjeŸdzie na miejsce uroczys-
toœci. Zbiórka przy autobusach
28.02.2009 r., o godz. 08.30,
na ulicy W. Wynnyczenki (na
ty³ach Baszty Prochowej).
Zainteresowanych lwowian
prosimy o kontakt z organiza-
cjami polskimi we Lwowie,
wspó³organizuj¹cymi wy-
jazd na miejsce uroczystoœci,
do 21 lutego 2009 r.:

- Zarz¹dem G³ównym
Towarzystwa Kultury Pol-
skiej Ziemi Lwowskiej
(tel./0322/ 742314)

- Zarz¹dem Federacji
Organizacji Polskich na
Ukrainie
tel. /0322/ 986738)

Przedstawicieli pozosta-
³ych œrodowisk polonijnych z

innych miejscowoœci zapra-
szamy bezpoœrednio na miej-
sce uroczystoœci, prosimy
tak¿e o uprzednie poinformo-
wanie Konsulatu
do 21 lutego 2009
(nr tel. /0322/ 60 10 00)
o swoim udziale w uroczystoœci
oraz liczbie uczestników.

W zwi¹zku z trudnymi
warunkami pogodowymi i te-
renowymi prosimy o odpo-
wiedni ubiór. M³odzie¿ i stu-
dentów prosimy o zaopat-
rzenie siê w wytrzyma³e,
nieprzemakalne obuwie w
zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ za-
istnienia koniecznoœci
pokonania ostatniego kil-
kukilometrowego odcinka
drogi pieszo.

Konsulat Generalny
RP we Lwowie

KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcie

„Potrzeba nam wszystkim
stan¹æ przed Panem Bogiem
w postawie dziêkczynienia za
to, ¿e (…) upatruje On sobie
tych, których serca pragnie
konsekrowaæ, to znaczy
uczyniæ œwi¹tyniami ofiaro-
wania. Ci bowiem, którzy ¿yj¹
swoj¹ konsekracj¹, s¹ dla
wspó³czesnego œwiata zna-
kiem, ukazuj¹cym, ¿e wierne
pójœcie za Chrystusem a¿ po
Krzy¿ naprawdê jest mo¿liwe”
– powiedzia³ abp Mokrzycki.

Tego dnia hierarcha spot-
ka³ siê tak¿e we lwowskiej
kurii metropolitalnej z sio-
strami zakonnymi. „Wa¿nym
znakiem dla wspó³czesnoœci
s¹ równie¿ wspólnoty sióstr,
a wiêc wspólnoty kobiet, które
staraj¹ siê ¿yæ duchem jed-
noœci, maj¹c jednego ducha

i jedno serce, które o¿ywia
wszystkich wierz¹cych” –
stwierdzi³. Zauwa¿y³ równie¿,
i¿ w œwiecie, w którym ludzie
najczêœciej konkuruj¹ ze
sob¹, w swoich wspólnotach
siostry pokazuj¹, ¿e mo¿na
¿yæ razem i ¿yæ dla siebie
nawzajem. „Tylko bowiem ko-
biece serce potrafi najlepiej
zrozumieæ, co to znaczy staæ
siê dla kogoœ darem” – powie-
dzia³ hierarcha.

„Drogie Siostry, realizujcie
dalej swe zadania apostolskie
w Koœciele i dla Koœcio³a, tak¿e
we lwowskim Koœciele i dla
Koœcio³a lwowskiego. Przez swe
¿ycie i pos³ugê prowadŸcie
ludzi do œwiêtoœci i do zba-
wienia” – wezwa³ zakonnice
abp Mokrzycki.

Wierni z ca³ego Lwowa
zgromadzili siê na tegoroczny
odpust w koœciele Matki Bos-
kiej Gromnicznej. Sumê od-

pustow¹, sprawowa³ wicekan-
clerz archidiecezji lwowskiej
ks. Bazyli Pawe³ko, dziekan
¿ó³kiewski, który wyg³osi³
kazanie. Wszyscy modlili siê
te¿ w intencji oddania tego
koœcio³a wiernym obrz¹dku
³aciñskiego. Obecnie jest on
u¿ywany wspólnie przez kato-
lików dwóch obrz¹dków.
Rektor œwi¹tyni ks. Marian
Skowyra powiedzia³, ¿e
sprawa oddania jej wspólnocie
rzymskokatolickiej nadal po-
zostaje nierozwi¹zana. Przy-
pomnia³, ¿e na mocy umowy
miêdzy dwoma Koœcio³ami,
³acinnicy ju¿ rok temu prze-
kazali grekokatolikom s¹-
siedni koœció³ œw. Kazimierza.
Tam otwarto jednak muzeum
sztuki cerkiewnej, a wspólnota
greckokatolicka nie opuœci³a
koœcio³a Matki Boskiej Grom-
nicznej.

ODPUST W KOŚCIELE MATKI BOSKIEJ
GROMNICZNEJ WE LWOWIE

W dzieñ po œwiêcie Ofiarowania Pañskiego, 3 lutego abp Mieczys³aw Mo-
krzycki odprawi³ Mszê œw. we lwowskim koœciele Matki Boskiej Gromnicznej.
W œwi¹tyni zgromadzili siê cz³onkowie wspólnot zakonnych i instytutów
¿ycia konsekrowanego archidiecezji lwowskiej. W homilii metropolita
lwowski nawi¹za³ do obchodzonego 2 lutego Dnia ̄ ycia Konsekrowanego.

KG
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31 stycznia z Brzeœcia zo-
stali deportowani polscy
nauczyciele: pan Piotr Boroñ
i pani Halina Zajkowska.
Obydwoje pracowali w firmie
„AKC Most”, na bazie której
istnieje Polska Szko³a
Spo³eczna im. Ignacego
Domeyki przy Zwi¹zku
Polaków na Bia³orusi.
Specjaliœci zajmowali siê
nauczaniem jêzyka pol-
skiego i historii Polski
w grupach uczniów klas
starszych.

Z zajêæ mogli równie¿ ko-
rzystaæ wszyscy chêtni, prag-
n¹cy otrzymaæ podstawow¹
wiedzê z dziedziny historii,
geografii, jêzyka i kultury
Polski. Nauczyciele byli legal-
nie zarejestrowani, pracowali
ju¿ drugi rok, otrzymali od
w³adzy pozwolenie na pracê
edukacyjn¹. Ich praca by³a
nadzwyczaj wa¿na ze wzglêdu
na to, ¿e wiedza, któr¹ dzielili
siê ze swoimi uczniami poma-
ga³a osi¹gn¹æ dobry poziom
wykszta³cenia. To ludzie wiel-
kiego formatu, o bogatych
¿yciowych doœwiadczeniach,
gor¹cego serca. Doktor historii
Piotr Boroñ dwa razy uczestni-
czy³ w konferencjach miêdzy-
narodowych, które odby³y siê
na Brzeskim Uniwersytecie
Pañstwowym, gdzie wyg³osi³
dwa referaty, pozytywnie odeb-
rane przez s³uchaczy. Pani
Halina Zajkowska cieszy siê
opini¹ cz³owieka, który pomo¿e
i doradzi w ka¿dej potrzebie.
Ile konkursów recytatorskich,
zajêæ dodatkowych zrealizo-
wano dziêki pani Halinie!
Nauczyciele z Polski stali siê
wizytówk¹ Polskiej Szko³y
Spo³ecznej w Brzeœciu, która
zdoby³a wyj¹tkow¹ popular-
noœæ wœród mieszkañców
Brzeœcia i okolic. W soboty i nie-
dziele na zajêcia nauczycieli
z Polski doje¿d¿a³a m³odzie¿ z
Kobrynia, Piñska i Peliszcz.

Przyczyn¹ deportacji by³a
zmiana miejsca zamieszkania
nauczycieli, którzy przenieœli
siê ze wczeœniej wynajmowa-
nego mieszkania w bloku do
udostêpnionego im domu. Do
pe³nej przeprowadzki w za-
sadzie jeszcze nie dosz³o, ale

Hanna Paniszewa

s³u¿by specjalne, które, jak siê
okaza³o, wszystkiemu bacznie
siê przypatrywa³y zadziwiaj¹co
szybko wykry³y naruszenie
prawa. Okaza³o siê, ¿e trzeba
by³o w okreœlonym terminie
zameldowaæ siê na nowym miej-
scu zamieszkania. S³usznie!

Ale nastêpne dzia³ania w³a-
dzy uznaæ mo¿na za kolejny
atak na inicjatywy miejscowej
spo³ecznoœci zwi¹zane z sze-
rzeniem i rozwojem edukacji
w jêzyku polskim w Brzeœciu.
Zamiast uprzedziæ i wyt³uma-
czyæ, co i jak trzeba zrobiæ
w zaistnia³ej sytuacji (gospodyni
domu w tym czasie znajdo-
wa³a siê w  S. Petersburgu),
na nauczycieli skierowano
7-osobow¹ grupê przedstawicieli
milicji, w³adz mieszkaniowych
i s³u¿b specjalnych. Goœciom
naszego kraju, bez nale¿nego
szacunku, a wrêcz jak bandy-
tom, przedstawiono oskar¿enie,
wziêto odciski palców i og³o-
szono wyrok: deportacja na
5 lat. Szczególnie perfidnie
zachowywa³ siê kierownik
ROSW rejonu moskiewskiego
miasta Brzeœæ Wasyl Wera-
miejczuk, który potraktowa³
nauczycieli jak ludzi z³ej woli.

Zastosowana sankcja jest
niewspó³mierna do narusze-
nia prawa, które by³o zrobione
nieœwiadomie i mog³o byæ
zlikwidowane w ci¹gu kilku
dni. Taka postawa w³adzy to
kolejna demonstracja jej nie-
chêci do polskiej mniejszoœci
w Brzeœciu, która ze swojej
strony robi wszystko, ¿eby
stworzyæ sprzyjaj¹cy klimat
dla kontaktów miêdzy miastem
i s¹siedni¹ Rzeczpospolit¹
Polsk¹, dla rozwoju inicjatyw
kulturalnych bratnich s³owiañ-
skich narodów.

Rodz¹ siê pytania: komu
jest potrzebny skandal i na co
licz¹ jego organizatorzy? Od-
powiedŸ jest prosta: wchodzi
w grê scenariusz 2005 roku
zwi¹zany z  zastraszaniem i de-
zorientacj¹ miejscowej polskiej
spo³ecznoœci, która szykuje siê
do VII zjazdu Zwi¹zku Polaków
na Bia³orusi. Zjazd odbêdzie
siê 14-15 marca 2009 roku w
Baranowiczach w obwodzie
brzeskim. Nasilenie represyw-

nych metod ze strony w³adzy
mo¿na t³umaczyæ stosowanymi
od dawna na Bia³orusi prak-
tykami typowymi dla w³adzy
radzieckiej, skierowanymi na
niszczenie wszystkiego, co pol-
skie w naszym kraju, na unie-
mo¿liwienie Polakom korzystania
z praw, zagwarantowanych
przez Konstytucjê RB.

Na 31 stycznia by³o zapla-
nowane posiedzenie zarz¹du
oddzia³u obwodowego ZPB dla
przygotowania VII zjazdu ZPB,
na którym mia³o byæ omówienie
patowej sytuacji, stworzonej
przez w³adzê wokó³ polskich
inicjatyw organizacyjnych i edu-
kacyjnych na Bia³orusi.

Znamienne, ¿e w³adze Brzeœ-
cia nie wymyœli³y nic lepszego
jak ukaraæ dzieci i wszystkich
chêtnych do nauki w jêzyku
polskim w Brzeœciu. Proces
nauczania zosta³ przerwany w
najwa¿niejszym momencie –
3 miesiêcy przed egzaminami.

Spotkanie aktywu oddzia³u
obwodowego ZPB wbrew za-
straszaniu odby³o siê. Podjêto
decyzjê, by organizowaæ zajê-
cia Polskiej Szko³y Spo³ecznej
w niedzielê w Terespolu, a ucz-
niów dowoziæ autobusem.
Postanowiono tak¿e, i¿ system
nauczania w PSS w Brzeœciu
bêdzie odbywa³ siê przy udziale
nauczycieli z Lublina i Bia-
³egostoku przez Internet.

Uczniowie i nauczyciele Pol-
skiej Szko³y Spo³ecznej w
Brzeœciu bêd¹ walczyli o pol-
skich nauczycieli, którzy zostali
deportowani z tak niepojêt¹
i oburzaj¹c¹ brutalnoœci¹.

MSZ Polski rozpoczê³o w tej
sprawie konsultacje z amba-
sadorem Republiki Bia³oruœ
w Warszawie.

Pragnê wyraziæ swój ¿al do
organizatorów tej prowokacji.
To wstyd aby w czasach, kiedy
kryzysowa sytuacja ekono-
miczna oraz zdrowy rozs¹dek
nakazywa³aby naszemu pañ-
stwu  d¹¿yæ do wspó³pracy z s¹-
siadami w ka¿dej dziedzinie
¿ycia, przedstawiamy nasz kraj
w taki nieodpowiedzialny sposób.
Trzeba wiêcej myœleæ o dobru
dla dzieci i naszego pañstwa.

Hanna Paniszewa,
Brzeœæ

Z BIAŁORUSI DEPORTUJĄ
POLSKICH NAUCZYCIELI

Zdrowy sens liberalizacji
bia³oruskiej, o której mówi
siê ostatnio w œrodkach
masowego przekazu, widocz-
nie jeszcze nie dotar³ do
w³adz miejscowych obwodu
brzeskiego, którzy stawiaj¹
ró¿ne przeszkody na drodze
rozwoju polskich inicjatyw
edukacyjnych miejscowych
spo³ecznoœci.

stycznych, co stwarza wielk¹
szansê dla ludzi biznesu,
nauki i kultury.

A jednak zdrowy sens libe-
ralizacji bia³oruskiej, o której
mówi siê ostatnio w œrodkach
masowego przekazu, widocz-
nie jeszcze nie dotar³ do w³adz
miejscowych obwodu brzes-
kiego, którzy stawiaj¹ ró¿ne
przeszkody na drodze rozwoju

LIBERALIZM
PO BIAŁORUSKU

Halina Zajkowska

Wci¹¿ pozostaje aktualne
zagadnienie uruchomiania
nauki jêzyka polskiego w
poszczególnych jednostkach
administracyjnych obwodu
brzeskiego. Gwarantuje to
bia³oruska Konstytucja (Art.
14, 15, 50 Konstytucji Repub-
liki Bia³oruœ), daj¹ca mo¿li-
woœæ mniejszoœciom narodo-
wym, w tym Polakom (27000
w obwodzie brzeskim wed³ug
ostatniego spisu ludnoœci
1999 roku) pielêgnowania
swojego jêzyka, tradycji,
kultury narodowej, a tak¿e
rozwijania dzia³alnoœci ekono-
micznej, spo³eczno-politycznej
i kulturalnej. Dzia³alnoœæ taka
jest po¿¹dana równie¿ z uwagi
na dokonuj¹cy siê proces
integracji Bia³orusi z Zacho-
dem. Polska i Polacy maj¹ tu
do odegrania bardzo wa¿n¹
rolê, dlatego ¿e kultura mate-
rialna oraz duchowa Polski
i Bia³orusi ma wiele punktów

polskich inicjatyw edukacyj-
nych miejscowych spo³ecz-
noœci.

Na zaproszenie nauczy-
cielki jêzyka polskiego Heleny
Uœci³owskiej i dzia³aczki Ireny
Bogusz z Berezy, które prowa-
dz¹ kurs fakultatywny jêzyka
polskiego (kurs jest odp³atny
dla uczniów) w Szkole Œredniej
nr 2 w Berezie, 12 stycznia
2009 roku przybyli Konsul
Generalny RP w Brzeœciu
Jaros³aw Ksi¹¿ek wraz z ma³-
¿onk¹, przedstawiciele obwo-
dowego oddzia³u ZPB oraz
miejscowi aktywiœci. Dla
uczniów i nauczycieli przywie-
ziono prezenty ksi¹¿kowe,
kalendarze polskie na rok
2009, s³owniki jêzyka pol-
skiego, encyklopedie i pod-
rêczniki, a tak¿e wielki tort.
Uczniowie przygotowali film-
prezentacjê o swoich sukce-
sach, zwi¹zanych z opano-
waniem jêzyka polskiego.

Pozycja miejscowej w³adzy bia³orus-
kiej nie sprzyja dialogowi miêdzyna-
rodowemu i dobrze demonstruje
„liberalizm” teraŸniejszoœci bia³oruskiej
na przyk³adzie tylko jednej zorgani-
zowanej przez Polaków imprezy.
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Nauczycielki zaplanowa³y
zabawê, wspólne œpiewanie
polskich piosenek i tradycyjne
dzielenie siê op³atkiem i sk³a-
danie ¿yczeñ. Zwyk³a praca
edukacyjno-wychowawcza
w celu zachowania i przekaza-
nia polskich tradycji narodo-
wych, stworzenie szansy dla
chêtnych uczyæ siê jêzyka
polskiego. Nic wiêcej.

Atmosfera nacisku, stwo-
rzona przez w³adzê utrzymy-
wa³a siê przez kilka dni. Do
nauczycielek zadzwoniono
z urzêdu rejonowego 9 stycznia,
w pi¹tek, z zarzutem, ¿e nie

organizowaæ tego typu imprezy.
Ale 10 stycznia w³adze zmie-
ni³y sw¹ decyzjê i impreza
dosz³a do skutku!

Po przybyciu do szko³y
w Berezie Konsul Generalny
RP w Brzeœciu zosta³ zapro-
szony do gabinetu dyrektora,
gdzie na niego czeka³a roz-
mowa. Pan Dyrektor ca³y czas
prosi³ zaczekaæ na przedsta-
wiciela w³adzy. Impreza za-
czê³a siê godzinê póŸniej.
Uczniowie i goœci byli zdezo-
rientowani i przera¿eni. Poja-
wi³a siê miejscowa telewizja.
Postawa i przemówienie przed-

Piotr Boroñ (drugi od lewej), cz³onkowie jury i uczestnicy konkursu Kresy

zaproszono w³adzê rejonow¹,
chocia¿ kierownik rejonowego
oddzia³u edukacji otrzyma³
zaproszenie. Potem poinfor-
mowano, ¿e dzieci nie bêd¹

stawiciela w³adzy pana
Tarasiuka zdradza³y brak
akceptacji wobec tego, co
odbywa³o siê na sali. Kilka
razy spogl¹da³ on na zegarek
i sprawdza³, czy jeszcze ma
czas dla zebranych. Po
skoñczeniu ogl¹dania filmu
szybko zamkn¹³ spotkanie. Na
zapytanie nauczycielki, czy

polskie œrodowiska pragn¹
rozwijaæ  nauczanie jêzyka
polskiego i krzewienie polskiej
tradycji wywo³uje tak¹ burzê
w urzêdach bia³oruskich.
Przecie¿ nie ma ¿adnych ogra-
niczeñ dla nauczania innych
jêzyków obcych w naszym
kraju, niemieckiego mo¿na
nauczyæ siê nawet wed³ug
pañstwowego programu szkol-
nego, ale z nauczaniem jêzyka
polskiego ci¹gle mamy sztucz-
nie robione przeszkody.

Zdaniem autorki, taka po-
zycja w³adzy miejscowej nie
sprzyja dialogowi miêdzynaro-

dowemu i dobrze demonstruje
liberalizm teraŸniejszoœci bia-
³oruskiej na przyk³adzie tylko
jednej zorganizowanej przez
Polaków imprezy.

Hanna Paniszewa,
Brzeœæ

Redakcyjne P.S.
Z Hann¹ Paniszew¹, czy jeœli

mi to wybaczy, po prostu nie-

Polska i Polacy
maj¹ tu do ode-
grania bardzo
wa¿n¹ rolê, dla-
tego ¿e kultura
materialna oraz
duchowa Polski
i Bia³orusi ma
wiele punktów
stycznych, co
stwarza wielk¹
szansê dla ludzi
biznesu, nauki
i kultury.

Przecie¿ nie ma ¿adnych ograniczeñ
dla nauczania innych jêzyków obcych
w naszym kraju, niemieckiego mo¿na
nauczyæ siê nawet wed³ug pañstwo-
wego programu szkolnego, ale z
nauczaniem jêzyka polskiego ci¹gle
mamy sztucznie robione przeszkody.
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mo¿emy jeszcze zostaæ i po-
dzieliæ siê op³atkiem, powie-
dzia³: Dzielcie siê!!! Jak by ten
zwyk³y œwi¹teczny gest by³
czymœ nadzwyczajnym.

Po imprezie zwrócono siê
do nauczycielek z urzêdu ze
stanowczym poleceniem
szczegó³owego sprawozdania
z tego, kto by³ zaproszony,
jakie ksi¹¿ki przywieziono itd.

Osobiœcie dla mnie dziwne
jest, ¿e troska spo³eczna z jak¹

uczestniczyæ w imprezie, a sce-
nariusz i lista goœci musz¹ byæ
dostarczone do urzêdu. Dalej
przedstawiono swój scenariusz
spotkania: Konsul RP pojedzie
do rejonowego urzêdu i tam
odbêdzie siê rozmowa. Powie-
dziano tak¿e podniesionym
g³osem, ¿e w³adza nauczy, jak

zmiernie sympatyczn¹ pani¹
Ani¹ spotkaliœmy siê w grud-
niowym, przedœwi¹tecznym
Krakowie. Mówiliœmy wtedy
o wspó³pracy, wymianie mate-
ria³ów. Nie s¹dzi³em, ¿e zacz-
niemy od takich jak te powy¿ej.
Pani Aniu! Trzymajcie siê!
Bêdzie lepiej!

Marcin Romer,
Lwów

KG

KURS PRZYGOTOWUJĄCY
DO PAŃSTWOWEGO EGZAMINU
BIEGŁOŚCI Z JĘZYKA POLSKIEGO

JAKO OBCEGO
DLA POLAKÓW z UKRAINY

KURS PRZYGOTOWAWCZY
Krakowski Oddzia³ „WP” zamierza zorganizowaæ w dniach
12–25 lipca br. w Krakowie, dla osób  polskiego pochodzenia,
(zakwalifikowanych po testach), kurs przygotowuj¹cy do
egzaminu pañstwowego z jêzyka polskiego jako obcego
zakoñczony egzaminem pañstwowym. Uczestnikom zapew-
niamy zakwaterowanie, wy¿ywienie, materia³y dydaktyczne,
ciekawy program itp. Zapewniamy równie¿ zwrot kosztów
egzaminu w wysokoœci 60-100 Euro (w zale¿noœci od
poziomu ), dla osób, które uzyskaj¹ pozytywny wynik.

UWAGA: Z obowi¹zku zdawania egzaminu zwolniona jest osoba,
która ukoñczy³a w Polsce studia wy¿sze na kierunku filologia
polska. Zwolnienie jest równoznaczne z posiadaniem znajo-
moœci jêzyka polskiego na poziomie zaawansowanym. Osoba
ubiegaj¹ca siê o zwolnienie z obowi¹zku zdawania egzaminu
przesy³a do Komisji wniosek wraz z odpowiednimi dokumen-
tami. O zwolnieniu z obowi¹zku zdawania egzaminu rozstrzyga
Komisja, w drodze uchwa³y, a jej przewodnicz¹cy powiadamia
pisemnie osobê ubiegaj¹c¹ siê o zwolnienie o rozstrzygniêciu
Komisji.

Od kilku lat istnieje mo¿liwoœæ uzyskiwania przez cudzoziem-
ców oraz obywateli polskich na stale mieszkaj¹cych za granic¹
urzêdowego poœwiadczania znajomoœci jêzyka polskiego po
zdaniu egzaminu przed pañstwow¹ komisj¹ egzaminacyjn¹.
www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja

Wymagania egzaminacyjne oraz zasady przeprowadzania
egzaminów spe³niaj¹ najnowsze standardy Rady Europy
w sprawie testowania znajomoœci jêzyków obcych w Europie.

Po zdaniu egzaminu Komisja wydaje certyfikat (op³ata 20 Euro)
poœwiadczaj¹cy znajomoœæ jêzyka polskiego jako obcego na
trzech poziomach zaawansowania (poziom podstawowy: B1,
poziom œredni ogólny: B2, poziom zaawansowany: C2)
uznawany w Europie.

TESTY KWALIFIKACYJNE
Warunkiem udzia³u w kursie organizowanym przez Stowa-
rzyszenie „Wspólnota Polska” jest pozytywne zaliczenie testów
kwalifikacyjnych :

Chmielnicki 4-5 kwietnia
Uniwersytet Chmielnicki ul. Kamieniecka 112 (kampus nr 1)

Lwów  28-29 marca
Szko³a Œrednia nr 24 im. M. Konopnickiej, ul. Konyœkoho 4

Uczestnikom zapewniamy bezp³atne zakwaterowanie
we Lwowie i Chmielnickim.

Zg³oszenia przyjmujemy  faxem, mailem lub poczt¹:
do dnia:  dla zdaj¹cych w Chmielnickim (do biura
Krakowskiego Oddzia³u lub:
Julia Sierkowa, ul. Proskuriwœkie Pidpilla 203,  29025
Chmielnicki, ul. Проскурівське Підпілля 203,
z dopiskiem „kurs certyfikacyjny”   fax/tel  8-0382-663069,
e-mail: yulsier@yahoo.pl

do dnia 16 marca:  dla zdaj¹cych we Lwowie (do biura Krakow-
skiego Oddzia³u
lub: Szko³a Œrednia nr 24 im. M. Konopnickiej,
ul. Konyœkoho 4,  79005 Lwów,
z dopiskiem  „kurs certyfikacyjny”,
tel.  8 0322-756662,  fax  8-03244-50177

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ:
STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA”
ODDZIA£ W KRAKOWIE
31-008 KRAKÓW, RYNEK G£ÓWNY 14
tel./fax +48 12 422 43 55,
tel.+48 12 422 61 58,
e-mail: pzborowski@swp.krakow.pl;
www.swp.krakow.pl

Wiersz napisany przez Czes³awa Mi³osza we Lwowie w 1939 roku.
Wydrukowany w miejscowej prasie za zezwoleniem w³adz radzieckich
i nagrodzony specjaln¹ nagrod¹ Stalina.

1. Run¹ w ³unach, sp³on¹ w po¿arach 3. Na ziemskim globie flagi czerwone
Krzy¿e koœcio³ów, krzy¿e ofiarne Bêd¹ na chwa³ê gra³y jak dzwony
I w bezpowrotnym zgubi siê szlaku Czerwona Armia i wódz jej Stalin
Z Lechickiej ziemi Orze³ Polaków Odwiecznych wrogów swoich obali

2. O s³oñce jasne, wodzu Stalinie 4. Zmienisz siê rych³o w wieku godzinie
Niech w³adza twoja nigdy nie zginie Polsko, a twoje córy i syny
Niech jako or³ów prowadzi z gwiazd¹ Wiara i ka¿dy krzy¿ na mogile
Rosji i Kremla p³on¹ca gwiazda U stóp nam legnie w prochu i pyle.

Teraz przeczytaj ten wiersz nie zwrotkami, a jako poziomy tekst.
Nades³a³a pani Barbara Dropiñska z adnotacj¹: pewnie znacie, ale warto przypomnieæ



JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjêcia

Czêœæ centralna Lwowa
jest unikatowym rezerwa-
tem zabytków architektury,
rzeŸby, kultury. Niezwykle
cenne s¹ nie tylko zabytkowe
kamienice, lecz równie¿ œro-
dowisko historyczne, dawne
zasady planowania miasta.
Nic, wiêc, dziwnego, ¿e od
1989 r. czêœæ centralna
Lwowa wpisana jest na listê
Œwiatowego Dziedzictwa
Kultury UNESCO. Nie zwa-
¿aj¹c na to, problemów nie
brakuje. Stale odczuwa siê
brak œrodków na fachow¹
konserwacjê, a nawet na
zwyk³y remont zabytkowych
kamienic. Nowi w³aœciciele
niektórych z nich, a tak¿e
wolnych parcel w historycz-
nym centrum miasta nie
zawsze przestrzegaj¹ wszyst-
kich przepisów konser-
watorskich. W ratowaniu
dziedzictwa historycznego
w³adzom lwowskim stale
pomagaj¹ specjaliœci z Pol-
ski. Z Polski nap³ywaj¹ pie-
ni¹dze, które s¹ bardzo
potrzebne. Oczywiœcie, s¹ to
jeszcze bardzo skromne
fundusze, ale i one urato-
wa³y ju¿ niejeden zabytek.
Wspó³praca polsko-ukraiñska
w tej dziedzinie rozwija siê
bardzo prê¿nie, o czym ju¿
niejednokrotnie pisaliœmy
na ³amach naszego pisma.

We Lwowie spraw¹ ochrony
zabytków zajmuj¹ siê nie tylko
instytucje rz¹dowe i oficjalne.
Wa¿ny jest równie¿ g³os spo-
³ecznoœci, g³os organizacji po-
zarz¹dowych, spo³ecznych, w
których dzia³aj¹ ludzie, nie
obojêtni wobec losów zabytków
Lwowa. Czêsto to s¹ bardzo
dobrzy fachowcy, którzy
poœwiêcili ju¿ niejeden rok

swego ¿ycia ratowaniu lwow-
skich zabytków. Jednym z ta-
kich entuzjastów jest pan
Andrij Saluk, prezydent fun-
dacji „Zachowanie dziedzictwa
historycznego i architekto-
nicznego Lwowa.” Jest on
dobrze znany w odpowiednich
urzêdach w³adz miejskich i
obwodowych. Wszyscy znaj¹
jego bezkompromisow¹ posta-
wê, je¿eli chodzi o ratowanie
zabytków, ich prawid³ow¹,
fachow¹ renowacjê. W tych
kwestiach aktywnie wspó³pra-
cuje z naukowcami i konser-
watorami z Polski.

Pan Andrij Saluk zgodzi³
siê udzieliæ odpowiedzi na
pytania korespondenta „Ku-
riera Galicyjskiego”. Równie¿
chcielibyœmy zaznaczyæ, ¿e

Matki Boskiej i Marii Mag-
daleny s¹ najpóŸniejsze. Figury
zachowa³y siê w bardzo z³ym
stanie. Jedna znajduje siê
nadal w kapliczce, a dwie
pozosta³e – w Muzeum Naro-
dowym, które zadeklarowa³o,
¿e jest gotowe do przekazania
owych figur dla ustawienia w
dawnym miejscu. Niestety,
g³owy figur siê nie zachowa³y.
Obecnie próbujemy znaleŸæ
zachowane zdjêcia owej grupy
rzeŸbiarskiej wœród kolekcjo-
nerów, w zbiorach muzealnych,
by z ich pomoc¹ wykonaæ
kopiê tych g³ów. Byæ mo¿e,
takie zdjêcia s¹ w albumach
rodzinnych Czytelników
„Kuriera Galicyjskiego”?

- Proszê powiedzieæ, jakie
prace konserwatorskie  s¹
prowadzone w Katedrze Or-
miañskiej?

- W roku ubieg³ym ukoñ-
czono konserwacjê najbardziej
zniszczonego fresku Jana
Henryka Rosena „Œciêcie g³o-
wy œw. Jana Chrzciciela”.
Renowacja trwa³a dwa lata.
Bardzo siê cieszê z tego, ¿e

uda³o siê nam uratowaæ ten
cenny zabytek. Fresk zosta³
odrestaurowany przez polsko-
ukraiñsk¹ grupê konserwa-
torów. Wœród konserwatorów
polskich byli znakomici fa-
chowcy, natomiast nasi m³odzi
konserwatorzy z Galerii Sztuk
mieli szansê siê nauczyæ
czegoœ nowego od swoich
kolegów z Polski. Planujemy
kontynuowanie renowacji
fresków w katedrze, ale
wszystko zale¿y od funduszy.
Proboszcz, ksi¹dz Tadeos
Geworgian, zwróci³ siê do
specjalistów od podœwietlenia
i oœwietlenia zabytków i Kra-
jowy Oœrodek Badania i Do-
kumentacji Zabytków w
Warszawie pod kierownictwem
p. Dominika M¹czyñskiego
opracowa³ koncepcjê oœwiet-
lenia wnêtrza koœcio³a ormiañ-
skiego. Koncepcja przewiduje
dwa re¿imy oœwietlenia. Jeden
liturgiczny, czyli oœwietlenie
podczas liturgii, drugi turys-
tyczny. Przez miêkkie œwiat³o
zostan¹ oœwietlone zabytki,
znajduj¹ce siê w œwi¹tyni.
Owa koncepcja zosta³a po-
parta przez ksiêdza Tadeosa
i przez lwowski Urz¹d ochrony
œrodowiska historycznego.

Je¿eli chodzi o witra¿e, to
ju¿ zosta³y odnowione trzy,
jeden - w prezbiterium, i po
jednym w nawie centralnej
œwi¹tyni oraz przy wejœciu.
Niestety zmar³ konserwator
lwowski, pan Anatol Czobitko,
który bardzo siê przejmowa³
losami witra¿y koœcio³a or-
miañskiego. Przed jego œmier-
ci¹ mia³em z nim rozmowê
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jest on sta³ym Czytelnikiem
naszego pisma.

- Proszê powiedzieæ, co w
2008 r. zrobiono w czêœci
centralnej Lwowa, jakie pro-
jekty zosta³y zrealizowane?

- Zosta³a zakoñczona reno-
wacja wszystkich elementów
Grobu Pañskiego, który znaj-
duje siê obok Katedry Rzym-
skokatolickiej. Ten zabytek
pochodzi z pocz¹tku XVII w.,

rzeŸb. Po zrobieniu tego daszku
zostan¹ zmontowane wszyst-
kie rzeŸby, ale sama renowa-
cja zosta³a ju¿ ukoñczona.

Nie tak dawno we Lwowie
odby³a siê konferencja na-
ukowa, na której omówiono
problemy konserwacji grupy
drewnianych rzeŸb znanych
jako „Golgota” na podwórku
Katedry Ormiañskiej. Opra-
cowano projekty, przeprowa-
dzono badania. Mam nadziejê,

telefoniczn¹, dotycz¹c¹ konty-
nuowania renowacji witra¿y
w roku 2009. Mam nadziejê,
¿e uda siê nam znaleŸæ god-
nego nastêpcê.

- Jak wygl¹daj¹ sprawy,
dotycz¹ce renowacji wie¿y
i dzwonnicy?

- Prace finansuje Rada
Miejska, otrzymaliœmy te¿
œrodki z bud¿etu pañstwo-

Na straży
ANDRIJ SALUK: NIE NIEKOMPETENCJI I POZORANCTWU!

Andrij Saluk

Grob Pañski obok katedry rzymskokatolickiej

autor nie jest znany. Wyko-
nany jest w stylu manierys-
tycznym. Prace renowacyjne
by³y prowadzone przez kon-
serwatorów polskich i ukraiñ-
skich. G³ównym kierownikiem
naukowym by³ dr Janusz
Smaza, konserwator war-
szawskiej Akademii Sztuk
Piêknych. Teraz pozosta³ tylko
monta¿ odnowionych elemen-
tów zabytku. Równie¿ posta-
nowiono nakryæ ow¹ grupê
rzeŸbiarsk¹ daszkiem, ¿eby
opady nie rujnowa³y cennych

¿e w roku 2009 rozpoczniemy
prace renowacyjne. Zosta³a
zbadana historia pomalowa-
nia elementów tej grupy.
W polichromii, w pokryciu
zosta³ wykorzystany lakier,
zrobiony na podstawie bur-
sztynu. Wszyscy eksperci
jednog³oœnie wydali werdykt,
¿e poszczególne rzeŸby w
grupie „Golgota” powstawa³y
w ró¿nym czasie. Figura
Chrystusa jest najdawniejsza,
t³o dooko³a Jezusa jest nieco
póŸniejsze, natomiast figury

„Golgota” na dziedziñcu
katedry ormiañskiej

wego. Ale prace w lecie wstrzy-
mano, prawdopodobnie z
braku funduszy, a póŸn¹
jesieni¹ kontynuowano.
Je¿eli chodzi o jakoœæ wyko-
nania tych prac, to trudno
coœ mówiæ ze wzglêdów
pogodowych. Pieni¹dze, otrzy-
mane w listopadzie lub
grudniu, z pewnoœci¹ nie po-
mog¹ w konserwacji za-
bytków.

- Co nowego jeszcze pla-
nujecie zrobiæ?

- Na rogu ulicy Ormiañ-
skiej i Krakowskiej od d³u¿-
szego czasu, od pocz¹tku

ubieg³ego wieku jest puste
miejsce. Na tym miejscu do
koñca XIX w. sta³ bardzo
ciekawy i ³adny renesansowy
budynek. Po nim zosta³ tylko
koronowany lew, który obec-
nie znajduje siê w Czarnej
Kamienicy. Powsta³a idea
odbudowy owego budynku.
Lecz obecnie proponowany
projekt nie mo¿e nikogo zado-
woliæ. Inwestor proponuje
zbudowanie nowoczesnego
gmachu w samym centrum
starówki lwowskiej, co jest,
oczywiœcie, nie do przyjêcia.
Jednoznacznie jesteœmy prze-
ciwnikami takiego budow-
nictwa.

Eksperci wydali
werdykt, i¿
rzeŸby w grupie
„Golgota”
powstawa³y
w róznym czasie.
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Wœród konserwatorów polskich byli
znakomici fachowcy, natomiast nasi
m³odzi konserwatorzy z Galerii Sztuk
mieli szansê siê nauczyæ czegoœ
nowego od swoich kolegów z Polski.

Zbudowanie
nowoczesnego
gmachu w samym
centrum starówki
lwowskiej jest,
oczywiœcie, nie
do przyjêcia.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



13
Kurier Galicyjski *  14�28 lutego 2009

- Pan kilka lat temu by³
przeciwnikiem projektu
przebudowy odwachu na
Placu Iwana Pidkowy. Czy
uda³o siê coœ zrobiæ w tym
kierunku?

- Naukowcy i fachowcy
jednog³oœnie byli przeciwni
takim zmianom, inwestor
zgadza³ siê na zmianê planu
tak, by nie zepsuæ œrodowiska
historycznego, ale urzêdnicy w

- Proszê powiedzieæ kilka
s³ów o polichromii fasad
renesansowych kamienic
lwowskich

- Jesteœmy na pierwszym
etapie badañ polichromii
kaplicy Boimów. Owa kaplica
cztery razy by³a pokrywana
polichromi¹. Polichromia po-
krywa³a ca³¹ fasadê g³ówn¹.
Chcemy zrobiæ komputerow¹
rekonstrukcjê kaplicy, jak ona

dziedzictwa historycznego
rzystywano ró¿ne farby, a jed-
nym z elementów farby by³
pigment, którego u¿ywa siê po
to, by otrzymaæ ten czy inny
kolor. S¹ pigmenty sztuczne
i naturalne. Jednym z takich
pigmentów sztucznych jest
bieli³o o³owiowe. Owe bieli³o
ma w³aœciwoœæ utleniania siê,
wiêc z czasem powierzchnia
staje siê czarna. Byæ mo¿e,
polichromia kaplicy Boimów

Radzie Miejskiej poparli inn¹
decyzjê. I obecnie jest, jak jest.

- Jak wygl¹da sytuacja z
odbudow¹ kamienicy Sholz-
Wolfowiczów?

- Podczas rozpoczêcia prac
renowacyjnych wykonawcy
nie mieli kompletu dokumen-
tów projektowych. Projekt ten
potrzebowa³ bardzo g³êbokich
i skomplikowanych badañ,
zwi¹zanych z histori¹ tego
obiektu, polichromi¹, wyjaœ-
nienia, kiedy i jakie elementy
budowli i dekoracji zosta³y
zmienione. Uwa¿am, ¿e ka-
mienica Sholz-Wolfowiczów
jest jedn¹ z najpiêkniejszych
pere³ w koronie Lwowa.

wygl¹da³a w okresie jej bu-
downictwa. Kolory, wykorzys-
tywane podczas polichromii
to: czerwony, ¿ó³ty, niebieski,
zielony. Aby wyobraziæ, jak
wygl¹da³a polichromia fasady
kaplicy Boimów, trzeba spoj-
rzeæ na jej o³tarz. Wystêpuje
taka sama polichromia, ko-
lory. Istniej¹ ró¿ne wersje,
czemu obecnie jest ona czarna.
To samo dotyczy Czarnej Ka-
mienicy. Jedna z wersji jest
taka, ¿e przez stulecia we
Lwowie ogrzewano pomiesz-
czenia wêglem, zaœ sadza
osiada³a na fasadach ka-
mienic. Druga wersja -
podczas polichromii wyko-

Trwa  remont dzwonnicy katedry ormiañskiej

którzy zajmowali siê odnowie-
niem rzeŸby œw. Jerzego przed
przyjazdem Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II twierdzili, ¿e
odnaleŸli na niej pozosta³oœci
po z³oceniu. Wiêkszoœæ kon-
serwatorów nie popiera poma-
lowania, wiêc jest to rzecz doœæ
kontrowersyjna. Dowiedzia³em
siê, ¿e podjêto decyzjê nie
o pomalowaniu, lecz liserowa-
niu kamienia, czyli pokryciu

Kamienica Sholz-Wolfowiczów w trakcie renowacji

Ks. Tadeos Geworgian z grup¹ konserwatorów polskich
i ukraiñskich w katedrze ormiañskiej

pod wp³ywem tego bieli³a
o³owiowego sta³a siê czarna.
To samo mo¿na powiedzieæ o
fasadzie Czarnej Kamienicy
(Rynek, 4). Jest ona w ca³oœci
zbudowana z naturalnego ka-
mienia, który bardzo wch³ania
brud, py³, dym od spalania
wêgla, co powoduje nie tylko
zmianê koloru fasady, lecz
równie¿ jej niszczenie, a to jest
faktem bardzo niepokoj¹cym.
W latach 90. XX w. odnowienia
fasady tej kamienicy dokona-
no w sposób wprost barba-
rzyñski. Otó¿, zdarto, zeszlifo-
wano warstwê historyczn¹
polichromii i na nowo poma-
lowano wspó³czesn¹ czarn¹
farb¹.

- Co Pan mo¿e powiedzieæ
o konserwacji fasady ka-
tedry œw. Jura?

- Uwa¿am, ¿e taki zabytek
jak œwi¹tynia œw. Jura ma byæ
odnowiony w pierwszej kolej-
noœci. Musimy wiele uwagi
poœwiêcaæ nie tylko przygoto-
waniu projektów i przeprowa-
dzeniu badañ, ale równie¿
pracom wykonawczym. Obec-
nie prowadzi siê zagorza³e
dyskusje, dotycz¹ce pomalo-
wania rzeŸby œw. Jerzego na
attyce i innych elementów
dekoracyjnych z kamienia.
Osobiœcie uwa¿am, ¿e kamieñ
ma byæ naturalny, bez wtr¹-
ceñ farby. Konserwatorzy,

na pó³ przeŸroczystymi war-
stwami farby, ¿eby nie by³o
plam, elementów kontrasto-
wych. Natomiast, jak widzimy,
kamieñ pomalowano. Trudno
jest powiedzieæ, jak na to zare-
aguje kamieñ.

Zaplanowaliœmy konfe-
rencjê, poœwiêcon¹ problemowi
konserwacji kamienia we
Lwowie, która odbêdzie siê
w maju 2009 r.

Je¿eli chodzi o pomalowa-
nie fasad kamienic w Rynku,
jak powiedzia³ mój przyjaciel,
jest to pomalowanie w „stylu
baraków”. Aby podj¹æ decyzjê
o pomalowaniu w tym czy
innym kolorze, nale¿a³o prze-
prowadziæ wiele badañ, lecz
¿adnych badañ firma wyko-
nawcza nie prowadzi³a, nada³a
fasadom kamienic taki kolor,
jaki by³ pod rêk¹. Równie¿
mia³y byæ wykorzystane farby
specjalnie, przygotowane dla
konserwacji, a nie do nowo-
czesnego budownictwa.

- Jak wygl¹da sprawa
reorganizacji „lwowskiego
rezerwatu ochrony œrodo-
wiska historycznego”?

- By³ „okr¹g³y stó³” z
przedstawicielami z minister-
stwa, urzêdnikami miejsco-
wymi. Uwa¿am, ¿e reorganiza-
cja rezerwatu jest bardzo
potrzebna. Dyrekcja rezerwatu,
która by zosta³a powo³ana,
mia³aby mo¿liwoœæ prowadze-
nia tak bardzo potrzebnej
naszemu miastu dzia³alnoœci
naukowej, badañ. G³ówn¹
misj¹ rezerwatu jest ci¹g³e
nadzorowanie stanu zabytków
historycznych, profilaktyka.

- Dziêkujemy serdecznie
za rozmowê.
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Odnowienia
fasady Czarnej
Kamienicy
dokonano
w sposób wprost
barbarzyñski.

RYMOWANKI
MIKOŁAJA ONISZCZUKA

W
JEDNOŚCI
– SIŁA
Dawno nie pisa³em
Nic o... Ukrainie

Czekam, a¿ ten kryzys
Gospodarczy minie.

Prezydent i Premier
Dawniej – brat i siostra,

A dzisiaj trwa walka
Politycznie ostra.

Nawet konflikt z Rosj¹
O gaz nie pogodzi³,

Chocia¿ gaz ju¿ p³ynie,
Nie grzeje, a ch³odzi.

I tak czas up³ywa,

Gospodarka – siada,
Mo¿e tylko jedna
Partia temu... rada.

Unia i Polska

Ukrainê wspiera,
Lecz wzrost
gospodarczy

Ju¿ – poni¿ej zera.

Ceny i inflacja
Pn¹ siê ci¹gle w górê.

Wiêc dro¿yzna ludziom
Daje mocno w skórê.

Hrywna nie za mocna,
Te¿ sw¹ si³ê traci.

Banki cienko przêd¹,
Eksport na ³eb leci.

Kryzys - trwa i minie
Choroba nie wieczna,

Na wierzcho³kach
w³adzy

Zgoda jest konieczna!

A, tak – ponad

wszystko
Potrzebne reformy!

To jedyna droga
Odzyskania formy.

Energooszczêdnoœæ,
Prawo, ³ad, porz¹dek

Co z³e – zmieniaæ trzeba
Na dobry pocz¹tek.

I to nie s¹ s³owa
Bez pokrycia – mi³e.

W jednoœci dzia³ania
Ukrainy si³a!

W¹tki w tym wierszyku
Mo¿e ciut... ciê¿kawe,

Lecz w nich s¹
bezsprzecznie

Najwa¿niejsze sprawy!

Miko³aj ONISZCZUK

Warszawa,
2 lutego 2009 r.

Komentarz o Ukrainie
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Z Januszem Wasylkow-
skim, znanym literatem,
wydawc¹, redaktorem wy-
dawanego w Warszawie
„Rocznika Lwowskiego”
rozmawia³ Jurij Smirnow.
tekst i zdjêcia autora

Rzecz o panu Januszu Wa-
sylkowskim, warszawiaku ze
lwowskim rodowodem, mi³oœ-
niku Lwowa. Tê swoj¹ mi³oœæ
do rodzinnego miasta realizuje
pan Janusz w aktywnej pracy
literackiej i organizacyjnej.

Jest  za³o¿ycielem i wielo-
letnim (od 1991 r.) wydawc¹
i redaktorem naczelnym tak
powa¿nej pozycji jak „Rocznik
Lwowski”. Pan Janusz Wasyl-
kowski by³ inicjatorem utwo-
rzenia „Instytutu Lwowskiego”,
który gromadzi materia³y
o Lwowie i lwowianach, zajmu-
je siê dzia³alnoœci¹ edytorsk¹.
Przez wiele lat pan Wasylkowski
zbiera materia³y do „Encyklo-
pedii Lwowa”. To nie jedyne
jego zajêcie. Jest poet¹, saty-
rykiem, krytykiem literackim
i teatralnym, etc. Przez wiele
lat aktywnie udziela siê w ¿y-
ciu spo³ecznym, w dzia³alnoœci
Towarzystwa Mi³oœników
Lwowa i Kresów Po³udniowo –
Wschodnich w Warszawie.
Jednak wiek bierze swoje. Na
wszystko po prostu brakuje
czasu i si³ fizycznych, bo 75
lat to jest wiek powa¿ny…

 Spo³ecznoœæ, mi³oœnicy
Lwowa, w³adze Rzeczypospo-
litej œwiêtowali niedawno
jubileusz tego zas³u¿onego
cz³owieka, ocenili jego dorobek
na rzecz naszego ukochanego
miasta.

Ulubionym dzieckiem pana
Janusza by³ i pozostaje w³aœ-
nie „Rocznik Lwowski”. Uka-
za³o siê ju¿ 13 tomów tego
wydania. Redaktor naczelny
umia³ skupiæ dooko³a rocz-
nika dobrych, bardzo dobrych
autorów, znawców sztuki, his-
torii i kultury naszego miasta.
Pocz¹tkowo ze starszego poko-
lenia lwowiaków z Warszawy,
Wroc³awia, Opola… Wœród
nich byli Artur Leinwand,
Maciej Matwijów, Witold Szol-
ginia, Tadeusz Trajdos, Sta-
nis³aw Bury, Adam Hollanek,
Jerzy Masior etc. Ukaza³y siê
w „Roczniku Lwowskim” nie-
zwykle ciekawe publikacje
pamiêtników i wspomnieñ,
czêsto anonimowych, jak to
„Kronika Katedry Lwowskiej
(1923 – 1927)” lub „Pamiêtnik
legionisty Wincentego Terlec-
kiego”. Od lat wspó³pracuje
te¿ z autorami ze Lwowa, na
przyk³ad z Januszem Tysso-
nem, Bo¿en¹ Rafalsk¹, And-
rzejem Otko. To on drukowa³
wiersze Pani Ireny Sandeckiej
z Krzemieñca i nauczyciela ze
Lwowa Jana Billa. Równie¿
wspomnienia Zbigniewa
Chrzanowskiego. Pan Janusz
Wasylkowski potrafi znaleŸæ w
Polsce m³odych, zafascyno-
wanych Lwowem naukowców.
Zawsze znajduje siê w twór-
czym poszukiwaniu nowych
tematów i nowych autorów.
Wspó³pracuje z nim dr. Adam
Redzik, autor doskona³ych
recenzji ksi¹¿ek o tematyce
lwowskiej.

Rozmowy Kuriera

Janusz Wasylkowski przed Ossolineum (obecnie biblio-
teka im. Stefanyka) we Lwowie

Projekt ok³adki nowej ksi¹zki
Janusza Wasylkowskiego
„Teatr z ulicy Kopernika”

ROZMOWY WE LWOWIE I O LWOWIE

 Do Lwowa w styczniu 2009
roku przyjecha³ nie tylko z sa-
mego sentymentu. Zbiera ma-
teria³y do nowej ksi¹¿ki „Teatr
z ulicy Kopernika”. Równie¿
godzinami siedzi w bibliotekach
i archiwach lwowskich, szuka
w starych czasopismach i ka-
talogach wystaw materia³y o
ma³o znanych lub zapomnia-
nych malarzach lwowskich
z lat 20. i 30. XX w. Trudna pra-
ca, lecz samo powietrze lwowskie
dodaje mu energii i m³odzieñ-
czego zapa³u.

Spotkaliœmy siê z panem Ja-
nuszem Wasylkowskim w re-
stauracji historycznego hotelu
„George”. Rozmowa trwa³a d³ugo,
kontynuowaliœmy j¹ najpierw
w Pa³acu Potockich, póŸniej
w bibliotece Ossoliñskich.

Pan Redaktor jest nie tylko
wydawc¹, lecz równie¿ uwa¿nym
i czêsto krytycznym czytelni-
kiem (jest przecie¿ satyrykiem
z zawodu i usposobienia!)
wszystkiego, co dotyczy Lwowa
i Kresów.

Rozmowê zaczêliœmy od
jubileuszu 75 – lecia i nagród
literackich Pana Redaktora.
Na pewno jest to pierwszy w
jego ¿yciu wywiad opubliko-
wany w prasie lwowskiej.

- Proszê powiedzieæ jakie
Pan otrzyma³ nagrody lite-
rackie i za co?

- Wyró¿nienie honorowe
nagrody literackiej im. W³a-
dys³awa Reymonta by³o
bardzo sympatyczne choæby
z tej racji, ¿e we Lwowie miesz-
ka³em przy ul. Reymonta. To
by³a nagroda za dzia³alnoœæ
na rzecz pamiêci Lwowa i Kre-
sów Po³udniowo-Wschodnich.
Druga nagroda – to nagroda
ministra kultury, jubileuszowa
z okazji mego 75 – lecia. Otrzy-
ma³em za wk³ad w polsk¹
kulturê i literaturê.

Moja dzia³alnoœæ jest dzia-
³alnoœci¹ bardzo zró¿nicowan¹

i „rozrzucon¹”. Piszê fraszki,
rzeczy satyryczne, poezjê, na-
pisa³em kilkanaœcie sztuk
teatralnych, napisa³em pracê
pó³ naukow¹ o emigracji  i szeœæ
ksi¹¿ek, poœwiêconych ró¿nym
dziedzinom kultury Lwowa:
„Piosenki lwowskiej ulicy” (60 tys.
nak³adu), „Nie ma jak Lwów”,
„Lwowska piosenka na wojen-
nym szlaku”, „Lwowskie miszty-
ga³ki”, „Obyœ ¿y³ w ciekawych
czasach”, tomik wierszy o Lwowie
„S¹ s³owa: Wiersze o Mieœcie,
które samo siê nie obroni”.

Mam problem, podobnie
jak i u wielu autorów – satyry-
ków, ¿e w Polsce od 20 lat nie
wydaje siê ¿adnego pisma
satyrycznego. Nie mamy gdzie
drukowaæ swoich tekstów.
¯adna gazeta nie ma dzia³u
satyrycznego. Moje teksty sa-
tyryczne drukuje czasopismo
polskie w Toronto „Czas -
zwi¹zkowiec”. Kultura polska
przesta³a istnieæ w szerokim
odbiorze, poniewa¿ wiêkszoœæ
pism polskich jest w rêkach
nie polskich wydawców. Dla
nich jest wa¿ny zysk, a nie
kultura polska. Prasa jest
czwart¹ w³adz¹, wiêc nie mo¿na
jej oddaæ w obce rêce. Teatr
telewizyjny wegetuje. Nie ma
w Polsce ¿adnego tygodnika
spo³eczno – kulturalnego, nie
ma krytyki literackiej.

Instytut Lwowski powo³a-
³em z gronem moich przyjació³
w 1991 r. jako placówkê spo-
³eczn¹. G³ównym naszym
zadaniem by³o wydawanie
„Rocznika Lwowskiego”, po-
œwiêconego historii Lwowa,
Kresów. Nie ma w nim ¿adnej
polityki. Istnieje u nas dzia³
krytyczny. ZnaleŸæ autorów –
recenzentów, którzy by pisali
bezp³atnie jest bardzo trudno.
Muszê im kupiæ ksi¹¿kê za
swoje w³asne pieni¹dze. Szu-
kamy pozycji, które s¹ najbar-
dziej ciekawe, a krytykujemy

te najbardziej skandaliczne.
Ksi¹¿ka Leszka Podhorodec-
kiego „Dzieje Lwowa” jest na-
pisana z absolutn¹ nieznajo-
moœci¹ sprawy. Autorowi
wszystko siê myli³o. I takich
ksi¹¿ek jest ca³a masa. Wy-
dawnictwa oszczêdzaj¹, jednak
ksi¹¿ki naukowe i historyczne
wymagaj¹ dodatkowej recenzji
i weryfikacji. Za to niestety
trzeba dodatkowo zap³aciæ.

- Wiem, ¿e walczy Pan nie
tylko z b³êdami w ksi¹¿kach,
ale równie¿ z pozycj¹ niektó-
rych autorów ukraiñskich?

- W pierwszym okresie nie
zajmowaliœmy siê tendencyj-
nymi ksi¹¿kami ukraiñskimi.
Jednak jest bardzo du¿o
ksi¹¿ek wartoœciowych.

- Jak Panu uda³o siê po-
zyskaæ do wspó³pracy auto-
rów lwowskich?

- To by³ przypadek Ju¿
opublikowaliœmy teksty oko³o
18 autorów lwowskich, zarówno
jak Polaków, tak i autorów
innych narodowoœci. Miêdzy
innymi drukujemy teksty Bo-
¿eny Rafalskiej, Teresy Dut-
kiewicz. Mamy nadziejê, ¿e ten
kr¹g stale bêdzie siê poszerza³.
Chodzi nam o to by te ma-
teria³y, do których nie mamy
dostêpu znalaz³y miejsce na
³amach naszego „Rocznika
Lwowskiego”.

- Czy Pan wspó³pracuje z
organizacjami kresowymi?

- Na pocz¹tku wspó³praco-
wa³em - w Warszawie. By³em
przez kilka lat w Zarz¹dzie
Towarzystwa Mi³oœników Lwo-
wa. Nawet by³em prezesem.
Ale od momentu gdy za³o¿y³em
Instytut Lwowski, nie mam na
to czasu. Obecnie dzia³am tylko
sporadycznie, gdy potrzebny
jest jakiœ odczyt czy pomoc.

- Czy Pan mo¿e wymie-
niæ kilka nazwisk znanych
lwowiaków, którzy ju¿
odeszli, a o których Pan
pisa³?

- Najwiêcej mogê powie-
dzieæ o Witoldzie Szolginie. To
jedyny autor, do którego nie
mo¿na by³o mieæ ¿adnych
zastrze¿eñ. Jako architekt
z zawodu, a pisarz z zami³o-
wania, by³ cz³owiekiem bardzo
dok³adnym. Bardzo dok³adnym
moim wspó³pracownikiem by³
ju¿ nie¿yj¹cy historyk Artur
Leinwand. Mia³ w swoich pla-

nach napisanie ksi¹¿ki, po-
œwiêconej trzem obronom
Lwowa: w 1918, 1920, 1939.
Fragmenty tej pracy opubli-
kowa³ w „Roczniku Lwowskim”.
Bardzo ceniê dzia³alnoœæ
Andrzeja Chlipalskiego z Kra-
kowa, który wydaje pismo
„Cracovia Leopolis”.

Obecnie piszê dwie ksi¹¿ki
o wystawach malarskich we
Lwowie i ju¿ odkry³em 15 naz-
wisk malarzy, którzy wysta-
wiali swoje prace we Lwowie,
ale niewiadomo, co siê z nimi
sta³o.

- Proszê powiedzieæ kilka
s³ów o sobie?

- Urodzi³em siê 2.08.1933 r.
przy ul. Kurkowej w szpitalu
ubezpieczeñ spo³ecznych.
Chrzczony by³em w koœciele
Marii Magdaleny. Ojciec by³
kolejarzem, dziadek od strony
mamy urzêdnikiem ubezpie-
czalni spo³ecznej. Rodzice ojca
umarli wczeœnie. Mieszkaliœmy
przy ul. Reymonta (najpierw
ulica ta nazywa³a siê ul. So-
dowa), a tu¿ przed wojn¹ przy
ul. Wernyhory. Przez rok miesz-
kaliœmy w Zimnej Wodzie, bo
mia³em krzywe nogi i lekarz za-
leci³ k¹piele s³oneczne. W 1941 r.
poszed³em do pierwszej klasy
do szko³y, która mieœci³a siê
przy koœciele œw. Teresy przy
ul. Sapiehy. Poniewa¿ umia³em
czytaæ ju¿ w wieku piêciu lat,
to pierwsz¹ klasê skoñczy³em
w ci¹gu jednego dnia, a nastêp-
nego dnia mnie przeniesiono
do drugiej klasy do szko³y im.
Marii Magdaleny. Z dziadkiem
zawsze chodzi³em na Panora-
mê Rac³awick¹ do Parku
Stryjskiego, z ojcem do kina.
Podczas okupacji by³o ciê¿ko.
Na szczêœcie nie wywieziono
nas. W 1944 r. wyjechaliœmy
do cioci do Zakopanego, my-
œleliœmy, ¿e wrócimy. Dziadek
i ojciec zostali we Lwowie.
Dopiero w 1945 r. spotkaliœmy
siê w Krakowie w obozie dla
przesiedleñców. Zaczê³a siê
wêdrówka. Gdy ojciec mia³ wy-
padek, przenieœliœmy siê do
Zielonej Góry, gdzie skoñczy-
³em maturê. We Wroc³awiu
zrobi³em absolutorium. Zaczy-
na³em dwa razy pisaæ doktorat,
ale ¿adnego razu nie skoñ-
czy³em.

- Czy Pan nada³ pisze
wiersze?

- W moim tomiku ostatnio
wydanym jest wiersz pod ty-
tu³em „S³owa”, by³ on recyto-
wany w naszym Teatrzyku
Studenckim we Wroc³awiu. W
1957 r. pojechaliœmy na obóz
wojskowy do ¯ar i wyst¹-
piliœmy przed ¿o³nierzami z
koncertem. Wiersz, o którym
jest mowa recytowa³ mój ko-
lega. Po wyst¹pieniu podcho-
dzi do mnie ¿o³nierz, podaje
rêkê i mówi: „Dziêkujê wam
kolego. Ale im pokazaliœcie!”,
czyli tym na górze, bo wiersz
by³ skierowany do ówczes-
nych w³adz.

- Dziêkujemy za wypo-
wiedŸ

- Daj Bo¿e zdrowie.

KG
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W koñcu stycznia minê³o
sto lat od dnia urodzin Jana
Józefa Fitzkego - jednego
z najwiêkszych badaczy
przesz³oœci Ziemi £uckiej,
organizatora muzeów w wo-
jewództwie wolyñskim, cz³o-
wieka o tragicznym losie.
O tej nietuzinkowej postaci
i jej dorobku naukowym roz-
mawiamy ze znanym histo-
rykiem wo³yñskim i krajo-
znawc¹, dyrektorem filii
wo³yñskiej przedsiêbiorstwa
pañstwowego „Centrum Na-
ukowo-Badawczego „Ochron-
na s³u¿ba archeologiczna
Ukrainy” Instytutu Archeo-
logii Narodowej Akademii
Nauk Ukrainy, redaktorem
opracowania „Spuœcizna ar-
cheologiczna Jana Fitzkego”
O³eksijem Z³atogorskim.

- Kszta³c¹c siê jeszcze w
gimnazjum rodzinnego Gdo-
wa, przysz³y naukowiec
czêsto bywa³ w Muzeum
Archeologicznym w Krako-
wie, interesowa³ siê pami¹t-
kami przesz³oœci. Ju¿ wtedy
uczestniczy³ w pracach wy-
kopaliskowych w powiecie
sandomierskim, - mówi pan
Z³atogorski.

Jan Fitzke studiowa³ his-
toriê na Uniwersytecie Jagiel-
loñskim, gdzie napisa³ pracê
magistersk¹: „Neolit w jaski-
niach krakowskich”. W roku
1930 Fitzke zosta³ cz³onkiem
Polskiego Towarzystwa Arche-
ologicznego i wspó³pracow-
nikiem dwu jego wydañ: „Prze-
gl¹d archeologiczny” oraz „Z
g³êbi wieków”. Po ukoñczeniu
studiów najpierw pracowa³
w £odzi, a potem – w Krakowie.
Jan Fitzke bra³ aktywny udzia³
w pracach wykopaliskowych
w ró¿nych regionach Polski,
nabywa³ praktyki, wyda³
drukiem wiele prac.

- Kiedy rozpocz¹³ siê
wo³yñski okres ¿ycia m³o-
dego naukowca?

- Od sierpnia 1936 roku.
W³aœnie wówczas Fitzke siê
przeniós³ do £ucka, gdzie w Mu-
zeum Wo³yñskim zapropono-
wano mu pracê archeologa.
Tutaj zrobi³ b³yskotliw¹ karierê
– po kilku miesi¹cach zosta³
kustoszem tego muzeum.
Wspó³czeœni wspominali go,
jako osobê bardzo energiczn¹,
zakochan¹ w muzealnictwie i
archeologii. „Od razu wzi¹³em
siê do pracy, tu wiele mo¿na
i nale¿y zrobiæ”, - pisa³ w lis-
tach do przyjació³ w Krakowie.

- Jakie dokonania pracy
archeologicznej Fitzkego
mo¿e Pan wymieniæ?

POLSKI ARCHEOLOG JAN FITZKE BĘDZIE MIAŁ
NA WOŁYNIU TABLICĘ PAMIĄTKOWĄ

jowej. Jednym s³owem, przez
trzy lata swego pobytu na
Wo³yniu Fitzke wykona³ tyle
pracy, któr¹ dzisiejsi archeolo-
dzy mog¹ wykonaæ chyba ¿e
w ci¹gu dziesiêciolecia.

- Czego dokona³ ten m³o-
dy naukowiec dla rozwoju
muzealnictwa w wojewódz-
twie wo³yñskim?

- Wraz ze swoim przyjacie-
lem Janem Nieczem, dyrekto-
rem £uckiej Biblioteki Pub-
licznej, uczestniczy³ w upo-
rz¹dkowaniu kolekcji zanied-
banego muzeum ksi¹¿¹t Ost-
rogskich w Ostrogu, wyk³ada³
na kursach przewodników w
£ucku, pomaga³ w kszta³to-
waniu muzeów regionalnych
w Dubnie, Krzemieñcu. Jednak,
spraw¹ najwa¿niejsz¹ i chyba
podsumowaniem ca³ego ¿ycia
m³odego naukowca by³o
Muzeum Wo³yñskie, które uczy-
ni³ prawdziwym centrum
krajoznawczym województwa.
Uda³o mu siê w krótkim ter-
minie zreorganizowaæ pracê
tej instytucji, uzupe³niæ i usy-
stematyzowaæ kolekcje muze-
alne. Nawet przebywaj¹c w
Wojsku Polskim, do którego
zosta³ powo³any na pocz¹tku
II wojny œwiatowej, napisa³ do
przyjació³ w £ucku list, w
którym prosi³ o zachowanie
najcenniejszych eksponatów.
Niestety, nie doczeka³ odpo-
wiedzi – jednostka, w której
s³u¿y³, trafi³a do niewoli. Wraz

Jan Fitzke

- W latach 1936-1939
m³ody archeolog prowadzi³
regularne prace wykopalis-
kowe na znacznym obszarze
województwa wo³yñskiego.
Najbardziej znane zosta³y
przeprowadzone w £ucku (po-
wiat Krasne  i  Gnidawa), gdzie
badano osady kultury okresu
ceramiki liniowo-taœmowej
oraz w miasteczku Torczyn, gdzie
odkryto cmentarzysko epoki
br¹zu. We wsi Poddêbce rozko-
pano 36(!) kurhanów, znale-
ziono groby z X-XII w. Poza
tym, naukowiec dokona³ wypraw
archeologicznych do Kulczyna,
¯ydyczny, Korpowa, Marko-
stawu, Drewnianego. Wyniki
swoich badañ stale opisywa³
w prasie lokalnej i ogólnokra-

z tysi¹cami innych oficerów
polskich na wiosnê 1940 r.
zosta³ rozstrzelany przez
NKWD w lesie Katyñskim.

- Czy obecnie na Wo³yniu
istnieje pamiêæ o Janie Fitz-
kem?

- Niew¹tpliwie. W muzeum
jest sta³a ekspozycja, która
opowiada o ¿yciu i dorobku
naukowym wybitnego polskiego
archeologa. Naukowcy do dziœ
korzystaj¹ z „Karty lokalizacji
miejsc archeologicznych na
terenie województwa wo³yñ-
skiego w latach 1936-1938”,
któr¹ w swoim czasie u³o¿y³
m³ody naukowiec. Kilka lat
temu w muzeum odby³a siê
prezentacja wydania „Dzie-
dzictwo archeologiczne Jana
Fitzkego”, dedykowana bada-
czowi przesz³oœci Wo³ynia.
By³em jednym z autorów tej
ksi¹¿ki. Obecnie archeolodzy
Wo³ynia prowadz¹ badania w
wielu miejscach, które w
swoim czasie zaczyna³ badaæ
Jan Fitzke. Zw³aszcza, nasza
filia wykry³a niedawno œlady
osad epoki br¹zu i Rusi Ki-
jowskiej na ul. Iwana Franki
w £ucku.

- Jan Fitzke zosta³ uwiecz-
niony na tablicy pami¹tko-
wej na Uniwersytecie Jagiel-
loñskim w Krakowie. Wiem,
¿e w £ucku te¿ maj¹ zamiar
ods³oniæ tablicê poœwiê-
con¹ pamiêci wybitnego
polskiego naukowca.

- 18 maja br., kiedy bê-
dzie obchodzony Œwiatowy
Dzieñ Muzeów, tablica z port-
retem Jana Fitzkego zostanie
umieszczona na Wo³yñskim
Muzeum Krajoznawczym.
Obecnie nad tablic¹ pracuje
wybitna rzeŸbiarka wo³yñska
Iryna Daciuk. Na uroczystoœæ
przyjedzie siostrzeniec wybit-
nego naukowca – Andrzej
Gaczo³ z Krakowa – z którym
od kilku lat utrzymujê przy-
jacielski kontakt.

O³eksij Z³atogorski

KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcie

W Nowym Rozdole, mieœ-
cie za³o¿onym w obwodzie
lwowskim za czasów sowiec-
kich, zwiêksza siê liczba
osób, którzy zg³aszaj¹ siê na
Kartê Polaka.

Pani Maria Leontiuk jedna
z pierwszych noworozdolczan
dosta³a Kartê Polaka. Mówi,
¿e nigdy nie ukrywa³a prawdy
o swojej narodowoœci. Teraz
mo¿e to potwierdziæ dokumen-
tem, wydanym w Konsulacie
Generalnym RP we Lwowie.
Powiedzia³a o sobie i losie swo-
jej rodziny mieszanej:

„Urodzi³am siê w Polsce:
wioska Tymce ko³o Lubaczo-
wa. Tam s¹ moi kuzynki.

POLKA Z RODZINY MIESZANEJ
Chcia³abym pojechaæ do tej
rodzinnej miejscowoœci,
odwiedziæ ich, pójœæ na
cmentarz. Jak okaza³am siê
tutaj? – Mój ojciec by³ Ukra-
iñcem, a matka – Polk¹. Moi
bracia zostali ochrzczeni w
cerkwi, a ja w koœciele. Tak
by³o w rodzinach mieszanych:
synowie szli po ojcu, a córki
po matce. Jeden brat by³ w
Wojsku Polskim. W czasie
wojny ojca zabrali do Austrii,
do pracy. Poszukiwa³am go
przez Czerwony Krzy¿. Do-
sta³am potwierdzenie o tym,
¿e by³ w Austrii. Kiedy poda-
³am dokumenty na Kartê
Polaka, to o tym wszystkim

powiedzia³am konsulowi we
Lwowie. To, ¿e moja matka
jako Polka mog³a siê zostaæ
w powojennej Polsce, jednak

nie chcia³a. Pojecha³a z sy-
nami Ukraiñcami na Ukra-
inê, no i mnie te¿ zabrali ze
sob¹. Przesiedlono nas do
obwodu tarnopolskiego.
Bracia siê po¿enili, poroz-
chodzili siê, a ja po studiach
przyjecha³am do Rozdo³u.
Pracowa³am w zak³adach
kopalni siarki. Tak tutaj
pozosta³am. Mam dwoje
dzieci. Córka po uniwersy-
tecie pracuje jako in¿ynier w
Nowym Rozdole, syn te¿ jest
in¿ynierem, pracuje w mias-
teczku Komarno ko³o Lwowa.
Ja chodzê do koœcio³a w
Brzozdowcach, ko³o Nowego
Rozdo³u. Wczeœniej chodzi³am

do cerkwi greckokatolickiej.
Wnuków Andrzeja i Roœcis³a-
wa, którzy chodz¹ do szko³y
ukraiñskiej  zapisa³am te¿
do polskiej szko³y, która w
zesz³ym roku zosta³a za³o-
¿ona w Nowym Rozdole. Taka
szko³a jest nam bardzo
potrzebna. Co raz wiêcej
rodziców, nie tylko ci, którzy
maj¹ korzenie polskie, chc¹,
a¿eby ich dzieci i wnukowie
uczyli siê jêzyka polskiego
i poznawali kulturê polsk¹.
Ucz¹ siê piosenek polskich,
recytuj¹ wierszy polskich po-
etów. Podoba siê to im. A co
to szkodzi?”

Maria Leontiuk

KG
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Pierwsza wojna œwiatowa
stworzy³a okazjê do uzyska-
nia niepodleg³oœci dla kilku
narodów Europy dotych-
czas podporz¹dkowanych
swoim s¹siadom. 24 kwietnia
1916 roku niepodleg³oœæ
og³osi³a Irlandia. 6 grudnia
1917 roku – Finlandia. 16 lu-
tego 1918 – Litwa. 24 lutego
1918 – Estonia. Gruzja 26
maja 1918, a w dwa dni póŸ-
niej – Armenia. 28 paŸdzier-
nika 1918 proklamowano
powstanie Czechos³owacji.
31 paŸdziernika 1918 Jugo-
s³awii. 11 listopada 1918
roku og³osi³a niepodleg³oœæ
Polska, a 18 listopada 1918
£otwa. Na Ukrainie dwukrot-
nie proklamowano powstanie
pañstwa ukraiñskiego jako
Ukraiñskiej Republiki Ludo-
wej. Po raz pierwszy w tak
zwanym III Uniwersale z 20
listopada 1917, gdzie og³o-
szono powstanie pañstwa
ukraiñskiego w federacji
z Rosj¹, zaœ w IV Uniwersale
z 25 stycznia 1918, og³oszo-
no ju¿ pe³n¹ niezale¿noœæ
Ukrainy.

Pierwszym prezydentem
URL zosta³ wybrany profesor
Mychaj³o Hruszewski, zaœ
pocz¹tkowo niewielk¹, bo
licz¹c¹ tylko kilka tysiêcy
¿o³nierzy armi¹ Republiki,
obj¹³ dotychczasowy dowód-
ca kadrowego Hajdamackiego
Kosza S³obódzkiej Ukrainy,
Symon Petlura.

SYMON PETLURA

Symon Petlura

niemieckiego ¿o³nierza musia³
uciekaæ z Kijowa. Pierwszym
przewodnicz¹cym Dyrekto-
riatu zosta³ Wo³odymyr Wyn-
nyczenko. Symon Petlura
obj¹³ dowództwo Armii Czyn-
nej, zbrojnego ramienia
odtworzonej Republiki.

Pozbywszy siê obecnoœci
armii niemieckiej, w³adze
bolszewickiej Rosji utworzy³y
w Moskwie Tymczasowy Ro-
botniczo-W³oœciañski Rz¹d
Ukrainy i chc¹c zainstalowaæ
go w Kijowie rozpoczê³y na-
stêpn¹ wojnê ukraiñsko-bol-
szewick¹.

W Galicji, po³o¿onej tu¿
obok terytorium Ukraiñskiej
Republiki Ludowej, powsta³y
zacz¹tki drugiego pañstwa
ukraiñskiego, Zachodnioukra-
iñskiej Republiki Ludowej.

1 listopada 1918 roku od-
dzia³y ukraiñskie zajê³y wiele
z najwa¿niejszych punktów
strategicznych Lwowa, og³a-
szaj¹c powstanie Republiki.
Przewodnicz¹cym Ukraiñ-
skiej Rady Narodowej zosta³
Jewhen Petruszewycz. 13 lis-
topada 1918 Rada Narodowa
wyda³a tymczasow¹ ustawê
zasadnicz¹ o niezale¿noœci
pañstwowej ziem ukraiñ-
skich by³ej monarchii austro-
wêgierskiej. Dowódc¹ oddzia-
³ów wojskowych Republiki,
które nied³ugo utworz¹ tak
zwan¹ UHA (Ukraiñska Ha-
licka Armia), zosta³ Dmytro
Witowski. Doprowadzi³o to do
walk polsko-ukraiñskich
toczonych a¿ do dnia16 lipca
1919, kiedy to oddzia³y UHA
zosta³y wyparte za Zbrucz na
tereny Ukraiñskiej Republiki
Ludowej. Dnia 22 stycznia
1919 roku oba pañstwa ukra-
iñskie podpisa³y umowê jed-
nocz¹ca URL i Zachodniouk-
raiñsk¹ Republikê Ludow¹.
By³ to wstêp do wspólnej ofen-

sywy UHA i armii URL
przeciwko bolszewikom.

Rz¹d Wynnyczenki pomi-
mo tego, ¿e stara³ siê jak móg³,
traci³ popularnoœæ zarówno
wœród wy¿szych warstw spo³e-
czeñstwa Ukrainy, jak i  wœród
mas ch³opskich. Ch³opom nie
podoba³a siê ograniczona
reforma rolna Wynnyczenki,

Mychaj³o Hruszewski,
pierwszy prezydent URL

wickiej, zwróci³ siê o pomoc
do Niemiec i Austro-Wêgier.
Podczas rozmów w Brzeœciu
Litewskim 3 marca1918 roku
ustalono, ¿e URL zrzeka siê
pretensji do austro-wêgier-
skiej czêœci Ukrainy. Z kolei,
pod naciskiem Niemiec Rosja
uzna³a nowo utworzone pañ-
stwo ukraiñskie URL i zobo-
wi¹za³a siê do wycofania
swoich wojsk z jego teryto-
rium. Na miejsce wojsk bol-
szewickiej Rosji, na Ukrainê
zaczê³y wchodziæ wojska nie-
mieckie i austro-wêgierskie.

Niechêtne nastawienie do-
wództwa niemieckiego do
rz¹du URL doprowadzi³o do
zamachu stanu, wymierzo-
nego przeciwko temu rz¹dowi,
a dokonanego przez Paw³a
Skoropadskiego, popieranego
przez Niemców by³ego car-
skiego genera³a-majora. 29
kwietnia 1918 roku Paw³o
Skoropadski zlikwidowa³ Uk-
raiñsk¹ Republikê Ludow¹,
mianowa³ siê hetmanem i pro-
klamowa³ powstanie hetma-
natu Ukrainy w postaci powo-
³anego przez niego do ¿ycia
Pañstwa Ukraiñskiego.

Po kapitulacji pañstw cent-
ralnych w listopadzie 1918
roku, 14 grudnia tego¿ roku
Symon Petlura i Wo³odymyr
Wynnyczenko, z pomoc¹ kor-
pusu Strzelców Siczowych,
dowodzonych przez pu³kow-
nika Jewhena Konowalca,
obalili Skoropadskiego i od-
tworzyli od nowa Ukraiñsk¹
Republikê Ludow¹, zamie-
niaj¹c jednak Centraln¹ Radê
i urz¹d Prezydenta na organ
naczelny pañstwa w postaci
tak zwanego Dyrektoriatu.
Skoropadski w przebraniu

God³o URL

Wo³odymyr Wynnyczenko

God³o Zachodnioukraiñ-
skiej Republiki Ludowej

natomiast bardzo im siê podo-
ba³y bolszewickie konfiskaty
ca³ej ziemi i jej nieograni-
czone niczym rozdawnictwo.
Kandydatów na ofiary Wielkie-
go G³odu zaczyna³ ogarniaæ
coraz wiêkszy zachwyt nad
wspania³ym, w ich mniema-
niu, ustrojem bolszewickim.

10 lutego1919 roku Wyn-
nyczenko zosta³ zdymisjono-
wany, a prezesurê Dyrekto-
riatu obj¹³ Symon Petlura.
Armia ukraiñska pod nacis-
kiem bolszewików cofa³a siê.
Dyrektoriat zaczyna³ traciæ
panowanie nad terenem, na
którym wyrasta³y prywatne
armie takie, jak wojska anar-
chistów Nestora Machny, lub
antybolszewickie oddzia³y
Jewhena Anhe³a, Matwija
Hryhoryijiwa, czy Ze³enego,
nie licz¹c drobnych grup lo-
kalnej samoobrony, czy nawet
ch³opskich band rabunkowych.

Jewhen Petruszewycz

Hetman Skoropadski z oficerami
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Symon Petlura
studiowa³ w po³-
tawskim semina-
rium duchownym,
ale wkrótce
poœwiêci³ studia
teologiczne dla
dzia³alnoœci
politycznej.

Symon Petlura urodzi³ siê
22 maja 1879 w Po³tawie.
Pocz¹tkowo uczy³ siê w po³-
tawskim seminarium duchow-
nym, ale wkrótce poœwiêci³
studia teologiczne dla dzia³al-
noœci politycznej. W roku
1900 zosta³ cz³onkiem Ukraiñ-
skiej partii Rewolucyjnej i jed-
nym z za³o¿ycieli Ukraiñskiej
Partii Socjaldemokratycznej.
Od roku 1917 silnie zaanga-
¿owa³ siê w dzia³anie ukraiñ-
skich organizacji niepodleg-
³oœciowych.

Og³oszenie ukraiñskiej de-
klaracji niezale¿noœci spowo-
dowa³o natychmiastowy atak
ze strony bolszewickiej Rosji.
Rz¹d URL, nie mog¹c sobie
poradziæ z silnym i bezwzglêd-
nym naciskiem armii bolsze-

10 lutego 1919
roku prezesurê
Dyrektoriatu ob-
j¹³ Symon Petlura.
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Nacisk bolszewików by³
bardzo silny i mimo po³¹cze-
nia Armii Czynnej i Ukraiñ-
skiej Halickiej Armii, Ukra-
iñcy wyraŸnie przegrywali.
Bolszewicy zajêli Kijów. Rz¹d
URL przeniós³ siê wtedy na
Wo³yñ, ale tam z kolei rozpo-
czê³y siê walki z Polakami.
Przeniesiono siê wiêc do Ka-
mieñca Podolskiego, ale kiedy
w maju 1919 roku bolszewicy
zajêli te¿ Kamieniec, Petlura
zmuszony zosta³ do wszczêcia
rozmów pokojowych z Polsk¹.
Pocz¹tkowo podpisano tylko
polsko-ukraiñskie zawie-
szenia broni.

zwyciê¿yli bolszewicy. To, co
napisa³em, mo¿e siê Pañstwu
wydaæ herezj¹, ale naprawdê
tak by³o. Z prostej przyczyny.
Polska by³a za s³aba, aby
samodzielnie prowadziæ wojnê
z Rosj¹. Musia³a w tej wojnie
liczyæ na pomoc Zachodu.
Polska dostawa³a pomoc z Za-
chodu (obojêtnie, jak j¹ oce-
niaæ) tylko dlatego, ¿e wal-
czy³a z Rosj¹ bolszewick¹.
Gdyby zwyciê¿y³ Denikin i po
zwyciêstwie odtworzy³ now¹
Rosjê, obojêtnie, czy carsk¹,
czy demokratyczn¹, Zachód
natychmiast odwróci³by siê
od Polski! Znów by zaczê³y

¿e wiêkszoœæ pogromów
dokonywali ¿o³nierze, nie
tylko niepodlegaj¹cy Petlurze,
ale ci, z którymi Petlura pro-
wadzi³ w³aœnie bój na œmieræ
i ¿ycie, a dzia³o siê to na tere-
nach, nad którymi Petlura nie
panowa³.

Rozkaz Petlury z sierpnia
1919 zakazywa³ ¿o³nierzom
ukraiñskim uczestnictwa w
pogromach pod groŸb¹ kary
œmierci. Ten sam rozkaz na-
kazywa³ rozstrzeliwanie, lub

nywali pogromów, œwiadczy³o
to tylko o daleko posuniêtym
upadku dyscypliny wœród uk-
raiñskiego wojska, nie zaœ o
personalnej odpowiedzial-
noœci jego dowódcy za to, ¿e
takie pogromy siê zdarza³y.

Koniec roku 1919 by³ dla
Symona Petlury wiêcej, ni¿
pechowy. Armia Czerwona po-
bi³a Denikina i znów zajê³a
Kijów, gdzie zainstalowa³ siê
bolszewicki rz¹d ukraiñski.
Cofaj¹ce siê wojska ukraiñ-

wickich Polska stanowi³a
zaporê, tamuj¹c¹ pochód
rewolucji i aby dobraæ siê do
zachodniej Europy, Polskê
nale¿a³o zlikwidowaæ. Uprze-
dzaj¹c uderzenie Rosjan Pi³-
sudski rozpocz¹³ ofensywê 25
kwietnia 1920 roku. Pow-
szechnie wiadomo jak siê ta
ofensywa zaczê³a i czym siê
skoñczy³a. Nie chcia³bym pisaæ
o tym po raz kolejny. Du¿o
ciekawsze chyba i naprawdê
ma³o znane by³y wydarzenia,

Wiosn¹ 1919 roku na Ukra-
inie pojawi³ siê dodatkowy
element wojny, a mianowicie
tak zwana „bia³a” rosyjska
Armia Ochotnicza genera³a
Antona Denikina. Denikin
prowadzi³ j¹ przeciwko bol-
szewikom, z pó³nocnego Kau-
kazu na Moskwê i po drodze
zajmowa³ Donbas, Charków
i Kijów. Denikin, maj¹cy za-
miar przywrócenia jednej,
œwiêtej i niepodzielnej Rosji,
bi³ równo bolszewików i Uk-
raiñców. Wœcieka³ siê na ja-
kiekolwiek objawy ukraiñskiej
samodzielnoœci narodowej
i na zajêtych przez siebie tere-
nach, niszczy³ ukraiñskie szko³y
i oœrodki kulturalne, a ukra-
iñsk¹ inteligencjê traktowa³
okrutnie i brutalnie. Ciê¿kie
walki z Armi¹ Ochotnicz¹
trwa³y a¿ po wrzesieñ i paŸ-
dziernik 1919 roku. Petlura
móg³ poœwiêciæ siê sprawie
walki z Denikinem, bo mia³
zapewniony spokój ze strony
Pi³sudskiego. Ale Pi³sudski
nie atakowa³ wtedy i Armii
Czerwonej.

Wielokrotnie stawiano Pi³-
sudskiemu pretensje, dlaczego
wstrzyma³ ofensywê przeciwko
bolszewikom, dlaczego nie
zaatakowa³ ich razem z Deni-
kinem, dlaczego pozwoli³ im
odetchn¹æ, zebraæ si³y i w kon-
sekwencji pobiæ Denikina. Co
wiêcej, Pi³sudski podobno da³
bolszewikom  niedwuznaczny
sygna³, wrêcz zapewni³ bol-
szewików, ¿e ani myœli poma-
gaæ Denikinowi.

Zapewni³, nie zapewni³? –
Trzeba zrozumieæ Pana Mar-
sza³ka. Z dwojga z³ego wola³,
¿eby w tej wojnie Rosjan –

Polski oddzia³ kobiecy karabinów maszynowych,
Lwów 1919-1920

Wojna bolszewicka. Pi³sudski i Petlura w otoczeniu oficerów polskich i ukraiñskich
na stacji kolejowej w Stanis³awowie

obowi¹zywaæ umowy miêdzy-
narodowe pomiêdzy Rosj¹ i
pañstwami Zachodu, Polska
nie dosta³aby ju¿ ani jednego
naboju karabinowego, a dziel-
ni so³daci Denikina pohula-
liby sobie po Polsce, tak, jak
to tylko oni pohulaæ potrafili.
Wstrzymanie siê Pi³sudskiego
przed atakiem na bolszewi-
ków da³o w efekcie to, o co
Marsza³kowi chodzi³o, czyli
totalne pobicie Denikina.

To mniej wiêcej w³aœnie
wtedy przez Ukrainê zaczê³y
przetaczaæ siê fale pogromów
anty¿ydowskich. Oblicza siê,
¿e w latach 1919-1921 w po-
gromach zabito oko³o 100 000
ludzi.

oddawanie pod s¹d wojenny
prowokatorów nawo³uj¹cych
do pogromów.

PóŸniej, 12 paŸdziernika
1919 roku, Petlura jako g³ów-
nodowodz¹cy wojsk URL wy-
da³ odezwê:

„Starszyzno i kozacy ukra-
iñskiej armii! Ukraiñskie i ¿y-
dowskie masy pracuj¹ce patrz¹
na was jak na wyzwolicieli
i nadchodz¹ce pokolenia nie
zapomn¹ waszych zas³ug dla
tych narodów, a historia z
dum¹ wypisze na swych stro-
nicach momenty owej walki.
Unikajcie prowokacji, a wo-

skie zosta³y przez swoje
dowództwo rozcz³onkowane
i zamienione na oddzia³y par-
tyzanckie. Niewielkie teryto-
rium ko³o Chmielnika, jakie
jeszcze pozosta³o we w³adzy
URL, sta³o siê miejscem powo-
³ania przez Petlurê nowego
rz¹du ukraiñskiego.

W grudniu 1919 Petlura
udaje siê do Polski na roz-
mowy z Józefem Pi³sudskim.
Po d³ugich rozmowach w Bel-
wederze ustalono, ¿e za cenê
zrzeczenia siê Galicji i czêœci
Wo³ynia, URL uzyska uzna-
nie dyplomatyczne Polski
oraz wyposa¿enie trzech dy-
wizji do walki z Rosj¹ sowieck¹.
Sprawy tworzenia ukraiñ-
skiego wojska postanowiono
traktowaæ jako priorytetowe.
W kwietniu 1920 URL zosta³a
oficjalnie uznana przez Polskê.
Na sojusz z Polsk¹ nie wyrazi³
zgody tylko rz¹d Zachodnio-
ukraiñskiej Republiki Ludowej
na uchodŸstwie we Wiedniu.

22 kwietnia 1920 roku
podpisana zosta³a przez Sy-
mona Petlurê i Józefa Pi³sud-
skiego tak zwana umowa
warszawska. Gwarantowa³a
ona wspóln¹ wojnê przeciwko
bolszewikom oraz uznanie
przez Polskê niepodleg³oœci
Ukraiñskiej Republiki Ludo-
wej na terenach po³o¿onych
na wschód od linii rzeki
Zbrucz. W maju tego roku si³y
zbrojne URL liczy³y ponad 13
tysiêcy ¿o³nierzy.

Wiadomo by³o, ¿e wojny
z bolszewikami nie mo¿na
unikn¹æ. Dla w³adz bolsze-

które nast¹pi³y zaraz po za-
koñczeniu wojny bolszewic-
kiej i podpisaniu pokoju
ryskiego.

Pokój ryski podpisywa³a
delegacja polska, sk³adaj¹ca
siê w wiêkszoœci z przeciwni-
ków polityki Józefa Pi³sud-
skiego. Byli tam te¿ jakoby
i zwolennicy tej polityki, jak
choæby pan Wasilewski, który
nie potrafi³ siê powstrzymaæ
przed dawaniem popisów
swego wykszta³cenia, czy
mo¿e przed niesieniem „ka-
gañca oœwiaty”, redaguj¹c po
ukraiñsku dokumenty dla
fa³szywej, niemaj¹cej pojêcia
o jêzyku ukraiñskim, niby to
ukraiñskiej delegacji bolsze-
wickiej. (Lenin nazywa³ takich
specjalistów – po¿ytecznymi
idiotami).

Reprezentowana przez
takich w³aœnie ludzi delegacja
polska mog³a podpisaæ tylko
taki pokój, jaki podpisa³a.
Myœlê, ¿e jest pewien rodzaj
Polaków tak przyzwyczajo-
nych do dominacji rosyjskiej,
¿e Ÿle czuj¹cych siê w sytu-
acji, kiedy nagle, na pewno
nie ich w³asnym wysi³kiem,
zostan¹ postawieni na pozycji
zwyciêzców w jakimœ konflik-
cie z Rosj¹. Baraniej¹ wtedy.
Wpadaj¹ w panikê i robi¹ wra-
¿enie, jakby chcieli przepra-
szaæ.

Coœ równie obrzydliwego
sta³o siê w³aœnie, po wygranej
przecie¿ przez Polskê wojnie
z Rosj¹ sowieck¹. Rosjanie,
oczywiœcie, od razu to wyko-
rzystali i spowodowali, ¿e

22 kwietnia 1920 roku przez Symona
Petlurê i Józefa Pi³sudskiego zosta³a
podpisana umowa. Gwarantowa³a
ona wspóln¹ wojnê przeciwko bolsze-
wikom oraz uznanie przez Polskê
niepodleg³oœci Ukraiñskiej Republiki
Ludowej.
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Chyba wiêkszoœæ z nich
pad³a ofiar¹ napadów rabun-
kowych, przeprowadzanych
przez lokalne bandy ch³op-
skie, ale i Kozaków doñskich
z oddzia³ów Armii Ochotni-
czej genera³a Denikina i anar-
chistów Nestora Machno i od-
dzia³ów Armii Czerwonej, a
tak¿e oddzia³ów wojskowych
podporz¹dkowanych URL.
Wszystkie te okropnoœci zrzu-
ca siê na g³owê Symona Pet-
lury, bo jakoby by³ on przecie¿
odpowiedzialny za wszystko,
co siê wtedy dzia³o na Ukra-
inie. Ma³o kogo obchodzi fakt,

bec prowokatorów, którzy
sami urz¹dzaj¹ pogromy i za-
bijaj¹ s³abszych od nas, b¹dŸ-
cie bezlitoœni. Kara œmierci musi
spaœæ na g³owy pogromców
i prowokatorów. Wymagam
od was wiêcej karnoœci i dys-
cypliny, aby ani jeden w³os
nie spad³ z g³owy niewinnego”.

Jeœli sytuacja wymaga³a
od Petlury wydawania takich
rozkazów, znaczy³o to, ¿e ¿o³-
nierze Petlury brali udzia³
w pogromach, a ich dowódca
usi³owa³ pogromy powstrzy-
maæ. Skoro zaœ ¿o³nierze Pet-
lury mimo tego nadal doko-

który dotrzymał słowa
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z pokonanych, stali siê
prawie zwyciêzcami!

Po ratyfikacji traktatu rys-
kiego strona polska mia³a
nareszcie coœ, czego mog³a
lojalnie przestrzegaæ. (Umi³o-
wane zajêcie niektórych Po-
laków – upajanie siê faktem
przestrzegania). Pilne prze-
strzeganie postanowieñ trak-
tatu mia³o w mniemaniu
strony polskiej zmusiæ bol-
szewick¹ Rosjê do wyp³aty
umówionej sumy w z³otych
rublach. Nie wiem, co powie-
dzieæ. Dos³ownie rêce opadaj¹!

i pi³sudczyk by³ oddelegowany
do ukraiñskiego rz¹du Pet-
lury, jako pewnego rodzaju
³¹cznik pomiêdzy tym rz¹dem
i dowództwem polskim. Jó-
zewski nadal przebywa³ przy
rz¹dzie ukraiñskim nawet
wtedy, gdy mia³ on swoj¹
siedzibê ju¿ na terenie Polski
w Tarnowie. Pan Józewski
postanowi³ osobiœcie broniæ
Petlury, którego ceni³ i sza-
nowa³. Przede wszystkim
przewióz³ Petlurê z Tarnowa
do Warszawy i ukrywa³ go we
w³asnym mieszkaniu. PóŸniej

a tu – nic! Po wypuszczeniu z
aresztu, Schwartzbard natych-
miast wyjecha³... do Zwi¹zku
Radzieckiego. Wiele to t³uma-
czy³o, ale ca³ej prawdy, œwiat
dowiedzia³ siê nieco póŸniej.

Schwartzbard by³ takim
mœcicielem, jakim by³ „sumie-
niem ludzkoœci”. Schwartzbard
mieszka³ w Pary¿u od roku
1920 i wcale nie musia³ cze-
kaæ na rok 1926, by móc
zemœciæ siê na Petlurze, który
do Pary¿a przyjecha³ ju¿ w
roku 1924. Tylko, ¿e Schwartz-
bard wcale nie mia³ zamiaru

Szloma Schwartzbard

Sk¹d tym ludziom przycho-
dzi³y do g³owy takie pomys³y?!
„Podk³adanie siê” bolszewikom
mia³oby ich zmusiæ do czego-
kolwiek?! Cwana strona bol-
szewicka, ³udz¹c frajerów
wyp³atami z³otych rubli,
mog³a teraz polskimi rêkami
za³atwiæ swoje porachunki z
niewygodnymi dla nich dzia-
³aczami antykomunistycz-
nymi i oficerami ukraiñskimi.

7 paŸdziernika 1921 roku
pose³ bolszewicki Lew Kar-
chan i Jan D¹bski podpisali
protokó³, reguluj¹cy warunki
wykonania traktatu ryskiego.
Strona bolszewicka zobowi¹-
zywa³a siê do realizacji pol-
skich roszczeñ finansowych
(z³ote ruble!!), a strona polska
zobowi¹zywa³a siê do wyda-
lenia z Polski 14 dzia³aczy
antybolszewickich. Rosyj-
skich, ukraiñskich i bia³orus-
kich. Ukraiñcy, jacy mieli byæ
z Polski usuniêci to Symon
Petlura oraz ukraiñscy gene-
ra³owie: Mychaj³o Omeliano-
wicz-Pawlenko, Jurko Tiu-
tiunnyk i Wiktor Zelinski.
Polska zobowi¹zywa³a siê do
usuniêcia ich nie dalej ni¿ do
dnia 20 paŸdziernika. W ca³ej
Polsce takie potraktowanie
niedawnych sojuszników wy-
wo³a³o falê z³oœci i krytyki.
Pi³sudski nazwa³ to dobitnie –
handlem ¿ywym towarem.

Polskê opuœcili tylko gene-
ra³ Pawlenko i Zelinski, którzy
udali siê do Gdañska. Genera³a
Tiutiunnyka ochroni³ Oddzia³
II Sztabu Generalnego, któ-
remu panowie ministrowie
polskiego rz¹du woleli nie
podskakiwaæ, zaœ Symon Pet-
lura zosta³ ukryty przed pol-
skimi w³adzami przez pana
Henryka Józewskiego. Henryk
Józewski, artysta malarz,
dzia³acz niepodleg³oœciowy

Proces Schwartzbarda

Petlura przewieziony zostaje
do maj¹tku Koœmin ko³o
Grójca. Potem znów do War-
szawy. 31 grudnia1923 roku
Petlura wyje¿d¿a z Polski
i poprzez Wiedeñ, Budapeszt,
Berno i Genewê, na wiosnê
roku 1924 przyje¿d¿a do Pa-
ry¿a. 25 maja 1926 roku, na
rogu bulwaru Sainte-Michaille
i ulicy Rasina, do ogl¹daj¹cego
wystawê sklepow¹ Petlury
podszed³ jakiœ mê¿czyzna. Po
upewnieniu siê, ¿e ma do
czynienia z Petlur¹ wydoby³
rewolwer i trzykrotnie strzeli³,
zabijaj¹c go na miejscu. Spo-
kojnie da³ siê aresztowaæ
policji. Okaza³o siê, ¿e jest
¯ydem i nazywa siê Szloma
Schwartzbard. Petlurê, jak
twierdzi³, zastrzeli³ w zemœcie
za pogromy ̄ ydów na Ukrainie.

18 paŸdziernika 1927
roku rozpocz¹³ siê proces
Schwartzbarda. Oskar¿ony
przedstawia³ siê na nim jako
mœciciel niewinnie pomordo-
wanych. Broni³ Schwartzbarda
Henri Torres, s³ynny adwokat
i dzia³acz komunistyczny.
Brali w obronê Schwartzbarda
Albert Einstein, Henri Berg-
son, Maksym Gorki i Alek-
sander Kiereñski. Na procesie
Petlura przedstawiany by³
jako zbrodniarz i antysemita.
Nikt nie chcia³ s³uchaæ takich
dzia³aczy ¿ydowskich, jak
Dobkowski, Goldelmann, czy
¯abotyñski, którzy osobiœcie
znali Petlurê i twierdzili, ¿e
Petlura nigdy antysemit¹ nie
by³.

Prasa francuska przedsta-
wia³a Schwartzbarda jako
„cz³owieka honoru” i „sumie-
nie ludzkoœci”. W koñcu s¹d
uniewinni³ Schwartzbarda i
nakaza³ jego zwolnienie z
aresztu. Szczêœciarz z tego
Schwartzbarda. Gdyby na-
œmieci³ na chodniku, pewnie
by musia³ zap³aciæ mandat,

siê mœciæ. Petlura nic go nie
obchodzi³. Schwartzbard by³
agentem GPU i wykonywa³ w
Pary¿u jakieœ tam swoje,
sekretne czynnoœci.

Pomiêdzy 12 i 15 maja 1926
Józef Pi³sudski dokona³ w
Warszawie tak zwanego
przewrotu majowego i u¿ywaj¹c
wojska, si³¹ doszed³ do w³a-
dzy. Œrodowiska emigrantów
ukraiñskich przyjê³y ten fakt
z nadziej¹ na nowe przymie-
rze przeciwko Sowietom. So-
wieci postanowili nie dopuœ-
ciæ do nowego porozumienia
polsko-ukraiñskiego. Zdecy-
dowali wiêc, by zlikwidowaæ
Petlurê. W Pary¿u zaj¹³ siê t¹
spraw¹ szef GPU na Francjê
Michai³ Wo³odin. Jako wyko-
nawcê zamachu wybra³ on
agenta Schwartzbarda, który
mia³ zagraæ rolê ¯yda, mœci-
ciela ̄ ydów pomordowanych
w pogromach na Ukrainie.
I œwiat to opowiadanie od
Wo³odina kupi³.

Symon Petlura zosta³
pochowany na paryskim
cmentarzu Montparnasse.

Grób Symona Petlury na
cmentarzu Montparnasse

RÓD POTOCKICH
SPOD PIÓRA
LEJTNANTA

HALINA P£UGATOR
tekst i zdjêcie

„Moje zainteresowanie ge-
nealogi¹ zaczê³o siê w 1992
roku, - opowiada pan Bonda-
rew. – Wówczas, przebywaj¹c
w Sankt-Petersburgu, kupi-
³em ksi¹¿kê z ¿yciorysami
wielu dobrze urodzonych osób.
By³em tak zafascynowany tym,
co przeczyta³em, ¿e zadecydo-
wa³em, i¿ sam rozpocznê studia
nad histori¹ rodu Potockich,
którego przedstawiciele zak³a-
dali nasze miasto.”

Gromadzenie informacji o
mieœcie i Stanis³awie Potoc-
kim Iwan rozpocz¹³ od archi-
wów Stanis³awowa. Wszystkie
Ÿród³a by³y w jêzyku polskim,
jednak z tym zadaniem sobie
œwietnie poradzi³. Po kilku
dniach badacz napisa³ pierw-
szy artyku³ i opublikowa³ go w
gazecie lokalnej. By³ to pierw-
szy ¿yciorys Stanis³awa Potoc-
kiego, napisany w jêzyku uk-
raiñskim. Pierwszy pomyœlny
krok wyprowadzi³ pana Iwana
na drogê badañ naukowych
i historycznych.

Dalsza praca nie by³a ³at-
wa. Pan Bondarew ze smut-
kiem opowiada, ¿e ze starych
ksi¹g, przechowywanych w
archiwum miejskim, zosta³y
wydarte dziesi¹tki kart, za-
wieraj¹cych informacje, bêd¹-

Iwan Bondarew

ce przedmiotem jego zainte-
resowañ. Pan Iwan pojecha³
do Lwowa, gdzie pracowa³ w
dzia³ach starodruków naj-
wiêkszych bibliotek. Jak
ziarnko do ziarnka zbiera³
wiadomoœci o autorach, któ-
rzy niegdyœ pisali o Potockich
i Stanis³awowie. „Trzeba by³o
szukaæ nazw ksi¹¿ek, ustalaæ
rok wydania i tylko po tym
docieraæ do nich, - mówi Iwan.-
Zajê³o to mnóstwo czasu, bo-
wiem szukaj¹c pocz¹tkowo
„na œlepo” nie wiadomo, czego
siê chce.”

Po pewnym czasie m³ody
mieszkaniec Podkarpacia roz-
pocz¹³ poszukiwania polskich
ksi¹¿ek o historii Stanis³a-
wowa. Wynikiem badania sta³o
siê wydanie ksi¹¿ki Grzybo-
wicza „Historia miasta Stanis³a-
wowa w Galicji”, która by³a
uwa¿ana za zaginion¹. Pomóg³
w pracy krajoznawca Mychaj³o
Ho³owatyj, który opowiedzia³
Iwanowi o tym, ¿e w latach 30.
XX w. ksi¹¿ka ta zosta³a opub-
likowana w gazecie „Kurier
Stanis³awowski”. Iwan szybko
dotar³ do starych zszywek,
przeformatowa³, uporz¹dkowa³
i wyda³, wykorzystuj¹c jako
ilustracje pocztówki z kolekcji
Zenowija ̄ erebeckiego. Ksi¹¿ka
ta by³a pierwsza w serii histo-
ryczno-krajoznawczej „Moje
miasto.” Nak³ad ksi¹¿ki, tysi¹c

Urodzi³ siê w Niemczech, których nie pamiêta zupe³nie,
bo zosta³ przywieziony na Ukrainê jako miesiêczne
niemowlê. W³aœnie tu dorasta³, kszta³ci³ siê i bezgranicznie
pokocha³ swoje miasto rodzinne – Stanis³awów. Obecnie
jest starszym lejtnantem jednostki lotniczej, psychologiem
wojskowym, znawc¹ genealogii starych szlacheckich rodów
europejskich, historykiem i krajoznawc¹. Byæ mo¿e, ju¿
wkrótce ksi¹¿ki Iwana Bondarewa – badacza rodu Potoc-
kich i Stanis³awowa – bêd¹ t³umaczone na jêzyk polski.



19
Kurier Galicyjski * 14�28 lutego 2009

egzemplarzy, zosta³ sprzedany
w ci¹gu niespe³na roku.

Utracone dla wspó³czes-
nych by³yby równie¿ historie
Ormianina Sadoka Bar¹cza
i Polaka Strumiñskiego. Os-
tatnia – to „Historia miasta
Stanis³awowa”, wydana w la-
tach 20. XX w. Jej maszynopis
Iwan Bondarew odnalaz³ w
magazynach Muzeum Krajo-
znawczego w Stanis³awowie.
Badacz nie pozostawi³ bez
uwagi równie¿ pierwszej so-
wieckiej historii stolicy Pod-
karpacia.

Krajoznawcê stanis³awow-
skiego interesuje równie¿ his-
toria wojskowo-polityczna
Stanis³awowa. Zw³aszcza, roz-
pocz¹³ on badania nad prze-
sz³oœci¹ „D¹browy” – jednego
z najwiêkszych wiêzieñ impe-
rium austro-wêgierskiego.
Obecnie w dawnym budynku
wiêzienia, przy dzisiejszej ulicy
Czornowo³a, 118 A jest jedno-
stka lotnicza, w której s³u¿y
nasz historyk. Kiedyœ odsia-
dywa³ tu wyrok Miros³aw Si-
czyñski, zabójca namiestnika
Galicji Andrzeja Potockiego.
Bêdzie o tym mowa w nastêpnej
ksi¹¿ce Iwana Bondarewa „Twier-
dza przy Trakcie Wo³oskim”.

W trakcie studiowania his-
torii otwiera siê przed nami
wiele nowych doœæ dziwnych
faktów. Powiedzmy, na obec-
nym Majdanie Wiecowym w
centrum Stanis³awowa w ok-
resie II RP by³a p³yta Grobu
Nieznanego ̄ o³nierza. Obecnie
odbywaj¹ siê tu czêsto wiece i
miejskie zabawy. Tañczymy,
wiêc, na koœciach przodków.

Praca w rêku m³odego lejt-
nanta wre. Iwan odnalaz³ do
tekstów Franciszka Waligór-
skiego, który kiedyœ w „Gazecie
Lwowskiej” opublikowa³ szkice
historyczne o mieœcie rodzinnym
pana Bondarewa. Dotar³ te¿
do publikacji w innych gaze-
tach, przet³umaczy³ i ju¿ upo-
rz¹dkowa³ ksi¹¿kê, pozosta³o
jedynie napisanie komentarzy.

„Co prawda, - zauwa¿a ba-
dacz, - Franciszek Waligórski
mia³ doœæ krytyczne podejœcie
do historii ukraiñsko-pol-
skiej. Mimo wszystko, jego
praca jest ciekawa, zawiera
wiele faktów. Pierwszy roz-
dzia³ ksi¹¿ki jest poœwiêcony
historii miasta od za³o¿enia do
po³owy XIX wieku, w drugim
zaœ podano opis statystyczny
Stanis³awowa wed³ug stanu
na rok 1854; w trzecim jest
opowieœæ o rodzie Potockich.”

Do ksi¹¿ki rzetelnie s¹
dobierane ilustracje, bowiem
odbiór ksi¹¿ki przez czytel-
nika w pewnej mierze zale¿y
równie¿ od tego. Poniewa¿ w
owym czasie fotografia dopiero
raczkowa³a, dla wiêkszego
efektu Iwan Bondarew chce
umieœciæ w przysz³ym wydaniu
rysunki starego Stanis³awo-
wa ze starych polskich ksi¹-
¿ek a tak¿e sporz¹dzone
wspó³czeœnie, ale „stylizowa-
ne pod stare” krajobrazy
miejskie. Aktualnie potrzeb-
ny jest tylko wydawca.

1. W dwa lat dziesi¹tki nastan¹
te pory,
Gdy z nieba ogieñ wytryœnie.
Spe³ni¹ siê wtedy pieœni
Wernyhory,
Œwiat ca³y krwi¹ siê zach³yœnie.
2. Polska powstanie ze œwiata
po¿ogi,
Dwa or³y padn¹ rozbite,
Lecz d³ugo jeszcze los jej jest
z³owrogi,
Marzenia ci¹gle niezbyte.
3. Gdy lat trzydzieœci we ³zach
i rozterce
Trwaæ bêd¹ cierpienia ludu,
Na koniec przyjdzie jedno
wielkie serce
I samo dokona cudu.
4. Gdy czarny orze³ znak
krzy¿a splugawi,
Skrzyd³a roz³o¿y z³owieszcze,
Dwa padn¹ kraje, których
nikt nie zbawi,
Si³a przed prawem jest jeszcze.
5. Lecz czarny orze³ wejdzie
na rozstaje;
Gdy oczy na wschód obróci,

PRZEPOWIEDNIA Z TĘGOBORZY
Śladem naszych publikacji

Krzy¿ackie szerz¹c swoje
obyczaje,
Z z³amanym skrzyd³em powróci.
6. Krzy¿ splugawiony razem
z m³otem padnie.
Zaborcom nic nie zostanie.
Mazurska ziemia Polsce
znów przypadnie,
A w Gdañsku port nasz
powstanie.
7. W ciê¿kich zmaganiach
z but¹ Teutona
Œwiat znowu krwi¹ siê zrumieni.
Gdy pó³noc wschodem bêdzie
zagro¿ona
W poczwórn¹ jednoœæ siê zmieni.
8. Lew na zachodzie
nikczemnie zdradzony
Przez swego wyzwoleñca
Z³¹czon z kogutem dla lewka
obrony
Na tron wprowadzi m³odzieñca.
9. Z³amana si³a m¹cicieli œwiata
Tym razem bêdzie na wieki.
Rêkê wyci¹gnie brat do
swego brata,
Wróg w kraj odejdzie daleki.

10. U wschodu s³oñca m³ot
bêdzie z³amany.
Po¿arem step jest objêty.
Gdy orze³ z m³otem zajm¹
cudze ³any
Nad rzek¹ w pieñ jest wyciêty.
11. Bitna Bia³oruœ, bujne Za-
poro¿e,
Pod polskie d¹¿¹ sztandary.
Siêga nasz orze³
a¿ po Czarne Morze,
Wracaj¹c na szlak swój stary.
12. Witebsk, Odessa, Kijów
i Czerkasy
To Europy bastiony,
A barbarzyñca a¿ po wieczne
czasy
Do Azji ujdzie strwo¿ony.
13. Warszawa œrodkiem
ustali siê œwiata,
Lecz Polski trzy s¹ stolice.
Dalekie b³ota porzuci Azjata,
A smok odnowi swe lice.
14. NiedŸwiedŸ upadnie
po drugiej wyprawie.
Dunaj w przepychu znów tonie.
A kiedy pokój nast¹pi

w Warszawie,
Trzech królów napoi w nim konie.
15. Trzy rzeki œwiata dadz¹
trzy korony
Pomazañcowi z Krakowa,
Cztery na krañcach
sojusznicze strony
Przysiêgi z³o¿¹ mu s³owa.
16. Wêgier z Polakiem,
gdy po³¹cz¹ d³onie,
Trzy kraje razem z Rumuni¹.
Przy majestatu polskiego tronie
Wieczn¹ po³¹cz¹ siê uni¹.
17. A krymski Tatar, gdy
dojdzie do rzeki,
Choæ wiary swojej nie zmieni,
Polski potê¿nej uprosi opieki
I wierny bêdzie tej ziemi.
18. Powstanie Polska
od morza do morza.
Czekajcie na to pó³ wieku.
Chroniæ nas stale
bêdzie ³aska Bo¿a,
Wiêc cierp i módl siê cz³owieku.

Zapis Przepowiedni koñ-
czy siê s³owami – „Wiêcej
wam dzisiaj nie powiem”.

Têgoborze 23 wrzeœnia 1893. Medium mówi: „Trudno ludzkie ustaliæ losy, gdy zmiennoœæ
warunków odmienia dziœ to, co wczoraj trwa³ym by³o, a jutro istnieæ przestaje. Oto powiadam wam:

Lwów, 20 grudnia, 2008 r.
Szanowna Redakcjo!
Po przeczytaniu artyku³u

Szymona Kazimierskiego „Prze-
powiednia z Têgoborzy” pragnê
dorzuciæ parê s³ów w³asnego
komentarza. Przepowiednia
ta, bowiem trafi³a do naszego
domu zaraz na pocz¹tku wojny,
jeszcze we wrzeœniu 1939
roku (mia³am wtedy 9 lat)
w postaci maszynopisu. Za
ca³y komentarz (ustny) s³u¿y³a
informacja, ¿e przepowiedniê
tê wyg³osi³o medium w 1893
roku w Têgoborzy. O hrabim
Wielog³owskim nie wiedzieliœ-
my nic. Nie wiem, czy coœ o tym
wiedzieli doroœli. Kto przyniós³
do domu tekst i gdzie go otrzy-
ma³ – nie wiem. Przez ca³y czas
wojny i po wojnie czytywaliœ-
my w gronie przyjació³ prze-
powiedniê i komentowaliœmy
j¹. W atlasie Eugeniusza Romera
zaznaczyliœmy miasta: Witebsk,
Odessê, Kijów i Czerkasy,

A teraz co do komentarzy:
chronologia jest zupe³nie cha-
otyczna, jak to s³usznie zauwa-
¿y³ pan Kazimierski, ale mo¿na
j¹ trochê uporz¹dkowaæ post
factum.

Pierwsze dwa wersety, doty-
cz¹ce pierwszej wojny œwiatowej
i odzyskania przez Polskê nie-
podleg³oœci, komentarzy nie
potrzebuj¹. Tylko dlaczego
„dwa or³y”? Zaborców by³o
trzech i wszyscy mieli w herbie
czarne or³y. Co prawda Austria
przekszta³ci³a siê ju¿ wtedy w
zupe³nie inne pañstwo, wiêc
ju¿ nie by³a z³ym imperium.

Trzeci czterowiersz: „Gdy
lat trzydzieœci we ³zach i roz-
terce trwaæ bêd¹ cierpienia lu-
du, na koniec przyjdzie jedno
wielkie serce i samo dokona
cudu”

Przypomnia³o mi siê to wtedy,
gdy czyta³am O objawieniach
Matki Bo¿ej w Fatimie. Za
czasów niemieckiej okupacji
wysz³a ma³a broszurka w b³ê-
kitnej miêkkiej ok³adce i tam
przeczyta³am zdanie; „...ale na

O przepowiedni z Tęgoborzy raz jeszcze
koniec zatryumfuje Moje Serce”.
Oto by³a wskazówka o Wielkim
Sercu! Ale jak obliczyæ trzy-
dzieœci lat? OdpowiedŸ znalaz³am
w kazaniu kardyna³a Wyszyñ-
skiego w koœciele II Gezu w Rzy-
mie po obiorze Jana Paw³a II.
Kardyna³ opowiada³ jak jecha³
w 1943 roku z Lublina (gdzie
by³ arcybiskupem) do Warszawy,
gdzie po œmierci kardyna³a
Hlonda mia³ obj¹æ prymasow-
sk¹ stolicê. Jecha³ z ciê¿kim
sercem, bo sytuacja Koœcio³a
w Polsce by³a trudna. W War-
szawie spotka³ siê z zakonni-
cami, które opiekowa³y siê w
chorobie zmar³ym prymasem
i te opowiedzia³y, ¿e chory
zapewnia³, i¿ nie nale¿y mart-
wiæ siê o przysz³oœæ Koœcio³a
w Polsce, bo „zwyciêstwo bêdzie
nasze, a bêdzie to zwyciêstwo
Maryi” I rzeczywiœcie! - mówi³
dalej kardyna³ Wyszyñski. -
Teraz wybrano na papie¿a
polskiego kardyna³a! Po trzy-
dziestu latach od œmierci pry-
masa Hlonda!”

Kardyna³ Wyszyñski nic w
swoim kazaniu nie mówi³ o
przepowiedni. Zreszt¹ nie
bardzo mu wypada³o, ale ja od
razu skojarzy³am te 30 lat w
przepowiedni i zadzwoni³am
do przyjació³ki, ¿eby siê po-
chwaliæ moim odkryciem.

Czwarty i pi¹ty cztero-
wiersz nie wymagaj¹ komentarza.
– Wszystko siê sprawdzi³o.
Szósty czterowiersz niejasny.
M³ot nie upad³ razem ze
swastyk¹, ale zarówno „ziemia
Mazurska” jak Gdañsk s¹ w
granicach Polski.

Siódmy czterowiersz „po-
czwórna jednoœæ” to NATO.
Sojusz powsta³ jako pakt ob-
ronny przed agresywnym Zwi¹z-
kiem Radzieckim (pó³noc
wschodem zagro¿ona).

Czterowiersz ósmy: Wyzwo-
leñcom (wyzwolonym niewol-
nikiem) lwa, czyli Anglii by³y
Indie. Ale one chyba Anglii nie
zdradza³y, tym bardziej nik-
czemnie. Kogut to oczywiœcie

Francja, a Lewek - Belgia. Po
wojnie królem belgijskim zo-
sta³ Baldwin, syn Leopolda
i tragicznie zmar³ej królowej
Astrid. By³ wtedy m³odzieñ-
cem, Leopold zrzek³ siê tronu,
bo by³ skompromitowany uk³a-
daniem siê z Niemcami, (a co
mia³ robiæ?). Obecnie królem
belgijskim jest brat Baldwina.
Wiêc m³odzieñcem z przepo-
wiedni mo¿e byæ zarówno
Baldwin (zaraz po wojnie), jak
i obecnie proponowany na
króla w Anglii wnuk królowej
– Wiliam, je¿eli jego ojciec
zrzeknie siê dziedzictwa, co
jest prawdopodobne.

Optymistyczny i ma³o konk-
retny werset 9. trudno komen-
towaæ.

Werset 10. „U wschodu s³oñca
m³ot bêdzie z³amany” – wojna
z Chinami? Ale orze³ z m³otem
zajêli cudze ³any jeszcze w 1939
roku /podzielili Polskê/. „Nad
rzek¹ w pieñ wyciêty” – stalin-
gradzka bitwa? A mo¿e jakaœ
inna bitwa nad rzek¹ z Chinami
w³aœnie?

Werset 11. Bardzo optymis-
tyczny, ale ma³o realny. Ukraina,
owszem, pragnie do³¹czyæ do
Europy, a Polska j¹ proteguje,
ale gorzej z Bia³orusi¹ £uka-
szenki.

Werset 12. Cztery miasta
(wspomnia³am je na pocz¹tku
listu) nie s¹ dla Europy mias-
tami granicznymi. Ale „bastion”
to niekoniecznie miasto gra-
niczne. Mo¿e to byæ te¿ miasto
silne i wa¿ne. Kijów jest stolic¹,
tam te¿ odby³a siê „pomarañ-
czowa rewolucja”. Z Czerkasami
zwi¹zany by³ pochodzeniem
Wiaczes³aw Czornowi³. Tra-
gicznie zmar³y jeden z najwa¿-
niejszych dysydentów. Witebsk
i Odessa mo¿e jeszcze poka¿¹
swoje oblicze.

Werset 13. Niejasny. Gdzie
w Azji s¹ b³ota? Pewnie w wielu
miejscach. Kto tam mieszka?
Pewnie ró¿ni Azjaci. Smok to
Chiny. Odnawia³ swoje lice
nie raz w ci¹gu ostatnich stu

lat. Dlaczego Warszawa ma
byæ „œrodkiem œwiata”? Czy z
powodu „Solidarnoœci”? To ju¿
prêdzej Gdañsk. A mo¿e z po-
wodu Papie¿a-Polaka?

Werset 14. „NiedŸwiedŸ
upadnie po drugiej wyprawie”
– Czy to druga wojna czeczeñ-
ska? Na Kaukazie niedŸwiedŸ
nigdy nie by³ kochany i nigdy
mu siê tam dobrze nie wiod³o.
Teraz zaœ ca³kiem Ÿle. W Du-
naju królowie od dawna poili
konie. S¹ tam dwie stolice:
Wiedeñ i Budapeszt, ale to nie-
zale¿nie od pokoju w Warszawie.

Werset 15. Jasne, ¿e
chodzi o „Polskiego Papie¿a”.
Ale co za trzy rzeki i cztery so-
jusznicze strony?

Werset 16. Unia Polski z
Wêgrami i Rumuni¹ chyba w
ramach Unii Europejskiej.

Werset 17. Tatarów z Krymu
wysiedlono zaraz po wojnie,
czy pod koniec wojny w ci¹gu
paru dni. (Podobno jednej
doby), bo usi³owali porozumieæ
siê z Niemcami. Podobno teraz
wracaj¹. Daj im Bo¿e. Maj¹ ju¿
nawet parlament. Dlaczego
krymski Tatar ma dojœæ do
jakiejœ rzeki? Dlaczego prosiæ
Polskê o opiekê?

Werset 18. „Czekajcie na to
pó³ wieka”. Od pocz¹tku wojny
w 1939 roku do upadku ko-
muny w 1989 roku minê³o
równo pó³ wieku. Przez pó³
wieku siedzieliœmy w faszys-
towsko-komunistycznej jamie.
Rzeczywiœcie - kto móg³ to
przewidzieæ? I to w 1893 roku?
Minê³o prawie 120 lat.

W czasie wojny i po niej
chêtnie czytaliœmy i komen-
towaliœmy przepowiednie, sama
mam ich  kilka. Prawie wszystkie
mówi¹ o Polskim Papie¿u.

Cieszê siê bardzo, ¿e pan
Szymon Kazimierski udostêpni³
czytelnikom ten ciekawy tekst,
a „Kurier Galicyjski” wydrukowa³.

Wierna czytelniczka
i prenumeratka
Jadwiga Jamróz
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GDZIE PŁYNIE WODA CZYSTA...
Granice światów

EUGENIUSZ TUZOW
- LUBAÑSKI
tekst i zdjêcia,
Kijów

Przejechaliœmy przez Kar-
paty i jesteœmy w Tatrach.
Góry s¹ coraz wy¿sze. Pejza¿e
bajeczne. Nie wierzê, i¿ to
w³aœnie ja jestem tu w tych
górach czarodziejskich. Za
mymi plecami pozosta³ ten
inny œwiat po drugiej stronie
Bugu i wagon sypialno-byd-
lêcy relacji strategicznej Uk-
raina-Polska. Mój Bo¿e,
utworzy³eœ ten œwiat tak piêkny,
ale da³eœ ludziom woln¹ wolê
– i w tym jest nasze szczêœcie
i nieszczêœcie, bo niewolnik
z wolnoœci uczyni niewolê, z
czystoœci - brud, z mi³oœci –
przemóc, z prawdy – k³amstwo.
Ale mniejsza o to, bo teraz
przebywam w normalnym
œwiecie, normalnych ludzi –
³adu i wiary w Boga. Tu w
Kroœcienku nad Dunajcem
nawet góry s¹ wierz¹ce w
Jezusa. Lubiê górali, lubiê ich
szczere, dotykaj¹ce serca ko-
lêdy. Jedziemy autem wzd³u¿
b³êkitnego i czystego jak niebo
Dunajca. Chocia¿ mróz zapa-
nowa³ nad Tatrami ale Duna-
jec jest wbrew pogodzie -
przeŸroczysty, jak oczy aniel-
skie i p³ynie wci¹¿ nieza-
marzniêty, œpiewaj¹c odwieczn¹
pieœñ mi³oœci do Boga. Obok
nowego koœcio³a kroœcienkow-
skiego skrêcamy w prawo i sta-
jemy obok drogowskazu –
Centrum Ruchu „Œwiat³o-
¯ycie”. Jesteœmy na miejscu.
Wspinamy siê we czwórkê na
Kopi¹ Górkê, bo samochód nie
potrafi wjechaæ na zaœnie¿one
i œliskie wzgórze.

W sto³ówce obozu oazowego
wita nas ksi¹dz Adam W¹sik
i ¿artuj¹c czêstuje zup¹ piel-
grzyma. Od razu czujemy siê
z ¿on¹ swojsko - niby to tra-
filiœmy do jednej rodziny, gdzie
nie ma pychy, ale jest zwyk³a
mi³oœæ cz³owieka. Pytam ks.
Adama w jaki sposób maj¹
przebiegaæ rekolekcje i jak
bêdziemy œwiêtowaæ Sylwestra.
Gdy pytam – czy wolno bêdzie
piæ napoje alkoholowe w noc
sylwestrow¹? – to ksi¹dz od
razu stanowczo zaprzecza, bo
jest zwolennikiem trzeŸwego
¿ycia, a rekolekcje na Kopiej
Górce zawsze przebiegaj¹ na
trzeŸwo. A weseliæ siê mo¿na
dosyæ dobrze i bez alkoholu –
stwierdza gospodarz obozu
oazowego. Zgadzam siê na
wszystko, bo trafi³em do
miejsca, gdzie p³ynie czysta
woda i ludzie s¹ dobrzy,
chocia¿ i nie pij¹ alkoholu.

Gdzie mieszka Jezus
Poranek 30 grudnia - dzieñ

œwiêtego Eugeniusza i moje

imieniny zacz¹³ siê od mod-
litwy w kapliczce Ruchu
„Œwiat³o-¯ycie”. Przed wejœciem
do kapliczki ujrza³em, jak na
d³oni z wysokoœci Kopiej Górki
– Kroœcienko i powiedzia³em:
Mój Bo¿e, za ¿ycia jestem w
raju. W kapliczce usiedliœmy
z ¿on¹ obok maleñkiego Je-
zusika pod choink¹. Nie bêdê
opisywa³ „Jutrzni”, ale pierw-
sze uczucia by³y, i¿ wszystko
naoko³o jest inne ni¿ w moim
¿yciu codziennym w Kijowie.
Na œniadaniu odczuwa³em
bliskoœæ tych ludzi zebranych
z ró¿nych zak¹tków Polski.
Naprzeciwko mnie siedzia³
Krzysztof z Odnowy w Duchu
Œwiêtym, który mieszka stale
w Nowym Targu. Trochê póŸ-
niej dowiedzia³em siê, ¿e jest
moderatorem ruchu oazowego
i artyst¹ plastykiem. Po œnia-
daniu zaprosi³ nas na reko-
lekcje, w której chcia³ siê po-
dzieliæ ze wszystkimi nat-
chnieniami w Duchu Œwiêtym.
A propos chcê powiedzieæ, i¿
nasze obawy spowodowane
opowieœciami naszej kole-
¿anki Tereni z Przemyœla, ¿e
bêdziemy mieszkaæ w warun-
kach spartañskich bez ¿ad-
nego ogrzewania i spaæ bê-
dziemy na ³ó¿kach piêtrowych
w jednej wielkiej hali z dziu-
rami w dachu – okaza³y siê
poetyck¹ przenoœni¹. Zamiesz-
kaliœmy z ¿on¹ pod samym
dachem (nie dziurawym) wy-
godnego domku „Jubilat”,
wybudowanego przez górali
z drewna. Z okna rozpoœciera³
siê krajobraz tarzañski, od
którego piêkna mo¿na by³o

straciæ przytomnoœæ. I trudno
by³o uwierzyæ w to, ¿e jesteœmy
tu w tym miejscu, a nie za
wschodni¹ œcian¹. Mój Bo¿e,
trzeba by³o przejœæ tyle dróg,
aby znaleŸæ to miejsce w
górach, gdzie mieszka Jezusik
nowonarodzony – a na dole
p³ynie czysta woda Dunajca.
I przypomnia³em sobie myœl
œw. Joanny d’Arc: „Dobro i
piêkno jest odblaskiem mi³oœci,
wiêc trzeba siê o nie w ¿yciu
staraæ. Nie mo¿e byæ w brzy-
docie dobrze nikomu, co
ducha ma Bo¿ego.” Coœ po-
dobnego w wieku XIX powie-
dzia³ wielki Rosjanin, polskiego
pochodzenia Teodor Dosto-
jewski – krasota spasiot mir.
Zapominam w Tatrach pol-
skich o wszelkiej brzydocie.
Moja dusza uskrzydlona wzno-
si siê ku piêknu w oczeki-
waniu na Nowy 2009 Rok.

Artysta Bo¿y
Po godzinie 10 rano zebra-

liœmy siê w „Jubilacie” na
rekolekcjach Krzysztofa Ka-
bata. W sposób delikatny
próbowa³ przewa¿nie do ludzi
m³odych donieœæ znaczenie
Ducha Œwiêtego w ¿yciu co-
dziennym. „Ca³¹ teologiê
Ducha Œwiêtego mo¿na poznaæ
za pomoc¹ Listów Aposto³a

Paw³a. Ale, aby byæ bli¿ej do
Ducha Œwiêtego musimy siê
o Niego potkn¹æ. Byæ bli¿ej
oznacza byæ sob¹. Trzeba
otworzyæ nasze serca na
Ducha Œwiêtego i poœwiêciæ
Mu swój czas” – t³umaczy³
podczas rekolekcji swoje
doœwiadczenia – Krzysztof.
Opowiedzia³ nawet, jak go
Duch Œwiêty uratowa³  niedawno
od œmierci w wypadku samo-
chodowym. Jecha³ nowym
autem razem z córk¹ do ma-
my, aby z ni¹ spêdziæ Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia. Po drodze,
niedaleko miejsca zamiesz-
kania swej matki, nagle
zatrzyma³ siê u swojej znajo-
mej zakonnicy, bo mu coœ
wewn¹trz podpowiedzia³o, i¿
z autem jest nie tak, jak
trzeba. Obok klasztoru miesz-
ka³ mechanik samochodowy,
do którego siê zwróci³ Krzysz-
tof. Mechanik po przegl¹dzie
auta powiedzia³, i¿ ma dziê-
kowaæ Panu Bogu, ¿e siê za-
trzyma³ u znajomej zakonnicy,
bo, mu siê ko³o odkrêci³o
i gdyby pojecha³ dalej górsk¹
drog¹, nie mia³by ¿adnych
szans.

Krzysztof tak¿e jest wyczu-
lony na Ducha Œwiêtego, jak
prawie ka¿dy utalentowany
przez Boga artysta. Jak sam
mówi³ o sobie - nawróci³ siê
ostatecznie po 40. roku swego
¿ycia, ale przedtem  w m³odoœci
skoñczy³ studia teologiczne na
KUL-u (Katolicki Uniwersytet
Lubelski) na wydziale teologii
ikon bizantyjskich i ruskich.
Obrazy wspó³czesne Krzysia
nieraz przypominaj¹ technicz-
nie ikony prawos³awne. Jego
zdaniem - Duch Œwiêty nie
tworzy czegoœ nowego na
Ziemi, ale, gdy przychodzi do
cz³owieka to wszystko naoko³o
niego wygl¹da na nowo. „Jes-
teœmy tu obecni na rekolek-
cjach, bo tak chcia³ Duch
Œwiêty. Dlatego nikt nie wy-

jedzie st¹d z pustymi rêkami,
bo relacja z Duchem Œwiêtym
jest relacj¹ najwy¿sz¹ - z sa-
mym Bogiem” – stwierdzi³
Kszysztof. Wtedy zrozumia³em
jeszcze raz, i¿ nie przypad-
kowo przyjecha³em do Kroœ-
cienka. Patrzy³em na twarz
z posiwia³¹ brod¹ artysty
Bo¿ego - Krzysztofa Kabata
z zaufaniem – niby to zna-
liœmy siê od lat i dziêkowa³em
Panu Bogu za wszystko w
dniu swych imienin.

Wyzwolenie z niewoli
I nast¹pi³ dzieñ Œwiêta

Sylwestrowego w Centrum
Ruchu „Œwiat³o-¯ycie”. Od
rana czu³em siê œwietnie, ale
po zjedzeniu placka w sto-
³ówce jakoœ poczu³em siê Ÿle.
¯adne leki nie pomog³y i tylko
pod wieczór nie wytrzyma³em
i wypi³em lampê koniaku –
chocia¿ wiedzia³em, ¿e tego mi
nie wolno czyniæ, bêd¹c na
terytorium oazowym. I, o dziwo,
poczu³em siê uzdrowiony.
Wysokie ciœnienie spad³o mi
do normy, bóle brzucha znik-
nê³y. Wieczorem mieliœmy siê
bawiæ wspólnie z m³odzie¿¹.
Z kolei Krzysztof og³osi³, i¿
zaprasza wszystkich chêtnych
na medytacje w Duchu Œwiê-
tym o godzinie 21 w kaplicy
oazowej. Do samego wieczora
nie mogliœmy z ¿on¹ zadecy-
dowaæ – czy lepiej pójœæ na
zabawê noworoczn¹, czy na
modlitwy-medytacje z Krzy-
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Gdy po szczerych ¿yczeniach
oazowych w pierwszym dniu Nowego
2009 Roku wyszliœmy z ¿on¹ z
 kapliczki, niebo by³o tak blisko, jak
nigdy, a o gwiazdy mo¿na by³o
prawie siê ocieraæ.
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sztofem. Pod wieczór znowu siê
Ÿle poczu³em – i dlatego posta-
nowiliœmy, i¿ nie bêdê siê
leczy³ koniakiem lecz pój-
dziemy na modlitwê do kaplicy
zamiast siê bawiæ, rzecz jasna,
bez alkoholu. Ale czu³em siê
nie najlepiej i jakoœ nie swojo
pod wp³ywem jakichœ niezna-
jomych mi si³ od zewn¹trz.
Popatrzy³em na dó³ z Kopiej
Górki. U mych grzesznych nóg
le¿a³o w dymce wieczornej
góralskie Kroœcienko. By³em
szczêœliwy, ale nie zupe³nie, bo
te bóle w brzuchu bardzo mi
dokucza³y. Ale twardo posta-
nowiliœmy z ma³¿onk¹ pójœæ
na medytacje do kapliczki.
Przed godzin¹ 21 weszliœmy do
kaplicy s³abo oœwietlonej z
zadumanym w ¿³obku Dzie-
ci¹tkiem Jezus. I, gdy Krzysiek
wzi¹³ do r¹k gitarê i zacz¹³
medytowaæ, œpiewaj¹c i przy-
wo³uj¹c Ducha Bo¿ego, to

mo¿e byæ œwi¹tyni¹ Ducha
Bo¿ego – trzeba tylko przygo-
towaæ czyste miejsce w swej
duszy dla Niego i wyzwoliæ siê
z niewoli grzechu. Niby to nic
nadzwyczajnego, ale jakie to

Ks. Adam Wasik

zaczêliœmy podœpiewywaæ mu
dosyæ prostymi s³owami, ale
pe³nymi mi³oœci do Boga.
I w tych medytacjach –  od-
czu³em coœ niezwyk³ego, ¿e
jakieœ diabe³ki opuszczaj¹
moje cia³o. To nie by³o zbyt
g³oœne, bo nie chrz¹ka³em, jak
prosiak, ale odczu³em nagle
wyzwolenie z bólu i bliskoœæ
Ducha Œwiêtego, który goi
nasze rany. Do dziœ wspomi-
nam to czuwanie w kaplicy
przed Nowym 2009 rokiem
i pieœñ w wykonaniu Krzysz-
tofa „Jestem œwi¹tyni¹ Ducha
Œwiêtego”. Ka¿dy cz³owiek

trudne do spe³nienia w na-
szym czêsto idiotycznym i za-
bieganym œwiecie. Ale tu w
tych boskich Tatrach 31
grudnia 2008 roku wszystko
wygl¹da³o jakby nad Kopi¹
Górk¹ w Kroœcienko wzniós³
siê Duch Boga ̄ ywego i porwa³
ze sob¹ nasze dusze.

„Dotkn¹æ nieba...”
Gdy po szczerych ¿ycze-

niach oazowych w pierwszym
dniu Nowego 2009 Roku
wyszliœmy z ¿on¹ z kapliczki,
niebo by³o tak blisko, jak
nigdy, a o gwiazdy mo¿na by³o

prawie siê ocieraæ. I tej blis-
koœci nie przeszkadza³y nawet
liczne fajerwerki noworoczne
na dole w miasteczku. Byliœ-
my z ma³¿onk¹ po medyta-
cjach przejrzyœci, jak woda

Dunajca. Tatry by³y dla nas
w tej chwili - domem Bo¿ym.
I bez szampana byliœmy
radoœni i szczêœliwi, jak bywa
szczêœliwy cz³owiek po k¹pieli
w czystej wodzie. A w niebie
nad nami czuwa³ Duch Œwiêty
Tatr i globu ziemskiego. Nigdy
jeszcze nie mia³em tak piêk-
nego spotkania z Nowym
Rokiem, jak obok ¿³obka
Dzieci¹tka Jezus w Tatrach.
Ten pierwszy dzieñ 2009 roku
by³ jakby zes³any z nieba.
Akordem znacz¹cym tego dnia
by³ wieczór poetycki naszej
kole¿anki z Przemyœla Teresy
Parynej. W przytulnej salce
domku oazowego „Jubilat”
poetka recytowa³a swoje wier-
sze ze zbioru „Dotkn¹æ nie-
ba...”.

W obecnoœci wielu ludzi
m³odych Teresa przeczyta³a
na samym pocz¹tku swój
wiersz o Bo¿ym Narodzeniu -
z okresu stanu wojennego w
Polsce. „Czas zniewolony pra-
wem genera³a...” recytowa³a
g³osem przyg³uszonym, jakby
poetka na nowo prze¿ywa³a
ten czas wojskowej dyktatury
genera³a Jaruzelskiego. Jak¿e
to czyste niebo, ale wtedy
zamglone przemoc¹ komunis-
tyczn¹ zrani³o serca ludzi
œwiat³ych i wynios³ych...

Potem Teresa przedstawi³a
wiersz – „z którego wcale nie
jest dumna i lepiej, ¿eby takie
wierszy nie powstawa³y, bo s¹
zbyt gorzkie”. Poetce chodzi³o
o wiersz „Có¿ to za kraj”, który
wbrew jej woli rozpowszechni³
siê po ca³ej Polsce. „Tu o
sprawiedliwoœæ/ kamienie wo-
³aj¹./ Tu spryt siê nagradza/
a wyszydza prawoœæ./ Tu dep-
cze siê prawdê/ i krzy¿uje
œwiêtoœæ./ Tu kpi siê z proro-
ków,/ patriotów, mêdrców./
Tu du¿o siê krzyczy/ a robi
niewiele./ Tu wyznaje siê Bo-
ga/ jedynie w koœciele./ Tu
podcina siê skrzyd³a/ wielkim
idea³om./ Tu ¿ycie poœwiêciæ/
to jeszcze za ma³o!/ Tu honor,
wstyd, dumê/ odes³ano w baœ-
nie./ A có¿ to za kraj?/ A to
POLSKA w³aœnie!”

(cdn.)

Lider Odnowy w Duchu Œwiêtym Krzysztof Kabat

KG

EUSTACHY BIELECKI
uczeñ szko³y nr 10
we Lwowie

Przesz³y ju¿ œwiêta... wra-
camy do starej rzeczywistoœci
– pracy, do zwyk³ego jedzenia,
powracamy z krainy bajek do
ludzkiego ¿ycia wype³nionego
codziennoœci¹ i szaroœci¹.
2 lutego ju¿ ostatecznie po-
¿egnaliœmy œwiêta w naszych
domach. Rozstaliœmy siê z cho-
ink¹, ciep³ymi kolêdami,
radoœci¹ Œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia!

Wydawa³o by siê, ¿e do œwi¹t
tak daleko, jeszcze tyle czasu
czekaæ... tyle przygotowañ do
tej wspania³ej Wigilii, by tak po
prostu minê³a w kilkanaœcie

zaraz zaczynamy przygotowy-
waæ siê do nastêpnych...

Rozpoczyna siê KARNA-
WA£, Zapusty, szczytem któ-
rych oczywiœcie bêdzie T³usty
Czwartek i Ostatkowy Wtorek!
Zapusty w tradycji ludowej
by³y okresem o¿ywionych
kontaktów towarzyskich,
hucznej zabawy, okresem hu-
lanek i swawoli. Jednak naj-
weselszy by³ ostatni tydzieñ
karnawa³u – od T³ustego
Czwartku do Kusego Wtorku,
kiedy lud tak niby pozwala³
sobie (zapuszcza³) coœ lepszego
wypiæ, zjeœæ, pobawiæ siê, by
móc wytrzymaæ d³ugi Wielki
Post. W mojej rodzinie zapusty
kojarz¹ mi siê najbardziej z
T³ustym Czwartkiem. Pamiê-

OD ŚWIĄT
DO ŚWIĄT

godzin??? Oczywiœcie, ¿e nie!
Radoœci¹ Bo¿ego Narodzenia
musimy cieszyæ siê non stop i
nie tylko w czasie zimowych
œwi¹t. Niem¹drze z naszej
strony wk³adaæ to wielkie
wydarzenie w ramy chronolo-
giczne (dziœ œwiêtujê to, a jutro
to). Mamy radowaæ siê zawsze
z przyjœcia Boga w ludzkiej
naturze. Ale zboczy³em trochê
z tematu... Wiêc w œwietle
„Gromnicznej” koñczymy ten
cudowny okres œwi¹t, wraca-
j¹c do codziennoœci.

Ale zastanówmy siê jak to
œwietnie jest w naszej tradycji
ludowej – nasi przodkowie nie
umieli siê nudziæ. Bowiem
skoñczywszy jedne œwiêta od

Zapusty

tam, jak babcia piek³a p¹czu-
sie, pierniki, znakomite serniki,
by podaæ w³aœnie w ten dzieñ.
Nieraz, bêd¹c jeszcze ma³ola-
tem podjada³em cichcem przy-
gotowane „zapustne placki,”
które naprawdê smakowa³y
tak tylko raz w roku...

Popielcem koñczy siê Kar-
nawa³ i zaczyna siê okres
Zmartwychwstania Pañskiego
- Wielkanoc... i co drodzy czy-
telnicy, jak jeszcze to okreœliæ,
daæ miano naszej piêknej
tradycji, daruj¹cej nam mo¿-
liwoœæ, jak œpiewa we wspó³-
czesnej kolêdzie Krzysztof
Kiljañski ¿yæ od œwi¹t do
œwi¹t.

KG

Dostojna, piêkna w rêku
z gromnic¹
Przez las wêdrujesz
Bogarodzico.
Przy Tobie krocz¹ wilków
watahy,
Jako baranki ³agodne, ciche.
One, choæ wilki Ciebie
pilnuj¹,
Bo swoj¹ Pani¹ nad sob¹
czuj¹.
Œwiec¹ Ci drogê ich wilcze
œlepia
By Ci bezpieczniej sz³o siê
i lepiej
Gromniczna Pani,
Módl siê za nami.

Kroczysz przez ³¹ki, roz³ogi,
pola,
By odmieni³a siê ludzka dola.
W ciemnoœciach mroku,
w jutrzni zarania
Œwiêta siê Twoja postaæ
wy³ania.
Œwiat³o – Chrystusa œwiatu
podaj¹c,
Nas, jak najczulsza Matka
kochaj¹c.
Pe³na litoœci i ³aski pe³na
Twa nieustanna Pomoc
bezmierna.
Gromniczna Pani,
Módl siê za nami.

STANIS£AWA NOWOSAD

Gromniczna Pani
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KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcia

Liczne gmachy ukraiñ-
skich cerkwi greckokatolic-
kich ocala³y dziêki opiece
duchowieñstwa rzymsko-
katolickiego Apostolskiej
administratury w Lubaczo-
wie, na czele której przed
powrotem do Lwowa sta³
kardyna³ Marian Jaworski.

Przez d³ugi czas o tych fak-
tach nie mówiono ani po
jednej, ani po drugiej stronie
granicy. Równie¿ w dniu dzi-
siejszym unikaj¹ tego niektó-
rzy miejscowi ukraiñscy poli-
tycy, którzy z jednej strony,
publicznie nie wystêpuj¹
przeciw pogodzeniu siê Ukra-
iñców z Polakami, jednak z
drugiej strony, popieraj¹ ne-
gatywne stereotypy i uprze-
dzenie do s¹siedniego narodu,
zdobywaj¹c wœród czêœci wy-
borców niezbyt liczne dywi-
dendy dla siebie. Zapomnieli,
¿e podczas ukraiñskiego
odrodzenia narodowego lwow-
skie kulturologiczne Towa-
rzystwo Lwa nie tylko propa-
gowa³o wertepy i ceramikê
gawareck¹, ale równie¿ i odna-
wia³o zrujnowane nagrobki na
Cmentarzu £yczakowskim
bez wzglêdu na narodowoœæ
pochowanych tam lwowiaków,
którzy od wieków mieszkali
razem w tym mieœcie i obok
znaleŸli miejsce wiecznego
spoczynku.

W 1989 r. problemy ukra-
iñskich i polskich zabytków
sakralnych na terytorium
przygranicznych ziem Ukra-
iny i Polski po raz pierwszy
zosta³y poruszone przez uczest-
ników ukraiñsko-polskiej
komisji Ukraiñskiej Fundacji
Kultury i Polskiej Fundacji
Kultury. Razem ze œ.p. lwowia-
ninem profesorem Emanuelem
Myœkiem, zastêpc¹ obwodowej
organizacji Towarzystwa
Ochrony Zabytków Igorem
Kuninem, a równie¿ z grup¹
ukraiñskich i polskich fa-
chowców zwiedzi³em wtedy
doœæ du¿o cerkwi i koœcio³ów,
w wiêkszoœci zrujnowanych.

Mój ziomek z Ko³omyi, od
wielu lat warszawiak, znany

polski historyk sztuki, profe-
sor Ryszard Brykowski, który
tak samo dobrze zna siê na
budownictwie sakralnym tak
Ukraiñców, jak i Polaków, po-
kazywa³ na terytorium powo-
jennej Polski zabytkowe
posiad³oœci i zamki, zniszczone
przez re¿im komunistyczny.
Nie ma ró¿nicy pomiêdzy zruj-
nowanymi koœcio³ami polskimi
na Ukrainie i ukraiñskimi
cerkwiami w Polsce – stwier-
dzi³a komisja. Wszystkie œwi¹-
tynie, które zosta³y opuszczone
przez wiernych w wyniku przy-
musowej „repatriacji” narodów,
by³y skazane na rujnowanie
i rabowanie.

Ziemia Lubaczowska nie
stanowi³a wyj¹tku. Nad Luba-
czowem i wieloma okolicznymi
miasteczkami i wsiami wzno-
sz¹ siê wie¿e koœcio³ów i ko-
pu³y cerkwi. Po pobycie w tych
okolicach w czerwcu 1991 r.
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II za-
znaczy³, ¿e „gdy król Kazimierz
Wielki stworzy³ na tych zie-
miach biskupstwo ³aciñskie,
ju¿ tam istnia³o biskupstwo
o tradycjach bizantyjsko -s³o-
wiañskich, powi¹zane z me-
tropolit¹ kijowskim. Wiec, od
dawna mieszkamy na teryto-
rium o dwóch tradycjach
chrzeœcijañskich i dwóch kul-
turach: bizantyjskiej, zwi¹zanej
z Rusi¹ i ³aciñskiej zwi¹zanej
z Polsk¹”. Greckokatolickie
murowane i drewniane œwi¹-
tynie, które po przymusowym
przesiedleniu Ukraiñców pozo-
sta³y puste, najlepiej zachowa³y
siê tam, gdzie w okresie powo-
jennym zaopiekowa³ siê nim
Koœció³ Rzymskokatolicki.

- Proszê pana, owe cerkwie
zosta³y by spalone i rozebrane,
je¿eliby tu¿ po wojnie nie za-
opiekowali by siê nimi ³aciñ-
scy biskupi z Lubaczowa, –
twierdzi³ podczas naszej

rozmowy pan w podesz³ym
wieku, miejscowy grekoka-
tolik, p. Ilko. – Bo co w U³a-
zowie zrobiono z nieukoñ-
czon¹ cerkwi¹ œw. Dymitra
Mêczennika? Rozebrano! A z
ceg³y wymurowano stajniê dla
PGR (Pañstwowego Gospodar-
stwa Rolnego, - red.).

Wtedy to na Ziemi Luba-
czowskiej na podstawie roz-
kazu w³adzy komunistycznej
zniszczono kilka drewnianych
cerkwi w obszarze przygra-
nicznym, gdzie nie pozwolono
zachowaæ nawet zabytków
architektury sakralnej. Równie¿
rozbierano do koñca te œwi¹-
tynie, które by³y ju¿ w z³ym
stanie. Rabusie rabowali ob-
razy, rzeŸby, figury, a cerkwie,
dla zatarcia œladów podpalali.
Co prawda, znaczn¹ czêœæ
obrazów uda³o siê uratowaæ,
przekazawszy je do konserwacji

znalaz³y siê w granicach
Polski powojennej, stworzono
Lubaczowsk¹ Administracjê
Apostolsk¹. W zwi¹zku z bra-
kiem ksiê¿y greckokatolickich
duchowieñstwo rzymskokato-
lickie zaczê³o siê domagaæ od
rz¹du polskiego pozwolenia na
wykorzystanie cerkwi dla
potrzeb duchowych swoich
wiernych. Jednak ówczesna
w³adza komunistyczna stwa-
rza³a zbyt wiele przeszkód.
By³y biskup  pomocniczy Ar-
chidiecezji Lwowskiej Marian
Buczek, który pochodzi³ z
Cieszanowa, opowiedzia³, ¿e
w tych miejscowoœciach, gdzie
pozosta³y puste cerkwie, ad-
ministrator apostolski w
Lubaczowie, biskup Jan No-
wicki zacz¹³ stwarzaæ parafie.
Pocz¹tkowo tam odprawiano
Mszê œw. raz w tygodniu, z cza-
sem codziennie. Kolejni admi-
nistratorzy apostolscy –
biskup Marian Rechowicz,
a nastêpnie biskup Marian
Jaworski, obecnie kardyna³,
zrobili wiele dla znalezienia
ofiarodawców za granic¹, ¿eby
odnowiæ jak najwiêcej tych
cerkwi, odrestaurowaæ w nich
freski.

W Gorajcu, w którym znaj-
duje siê filia parafii cieszanow-
skiej, polscy konserwatorzy
w ci¹gu kilku lat zajmowali siê
renowacj¹ cerkwi pw. Na-
rodzenia Przenajœwiêtszej
Bogarodzicy. W 1970 r. uda³o
siê odrestaurowaæ bizantyj-
skie freski w œwi¹tyni w Sta-
rym Lubliñcu, a w £ukawcu
odbudowano cerkiew drew-
nian¹. Wtedy te¿ dziêki stara-
niom kardyna³a Mariana
Jaworskiego bardzo piêknie
odnowiono œwi¹tyniê œw. Jura
w Werchracie i œw. Dymitra
Mêczennika w Szczutkowie,
a równie¿ cerkiewne freski w
Korniach. Zachowano ikono-
stasy we wszystkich cerkwiach,
oprócz tych, których ju¿ nie

URATOWANE CERKWIE ZIEMI LUBACZOWSKIEJ

Cerkiew greckokatolicka w £ukawcu

Cerkiew muowana w miejscowoœci Werchrata

„Gdy król Kazimierz Wielki stworzy³
na tych ziemiach biskupstwo ³aciñskie,
ju¿ tam istnia³o biskupstwo o trady-
cjach bizantyjsko-s³owiañskich,
powi¹zane z metropolit¹ kijowskim.
Od dawna mieszkamy na terytorium
o dwóch tradycjach chrzeœcijañskich
i dwóch kulturach: bizantyjskiej,
zwi¹zanej z Rusi¹ i ³aciñskiej
zwi¹zanej z Polsk¹” – Jan Pawe³ II.
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Przez d³ugi czas o cerkwiach ocalonych
przez rzymskokatolickich ksiê¿y nie
mówiono ani po jednej, ani po drugiej
stronie granicy. Równie¿ w dniu
dzisiejszym unikaj¹ tego niektórzy
miejscowi ukraiñscy politycy, którzy
z jednej strony, publicznie nie wystê-
puj¹ przeciw pogodzeniu siê Ukraiñców
z Polakami, jednak z drugiej strony,
popieraj¹ negatywne stereotypy
i uprzedzenie do s¹siedniego narodu,
zdobywaj¹c wœród czêœci wyborców
niezbyt liczne dywidendy dla siebie.
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by³o podczas przekazania
cerkiew katolikom rzymskim.

Pan ¯uk, który nale¿y do
ukraiñskiej wspólnoty grec-
kokatolickiej w Lubaczowie,
wspomina, ¿e ich cerkiew œw.
Miko³aja mia³a szczêœcie, bo
ni¹ opiekowali siê Polacy.
Obecnie w miasteczku jest
tylko garstka Ukraiñców.

- Cerkiew greckokatolick¹
w Lubaczowie od razu uda³o

i na przechowanie do muze-
alnego zbioru w ³añcuckim
pa³acu.

W 1947 r. po tym, jak w³a-
dza radziecka zlikwidowa³a
struktury Koœcio³a Rzym-
skokatolickiego i wypêdzi³a
poza granice ZSRR kuriê
lwowsk¹ na czele z arcybis-
kupem Eugeniuszem Bazia-
kiem, z czterech dziekanatów
Archidiecezji Lwowskiej, które

Wspólne dziedzictwo
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siê przekazaæ pod opiekê
rzymskokatolickiej parafii œw.
Stanis³awa i wykorzystywaæ
jako szkoln¹ kaplicê, - wspo-
mina biskup Marian Buczek,
d³ugoletni kanclerz admini-
stratury Apostolskiej Koœcio³a
Rzymskokatolickiego w Luba-
czowie. – Podczas Adwentu
i Wielkiego postu tam poka-
zywano wystawy religijne. Z
okazji 100. rocznicy cerkwi
lubaczowskiej ojciec – kano-
nik Skorodecki w latach 1979
– 1983 odremontowa³ œwi¹-
tyniê na zewn¹trz i wewn¹trz,
dach nakryto dachówk¹,
wstawiono nowe okna, zain-
stalowano ogrzewanie, wtedy
te¿ odrestaurowano freski na
œcianach i pod kopu³¹ z na-
pisami cyrylic¹. Nic nie
zmieniono. W 1992 r. po utwo-
rzeniu diecezji Zamojsko-Lu-
baczowskiej i zbudowaniu
nowego koœcio³a cerkiew œw.
Miko³aja zosta³a zwrócona w
ca³oœci grekokatolikom. Odre-
staurowany lubaczowski iko-
nostas pocz¹tkowo przekazano
do muzeum, a póŸniej do
katedry greckokatolickiej w
Przemyœlu. ¯adna cerkiew
greckokatolicka na terenie
Lubaczowskiej administra-
tury Apostolskiej nie zosta³a
przebudowana, nikt nie zdej-
mowa³ kopu³. W wielu œwi¹ty-
niach pozosta³y ikonostasy.

Przeœladowañ ze strony
w³adzy komunistycznej zazna³
te¿ by³y wikariusz i admi-
nistrator lwowskiego koœcio³a
œw. Marii Magdaleny o. Józef
K³os, który po II wojnie œwia-
towej s³u¿y³ w Cieszanowie.
Dziêki niemu zachowa³y siê
gmachy cerkwi w Starym i No-
wym Lubliñcach, Dachnowie,
Niemstowie, Nowej Wsi, Cho-
tylubiu, Gorajcu, ̄ ukowie.

W Kobylnice Wo³oskiej
katolicy obrz¹dku ³aciñskiego

Cerkwie na szlaku turystycznym œw. Brata Alberta

- Po co opiekujesz
siê star¹ cerkwi¹,
przecie¿ wszyscy
Ukraiñcy wyje-
chali ze wsi,
- Bo to jest œwi¹-
tynia.

i bizantyjskiego zaczêli siê
modliæ w jednej cerkwi. Przez
d³u¿szy okres czasu kolejno
odprawiali oni Mszê œw. w
odrestaurowanej drewnianej
cerkwi œw. Miko³aja. Obecnie
owa œwi¹tynia zosta³a zwró-
cona Cerkwi Grekokatolickiej,
a wierni obrz¹dku ³aciñskiego
gromadz¹ siê w kaplicy. W po-
bli¿u granicy polsko-ukraiñ-
skiej w Radru¿u cerkiew mu-
rowana by³a wykorzystywana
przez rzymokatolików, a XVI –
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wieczn¹ drewnian¹ cerkiew
œw. Paraskewii wziê³o pod
swoj¹ opiekê Ministerstwo
Kultury i Sztuki RP – w dniu
dzisiejszym owa œwi¹tynia jest
obiektem muzealnym. Niestety,
po wojnie cerkiew obrabo-
wano, skradziono obrazy. W
Werchracie wielka murowana
cerkiew œw. Jura, zbudowana
w 1910 r., przez d³ugi czas po
wojnie by³a wykorzystywana
przez rzymokatolików. Gdy
powsta³a tam nowa parafia, w
1980 r. za czasów biskupa
Mariana Jaworskiego przepro-
wadzono du¿y remont i owa
œwi¹tynia dotychczas s³u¿y
wiernym. W Hrebennym  cer-

scu. W Korczminie, tu¿ obok
granicy, cerkiew greckokato-
licka by³a bardzo zniszczona,
jednak pañstwowym konser-
watorom uda³o siê j¹ uratowaæ.
Obecnie ka¿dego roku do tej
œwi¹tyni przyje¿d¿a du¿o
Ukraiñców. A w s¹siednich
Krzywicach œwi¹tynia grecko-
katolicka zosta³a utracona:
poniewa¿ w pobli¿u by³ koœció³,
polska w³adza komunistyczna
zabroni³a odprawiania w niej
nabo¿eñstw i opiekowania siê
gmachem.

W Tarnoszynie przez jakiœ
czas katolicy rzymscy modlili
siê w cerkwi, opuszczonej
przez Ukraiñców. Gdy zbudo-
wano koœció³, ojciec – pra³at
Wiktor Sobaszek d³ugo chroni³
przed po¿arem i rujnowaniem
siê drewnian¹ cerkiew.

- Po co ni¹ siê opiekujesz,
przecie¿ wszyscy Ukraiñcy
wyjechali ze wsi, – mówiono mu.

- Bo to jest œwi¹tynia, –
odpowiada³.

Uratowan¹ cerkiew nieba-
wem przewieziono do skan-
senu w Lublinie. Obecnie zbie-
raj¹ siê tam grekokatolicy, a
nabo¿eñstwo jest odprawiane
przez ks. dra Stefana Batru-
cha – inicjatora i koordynatora
transgranicznych polsko-
ukraiñskich spotkañ dobro-
s¹siedztwa.

KG

AGNIESZKA RATNA
tekst i zdjêcie

W £ucku, dziœ centrum
obwodowym Wo³ynia, odby³a
siê III miêdzynarodowa kon-
ferencja z okazji tego jubi-
leuszu .

580 lat temu w roku 1429
na zamku w £ucku odby³ siê
trwaj¹cy od 6 stycznia przez
13 tygodni zjazd monarchów
europejskich. Wœród obec-
nych w £ucku w³adców byli:
wielki ksi¹¿ê litewski – Witold,
król Polski – W³adys³aw II Ja-
gie³³o z królow¹ Zofi¹, cesarz
niemiecki – Zygmunt Luksem-
burski z cesarzow¹, król duñski
– Eryk VII, wielki ksi¹¿ê mos-
kiewski – Wasyl Wasyliewicz
(wnuk Witolda), wielki mistrz
zakonu krzy¿ackiego – Rus-
sdorff, wielki mistrz kawalerów
mieczowych – Zygfryd, legat
papieski, metropolita Rusi –
Focyusz, chanowie Tatarów
perekopskich i zawo³¿añ-
skich, hospodar Wo³oszczyzny,
ksi¹¿êta mazowieccy, pomorscy,
œl¹scy, twerscy i odojewscy,
pos³owie cesarza bizantyjskiego
Jana VIII Paleologa.

Zjazd Monarchów  by³ de
facto narad¹ poœwiêcon¹
zagro¿eniom ówczesnej Euro-
py ze strony rosn¹cej potêgi
tureckiej.

Wielki ksi¹¿ê Witold przyj-
mowa³ goœci po królewsku.
Zgodnie ze œredniowiecznym
rytua³em nale¿a³o witaæ goœci
na wjeŸdzie do miasta i to-
warzyszyæ im a¿ do samego
zamku. Podczas zjazdu goœcie
brali udzia³ w turniejach
rycerskich, polowali w lasach
dooko³a £ucka, bawili siê na
ucztach. Podczas towarzysz¹-

cych zjazdowi uczt  ksi¹¿êta
i królowie wraz ze œwit¹ zjedli
700 wo³ów, 1400 baranów,
wypili 700 beczek miodu, piwa
i wina. PóŸniej zajmowano siê
rozstrzygniêciem wa¿nych
spraw politycznych: wspólna
walka przeciw Turkom, han-
del, podatki, po³¹czenie pra-
wos³awnej cerkwi i koœcio³a
katolickiego, koronacja Witolda.

Nie uda³o siê dojœæ do zgody
co do wszystkich postawio-
nych problemów – niektóre
uzgodnienia przeniesiono na
nastêpny zjazd.

Owe wydarzenie, którego
580 rocznicê, obchodzimy w
tym roku, odegra³o bardzo
wa¿n¹ rolê w historii £ucka
i ca³ej wspólnoty europejskiej.
Dziêki zjazdowi monarchów
staro¿ytny £uck, w 1429 r.
pojawi³ siê na mapach euro-
pejskich, a kilka lat póŸniej
otrzyma³ prawo magdeburskie

„To by³a pierwsza próba
stworzenia federacji du¿ych

pañstw, - uwa¿a uczestnik
konferencji z Warszawy, his-
toryk, redaktor czasopisma
„Lithuania”, Adam Bajcar. –
Na £uckim zjeŸdzie kszta³to-
wa³y siê podstawy miêdzyna-
rodowych stosunków we
wspó³czesnym ich rozumieniu.
Owe wydarzenie – to czêœæ
wspólnego dziedzictwa naro-
dowego Ukrainy Polski i Litwy”.

W odró¿nieniu od rozma-
chu na zjazdach œrednio-
wiecznych, miêdzynarodowa
konferencja naukowa z okazji
jubileuszu, przebiega³a w doœæ
skromnych warunkach. Jej
inicjator – Wo³yñska obwo-

580. ROCZNICA ZJAZDU MONARCHÓW W ŁUCKU
dowa organizacja Ukraiñskiego
towarzystwa opieki nad zabyt-
kami historii i kultury – orga-
nizowa³a konferencjê w³asnym
kosztem. „Jesteœmy zadowoleni
z wyników konferencji, - mówi
prezes tej organizacji Galina
Marczuk. – Wy³oni³y siê nowe
imiona, nowe interesuj¹ce mate-
ria³y dotycz¹ce œredniowiecza.
Jednak gdybyœmy mieli po-
parcie finansowe ze strony miej-
scowych w³adz, program kon-
ferencji mo¿na by³o by nieco
rozszerzyæ. Na przyk³ad, w dniu
dzisiejszym w ca³ej Europie
jest modne urz¹dzenie bali cza-
sów œredniowiecznych, maj¹c
œrodki finansowe moglibyœmy
coœ takiego zorganizowaæ i dla
naszych goœci. A tak ograniczy-
liœmy siê jedynie do posiedzenia
plenarnego i wycieczki na
zamek”.

Có¿ zrobiæ, brak œrodków
w bud¿ecie - usprawiedliwiaj¹
siê urzêdnicy, którzy równie¿
przybyli przywitaæ goœci konfe-
rencji. Zapewnili jednak, ¿e
rok dopiero siê zaczyna.

Okazja do œwiêtowania
jubileuszu zjazdu monarchów
mo¿e byæ jeszcze  w maju,
podczas obchodów Dni Euro-
py lub we wrzeœniu (w³aœnie
wtedy na Wo³yniu obchodzone
bêd¹ dni dziedzictwa euro-
pejskiego). Zgodnie twierdzo-
no, ¿e podczas organizacji tego
typu spotkañ warto korzystaæ
z doœwiadczenia s¹siadów
z Polski, gdzie popularyzacja
dziedzictwa historycznego
znajduje siê rzeczywiœcie na
poziomie europejskim.

kiew zawsze by³a czynna. Po
wojnie nale¿a³a do parafii
rzymskokatolickiej w Siedlcach.
Wierni obrz¹dku ³aciñskiego
niejednokrotnie j¹ remonto-
wali, z czasem przekazali
gromadzie greckokatolickiej,
a swoje nabo¿eñstwa odpra-
wiaj¹ w kaplicy w innym miej-

Podczas zjazdu goœcie brali udzia³
w turniejach rycerskich, polowali
w lasach dooko³a £ucka, bawili siê na
ucztach. Podczas towarzysz¹cych
zjazdowi uczt  ksi¹¿êta i królowie
wraz ze œwit¹ zjedli 700 wo³ów, 1400
baranów, wypili 700 beczek miodu,
piwa i wina.

Przemawia dr Adam Bajcar z Warszawy

Zjazd Monarchów
by³ de facto narad¹,
poœwiêcon¹ zagro-
¿eniom ówczesnej
Europy ze strony
rosn¹cej potêgi
tureckiej.
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DMYTRO ANTONIUK
tekst i zdjêcia

Czy zdarza³o siê komuœ
z pañstwa spacerowaæ po
posiad³oœciach wspó³czes-
nych „nuworyszowskich”
bogaczy? Czy kiedykolwiek
uda³o siê Wam przedostaæ
na drug¹ stronê ogromnego
trzechmetrowego parkanu
w Koncze – Zaspie lub Pusz-
cze Wodice (podkijowskie
miejscowoœci, zamieszka³e
przez kijowsk¹ œmietankê –
polityków i biznesmenów –
red.)? Myœlê, ¿e pochwaliæ
siê tym mog¹ tylko nielicz-
ni. Tymczasem po terenie
ogromnej rezydencji w Bu-
kach, pod Skwyr¹ pospace-
rowaæ mo¿na prawie swo-
bodnie.

Z ŻYCIA WSPÓŁCZESNYCH MAGNATÓW

staroœci lepiankami, sta³o ca³e
miasto – dwupiêtrowy dom –
zamek na najbardziej widocz-
nym miejscu, otacza³y kryte
tarasy widokowe, które ze
wzglêdu na du¿e rozmiary nie
sposób nazwaæ altankami,
ogromne zabudowania gospo-
darcze, mini-dendropark.

leg³oœci Ukrainy. Tradycyjne
piêæ wie¿, uwieñczonych cha-
rakterystycznymi ukraiñski-
mi kopu³ami, uzupe³niaj¹
dotychczas niespotykane pó³-
okr¹g³e kszta³ty g³ównego
pomieszczenia. Na zewn¹trz –
mozaika, miedziane drzwi z
p³askorzeŸbami œwiêtych, wi-
tra¿e, marmur. Wewn¹trz (jak
dowiedzia³em siê póŸniej) –
ikonostas o ogromnej wartoœci.

Ochroniarz, który powa¿nie
przechadza³ siê wokó³ cerkwi,
na moje pytanie, kto zbudo-
wa³ takie cudo odpowiedzia³
krótko: „Pañstwo”. Wiêcej nic
siê nie dowiedzia³em. Myœla-
³em, ¿e znalaz³em odpowiedŸ
na pytanie, co to jest za „pañ-
stwo”, bo przy wejœciu do
dzwonnicy przeczyta³em, ¿e
nazwana zosta³a na czeœæ
Kuczmy Dani³a Prokopowicza,
ale siê myli³em. Nieco wiêcej
zrozumia³em, dziêki innym
ochroniarzom, którzy ku

sposób swe opony, a piesi, dla
których s¹ przewidziane spe-
cjalne, niedu¿e mostki, mog¹
siê przygl¹daæ i oceniaæ ten
niezwyk³y pomys³ architek-
tów. Dalej – „kamienny sad”
z fontann¹ i rzeŸb¹ dziew-
czyny. Mówi¹, ¿e rzeŸba przed-
stawia córkê gospodarza. Za

Iwan Miko³ajowicz Sus-
³ow urodzi³ siê 17. 06. 1958 r.
w m. Skwyry w rodzinie urzêd-
nika. Swoj¹ karierê zawodow¹
zaczyna³ jako zwyk³y robotnik.
Obecnie stoi na czele ogrom-
nej agroprzemys³owej korpo-
racji „Skwyra”, ³¹cz¹c pracê ze
studiami w Narodowej Akade-
mii Prawniczej im. Jaros³awa
M¹drego. Jest równie¿ filan-
tropem. Oprócz Domu Dziecka
w Bukach, ma zamiar, zbudo-
waæ jeszcze szeœæ podobnych
domów.

„Maj¹tek ziemski” Sus³owa

Cerkiew œw. Eugeniusza, nazwana tak na czeœæ syna
Iwana Sus³owa

Dzwonnica Dani³a
Prokopowicza Kuczmy Jedno z wejœæ do œwi¹tyni

Most, przez który przelewa siê woda

Do Buków zaprowadzi³a
mnie ciekawoœæ. Zobaczy³em
w jednym z przewodników
zdjêcie cerkwi o niezwyk³ej
architekturze i postanowi³em
j¹ osobiœcie „dotkn¹æ”. Tego,
¿e bêdzie to niezwyk³a wy-
cieczka, domyœli³em siê, gdy
na g³uchej drodze miêdzy
Skwyr¹ i celem mojej wypra-
wy, przemkn¹³ obok mnie
elegancki „Bentley”, jakiego
i w Kijowie zobaczyæ mo¿na
niezwykle rzadko.

To, co zobaczy³em na miej-
scu, przekroczy³o wszystkie
moje oczekiwania. W centrum
niedu¿ej wsi, z pochylonymi od

Naprzeciwko – na drugim
brzegu rzeki – cerkiew, która
by³a celem mojej wyprawy.
Obok niej kaplica i wysoka
dzwonnica, o których nie by³o
ani s³owa w przewodniku.
Poniewa¿ œwi¹tynia sta³a przy
samej drodze, swoj¹ wycieczkê
rozpocz¹³em w³aœnie od jej
zwiedzania.

Cerkiew œw. Eugeniusza
(doœæ rzadka nazwa dla œwi¹-
tyni na Ukrainie – aut.) – to
z pewnoœci¹ jedna z najbar-
dziej interesuj¹cych budowli,
spoœród gmachów s³u¿¹cych
kultowi, które powsta³y od cza-
sów proklamowania niepod-

mojemu zdziwieniu zgodzili siê
oprowadziæ mnie po wy¿ej
wspomnianej posiad³oœci. „To
wszystko jest w³asnoœci¹ Iwa-
na Miko³ajewicza Sus³owa” –
zaspokoi³ moj¹ ciekawoœæ jeden
z nich, dodaj¹c, ¿e to bardzo
powa¿ny przedsiêbiorca.

Bukowski biznesmen urz¹-
dzi³ tu wszystko z rozmachem.
Tu¿ za pomieszczeniem dla
ochroniarzy zaczyna siê most,
którego niezwyk³oœæ polega na
tym, ¿e niedu¿a iloœæ wody
stale przelewa siê przez niego.
Samochody, które wje¿d¿aj¹
na terytorium posiad³oœci au-
tomatycznie czyszcz¹ w ten

nim przedziwny domek, po-
dobny do straganu, w którym
sprzedawane s¹ upominki.
Obok niego bardzo lubi¹ sobie
robiæ zdjêcia miejscowi nowo-
¿eñcy, których bez ¿adnych
problemów tu wpuszczaj¹.

Tymczasem ten domek
okazuje siê byæ  najzwyczaj-
niejsz¹ toalet¹.

Wielu jest tak¿e chêtnych
do zrobienia zdjêæ w g³êbi
posiad³oœci Iwana Miko³aje-
wicza. To jest mo¿liwe! Tam,
za domkiem myœliwskim,
znajduje siê mini-zoo. Jest
tam jeleñ, pawie i dwie pary
niedŸwiedzi. Chocia¿ nie-
dŸwiedzie maj¹ doœæ du¿e
woliery, jednak zrobi³o mi siê
ich ¿al. Nie œpi¹, choæ jest
przecie¿ zima. Bo ka¿dy dzieñ
s¹ karmione!

W tym miejscu bezp³atna
wycieczka siê koñczy. Wy¿ej –
tam, gdzie znajduje siê dom –
zamek i tarasy widokowe –
obcych ludzi siê nie wpuszcza.
Có¿ i za to dziêkujemy. Gdzie
indziej podobny bogacz scho-
wa³ by siê za du¿ym parka-
nem, za którym biega³yby z³e
psy; a tu proszê bardzo – i zoo,
i cudo-most, i cudo-wc.

Bukowski ziemianin naœla-
duje stare tradycje szlachty
XIX w., która bezp³atnie wpu-
szcza³a wszystkich chêtnych
do swoich parków (chocia¿ na

to by³y wyznaczone okreœlone
dni). Na tym filantropia Iwana
Sus³owa siê nie koñczy. Obok
cerkwi znajduje siê oœrodek
rozwoju dziecka zwany „sió-
demk¹” (ulubiona cyfra Iwana
Sus³owa), zbudowany, dziêki
œrodkom finansowym dyrek-
tora agrofirmy „Skwyra”. Takie
w³aœnie stanowisko zajmuje
nasz bohater. Rzeczony oœro-
dek, to tak naprawdê dom
dziecka doskonale wyposa-
¿ony i ze wszystkimi wygodami,
jakie tylko mo¿na sobie
wyobraziæ.

Zaginiony
 kijowski zabytek

Czy pamiêtacie pañstwo
cudown¹ fontannê, która
sta³a niegdyœ na g³ównym
placu Kijowa. Dziêki okr¹g³ym
kszta³tom i kolorowemu oœwie-
tleniu, zwana by³a powszech-
nie „ruletk¹”. Potem j¹ zde-
montowano. Na szczêœcie nie
zaginê³a. Mo¿liwe, ¿e ju¿ latem
ulubiona fontanna mieszkañ-
ców Kijowa pojawi siê w Bukach.
Przynajmniej, miejsce dla niej,
obok cerkwi, jest aktywnie
przygotowywane. Chocia¿
ochroniarze nic nie chc¹ mówiæ
na ten temat, wœród ludzi „cho-
dz¹” takie plotki.

To jeszcze jeden powód, by
przyjechaæ do Buków, najle-
piej w ciep³ej porze roku.
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- brygady budowlanej (zbro-
jarze, betoniarze, cieœle,
murarze) do obiektu w Pol-
sce; wartoœæ prac oko³o
400.000 euro
- 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,

7879816
info@bcj-konsalting.eu

Prowadzimy nabór kandy-
datów do pracy w zak³adzie
przetwórstwa warzyw i owo-
ców na okres 6 miesiêcy.

Kontakt:
BCJ Konsalting, Sp. z o.o.,

Oddzia³ w Polsce
ul. Karkonoska 10/210,

53-015 Wroc³aw
NIP: 2010000296,

REGON: 160093434
tel.  (071) 7879815,

7879816

POSZUKUJEMY
PRACOWNIKÓW

JAK DOJECHAĆ
DO BUKÓW?

Jedziemy odesk¹ tras¹ do
Bia³ej Cerkwi. St¹d, pozosta-
wiaj¹c po lewej stronie park
„Aleksandria” zgodnie z dro-
gowskazami na Skwyrê. W
centrum Skwyry, za stacj¹
benzynow¹ skrêciæ na prawo
i w nastêpnej wsi (Du¿e Er-
czyki) znowu na prawo, zgod-
nie z drogowskazem na Ro-
gozn¹.

Je¿eli bêdziecie siê trzymaæ
siê dok³adnie tego planu na
pewno nie zab³¹dzicie.

Jeszcze jedna zagadka
Co ma z tym wszystkim

wspólnego ojciec poprzedniego
prezydenta, na czeœæ którego
zbudowano dzwonnicê? Je¿eli
daæ wiarê plotkom to w³aœnie
Leonid Dani³owicz uratowa³
¿ycie syna Iwana Sus³owa, Eu-
geniusza (st¹d te¿ nazwa
cerkwi – aut.), odnalaz³szy dla
ciê¿ko chorego bardzo rzadkie
leki.

No i czym, moi drodzy
Czytelnicy, ró¿ni siê ta
wspó³czesna opowieœæ, od
starych opowieœci, o Ostrogs-
kich, Potockich, Branic-
kich?

PRACA W POLSCE

JACEK BORZÊCKI tekst
STANIS£AW SZARZYÑSKI
zdjêcia

Przemyskiego arcybis-
kupa-seniora, Ignacego To-
karczuka, odwiedzi³ – z okazji
obchodzonych przez niego
w dniu 1 lutego urodzin i za-
razem imienin – m³odzie¿owy
chór „Lilia” z S¹dowej Wiszni,
dzia³aj¹cy przy tamtejszym
oddziale Towarzystwa Kultury
Polskiej Ziemi Lwowskiej.
Dziewczêta i ch³opcy, ubrani
w piêkne ludowe stroje kra-
kowskie, zaœpiewali dostoj-
nemu solenizantowi, rozpo-
czynaj¹cemu 92 rok ¿ycia,
¿yczenia, kolêdy oraz pieœñ
„Polskie kwiaty”. WyraŸnie
wzruszony ksi¹dz arcybis-
kup-senior, wspomina³ ro-
dzinne strony i dramatyczne
okolicznoœci ich opuszczenia.

„Sprawiliœcie mi wielk¹
radoœæ, zw³aszcza t¹ pieœni¹
o kwiatach polskich. To mnie
wzruszy³o, bo ja te¿ jestem
stamt¹d. Moje rodzinne strony
to historyczny Zbara¿” - po-
wiedzia³ abp Tokarczuk,
wspominaj¹c, ¿e tam urodzi³
siê i by³ ochrzczony w 1918
roku, tam ukoñczy³ gimna-
zjum, a w 1942 roku, po stu-
diach na Uniwersytecie Jana
Kazimierza we Lwowie, zosta³
wyœwiêcony na kap³ana w
tajnym lwowskim seminarium
duchownym. Gdy po raz drugi
wkroczyli do Lwowa bolsze-
wicy, postawili mu pytanie:
albo na Sybir, albo na zachód.
I w ten sposób, pod przymu-
sem, w 1946 roku ks. Tokar-
czuk znalaz³ siê w granicach
powojennej Polski. Tutaj, na
wydziale filozoficznym Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubel-
skiego, uzyska³ stopieñ dok-
torski, a w 1966 roku zosta³
mianowany, przez papie¿a

Paw³a VI, biskupem ordyna-
riuszem diecezji przemyskiej,
w której zas³yn¹³ jako budow-
niczy koœcio³ów. Mimo zakazów
ze strony komunistycznej
w³adzy, inicjowa³ i wszech-

stronnie wspiera³ budowê
ponad 400 œwi¹tyñ, w tym
niektóre wzniesione zosta³y
w ci¹gu jednej nocy z wczeœ-
niej przygotowanego i pota-
jemnie zwiezionego materia³u.

Pokazuj¹c m³odym chó-
rzystom najnowszy, 16 tom
wydawniczej serii: „Koœcio³y
i klasztory rzymsko-katolickie
dawnego województwa rus-
kiego”, gdzie opisane s¹ m.in.
koœcio³y Tarnopola i okolic,
w tym wiele zabytkowych
œwi¹tyñ, zniszczonych przez
Sowietów, abp Tokarczuk po-
wiedzia³: „Zobaczcie, wszystko
to zbieramy, historiê Wasz¹
i Waszego koœcio³a te¿. Wa-
szych œwi¹tyñ, które by³y od
wieków, a potem przesz³y
nieraz ciê¿k¹ historiê, w³aœnie
w ostatnich dziesi¹tkach lat.
A wiêc pamiêæ, œwiadectwo
o tamtych stronach nie zginie.
I wy jesteœcie œwiadectwem tej
pamiêci, tej mi³oœci, tego piê-
kna, tych miejsc i tych kwia-
tów, które wszyscy kochamy.
Zaczynam 92 rok ¿ycia i pa-
miêci¹ o tych w³aœnie kwia-
tach, o tych œwi¹tyniach i o
Was wszystkich – ¿yjê i  modlê
siê, a¿eby przyszed³ czas spra-
wiedliwoœci, wolnoœci i godnoœci
dla ka¿dego narodu, dla
ka¿dego cz³owieka”.

Jubileusz przemyskiego arcybiskupa�seniora, Ignacego Tokarczuka

JA TEŻ JESTEM STAMTĄD

Wspólne zdjêcie z arcybiskupem-seniorem, Ignacym Tokarczukiem

Przemyski arcybiskup-senior,  Ignacy Tokarczuk przyjmuje
¿yczenia urodzinowo-imieninowe od Haliny Wójcickiej,
kierowniczki chóru „Lilia” i zarazem prezeski oddzia³u
TKPZL w S¹dowej Wiszni

„Sprawiliœcie mi wielk¹ radoœæ, zw³asz-
cza t¹ pieœni¹ o kwiatach polskich. To
mnie wzruszy³o, bo ja te¿ jestem stamt¹d.
Moje rodzinne strony to historyczny
Zbara¿” – powiedzia³ abp Tokarczuk
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STANIS£AWA KALENOWA

18 stycznia 2009 r. piêcio-
osobowa delegacja Organiza-
cji Polskich Kombatantów
wojny 1939 – 1945 i Osób Re-
presjonowanych miasta Lwowa
wyruszy³a do Warszawy.
Zostaliœmy  zaproszeni przez
przewodnicz¹cego Komitetu
Honorowego obchodów 70.
rocznicy wybuchu II wojny
œwiatowej, Sekretarza Stanu,
W³adys³awa Bartoszewskiego
oraz Kierownika Urzêdu do
Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, Janusza
Krupskiego. Uczestniczyliœmy
w uroczystej inauguracji ob-
chodów 70. rocznicy wybuchu
II wojny œwiatowej oraz  w  kon-
cercie galowym reprezenta-
cyjnego zespo³u Wojska
Polskiego: „Póki w narodzie
myœl swobody ¿yje”, który

odby³ siê w teatrze Wielkim,
w sali Moniuszki.

Przedstawienie, które mie-
liœmy okazjê obejrzeæ, to po-
wieœæ o trudnej drodze do
wolnoœci i o niez³omnym naro-

KOMBATANCI W WARSZAWIE

dzie, który nigdy nie traci³
nadziei na odzyskanie niepod-
leg³oœci, o trudnych polskich
losach, o pokoleniu, które nig-
dy nie zw¹tpi³o w sens walki
o wolnoœæ narodu.

Z myœl¹ o lepszej przy-
sz³oœci, przypomniano o tej
strasznej lekcji historii. a cent-
ralne obchody w Gdañsku,
przewidziane na 1 wrzeœnia
br. bêd¹ tego wyrazem.
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REKLAMA KOMERCYJNA
Ogłoszenia niekomercyjne,
po uzgodnieniu z redakcją, mogą
być drukowane nieodpłatnie

ВНУТРIШНI СТОРІНКИ
STRONY WEWNĘTRZNE

ВНУТРIШНI СТОРІНКИ
STRONY WEWNĘTRZNE

OСTAHHЯ  СТОРІНКA
STRONA OSTATNIA

ПЕРША СТОРІНКА
PIERWSZA STRONA

1 см2................ 8,5 грн.

повноколірний
pełny kolor

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

повноколірний
pełny kolor

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

чорно�білі
czarno�białe

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

повноколірний
pełny kolor

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

Na zlecenie naszych klientów umieszczamy
również ogłoszenia w prasie ukraińskiej

19 lutego, czwartek – G. Rossini „Cyrulik sewilski”
opera w 3 aktach, pocz¹tek o godz. 18.00
20 lutego, pi¹tek – P. Czajkowski „Dziadek do orzechów”
balet w 2 aktach, pocz¹tek o godz. 18.00
21 lutego, sobota – P. Mascagni „Rycerskoœæ wieœniacza”
opera jednoaktowa, pocz¹tek o godz. 18.00
22 lutego, niedziela –  M. £ysenko „Nata³ka Po³tawka”
opera w 3 aktach, pocz¹tek o godz. 12.00
L. Minkus „Don Kichot” balet w 3 aktach,
pocz¹tek o godz. 18.00
26 lutego, czwartek – D. Verdi „Traviata” opera
w 4 aktach, pocz¹tek o godz. 18.00
C. Pugni „Esmeralda” balet w  3 aktach, pocz¹tek  o  godz. 18.00
28 lutego, sobota –  G. Verdi „Trubadur” opera
w 4 aktach, pocz¹tek o godz.18.00

REPERTUAR OPERY LWOWSKIEJ
luty 2009 r.

Pod takim has³em og³a-
szamy akcjê zbierania pa-
mi¹tek z Kresów. Mog¹ to byæ
fotografie z czasów przedwo-
jennych i okresu komunis-
tycznego. Rodzinne pami¹tki,
które zalegaj¹ na dnie szuf-
lady, a przedstawiaj¹ wyda-
rzenia z ¿ycia rodziny, fragmenty
miasta - przestrzeni, zabudo-
wañ itp. Prosimy, aby zdjêcia
zosta³y opisane, gdzie i kiedy
je wykonano, podczas jakich
wydarzeñ i czy wyra¿aj¹ Pañ-
stwo zgodê na ewentualn¹
publikacjê.

Pomys³odawc¹ akcji jest
p. Wojciech Smoter z Szaro-
wa (Ma³opolska). Od wielu lat

KONSULAT GENERALNY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WE LWOWIE

Konkurs języka i kultury polskiej
„Znasz�li ten kraj?”

Szanowni Nauczyciele,
Zachêcamy Pañstwa do zapoznania siê z regulaminem

konkursu jêzyka i kultury polskiej „Znasz-li ten kraj?”,
adresowanego do dzieci i m³odzie¿y ucz¹cych siê jêzyka
polskiego poza istniej¹cymi na Ukrainie piêcioma szko³ami
z polskim jêzykiem nauczania. Wszelkie informacje o kon-
kursie, warunkach udzia³u i wymaganych umiejêtnoœciach
uczestników mog¹ Pañstwo znaleŸæ na stronie internetowej
Konsulatu: www.konsulat.lviv.ua.

Mamy nadziejê, ¿e konkurs ten, obejmuj¹cy swoim zasiê-
giem wszystkie punkty nauczania jêzyka polskiego, bêdzie
nie tylko wa¿nym sprawdzianem, ale tak¿e przygod¹ dla
Waszych uczniów. Oczekujemy, ¿e przyczyni siê do intensy-
fikacji kontaktów i wymiany doœwiadczeñ pomiêdzy
poszczególnymi oœrodkami. Chcemy, aby konkurs m.in. dziêki
atrakcyjnym nagrodom, zachêca³ m³odych pasjonatów
jêzyka i kultury polskiej do podwy¿szania swoich kwalifikacji
i rozszerzenia posiadanej wiedzy.

Korzystaj¹c z okazji pragniemy wyraziæ serdeczne podziê-
kowania wszystkim Pañstwu, którzy przyczynili siê do
opracowania regulaminu i realizacji tego projektu, a szcze-
gólnie nauczycielom, delegowanym do pracy na Ukrainie
przez CODN: p. Agnieszce Boruckiej, p. Barbarze Gajewskiej,
p. Ludwice Szymañskiej, p. Jerzemu Kowalewskiemu, p. Annie
Górzyñskiej oraz p. Zygmuntowi Niewiadomskiemu.

Lwów, 16 stycznia 2009 r.

Regulamin Konkursu Jêzyka i Kultury Polskiej
„Znasz-li ten kraj?”

1. Organizatorem konkursu jest Konsulat Generalny RP
we Lwowie, który tak¿e pokrywa koszty, zwi¹zane z dojazdem
i pobytem uczestników konkursu oraz opiekunów we Lwowie,
a tak¿e jest fundatorem nagród,

2. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i m³odzie¿y ucz¹-
cych siê jêzyka polskiego i wiedzy o Polsce w ró¿nych punk-
tach nauczania jêzyka polskiego (m.in. szko³y sobotnie przy
towarzystwach, parafiach, szko³ach ukraiñskich; fakulta-
tywy jêzyka polskiego; uczniowie ucz¹cy siê jêzyka polskiego
jako obcego), poza piêcioma szko³ami z polskim jêzykiem nauczania.

3. Konkurs bêdzie przeprowadzony w dwóch kategoriach
wiekowych wed³ug klas w szko³ach ukraiñskich:

Grupa I: dzieci i m³odzie¿ klas IV – VII,
Grupa II: m³odzie¿ klas VIII – XI.
4. Ka¿dy punkt nauczania ma prawo wytypowaæ do udzia³u

w konkursie maksymalnie po 2 osoby z ka¿dej kategorii
wiekowej. Sposób wyboru reprezentantów punktów nauczania
pozostaje w gestii nauczycieli, ale sugeruje siê przeprowadzenie
etapu szkolnego.

5. Konkurs odbêdzie siê 28 – 29 marca 2009 r. we Lwowie.
6. Zg³oszenia do udzia³u w konkursie powinny byæ doko-

nane przez ww. punkty nauczania jêzyka polskiego (nie
przyjmujemy zg³oszeñ osób prywatnych) do 28 lutego 2009 r.
Prosimy o wype³nienie za³¹cznika oraz przes³anie go w ww.
terminie na adres:

7. Konsulat Generalny RP we Lwowie, ul. Iwana Franki
110, 79011 Lwów,

8. Informacja o konkursie udzielana jest telefonicznie przez
pracowników Konsulatu: p. Barbarê Pacan oraz konsula
Marcina Zieniewicz (tel. /322/ 60 10 00),

9. Konkurs w obydwu kategoriach wiekowych bêdzie sk³adaæ
siê z dwóch czêœci: pisemnej i ustnej,

Pozosta³e informacje na stronie Konsulatu:
www.konsulat.lviv.ua

jeŸdzi po Kresach dokumen-
tuj¹c ró¿ne miejsca, jego
zabytki, ale równie¿ i zwyk³¹
codziennoœæ. Niestety nie ma
on mo¿liwoœci dotarcia do
prywatnych zbiorów miesz-
kañców, st¹d proœba o og³o-
szenie na ³amach naszej
gazety. Celem akcji jest ska-
nowanie i opisanie tych pa-
mi¹tek, a w koñcowej fazie
publikacja. „Byæ mo¿e jest to
ju¿ ostatnia szansa, by udo-
kumentowaæ nieznane skarby
Kresów”- wyra¿a swój niepokój
pan Wojciech. Nie wyklucza
siê atrakcyjnych nagród dla
tych, którzy przyœl¹ ciekawe
materia³y.

OCALIĆ
OD ZAPOMNIENIA

HUMOR ŻYDÓW GALICYJSKICH
WG HORACEGO SAFRINA

Arcybogacz Saul Lubliner
rozmawia z przysz³ym ziêciem
w cztery oczy.

- Poniewa¿ dotr¹ do pana
ró¿ne s³uchy na temat mojej
przesz³oœci, wolê sam o sobie
wszystko powiedzieæ. A wiêc:
prawd¹ jest, ¿e dwukrotnie sie-
dzia³em za sfa³szowane weksle
i upozorowane bankructwo.
Faktem jest, ¿e z Odessy do
Lwowa nie przenios³em siê,
lecz uciek³em, poniewa¿ pope³-
ni³em defraudacjê. Ale za to
dajê mojej córce dwieœcie tysiêcy
guldenów posagu. A teraz
proszê mi opowiedzieæ o sobie.

- Ja mimo to gotów jestem
zostaæ pañskim ziêciem. Teraz
ju¿ pan wie wszystko i o mnie...
***

Gerszon Bitter by³ znanym
bogaczem w Gródku Jagielloñ-
skim. Pewnego dnia do jego
mieszkania dosta³ siê ¿ebrak.
Gerszon uœcisn¹³ mu d³oñ
i pozdrowi³ s³owami, jakimi
wita siê przyjezdnych:

- Szolem alejchem!
Zdziwiony ¿ebrak pyta:
- Z czego szanowny pan

wnosi, ¿e nie jestem tutejszy?
- Gdybyœ by³ tutejszy, dobry

cz³owieku, to byœ wiedzia³, ¿e
nikomu nie dajê ja³mu¿ny.

KG

Humor
naszych
czytelników
Magik i papuga

Na statku jest magik i pa-
puga. Magik zabawia pasa¿e-
rów sztuczkami, a papuga
bardzo uwa¿nie obserwuje.
Magik robi sztuczkê z kape-
luszem,  raz kapelusz jest, po-
tem znika i znów siê pojawia.
Jak tylko magik skoñczy³
sztuczk¹, papuga mówi - nie
ten sam kapelusz, nie ten
sam kapelusz. Magik jest
wœciek³y, ale musi zabawiaæ
pasa¿erow i robi sztuczkê z
kartami. Prosi, aby wybraæ
kartê z talii i w³o¿yæ j¹ z
powrotem. Magik pokazuje
potem, jaka to by³a karta. Jak
tylko skoñczy³ papuga krzy-
czy: „Wszystkie karty w tali –
to asy, wszystkie karty w tali
– to asy”. Magik , mia³ ju¿ tego
doœæ i chcia³ udusiæ papugê,
ale w³aœnie przysz³a wielka
burza i zatopi³a statek. Tak siê
z³o¿y³o, ¿e na desce z rozbitego
statku wyl¹dowa³ magik i pa-
puga. Odwrócili siê plecami do
siebie i nie rozmawiaj¹. Mija
dzieñ, dwa, trzy – ci¹gle nie ga-
daj¹. Czwartego dnia papuga
odwraca siê i mówi do magika:
„No gdzie ten statek?”

Nades³a³ Edward Twardus
z Kanady

Dzia³o siê to w czasach,
kiedy w³adza radziecka za-
ciekle zwalcza³a religiê, jako
opium dla ludu i zabobon.
Nauczycielka na lekcji oznaj-
mi³a dzieciom, ¿e Bóg nie
istnieje, wiêc nie musz¹ sobie
nim zawracaæ g³owy. Jako
praktyczny dowód zapropo-
nowa³a:

- Wszystkie dzieci robi¹ figê
i unosz¹ r¹czki do góry. Zo-
baczycie, ¿e siê nic nie stanie,
bo nie ma Boga!

Wszystkie dzieci z wyj¹t-
kiem jednego pos³usznie pod-
nios³y r¹czki.

- A ty czemu, Abramku, nie
zrobi³eœ figi?

- Bo to jest tak, proszê pani.
Jeœli Boga nie ma, to komu ja
tê figê pokazujê? A jeœli jest -
to po co sobie psuæ stosunki?

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

POLSKIE
RADIO
PRZEZ
SATELITĘ

JAK SŁUCHAĆ
POLSKICH AUDYCJI
NA UKRAINIE

Audycje o Polakach
na Ukrainie
w Radiu Opole
Kliknij: http://
www.radio.opole.pl/
moduly/akcje/ukraina/
Do poprawnego odtworzenia
audycji polecamy program
WinAmp. Do pobrania
ze  strony www.winamp.com.
Klikaj¹c na http://
www.radio.opole.pl/
moduly/akcje/ukraina,/
mo¿na pos³uchaæ
o osobach, zwi¹zanych
ze Stanis³awowem.
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Stale współpracują:
Szymon Kazimierski, Piotr Jan�
czarek, Tadeusz Olszański,
Tadeusz Kurlus, Jacek Borzęcki,
Renata Klęczańska, Helena
Gołąb, Maciej Dęboróg�Bylczyński,
Wojciech Krysiński, Eugeniusz
Tuzow�Lubański, 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

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

Audycja Radia „Rzeszów” o polskim dziedzictwie
kulturowym i o Rodakach na Ukrainie
Od marca 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

B³êdnie podane nazwy
miejscowoœci
W numerze KG nr 2 z dnia
2 lutego 2009 strona 19 – „Ar-
chiwariusz rodów polskich”
jest nazwa w Bulkowie, winno
byæ w Bolkowie; jest nazwa
w Bia³ej Krynicy winno byæ
w Bia³okrynicy.

Sprostowanie nades³a³
Edmund Borkowski

SPROSTOWANIE

Szanowni Czytelnicy! Jeżeli macie jakieś pytania pod
adresem Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, prosimy je
przekazywać (najlepiej w formie pisemnej) do naszej redakcji.
Odpowiedzi uzyskacie Państwo na łamach naszego pisma.
Adres e�mail:kuriergalicyjski@wp.pl
Adresy pocztowe:
w Stanisławowie: вул. Івасюка, 60
76002 м. Івано�Франківськ
we Lwowie: вул. Дудаєва, 12/9
79005 м. Львів

KONSULAT GENERALNY
RZECZYPOSPOLITEJ WE LWOWIE

Wydzia³ Wizowy:
ul. Smi³ywych 5, 79044 Lwów,

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

Kierownik: Konsul Grzegorz Stykowski

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
Kierownik: konsul Bo¿enna Iwiñska

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.

W dziale pracuj¹: konsul Marcin Zieniewicz
(kierownik), konsul Jacek ¯ur,

p. Barbara Pacan.
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

Kierownik Wydzia³u: Izabella Rybak,
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
Kierownik: Ma³gorzata Kasperkiewicz

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

W celu u³atwienia kontaktu prosimy
o uprzednie umawianie siê na wizytê

drog¹ telefoniczn¹

PYTANIA DO KONSULA RP
NIEPRZYJEMNA SPRAWA
W numerze poprzednim „KG”
na stronie 11, w artykule o Ho-
norowym Konsulu Ukrainy w
Poznaniu pomylono nazwisko
konsula z nazwiskiem autora
artyku³u. Panów £UKASZA
HOROWSKIEGO – Honoro-
wego Konsula Ukrainy w Po-
znaniu oraz KRZYSZTOFA
POMORSKIEGO – autora
artyku³u SERDECZNIE PRZE-
PRASZAMY!
W imieniu redakcji KG – Marcin
Romer
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Kantorowe kursy walut na Ukrainie
14.02.2009, Lwów

 KUPNO UAH                        SPRZEDAŻ UAH
       8,17 1USD       8,28
     10,55 1EUR     10,68
       2,25 1PLN       2,45
     10,00 1GBP     12,00
       2,20                              10 RUR       2,23

KURIER GALICYJSKI
MOŻNA KUPIĆ

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

KURIER galicyjski

Można zaprenumerować
 na poczcie!!!

KOD PRENUMERATY
УКРПОШТА  98780

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

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

PRENUMERATA W POLSCE
Możliwa jest prenumerata redakcyjna do Polski
i innych krajów.
W sprawie prenumeraty gazety do Polski,
prosimy o kontakt pod naszym adresem
e�mail: kuriergalicyjski@wp.pl  lub listownie,
telefonicznie, faxem na numery i adresy podane
w stopce redakcyjnej.

Ponadto
przeczytać i zaprenumerować, a także kupić
„Kurier Galicyjski” można:
w Warszawie
w Słowiańskiej Księgarni Wysyłkowej „Slavica”
przy ul. Gagarina 15
tel. +48(022) 851 39 66   (kod pocztowy 00�753)

Można też kupić nasze pismo:

w Warszawie w „Księgarni Kresowej”,
mieszczącej się w Domu Polonii przy
ul.Krakowskie Przedmieście 23
oraz
w Krakowie w Księgarni „Nestor” przy ulicy
Kanoniczej 13
tel. +48(012) 421 92 94 (kod pocztowy 31�002)

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

CIEKAWE STRONY
INTERNETOWE
O KRESACH
www.kresy.pl

MARIA BASZA
tekst i zdjêcia

Z nowego œrodka lokomocji
korzystaæ bêd¹ przede wszyst-
kim turyœci. „Cudo-poci¹g”
zosta³ wyposa¿ony w sprzêt
nag³aœniaj¹cy i s³uchawki,
dziêki którym turyœci otrzy-
maj¹ informacje o zwiedza-
nych w trakcie jazdy obiektach.
Obecnie informacje nadawane
s¹ jedynie w jêzyku ukraiñ-
skim, w przysz³oœci turyœci
zagraniczni us³ysz¹ równie¿
swój jêzyk ojczysty, niew¹t-
pliwie na ulicach lwowskich
zabrzmi tak¿e jêzyk polski.

Trasa przejazdu: Rynek –
ul. Piekarska (Cmentarz £y-
czakowski) – Aleje Swobody –
pl. œw. Jura – pl. Dworcowy
(przy dworcu kolejowym) –
Rynek. Czas przejazdu – oko³o
pó³torej godz. W pierwszy kurs
pojazd wyje¿d¿a o godz. 10,
w ostatni – o 16.

Ka¿dy pasa¿er, posiada-
j¹cy bilet wycieczkowy, mo¿e
wysiadaæ i wsiadaæ na dowol-
nym przystanku. Bilet jest
wa¿ny jeden dzien. Cena jed-
nego biletu wynosi 30 grywien
(oko³o 15 z³). Natomiast cena

biletu rodzinnego – rodzice
oraz dzieci do lat 13 wynosi 60
grywien (oko³o 30 z³).

Lew Pidliseckyj, który spro-
wadzi³ pojazd do Lwowa nie
zdradzi³ ceny tego œrodka loko-
mocji, który wyprodukowa³a
fabryka Road Trans Tchu Tchu
w Niemczech. Mer miasta
Lwowa Andrij Sadowyj dziêko-
wa³ koordynatorowi za „przy-
jaŸñ biznesu z w³adz¹”. Pan
mer zapowiedzia³, i¿ delegacje,
przyje¿d¿aj¹ce do Lwowa,
bêd¹ mog³y zwiedzaæ miasto,

NOWA ATRAKCJA
DLA TURYSTÓW
W ka¿dy weekend z Rynku we Lwowie, o godz. 10 (czasu miejscowego)
wyrusza nowy pojazd mechaniczny na czterech kó³kach – tzw. „cudo-poci¹g”.
Cacko to, rzeczywiœcie, posiada pseudo lokomotywê i wagony. Mnie
osobiœcie ten pojazd bardziej kojarzy siê z tramwajem. Lwów otrzyma³
dwa takie pojazdy. Ka¿dy z nich zmieœci jednoczeœnie 56 osób. Dodatkowym
atutem tego œrodka lokomocji jest to, i¿ jest ogrzewany oraz posiada
szklany dach.

korzystaj¹c z nowego pojazdu.
„Cudo-poci¹g bêdê pokazy-
wa³ prezydentom wszystkich
miast” – powiedzia³ Andrij
Sadowyj.

Lwów, jako pierwsze miasto
na Ukrainie posiada tego typu
œrodek lokomocji. Istnieje
równie¿ mo¿liwoœæ wynajêcia
„cudo-poci¹gu” na uroczys-
toœci rodzinne, np. na wesele.
Dodatkowe informacje mo¿na
znaleŸæ na stronie:
www.chudotour.com.ua.

Korzystaj z uslug
polskich przewodników ze Lwowa!

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

tel.: 8067 747 73 29, 8067 675 06 62

Fachowe oprowadzanie po Lwowie, pilotowanie
grup turystycznych po Kresach

tel.: 0�0380679447843

KG


