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Niezależne pismo 
Polaków na Ukrainie
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ANNA GOrDIJEWSKA
WOJCIECH JANKOWSKI

w konsulacie Generalnym od-
było się spotkanie z nowym ambasa-
dorem Rzeczypospolitej Polskiej na 
Ukrainie. Bartosz Cichocki uzyskał 
nominację na stanowisko 8 marca. 
Przybył na spotkanie z lwowskimi 
Polakami bardzo szybko –dokładnie 
miesiąc później.

Konsulat Generalny RP we Lwo-
wie zaprosił przedstawicieli polskich 
organizacji, stowarzyszeń, klubów 
i mediów ze Lwowa. Konsul gene-
ralny Rafał Wolski zapowiadał kolej-
nych polskich liderów, którzy mówili 
o działalności swoich organizacji. 
Wielu z nich życzyło ambasadorowi 
sukcesów w czasie pełnienia nowej 
misji na Ukrainie.

Bartosz Cichocki we wstępie po-
wiedział do lwowskich Polaków:

– Przyjeżdżam, żeby się pań-
stwu przedstawić, żeby państwo nie 
mieli wątpliwości, że w Kijowie działa 
placówka, która jest waszą placów-
ką. Czuję się waszym ambasado-
rem. Zamierzam sprawować swoją 
funkcję poprzez Konsulat Generalny 
w ścisłej współpracy z organizacjami 
polskimi ze Lwowa.

Nowy ambasador zapewnił 
obecnych o swoim wsparciu.

– Deklaruję ze swojej strony 
chęć i determinację, żeby państwa 
wspierać. Polacy są częścią współ-
czesnego państwa ukraińskiego, 
polskie dziedzictwo jest częścią 
dziedzictwa ukraińskiego. Mamy tu 
swoje miejsce, mamy też prawo do 
swojego głosu oraz do uczestnicze-
nia na tych samych prawach co inni 
w budowie państwa ukraińskiego. To 
są piękne historie, ale też bywają to 
dramatyczne historie. Polskość zo-
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stała tutaj okupiona ogromnymi cier-
pieniami, stratami i dziś mamy prawo 
oczekiwać od wolnego państwa ukra-
ińskiego – państwa, które deklaruje 
demokratyczny rozwój – że zapewni 
tutaj polskości swoje miejsce. Wielo-
krotnie o tym rozmawialiśmy także w 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Ukrainy. Towarzyszyłem delegacjom 
najwyższego szczebla w czasie mo-
jej pracy na stanowisku wiceministra. 
Było wiele spraw bolesnych, ale było 
też wiele spraw pozytywnych i kon-
struktywnych, które poruszaliśmy 
w tym czasie. Strona ukraińska też 
mnie zna, jedni z tego bardziej się 
cieszą, drudzy może mniej. Między 
sąsiadami i państwami, które mają 
tak silnie związaną, przeplecioną ze 
sobą historię, trudno żeby nie było 

jakiś kłopotliwych elementów. Myślę, 
że trzeba o nich szczerze i ze wza-
jemnym szacunkiem rozmawiać, i jest 
nadzieja, że znajdą wtedy zrozumie-
nie.

Ambasador Bartosz Cichocki 
powiedział przedstawicielom lwow-
skich mediów, jak wygląda jego mi-
sja w Kijowie:

– Uważam, że jest to jedna z naj-
ciekawszych stolic z punktu widzenia 
polskiej dyplomacji. Ukraina to pań-
stwo, które chce wejść do rodziny 
państw europejskich, do społecz-
ności transatlantyckiej. To państwo, 
stawiające czoła sile, która pragnie 
powstrzymać jej transformację de-
mokratyczną, wolnorynkową. Losy 
tej konfrontacji mają dla nas zasadni-
cze znaczenie. I to jest jedno z waż-

niejszych moich zadań – udzielenie 
wsparcia państwu ukraińskiemu.

Nie zapomniał również o Po-
lakach i polskim dziedzictwie na 
Ukrainie:

– Polskość jest tak zrośnięta z 
dziedzictwem ukraińskim, że trud-
no sobie wyobrazić, by jakikolwiek 
dyplomata pracujący na Ukrainie, 
czy to w Kijowie, czy w Charkowie, 
Łucku, Odessie, Lwowie nie czuł się 
odpowiedzialny za wsparcie kultury 
polskiej oraz materialnego i niema-
terialnego dziedzictwa polskiego, 
polskich stowarzyszeń. To będzie 
ważny element mojej misji.

Spotkanie z ambasadorem Bar-
toszem Cichockim odbyło się 8 kwiet-
nia. Lwowscy Polacy przyjęli nowego 
ambasadora z dużą sympatią.

Bartosz cichocki we Lwowie: 
czuję się waszym ambasadorem

Konsul generalny RP we Lwowie Rafał Wolski (od lewej), ambasador RP w Kijowie Bar-
tosz Cichocki 

– Przyjeżdżam, żeby się państwu przedstawić, żeby nie mieli pań-
stwo wątpliwości, że w Kijowie działa placówka, która jest waszą 
placówką. Czuję się waszym ambasadorem. Zamierzam sprawować 
swoją funkcję poprzez Konsulat Generalny, w ścisłej współpracy 
z organizacjami polskimi ze Lwowa – tak przywitał się z Polakami ze 
Lwowa nowy ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki.

Wszystkiego najlepszego na święta Wielkiej Nocy!
Wiosennych nastrojów, ciepłej i radosnej atmosfery i miłych 
spotkań w rodzinnym gronie.
Drodzy Czytelnicy, jak w Wielkanoc odradza się życie, tak 
niech odrodzą się Wasze nadzieje i wiara w człowieka!

Redakcja Kuriera Galicyjskiego

Jak to u Hemara było
Mirosław Rowicki
s. 8

Rozminować przeszłość
Ołena Betlij
s. 12
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Wolna trybuna

ARTUR DESKA

Chociaż w oczywisty sposób 
wszystkie wybory, te prezydenckie, 
parlamentarne i samorządowe, de-
cydują o przyszłości kraju, a każde z 
nich są wyjątkowe – tak ze względu 
na ich przebieg, jak i ich skutki – to 
zdaje się, że te wybory ukraińskiego 
prezydenta są wyjątkowo wyjątkowe. 
Jest tak chociażby z uwagi na to co 
już się stało – 39 kandydatów i aż 30 
z nich otrzymało po mniej jak 1% gło-
sów. Z pozostałej „dziewiątki” część 
nie zaprezentowała żadnego kon-
kretnego programu, a część obiecy-
wała przysłowiowe „gruszki na wierz-
bie”, a przejawiana przez nich żądza 
władzy była rażąca. I opowieści o 
tych „gruszkach” były (nawet jak na 
wybory) wyjątkowo barwne, i zauwa-
żalna żądza władzy była wyjątkowo 
agresywna. Jednak nie tylko to!

Uważam, że dla wyjątkowości 
tych wyborów najistotniejsze jest to 
czego jesteśmy świadkami (i uczest-
nikami) obecnie. Na polu boju pozo-
stało bowiem dwóch skrajnie różnych 

kandydatów, o skrajnie różnym poli-
tycznym pochodzeniu i różnej historii, 
o skrajnie różnym stylu funkcjonowa-
nia, ze skrajnie różnym widzeniem 
ukraińskich spraw i skrajnie różnymi 
propozycjami co do rozwiązania ukra-
ińskich problemów – to zaś skutkuje 
(u wielu Ukraińców) przekonaniem, 
że skutki dokonanego przez nich 
teraz wyboru zadecydują o skrajnie 
różnej przyszłości Ukrainy i to na 
znacznie dłużej jak tylko na czas ka-
dencji wybranego prezydenta. Ja też 
tak sądzę.

Dlaczego tak? W Ukrainie trwa 
wojna, część terytorium państwa 
znajduje się pod okupacją, kraj jest 
trawiony przez niezliczone patologie 
i problemy. Bezsprzecznie, pomimo 
powolnych zmian, Ukraina trwa w kry-
zysie i jej niezależne istnienie, z róż-
nych przyczyn, jest poważnie zagro-
żone. Wszyscy są przekonani, że w 
takiej sytuacji potrzebne są działania, 
decyzje, rozwiązania – inaczej pań-
stwo czeka katastrofa. Strategiczne 
działania, decyzje i rozwiązania. Traf-

ne działania, decyzje i rozwiązania. 
Skala i rodzaj zagrożeń dla Ukrainy 
jest tak wielka, a ich charakter takie-
go rodzaju, że dla kierujących krajem 
margines bezpieczeństwa (na popeł-
nienie błędów) praktycznie nie ist-
nieje. Powtarzam – moim zdaniem, 
obszary w jakich powinny zostać 
podjęte działania i decyzje i ich skala, 
a także strategiczny charakter skut-
kują tym, że ich następstwa decyzji 
podjętych w najbliższym roku, może 
dwu lat, będą miały długoterminowe, 
nieodwracalne, a nawet niekiedy dra-
styczne skutki. Jako, że w ukraińskim 
systemie politycznym, chociaż parla-
ment i rząd są także ważnymi uczest-
nikami politycznej „gry”, to prezydent 
jest „twarzą” władzy, głównym decy-
dentem, „reżyserem” i „dyrygentem” 
kraju – to właśnie dlatego tak!

Między kandydatami trwa ostra 
walka na słowa i gesty. Co cieka-
we, tylko marginalnie jest to walka 
na programy. Tak, prawda – każdy 
z kandydatów coś obiecuje. Jednak 
także w tej sferze są oni zupełnie róż-
ni. Jeden z nich odwołuje się do zna-

nej przeszłości i sugeruje, by w opar-
ciu o nią (z uwzględnieniem korekt 
„in plus”) budować wizję przyszłości. 
Drugi z kandydatów swoją kompanię 
buduje na rozczarowaniach przeszło-
ścią i nadziejach na przyszłość. Tym 
samym jeden odwołuje się bardziej 
do logiki wyborców, a drugi bardziej 
do emocji. Oczywiście (tradycyjna 
uwaga dla „czytających inaczej”) w 
obydwu kampaniach i jedno, i dru-
gie jest obecne, jednak u jednego 
przeważa jedno (znana przeszłość 
pozwala żywić nadzieję na nieznaną 
przyszłość), a u drugiego drugie (roz-
czarowanie znaną przeszłością skła-
nia do żywienia nadziei na nieznaną 
przyszłość).

Walka trwa. Walka pomiędzy 
kandydatami, sztabami wyborczy-
mi, politycznymi technologami, par-
tiami, oligarchami, prasą, portala-
mi, kanałami telewizyjnymi, wybor-
cami wreszcie. Czasami kulturalna 
i tolerancyjna, czasami brudna, 
chamska i fanatyczna. Stawka jest 
wielka- Ukraina i jej przyszłość. Przy-

O wyborach słów kilka

szłość Ukraińców. Jednak nie tylko 
to! Stawką są też wpływy i pienią-
dze! Wpływy i pieniądze tych, którzy 
są zaangażowani w tę walkę gdzieś 
tam, „na górze”. Ukraina nadal jest 
państwem oligarchicznym (kto ośmie-
li się temu zaprzeczyć?!) i nadal spra-
wowanie w niej władzy oraz posia-
danie wpływów oznacza możliwość 
„robienia pieniędzy”. Dlatego walkę 
o fotel prezydencki – ze wszystkimi 
jej „odsłonami” i „numerami” – trzeba 
postrzegać także jako walkę o pienią-
dze. Teoretycznie to nic niezwykłego 
– szczególnie w Ukrainie. Jednak tym 
razem walka ta ma wyjątkowy charak-
ter – wynika to także z odmienności 
kandydatów. O ile – w mojej ocenie 
– jeden z nich (tak, czy inaczej) sam 
„wygenerował” kapitał i teraz, w 
swoich działaniach z niego korzysta, 
o tyle drugi (chociaż oficjalnie temu 
zaprzecza) został przez kapitał „wy-
generowany”.

Wyjątkowe są to wybory i cho-
ciaż Ukraina znajduje się zazwyczaj 
na peryferiach światowych „potoków” 
informacyjnych, to zarówno te wy-

bory, jak i ich wyjątkowość zostały 
w świecie zauważone. W niektórych 
relacjach z Ukrainy, zamieszczonych 
w szanowanych gazetach i na po-
pularnych portalach internetowych, 
można znaleźć dowody tego, że „de-
mokratyczny” i „postępowy” świat ma 
świadomość jak są one ważne – nie 
tylko dla Ukrainy. Prawda, niestety 
pojawiają się też „w świecie” głosy 
szydercze i prześmiewcze, „używa-
jące” sobie na tym, że tacy a nie inni 
kandydaci i do tego tak, a nie ina-
czej walczą o najważniejsze „krze-
sło” w Ukrainie, ale na szczęście są 
to jednak głosy nieliczne.

Moim zdaniem ani śmiać się, 
ani się cieszyć nie ma z czego! Oby-
watele Ukrainy zostali postawieni 
przed arcytrudnym wyborem! Muszą 
wybierać między przeciwieństwa-
mi i tym samym nie ma mowy o ja-
kimkolwiek kompromisie, „środku”, 
bezpiecznym rozwiązaniu. Muszą 
dokonać tego wyboru w kryzysowej 
sytuacji, a skutki pomyłki mogą być 
nieobliczalne! Przepraszam, z czego 

Już drugi tydzień w środkach masowej informacji dominują tematy związane z ukra-
ińskimi wyborami – z wynikami pierwszej tury oraz z nadziejami i obawami związa-
nymi z turą drugą. Zresztą, nie tylko w telewizji, radiu i gazetach wybory są najważ-
niejsze. Internet i sieci społecznościowe, rozmowy w kawiarniach, sklepach 
i na ulicach, gorące dyskusje w domach. Wybory, wybory, wybory – wszędzie jest 
ich pełno. Na kogo kto głosował, dlaczego, jakie nadzieje, jakie pretensje. Niby 
wszystko jak zwykle – wybory i tyle. Jednak – tym razem to niezupełnie tak!
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Marcin Przydacz spotkał się w 
MSZ Ukrainy z wiceministrem spraw 
zagranicznych Ukrainy Wasylem 
Bodnarem. – Polska niezmiennie 
wspiera walkę Ukrainy z rosyjskim 
najazdem, chociaż rośnie rozczaro-
wanie decyzjami strony ukraińskiej 
cofającymi dialog w obszarze hi-
storycznym. Rozmowy z Wasylem 
Bodnarem nastrajają jednak optymi-

stycznie w tej kwestii – oświadczył po 
spotkaniu Przydacz. Stwierdził też, 
że największym problemem w rela-
cjach polsko-ukraińskich są kwestie 
historyczne, zwłaszcza moratorium 
na ekshumacje w polskich miejscach 
pamięci dla polskich badaczy. Wice-
minister podkreślił, że Polska ocze-
kuje jak najszybszego zniesienia 
zakazu ekshumacji

Podczas konsultacji ministrowie 
omówili sytuację w Donbasie i wspar-
cie międzynarodowe dla Ukrainy w 
obliczu agresji rosyjskiej. Wicemini-
ster opowiedział się też między innymi 
za misją sił pokojowych ONZ w Don-
basie i realizacją porozumień miń-
skich. Spotkanie poświęcono również 
perspektywom rozwoju wewnętrznej 
sytuacji na Ukrainie w przededniu 
drugiej tury wyborów prezydenckich 
zaplanowanych na 21 kwietnia br.

Podczas rozmowy w minister-
stwie oświaty Ukrainy Pawło Hobze-
jem wiceszef polskiej dyplomacji Mar-
cin Przydacz omówił sytuację szkół z 
polskim językiem nauczania, akcentu-
jąc potrzebę dalszego respektowania 
dotychczasowych uzgodnień poczy-
nionych między polskim i ukraińskim 
resortem edukacji.

– Rozpocząłem wizytę na Ukra-
inie od konstruktywnej rozmowy z 
wiceministrem oświaty Ukrainy. Po-
rozumieliśmy się ws. wznowienia 
prac dwustronnej komisji oświatowej, 
której celem będzie określenie zasad 
funkcjonowania polskich szkół we 
Lwowie – poinformował na portalu 
społecznościowym wiceminister Mar-
cin Przydacz.

W trakcie Kyiv Security Forum 
wiceminister Przydacz przypomniał, 
że „Polska i Ukraina są bliskimi part-
nerami, sąsiadami, których łączą 
stulecia wspólnej historii”. – Polska 
przyjęła ukraińskich imigrantów eko-
nomicznych. Przez ostatnie kilka lat 
setki tysięcy Ukraińców skorzystało z 
polskiej oferty, przesyłając swoim ro-
dzinom zarobione pieniądze, w 2018 
roku w sumie ok. 3,6 mld dolarów, co 
daje 3 proc. ukraińskiego PKB – mó-
wił wiceminister. – Rosnąca wymia-
na handlowa to pozytywny czynnik 
polsko-ukraińskich relacji. Osiągnę-
ła 8,3 mld w 2018 roku. Polska jest 
największym importerem ukraińskich 
towarów wśród krajów UE i drugim 
eksporterem na Ukrainę spośród kra-
jów UE – dodał polski dyplomata.

– Jesteśmy głęboko zaintereso-
wani podtrzymywaniem bliskich rela-
cji z Ukrainą, szczególnie w aspekcie 
bezpieczeństwa – zapewnił. – Po-
lityczna historia Ukrainy ostatnich 
lat – a nawet tygodni – pokazuje, 
że budowanie politycznej pozycji na 
podstawie narracji nacjonalistycznej 
nie przynosi sukcesu – podkreślił jed-
nocześnie wiceszef polskiego MSZ.

źródło: Kresy24.pl, msz.gov.pl

Wiceminister spraw zagranicznych 
Polski na Ukrainie
W trakcie wizyty na Ukrainie wiceminister spraw za-
granicznych Marcin Przydacz przeprowadził rundę 
konsultacji z wiceministrem Wasylem Bodnarem, 
wygłosił przemówienie na Kyiv Security Forum oraz 
przeprowadził rozmowę z wiceministrem oświaty 
i nauki Ukrainy Pawło Hobzejem na temat sytuacji 
szkół z polskim językiem nauczania we Lwowie.

Wiceszef MSZ Ukrainy 
Wasyl Bodnar nie ma wąt-
pliwości kto ponosi odpo-
wiedzialność za katastrofę 
TU-154M.

Wiceminister spraw zagranicz-
nych Ukrainy Wasyl Bodnar wspo-
minając ofiary tragedii z 10 kwietnia 
2010 roku stanowczo oświadczył, 
że Rosja musi odpowiedzieć za ka-
tastrofę smoleńską.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie 
samolotu, który rozbił się pod Smo-
leńskiem, zginęło 96 osób, w tym pre-
zydent Lech Kaczyński i jego małżon-
ka Maria, najwyżsi dowódcy Wojska 
Polskiego oraz ostatni prezydent RP 
na uchodźstwie Ryszard Kaczorow-
ski. Polska delegacja udawała się na 
uroczystości rocznicowe do Katynia.

RADIOZAGRANICA.PL

Wasyl Bodnar: Rosja musi 
odpowiedzieć za Smoleńsk
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tu się można cieszyć?! Z czego się 
można śmiać?!

Nie jest dobrze! Wojna na Donba-
sie – tysiące poległych, tysiące ran-
nych, chorzy, porzuceni starzy ludzie, 
sieroty, rozbite rodziny, zrujnowane 
życia, „rozstrzelane” i rozkradzione 
domy i zakłady. Krym – okupowany, 
rozkradziony, zrujnowany. Rewizje, 
aresztowania, wyroki. Półwysep za-
mieniony w wielką wojskową bazę – 
przyczółek do agresji. Ukraina – oli-
garchowie, korupcja, niewydolność 
systemowa i kryzys. Rozczarowanie 
wynikające z niespełnionych nadziei. 
Masowa emigracja zarobkowa. Mimo 
wielu pozytywnych zmian – armia na-
dal jest w stanie dalekim od europej-
skich standardów. Największy sąsiad 
Ukrainy, były „Starszy Brat” prężący 
muskuły i (pośrednio, ale jednak) 
zaprzeczający Ukrainie prawa do 
niezależnego istnienia. Do tego – 
bezsprzecznie istniejąca w Ukrainie 
– agentura tegoż „Wielkiego Brata”. 
Agentura wojskowa, polityczna, eko-
nomiczna, agentura wszelaka. Zgo-
da, powoli wiele się zmienia. Niestety 
– nie tylko na lepsze.

Na tle takiego niewesołego „ob-
razu” przychodzi toczyć się kampa-
nii wyborczej. Z nim „za plecami” 
wybierać prezydenta Ukraińcom 
przychodzi. Wielu z nich ma świa-
domość, że popełnienie błędu może 
być równoznaczne z popełnieniem 
samobójstwa. Wielu się tego boi 
– czuje, że żadne z poprzednich 
ukraińskich wyborów prezydenc-
kich – chociaż i tamte toczyły się w 
„dychotomicznym duchu” – nie były 
tak decydujące dla przyszłości kraju. 
Szczerze? Ja też się boję wyniku tych 
wyborów! Ich wyjątkowość niesie za-
równo bezliczne niebezpieczeństwa, 
jak i nadzieje. Ich wyjątkowość zmu-
sza do podejmowania drastycznie 
różniących się od siebie decyzji. Ich 
wyjątkowość każe podejrzewać, że 
ich rezultaty będą dramatycznie nie-
odwracalne. Jest się czego bać, a 
jednocześnie wybierać trzeba!

Wcale mnie nie cieszy to, że tym 
razem to nie będzie mój wybór. To 
jest właśnie jeden z tych momentów, 
w których żałuję, że nie mam ukraiń-
skiego obywatelstwa (ukraińskie pra-
wo zabrania posiadania dwóch oby-
watelstw, a ja polskiego nie oddam 
nigdy). Wcale też nie cieszy mnie to, 
że wyjątkowość tych wyborów daje 
mi temat do pisania – już wolałbym 
milczeć, jeśli tylko podobnych wybo-
rów dałoby się uniknąć. Jednak, jeśli 
już trwają, to piszę o nich w nadziei, 
że moje „materiały do przemyśleń” 
pomogą komuś w wyborze, pozwolą 
„poukładać myśli”, w zagmatwaniu i 
zagubieniu „ścieżkę” swoją odnaleźć. 
Martwię się. Martwię się o moich Przy-
jaciół, martwię się o „moje” dzieciaki, 
martwię się o wszystkich tych, którzy 
kochają Ukrainę. Wybory jeszcze bar-
dziej pogłębiły ukraińskie problemy. 
Już pisałem kiedyś – w takiej sytuacji 
w jakiej się Ukraina dzisiaj znajduje 
(wojna, aneksja, korupcja, kryzysy, 
agresywny sąsiad) przeprowadzanie 
tych wyborów jest równie bezpieczne 
jak gra w rosyjską ruletkę. Tym nie-
mniej wiem – wybory trwają i nic tego 
nie zmieni. Dlatego, bez prowadzenia 
wyborczej agitacji, bez kłótni i napu-
szonych oświadczeń, bez polewania 
kogoś brudem - staram się być uży-
teczny. Chociażby tymi tradycyjnymi 
już „materiałami dla przemyśleń”… 
Martwię się, Przyjaciele.

AGNIESZKA SAWICZ

Na przestrzeni kolejnych lat sły-
szymy o tym, że póki nie osiągniemy 
konsensusu w kwestiach związanych 
z bolesną wspólną historią niemożli-
we będzie traktowanie siebie wza-
jemnie jako pełnoprawnych partne-
rów, kierujących się dobrą wolą w 
kształtowaniu polityki. Polska ma 
pełne prawo oczekiwać potępienia 
zbrodni, jakich dokonano w przeszło-
ści na jej obywatelach i tego prawa 
nikt nie neguje. Ukraińscy politycy z 
kolei zdają się nie dostrzegać tego, 
że działania Ukraińskiego Instytutu 
Pamięci Narodowej nie zawsze są 
działaniami na rzecz dobra kraju.

Nie tylko nad Wisłą UIPN jest 
dziś postrzegany jako zaangażowa-
ny w budowanie propagandy, a nie 
poszukiwanie prawdy. Potępiając sło-
wa amerykańskich kongresmenów o 
ukraińskich nacjonalistach służących 
w niemieckich formacjach podczas II 
wojny światowej i uznając je za wynik 
przyjęcia przez USA rosyjskiej narra-
cji, Instytut w rzeczywistości przyczy-
nił się do utwierdzenia wielu osób w 
przekonaniu, że „radykalny nacjona-
lizm na Ukrainie ma obecnie rangę 
polityki państwowej”. Taka opinia, pu-
blikowana przez prorosyjskie portale 
informacyjne, jest również właściwa 
dla innych państw, które jeszcze nie-
dawno upatrywały w Ukrainie partne-
ra, a obecnie zmuszone są do wery-
fi kacji swojego stanowiska nie tylko 
dlatego, że nie chcą stawać w jed-
nym rzędzie z krajem, który nazywa 
ulice nazwiskami osób co najmniej 
niejednoznacznie ocenianych przez 
historyków. Także dlatego, że w do-
bie popularności środowisk prawico-
wych, a wręcz skrajnie prawicowych i 
nacjonalistycznych, niektóre europej-
skie rządy nie mogą pozwolić sobie 
na sprzymierzanie się z krajem, który 
przez ich elektorat postrzegany jest 
jako orędownik wrogiej sprawy.

Oczywistym jest, że nie możemy 
mówić o nacjonalizmach „lepszych” 
i „gorszych”, ale równie oczywistym 
jest, że mają one wpływ na kształ-
towanie dzisiejszej polityki tak we-
wnętrznej, jak i międzynarodowej i 

niedocenianie ich wagi jest poważ-
nym błędem. W przypadku Ukrainy 
nacjonalistyczne odniesienia okaza-
ły się być przysłowiowym strzałem 
w kolano rodzącej się demokracji. 
Gros obywateli nie jest skłonnych 
zaakceptować kultu OUN-UPA i nie 
wyobraża sobie wprowadzenia do 
przestrzeni publicznej bohaterów, 
których uważa za bandytów. Ideolo-
gia ta budzi zastrzeżenia nie tylko 
przedstawicieli mniejszości narodo-
wych, ale też etnicznych Ukraińców, 
którzy chcieliby budować swoją przy-
szłość na wartościach europejskich, 
lecz nie w rozumieniu ich przodków 
żyjących w latach międzywojennych. 
Wtedy to bycie nacjonalistą było w 

pewnych kręgach nie tylko modne, 
ale wręcz stanowiło synonim bycia 
człowiekiem światowym. Dziś jest 
raczej symbolem zaściankowości, 
a tej mieszkańcy kraju, który przez 
lata tłamszony był przez władzę ra-
dziecką, z pewnością mają dość.

Nacjonalizacja jest też hasłem 
wygodnym dla Rosji, która czyni 
wiele, aby przedstawiać Ukrainę jako 
twór niestabilny, niegodny miejsca w 
strukturach NATO czy Unii Europej-
skiej. „W sytuacji dużych sprzecz-
ności wewnątrzpaństwowych, nie-
stabilności politycznej i niezadowo-
lenia społecznego władze Ukrainy 
aktywnie promują wizerunek wroga 
zewnętrznego, jakim rzekomo jest 
Rosja” poinformowała Ambasada 
Federacji Rosyjskiej w Waszyngto-
nie po serii „rusofobicznych ataków 
ukraińskich nacjonalistów, którzy, 
przy współudziale władz, zaatakowa-
li 17 i 18 lutego Rosyjskie Centrum 
Nauki i Kultury, przedstawicielstwo 
Rossotrudniczestwa i biura rosyj-
skich banków w Kijowie”. Z taką opi-
nią trudno jest walczyć nawet, jeśli 
równocześnie publicyści informujący 
o wydarzeniach przypominali, iż re-
lacje rosyjsko-ukraińskie są dziś złe 
ze względu na aneksję Krymu czy 
wojnę na wschodzie Ukrainy.

Prezydent Petro Poroszenko 
nie podjął kroków mających na celu 
ukrócenie tych działań UIPN, które 
były szkodliwe dla wizerunku pań-
stwa. Dbałość o historię nie musiała 

bowiem oznaczać wywyższania tych 
momentów z przeszłości, które były 
kontrowersyjne, a wręcz są potępia-
ne tak przez obywateli Ukrainy, jak 
i innych państw. Poroszenko nie po-
szedł w ślady swoich poprzedników 
i nie skupił uwagi na pamięci o Wiel-
kim Głodzie. Wzorem nieodpowie-
dzialnych przywódców zantagonizo-
wał społeczeństwo, zaniedbał walkę 
o postrzeganie własnego kraju na 
świecie, przyczynił się do pogorsze-
nia relacji z sojusznikami, prawdo-
podobnie przegrywając tym samym 
wybory prezydenckie.

Jego kontrkandydat, Wołodymyr 
Zełenski, nie jest nawet politykiem, a 
komikiem o solidnym zapleczu, które-
go wybór w pierwszej turze głosowa-
nia był wyraźnym sygnałem nie tylko 
braku zaufania do obecnej głowy pań-
stwa, ale też zmęczenia zakotwicze-
niem w ideologii OUN-UPA. Oddane 
na niego głosy nie są ewenementem 
w skali świata: obecnie wyraźna jest 
tendencja do dokonywania wyborów 
uznawanych za co najmniej kon-
trowersyjne, a i w przeszłości wal-
kę o urząd prezydencki wygrywali 
elektryk czy aktor, jak w Polsce czy 
USA. Tym razem jednak postawienie 
na człowieka, który nie posługuje się 

sprawnie językiem ukraińskim, nie 
ma odpowiednich kwalifi kacji, za to 
za którym stoi oligarcha skonfl iktowa-
ny z obecną głową państwa obcią-
żony poważnymi zarzutami, wydaje 
się być największym błędem, jaki 
Ukraińcy mogą popełnić. Przy tym 
brak pewności, na ile popularność 
Zełenskiego jest wynikiem zabie-
gów rosyjskich „specjalistów od PR”, 
dodatkowo potęguje obawy przed 
przyszłością jednego z największych 
państw na kontynencie.

Polska nie jest dziś skłonna do 
podejmowania kroków mających 
wspierać reelekcję Poroszenki. Po-
litycy i elektorat partii rządzącej nie 
mogą pozwolić sobie na przychyl-
ność wobec człowieka akceptującego 
antypolskie, w rozumieniu Polaków, 
działania UIPN. Wołodymyr Zełenski 
jest natomiast postrzegany wręcz 
jako „kandydat niezależny”, co za 
tym idzie potencjalnie łatwiejszy w 
przyszłych kontaktach. Na pewno jest 
też pokazywany przez niektóre media 
i portale internetowe jako ten, do gło-
sowania przeciw któremu nawołują 
liderzy „ukraińskich organizacji i śro-
dowisk nacjonalistycznych i neoban-
derowskich jak OUN, UNA-UNSO, 
KUN i Prawy Sektor, a także szef 
UIPN Wołodymyr Wjatrowycz czy 
syn Romana Szuchewycza, Jurij”. 
Jeśli zatem środowiska te występują 
przeciw Zełenskiemu to, w opinii czę-
ści Polaków, niejako automatycznie 
w interesie Polski leży udzielenie mu 

poparcia, a co najmniej cicha akcep-
tacja. Co prawda Zełenski przedsta-
wiany jest równocześnie jako gotów 
do współpracy z Putinem i człowiek 
niezdolny walczyć o odzyskanie Don-
basu i Krymu, przeciwnik integracji 
z UE i NATO, wzmocnienia armii, 
niezależności Cerkwi prawosławnej i 
sektora energetycznego, a na pewno 
nie jako ktoś, kto będzie zabiegał o 
umacnianie języka ukraińskiego, ale 
tak naprawdę wydaje się, że proble-
my te są dla Warszawy drugorzędne. 
Zarazem wymowa artykułów podkre-
ślających przychylność nacjonalistów 
wobec Poroszenki jest wizerunkową 
klęską obecnego prezydenta.

W tej sytuacji wydaje się, że wy-
bór Zełenskiego okaże się dla niektó-
rych partnerów Ukrainy mniejszym 
złem. Populizm, niewiele mówiące 
hasła, przy jednoczesnym kreowa-
niu się na człowieka rozumiejącego 
potrzeby „zwykłych” obywateli i pod-
kreślanie patriotyzmu, mającego wy-
rażać się choćby w odmowie wystę-
pów w Rosji, okazały się zabiegiem 
chwytliwym, a druga tura wyborów 
prezydenckich pokaże, czy również 
skutecznym.

Polska oczekuje na wyniki gło-
sowania i jednocześnie ofi cjalnie 
zachowuje proukraińską postawę, 
dzięki czemu Kijów z wdzięcznością 
przyjmuje odmowę wpuszczenia 
na polskie wody terytorialne rosyj-
skiego żaglowca „Siedow”. Szkoda 
tylko, że równocześnie Warszawa 
nie zablokowała sprowadzania wę-
gla z terytorium okupowanego przez 
Rosjan Donbasu. Urobek z kopalni 
antracytu należących do ukraińskiej 
fi rmy D.TEK, przejętych przez sepa-
ratystów, początkowo mógł trafi ać do 
polskich odbiorców nieświadomych 
jego pochodzenia, ale obecnie trudno 
już używać takiej argumentacji. Póki 
strona polska nie poweźmie i w tej 
kwestii odpowiednich kroków trudno 
obarczać nacjonalistów wyłączną od-
powiedzialnością za niepowodzenia.

***
Relacje polsko-ukraińskie każdo-

razowo powinny być umieszczane w 
szerszym, europejskim i światowym 
kontekście. Sprzyjają temu konfe-
rencje takie, jak spotkanie poświę-
cone „Kryzysowi współczesnego 
systemu bezpieczeństwa: w poszu-
kiwaniu nowego porządku między-
narodowego”, które odbyło się w 
dniach 4-5 kwietnia we Lwowie. Or-
ganizatorzy, wśród których znaleźli 
się Uniwersytet im. Iwana Franki we 
Lwowie, Uniwersytet Jagielloński, 
Centrum bezpieczeństwa międzyna-
rodowego i współpracy międzynaro-
dowej, Państwowa Wyższa Szkoła 
Wschodnioeuropejska w Przemyślu, 
Polskie Towarzystwo Stosunków 
Międzynarodowych, stworzyli wa-
runki do szerokiej dyskusji m.in. na 
temat zagrożeń dla bezpieczeństwa 
w rozumieniu regionalnym i mię-
dzynarodowym czy uwarunkowań i 
zagrożeń dla transformacji na Ukra-
inie. Dyskutowano w tym kontek-
ście uwarunkowania historyczne, a 
jednym z istotniejszych wniosków 
była nienowa przecież konstatacja, 
że chcąc budować wspólną przy-
szłość musimy akcentować to, co 
dobre we wspólnej przeszłości i na 
bazie tych doświadczeń pokonywać 
aktualne trudności. Można rzec – o 
tym już wielokrotnie mówiono. Ale 
póki istnieje potrzeba organizowania 
takich konferencji, a ich uczestnicy 
podnoszą ten problem oznacza to, 
że wciąż mówimy za mało, a jeszcze 
mniej robimy w tej sprawie.

Strzał w kolano
Opinia o konieczności ułożenia jak najlepszej współpra-
cy pomiędzy Ukrainą a Polską jest od lat fundamentem 
relacji dwustronnych pomiędzy naszymi państwami. 
Niestety, deklaracja ta nie zastąpi realnych działań 
i wzajemnego zrozumienia, a te wciąż są towarem de-
fi cytowym i zdawać się może, że brak ten jest jedynym 
pewnikiem w stosunkach polsko-ukraińskich.
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Przegląd wydarzeń

KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjęcia

– Od wielu lat wspólnota 
Kościoła lwowskiego podejmowała 
starania o budowę nowej świątyni w 
Brzuchowicach – powiedział w homilii 
lwowski metropolita. – Z różnych stron 
słyszeliśmy o potrzebie budowania 
kościoła, w którym wierni mogliby 
praktykować swoją wiarę. Te pra-
gnienia nie były tylko sentymental-
nym powracaniem do przeszłości, 
do wspomnień, lecz potrzebą serca. 
Parafi a w Brzuchowicach ma swoją 
długą historię, a obecność Kościoła 
łacińskiego od wieków wpisywała się 
w kształtowanie religijnego oblicza 
tej ziemi, o czym świadczy dawny 
kościół parafi alny, dzisiaj użytkowa-
ny przez wspólnotę greckokatolicką. 
Wobec takich faktów nie można było 
być głuchym na prośby i oczekiwa-

nia wiernych, którym dzisiaj jeste-
śmy wdzięczni za to ich wołanie, 
bo to ono skłoniło nas do erygowania 
parafi i i powierzenia jej pod duchową 
opiekę wspólnocie księży pallotynów.

Arcybiskup wyjaśnił, że z po-
wodu braku kościoła parafi alnego 
w Brzuchowicach tymczasową jego 

rolę spełniała tam kaplica Semina-
rium Duchownego. Jak się szybko 
okazało, takie rozwiązanie było nie-
wystarczające i nie zaspokajało du-
chowych potrzeb wspólnoty. Dlatego 
rozpoczęto poszukiwania miejsca 

pod nowy kościół, które zakończyły 
się sukcesem.

– Myślę, że wielu z nas, obec-
nych na poświęceniu krzyża i placu 
pod budowę, stawiało sobie pytanie – 
kiedy powstanie tutaj kościół? – mó-
wił dalej arcybiskup Mokrzycki. – I oto 
mamy odpowiedź, a jest nią to pierw-

sze poświęcenie, w którym uczestni-
czymy. Jest ono radością dla całej 
wspólnoty Kościoła, a szczególnie 
dla brzuchowickiej parafi i. Nowa świą-
tynia wpisuje się w piękną panoramę 
tego miejsca. Stojący na wzgórzu 
kościół i jego wieża przemawiają, że 
Bóg jest pośród swego ludu i czeka na 
tych, co są utrudzeni i obciążeni, aby 
ich pocieszyć i podnieść na duchu.

Arcybiskup Mieczysław Mokrzyc-
ki złożył podziękowania księżom pal-
lotynom oraz wszystkim ofi arodaw-
com z Ukrainy i Polski za wspieranie 
budowy kościoła w Brzuchowicach.

– Wypełniła się moja obietnica – 
powiedziała dla Kuriera Galicyjskiego 
Maria Klimkowska. – Kiedyś, jeszcze 
w 1997 roku, obiecałam św. Teresie, 
że jeśli będzie to wolą Bożą, będę 
prosić, ażeby była tu parafi a pod 
wezwaniem św. Teresy. I tak szybko 
to poszło, że jest już kościół prawie 

gotowy. Pochodzę z Pnikuta koło 
Mościsk, a już ponad 20 lat w Brzu-
chowicach mieszkam i pracuję.

Ks. Piotr Worwa SAC powie-
dział, że teraz codziennie w kościele 
parafi alnym pw. św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus w Brzuchowicach pallo-
tyni będą sprawować Mszę św.

Materiały fi lmowe telewizji 
Kuriera Galicyjskiego obej-
rzano już ponad milion razy 
na kanale YouTube 
(www.youtube.com/user/
KurierGalicyjski). 
Kanał na YouTube należy 
do Grupy Medialnej Kuriera 
Galicyjskiego. Na dzień dzi-
siejszy w wolnym dostępie 
jest ponad 1150 materiałów 
fi lmowych, które zostały 
obejrzane ponad milion 
razy. Ponad 60% przeglą-
dów przypada na Polskę.
Subskrybuj nasz kanał Ku-
rierGalicyjski na YouTube 
(www.youtube.com/user/Ku-
rierGalicyjski) i dowiaduj się 
pierwszy o nowych fi lmach.

Bądź nadal z nami 
i nie przegap kolejnych 
materiałów Kurier Galicyjski TV!

PONAD MILION PRZEgLĄDÓW 
kanału telewizyjnego kurier galicyjski tV

Poświęcenie kościoła w Brzuchowicach
Tegoroczne święta Wielkanocne parafi a św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
w Brzuchowicach koło Lwowa będzie obchodzić w nowym kościele. Wie-
czorem 13 kwietnia arcybiskup Mieczysław Mokrzycki dokonał poświęcenia 
świątyni. W uroczystości uczestniczyło duchowieństwo katolickie trzech ob-
rządków – łacińskiego, bizantyjskiego i ormiańskiego oraz Kościoła Prawo-
sławnego Ukrainy. Byli obecni również przedstawiciele władz lokalnych.

ANNA GOrDIJEWSKA
WOJCIECH JANKOWSKI

Z lwowskimi Polakami spotkali 
się Barbara Bartuś i Halina Szydełko 
z PiS oraz Czesław Mroczek i To-
masz Lenz z PO.

– Nasza misja składała się z 
ośmiu posłów, z czego czwórka nas 
przyjechała do Lwowa – opisała po-
byt parlamentarzystów na Ukrainie 
Barbara Bartuś. – Z posłanką Haliną 
Szydełko tworzyłyśmy parę obserwa-
cyjną, a drugą parę tworzyli panowie 
posłowie Tomasz Lenz i Czesław 
Mroczek. Odwiedzaliśmy komisje wy-
borcze w samym Lwowie, ale także w 
okręgu lwowskim, czyli w okolicznych 
wioskach. Moja mama urodziła się w 
Chromohorbie i tu mieszkała do cza-
sów II wojny światowej. Moi dziad-
kowie po wojnie wyemigrowali „na 
zachód”, jak u nas w domu zawsze 
się mówiło. Uważam, że jest to trudna 
historia. Prawdę powinniśmy pozna-
wać dzisiaj, w tym na temat, który dziś 
był poruszony – szukanie grobów żoł-
nierzy. Myślę, że wiele przed nami do 
zrobienia – dodała pani poseł.

Polską społeczność reprezen-
towali m.in.: prezes Uniwersytetu III 
Wieku Ewelina Hrycaj-Małanicz, harc-
mistrz Harcerstwa Polskiego na Ukra-
inie Stefan Adamski, prezes Pogoni 
Lwów Marek Horbań, prezes Strefy 
Młodzieży Eugeniusz Wołoszyn, Ma-
ria Pyż z Radia Lwów i dziennikarze 
Kuriera Galicyjskiego. Spotkanie po-
prowadził i przedstawił liderów orga-
nizacji konsul generalny Rafał Wolski. 
Lwowscy Polacy opisali działalność 
swoich organizacji i podzielili się bo-
lączkami. Harcmistrz Stefan Adamski 
zaznaczył, że palącym problemem są 
wstrzymane ekshumacje żołnierzy z 
września 1939 roku.

Dla części parlamentarzystów 
nie był to pierwszy pobyt na Ukra-

inie. Halina Szydełko odwiedzała 
Lwów regularnie:

– Przez wiele lat byłam krajowym 
prezesem akcji katolickiej w Polsce 
i dlatego też wspomagałam tutaj na 
Ukrainie jej odrodzenie. W związku 
z tym bywałam w Seminarium Teo-
logicznym w Brzuchowicach. Bardzo 
miło zawsze wspominam te wizyty 
we Lwowie – mówiła. – Zawsze szu-
kamy śladów polskości, których tutaj 
nie brakuje. Tym razem ze względu 
na naszą misję mieliśmy również 
możliwość poruszania się po Ukra-
inie. Byliśmy w szkole polskiej i Domu 
Polskim. Jestem pod ogromnym wra-
żeniem, ponieważ to są zadbane, 
piękne obiekty, a wiemy, że zdoby-
wane nie bez trudu. No i ta wspaniała 
nasza młodzież i dzieci, które mogą 
się tutaj uczyć i które, wiem że stu-
diują w Polsce. Ponieważ jestem 

z Rzeszowa, a do Lwowa mam tak 
blisko jak do Krakowa, to wiem, że 
wielu z nich studiuje w Rzeszowie – 
podsumowała poseł Szydełko.

Duże zainteresowanie wzbudzi-
ło odrodzenie tradycji Pogoni Lwów. 
Tomasz Lenz przyznał, że wysoko 
ceni lwowskie tradycje sportowe.

– Jestem byłym sportowcem, 
uprawiałem sport przez wiele lat, a 
w komisji sportu i turystyki zasiada-
łem jedną kadencję w polskim par-
lamencie. Interesowałem się historią 
polskiego futbolu. Kazimierz Gór-
ski był lwowiakiem. „Pogoń” Lwów 
rządziła niekiedy w lidze polskiej w 
okresie międzywojennym. Jeśli ktoś 
się miał bać kogokolwiek – mówię o 
„Legii Warszawa” – to właśnie „Pogo-
ni Lwów”. Szkoda, że przez tyle lat 
nie istniała, ale cieszę się bardzo, że 
się odrodziła dzięki takim wspania-
łym ludziom, wspaniałym Polakom 
tu, we Lwowie. Myślę, że po stronie 
Ojczyzny i wielu pasjonatów sportu 
znajdzie się wielu tych, którzy wspo-
mogą i wesprą, i będą pamiętali o 
potrzebach „Pogoni”. Dzisiaj na spo-
tkaniu dowiedzieliśmy się, że zrodziło 
się ambitne pragnienie wybudowania 
tutaj obiektu sportowego. Kto wie? 
Może budżet Ministerstwa Sportu czy 
parlamentu wesprze taką inicjatywę 
w przyszłości, a dzieci, młodzież i do-
rośli będą mieli gdzie uprawiać sport 
pod biało-czerwona fl agą.

Polityk z PO dodał, że jego pra-
dziadek zginął gdzieś na Ukrainie w 
czasie wyprawy kijowskiej:

– W czasie objazdu z posłem 
Czesławem Mroczkiem okręgów 
wyborczych jeździliśmy i spraw-
dzaliśmy prawidłowości w wybo-
rach w poszczególnych obwodach. 
Odwiedzaliśmy też tutaj miejsca 
poległych za Ojczyznę Polaków. W 
1920 roku mój pradziadek Jan Lenz 
zginął na wojnie z bolszewikami. 

Nie wiem gdzie jest pochowany, 
nigdy nie dowiedzieliśmy się o tym. 
Natomiast w parafi i św. Mateusza 
w Gębicach (powiat mogileński, 
z którego pochodzę), jest tablica, 
upamiętniająca mojego pradziad-
ka, który zginął tutaj na wschodzie, 
ale miejsce jego pochówku do dziś 
nie jest znane. Dla mnie zapalenie 
zniczy tutaj i upamiętnienie tych 
miejsc, gdzie leżą polegli żołnie-
rze, jest bardzo wzruszające i jest 
to ważnym akcentem pobytu tutaj, 
we Lwowie.

Choć spotkanie z parlamentarzy-
stami odbyło się 1 kwietnia, obecni na 
nim zachowali powagę. Nie zabrakło 
jednak żartów i wydarzenie upłynęło 
w serdecznej atmosferze. Wizyta w 
konsulacie była ostatnim punktem 
programu pobytu posłów na Sejm w 
Ukrainie.

Lwowskie spotkanie 
w prima aprilis, ale na poważnie
W Konsulacie Generalnym we Lwowie odbyło się spotkanie 
z posłami, którzy obserwowali wybory prezydenckie na Ukrainie. 
Dzień po wyborach przybyli do polskiej placówki, by spotkać się 
z przedstawicielami polskich organizacji i mediów ze Lwowa.
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EUGENIUSZ SAŁO
tekst i zdjęcia

Renata Łukaszewicz, prezes Do-
rtmundzko-Wrocławsko-Lwowskiej 
Fundacji im. św. Jadwigi podkreśliła, 
że w tegoroczną akcję pomocy zaan-
gażowało się wielu ludzi dobrej woli.

–  Po raz kolejny dzięki wspar-
ciu wrocławian, przede wszystkim 
pomocy dzieci i młodzieży, udało się 
zorganizować akcję dla rodaków, 
którzy zostali we Lwowie, po drugiej 
stronie granicy. W tym roku udało się 
zebrać ok. 3,5 ton żywności, środ-
ków higienicznych, a także ponad 8 
tysięcy złotych. Pieniądze te zostaną 

przekazane do lwowskiej fundacji 
„Dajmy Nadzieję” i tam będę rozdy-
sponowane – powiedziała prezes 
Fundacji im. św. Jadwigi.

Kazimierz Pabisiak i Justyna 
Staszak z Fundacji im. św. Jadwigi 
od wielu lat koordynują praktyki za-
wodowe dla młodzieży z Ukrainy, ale 
również organizują różnego rodzaju 
zbiórki i akcje, aby wspierać Polaków 
we Lwowie.

– W przedświątecznym czasie 
wielkanocnym chciałabym złożyć 
najserdeczniejsze życzenia wszyst-
kim lwowiakom. Przekazuję te ży-
czenia w imieniu wszystkich wolon-
tariuszy, współpracowników Fundacji 
św. Jadwigi, naszych instytucji, które 
są zaangażowane w akcję „Wielka-
nocna paczka dla Rodaka ze Lwo-
wa” – powiedziała Justyna Staszak, 
członek zarządu Fundacji im. św. Ja-
dwigi – Pracując na rzecz akcji chary-
tatywnej, zbierając żywność i środki 
czystości, myśleliśmy o osobach, 
do których kierujemy tę pomoc, my-
śląc, że wielkanocna paczka sprawi 
radość naszym rodakom, mieszkań-
com Lwowa i okolic.

Akcji wspierania rodaków ze 
Lwowa honorowo patronuje prezy-

dent Wrocławia Jacek Sutryk: – Po 
raz kolejny biorę udział w tej akcji. 
Zanim zostałem prezydentem Wro-
cławia uczestniczyłem w akcjach bo-
żonarodzeniowych i wielkanocnych – 
zaznaczył Jacek Sutryk. – Bardzo się 
cieszę, bo wiem, że są duże potrzeby. 
Po objęciu urzędu swą pierwszą wizy-
tę złożyłem właśnie we Lwowie, które 
jest miastem partnerskim Wrocławia. 
Jest to piękna akcja ucząca pomaga-
nia. Wśród jej licznych partnerów są 
wrocławskie szkoły, które licznie w 
niej uczestniczą i zbierają dużo pa-
czek. Cieszę się, że budujemy odpo-
wiedzialne i solidarne społeczeństwo 
– podsumował prezydent Wrocławia.

Radny Rady Miejskiej Wrocławia 
Jarosław Krauze, który od lat wspiera 
akcję, uważa, że najważniejszy jest 
udział dzieci i młodzieży. – Robimy tę 
akcję wspólnie z młodzieżą i dziećmi 
z wrocławskich szkół. Poprzez to wy-
chowujemy ich, aby byli jak najbardziej 
pożytecznymi i dobrymi ludźmi, którzy 
pomagają innym. Postanowiliśmy, od 
tej edycji, że ci, którzy najbardziej się 
do tej pomocy przyczynili i włożyli w 
nią najwięcej serca, w maju pojadą 
do Lwowa, aby zobaczyć, komu po-
magają i dokąd te dary trafiają. Jed-
nocześnie będą mogli porozmawiać z 
tymi ludźmi. Przez to jeszcze bardziej 
zakochają się we Lwowie i lwowia-
kach, tak ja myśmy się zakochali – za-
znaczył Jarosław Krauze.

Organizatorem akcji jest Dort-
mundzko-Wrocławsko-Lwowska Fun-
dacja im. św. Jadwigi we współpracy 
z Urzędem Miejskim Wrocławia, z 
wrocławskimi szkołami i przedszkola-
mi, ze Strażą Miejską we Wrocławiu, 
z dolnośląską Solidarnością, z Kole-
gium Rektorów Uczelni Wrocławia 
i Opola, z Wyższym Seminarium 
Duchownym we Wrocławiu przy 
aktywnym udziale wielu ludzi do-
brej woli i wolontariuszy.

Wielkanocna paczka 
dla Rodaka ze Lwowa
Około 3,5 tysiąca ton żywności i środków higienicznych udało się 
zebrać mieszkańcom Wrocławia w ramach akcji charytatywnej „Wiel-
kanocna paczka dla Rodaka ze Lwowa”. Pakunki świąteczne trafią 
do podopiecznych hospicjum domowego dla dzieci nieuleczalnie cho-
rych, prowadzonego przez lwowską Fundację „Dajmy Nadzieję”, do 
osób starszych i chorych z Domu Miłosierdzia w Brzuchowicach 
k. Lwowa oraz do rodzin potrzebujących z katedry lwowskiej.

Wszystkim katolikom na Ukrainie obrządku łacińskiego składam najlepsze życzenia 
świąteczne, życząc wielu łask Bożych. Przeżyjmy okres Wielkiego Postu tak, abyśmy przy-
gotowali swoje sumienia do nawrócenia, jak wzywa nas do tego Kościół słowami Pana 
Jezusa. Wielkanoc – to święto naszego zwycięstwa, zwycięstwa dobra nad złem. Żeby 
to zwycięstwo trwało, strzeżmy naszej wiary, żyjmy tą wiarą, zachowując przykazania 
boskie i kościelne.

Obchodzimy w naszym Kościele na Ukrainie Rok Rodziny. Papież Paweł VI pouczał, 
że Święta Rodzina jest szkołą dla każdej rodziny chrześcijańskiej na całym świecie. 
Uczmy się od Świętej Rodziny mocnej wiary, pobożności, pokory. Wówczas będziemy 
mieć dobre rodziny, dobre parafie, dobre społeczeństwo na Ukrainie.

Wszystkim życzę Bożego błogosławieństwa Bożego i radosnych Świąt.
Wesołego Alleluja!

Życzenia Wielkanocne przewodniczącego Episkopatu Ukrainy 
obrządku łacińskiego biskupa odesko-symferopolskiego 
Bronisława Bernackiego
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Prasa polska o Ukrainie
Przegląd wydarzeń

opracował
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI

– Frekwencja w nie-
dzielnych wyborach pre-
zydenckich na Ukrainie 

wyniosła 63,5 procent – poinformo-
wała Centralna Komisja Wyborcza 
(CKW) w Kijowie.

Według danych ze strony inter-
netowej CKW najwyższa frekwencja 
była w obwodzie lwowskim, gdzie do 
urn poszło 68,6 proc. uprawnionych, 
oraz w obwodzie wołyńskim, gdzie 
było ich 68,3 proc., a także w Kijo-
wie – 68,3 proc. Najniższa frekwen-
cja była w obwodzie zakarpackim na 
zachodzie kraju; głosowało tam 46,9 
proc. wyborców.

W wyborach prezydenckich na 
Ukrainie startowało 39 kandydatów. 
Według sondaży exit poll najwięcej 
głosów uzyskali w nich komik telewi-
zyjny Wołodymyr Zełenski (30,24% 
głosów) i urzędujący prezydent Petro 
Poroszenko (15,95 % głosów). Na 
trzecim miejscu – Julia Tymoszenko 
(13,40 % głosów).

Druga tura wyborów odbędzie 
się 21 kwietnia.

63,5 % – frekwencja 
na wyborach prezydenckich 

na Ukrainie. 
Jarosław Junko, 01.04.2019

Jeśli Wołodymyr Zełen-
ski wygra wybory prezy-

denckie, stosunki między Ukrainą a 
Białorusią na pewno się nie pogorszą, 
zapewnia w rozmowie z niezależną 
agencją informacyjną BelaPAN głów-
ny doradca polityczny lidera wyścigu 
wyborczego Dmytro Razumkow:

– Jesteśmy gotowi do współpracy 
z wszystkimi państwami, które są po-
zytywnie nastawione do Ukrainy i są 
gotowe rozwijać się razem z naszym 
krajem, a Białoruś jest jednym z tych 
państw – oświadczył politolog. We-
dług niego, Ukrainę i Białoruś łączy 
długoletnia przyjaźń, „w historii obu 
krajów jest też sporo pozytywnych 
momentów”.

– To państwo nam w wielu aspek-
tach pomagało, m.in. w procesie 
negocjacji odbywającym się dziś w 
Mińsku, który wcześniej czy później 
pozwoli przywrócić pokój w kraju – 
powiedział doradca Zełenskiego.

Razumkow pytany był przez 
dziennikarzy Dziennika Gazety Praw-
nej o relacje polsko-ukraińskie, w 
przypadku zwycięstwa showmana. 
Podobnie jak w przypadku Białorusi, 
Zełenski deklaruje rozwijanie dobro-
sąsiedzkich relacji z Polską.

– Polska od lat jawi się jako wy-
starczająco poważny adwokat Ukra-
iny. Popieracie nas w naszej walce o 
niezależność i reformy. Autentycznie 
reprezentujecie nasze interesy po-
śród państw Unii Europejskiej. Nasze 
stosunki mogą ewoluować tylko w lep-
szą stronę – powiedział w rozmowie z 
DGP Razumkow. Pytany o możliwość 
rozwiązania problemów historycznych 
odrzekł, że tym powinni zająć się histo-
rycy, a politycy powinni się skupić na 
tym co łączy, a nie na tym co dzieli.

Sztab Zełenskiego 
o relacjach Ukrainy 

z Białorusią i Polską. 
01.04.2019

W pierwszej turze ko-
mik odniósł zwycięstwo 

w 19 z 24 obwodów. Nawet wśród 
ukraińskich żołnierzy w Donbasie. 
Po podliczeniu ponad 85 proc. gło-
sów Centralna Komisja Wyborcza 
(CKW) w Kijowie poinformowała w 
poniedziałek, że w pierwszej turze 
wyborów zwycięża artysta kabare-
towy Wołodymyr Zełenski, na drugiej 
pozycji znalazł się urzędujący prezy-
dent Petro Poroszenko. Oni zmierzą 
się w drugiej turze 21 kwietnia.

Trzecia, czyli największa przegra-
na, szefowa Batkiwszczyny Julia Ty-
moszenko, w poniedziałek prowadziła 
jedynie w obwodzie iwanofrankow-
skim. Starający się o reelekcję prezy-
dent Ukrainy zebrał najwięcej głosów 
jedynie w obwodach lwowskim i tarno-
polskim na zachodzie kraju.

Nie będzie miał łatwo, gdyż w 
pierwszej turze przegrał z komikiem 
nawet w Winnicy, gdzie mieszczą się 
zakłady produkcyjne prezydenckiej 
korporacji Roshen. Przez to od lat 
region ten był uważany za twierdzę 
elektoralną Poroszenki. Z danych 
CWK wynikało też, że zwierzchnik sił 
zbrojnych przegrał z Zełenskim wśród 
stacjonujących w Donbasie ukraiń-
skich żołnierzy.

– Prezydentura Poroszenki kojarzy 
się z ciągłymi aferami korupcyjnymi, 
które zapracowały na wynik wyborczy. 
Jeżeli przegra drugą turę, a to jest 
bardzo prawdopodobne, jego dalsza 
kariera polityczna będzie pod dużym 
znakiem zapytania – mówi RP znany 
kijowski analityk Serhij Gajdaj. – Nie-
znana też jest przyszłość Zełenskiego. 
Po prezydenckich wyborach zaczną 
się parlamentarne. Na razie ma tylko 
nazwę partii – „Sługa Narodu”, ale nie 
ma w niej ludzi. Będzie miał zaledwie 
kilka miesięcy, by odsadzić ludźmi 
okręgi wyborcze – dodaje.

Mapa klęski Poroszenki. 
Rusłan Szoszyn, 02.04.2019

Kandydat na prezydenta 
Ukrainy, komik telewizyj-
ny Wołodymyr Zełen-

ski gotowy jest do debaty ze swoim 
konkurentem w walce o to stanowi-
sko, urzędującym szefem państwa 
Petrem Poroszenką – oświadczył 
rzecznik sztabu wyborczego show-
mana Dmytro Razumkow.

Rzecznik sztabu Wołodymyra 
Zełeńskiego, politolog Dmytro Ra-
zumkow, powiedział w komentarzu 
dla portalu Obozrevatel: „Tak, oczy-
wiście, Wołodymyr powiedział, że jest 
gotowy do debaty. A dodatkowe pyta-
nie jest takie, na ile ukraińskie spo-
łeczeństwo przedwyborczej debaty 
potrzebuje. Jak pokazuje praktyka, 
ludzie są już zmęczeni obietnicami, 
które słyszą, w tym w ramach debat 
i kampanii wyborczych, od przed-
stawicieli obecnych elit politycznych 
– stwierdził. Razumkow dodał, że 
Zełeński dlatego nie wziął udziału w 
debacie przed pierwszą turą, że miał 
zaplanowany koncert i organizatorzy 
debaty o tym wiedzieli.

Z propozycją debaty przed drugą 
turą wystąpił jeszcze w niedzielę Po-
roszenko. – Kluczowym elementem 
drugiej tury mają być debaty wybor-
cze – powiedział wówczas dzienni-
karzom.

– Jestem do tego gotowy – od-
powiedział mu Zełenski. – Jestem 
otwartym człowiekiem, jestem gotów 
do udziału w jakimkolwiek wywiadzie. 
Mam w życiu bardzo mało czasu – 
oświadczył.

Gotowość do zorganizowania 
debaty wyraziła ukraińska telewizja 
publiczna. Datę wyznaczyła na 19 
kwietnia.

Wołodymyr Zełenski 
gotowy do debaty 

z Poroszenką. 
Jarosław Junko, 02.04.2018

W wywiadzie dla tele-
wizji internetowej Delfi.

TV Garri Kasparow, lider rosyjskiej 
partii opozycyjnej Zjednoczony Front 
Obywatelski, szachowy mistrz świata 
w latach 1985–1993, skomentował 
wybory prezydenckie na Ukrainie.

Według niego, wyniki pierwszej 
tury wyborów ukraińskich w pełni 
odzwierciedliły wyniki badań socjo-
logicznych z poprzednich tygodni. 
– Stało się oczywiste, że Ukraina 
weszła już jakby w zupełnie inny wy-
miar, jeśli porównamy ją z Rosją. 25 
lat temu pierwszy ukraiński prezydent 
Krawczuk przegrał wybory. I przez te 
25 lat na Ukrainie ten wyraźny trend 
jest zauważalny, że rządzący nie tylko 
nie są wieczni, ale muszą nieustannie 
walczyć o przetrwanie. Muszą udo-
wodniać, że są u władzy nie przez 
przypadek, i jeśli ludzie rozczarują się 
do nich, to, po prostu, ich przegonią – 
skomentował.

Skonstatował też, że jeśli na 
Ukrainie rządzący nie chcą oddać 
władzy i negatywnie wpływają na 
instytucje demokratyczne, to kończy 
się to Majdanem. – Wydaje mi się, 
że w tej sytuacji na Ukrainie ugrun-
towało się zrozumienie, że władza 
zależna jest od społeczeństwa. To 
bardzo ważne. I to dzisiaj zasad-
niczo odróżnia Ukrainę od Rosji – 
podkreślił.

Według Kasparowa, to właśnie 
jest przyczyną „wściekłości”, z jaką 
na wybory na Ukrainie reaguje krem-
lowska propaganda. – Sam fakt, że 
na Ukrainie odbywają się wybory, 
jest absolutnie niedopuszczalny. To 
jest demonstracja, w tym dla oby-
wateli Rosji, że w ogóle dochodzi 
do zmiany władzy. (…) Zapomnieli-
śmy już, co to takiego wybory. I w 
tym kontekście, wydaje mi się, że 
Rosjanie nie mają prawa pouczać, 
„jak należy głosować”, tych, którzy 
od 25 lat swoim prezydentom i pre-
mierom regularnie „pokazują, gdzie 
są drzwi”. Radziłbym wszystkim 
pozostałym, politykom opozycyjnym 
i pseudoopozycyjnym, aby, po pro-
stu, milczeli i zazdrościli – podsumo-
wał rosyjski polityk.
Kasparow: „Ukraina weszła 

już jakby w zupełnie inny 
wymiar”. 02.04.2019

W piątek 5 kwietnia o 
godz. 9. rano prezydent 

Poroszenko będzie czekał na konku-
renta pod drzwiami punktu medycz-
nego na Stadionie Olimpijskim w Ki-
jowie. Poroszenko dał się wciągnąć. 
Za sprawą komika kampania wybor-
cza przed drugą turą przekształca 
się w kabaret.

– Myślał pan, że ja ucieknę i się 
schowam. Ja to nie pan w 2014 roku 
– mówił kabareciarz w jednominu-
towym nagraniu, stojąc na murawie 
Stadionu Olimpijskiego i wzywając 
tam Poroszenkę na debaty. Postawił 
też kilka warunków. Chodzi o „obec-
ność narodu” na trybunach, swobod-
ny dostęp wszystkich mediów i trans-
misję na żywo, ale nie tylko. Zełenski 
stwierdził, że przed debatą „wszyscy 
kandydaci” muszą przejść badania 
medyczne, gdyż kraj „nie potrzebuje 
alkoholików i narkomanów”. Domaga 
się też przeprosin od Poroszenki, 
który wcześniej nazwał go „mario-
netką Kołomojskiego”. Miał na myśli 
zbiegłego ukraińskiego oligarchę 
Ihora Kołomojskiego, którego stacja 
1+1 transmituje kabarety Zełen-
skiego. Do tego postawił ultimatum: 
Poroszenko musi podjąć decyzję w 
ciągu 24 godzin.

– Zełenski zapewne postanowił 
podpuścić prezydenta i proponując 
debaty na stadionie, liczył na to, że 
Poroszenko na to się nie zgodzi. 
Wtedy Zełenski powiedziałby, że jego 
konkurent boi się ludzi. Poroszenko 
się zgodził, a nawet udał się na sta-
dion, by obejrzeć miejsce, gdzie ta-
kie debaty mogłyby się odbyć – mówi 
„RP” Witalij Portnikow, znany kijowski 
politolog.

Poroszenko postanowił nie zwle-
kać z odpowiedzią. Przed godz. 3. w 
nocy w czwartek opublikował filmik, 
w którym oświadczył, że przyjmuje 
zaproszenie. – Niech będzie stadion 
– mówił. Następnie jego sztab poin-
formował, że w piątek 5 kwietnia o 9. 
rano prezydent będzie czekał na swo-
jego konkurenta pod drzwiami punktu 
medycznego na Stadionie Olimpij-
skim w celu poddania się badaniom.

Ukraiński nadawca publiczny 
Suspilne:UA podał, że debata może 
się odbyć na stadionie, jeżeli CKW 
zmieni odpowiednią ustawę, która 
przewiduje przeprowadzanie debat 
wyłącznie w studiu telewizyjnym. 
CKW z kolei podała, że impreza na 
stadionie mogłaby się odbyć, ale pod 
warunkiem, że zostałaby sfinansowa-
na ze środków sztabów wyborczych. 
Według ukraińskiego prawa debata 
ma się odbyć 19 kwietnia wieczorem, 
tuż przez rozpoczęciem dnia ciszy 
wyborczej. Nawet MSW oświadczy-
ło, że poradzi sobie z zapewnieniem 
bezpieczeństwa podczas takiej de-
baty.

Ukraina czeka 
na widowisko. 

Rusłan Szoszyn, 04.04.2019

Organizacja „Krymska 
Solidarność”, której ak-

tywistów zatrzymały rosyjskie służby 
pod zarzutem terroryzmu, zaapelo-
wała w środę do zagranicznych me-
diów i organizacji broniących praw 
człowieka o zwrócenie uwagi na 
prześladowanie dziennikarstwa oby-
watelskiego na anektowanym przez 
Rosję półwyspie.

Sąd rejonowy w Symferopolu 
na posiedzeniach 27 i 28 marca 
zdecydował o aresztowaniu 23. za-
trzymanych Tatarów. Oskarża się ich 
o członkostwo w zakazanej w Rosji 
Partii Odrodzenia Islamskiego (Hizb 
ut-Tahrir). Grożą im kary od 10 do 20 

lat więzienia i od 500 tysięcy do mi-
liona rubli. Ponad połowa aresztowa-
nych to aktywiści „Krymskiej Solidar-
ności”, organizacji powstałej w 2016 
roku jako wsparcie dla rodzin repre-
sjonowanych Tatarów krymskich.

W ramach grupy działa sieć tzw. 
streamerów, którzy nagrywają na te-
lefony komórkowe wydarzenia zwią-
zane z więźniami politycznymi oraz 
przypadki łamania praw człowieka 
przez władze Krymu.

Autorzy apelu zaproponowali też 
nadanie swoim aktywistom człon-
kostwa w międzynarodowych orga-
nizacjach dziennikarskich i uznanie 
represji wobec nich za ataki na 
dziennikarzy.

– Apelujemy o nazywanie aresz-
towanych obywatelskimi dziennika-
rzami, ponieważ ich posty i materiały 
wideo dokumentują systematyczne 
prześladowania na Krymie – czytamy 
w oświadczeniu.

Tatarzy krymscy apelują: 
Dziennikarze obywatelscy 

są prześladowani. 04.04.2019

Faworyt ukraińskich 
wyborów prezydenckich 

przedstawił swoją wizję zakończenia 
wojny w Donbasie. Artysta kabareto-
wy Wołodymyr Zełenski, który zwy-
ciężył w pierwszej turze wyborów pre-
zydenckich z wynikiem 30,24 proc., 
udzielił wywiadu stacji telewizyjnej 
Ukraina. Stwierdził, że „z Rosją trze-
ba rozmawiać” i że jest gotów do roz-
mów z Wołodymyrem Putinem.

– Wojna z Rosją. Więc z Rosją 
trzeba rozmawiać. Powinny być ne-
gocjacje w formacie dyplomatycznym, 
rozmowy z Rosją w obecności przed-
stawicieli Zachodu – mówił Zełenski 
w wywiadzie, którego fragmenty cy-
tuje Ukraińska Prawda. – Wszyscy 
rozumieją, że teraz najważniejszym 
celem jest nie tyle zakończenie woj-
ny, ile zrobienie pierwszych kroków 
i zakończenie strzelaniny. Są „poro-
zumienia mińskie”, trzeba kontynu-
ować miński proces. Wszyscy jednak 
są zgodni, że format miński trzeba 
reformować – mówił kandydat na 
prezydenta Ukrainy.

Zapewniał tymczasem, że są rze-
czy, na które, jeżeli zostanie prezy-
dentem Ukrainy, nigdy się nie zgodzi. 
– Nigdy nie będziemy oddawać ludzi 
czy terytorium. Integralność terytorial-
na Ukrainy powinna być niezmienna – 
mówił. Jak twierdzi, Ukraina powinna 
wygrać wojnę informacyjną z Rosją 
i powinna dotrzeć do każdego Ukraiń-
ca, mieszkającego „na okupowanych 
terytoriach”. – Nie ograniczać się do 
obietnic, a wznowić relacje. Zacząć 
wypłacać emerytury ludziom, którzy 
tam mieszkają, mówić im, że zostali 
omotani, że my na nich czekamy 
i kochamy, że zwyciężymy, strze-
lanina się skończy i wrócą w skład 
Ukrainy wszystkie okupowane tery-
toria – oświadczył Zełenski.

Zełenski: jestem gotów 
do rozmowy z Putinem. 

Rusłan Szoszyn, 07.04.2019

Wydarzenia ostatnich 
dni, związane z drugą 

turą wyborów prezydenckich na 
Ukrainie, skomentował dla portalu 
„Gławred.info” Oleg Soskin, ekono-
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Jak podkreśliła, zwracając się 
do zebranych wicekonsul Teresa 
Chruszcz, wydarzenie to zbiegło się 
z dziewiątą rocznicą tragicznej ka-
tastrofy pod Smoleńskiem polskie-
go samolotu, na którego pokładzie 
wspólnie z rządową delegacją prze-
bywała również Anna Walentynowicz, 
oraz z uczczeniem w Polsce kilku 
ważnych dat.

Przede wszystkim – to 90. rocznica 
urodzin Anny Lubczyk-Walentynowicz, 
która „budowała i tworzyła fundamen-
ty wolnej i demokratycznej Polski, była 
człowiekiem sprzyjającym powrotowi 
Polski na drogę wolnego wyboru w 
kierunku Europy”. Obchodzono rów-
nież 15 rocznicę przyjęcia Polski do 
Unii Europejskiej i 20-lecie wstąpienia 
do NATO – organizacji międzynarodo-
wych, deklarujących wartości, o które 
walczyła Anna Walentynowicz.

8 kwietnia na dziedzińcu szkoły 
w miejscowości Sadowe zebrała się 
liczna rodzina Walentynowiczów, 
mieszkańcy wsi, działacze społeczni, 
artyści. Wspólnie z wnukiem, Pio-
trem Walentynowiczem, do wioski 
już po raz trzeci przybyła grupa tele-
wizji z reżyserem Jerzym Zalewskim 

mista i politolog, dyrektor Instytutu 
Transformacji Społeczeństwa w Ki-
jowie.

– Debaty już się toczą, tyle że 
nie w tradycyjnej formie. W związku 
z tym kandydaci zaczęli wykorzysty-
wać swoje chwyty. Wykonali analizy 
krwi – jeden w prywatnym laborato-
rium medycznym, drugi w placówce 
państwowej. I widać, że Wołodymyr 
Zełenski reprezentuje kapitalizm, a 
Petro Poroszenko – socjalizm pań-
stwowy – rozpoczyna swój felieton.

Twierdzi też, że Poroszenko usy-
tuował się na pozycji przegranego, 
bo podjął z Zełenskim grę na jego 
zasadach. W każdym razie Zełenski 
usadził swojego rywala „w pozycji 
lotosu” – jak ujął to Soskin. Aktorowi 
komediowemu udało się uczynić z 
kampanii przed drugą turą wyborów 
swoje autorskie show.

Soskin uważa, że Poroszenko 
nie dysponuje żadnymi atutami, nie 
posiada asa w rękawie, materiału, 
którym mógłby skompromitować Ze-
łenskiego. Tego zaś charakteryzuje 
osobliwie: „jest zwykłym człowiekiem, 
o tradycyjnej, niezboczonej orientacji 
seksualnej, przedsiębiorcą. Ma inte-
ligentną rodzinę. Jeśli chodzi o brak 
doświadczenia w kierowaniu krajem, 
nie jest to wcale minus. Na przykład 
kilka dni temu na Słowacji wygrała 
[wybory prezydenckie – red.] nikomu 
nieznana prawniczka Zuzana Cha-
putova. A przedtem prezydentem 
Stanów Zjednoczonych został Do-
nald Trump, chociaż wcześniej nikt 
nie mógł sobie tego wyobrazić”.

Soskin twierdzi, że w tej sy-
tuacji nic nie wpłynie na decyzje 
kilku milionów wyborców – elekto-
ratu kandydatów, którzy przegrali 
w pierwszej turze. Zagłosują na 
Zełenskiego. Do jego elektoratu w 
drugiej turze wyborów dolicza 10–
15 % młodych ludzi, którzy, według 
badań socjologicznych, mają wciąż 
się wahać co do wyboru swojego 
kandydata. A co do urzędującego 
prezydenta, nie pozostawia wątpli-
wości: „A kto pójdzie głosować na 
Poroszenkę? Nikt. W końcu to pa-
smo porażek”.

Zełenski ma wszystko, 
aby zostać prezydentem, a 

Poroszence brakuje atutów. 
07.04.2019

Naczelny rabin Ukrainy 
i Kijowa Mosze-Reuwen 

Azman wezwał we wtorek ukraińską 
Centralną Komisję Wyborczą do 
wydłużenia głosowania podczas dru-
giej tury wyborów prezydenckich na 
Ukrainie, która odbędzie się 21 kwiet-
nia br. Według rabina wierzący Żydzi 
nie mogą obecnie wziąć udziału w 
tym głosowaniu, ponieważ zabrania 
im tego religia.

Mosze-Reuwen Azman opubli-
kował pismo, które wystosował do 
CKW w imieniu Ogólnoukraińskie-
go Kongresu Żydowskich Wspólnot 
Religijnych. Napisał w nim, że drugą 
turę wyborów prezydenckich wyzna-
czono na drugi dzień święta Paschy, 
„podczas którego według żydow-

skiego prawa jest zabroniona jaka-
kolwiek praca do wzejścia gwiazd”. 
W związku z tym rabin poprosił 
Komisję o wydłużenie głosowania 
do godziny 22:30 przynajmniej – w 
wielkich miastach, po jednej komisji 
wyborczej w każdym mieście. W 
opinii rabina wydłużenie głosowania 
pozwoli obywatelom, którzy wyzna-
ją judaizm, na zrealizowanie swoich 
praw wyborczych.

Zamknięcie komisji wyborczych 
w wyborach prezydenckich na Ukra-
inie jest zaplanowane na godzinę 
20, podczas gdy zachód słońca w 
Kijowie tego dnia nastąpi o godzinie 
20.01.

Naczelny rabin Ukrainy 
prosi o wydłużenie czasu 

głosowania. 09.04.2019

Starający się o reelek-
cję prezydent stawia 

wszystko na jedną kartę. Z sondaży 
wynika, że przegrywa z komikiem w 
drugiej turze. O tajemniczej naradzie, 
która miała miejsce w poniedziałek w 
administracji prezydenta Ukrainy, po-
informował w środę popularny portal 
Ukraińska Prawda.

Petro Poroszenko miał zebrać 
członków swojej parlamentarnej frak-
cji i namawiać do prowadzenia „ostrej 
kampanii”, wymierzonej przeciwko 
faworytowi wyborów Wołodymyrowi 
Zełenskiemu. Powalczy z nim o fotel 
prezydenta w drugiej turze 21 kwiet-
nia. Z doniesień tych wynika, że w 
trakcie tej narady ukraiński prezydent 
przyznał, że przed pierwszą turą sku-
piał się na walce z szefową Batkiwsz-
czyny Julią Tymoszenką i nie zwracał 
uwagi na Zełenskiego. – Powinniśmy 
znokautować przeciwnika – miał rzu-
cić podczas spotkania z deputowa-
nymi swojej frakcji.

Wielu Ukraińców zapewne zno-
kautowały nowe plakaty wyborcze 
Poroszenki. Przedstawiono na nich 
patrzących na siebie ukraińskiego 
przywódcę i prezydenta Rosji Woło-
dymyra Putina. Krótki podpis brzmi 
„21 kwietnia, decydujący wybór”. 
Dziennikarze natychmiast przypo-
mnieli Poroszence, że ukraińskie 
prawo zabrania udziału w agitacji 
wyborczej osobom, które nie są 
obywatelami Ukrainy. Zabrania się 
też wykorzystywanie wizerunku 
bez pisemnej zgody przedstawionej 
osoby. Putina, rzecz jasna, nikt się 
o to nie pytał.

Były szef resortu obrony Anatolij 
Hrycenko, oskarżył urzędującego 
prezydenta o „celowe wprowadzenie 
rozłamu w państwie”. – Wprost i bez-
podstawnie obraził i zlekceważył 85 
proc. wyborców, którzy w pierwszej 
turze zagłosowali na innych kandy-
datów – komentował Hrycenko nowe 
plakaty wyborcze Poroszenki.

Z najnowszego sondażu, do któ-
rego dotarła RP, wynika, że Zełenski 
wygrywa w drugiej turze wyborów z 
ponad 50-proc. poparciem.

Poroszenko mobilizuje 
wszystkie siły. Ale szanse 

ma małe. 
Rusłan Szoszyn.10.04.2019

– Napięcia w stosun-
kach Ukrainy z Polską 

w kwestiach pamięci historycznej są 
wynikiem działań Rosji – oświadczył 
w czwartek prezydent Ukrainy Petro 
Poroszenko. W jego opinii relacje Ki-
jowa z Warszawą najlepiej charakte-
ryzuje współpraca w innych dziedzi-
nach. Poroszenko mówił o tym pod-
czas odbywającego się w ukraińskiej 
stolicy Kijowskiego Forum Bezpie-
czeństwa, zorganizowanego po raz 
12. przez Fundację Open Ukraine 
byłego premiera Arsenija Jaceniuka.

Prezydent podkreślił, że nie 
można pozwolić na wykorzystywa-
nie bolesnych momentów z historii, 
„by psuć stosunki z naszymi part-
nerami strategicznymi, łącznie z 
Polską”.

– Właśnie dlatego staramy się 
– i to się udaje – utrzymywać bar-
dzo aktywny dialog z prezydentem 
Polski Andrzejem Dudą. Właśnie 
dlatego niedawno byłem w Lubli-
nie, gdzie wspólnie z prezydenta-
mi Dudą i (prezydent Litwy Dalią) 
Grybauskaite przeprowadziliśmy 
niesamowite spotkanie w siedzibie 
Wielonarodowej Brygady Litewsko-
Polsko-Ukraińskiej w Lublinie. I to są 
osiągnięcia, to jest charakterystyka 
naszych relacji z Polską – podkreślił 
prezydent Ukrainy.

Poroszenko wskazał, że nie 
ma iluzji, iż dialog z Polską rozwija 
się w dobrym kierunku. – Są siły w 
Polsce, które wykorzystują kwestię 
ukraińską dla potrzeb wewnętrznej 
sytuacji politycznej i dla wyborów – 
mówił.

Poroszenko o napięciach 
historycznych z Polską. 

11.04.2019

– 39% zapytanych 
stwierdziło, że spo-

dziewa się znacznych fałszerstw, a 
37% uważa, iż będą one nieznacz-
ne. Tylko 14% przewiduje, że wy-
bory będą czyste – poinformował 
kierujący fi rmą badawczą Rating 
Aleksiej Antipowicz. Według niego, 
większość tych, którzy spodziewają 
się znacznych fałszerstw pochodzi 
z południa i wschodu kraju. Badanie 
zostało przeprowadzone między 5 a 
10 kwietnia br. wśród 3 tys. respon-
dentów w wieku powyżej 18 lat.

Przypomnijmy, że według wy-
ników corocznych badań opinii 
publicznej fi rmy Gallup, przepro-
wadzonych przed pierwszą turą 
wyborów prezydenckich na Ukra-
inie, już drugi raz z rzędu zaufanie 
społeczne do rządu utrzymywało się 
na bardzo niskim poziomie. Tylko 9% 
mieszkańców Ukrainy ma zaufanie 
do rządu krajowego, jest to najniższy 
poziom zaufania na świecie drugi 
rok z rzędu. To znacznie mniej niż 
średnia dla krajów byłego Związku 
Radzieckiego (48%), a także średnia 
światowa (56%) w 2018 r.

Większość wyborców na 
Ukrainie obawia się 

fałszerstw w drugiej turze 
wyborów prezydenckich. 

11.04.2019 

W obwodzie rówieńskim 
uczczono pamięć 
Anny Walentynowicz

Prywatne kwatery w centrum Lwowa
Oferujemy Państwu noclegi na 

prywatnych kwaterach w centrum 
Lwowa. Gospodarstwa prowadzo-
ne są przez miejscowych Polaków, 
gdzie oprócz samego noclegu będą 
mieli Państwo okazję poznania tajni-

ków kuchni lwowskiej oraz ciekawo-
stek z historii Kresów. Intymność za-
pewnią Państwu niezależne pokoje, 
łazienka oraz WC. Istnieje również 
możliwość skorzystania z pełnego 
lub częściowego wyżywienia. Oso-

bom podróżującym samochodem 
zapewniamy miejsce na bezpiecz-
nym parkingu. 

tel./fax: +38 0322 75-43-95; 
kom.: +38 0662-552-301 

e-mail: kwatery@tylkowelwowie.com;

na czele. Jak podkreślił reżyser, pra-
ca nad pełnometrażowym fi lmem o 
ukraińsko-polskim losie Anny Walen-
tynowicz powinna zostać zakończo-
na do dnia jej urodzin – 15 sierpnia.

Uczestnicy uroczystości wspo-
minali nielekką drogę życiową ro-
botnicy i działaczki związków zawo-
dowych Stoczni Gdańskiej, której 
zwolnienie w sierpniu 1980 roku 
przyczyniło się do wybuchu najwięk-
szego strajku i protestu przeciwko 
reżymowi komunistycznemu w całym 
kraju. Jak podkreślił proboszcz pa-
rafi i katolickiej w Ostrogu ks. Witold 
Kowalów, Polacy początkowo nie 
wierzyli, że Walentynowicz miała ko-
rzenie ukraińskie.

–  Babcia jest bohaterką Polski, 
ale jest też bohaterką Ukrainy. My-
ślę, że pamięć o takich bohaterach, 
jak moja babcia, powinna budować 
naszą przyszłość – bo jedynie wów-
czas będziemy w stanie stawić opór 
każdemu wrogowi i każdemu złu. – 
podkreślił Piotr Walentynowicz, zwra-
cając się do zebranych.

tekst w wersji ukraińskiej ukazał się 
na stronie radiosvoboda.org

Tablicę pamiątkową, poświęconą jednej z zało-
życielek i aktywnej działaczce polskiej „Solidar-
ności”, Annie Walentynowicz, mającej ukraińskie 
korzenie, otwarto na budynku szkoły w miej-
scowości Sadowe w obw. rówieńskim. Tablica 
została otwarta 8 kwietnia br. z inicjatywy polsko-
ukraińskiego kulturalno-oświatowego centrum im. 
Tomasza Oskara Sosnowskiego, władz wioski 
Sadowe i Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

Zapraszamy na spotkanie z 
dr. Michałem Piekarskim, autorem 
książki „Muzyka we Lwowie. Od 
Mozarta do Majerskiego. Kom-
pozytorzy, muzycy, instytucje”, 
które odbędzie się we Lwowie, w 
niedzielę 5 maja 2019 r., o godz. 
18:00, w restauracji KUPOŁ przy 
ul. Czajkowskiego 37.

Rozmowę o tradycjach mu-
zycznych Lwowa ilustrowaną 
przykładami muzycznymi popro-
wadzi z autorem Beata Kost. 
Dostępne będą także egzempla-
rze książki.

Zapraszamy na spotkanie 
z dr. Michałem Piekarskim
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 kurier kulturalny

MIROSŁAW ROWICKI
tekst
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI
KONSTANTY CZAWAGA
zdjęcia

 Było wszystko co trzeba. 6 kwiet-
nia po południu podwórko przy daw-
nej ulicy Jagiellońskiej (dziś Hnatiuka) 
pod numerem 11, gdzie spędził swoje 
młode lata Marian Hemar, wypełniło 
się gośćmi. Najwięcej przybyło lwo-
wiaków i… warszawiaków, mieszkań-
ców miast, w których spędził Hemar 
jedne z najlepszych swoich dni. Czy 
był ktoś z Londynu, nie wiem. 

Był wspaniały tort i brawurowy 
występ kabaretu „Czwarta rano” z 
piosenkami Hemara i w jego stylu, 
autorstwa i w aranżacji mistrza Sław-
ka Gowina. W głębi podwórka działał 

w latach międzywojennych teatr ży-
dowski, nie zabrakło więc i piosenek 
w języku jidysz. Teatr, o którym wspo-
mniałem grał zresztą we wszystkich 
językach, w których mówiono wów-
czas we Lwowie. 

A Hemar? Hemar patrzył na 
swoje podwórko z nieba i łapał żół-
te balony, których niezwykłą ilość 

go Teatru Ludowego we Lwowie, 
niemniej pozostali, bardzo młodzi 
aktorzy, głównie studenci i studentki 
lwowskiej szkoły teatralnej zasłużyli 
na wielkie brawa. I brawa były. Pu-
bliczność wiwatowała na stojąco, 
trzykrotnie wymuszając bisy.

wypuszczono właśnie na podwór-
ku przy dawnej ulicy Jagiellońskiej. 
Wiem to na pewno. Powiedziała mi 
o tym sama Jadzia Pechaty, lwowska 
aktorka i malarka.

To jednak nie koniec, a dopiero 
preludium. Tego dnia, wczesnym wie-
czorem we lwowskim Teatrze Lalek 
odbył się występ kabaretu „Czwarta 
rano”, w całości poświęcony Hemaro-
wi. Sala pełna. Występ w całości po 
polsku. Aktorzy wyłącznie lwowscy. 
Gwiazdą występu był bezsprzecznie 
Wiktor Lafarowicz, aktor Polskie-

A dalej? Dalej był jeszcze, jak 
przystało na prawdziwych artystów, 
koniak i kanapki. I plany… Bo już 
wkrótce 18 maja w tymże Teatrze 
Lalek, następny program o wiele 
mówiącym tytule „Dziewczyna i ge-
nerał”, czyli o wielkiej miłości genera-
ła Andersa i Renaty Bogdańskiej ze 
Lwowa. Mistrzu Sławku – czekamy! 

JAk tO U HEMARA BYŁO
Marek Aureliusz powiedział kiedyś, że życie człowieka ma kolor jego wyobraźni. Pomyśl-
cie jaką wyobraźnią wykazał się Sławomir Gowin, poeta, pisarz, twórca kabaretu „Czwarta 
rano” by urządzić i wyprawić 118. urodziny Mariana Hemara… we Lwowie.

PS. Szczegóły w następnym nu-
merze Kuriera Galicyjskiego.

– Nie zawsze wieści o państwa 
osiągnięciach docierają do szero-
kiej świadomości. Zależy nam, żeby 
zwrócono na nie uwagę, na jaką za-
sługują – mówił podczas uroczystej 
gali marszałek województwa Gustaw 
Marek Brzezin.

Laur „Najlepszy z Najlepszych” 
stworzono, by uhonorować tych 
mieszkańców Warmii i Mazur, którzy 
nie tylko osiągają sukcesy, ale też 
swoją postawą i działaniem tworzą 
dobre wzorce, wskazują kierunki, in-
spirują innych do działania.

W Filharmonii Warmińsko-Ma-
zurskiej im. Feliksa Nowowiejskie-
go w Olsztynie podczas XVI gali 
Laur „Najlepszym z Najlepszych“ 
marszałek województwa Gustaw 
Marek Brzezin wyróżnił osoby, 
instytucje, organizacje i przedsię-

biorstwa z regionu, które w 2018 
roku osiągnęły sukces, rozsławia-
jąc Warmię i Mazury w Polsce i na 
świecie.

– Na Warmii, Mazurach i Powiślu 
mieszka 1,5 mln niezwykłych ludzi – 
mówił marszałek województwa Gu-
staw Marek Brzezin. – Wśród nich są 
perły, które lśnią i sławią nasz region. 
Co roku wiosną spotykamy się, aby 
przedstawić wyjątkowe osoby, insty-
tucje, organizacje i przedsiębiorstwa, 
dla których miniony rok okazał się 
wyjątkowo pomyślny. To doskonała 
okazja, by podziękować Państwu za 
inicjatywę, aktywność i zaangażowa-
nie.

Od 2004 roku Laurami nagro-
dzono 385 osób, zespołów, instytu-
cji, organizacji czy przedsiębiorstw. 
Są też laureaci, którzy na tę statuet-

kę zapracowali po raz czwarty, piąty, 
a nawet szósty.

W tym roku Laury przyznano w 
dziesięciu kategoriach, wyróżniając 

27 osób i instytucji. Diamentowym 
Laurem przyznawanym za ponad-
przeciętne osiągnięcia, szczególne 
działania oraz promowanie Warmii 

i Mazur w kraju i za granicą zosta-
ła uhonorowana firma Dekorglass 
Działdowo S.A. Gabriel Chojak.

– Nie zawsze wieści o państwa 
osiągnięciach docierają do szero-
kiej świadomości. Zależy nam, żeby 
zwrócono na nie uwagę, na jaką 
zasługują – dodał marszałek Brze-
zin. — Chcemy uhonorować tych 
mieszkańców Warmii i Mazur, którzy 
nie tylko osiągają sukcesy, ale też 
swoją postawą i działaniem tworzą 
dobre wzorce, wskazują kierunki, in-
spirują innych do działania. Jesteście 
państwo najlepszymi ambasadorami 
naszego regionu. Budujecie jego toż-
samość i pomyślność. Wasze sukce-
sy są sukcesami Warmii i Mazur.

Oficjalną część zwieńczył kon-
cert zespołu Raz Dwa Trzy.

źródło: gazetaolsztynska.pl

XVI gala Laur „Najlepszym z Najlepszych”
W tym roku Laury przyznano w dziesięciu kategoriach, wyróżniając 27 osób 
i instytucji. Konsul generalny RP we Lwowie Rafał Wolski otrzymał Laur „Naj-
lepszy z najlepszych” w kategorii „Osobowość”, przyznany przez marszałka 
województwa warmińsko-mazurskiego.
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kIEŁBAcHA U StAcHA
Na Rezurekcję biją dzwony,
Niech będzie Chrystus uwielbiony,
Niech Triumfujący, Zmartwychwstały,
Kroczy zwycięski Wódz Wspaniały,
Co człeczy ród z prochu powstały
Zawiedzie do Ojcowskiej chwały.

Na Rezurekcję biją dzwony,
Radosny, Wielki Dzień natchniony,
Wszak Bóg, co w ludzkość 
z Niebios zstąpił,
Ofiary krzyża, mąk nie skąpił.
Dziś Zmartwychwstania święci triumf
Jak zapowiedział. I dotrzymał.

Więc biją dzwony rozdzwonione
Szlachetnym dźwiękiem 
we wsze strony
I ludziom wielką radość niosą
Wraz z rozkwitającą wiosną,
Zielenią i pachnącym kwieciem,
Bo Zmartwychwstanie niesie 
kwiecień.

STANISŁAWA NOWOSAD

KARINA WYSOCZAŃSKA

Podczas spotkania gość opowie-
dział o urokliwej dolinie rzeki Świcy 
oraz miasteczkach dawnego woje-
wództwa stanisławowskiego – Bole-
chowie i Dolinie (obecnie obwód iwa-
nofrankiski), o Przełęczy Wyszkow-
skiej w latach 1914–1915, pograniczu 
Bieszczad i Gorganów.

– Kuba Kozłowski swoją pre-
zentacją urzekł nas po raz kolejny. 
Poprzez prezentację tych miejsc za-
chęcił nas, by zbliżające się święta 
majowe spędzić właśnie w pięknych 
terenach Przełęczy Wyszkowskiej, 
doliny rzek Mizunki czy Świcy – po-
wiedziała Maria Osidacz, dyrektor 
Centrum Kultury Polskiej i Dialogu 
Europejskiego.

Koordynator programu War-
szawska Inicjatywa Kresowa, Kuba 
Kozłowski, opowiedział, że intereso-
wać się tematem Wschodu zaczął 
od prezentów dla swojej mamy.

– Najpierw zbierałem pamiątki, 
materiały, książki dla mojej mamy. 
Żadne kwiatki, czekoladki, inne rzeczy 

jej tak nie cieszyły jak jakaś pocztów-
ka, zdjęcie czy obrazek. Ponieważ 
sam mam duszę kolekcjonera, więc 
zacząłem zbierać, czytać i dowiady-
wać się – powiedział Kuba Kozłowski.

Miłośnik kresów zaznaczył, że ok. 
80 osób, kilka pokoleń z jego rodziny, 
mieszkało na tutejszych terenach.

– Prawie cała moja rodzina po-
chodzi z Kresów. Mama, tato, babcia 
i jej siostry urodzili się we Lwowie. 
Pradziadek był sekretarzem senatu 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we 
Lwowie. Dziadkowie mieszkali przed 
wojną w Komarnie, w Jaworowie. W 
Stanisławowie jeden z braci mojego 
dziadka był dyrektorem banku. Jak 
policzyłem, to 60–80 osób z rodziny 
w różnych miejscach żyło tutaj – do-
dał autor prezentacji.

Konsul RP we Lwowie Rafał 
Kocot zaznaczył, że to wydarzenie 
koresponduje doskonale z inicjaty-
wą Konsulatu Generalnego RP we 
Lwowie we współpracy z LKS „Po-
goń” i CKPiDE.

– Od trzech lat jeździmy w góry, 
pływamy kajakami, nawiązując do 

tradycji turystycznych Ziemi Lwow-
skiej, Stanisławowskiej i w Karpa-
tach Wschodnich – powiedział dy-
plomata.

– Już pierwszego maja rozpo-
czynamy tegoroczny sezon górski, 
właśnie na Przełęczy Wyszkowskiej, 
u źródeł Świcy i będziemy chcieli zdo-
być Gorgany Wyszkowskie – dodał 
Rafał Kocot.

Kuba Kozłowski spotkał się z 
mieszkańcami i gośćmi Stanisławo-
wa 11 kwietnia. Wydarzenie zostało 
zorganizowane przez CKPiDE we 
współpracy z Domem Spotkań z 
Historią – instytucją kultury m. st. 
Warszawy.

Projekt współfinansowano ze 
środków Konsulatu Generalnego 
Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Majówka z kubą kozłowskim nad Świcą
Tomasz Kuba Kozłowski, autor cyklu i koordynator programu Warszawska Inicjatywa Kresowa w Domu Spotkań z Historią, odwiedził Centrum Kultury Polskiej i Dia-
logu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) z prezentacją pt. „Majówka nad Świcą. Od Bolechowa i Doliny do Wygody i Przełęczy Wyszkowskiej”.

Le
on

 Ty
sz
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en

ko
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Przegląd wydarzeń

Przegląd prasy polskiej na Ukrainie
opracował
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI

We Wrocławiu we władzach 
samorządowych pojawił się 
pełnomocnik ds. Ukraińców

Pełnomocnikiem ds. Miesz-
kańców Pochodzenia Ukraińskiego 
prezydenta Wrocławia została Olga 
Chrebor. Pani Olga jest kierowni-
kiem Centrum Biblioteczno-Kultu-
ralnego Fama i prezesem Festiwalu 
Kalejdoskop Kultur. Nowo powołane 
stanowisko ma pomóc w rozwijaniu 
dialogu międzykulturowego i odpo-
wiadać na potrzeby mieszkającej w 
mieście społeczności ukraińskiej.

Prezydent Wrocławia Jacek Su-
tryk, przedstawiając swojego nowego 
pełnomocnika podkreślił, że będzie 
ona odpowiadała za relacje z około 
kilkudziesięcioma tysiącami osób.

Olga Chrebor będzie przyjmo-
wać we Wrocławskim w Centrum 
Rozwoju Społecznego na placu Do-
minikańskim.

Walentyna Jusupowa
slowopolskie.org

W Łucku rozpoczął się rok 
Łobodowskiego

Na Wydziale Filologii i Dzienni-
karstwa Wschodnioeuropejskiego 
Uniwersytetu Narodowego im. Łesi 
Ukrainki odbyły się uroczyste ob-
chody 110. rocznicy urodzin Józefa 
Łobodowskiego. Spotkanie zainau-
gurowało w Łucku Rok Józefa Łobo-
dowskiego, polskiego pisarza, tłuma-
cza, publicysty, dziennikarza, którego 
życie i twórczość związane były m.in. 
z Równem i Łuckiem.

Jako pierwsza głos zabrała pro-
rektor ds. działalności naukowej i 
innowacji Wschodnioeuropejskiego 
Uniwersytetu Narodowego Natalia 
Pawlicha, która podkreśliła aktual-
ność twórczości Łobodowskiego w 

kontekście współczesnej sytuacji na 
Ukrainie. Wiktoria Homoneс, p.o. 
kierownika Departamentu Współ-
pracy Międzynarodowej i Działalno-
ści Projektowej Rady Miasta Łuck, 
zwróciła uwagę na to, że Łuck był 
małą ojczyzną lub dużą częścią ży-
cia wielu ciekawych postaci ukraiń-
skiej i polskiej historii, w tym Józefa 
Łobodowskiego.

Wicekonsul Konsulatu General-
nego RP w Łucku Teresa Chruszcz, 
powiedziała, że Rok Józefa Łobo-
dowskiego jest wspólnym projektem 
konsulatu i uczelni, którego celem jest 
promowanie spuścizny tego działa-
cza. Jak powiedziała wicekonsul, Ło-
bodowski „promował ukraińską kultu-
rę w Polsce, tutaj pokazywał również 
polską kulturę. Robił to na szerokim 
tle, dlatego, że wpisywał to wszystko 
w kontekst kultury europejskiej”.

Na maj zaplanowano prezen-
tację książki o Łobodowskim oraz 
spotkanie ze studentami poświęcone 
jego poezji. We wrześniu w Łucku 
zostanie wręczona Nagroda im. Jó-
zefa Łobodowskiego, a w paździer-
niku na Wschodnioeuropejskim Uni-
wersytecie Narodowym odbędzie się 
konferencja naukowa, podczas któ-
rej, jak zaznaczyła Teresa Chruszcz, 
twórczość pisarza zostanie przeana-
lizowana w nowym, obecnym kon-
tekście. – W tym roku obchodzimy 
również piętnastolecie wejścia Polski 
do Unii Europejskiej i kontekst euro-
pejski, który powinniśmy podkreślić, 
jest tym bardziej wart zaznaczenia z 
tej perspektywy – dodała.

Prezes lubelskiego oddziału Sto-
warzyszenia Pisarzy Polskich, redak-
tor naczelny dwumiesięcznika „Lublin. 
Kultura i Społeczeństwo” Zbigniew 
Fronczek opowiedział o działalno-
ści dziennikarskiej Łobodowskiego 
w Lublinie w latach 30., założo-
nych i wydawanych przez niego pi-

smach, relacjach z władzami oraz 
jego działalności na rzecz polsko-
ukraińskiego porozumienia. Zbigniew 
Fronczek przypomniał, że pierwszą 
Nagrodę im. Józefa Łobodowskiego 
wręczono w 2015 r. w Łucku. Wów-
czas otrzymali ją Wasyl Słapczuk i 
Ołena Krysztalska z Łucka oraz pro-
fesor Feliks Czyżewski z Lublina.

Uroczystość zakończyła się 
pokazem filmu „W hołdzie Józefo-
wi Łobodowskiemu” nakręconego 
przez studentów Wydziału Filologii 
i Dziennikarstwa.

Ołeksandra Sadowa
Switłana Sacharuk
monitor-press.com

Nagrodzony Oscarem dramat 
o miłości „Zimna wojna”, 
feeryczny wieczór w duchu 
polskiej tradycji

Dla zrzeszonych w Związku Po-
laków Zaporoża „Polonia”, prowadzo-
nym przez prezes Lidię Jegorową, 
Dzień Kobiet a dokładniej Tydzień 
Kobiet rozpoczął się niekonwencjo-
nalnie, a mianowicie – przeglądem 
filmu „Zimna wojna” w języku orygi-
nału oraz jego omówieniem mode-
rowanym przez nauczycielkę języka 
polskiego Ewę Płoska.

„Zimna wojna” – polski film dra-
matyczny z 2018 roku w reżyserii 
Pawła Pawlikowskiego. 22 stycznia 
br. film Pawlikowskiego otrzymał jako 
pierwszy polski film trzy nominacje 
do Oscara (najlepszy film nieangloję-
zyczny, najlepsza reżyseria i najlep-
sze zdjęcia). 

Film dla zaporoskich Polaków stał 
się prawdziwym kinematograficznym 
rarytasem, inspirującym do zastano-
wienia się nad wieloma ważnymi rze-
czami, zarówno osobistymi, jak i ogól-
noludzkimi. Kontynuacją obchodów 
marcowego święta stał się uroczysty 
koncert w Pałacu Kultury „Orbita” z 

udziałem uczniami kompleksu edu-
kacyjnego nr 7 (jedynej w obwodzie 
zaporoskim szkoły z nauczaniem 
języka polskiego – dyrektor Kostian-
tyn Biłous).

W imprezie wzięło udział ponad 
70 członków „Polonii”, a także gość 
specjalny – prezes Asocjacji Mniej-
szości Narodowych Obwodu Zaporo-
skiego Naufal Hamdani.

Koncert nie pozostawił nikogo 
obojętnym, a to dzięki staraniom 
jego organizatorów Lubowi Jankow-
skiej, Angelinie Jakowlewej, Annie 
i Anastazji Szmelkowym oraz niżej 
podpisanej. W końcu imprezy swoimi 
wrażeniami podzieliła się prezes ZPZ 
„Polonia” Lidia Jegorowa, która m.in. 
zaznaczyła:

– Nie zważając na to, że święto 
to zostało przygotowane wyłącznie 
własnymi siłami członków Związku 
(bez angażowania profesjonalnych 
zespołów z miasta i regionu), prze-
biegło ono na wysokim poziomie, w 
duchu autentycznych tradycji ducho-
wych: ze sceny brzmiały polskie pio-
senki, polska muzyka, a z sali – pol-
ski język. Ludzie przyszli tu ze swoimi 
dziećmi, wnukami. I ta ciągłość poko-
leń poza granicami praojczyzny budzi 
radość i satysfakcję – świadomość, 
że wszystko robimy dobrze! Jestem 
dumna, że nasza organizacja jest 
swoistym ośrodkiem autentyczności 
i tożsamości narodowej Polaków.

Tatiana Smolianinowa
dk.com.ua

Wieczór z poezją
W czwartek, 21 marca w Winnic-

kiej Obwodowej Bibliotece Uniwersal-
nej im. Timiriazewa odbyło się uro-
czyste spotkanie z okazji Światowego 
Dnia Poezji. Na imprezie nie zabrakło 
utworów polskich mistrzów słowa.

Na początku kierowniczka działu 
języków zagranicznych Maria Malo-

wana – główny organizator wydarze-
nia, powitała serdecznie zebranych, 
podkreślając znaczenie tego święta, 
ustanowionego z inicjatywy UNE-
SCO 1999 roku. Celem tego dnia jest 
promowanie pisania, czytania, publi-
kowania i nauczania poezji na całym 
świecie. Jak podaje UNESCO – „ten 
dzień ma dać nowy impuls, aby do-
cenić poezję oraz poprzeć krajowe, 
regionalne i międzynarodowe ruchy 
poetyckie”.

Dla licznie zebranej publiczności 
wystąpili: uczniowie szkoły nr 7, stu-
denci politechniki, goście z Jemenu, 
Etiopii, Chin, Ekwadoru; przedstawi-
ciele Centrum Rozwoju i Partnerstwa 
„Polonia” oraz Chrześcijańsko-De-
mokratycznego Związku Polaków 
Winnicy.

Wszyscy zgromadzeni goście 
mieli okazję zapoznać się z twórczo-
ścią wybitnych poetek Winnicy – Anny 
Kisse i Ałły Witwickiej. Podczas święta 
literackiego przedstawiciele różnych 
grup wiekowych deklamowali wiersze 
w języku ukraińskim, angielskim, fran-
cuskim, chińskim, a „Zapowit” Tarasa 
Szewczenki nawet w języku arabskim. 
Utwory największych polskich pisarzy 
zaprezentowała Lidia Paulukiewicz – 
utalentowana nauczycielka z Polski 
i jej uczennice – Helena Melnyczuk 
i Walentyna Obertynska.

Wieczór z poezją w Bibliotece 
Timiriaziewa miał wyjątkowy cha-
rakter. Było wiosennie, poetycko, 
wzruszająco.

Wiktoria Bednarska
slowopolskie.org

Kiedyś żyło się razem
– My to niby połowinczyki: tato 

był Ukrainiec, a mama Polka. I mama 
z Polaków była, z Chrustowskich, a 
tato z Seniuków. I u nas taka była tra-
dycja [w rodzinie]: chłopcy, bracia byli 
Ukraińcami, a my – Polkami – powie-

KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjęcia

Redaktor naczelny „Monitora Wo-
łyńskiego” Walenty Wakoluk, wspo-
mniał, że odrodzenie polskojęzycznej 
prasy w tej części Ziemi Wołyńskiej 
zaczęło się od czterostronicowego 
dodatku do wydawanej w języku 
ukraińskim „Wołyńskiej Gazety”. 
Z kolei już po pół roku udało się 
przygotować do druku pierwszy nu-
mer „Monitora” na ośmiu stronach. 
Obecnie jest to dwutygodnik polsko-
ukraiński. Dociera do czytelników 
również przez internet. Walenty Wa-
koluk dodał, że szkolenia dla liderów 
organizacji polskich Łuckiego Okrę-
gu Konsularnego są już tradycją.

Tegoroczne warsztaty zostały 
przeprowadzone dzięki wsparciu 
finansowemu Konsulatu General-
nego RP w Łucku. – Doszliśmy do 

wniosku, że będzie to najsensowniej-
szy sposób na uświetnienie 10-lecia 
„Monitora Wołyńskiego” – powiedzia-
ła konsul Teresa Chruszcz.

– Takie spotkanie z prezesami 
i liderami środowisk polskich i z 
gazetą jest sięgnięciem do istoty war-
tości medium mniejszościowego, jest 
to sposób budowania więzi i szukania 
potencjalnych elit – powiedział przed-
stawiciel Fundacji „Wolność i Demo-
kracja” Rafał Dzięciołowski. – To jest 
szerokie środowisko różnorodnych 
ludzi, o różnych talentach i umie-
jętnościach, których łączy w jedno 
wspólne zaangażowanie: miłość do 
mediów i do środowiska polskiego, w 
którym przychodzi im pracować i któ-
re współtworzą i budują – zaznaczył.

Podczas warsztatów dziennikar-
skich w Łucku członkowie organizacji 
polskich, którzy piszą teksty do „Mo-
nitora Wołyńskiego”, dowiedzieli się, 

jak przygotować materiał do publika-
cji, gdzie czerpać inspiracje do pisa-
nia felietonów, jak robić udane zdję-
cia, odkrywać własną genealogię, 
rozpoznawać fałszywe informacje w 
Internecie i nie tylko.

Walerij Kostiukiewicz z Ukraiń-
skiego Towarzystwa Ochrony Zabyt-
ków Historii i Kultury zaprezentował 
misję i działalność tej organizacji 

oraz krótko określił rolę mediów w 
ochronie dziedzictwa kulturowego. 
Ewa Mańkowska z Ukraińsko-Pol-
skiego Sojuszu im. Tomasza Padury 
w Równem podzieliła się swoim do-
świadczeniem w pisaniu felietonów. 
O szczegółach w poszukiwaniach 
genealogicznych w archiwach opo-
wiedziała uczestnikom szkolenia p.o. 
dyrektora Rówieńskiego Muzeum 

Krajoznawczego dr Tetiana Samso-
niuk, były pracownik Państwowego 
Archiwum w obwodzie rówieńskim, 
która od 2014 r. prowadzi na łamach 
„Monitora Wołyńskiego” rubrykę 
„Ocaleni od zapomnienia”.

Podczas warsztatów pt. „Historia 
mówiona: jak badać i opracowywać” 
młody ukraiński naukowiec dr Serhij 
Hładyszuk zapoznał uczestników 
szkoleń z teoretycznymi aspektami 
historii mówionej. Przedstawił rów-
nież polsko-ukraińskie projekty histo-
rii mówionej, w których uczestniczył. 
Są to projekt wrocławskiego Ośrodka 
„Pamięć i Przyszłość”, dzięki które-
mu powstała publikacja „Obertyn. 
Opowieści o życiu miasteczka” oraz 
projekt „Pojednanie przez trudną pa-
mięć. Wołyń 1943”, podczas którego 
młodzi polscy i ukraińscy historycy 
zbierali relacje najstarszych miesz-
kańców Wołynia i Lubelszczyzny. 

10-lecie „Monitora Wołyńskiego”
Swoje pierwsze dziesięciolecie nasza najbliższa polska gazeta pobratymcza na Ukrainie – „Monitor Wołyński” obchodziła w 
sposób praktyczny. W ciągu dwóch dni, 4–5 kwietnia, w sali konferencyjnej hotelu „Ukraina” w Łucku zorganizowano szkolenia 
pt. „Problematyka, zasady i tryb tworzenia kontentu medialnego” dla liderów organizacji polskich Łuckiego Okręgu Konsularnego 
RP, który jest położony na terenie trzech obwodów: wołyńskiego, rówieńskiego i tarnopolskiego.

Rafał Dzięciołowski (od lewej) i zespół redakcyjny „Moni-
tora Wołyńskiego”
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działa jedna z mieszkanek Obertyna 
w obwodzie iwanofrankiwskim.

Pod koniec ubiegłego roku we 
Wrocławiu ukazała się książka pt. 
„Obertyn. Обертин. ןיטרעבׇא. Opo-
wieści o życiu miasteczka. Оповіді 
про життя містечка”. Jest poświę-
cona historii Obertyna – dziś osiedla 
typu miejskiego w rejonie tłumackim 
w obwodzie iwanofrankiwskim na 
Ukrainie. Wydawałoby się, że jest 
to jedna z wielu podobnych książek 
o dziejach ukraińskich miejscowości, 
których w ciągu ostatniego ćwierć-
wiecza napisano setki. I nawet to, 
że jest dwujęzyczna, polsko-ukraiń-
ska, też obecnie nie decyduje o jej 
wyjątkowości. A nawet sam Obertyn 
niczym szczególnym się nie wyróż-
nia: jest to typowe miasteczko na Za-
chodniej Ukrainie, w którym w prze-
szłości mieszkali wspólnie Ukraińcy, 
Polacy i Żydzi. Ta książka ma jednak 
kilka cech, które czynią ją wyjątkową 
pośród wszystkich publikacji histo-
rycznych i krajoznawczych.

Publikacja „Obertyn. Opowieści o 
życiu miasteczka” powstała w ramach 
projektu realizowanego we Wrocławiu 
w latach 2016–2018 przez Ośrodek 
„Pamięć i Przyszłość”. Uczestniczyli 
w nim fachowcy z Polski i Ukrainy, 
przedstawiciele różnych dziedzin na-
uki – historycy, etnografowie, socjolo-
gowie, historycy sztuki. Był wśród nich 
i dr Serhij Hładyszuk, młody historyk z 
Wołynia, absolwent Wschodnioeuro-
pejskiego Uniwersytetu Narodowego 
imienia Łesi Ukrainki.

Członkowie zespołu badawczego 
zgromadzili ustne i pisemne relacje 
obertyniaków, urodzonych przeważ-
nie przed II wojną światową, czyli w 
wieku po osiemdziesiątce. W tym celu 
badacze zorganizowali kilkanaście 
wypraw, podczas których rozmawiali z 
kilkudziesięcioma osobami mieszkają-
cymi obecnie w Polsce, na Ukrainie, w 
Austrii i Izraelu. Każda relacja została 
opublikowana w dwóch językach – po 
polsku i po ukraińsku. Autorzy projektu 
nie poddawali wspomnień cenzurze, 

nie redagowali ich zgodnie ze swoją 
wizją, zostawiając czytelnikowi moż-
liwość samodzielnego wyciągnięcia 
wniosków. W odróżnieniu od więk-
szości polskich i ukraińskich książek 
poświęconych historii XX wieku, w 
których zauważyć można wyraźną li-
nię podziału na czarne i białe, na swo-
ich i na wrogów, na dobro i zło, w tej 
publikacji nie ogranicza się sztucznie 
palety kolorów.

Badaczom udało się uratować 
od zapomnienia barwny obraz życia 
wielonarodowej i wielowyznaniowej 
wspólnoty prawie w ostatniej chwili: 
mieszkańcy dawnego Obertyna od-
chodzą. Podkreślmy, że nie był on 
zjawiskiem unikalnym w skali Ukra-
iny czy Polski – takich miast, miaste-
czek i wsi, gdzie wspólnie mieszkali 
przedstawiciele wielu narodów, było 
na tych terenach dużo. Analizując 
więc dzieje miasteczka można zrozu-
mieć, jak wyglądało życie codzienne 
na terenie Zachodniej Ukrainy, w tym 
również na Wołyniu.

Prawdziwa historia zawarta jest 
w wielokulturowości przedstawionej 
na łamach książki. Nie rządzi nią po-
prawność polityczna i nie została ona 
zawłaszczona przez jeden naród. Na-
leży sobie uświadomić, że do wszyst-
kich osiągnięć państwa przyczyniły 
się narody zamieszkujące ten kraj, 
a kultura Ukrainy jest połączeniem 
wielu tradycji narodowych. Szkoda, 
że książek, podobnych do „Obertyna” 
nie ma na liście lektur obowiązkowych 
do nauki historii w szkole.

Anatolij Olich
monitor-press.com

Most Kultury w Żytomierzu
Wystawa malarstwa współcze-

snego w ramach projektu Most Kul-
tury została otwarta w Żytomierzu. 
W Domu Kultury Ukraińskiej w Żyto-
mierzu można oglądać wystawę prac 
Magdaleny Leśniak i Rafała Urbań-
skiego zorganizowaną przez Konsu-
lat Generalny RP w Winnicy i Biuro 
Wystaw Artystycznych w Kielcach we 

współpracy z Departamentem Kultu-
ry Żytomierskiej Rady Miejskiej w 
ramach polsko-ukraińskiego projektu 
Most Kultury.

Wystawa prezentuje ponad 50 
prac dwójki kieleckich artystów, którzy 
w swojej artystycznej twórczości łączą 
świat sztuki ze światem nowych tech-
nologii. Wśród prezentowanych prac 
można zobaczyć intermedialny cykl 
„QR [reinterpretacje]” Rafała Urbań-
skiego, w którego ramach artysta 
połączył tradycyjną technikę malarską 
z osiągnięciami techniki cyfrowej. Za 
pomocą kodów QR zaszyfrowuje in-
formacje, które po ich zeskanowaniu 
odkrywają przed widzami nowe treści.

Z kolei prace Magdaleny Le-
śniak prezentowane pod wspólnym 
tytułem „Życie w sieci”, to zbiór 
obrazów przeniesionych prosto z 
Internetu i popularnych serwisów 
społecznościowych. Dla artystki sta-
nowią one podstawowe narzędzia do 
poznawania i komunikowania się ze 
światem, narzędzie przez które fi ltruje 
swoją rzeczywistość.

Podczas wernisażu, który odbył 
się 27 marca, obecni byli przedstawi-
ciele Konsulatu Generalnego RP w 
Winnicy, Rady Miejskiej w Żytomie-
rzu, członkowie organizacji polskich 
oraz liczni mieszkańcy miasta.

Słowo Polskie

Wiwat Moniuszko!
Władze UNESCO postanowiły 

2019 rok ogłosić Międzynarodowym 
Rokiem Stanisława Moniuszki na 
wniosek trzech krajów: Litwy, Bia-
łorusi i Polski, jako że ten drugi po 
Chopinie wieszcz muzyczny czerpał 
szeroko z wielokulturowości ówcze-
snej Rzeczpospolitej. Rok Moniuszki 
został ustanowiony również przez 
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

Udział Ukrainy w tym projekcie też 
nie jest przypadkowy, gdyż właśnie w 
Kijowie w roku 1873, po raz pierwszy 
(w granicach ówczesnego imperium 
carskiego) została wystawiona jego 
opera „Straszny Dwór”, dając począ-

tek prawdziwej sławie tego kompozy-
tora, dyrygenta, organisty, pedagoga. 
Jego twórcze dziedzictwo obejmuje 
ponad 300 utworów, w tym dwana-
ście oper (jedna niedokończona), 
trzy balety, osiem operetek, pięć 
kompozycji mszalnych, około 80 ro-
mansów i 400 pieśni.

I oto 23 marca, w jednej z naj-
piękniejszych auli stolicy Ukrainy 
– Sali Kolumnowej im. M. Łysenki, 
będącej chlubą gmachu Filharmonii 
Narodowej Ukrainy, w której to – w 
swoim czasie – koncertowali I. J. Pa-
derewski, K. Szymanowski, skrzypek 
P. Kochański oraz inni znakomici pol-
scy muzycy (a w czasach współcze-
snych tu właśnie odbyło się jedno ze 
spotkań papieża Jana Pawła II) znów 
zabrzmiały polskie nuty i słowa.

W koncercie w ramach Projektu 
„Moniuszko – 200!”, zorganizowanym 
przy wsparciu Ambasad Polski i Litwy 
na Ukrainie, Instytutu Polskiego w Ki-
jowie, Polsko-Kanadyjskiej Fundacji 
„Niezależny Fundusz Kultury POLCA-
NART”, Związku Przedsiębiorców 
Polaków Ukrainy oraz „Towarzystwa 
Miłośników Muzyki Stanisława Mo-
niuszki” w Polsce – przedsięwzięciu 
promującym dorobek znakomitego 
kompozytora, wystąpili przed kijo-
wianami artyści polscy i ukraińscy. 
Koncert zainaugurował ambasador 
Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie 
Bartosz Cichocki, podkreślając wie-
lokulturowość dorobku muzycznego 
Moniuszki. Przemówienie wstępne 
wygłosiła i całość poprowadziła, nie 
szczędząc dogłębnej informacji o 
prezentowanych dziełach mistrza, 
muzykolog Switłana Korecka.

Wielbiciele polskiej muzyki 
klasycznej mieli okazję posłuchać 
Aleksandra Czajkowskiego-Ładysza 
– śpiewaka obdarzonego wyjątkowo 
pięknym, ciepłym i „ciemnym” potęż-
nym głosem basowym. Zauroczył on 
publiczność oczywiście wokalem, lecz 
i osobowością, wspaniałym aktor-
stwem operowego mistrza. Panu Alek-
sandrowi dzielnie współtowarzyszyła 

Zasłużona Artystka Ukrainy, laureatka 
wszechukraińskich i międzynarodo-
wych konkursów, solistka Narodowej 
Filharmonii Ukrainy Elizaweta Lipitiuk 
(sopran). Artystka obdarzona nie-
zwykle dźwięcznym i miłym dla ucha 
głosem sprezentowała słuchaczom 
kilkanaście utworów wieszcza pol-
skiej muzyki, w tym takie jego pieśni, 
jak: „Złota rybka”, „Grajek”, „Kwiatek”, 
„Kum i kuma”, „Wiosna”. Wykonaw-
com akompaniował pianista, nauczy-
ciel, dr nauk humanistycznych w dzie-
dzinie pedagogiki, absolwent dwóch 
wydziałów Akademii Muzycznej w 
Łodzi – Jarosław Domagała.

Stanisław Panteluk
dk.com

Wieści z Krzemieńca: 
wieczornica w rocznicę 
śmierci Słowackiego

„Jak wam teraz dobrze być musi 
tak wszystkim razem – w spokojnym 
Krzemieńcu!” – tak zaczyna się list 
Juliusza Słowackiego do matki pisa-
ny 3 września 1832 r. z Paryża.

Do tych słów chciałoby się dodać, 
że dobrze nam było razem w tym 
miasteczku 3 kwietnia tego roku, gdy 
zebraliśmy się w szkole przy Towa-
rzystwie Odrodzenia Kultury Polskiej, 
by czytać Jego wiersze i listy do uko-
chanej matki – Salomei Słowackiej. A 
okazją ku temu była rocznica śmierci 
Poety.

W kręgu czytających zasiedli 
uczniowie, przedstawiciele Towa-
rzystwa, nasi przyjaciele i miłośnicy 
poezji. Skupienie, cisza, wzruszenie 
i muzyka towarzyszyły wieczornicy. 
Poprzez wiersze o tęsknocie, zawie-
dzionych nadziejach, ale też o ma-
rzeniach i przywiązaniu do rodziny, 
poznawaliśmy historię życia naszego 
patrona i sławnego rodaka.

Na koniec wspólnie zaśpiewali-
śmy „Pieśń konfederatów” – mani-
fest wiary i miłości do Ojczyzny.

Bożena Pająk 
Teresa Szefl er

monitor-press.com

W części praktycznej Serhij Hłady-
szuk rozmawiał z obecną na szkole-
niach najstarszą uczestniczką szko-
lenia Marią Bożko, prezes Towarzy-
stwa Kultury Polskiej w Dubnie, jako 
świadkiem historii.

W imieniu redakcji „Kuriera Gali-
cyjskiego” zapoznałem uczestników 
szkoleń z historią naszej gazety, jej 
rozwojem oraz działalnością wydaw-
niczą i telewizyjną, jej udziałem w 
organizacji wystaw i międzynarodo-
wych konferencji naukowych. Lide-
rzy organizacji polskich z Łuckiego 

Okręgu Konsularnego szczególnie 
zainteresowali się miesięcznikiem 
dla dzieci „Polak Mały”. Padło też 
szereg pytań dotyczących tematyki 
religijnej w mediach polonijnych. Mó-
wiliśmy również o współpracy między 
„Kurierem Galicyjskim” i „Monitorem 
Wołyńskim”.

– Mam żywy dowód tego, że 
po pierwsze, gazeta buduje wokół 
siebie środowisko – podsumował 
Rafał Dzięciołowski z Fundacji 
„Wolność i Demokracja”. – Po dru-
gie, to środowisko jest autentyczne, 

szczere, prawdziwe, zaangażo-
wane i po trzecie, kompetencje 
dziennikarskie, jakie prezentuje ze-
spół „Monitora Wołyńskiego” są na 
najwyższym poziomie. I to nie jest 
żaden pusty komplement. Mam na 
to po prostu dowód i ten dowód – 
to przebieg tych warsztatów. Więc 
możemy się tylko cieszyć i zobo-
wiązać ze strony Fundacji, że doło-
żymy wszelkich starań, żeby gaze-
tę rozwijać, żeby gazetę wspierać 
co najmniej na następne dziesięć, 
a daj Boże sto lat.

Uczestnicy warsztatów

Podczas wizyty w ostatnich 
dniach marca br. na Ukrainie Za-
chodniej, złożyliśmy z żoną wizytę w 
szkole, gdzie zostaliśmy bardzo mile 
podjęci przez Martę i Marka Horba-
niów, którzy dokonali heroicznego 
wysiłku, by doprowadzić do normal-
nego funkcjonowania szkoły.

Udało się nam przekazać kilka 
pamiątek związanych z pamięcią 
generała, w tym:

– oprawione zdjęcie pomnika 
generała odsłoniętego kilka miesięcy 
temu w Edinburgh (zostało ono też 
zamieszczone wraz z moją krótką 
notatką w nr 21 za rok 2018 Kuriera 
Galicyjskiego);

– oryginalne zaproszenie na uro-
czystości odsłonięcia w/w pomnika;

– oprawiony list z życzeniami Ze-
społu Szkół nr 55 w Warszawie;

– książkę „Od podwody do czoł-
gu” oraz parę innych, związanych te-
matycznie materiałów historycznych 
przekazanych przez Zespół Szkół nr 
55 w Warszawie.

Mam nadzieję, że zasilą one 
skromne archiwum szkoły im. gene-
rała Stanisława Maczka w Szczercu.

Wizyta była krótka, ale ciekawa. 
Państwo Horbaniowie pokazali nam 
m.in. tablicę wmurowaną w kościele 
oraz miejsce, gdzie prawdopodobnie 
stał dom rodzinny generała. Mamy 
nadzieje że jeszcze nie raz zawitamy 
do Szczerca.

Piotr Lis-Kozłowski
syn ofi cera „Maczkowca”

Wizyta w szkole im. generała 
Stanisława Maczka w Szczercu
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OŁENA BETLIJ

Usłyszeć Polskę
Gdy w swoich gratulacjach z oka-

zji niezależności Ukrainy w 2015 roku 
świeżo wybrany prezydent Polski An-
drzej Duda wspomniał o konieczności 
„prowadzenia realnego dialogu hi-
storycznego, opartego na prawdzie i 
wzajemnym poszanowaniu”, na Ban-
kowej (siedziba prezydenta Ukrainy 
– red.) nie nadano jego słowom na-
leżytej wagi. I to była pomyłka. Utrata 
kontroli nad „realnym dialogiem histo-
rycznym” i przekazanie praw do jego 
prowadzenia Ukraińskiemu Instytuto-
wi Pamięci Narodowej (UIPN) stało 
się fatalnym błędem.

O tym, że dla polskich polityków 
(nie tylko z rządzącej partii Prawo i 
Sprawiedliwość) ważne jest osą-
dzenie ze strony Ukrainy oddziałów 
UPA, uczestniczących w mordowa-
niu Polaków na Wołyniu w latach 
1943–1944, nie wiedział jedynie 
ktoś, kto absolutnie nic nie wiedział o 
Polsce. Przecież już w 2013 roku w 
uchwale Sejmu o wydarzeniach na 
Wołyniu za cenę politycznego kom-
promisu nie zapisano określenia 
„ludobójstwo”, lecz jego zmiękczoną 
formę – „czystki etniczne z ozna-
kami ludobójstwa”, obwiniając o to 
UON i oddziały UPA.

Znaczną rolę w poszukiwaniu 
kompromisów odegrał ówczesny 
prezydent Polski Bronisław Komo-
rowski, który nawoływał do unikania 
stwierdzeń wzmagających ból i utrud-
niających dialog. Kijów lekkomyślnie 
i infantylnie „odwdzięczył” się Ko-
morowskiemu, przegłosowawszy 
w dniu jego wystąpienia w Radzie 
Najwyższej pakiet dekomunizacyj-
nych ustaw, w tym ustawę o hero-
izacji wszystkich bojowników UPA. 
W Polsce odebrano to jak policzek 
i heroizację „morderców Polaków na 
Wołyniu”. Uważa się, że polityczne 
fiasko Komorowskiego podczas 
wyborów 2015 roku związane było 
także z oceną przez Polaków jego 
„polityki ukraińskiej”. Wobec tego nie 
warto się dziwić, że w lipcu 2016 roku 
Sejm nazwał wydarzenia na Wołyniu 
„ludobójstwem”. Z tego względu, 
lipiec 2016 roku miał wobec Kijowa 
zaświadczyć o jedności Polaków 
w kwestii Wołynia. Dlatego sprawę 
należało rozwiązać natychmiast, a 
nie wkładać sprawy przeszłości w 
ramiona UIPN, kierując się zasadą, 
że „historią powinni zajmować się hi-
storycy”. Owszem, historycy zajmują 
się badaniem historii, ale polityka hi-
storyczna – to sfera polityków.

Jak specyficzne są interesy 
polityków, świadczą również dalsze 

wzajemnie wykluczające się kroki. 
Między innymi, gdy prezydent Po-
roszenko podczas spotkania w War-
szawie państw NATO w lipcu 2016 
roku zdobył się na symboliczny gest 
złożenia kwiatów pod pomnikiem 
ofiar tragedii wołyńskiej, Rada mia-
sta Kijowa przyjęła uchwałę o nada-
niu imienia Stepana Bandery jednej 
z głównych arterii miasta.

Kwestie różnych interesów po-
litycznych wynikają też przy próbie 
wyjaśnienia, czym kierował się UIPN, 
gdy w kwietniu 2017 roku zainicjował 

wstrzymanie zezwoleń na prace 
poszukiwawcze pochówków i upo-
rządkowanie polskich miejsc pamięci 
na Ukrainie. Ten zakaz pojawił się 
zaraz następnego dnia po demon-
tażu pomnika UPA w Hruszowicach. 
Decydować o tej sprawie powinna 
była ambasada Ukrainy w Polsce, 
ale w żaden sposób nie UIPN. Jed-
nak błyskawiczna reakcja Instytutu i 
następujące po niej komentarze jego 
dyrektora Wołodymyra Wiatrowycza 
pozbawiły dyplomatów inicjatywy i 
doprowadziły do utraty przez nich 

wpływu na dwustronną współpracę. 
Doprowadziło to polsko-ukraiński 
dialog polityczny do stanu zapaści, 
i stan ten trwa do dziś.

Dlatego nie ma co dziwić się, że 
ostatnia oficjalna wizyta prezydenta 
Poroszenki do Polski miała miej-
sce 2 grudnia 2016 roku. Natomiast 
kontakty na najwyższym szczeblu w 
kolejnych latach spadły prawie do hi-
storycznego minimum. W lipcu 2018 
roku doszło nawet do paradoksalnej 
sytuacji w stosunkach dwustronnych. 
Prezydent Poroszenko przybył do 

Polski z roboczą wizytą, w czasie 
której uczcił „pamięć poległych w 
1944 roku z rąk Batalionów Chłop-
skich i oddziałów AK Ukraińców” w 
Sahryniu. W tym czasie prezydent 
Polski Andrzej Duda oddał cześć 
„pamięci Polaków poległych pod-
czas „rzezi wołyńskiej” w Łucku.

Brak porozumienia między dwo-
ma prezydentami odnośnie wspól-
nych obchodów 75. rocznicy tych 
wydarzeń stał się kolejnym świa-
dectwem głębokiego kryzysu we 
wzajemnych stosunkach. Prócz tego 
przemowy obu prezydentów po raz 
kolejny ukazały głębokie rozbieżności 
w ocenie wydarzeń. Apel Poroszenki 
(w tym o chrześcijańskie wzajemne 
przebaczenie) pozostał bez odpowie-
dzi.

Przyczyną tego jest niewiara 
Polaków w szczerość ukraińskiej 
modlitwy, która stawia znak równości 
między setkami poległych z rąk Pola-
ków Ukraińców i dziesiątkami tysięcy 
Polaków, pomordowanych w ramach 
zorganizowanej przez OUN-B akcji 
likwidacji Polaków na Wołyniu. Życie 
każdego niewinnie zamordowanego 
jest ważne i cenne. Jednak strona 
polska nalega na to, abyśmy my, 
Ukraińcy, uświadomili sobie skalę 
przestępstwa (polscy historycy skła-
niają się do cyfry 100 tys. ofiar), do-
konanego przez oddziały UPA, aby-
śmy to przemyśleli i nie gloryfikowali 
tych, którzy tego mordu dokonali.

Więc, przed prezydentem Ukra-
iny, który zostanie wybrany 21 kwiet-
nia, znów powstanie kwestia: w jaki 
sposób „rozminować” przeszłość 
w stosunkach polsko-ukraińskich? 
Rozwiązanie tego problemu nie jest 
tak trudne, jak mogło by się wyda-
wać, jest jednak pewne „ale”. Potrze-
ba tu politycznej woli prezydenta, by 
zademonstrować, że podstawą jego 
polityki zewnętrznej nie są personal-
ne sympatie czy antypatie, lecz inte-
resy państwa. Po drugie, tok współ-
pracy polsko-ukraińskiej powinien 
być opracowywany tam, gdzie nale-
ży – w MSZ Ukrainy i w ambasadzie 
Ukrainy w Polsce.

Opracowanie koncepcji 
„polskiej polityki” Ukrainy

Oparcie politycznej woli na intere-
sach państwowych wymaga określe-
nia zasad „polskiej polityki” Ukrainy, jej 
celów i kroków realizacji. Z tym u nas 
jest trudniej, ponieważ cała koncepcja 
stosunków dwustronnych sprowadza 
się do stwierdzenia o „strategicznym 
partnerstwie”. Otóż, pytanie, które co-
raz częściej pada z ust polskich eks-
pertów – „czego Ukraina oczekuje od 
Polski?” – zawisa w powietrzu, ponie-

Rozminować przeszłość
Ktokolwiek zostanie kolejnym prezydentem Ukrainy, będzie musiał zwrócić 
szczególną uwagę na stosunki z Polską, które w ciągu ostatnich pięciu lat 
zostały zaniedbane. Bez Polski Ukrainie nie uda się wyjść ze strefy wpły-
wów rosyjskich, ani zająć znaczącej pozycji wśród państw Europy Środko-
wo-Wschodniej. Aby to osiągnąć, w Kijowie powinni usłyszeć Warszawę, 
określić kierunki „polskiej polityki” Ukrainy, zwracając szczególną uwagę 
na kompetencje ekspertów do spraw polskich.
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waż nie mamy precyzyjnie określonej 
ani polskiej, ani w ogóle zachodniej 
polityki państwa.

Na odmianę od Kijowa, Polska 
już w 1918 roku zaczęła opracowy-
wać zasady polityki wschodniej, której 
częścią jest również polityka wzglę-
dem Ukrainy. Od 1990 roku sprowa-
dza się ona do poparcia eurointegra-
cyjnych dążeń i uniezależnienia – w 
tym energetycznego – wschodnich 
sąsiadów od Rosji. Właśnie, rola, 
którą wzięła na siebie Warszawa i 
która w Kijowie została sprowadzona 
do „roli lokomotywy, ciągnącej Ukra-
inę do UE”, była i pozostaje realiza-
cją tej polityki. Jej częścią składową 
jest, między innymi, walka Warszawy 
przeciwko „Nord Stream 2”.

Dlatego Polska będzie popierać 
Ukrainę w jej „drodze na Zachód”. Ki-
jów jednak nie powinien przesadzać 
z tym poparciem i przyjmowaniem go 
jako czegoś jej należnego. Tym bar-
dziej nie należy głosić, że to Polska 
nas potrzebuje i że jest skazana na 
pomaganie nam, bo jak głosi stwier-
dzenie „nie ma wolnej Polski, bez 
wolnej Ukrainy”. Przecież nie Kijów, 
a NATO jest parasolem bezpieczeń-
stwa współczesnej Polski. Oprócz 
tego bezpośrednim skutkiem nie-
przemyślanych stwierdzeń polityki 
historycznej na Ukrainie i zakazu 
ekshumacji jest wzrost negatywne-
go stosunku Polaków do Ukraińców. 
Według badań Centrum Badań Opi-
nii Społecznych (CBOS), ten wskaź-
nik stanowi 41% (w lutym 2019 roku) 
i jest najwyższy od 2008 roku.

Wobec tego – jaka miałaby być 
„polska polityka” Ukrainy? Jej stra-
tegicznym celem powinna się stać 
umiejscowienie Ukrainy wśród państw 
Europy Środkowo-Wschodniej, co 
oznaczałoby ostateczne wyjście ze 
strefy wpływów rosyjskich. Mowa tu 
nie o geografi i i nie o fi zycznej ma-
pie, lecz o umocowaniu tego statusu 
w mentalnej mapie naszych sojusz-
ników i wrogów. Bowiem, Ukraina 
uznawana była za część tego regio-
nu jedynie wówczas, gdy nie zależa-
ła od Rosji. Osiągnąć to można tylko 
dzięki ścisłej współpracy z Polską, 
która, niezależnie od tego czy to so-
bie uświadamiamy czy nie, stanowi 
dziś centrum tego regionu.

Otóż pełna współpraca z War-
szawą i jej rozwój na wszystkich 
poziomach, powinna być celem po-
lityki ukraińskiej. W bliskiej perspek-
tywie oznacza to przemianę Polski 
na kraj, którego społeczeństwo 
popiera Ukrainę bez zastrzeżeń. 
W praktyce będzie to wymagało 
opracowania i wdrożenia efektyw-
nej dyplomacji publicznej. Od tego 
będzie też zależeć komfort tysięcy 
ukraińskich studentów, pracowników 
i biznesu ukraińskiego w sąsiednim 
państwie.

Pomyślna ukraińsko-polska współ-
praca wzmocni również pozycje War-
szawy w UE, czym Kijów powinien 
być bezpośrednio zainteresowany. W 
ten sposób, skoro zapisanym w Kon-
stytucji kierunkiem zachodniej polityki 
Ukrainy jest Integracja z UE i NATO, 
to jednym z kluczy do tej integracji jest 
efektywna współpraca z Polską.

Zmiana pokoleń ekspertów
Ostatnie lata świadczą, że na 

Ukrainie zmieniło się koło komenta-
torów problematyki polskiej. Dzięki 
modzie na polską tematykę, wypeł-
niło się ono różnego rodzaju eks-

pertami i blogerami, którzy często 
mają dość powierzchowną wiedzę o 
polskiej problematyce.

W Polsce coraz większą rolę 
odgrywają fachowcy z problematy-
ki ukraińskiej, ukształtowani już w 
okresie po upadku komunizmu. Są 
dobrze wykształceni, mają dogłęb-
ną wiedzę na temat historii stosun-
ków polsko-ukraińskich, znają język 
ukraiński, analizują wydarzenia na 
Ukrainie na co dzień, a nie jedynie 
gdy przychodzi im odpowiadać na 
pytania dziennikarzy. Nie mają też 
osobistych sentymentów do Ukra-
iny, dobrze natomiast pojmują istotę 
wschodniej polityki Polski. Komento-
wanie Ukrainy – to ich zawód, a nie 
hobby. Ich miejscem pracy jest Ośro-
dek Studiów Wschodnich (OSW) czy 
Polski Instytut Spraw Międzynaro-
dowych (PISM) w Warszawie, a nie 
blog w Internecie.

Ukraina koniecznie potrzebuje 
takiego grona specjalistów, którzy 
posiądą instytucjonalną pamięć roz-
woju stosunków, będą doskonale 
orientować się w sprawach polskich 
i wniosą gruntowny wkład w opraco-
wanie „polskiej (zachodniej) polity-
ki” Ukrainy. Jest to niemożliwe bez 
odpowiedniej instytucji. Kijów i jego 
korpus dyplomatyczny potrzebuje 
analogicznego do OSW czy PISM, 
dobrze fi nansowanego instytutu mię-
dzynarodowej analityki, która zajmie 
się wszystkimi strategicznie ważnymi 
kierunkami polityki zagranicznej. Mu-
simy pokonać asymetrię, istniejącą 
w środowisku ekspertów, dopiero 
wówczas nasza pozycja będzie od-
bierana poważnie, a nie jako emocjo-
nalne wybuchy na bazie osobistego 
stosunku do przedstawicieli różnych 
polskich obozów politycznych.

***
Gdy w styczniu br. Sąd Konsty-

tucyjny Polski skasował tzw. „ukraiń-
skie poprawki” do ustawy o polskim 
IPN, wiele osób wyraziło nadzieję 
początku odwilży w stosunkach 
dwustronnych. Oczekiwano, że od-
powiedzią Kijowa będzie zezwolenie 
na prace poszukiwawcze i uporząd-
kowanie polskich miejsc pamięci na 
Ukrainie.

Tak się dotychczas nie stało, 
można więc przypuszczać, że zwy-
ciężyła pozycja, według której takie 
pozwolenie byłoby ustępstwem i 
oznaką słabości Kijowa. Nikt też nie 
bierze pod uwagę, że branie zmar-
łych za zakładników (a jak jeszcze 
można określić zakaz ekshumacji?) 
świadczy o słabości Ukrainy jako 
państwa, które nie potrafi  w sposób 
cywilizowany rozwiązać kontrower-
syjnych problemów nawet ze swoim 
najbardziej proukraińskim sąsiadem.

Mam nadzieję, że wybory prezy-
denta Ukrainy wyprowadzą stosun-
ki z Polską z kryzysu, że przyszły 
prezydent, ktokolwiek nim zostanie, 
uświadomi sobie błędy okresu po-
przedniego i potrafi  nie tylko usłyszeć 
pozycję Warszawy, ale pilnując inte-
resów Ukrainy, z pomocą fachowych 
ekspertów rozwinie te stosunki na za-
sadzie ściśle określonej polityki. Dzia-
łać należy szybko, ponieważ również 
w Polsce odbędą się niebawem 
wybory parlamentarne. W interesie 
Kijowa jest, by nie dawać powodów 
do wzmocnienia antyukraińskich sił w 
przyszłym polskim parlamencie.

Tekst w wersji ukraińskiej ukazał się 
na portalu dt.ua

co tydzień, w środy o godzinie 12:15 czasu polskiego 
(13:15 na Ukrainie) w Radiu Wnet (w Internecie: wnet.
fm) jest nadawana audycja „Studio Lwów” z redakcji 
kuriera galicyjskiego. 
„Radio Wnet” można słuchać w Warszawie na często-
tliwości 87,8 MHz i krakowie na 95,2 MHz
gorąco zapraszamy do słuchania!

Radio kurier galicyjski 
nadaje w Radiu Wnet!
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Rozmowy kuriera

Z harcmistrzem STEFA-
NEM ADAMSKIM, kierowni-
kiem Harcerstwa Polskiego 
na Ukrainie rozmawiał EU-
GENIUSZ SAŁO.

W jaki sposób odrodzono 
Harcerstwo Polskie we Lwo-
wie i w innych maiastach na 
Ukrainie?

Przypomniałem sobie niedawno, 
że jeszcze w 1966 roku do Lwowa 
przyjechał druh Wiatr z Krakowa. 
wtedy ja i Jan Bil zostaliśmy harce-
rzami. To było takie pierwsze ziaren-
ko wrzucone w tę ziemię. Owszem 
następne lata pokazały, że wówczas 
nawet myśleć nie można było o 
tym. Dopiero w 1991 roku w Polsce 
pojawia się taka struktura jak Krąg 
Instruktorów Harcerskich im. An-
drzeja Małkowskiego (KIHAM). Było 
wiadomo, że związek radziecki się 
wali, że poza Polską są tereny, gdzie 
mieszka bardzo wielu Polaków, więc 
powstał pomysł zainicjowania harcer-
stwa polskiego, aby tę młodzież dalej 
kształcić i wychowywać.

Na Ukrainę przyjechali przedsta-
wiciele kilku środowisk. Instruktorzy z 
Przemyśla przyjechali do Mościsk, z 
Opola do Drohobycza, z Kluczborka 
i Opola do Lwowa. Najbardziej sku-
teczne były działania we Lwowie. W 
dwóch polskich szkołach nr 10 i 24 
odbywały się zbiórki dzieci, wyłania-
nie zastępów, wyjazdy na pierwsze 
obozy do Polski.

We Lwowie powstały trzy dru-
żyny: Pierwsza lwowska męska 
drużyna „TROP” im. Andrzeja Mał-

harcerzy. Nasza harcerka po raz 
pierwszy reprezentowała harcerstwo 
polskie ze Lwowa. O ile pamiętam, 
w 1994 roku w Clumber Parku pod 
Londynem zorganizowano kolejny 
zlot harcerstwa polskiego poza gra-
nicami Polski. Czterech harcerzy ze 
Lwowa reprezentowało nas tam. To 
był pierwszy kontakt z harcerstwem 
poza Lwowem. Zaprezentowanie się, 
pokazanie, że wiele umiemy i wiele 
możemy. Wygraliśmy również presti-
żowy konkurs harcerski. Czyli to już 
było pokazanie się w świecie.

Ważnym wydarzeniem dla 
polskich harcerzy ze Lwowa 
była pielgrzymka do Rzymu 
z okazji 20-lecia pontyfikatu 
Jana Pawła II.

wszystkich ośrodkach harcerskich 
na całym świecie: Australia, Kana-
da, Anglia, Stany Zjednoczone. Przy 
niej odbywały się rozmaite obrzędy, 
ze ślubami i chrzcinami łącznie. Po 
tej peregrynacji jednak trafiła na 
osobistą audiencje do Ojca Święte-
go. Papież poświęcił tryptyk, ale po-
wiedział, że nie chce go zamykać w 
podziemiach Watykanu i przekazał 
go jako dar dla wszystkich harcerzy. 
Obecnie tryptyk znajduje się w ko-
ściele św. Idziego w Krakowie i jest 
wyprowadzany na różne uroczysto-
ści harcerskie.

Chcieliście wyjść poza 
Lwów i obwód lwowski i roz-
winąć harcerstwo polskie w 
innych miastach Ukrainy.

Jeżeli być harcerzem – to tylko dobrym

1 listopada zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza

Stefan Adamski

metodą, bo te zastępy powstały i 
same pracowały. I polscy instrukto-
rzy już rzadziej przyjeżdżali. Nie raz 
na tydzień, lecz miesiąc lub nawet 
dwa. To już były zalążki drużyn. W 
1992 roku do Polski na obóz harcer-
ski pojechały dwie drużyny ze Lwo-
wa. Gdy wrócili z obozu, było wielkie 
wydarzenie – poświęcenie sztanda-
ru drużyny męskiej. Uroczystość 
odbyła się w katedrze lwowskiej. 
Zaprosiliśmy harcerzy z Kluczborka 
i Opola. Potem mieliśmy wspólne 
duże ognisko w szkole nr 10.

W następnym roku te drużyny 
już bardzo się usamodzielniły. Było 
to również związane ze zmianą 
władzy w Polsce. Wrócili komuniści 
do władzy i obcięli ZHR-owi całe 
dofinansowanie. Myśmy o tym nic 
nie wiedzieli. Drużyny zwyczajnie 
działały we Lwowie. I nadszedł czas 
organizowania obozu, a z Polski – 

pieniądze 40 osób spędziło 20 dni 
na obozie harcerskim. Wtedy usta-
liliśmy, że stawiamy wysoko naszą 
poprzeczkę. Wszystkie wymagania 
na stopnie, wymagania na sprawno-
ści będą na najwyższym poziomie. 
Końcowy wynik przeszedł wszelkie 
nasze oczekiwania. Pod koniec obo-
zu przyjechały dwie druhny z Opola 
zobaczyć co udało się zrobić. I na 
sprawdzianie harcerskim były zadzi-
wione wysokim poziomem wykona-
nia zadań. To w zasadzie pchnęło 
harcerstwo lwowskie do przodu, bo 
staliśmy się samowystarczalni.

Następny obóz zorganizowaliśmy 
pod Samborem. Pojechała z nami 
część drużyny „PTAKI” ze szkoły nr 
24. Po raz pierwszy przyjechał do 
nas na obóz druh Wiesław Turzań-
ski, kierownik referatu WSCHÓD, 
który się zajmował harcerstwem 
na wschodzie i był wieloletnim pre-
zesem Fundacji Pomoc Polakom 
na Wschodzie. Bardzo pozytywnie 
odebrał naszą działalność. Na dzień 
dzisiejszy jest głównym sekretarzem 
Związku Harcerstwa RP.

Po tym obozie drużyny 
harcerskie uformowały się 
również w mniejszych mia-
stach.

W wyniku tego obozu uformo-
wała się drużyna w Samborze. Zro-
biliśmy pierwsze kursy instruktorskie 
i harcerstwo polskie zaczęło działać 
w Samborze, Mościskach, Sądowej 
Wiszni, w Bóbrce. Był to początek 
zjednoczenia drużyn ze Lwowa i 
obwodu lwowskiego w tzw. hufiec 
„Barć”. Rozpoczął swoją działalność 
w 1995 roku i, po dzień dzisiejszy, 
istnieje i firmuje harcerstwo polskie 
na Ukrainie.

Czy przed 1995 rokiem 
jeździliście do Polski lub do 
innych państw?

W 1992 roku w Częstocho-
wie odbył się ogólnoświatowy zlot 

Wbijanie gwoździ przez „chrzestnych” przed przekaza-
niem sztandaru Harcerstwa Polskiego na Ukrainie

kowskiego, Trzecia lwowska żeńska 
drużyna „Kresowe Kwiaty” im. Olgi 
Małkowskiej. Numery porządkowe 
tych drużyn zostały tradycyjnie wzię-
te jeszcze z tych pierwszych, które 
powstały w 1911 roku we Lwowie. 
I również w szkole nr 24 powstała 
drużyna „PTAKI”, wtedy jeszcze bez 
numeru. To były początki.

Ile osób było w druży-
nach harcerskich?

Każda drużyna miała około 30 
osób. Taki klasyczny system, który 
zakłada, że zastępy maksymalnie li-
czą po 7 osób. I takich zastępów jest 
kilka. Żeby prowadzić pracę wycho-
wawczą, nie można mieć 20 osób w 
zastępie, bo to przestaje być wycho-
wawcze. Najlepszy układ to 3–4 za-
stępy maksymalnie. Jeżeli jest więcej, 
to taka drużyna się dzieli i powstają 
dwie drużyny.

Jak dalej rozwijało się 
harcerstwo polskie na tych 
ziemiach?

W następnych latach konty-
nuowano prace ze strony Związku 
Harcerstwa RP. Ale już trochę inną 

cisza. Wtedy zebraliśmy się ze star-
szyzną i zdecydowaliśmy, że sami 
zrobimy obóz. Powstało pytanie 
gdzie i za co? Wtedy przypomnia-
łem sobie o miejscowości Korostów 
koło Skolego, gdzie znałem leśni-
ka. Pojechałem tam i uzgodniłem, 
że udostępni nam polankę na czas 
obozu. Ustaliliśmy z rodzicami, że 
każdy bierze jedzenie ze sobą. 
Wziąłem z domu sto dolarów. I za te 

Kadra pierwszego zgrupowania Hufca „Barć” w trakcie mszy św., Krasny Potok Korostów

Do szczególnych wydarzeń na-
leżała pielgrzymka do Rzymu na 
20-lecie pontyfikatu Jana Pawła II. 
Jako dar od światowego Harcerstwa 
Polskiego, wykonano we Lwowie 
tryptyk z najważniejszymi wizerun-
kami Matki Boskiej. Na zamkniętych 
bocznych ściankach jest wizerunek 
Matki Bożej Kozielskiej jako patronki 
wszystkich Polaków poza granicami 
Kraju, wewnątrz obrazy Matki Bożej 
Częstochowskiej, Matki Bożej Łaska-
wej ze Lwowa i Matki Bożej Ostro-
bramskiej z Wilna. Wtedy papież nie 
mógł spotkać się z nami osobiście. 
Pobłogosławił tylko ten tryptyk. Przez 
dwa lata kapliczka wędrowała po 

Byłoby smutno kisnąć tylko we 
Lwowie. Więc zaczęliśmy tworzyć 
harcerstwo w Równym, Chmielnic-
kim, Winnicy. Dotarliśmy do Odessy 
i Mikołajowa. W Mikołajowie był bar-
dzo pozytywny odzew, że chcą robić 
coś takiego u siebie i mają chętną 
młodzież. Zorganizowaliśmy szkole-
nia. Przyjechali instruktorzy z Polski. 
Zrobiliśmy swój program, a na końcu 
szkoleń dziewczyny z Mikołajowa 
powiedziały, że to co im proponuje-
my, jest genialne, ale to nie jest dla 
nich: „U nas pojęcie służby w ogóle 
nie istnieje. To ziarno nie wyda tu 
żadnych owoców”. I nie podjęły się 
tego zadania. Odessa też jest specy-
ficznym miastem, dlatego tam też się 
nie udało. Ale Winnica, Chmielnicki, 
Równe przez jakiś czas działały.

Dlaczego przestały dzia-
łać?

Po prostu starsza młodzież po-
szła na studia i zaczęło się sypać. 
Rozsypało się też z jeszcze innego 
powodu. Jednak odległość od Lwo-
wa do Winnicy to 360 kilometrów. Po 
drodze jest Chmielnicki czyli kolejne 
240 kilometrów. Dwa razy do roku 
mieliśmy spotkania. Jedno w oko-
licach Bożego Narodzenia, wtedy 
odbywa się konkurs piosenki harcer-
skiej. Od dawna już jest to konkurs 
piosenki, taka bardziej parateatralna 
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impreza, powiązana z kolędami i ja-
sełkami. Ostatnie lata to są też fi lmi-
ki harcerzy i pokazanie swojej dzia-
łalności. Druga impreza ma miejsce 
w okolicach 22 maja – rocznica 
założenia harcerstwa polskiego. 
Nazywa się to „Uśmiech Lwowa”. 
Tytuł wzięliśmy z opowieści Kornela 
Makuszyńskiego. To jest corocz-
na impreza poświęcona pewnemu 
ważnemu wydarzeniu.

Ma to formę gry tereno-
wej?

Tak, jest to w zasadzie gra tere-
nowa, która ukazuje miejsca i posta-

Dzisiejsze harcerstwo jest bar-
dzo skromne. Kiedy w szczytowym 
okresie liczyło ponad 700 harcerzy 
na terenie od Równego przez Lwów 
do Chmielnickiego i Winnicy, to dzi-
siaj jest to maksymalnie 100 osób. 
Ale jest to skutek wyjazdów, wojny 
na wschodzie Ukrainy i kryzysu de-
mografi cznego, bo tych dzieci jest 
naprawdę coraz mniej.

Czy działa jeszcze har-
cerstwo w Winnicy i Chmiel-
nicku?

Niestety, nie działa. Chociaż 
Chmielnicki niedawno jeszcze dawał 

trzebują tych, którzy pójdą do wio-
sek i będą wypytywać o to i szukać. 
Zebrałem grupkę starszych harce-
rzy i pojechaliśmy. Skończyło się to 
zupełnie inaczej. Bo chodzić i pytać 
się to jest jedna rzecz. A brać łopaty 
i kopać to inna. Ale ta druga akurat 
była ciekawsza dla chłopaków.

Na razie są trudności, żeby to 
kontynuować. Ale jest wyzwanie, 
zrozumienie i chęć spełnienia ostat-
niej powinności wobec tych żołnie-
rzy jakim jest normalny pochówek.

Dzięki ogromnemu wkła-
dowi harcerzy udało się 
również odnaleźć ciała 111 
żołnierzy, którzy odtąd mają 
godne miejsce spoczynku na 
cmentarzu w Mościskach.

To były wzruszające momenty, 
gdy okazało się, że znalazły się ro-
dziny kilku żołnierzy. Takie historie 
są bezcenne.

Kilku harcerzy było tak-
że na Majdanie w Kijowie.

W czasie Rewolucji Godności 
w Kijowie było pięciu naszych har-
cerzy. Ci chłopcy byli w najbardziej 
gorącym okresie, kiedy zginęło tam 
najwięcej ludzi. Nigdy nie zapomnę 
jak druh Edek wrócił z Majdanu i po-
wiedział, że gdyby nie był wcześniej 
w harcerstwie, to stamtąd by nie 
wrócił. „Harcerstwo nauczyło mnie 
mieć oczy dookoła głowy” – powie-
dział. Potem jako dobrowolny żoł-
nierz poszedł na front. Dwa lata był 
na wschodzie Ukrainy. Tych harcerzy 
w wojsku ukraińskim było sporo. Jest 
jeszcze jedna strona naszej działal-
ności – wychowanie patriotyczne do 
wielokulturowości. Takie było nasze 
założenie – nie tylko wychowanie w 
kulturze polskiej, ale też szacunek do 
państwa, w którym się mieszka.

Harcerz – to człowiek, 
który czyni dobro.

Owocem wychowania w duchu 
harcerstwa jest m.in. nasz patron bł. 
Stefan Frelichowski, który mówił, że 
jeżeli być harcerzem – to tylko do-

Na zaproszenie ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego har-
cerze uczestniczyli w wyprawie  do Katynia i pomagali 
przy ekshumacji

Zakończenie obchodów 90-lecia obrony Lwowa. Obecni HPnU, ZHR, przedstawiciele 
władz obu organizacji, konsul RP Marcin Zieniewicz i Eugeniusz Cydzik, 23. 11. 2008

różne powody. Większość to proble-
my demografi czne.

Ale również to, że mło-
dzież wyjeżdża na studia do 
Polski i nie wraca.

Również to, że młodzi Polacy 
wyjeżdżają i nie wracają. W okresie 
2000–2010, kiedy były stypendia pol-
skiego rządu dla studentów polskiego 
pochodzenia studiujących na Ukra-
inie, było więcej młodzieży. Dzisiejsi 
nasi instruktorzy, to jest pokłosie tych 
stypendiów. Ta młodzież jest tutaj 
ceniona dla całkiem innego sposobu 
myślenia, podejmowania wyzwań.

Jak się teraz ma harcer-
stwo polskie we Lwowie?

dzieci przychodzi. A druga grupa to ci 
najstarsi i to nie tylko we Lwowie, ale 
również w Polsce. To są ci, którzy 
wyjechali do Polski i którym brakuje 
harcerstwa. Założyli więc wędrownic-
two. To już jest ich praca nad sobą.

Lwowscy harcerze brali 
aktywny udział w odnajdy-
waniu polskich żołnierzy 
września 1939 roku. Nieste-
ty teraz ekshumacje są za-
bronione.

To jest całkiem osobny temat, 
temat naszej służby. Zawdzięczamy 
to konsulowi Marcinowi Zieniewi-
czowi (obecnie konsul RP w Wilnie), 
który zwrócił się z apelem, że po-

brym. A jeżeli być księdzem – to do 
końca.

Jak Pan widzi przyszłość 
harcerstwa polskiego we 
Lwowie i na Ukrainie?

Nie wyobrażam sobie, by go nie 
było. Bardzo pomocnym jest to, że 
mamy we Lwowie stanicę harcerską. 
Przyjeżdżają do nas zarówno harce-
rze z Sambora i Bóbrki, jak również z 
Polski, USA, Australii, Anglii. Ta stani-
ca jest dla harcerzy z całego świata.

Dziękuję za rozmowę.
zdjęcia: archiwum Harcerstwa 

Polskiego na Ukrainie
Wywiad przeprowadzono dla portalu 

ida.pol.org.pl

jakieś oznaki życia. Ale nie ma osób, 
które by to prowadziły.

Co się dzieje z harcer-
stwem we Lwowie i obwo-
dzie lwowskim?

To ciekawe, ale w ciągu kilku 
ostatnich lat harcerstwo tutaj za-
czyna się powolutku odradzać. Jest 
młodzież w Samborze, we Lwowie, 
w Bóbrce. O dziwo, jest to jedna z 
naszych większych drużyn. Sami 
chcą się uczyć polskiego, bo tam nie 
ma żadnej polskiej szkoły. Bolą nas 
bardzo Mościska, bo tam jest dużo 
młodzieży. Ale bliskość granicy robi 
swoje i nikt ze starszej młodzieży 
nie chce podjąć się tego zadania na 
nowo. Natomiast we Lwowie odra-
dzają się dwie drużyny, może trochę 
jeszcze nie harcerskie, bo to są zu-
chy. Jest ich garstka, ale coraz więcej 

Od razu po zwrocie świątyni pa-
rafi a zaczęła wyrabiać stosowne do-
kumenty. Jest to proces długotrwały. 
Sama świątynia jest w strasznym 
stanie, bowiem przez wiele lat bu-
dowla stała opuszczona. W kościele 
nie było prądu, długi czas nie wywo-
żono nagromadzonych śmieci, strop 
był w stanie awaryjnym. Kłopoty wy-

nikły też z przeplanowaniem świąty-
ni, bo poprzedni właściciele dokonali 
znacznych przeróbek i dobudówek. 
Częściowo nie zachował się ołtarz. 
Te i inne problemy stanęły przez pa-
rafi anami.

17 sierpnia przyjechał proboszcz, 
ks. Leon Tkaczuk MIC. We wrześniu 
na dachu świątyni został ustawio-
ny krzyż. Nastał okres wytężonej 
pracy przy doprowadzeniu wnętrza 
do porządku: wysprzątano śmieci, 
urządzono wnętrze, a na drzwiach 
umieszczono informację o historii 
kościoła i parafi i katolickiej w Sewa-
stopolu. Lato i początek jesieni minął 
na wytężonej pracy i modlitwie.

W listopadzie 2018 roku parafi a 
przygotowywała się do rekolekcji. 
Do Sewastopola przyjechał z Turk-
menistanu o. Andrzej Madej, który 
przez tydzień wygłaszał kazania. 18 

listopada w przygotowanych murach 
świątyni miała miejsce pierwsza po jej 
zwrocie Msza św. Rekolekcje zakoń-
czyły się poświęceniem 6-metrowego 
krzyża przed wejściem do kościoła. 
Poświęcenia dokonał bp Jacek Pyl, 
który ustalił, że 23 dnia każdego 
miesiąca odmawiana będzie litania 
do św. Klemensa, patrona parafi i. 

Proboszcz, ks. Leon Tkaczuk, ogło-
sił, że Msze św. będą odbywać się w 
świątyni każdej niedzieli.

Boże Narodzenie wierni spotkali 
w kościele. Kościół był pełen, przyje-
chało wielu gości. Zebrani dzielili się 
opłatkiem i składali sobie nawzajem 
życzenia. Na Wigilię życzenia wier-
nym złożył gubernator Sewastopola 
Dmitrij Owsiannikow.

Obecnie prowadzone są inten-
sywne prace wewnątrz świątyni. 
Msze św. odprawiane są trzy razy w 
tygodniu: raz w sobotę i dwa razy w 
niedzielę.

Parafi anie mają trudne zadanie 
powrotu świątyni do jej pierwotne-
go historycznego wyglądu. Proszą 
o modlitewne wsparcie i śledzenie 
wiadomości o przebiegu prac.

źródło: 
St. Clement Catholic Church

kościół w Sewastopolu. 
Życie po zwrocie
W czerwcu 2018 roku miało miejsce jed-
no z najważniejszych wydarzeń w historii 
katolickiej parafi i w Sewastopolu – wier-
nym zwrócono kościół św. Klemensa. 
Wieść o tym obiegła nie tylko samo mia-
sto, ale i katolików na całym świecie. 
O tym, jak posuwają się prace, mające 
na celu przywrócenie świątyni do jej wła-
ściwych funkcji pisaliśmy niejednokrotnie.

cie związane ze Lwowem. W tamtym 
roku obchodziliśmy 100-lecie obrony 
Lwowa. Pokusiliśmy się o grę dla ca-
łego świata. Na rajd przeznaczono 
24 godziny. Drużyny szukały miejsc 
związanych z obroną Lwowa oraz 
postaci na cmentarzu Łyczakowskim 
związanych z odzyskaniem niepodle-
głości Polski. Przyjechało 35 patroli. 
Pięć patroli przyleciało z Londynu, 
kilka z Litwy, no i oczywiście z Polski. 
Wszyscy byli pod wrażeniem, że we 
Lwowie spoczywa tyle osób związa-
nych z niepodległością Polski. Byli 
zachwyceni tą grą.

Może wróćmy do wątku, 
dlaczego harcerstwo prze-
stało funkcjonować w innych 
miastach i miasteczkach?

Jakieś dziesięć lat temu nastą-
piło duże załamanie harcerstwa. Są 

Mój dziadek w czasie wojny 
uciekł do Polski. W czasie ukraiń-
skich czystek na Wołyniu mieszkał w 
Lubomlu, skąd wyjechał pociągiem 
do najbliższego miasta Chełma.

W poszukiwaniu informacji o mo-
ich przodkach natrafi łem na stronę 
http://wolyn-metryki.pl, na której zna-
lazłem nazwiska swoich prapradziad-
ków Teodora Naszczockiego i Teresy 
z Kahaniuków.

W dalszych poszukiwaniach trafi -
łem na artykuł w Kurierze Galicyjskim. 
Z dnia 31/10/2016 19:17 autor Eu-
geniusz Sało: http://kuriergalicyjski.

com/actualnosci/5295-szkolenia-e-
dukacyjne-dla-polskich-szkol-sobot-
nio-niedzielnych-na-ukrainie, w któ-
rym wypowiada się Julia Naszczoc-
ka, nauczycielka języka polskiego z 
miasta Turzysk (obwód wołyński).

Bardzo proszę o pomoc w nawią-
zaniu kontaktu e-mail lub o potwier-
dzenie czy jesteśmy rodziną i czy 
mamy te same korzenie rodzinne, 
ponieważ to nasze nazwisko jest 
bardzo rzadkie i mało spotykane.

Z poważaniem
Mirosław Naszczocki

m.naszczocki@sabel.pl

Poszukuję informacji 
o moim drzewie genealogicznym
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ANNA GOrDIJEWSKA
tekst i zdjęcia 

Na koncercie obecni byli: amba-
sador RP na Ukrainie Bartosz Cichoc-
ki, metropolita lwowski ks. abp Mie-
czysław Mokrzycki, konsul generalny 
RP we Lwowie Rafał Wolski wraz z 
przedstawicielami placówki dyploma-
tycznej, dyrektor Instytutu Polskiego 
w Kijowie Bartosz Musiałowicz, wi-
cedyrektor departamentu współpra-
cy z Polonią z Polonią i Polakami 
za granicą MSZ Sławomir Kowalski, 
oficerowie Wojska Polskiego z grupy 
zadaniowej z Jaworowa, przedstawi-
ciele władz miasta Lwowa, świata po-
lityki, kultury, nauki, wojska polskiego 
oraz polskich organizacji społecznych 
we Lwowie. Minister Adam Kwiatkow-
ski, który nie mógł osobiście być na 
tym wydarzeniu, przekazał list z ser-
decznymi pozdrowieniami od prezy-
denta RP Andrzeja Dudy, natomiast 
marszałek Maria Koc w swoim liście 
życzyła niezapomnianych wrażeń 
artystycznych wszystkim obecnym 
podczas tego koncertu.

Śpiewy historyczne napisał Julian 
Ursyn Niemcewicz – jeden z najwy-
bitniejszych przedstawicieli polskiego 
Oświecenia, poseł na sejm, dramato-
pisarz, poeta,  uczony, historyk postać 
dziś, niestety, nieco zapomniana. Jego 
śpiewy – to ogromne dzieło w którym 
autor opisał historię Polski wierszem. 
Mimo to, że utwór był zakazany przez 
cenzurę i wycofywany z bibliotek, 
przyniósł sukces autorowi. Wielu 
kompozytów tamtej epoki, m.in. Karol 
Kurpiński, Maria Szymanowska, Fran-
ciszek Lessel, jak również  amatorzy 
kompozytorzy, pisali do tych tekstów 
muzykę. Arystokracja w późnojesien-
ne i zimowe wieczory w dworach słu-
chała śpiewów ku pokrzepieniu serc, 

 kurier kulturalny

a młodzi ludzie uczyli się i poznawali 
historię Polski. Utwór przetłumaczono 
na wiele języków obcych. Część  do-
chodu z wydania tej książki Niemce-
wicz przekazał na budowę gmachu 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, dziś 
Pałac Staszica w Warszawie.

Koncert w katedrze lwowskiej 
rozpoczął się od „Bogurodzicy”, która 

zabrzmiała tak, jak śpiewano tę pieśń 
w katedrze gnieźnieńskiej. Następne 
postacie, które zostały wybrane z 
utworu to: Bolesław Chrobry, Wła-

dysław I Łokietek, Jadwiga, Jagiełło, 
Kazimierz IV Jagiellończyk, Zygmunt 
I, Zygmunt August, Stefan Batory, 
Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan 
Kazimierz, Stefan Czarniecki, Jan III 
Sobieski, Józef Poniatowski. 

Jak zaznaczył na wstępie Krze-
simir Dębski, najważniejsze prze-
słanie wykonania Śpiewów histo-

rycznych tkwi w strofach z utworu, 
jakże aktualnych dziś: „Ktokolwiek 
ojczyznę miłuje, niechaj większości 
zdania ustępuje”. 

– Badania historyczne zmieniły 
wizerunki niektórych postaci. Ten 
ogromny tom został wydany niedaw-
no na stulecie niepodległości. Funda-
cja Pomoc Polakom na Wschodzie 
zwróciła się do mnie z prośbą abym 
przysposobił ten utwór do współcze-
snego wykonania – mówił dla Kurie-
ra Galicyjskiego Dębski. – I tak się 
stało, że wziąłem się za to z wielkimi 
oporami, ponieważ te melodie były 
w łatwym układzie fortepianowym. 
Ale potem pomyślałem sobie, że rze-
czywiście możemy robić takie kąciki 
intymne, tak jakby to brzmiało w dwor-
ku, żeby był tylko fortepian i śpiew 
solo. Potem dopiero rozbudowywa-
łem te aranżacje i dopisywałem jesz-
cze inne melodie, dodatkowo muzykę 
do każdej postaci, bo technicznie i tu 
zdradzę szczegół: dwadzieścia zwro-
tek śpiewać tego samego – nie spo-
sób.  Miałem wrażenie, że to wyko-
nanie śpiewów trzeba będzie jeszcze 
uciąć dla współczesnego słuchacza, 
a trwają one 80 minut, to jest  dużo. 

Dzisiaj to dzieło zabrzmiało w postaci 
opasłej, a w dalszym będzie nieco od-
chudzone – zażartował kompozytor.

Na zakończenie ambasador RP 
na Ukrainie Bartosz Cichocki powie-
dział: 

– I znów ze Lwowa popłynął 
sygnał, popłynęło wezwanie dla Po-
laków w ojczyźnie, dla Polaków na 
całym świecie. Sygnał pokrzepienia, 
wezwanie do skupienia się nad tym 
co nas łączy od wieków, na tym co 
potrafiliśmy zbudować wspólnie wiel-
kiego. Lwów zajął należne miejsce 
w obchodach stulecia odzyskania 
niepodległości. – Ta świątynia – to 
specjalne miejsce, gdzie nasz wład-
ca powierzył naszą ojczyznę Naj-
świętszej Maryi Pannie, szczególnie 
istotna dla Jana Pawła II. To jest to 
miejsce w którym mogliśmy w spo-
sób właściwy przeżyć ten niezwykły 
koncert. Maestro Dębski – poza wy-
bitnym przywództwem artystycznym, 
którego byliśmy świadkami – jest gło-
sem w relacjach polsko-ukraińskich, 
którego powinniśmy szczególnie 
uważnie słuchać – dodał dyplomata.

Premiera planowana była wcze-
śniej, 28 listopada ub. roku. Okolicz-
ności polityczne czyli wprowadzenie 
stanu wojennego na Ukrainie spo-
wodowało to, że orkiestra, jadąca 
na koncert  była zmuszona wrócić z 
połowy drogi. Koncert miał odbyć się 
w Operze Lwowskiej. I jak podkreślił 
prezes Polsko-Ukraińskiej Fundacji 
im. Ignacego Jana Paderewskiego 
Adam Bala: 

– Nie ma tego złego co by na do-
bre nie wyszło. Koncert w katedrze 
lwowskiej wspaniale zabrzmiał i ma 
dodatkowo symboliczny wymiar. Jest 
jeszcze kilka pomysłów, żeby wzbo-
gacić o inne utwory to wykonanie. A 
najbliższa nasza podróż – Wilno.

Włodzimierz Kuczyński, prezes 
Towarzystwa Kultury Polskiej w Su-
mach, przywitał członków Towarzy-
stwa oraz przypomniał wszystkim 
zebranym, że w uznaniu historycz-
nego znaczenia Unii Lubelskiej w 
nowożytnych dziejach Europy, polski 
Sejm oraz Senat podjęły uchwały 
ustanawiające rok 2019 Rokiem Unii 
Lubelskiej w 450-lecie jej zawarcia.

Włodzimierz Kuczyński przygoto-
wał i przedstawił zebranym gościom 
prezentację „Rok 2019 Rokiem Unii 
Lubelskiej w 450-lecie jej zawarcia”. 
„W 1569 r. w obecności króla Polski, 
wielkiego księcia litewskiego Zyg-
munta Augusta na sejmie walnym w 
Lublinie został podpisany akt realnej 
unii polsko-litewskiej. Dwa państwa: 

W hołdzie Matce Bożej – Ślicznej Gwieździe Miasta Lwowa

Śpiewy historyczne Niemcewicza ku pokrzepieniu serc
W wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w pierwszą niedzielę kwietnia w katedrze lwowskiej 
rozbrzmiewały „Śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza” w opracowaniu twórczym  i pod batutą wybitnego polskiego 
kompozytora Krzesimira Dębskiego. Było to premierowe wykonanie tego utworu. Prapremiera odbyła się w Filharmonii Narodo-
wej w Warszawie. Projekt artystyczny odbył się z inicjatywy wicemarszałek Senatu RP Marii Koc oraz Polsko-Ukraińskiej Funda-
cji im. Ignacego Jana Paderewskiego pod patronatem Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Lwowskiej. Wydarzenie współfinanso-
wała Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Senatu RP w ramach opieki nad Polakami za granicą.

Korona Królestwa Polskiego i Wielkie 
Księstwo Litewskie powołały tym ak-
tem „jedno nierozdzielne i nieróżne 
ciało – Rzeczpospolitą Obojga Naro-
dów. Przetrwała ona ponad 200 lat” 
– czytamy w uchwale.

W dniu 1 lipca 1569 r., w Lublinie 
została zawarta unia polsko-litewska, 
która do historii przeszła jako unia 
lubelska. Porozumienie zostało raty-
fikowane przez króla Zygmunta Au-
gusta w dniu 4 lipca 1569 r. Wejście 
w życie umowy oznaczało, że dotąd 
połączone unią personalną Polska 
i Litwa, zaczęły wiązać więzy unii 
realnej. W wyniku postanowień Unii 
Lubelskiej wspólny monarcha został 
jednocześnie królem Polski oraz 
wielkim księciem litewskim. Wspól-

ne były również sejm, herb, waluta, 
polityka zagraniczna i obronna. Na-
tomiast odrębne dla obu podmiotów 
pozostały urzędy, jak również wojsko 

i sądownictwo. Zgodnie z postano-
wieniami traktatu, do Korony przyłą-
czono województwa: bracławskie, ki-
jowskie, podlaskie i wołyńskie. Odtąd 

oba kraje zaczęto nazywać Rzeczpo-
spolitą Obojga Narodów. Na podsta-
wie Unii Lubelskiej, szlachta litewska 
i ruska zostały zrównane w prawach 
z polską, językiem urzędowym tych 
ziem nadal pozostawał ruski. Unia 
Lubelska przetrwała do 1795 roku, a 
unicestwiona została dopiero przez 
połączone siły trzech zaborców.

Boris Klimowicz z okazji 450. 
rocznicy Unii Lubelskiej przedstawił 
zebranym gościom prezentację pt. 
„Król Zygmunt II August oraz wpro-
wadzenie Unii Lubelskiej”.

Na zakończenie prezentacji zo-
stał przedstawiony film pod tytułem 
„Unia Lubelska”.

Włodzimierz Kuczyński
prezes TKP w Sumach

Obchody 450. rocznicy Unii Lubelskiej w Sumach
31 marca, z okazji 450. rocznicy Unii Lubelskiej, w Sali Sztuki w Bibliotece miejskiej im. Tarasa Szew-
czenki w Sumach odbyło się uroczyste spotkanie członków TKP tego miasta. 
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KARINA WYSOCZAŃSKA
tekst i zdjęcie

Głównym celem wydarzenia jest 
pogłębienie u dzieci i młodzieży moty-
wacji do poznawania języka i kultury 
polskiej. XI edycja konkursu „Znasz 
li ten kraj?…” odbywała się w dniach 
4–7 kwietnia w Brzuchowicach k. 
Lwowa. Niezmiennym organizatorem 
olimpiady jest Konsulat Generalny 
RP we Lwowie.

– Przyjazd tak wielkiej grupy 
młodzieży i ich opiekunów z całej 
Ukrainy świadczy o tym, że istnieje 
zapotrzebowanie na sprawdzanie 
swoich umiejętności w zakresie ję-
zyka polskiego, wiedzy o Polsce. To 
nas ogromnie cieszy. Spośród grona 
dzisiejszych laureatów i uczestników 
konkursu będą się wywodzili później-
si studenci polonistyki, polskich uczel-
ni, wszyscy ci, którzy będą pomagać 
tworzyć przyszłe elity polskie na Ukra-
inie – powiedział Rafał Wolski, konsul 
generalny RP we Lwowie.

– Mamy tutaj dzieci i młodzież z 
całej Ukrainy, od Bukowiny po Char-
ków, Kijów, Żytomierszczyznę, Podo-
le. Zjechało się prawie 150 uczestni-
ków. Jest to dla nas, jako organizato-
rów, potwierdzeniem słuszności tego 
projektu i konieczności wspierania 

szkolnictwa sobotnio-niedzielnego 
poza systemem oświaty – dodał Ra-
fał Kocot, konsul RP we Lwowie.

Uczestnicy konkursu zostali po-
dzieleni na trzy grupy: młodsza, śred-
nia i starsza. Olimpiada składa się z 
części pisemnej (rozumienie i słucha-
nie tekstu, test gramatyczny, znajo-
mość literatury i wypowiedź pisemna), 
kulturowej (test z historii, geografii i 
kultury Polski) oraz części ustnej (wy-
powiedź na pewny temat).

W tym roku zawodnicy w naj-
młodszej kategorii wiekowej (5–6 
klasa), w ramach części ustnej kon-
kursu, przygotowywali wypowiedzi 
na temat „Gdybym był ptakiem...”. 
Lubomir z Nowego Rozdołu opo-
wiedział o swoim ulubionym ptaku. 
– Chciałbym być orłem, dlatego że 
orły mogą długo latać, są duże i sil-
ne – dodał.

Zwyciężczyni konkursu w gru-
pie młodszej, Monika Zborowska z 
Żydaczowa, dużo czasu poświęciła 
przygotowaniu razem z mamą wypo-
wiedzi konkursowej, aczkolwiek opo-
wiadała o wielu znanych Polakach.

– Mówiłam komisji, że gdybym 
była ptakiem, leciałabym nad całą 

Polską i opowiadałabym przechod-
niom o różnych znanych Polakach. 
Również chciałabym się z nimi spo-
tkać – podzieliła się swoimi myślami 
zwyciężczyni.

Zasiadająca w jury od początków 
Renata Klęczańska, nauczycielka 
języka polskiego w szkole nr 3 i w 
Centrum Kultury Polskiej i Dialogu 
Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, 
zaznaczyła, że z każdym rokiem wy-
niki prac pisemnych są coraz lepsze.

– Jedenaście czy dziesięć lat 
temu nie było co czytać. Wypowiedzi 
pisemne były troszeczkę powyżej 
zera. Natomiast dzisiaj niektóre pra-
ce są rewelacyjne. Zauważyłam rów-
nież, że dzieci mówią bardziej swo-
bodnie. Bardzo ładnie wypowiadają 
się po polsku. Właśnie przed chwilą, 
przyszedł chłopiec, który „strzelał” 
tym językiem polskim bez zastano-
wienia. Stwierdziliśmy, że jest świet-
ny w języku. Natomiast z wiedzą jest 
różnie – powiedziała członek jury.

Tradycyjnie, oprócz olimpiady, 
dla uczniów przygotowano zajęcia 
rozrywkowo-edukacyjne. Dzieci i mło-
dzież malowała pisanki, robiła kartki 
wielkanocne, uczyła się polskich 
tańców narodowych. Zdaniem Ireny 
Strilciw, wieloletniej opiekunki grupy 
artystycznej „Wrzos”, warsztaty ręko-

dzieła pomagają rozluźnić stresującą 
atmosferę konkursową.

– Tym razem, ponieważ grupa 
jest duża, zdecydowaliśmy się ro-
bić pisanki drewniane. Jest to praca 
wymagająca dużej precyzji i bardzo 
się cieszę, że dzieciom się udaje.– 
zaznaczyła Irena Strilciw.

Dla nauczycieli szkół sobotnio-
niedzielnych przygotowano zajęcia 
metodyczne nt. „Depresja wśród 
nastolatków”, prowadzone przez 
ekspertów z Podkarpackiego Cen-
trum Edukacji Nauczycieli, oddział w 
Przemyślu. Również eksperci PCEN 
podjęli pracę z dziećmi i młodzieżą. 
Anetta Mandzyn, nauczyciel-konsul-
tant PCEN, opowiedziała jak dobrze 
się zaprezentować podczas wystę-
pu publicznego.

– Przed chwilą mieliśmy zajęcia z 
autoprezentacji. Jest to ważna umie-
jętność, potrzebna również na etapie 
uczestniczenia w olimpiadzie, gdzie 
uczeń czy uczennica mogą popraw-
nie się zaprezentować. Te zajęcia 
uczą jak przedstawić cechy pozytyw-
ne w prawidłowy sposób – powiedział 
Zbigniew Hamielec, wicedyrektor 
PCEN, oddział w Przemyślu.

W ostatnim dniu ekipa „znasz-li 
krajowców”, po Mszy świętej w ko-
ściele świętego Antoniego we Lwowie, 
wyruszyła na Wysoki Zamek z okazji 
450. rocznicy Unii Lubelskiej. Było to 
wizualne podsumowanie przeprowa-
dzonego wcześniej wykładu Adama 
Redzika, profesora Uniwersytetu War-
szawskiego, pt. „Unia Lubelska jako 
wzorzec dla Unii Europejskiej”.

– Na Wysokim Zamku we Lwo-
wie znajduje się kopiec usypany w 
latach 1869–1875 z inicjatywy wybit-
nego polityka lwowskiego Francisz-
ka Smolki. Gdy wmurowywano ka-
mień węgielny, przywieziono ziemię 
z pól bitew, m.in. z Grunwaldu oraz 
z grobów wybitnych Polaków, ludzi 
tamtej epoki i czasów późniejszych. 
Ziemię przywieziono również z gro-
bu Mickiewicza, Słowackiego, Lele-
wela – powiedział Adam Redzik.

Następnie uczestnicy z nauczy-
cielami skierowali się do budynku 
Konsulatu Generalnego RP we Lwo-
wie, gdzie po ogłoszeniu wyników kon-
kursu, otrzymali dyplomy i nagrody w 
postaci książek, słowników, gier plan-
szowych, pomocy naukowych i sło-
dyczy. Finaliści poszczególnych grup 
otrzymali: laptopy, książki elektronicz-
ne, smartzegarki, dyski zewnętrzne, 
słuchawki i głośniki bezprzewodowe.

Julia Bilak z Nowego Rozdołu, 
zwyciężczyni grupy średniej, powie-
działa, że do pierwszeństwa dążyła 
cztery lata i jest mile zaskoczona 
wynikami konkursu.

– Było fajnie. Po raz pierwszy w 
ciągu czterech lat nie denerwowałam 
się bardzo, nie byłam zestresowana. 
Było bardzo wesoło i spokojnie. Bar-
dzo się cieszę – podzieliła się emo-
cjami zwyciężczyni grupy średniej.

Pierwsze miejsce w grupie star-
szej zdobyła Danuta Grabowska 
ze Stanisławowa, reprezentantka 
CKPiDE.

– Odczuwam euforię. Nie oczeki-
wałam tego, że zwyciężę. Myślałam, 
że może otrzymam tylko wyróżnienie, 
bardzo się przejmowałam. Zresztą 
zwyciężyłam i jestem szczęśliwa – 
powiedziała zwyciężczyni Danuta 
Grabowska.

Po rozdaniu nagród konsul ge-
neralny Rafał Wolski podziękował 
uczestnikom konkursu, ich opieku-
nom, nauczycielom i pracownikom 
konsulatu.

Na zakończenie wydarzenia 
wszyscy ustawili się do wspólnego 
zdjęcia.

KARINA WYSOCZAŃSKA
tekst
ANDRZEJ BORYSEWICZ
zdjęcie

Naukowcy z Polski i Ukrainy deba-
towali na temat sytuacji geopolitycznej 
i uwarunkowań bezpieczeństwa regio-
nalnego, nowych rodzajów zagrożeń 
dla bezpieczeństwa międzynarodo-
wego i współpracy polsko-ukraińskiej. 
Istotnym celem konferencji była inte-
gracja środowiska naukowego z róż-

nych krajów, wymiana doświadczeń 
oraz wspólne poszukiwanie nowych 
efektywnych sposobów walki z kryzy-
sem współczesnego systemu bezpie-
czeństwa.

– Jest to temat bardzo istotny. 
Pierwszy dzień konferencji zbiega 
się z kolejną rocznicą powstania 
NATO. Myślę, że to jest zbieżność 
nieprzypadkowa. Temat bezpieczeń-
stwa – bardzo szeroki temat, który 
wymaga spojrzenia wieloaspekto-
wego. Wymiana informacji, wyników 
projektów naukowych w relacjach 
polsko-ukraińskich, Europie Środko-
wej i Wschodniej jest bardzo istotnym 
zagadnieniem, nad którym będziemy 
dyskutować także w kolejnych latach 
– powiedział dr Paweł Trefler, rektor 
Państwowej Wyższej Szkoły Wschod-
nioeuropejskiej w Przemyślu.

Prof. Markijan Malski z uniwer-
sytetu lwowskiego zaznaczył, że 
system bezpieczeństwa międzyna-
rodowego XX wieku, który opierał 
się na zasadach powojennych, nie 
jest wystarczająco skuteczny w 
świecie współczesnym.

– Dzisiejsze instytucje, które 
muszą zapewnić bezpieczny rozwój 
współczesnego świata, nie odpowia-
dają dynamicznym zmianom, które 
zachodzą. Żyjemy w czasach infor-
macyjnych, gdzie odbywa się szybka 
demokratyzacja. Stawiamy na pierw-

XI konkurs Wiedzy o kulturze i Języku 
polskim „Znasz li ten kraj?…”

szym miejscu wartości moralne, reli-
gijne, wolność i bezpieczeństwo czło-
wieka. Są to kryteria progowe, które 
przekraczając, zamiast porządku 
światowego, otrzymamy bałagan – 
zaznaczył prof. Markijan Malski, am-
basador nadzwyczajny i pełnomocny 
Ukrainy, dziekan Wydziału Stosun-
ków Międzynarodowych Lwowskiego 
Uniwersytetu im. Iwana Franki.

Szerokie zainteresowanie wzbu-
dziły tematy bezpieczeństwa lokalne-
go. Prof. Markijan Malski zaznaczył, 

że globalne bezpieczeństwo składa 
się z dużej liczby bezpieczeństw re-
gionalnych oraz, że we współczesnym 
świecie coraz więcej konfliktów mię-
dzynarodowych jest spowodowanych 
napięciami regionalnymi. Dyskusja 
toczyła się również wokół wpływu Ro-
sji na politykę wewnętrzną w krajach 
byłego Związku Radzieckiego.

Dr Paweł Trefler opowiedział o 
głównych zagrożeniach bezpieczeń-
stwa międzynarodowego:

– Jest to na pewno odradzanie 
się myślenia nacjonalistycznego, ru-
chy populistyczne, kryzys integracji 
Unii Europejskiej oraz napięcia na 
wschodzie Europy w relacjach Ukra-
iny i Rosji. Także zagrożenia global-
ne takie jak terroryzm, cyberprze-
stępczość i migracje – podsumował 
naukowiec.

Organizatorami konferencji są: 
Wydział Stosunków Międzynarodo-
wych Państwowego Uniwersytetu 
Iwana Franki we Lwowie, Centrum 
Bezpieczeństwa Międzynarodowe-
go i Partnerstwa, Instytut Nauk Po-
litycznych i Stosunków Międzynaro-
dowych Uniwersytetu Jagiellońskie-
go w Krakowie, Instytut Stosunków 
Międzynarodowych i Politologii Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Wschod-
nioeuropejskiej w Przemyślu oraz 
Polskie Towarzystwo Studiów Mię-
dzynarodowych.

Ponad 130 uczniów szkół sobotnio-niedzielnych z całej Ukrainy wzięło udział w tegorocznym XI 
Konkursie Wiedzy o Kulturze i Języku polskim „Znasz li ten kraj?…”. Przez trzy dni dzieci w wieku 
od 10 do 17 lat rywalizowały ze sobą w znajomości języka polskiego, literatury i historii, uczestni-
czyły w różnorodnych warsztatach oraz integrowały się we wspólnych zabawach.

W poszukiwaniu nowego 
porządku międzynarodowego

Kurier Galicyjski wsparł inicja-
tywę Fundacji Lelewela stworzenia 
filmu o wrześniu 1939 roku we Lwo-
wie. Jak często bywa przy szlachet-
nych inicjatywach, brakuje środków 
finansowych na zrealizowanie filmu. 
Liczne instytucje i fundacje nie były 
zainteresowane tym pomysłem.

Prosimy zatem naszych czytel-
ników o wsparcie!
Adres akcji wparcia projektu:
https://odpalprojekt.pl/p/lwow1939

W dniach 4–5 kwietnia we Lwowskim Państwowym Uniwersy-
tecie im. Iwana Franki odbyła się międzynarodowa konferencja 
naukowa pt. „Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: 
w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego”.

Przelew na konto:
Fundacja Joachima Lelewela
04-180 Warszawa
Konto bankowe: 79 2130 0004 
2001 0586 9029 0001
z dopiskiem: darowizna dla Fundacji 
Joachima Lelewela – Lwów 1939
Natomiast dla ofiarodawców z za-
granicy: 
SWIFT Code – INGBPLPW

Dziękujemy za pomoc!

Apel o pomoc w zbieraniu środków 
na film o obronie Lwowa w 1939 roku
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Okruchy historii

PETRO HAWRYŁYSZYN
tekst 
ilustracja ze zbiorów 
autora

Wśród lokalnych badaczy bio-
grafii Franciszka Karpińskiego warto 
podkreślić dorobek Olgi Ciwkacz, do 
niedawna związanej z Uniwersyte-
tem Przykarpackim oraz Wołodymy-
ra Poleka. Swe wspomnienia znany 
poeta zatytułował: „Historia mego 
wieku i ludzi, z którymi żyłem”, a uka-
zały się one drukiem w Wilnie w 1827 
roku i wielokrotnie były wznawiane w 
różnych zakątkach Polski.

Poeta urodził się 4 październi-
ka 1741 roku we wsi Hołosków koło 
miejscowości Ottynia w rodzinie 
szlacheckiej Andrzeja i Rozalii Kar-
pińskich. Ojciec był administratorem 
rodzinnej wioski poety, należącej do 
dóbr Potockich. Matka pochodziła z 
rodziny Spendowskich.

Już same jego narodziny były 
nietypowe i prorokowały mu nietu-
zinkowy na owe czasy los. Obecnie 
jesteśmy przyzwyczajeni do dużej 
liczby poetów i pisarzy w każdym mie-
ście, ale w wiekach XVIII–XIX osoba 
poety, którego wiersze drukowano, 
była szanowana, przysłuchiwano mu 
się, mógł on istotnie wpływać na spo-
łeczeństwo. Jako przykład możemy 
podać tu wiersze Tarasa Szewczenki 
i twórczość Iwana Franki, które wpły-
nęły na kształtowanie narodu ukraiń-
skiego.

Wieczorem, 4 października 1741 
roku do ojca przybiegł sąsiad Ko-
złowski i uprzedził, że tej nocy Ołek-
sa Dowbusz z dwunastoma kom-
panami ma zamiar napaść na dom 
Karpińskich. Sam poeta tak opisuje 
te wydarzenia:

„Już moją matkę boleści rodzenia 
napadły, a ojciec, dom z bojaźni utra-
cenia może życia porzuciwszy, z czym 
mógł, naprędce do bliskiego lasu 
schronił się; zostawiwszy rozporzą-
dzenie, ażeby okropnemu temu go-
ściowi – z towarzyszami jego – chleb, 
sól, ser i gorzałka najobficiej na stole 
rozstawione były. Może w godzinę po 
urodzeniu moim przyszedł ze swoimi 
Doboszczuk, matkę tylko moję leżącą 
i babę, która mię odebrawszy omyła i 
na ręku trzymała, nikogo więcej w ca-
łym domu nie zastał. Matka moja nic 
mówić nie mogła dla bólu i strachu, 
ale baba – przystąpiwszy ze mną na 
ręku do Doboszczuka – rzecze: „Oto 
godzina, jak się to dziecię urodziło. 
Miej pamięć na Boga, na tę matkę, 
jeszcze cierpiącą, i na to niemowlę, 
a nie rób tu żadnej przykrości, kiedy 
cię jak dobrego gościa chlebem i solą 
przyjmujemy”.

Zmiękła na te słowa harda dusza 
legendarnego rozbójnika i nakazał on 
swoim chłopcom w spokoju usiąść 
do „jadła i gorzałki, obficie wysta-
wionych”. Po tym Dowbusz zostawił 
babce położnej trzy czerwońce i po-
prosił matkę, aby ta na wspomnienie 
jego bytności w tym domu, ochrzciła 
dziecko Ołeksą.

Rodzice Franciszka byli ludźmi 
porządnymi i wychowywali dzieci 
zgodnie z zasadami wiary katolickiej, 
rozwijając w nich skromność, wza-
jemne poszanowanie i miłość rodzin-
ną. Najsurowiej dzieci karane były za 

mówienie nieprawdy. Ale spotkanie z 
rozbójnikiem nie przeminęło dla Fran-
ciszka bez śladu – był on najwięk-
szym łobuzem wśród rodzeństwa:

„Kiedy zmłocek (parobek wyna-
jęty do młócenia – aut.) w stodole 
naszej nożyk swój prosty na progu 
położył, a jam go ukradkiem schwy-
tał, postrzeżony potem od ojca mo-
jego, że nim coś strugałem.

I spytany, skąd by go wziąłem 
– do zwyczajnego wykrętu, żem go 
znalazł, udałem się. Zwołani domowi 
wszyscy i spytani, czyj by był nożyk. 
Kiedy się zmłocek do niego przyznał, 
kiedy dodał, że ja byłem przy tym w 
stodole, kiedy on ten swój nożyk na 
progu położył, kazał naprzód ojciec 
mój, ażebym do nóg padł wieśnia-
kowi i przeprosił go, żem go tą moją 
kradzieżą zmartwił. Rozumiałem, że 
już się na tym moim upokorzeniu 
skończyło. Ale kazano przynieść ró-
zgę i surowy ojciec temuż samemu 
zmłockowi kazał mi dziesięć rózeg 
wyliczyć, nad którym stał z laską, 
ażeby mi w biciu nie folgował. Wziął 
potem sam rózgę i za wstyd swój (jak 
powiadał) jeszcze mi dziesięć rózeg 
swoją ręką przyczynił”.

W 1750 roku Franciszek został 
oddany do kolegium jezuitów w Sta-
nisławowie: „W roku moim ósmym, 
już umiejąc czytać i trochę pisać, od-
dał mię ojciec do bliskich szkół sta-
nisławowskich, gdzie dobrze starszy 
ode mnie brat mój Antoni już od lat 
kilku uczył się, ażebym i ja pomału 
do szkół przywykał. Było to odwie-
zienie mię w porze zimowej i kiedy 
ojciec po obiedzie, mię zostawując, 
do domu odjeżdżał, ja, uprzedzony, 
bojąc się nad wszystko szkoły, za 
wrotyma stancji, gdy nikogo za sa-
niami nie było – przysiadłem cicho 
z tyłu i dopiero w pół drogi może 
odkaszleniem wydałem się. Tak za-
raz do Stanisławowa nazad powró-
ciliśmy i kilkanaście rózeg, danych 
mi przez ojca na zadatek dalszego 
rozumu, interes ten skończyło”. 

Obecnie w tym budynku przy pla-
cu Szeptyckiego mieści się wydział 
morfologiczny Iwanofrankiwskiej Aka-
demii Medycznej. Dalej Franciszek 
Karpiński tak wspomina okres nauki:

„Dzieckiem będąc w szkołach, już 
ja ciebie, słodka przyjaźni, poznałem! 
Do czterechset studentów było w 
Stanisławowie, czemuż ja do dwóch 
tylko, Sosnowskiego i Malickiego, jak 
oni do mnie przylgnęli? Trzeba wy-
znać, że prócz szacunku wspólnego, 
który najgruntowniej przyjaźni ludz-
kie umacnia, a na którym natenczas 
małośmy się podobno znali, jest coś 
w wieku, w twarzy, w sposobach ob-
chodzenia się i myślenia podobnych, 
co przyjaciół połączać zwykło. Z So-
snowskim, który był w niższej szkole 
(tj. klasie) ode mnie, do takiej przyjaź-
ni przyszło, żeśmy nie tylko sobie w 
kościele przysięgli, że się do śmierci 
kochać będziemy, ale nawet kartę 
małą z podpisami nas obydwóch na-
pisaliśmy, w której prócz poprzysięże-
nia przyjaźni była i obietnica, że który 
by z nas pierwiej umarł, ten drugiemu 
ma się po śmierci (jak natenczas 
wierzono możności takich obietnic) 
widocznie pokazać i o stanie swoim 
na tamtym świecie powiedzieć”.

Tych dwóch gimnazjalistów czę-

sto wykorzystywano do służenia do 
Mszy w katedrze. Podczas Mszy św., 
dla wzmocnienie swojej przysięgi, 
chłopcy położyli kartkę ze spisana 
przysięgą na ołtarzu i przyjęli Komu-
nię św., aby przysięgę wzmocnić.

Niestety, po pół roku, wyjechaw-
szy do domu na święta, ich przyjaciel 
Sosnowski umiera: „Przyprowadzono 
ciało jego do Stanisławowa i w gro-
bie kolegiaty tamtejszej pochowano. 
Okna domu, w którym ja mieszka-
łem, były obrócone na kraty grobów 
tejże kolegiaty. Cóż tam było bojaźni, 
ażeby do mnie (podług niedawnego 
poprzysiężenia) mój Sosnowski nie 
przyszedł; jak długo bezsenne nocy 
w strachu trawione – póki wyspowia-
dawszy się i komunią przyjąwszy, 
śmiały potem, w nocy nawet, ku kra-
cie grobowej szedłem i ducha przy-
jaciela nadaremnie wywoływałem, bo 
się mi nigdy nie pokazał”.

To właśnie w naszym mieście 
młodzieniec przeżył swoją pierwszą 
miłość do Marianny Brousel, nazywa-
jąc ją w swoich wierszach imieniem 
Justyna. Literaturoznawcy uważają, 
że Karpiński zaczął w Stanisławowie 
pisać swe pierwsze wiersze. Poeta 
we wspomnieniach zamieścił inte-
resujący fragment o praktyce poje-
dynków w mieście: „Jużem lat miał 
ze dwanaście, kiedy ojciec mój, wy-
zwany na pojedynek od towarzysza 
przedniej straży, Janiszewskiego, 
nazajutrz rano na tę walkę wycho-
dzić miał. Mimo najsurowszego nas 
przez ojca naszego trzymania tak 
się we mnie gorąco dla niego miłość 
odezwała, żem długo w noc pokry-
jomo szabelkę moję ostrzył z myślą, 
ażebym nazajutrz w czasie rozpoczę-
cia pojedynku z tyłu Janiszewskiego 
w głowę uderzył, choćby mi zginąć 
przyszło. Ale zawzięci pogodzili się 
bez bitwy, a ja zyskałem na tym, kiedy 

się ojciec dowiedział, bo mi piękniej-
szą szabelkę kupił”.

Podczas nauki w Stanisławowie 
młody Franciszek był świadkiem 
uroczystego pogrzebu hetmana 
koronnego Józefa Potockiego. Tę 
wielotysięczną uroczystość opisał 
w swoich wspomnieniach dość do-
kładnie. Karpiński wspomina rów-
nież i egzekucję opryszka Wasyla 
Bajuraka pod stanisławowskim ratu-
szem. Bajurak, po śmierci Dowbu-
sza w sierpniu 1745 roku, stanął na 
czele opryszków. W 1754 roku został 
schwytany i w dniach 20–24 kwiet-
nia 1754 roku na stanisławowskim 
ratuszu odbył się nad nim sąd. Eg-
zekucja miała miejsce 25 kwietnia 
na rynku przed ratuszem:

„Ojciec mój, umyślnie na tę egze-
kucją za rękę mię przyprowadziwszy, 
stanął ze mną tak blisko, ażebym 
widział ścięcie zbrodniarza; które gdy 
się dopełniło, tak do mnie, widokiem 
tym pomieszanego, rzecze: „Moje 
dziecię! Bajurak zapewne zaczął od 
kradzieży małych rzeczy i może tak 
jak ty w dzieciństwie nożyk u kogo 
ukradł, co że mu wcześnie nie zga-
niono, postąpił do rzeczy większych. 
A że ludzie zwyczajnie po domach 
strzegą się od złodzieja, widząc, że 
tą drogą, żyjąc między ubogimi, nie 
tak się łatwo zbogacić, puścił się 
na rozbój, który prędzej spanoszyc 
może. Moje dziecię! Złe każde, choć 
małe, jest jak mała gadzina, której jad 
z czasem o śmierć przyprawi”.

Na początek jesieni 1758 roku 
Franciszek Karpiński jest już w ko-
legium jezuitów we Lwowie, gdzie 
kontynuuje naukę. Tu pogłębia swoją 
wiedzę z filozofii i teologii. W 1761 
roku umiera jego ojciec, którego po-
chowano na cmentarzu przy kościele 
w Ottyni. Poeta był na pogrzebie ojca, 
przyjeżdżając w tym celu ze Lwowa.

Ukończywszy lwowskie kolegium 
otrzymuje licencjat z teologii i dokto-
rat z filozofii i nauk wolnych. Logicz-
nym zakończeniem takich studiów 
było wówczas przyjęcie święceń 
kapłańskich, ale młodzieniec odma-
wia tego. Obecny na egzaminie ar-
cybiskup lwowski Sierakowski, bez-
skutecznie namawiał go do zostania 
księdzem. Karpiński wraca na Poku-
cie i pracuje jako prywatny nauczy-
ciel synów Józefa i Marianny Po-
nińskich w miejscowości Zagajpole 
koło Tłumacza. Tu niespodziewanie 
wybucha uczucie do gospodyni ma-
jątku Marianny Ponińskiej. Poświęca 
jej liczne liryczne wiersze, nazywa-
jąc ją w swoich wierszach również 
Justyną. W latach 1770–1771 stu-
diuje we Wiedniu, gdzie poprawia 
znajomość języków obcych i przy-
słuchuje się wykładom znanych 
profesorów-przyrodników.

Z Wiednia powraca znów na 
Pokucie. Tu dzierżawi ziemię we wsi 
Wierzbowce koło Horodenki, potem 
Żabokruki koło Tłumacza, a następ-
nie – Dobrowody w Tarnopolskim. 
W 1780 roku we Lwowie ukazuje 
się drukiem pierwszy tomik wierszy 
Karpińskiego, zatytułowany „Zabawki 
wierszem i przykłady obyczajne”, któ-
ry zadedykował księciu Adamowi Je-
rzemu Czartoryskiemu (1770–1861). 
Ten tomik zmienia los poety – jeden 
z wierszy poświęcony jest polskiemu 
poecie Adamowi Naruszewiczowi, 
który zauważa talent młodzieńca. Na-
ruszewicz zaprasza Karpińskiego do 
Warszawy i przedstawia go królowi 
Stanisławowi Augustowi. Karpiński 
dostaje posadę kustosza biblioteki 
Czartoryskich, którą porządkuje. Tu 
Karpiński wydaje swoje kolejne trzy 
tomiki poezji i staje się popularnym 
autorem. W 1792 roku zostaje guwer-
nantem syna księcia Sanguszki. Zmę-
czony intrygami i konfliktami stolicy, w 
1794 roku powraca do Galicji, która 
była już pod zaborem austriackim. 
Spędza kilka kolejnych lat w Dobro-
wodach. Następnie przekazuje dzier-
żawę synowi i powraca do Warszawy. 
Król Stanisław August na znak swej 
przychylności nadaje Karpińskiemu 
przywilej 50-letniej dzierżawy majątku 
Kraśnik w okolicy Puszczy Białowie-
skiej. Od roku 1818 Karpiński miesz-
ka w majątku Chorążczyzna, gdzie 
w 1820 roku kończy swe pamiętniki, 
zatytułowane: „Historia mego wieku i 
ludzi, z którymi żyłem”. W tej miejsco-
wości Franciszek Karpiński kończy 
swoją ziemską wędrówkę 4 września 
1825 roku, mając lat 83. Zostaje po-
chowany w miejscowości Łysków i z 
czasem na jego grobie wyryto frag-
ment wiersza „Powrót z Warszawy na 
wieś: „…oto mój dom ubogi…”.

Pod koniec lat 70. XIX wieku wła-
ściciel Hołoskowa, niejaki pan Dobro-
wolski spod Warszawy sprowadził 80 
rodzin Mazurów, którzy rozkupili ma-
jątek. Na miejscu, gdzie stał budynek 
Karpińskiego, wystawiono kaplicę, na 
której 4 sierpnia 1901 roku uroczy-
ście odsłonięto tablicę pamiątkową 
ku czci wybitnego polskiego poety. 
W największym mieście ówczesne-
go Pokucia – Kołomyi, 16 września 
1880 roku odsłonięto pomnik Fran-
ciszka Karpińskiego, który niestety 
się nie zachował.

Franciszek karpiński w Stanisławowie
Niewiele osób orientuje się, że prawie osiem lat życia znany polski poeta, dramaturg i tłumacz epoki Odrodzenia, Franciszek Karpiń-
ski (1741–1825) spędził w Stanisławowie, ucząc się w kolegium jezuitów. Jego dorobek literacki jest obecny w programach polskich 
szkół. Spróbujmy w tym artykule odtworzyć na podstawie wspomnień, które nam pozostawił, tę mało znaną kartę jego życiorysu.

Franciszek Karpiński (1741–1825)
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konsulat generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie 
ul. I. Franki 108, 79011 Lwów, Ukraina, ogłasza przetarg 
na sprzedaż samochodu służbowego marki VOLVO S 80 t6 
EXEcUtIVE VOLVO S 80 t6  EXEcUtIVE, rok  produkcji 2011
Dane techniczne:
– 6 cylindrowy silnik benzynowy, ob-
jętość – 2953 cm 3, o mocy 224 kW 
(304 KM);
– 6-biegowa automatyczna skrzynia 
biegów; Geartronic AWD (napęd na 
4 koła); 
– Nadwozie 4-drzwiowe, 5-osobowe; 
– Nr nadwozia YV1AR9056C1157032;
– Kolor:  czarny; 
– Przebieg na dzień  31.03.2019 r. 
–153 604  km;
– stan techniczny – dobry;
– przeglądy techniczne i naprawy 
– autoryzowane serwisy VOLVO w 
Rzeszowie i Lwowie;
– dodatkowy komplet kół zimowych; 
– Cena wywoławcza – 15 000,00 
EURO ( słownie: piętnaście tysięcy 
00/100 EUR).

Termin oględzin samochodu moż-
liwy jest w dniach 15.04– 26.04.2019 
r. na parkingu Konsulatu General-
nego Rzeczypospolitej Polskiej we 
Lwowie, przy ul. Iwana Franki, 108, 
w godzinach 10:00 – 14:00 w dni ro-
bocze (po uprzednim umówieniu się 
pod numerem telefonu: 
(+380 32 2957 955, 
+380 32 2957 952). 
Uwaga: 
Wspomniany samochód 
nie jest rozclony.

Warunki udziału 
w przetargu:

1. Osoby zainteresowane skła-
dają odpowiednie podanie – ofertę, 
które powinno zawierać:

а) nazwisko, imię lub nazwę (fi r-
my), adres i miejsce zamieszkania 
aplikującego, kontakt telefoniczny 
oraz adres poczty elektronicznej;

b) oferowaną cenę i warunki jej 
spłaty;

c) oświadczenie oferenta o za-
poznaniu się ze stanem samochodu 
o następującej treści: „Oświadczam, 
że jest mi znany stan techniczny i 
formalny pojazdu wystawionego na 
sprzedaż”;

d) oświadczenie o następującej 
treści: „W przypadku zakupu prze-
ze mnie danego samochodu, zo-
bowiązuję się do spłaty wszystkich 
zobowiązań celnych, opłat akcyzo-
wych i podatków zgodnie z prawem 
ukraińskim”.

Ofertę należy przekazać w za-
mkniętej kopercie do Kancelarii 
Konsulatu Generalnego Rzeczy-
pospolitej Polskiej we Lwowie ul. 
I. Franki 108 do dnia 26.04.2019 r. 
do godz. 14:00, przy jednoczesnym 
wniesieniu wadium pieniężnego w 
kasie Konsulatu Generalnego Rze-
czypospolitej Polskiej we Lwowie 
(ul. Iwana Franki 108). Oprócz ad-

resu konsulatu na kopercie, w dole 
z lewej strony należy wyraźnie napi-
sać „Przetarg na samochód”.

Ważność oferty obowiązuje do 
momentu rozstrzygnięcia przetargu.

Niedotrzymanie warunków for-
malnych przy składaniu ofert (brak 
dopisku na kopercie „PRZETARG NA 
SAMOCHÓD”, niedotrzymanie ter-
minu składania ofert, niezamknięcie 
koperty, brak wpłaconego wadium, 
brak wymienionych w pkt. 1) będzie 
skutkować odrzuceniem oferty. 

Wzór przygotowania 
koperty: 

w godzinach 10:00 – 14:00, ale nie 
później niż do godz. 14:00, dnia 
26.04.2019 r.);

3. Wadium wpłacone przez oso-
by, których oferty nie zostały wybra-
ne, bądź zostały odrzucone będzie 
zwrócone w terminie  do 7 dni odpo-
wiednio do dnia dokonania wyboru 
lub odrzucenia oferty;

4. Wadium wpłacone przez na-
bywcę zalicza się na poczet ceny.

5. Wadium nie będzie zwrócone 
w następujących przypadkach:

а) żaden z oferentów przetargu 
nie zaproponował min. ceny począt-
kowej;

b) jeżeli oferent, który wygrał 
przetarg uchylił się od zawarcia 
umowy kupna-sprzedaży lub w ter-
minie 7 dni od dnia zawarcia umowy 
nie wniesie do kasy lub nie wpłaci 
na konto bankowe konsulatu zaofe-
rowanej sumy.

6. Otwarcie kopert z ofertami od-
będzie się komisyjnie w Konsulacie 
Generalnym Rzeczypospolitej Pol-
skiej we Lwowie w dniu 06.05.2019r. 
o godz. 15:00;

7. Oferent, który wygrał przetarg 
będzie bezzwłocznie poinformowa-
ny i zaproszony do podpisania umo-
wy kupna-sprzedaży samochodu. 
Wszelkie koszty związane z czynno-
ściami notarialnymi, rejestracyjnymi 
oraz opłatami celno-skarbowymi po-
nosi nabywca pojazdu;

8. Jeżeli oferent, który wygrał 
przetarg w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia umowy nie wniesie do 
kasy lub nie wpłaci na konto ban-
kowe konsulatu zaoferowanej sumy, 
traci tym samym prawo nabycia 
przetargowego samochodu, zaś 
komisja zaproponuje kupno pojaz-
du następnemu oferentowi, który 
przedstawił kolejną najwyższą ofer-
tę cenową;

9. Jeżeli dwóch lub więcej ofe-
rentów zaoferowało taką samą cenę 
najwyższą, wówczas rozstrzygnię-
cie przetargu odbędzie się w formie 
aukcji pomiędzy tymi oferentami;

10. Konsulat Generalny Rze-
czypospolitej Polskiej we Lwowie 
pozostawia sobie prawo zamknięcia 
przetargu bez wyboru jakiejkolwiek 
oferty kupna samochodu.

2. Warunkiem udziału w przetar-
gu jest wniesienie wadium pienięż-
nego w wysokości 1500,00 EURO, 
(słownie: jeden tysiąc pięćset 
00/100 EUR) wpłaconego do kasy 
Konsulatu, przy ul. Iwana Franki 108 
(w dniach od 15.04 – 26.04.2019 r., 

Konsulat Generalny RP 
we Lwowie

ul. Iwana Franki 108
79011 Lwów

Przetarg na samochód

BEATA KOST
tekst
MIROSŁAW ROWICKI
zdjęcia

Jego przygoda ze Lwowem za-
częła się na wiosnę 1988 roku, to 
wtedy po raz pierwszy pojawił się 
we Lwowie, jako pracownik polskiej 
fi rmy budowlanej „Energopol”. Jak 
sam wspominał, jego szef Józef Bo-
browski mawiał tak: „To, że budujemy 
wiele obiektów związanych z gazo-
ciągiem, będzie wcześniej czy póź-
niej zapomniane, ale to, że ratujemy 
Orlęta, pozostanie w pamięci Pola-
ków na zawsze”. Pod jego wpływem 
pan Wojciech Wingralek zaraził się 
lwowskimi tematami. „Nawet się nie 
zorientowałem, jak i kiedy przesiąk-
nąłem pasją ratowania od zapomnie-
nia Orląt Lwowskich. […] Nasz Szef 
miał wspaniały dar, którym się z nami 
dzielił – dar zjednywania dla spra-
wy, którą uważał za najważniejszą: 
przerwać unicestwianie Cmentarza 
Obrońców Lwowa! Jakże zdumiewa-
jące było, że my, zatrudnieni na ener-
gopolowskich budowach na ziemi im-
perium zła – zostaliśmy ogarnięci pa-
sją ratowania tego świętego miejsca! 
My, bardziej obznajomieni z techniką, 
a nie z historią czy literaturą, eduko-
wani według programu moskiewskie-
go, po prostu – wykształceńcy...”.

W 1989 roku kierownictwo fi rmy 
Energopol z dyrektorem Józefem 
Bobrowskim i inżynierem Janem 

Wojciechem Wingralkiem rozpo-
czyna prace na terenie cmentarza, 
pracownicy fi rmy wszystkie etapy 
robót budowlanych wykonywali spo-
łecznie. Garść wspomnień z tamtych 
lat znaleźć można w kwartalniku Cra-
covia-Leopolis. Od 1998 roku to on 
kierował pracami po ogłoszeniu prze-
targu i uzyskaniu kolejnych zezwoleń 
na odbudowę. Po powrocie do kraju 
popularyzował wiedzę o Lwowie i 
cmentarzu, uczestnicząc w spotka-
niach i prelekcjach. W albumie „Tam, 
gdzie lwowskie śpią Orlęta” utrwalił 
opowieść o zniszczeniu i odbudowie 
Cmentarza Obrońców Lwowa.

Będzie go nam bardzo brako-
wało. Requiescat in pace...

Wspomnienie o Janie Wingralku
21 marca na Cmentarzu Bródnowskim odbył się pogrzeb Jana Winigralka. Od-
szedł człowiek który ratował Cmentarz Obrońców Lwowa, orędownik wszelkich 
spraw związanych z ratowaniem pamięci o Lwowie i nasz wielki Przyjaciel. 

Fundacja Charytatywna Pomoc 
Polakom na Kresach im. ks. dra Mo-
singa, zwraca się z serdeczną proś-
bą o dalszą pomoc dla 22-letniego 
Mikołaja Filippenko z Sum.

Mikołaj uległ w styczniu nie-
szczęśliwemu wypadkowi – uszko-
dzone dwa kręgi szyjne kręgosłupa. 
Po leczeniu w szpitalu w Charkowie, 
Mikołaj zostanie przetransportowany 
do Instytutu Neurochirurgii w Kijowie, 
gdzie czeka go skomplikowana ope-

racja. Jest to ogromna szansa dla Mi-
kołaja na powrót do samodzielnego 
życia.

Koszt samej operacji – 100 
tys. UAH – ok. 14 tys. zł. Jeśli ktoś 
chciałby pomóc Mikołajowi, prosimy 
o wpłaty na konto fundacji BGŻ BNP 
Paribas – 23 2030 0045 1110 0000 
0222 0700 – z dopiskiem – „Mikołaj 
Filippenko”.

Andrzej Michalak
fundacja dra Mosinga

Prośba o dalszą pomoc 
dla 22-letniego Mikołaja

Próby oraz spotkania towarzy-
skie –  w poniedziałki i środy o godz. 
18:30, pod kierownictwem profesjo-
nalnych animatorów i pedagogów 
muzyki. Jeśli masz lat 30+, 40+, 50+ 
itd. i możesz poświęcić czas dwa 
razy w tygodniu na próby (2 godz.), 
to nauczysz się pięknego repertuaru 

chór „EcHO” zaprasza
z chóralistyki polskiej (i nie tylko). Jeśli 
jesteś młody i dysponujesz zapałem 
do nauki, to skuteczne nowoczesne 
pliki dźwiękowe pomogą szybko 
przyswoić ci partie głosowe. 

Skorzystaj z zaproszenia! 
Edward Kuc, tel.: 0665306908
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Okruchy historii

Dowbusz. Historia ludowego mściciela (zakończenie)

IWAN BONDAREW
tekst
ilustracje z archiwum 
autora

Czym zawinił Dzwinczuk?
Są, co najmniej, trzy wersje 

przyczyn wizyty watażki opryszków 
w Kosmaczu.

Według pierwszej, było to „ude-
rzenie prewencyjne”. Wcześniej 
Ołeksa po raz kolejny „popisał” się 
w Mikuliczynie – odciął głowę tamtej-
szemu gaździe Moczerniukowi, zabrał 
siedem bitych talarów, kocioł, fuzję i 
spalił jego chatę. Dało to podstawy 
niektórym badaczom do przypusz-
czeń, że istniała zmowa bogatych 
gospodarzy. Szlachta obiecała sowitą 
nagrodę za głowę Dowbusza i chłopi 
to ‘kupili”. Ale Ołeksa był nie w ciemię 
bity. Najpierw łatwo rozprawił się z or-
ganizatorem zmowy Diduszką, potem 
odrąbał głowę Moczerniukowi, w koń-
cu postanowił ukarać Dzwinczuka, 
który według niego też był zdrajcą.

Podłożem kolejnej wersji jest mi-
łość. Po raz pierwszy przedstawił ją w 
swoich wspomnieniach polski poeta 
Franciszek Karpiński (1741–1825). 
Ściśle przeplata się ona z pierwszą, 
ale tu występują już romantyczne 

na zwrot posagu, czyli wspomnianej 
krowy. Gdy gazda posłał babę „gdzie 
pieprz rośnie”, albo i dalej, „ta w za-
cięciu swoim poskarżyła się Dowbu-
szowi. Powiedziała, że za nim (za 
Dowbuszem) chodzę, żeby go zabić. 
Od tego czasu Dowbusz zawziął się 
na mnie i przyszedł w miniony ponie-
działek w nocy”.

Tylko tyle – obrażona teściowa 
Dzwinczuka napuściła łatwowierne-
go Dowbusza, który pośpieszył, by 
się zemścić i nadziać na kulę.

Gdzie są ukryte skarby?
Ballada ludowa o Dowbuszu dość 

dokładnie przekazuje okoliczności 
śmierci watażki. Późnym wieczorem 
dobija się on do zamkniętych „drzwi 
cisowych, z zamkami stalowymi”. 
Drzwi powoli ustępują: „Dowbusz 
na drzwi nalega / drzwi powoli się 
poddają. / Dowbusz drzwi otwiera, 
/ Stefan w Dowbusza strzela. / Jak 
go postrzelił w prawe ramię, / krew z 
lewego ciecze”.

Stefan Dzwinczuk prawie tak 
samo opisuje to wydarzenie: „Oprysz-
kowie kazali, żeby wpuścić ich do cha-
ty, ale nie odzywałem się. Tylko żona 
moja i matka rozmawiały z nim i nie 
chciały go wpuścić, powiedziały: „Nie 
wiemy ktoś ty, męża nie ma w domu, 
jest na pokosach w polu. Wtedy rzu-
cili się do drzwi i najstarszy podważył 
je lekko obuchem i zaczęli napierać. 
Gdy wleźli do sieni, wówczas go po-
strzeliłem. Wtedy mnie tylko zbeształ 
i nakazał kompanom: „Palcie chatę”. 
Zaczęli krzesać ogień, ale im się nie 
udało. Potem Dowbusz kazał, żeby 
zabrali jego broń i powiedział: „Stąd 
jeszcze mogę iść”. Zabrali jego broń 
i poszli w las…”

Gdy opryszkowie odeszli do lasu, 
Dzwinczuk pobiegł do wsi po pomoc, 
ale prawie wszyscy ludzie byli w polu. 
Dopiero rankiem 24 sierpnia udało 
mu się zebrać gromadę. Na poszu-
kiwanie Dowbusza ruszyli chłopi, 
dwóch kapłanów z Kosmacza i dzier-
żawca. Dzięki psom watażkę oprysz-
ków znaleziono w lesie w odległości 
„czterech strzałów z łuku”. Jeszcze 

żył, ale stracił dużo krwi i gasł w 
oczach. Towarzysze go opuścili, za-
krywszy rannego gałęziami.

W pierwszej kolejności Dzwin-
czuk zainteresował się, kto na niego 
nasłał Dowbusza. Ten odpowiedział 
niejasno: „Czy mnie ktoś namawiał 
czy nie – taka mi śmierć przyszła”. 
Wśród rzeczy osobistych przy wataż-
ce znaleziono krzyżyk, ikonkę i kawa-
łek srebra, który wziął z bohorodczań-
skiego zamku. Wszystkich, rzecz 
jasna, interesowało, gdzie Dowbusz 
schował zrabowane skarby. W odpo-
wiedzi usłyszeli jedynie niejasne: „Na 
połoninie – w Czarnohorze. Bóg wie 
i ja wiem. Ziemia będzie miała z tego 
korzyść – nie ludzie”.

A potem Dowbusz zrobił coś ta-
kiego, co wcale nie odpowiada wize-
runkowi bohatera. Gdy poproszono 
go, by wymienił imiona wspólników, 
ten, bez żadnych wyrzutów sumienia, 
nazwał swoich kompanów: „Jeden 

był Wasyl Bajurak, a drugi – Pawło 
Orfeniuk”. Po czym ludowy mściciel 
wyzionął ducha.

Dlaczego wydał swoich ludzi? 
Może obraził się, że porzucili go ja-
kieś 500 m od wioski i nie usiłowali 
nieść dalej, by okazać mu pomoc i 
uratować? Jakkolwiek było, oprysz-
kowie mieli całą noc, i w tym czasie 
można było ujść daleko w góry.

Ostatnie chwile życia Dowbusza 
natchnęły nieżyjącego już artystę 
Jurija Dmytrenkę do stworzenia ob-
razu, który malowniczo opisał bloger, 
rodem z Peczeniżyna, Jurko Wowko-
gon: „Umiera on tam tak patetycznie 
i zwyczajnie, pod krzakiem kaliny. 
Nasi ludzie biegną patrzeć na śmierć 
Dowbusza, a za nimi przybiegł od 
razu Żyd z wódką – nie wiadomo 
po co, ale przybiegł. A kapłan tam 
prawosławny taki paskudny, jeszcze 
gorszy niż Cyryl. I tradycyjnie na 
końcu są polscy żołnierze (smolacy) 

na koniach, bo jasne, że policja za-
wsze zdąży. A jeszcze jest tam stary 
dziad, niosący lichtarz zapalony w 
dzień, jako symbol ukraiństwa”. Ko-
pia obrazu jest przechowywana w 
iwanofrankiwskim muzeum Ołeksy 
Dowbusza.

Zemsta opryszków
Akademik Grabowiecki pisze 

tak: „Szlachta miała nadzieję, że ze 
śmiercią Dowbusza uda się opano-
wać ruch opryszków. Jednak prze-
liczono się. Po tragicznej śmierci 
Ołeksy ruch opryszków nie zamarł. 
Kontynuowali go jego towarzysze”. 
Kolejnym ich przywódcą został krew-
ny Ołeksy Pawło Orfeniuk, ale zginął 
on tegoż 1745 roku. Po nim na czele 
oddziału stanął Wasyl Bajurak, który 
działał jeszcze do 1754 roku.

Logiczne jest, że pierwszą rze-
czą jaką chłopcy mieli by uczynić, to 
zemścić się na Dzwinczuku. Ale na 
Dzwinczuku nikt zemsty nie szukał. 
Na znak wdzięczności księżna Ja-
błonowska dożywotnio zwolniła go od 
„zarówno dworskich, jak i społecznych 
opłat, danin, podatków, czynszów i in-
nych dowolnych powinności”.

20 kwietnia 1763 roku w księdze 
parafii kołomyjskiego dziekanatu 
w Kosmaczu zapisano dwa gospo-
darstwa Dzwinczuków. Wołodymyr 
Grabowiecki podaje, że na jednym 
„siedział Mateusz Dzwinczuk i jego 
żona Ksenia, którzy mieli dwóch 
synów, a na drugim – Stefan Dzwin-
czuk i jego żona Maria, mający 
dwóch synów i dwie córki”.

Od chwili zabójstwa Dowbusza 
minęło 18 lat, ale do Dzwinczuka nikt 
nie miał pretensji. Prawdopodobnie 
opryszkowie mieli ważniejsze rzeczy 
na głowie, niż zemsta.

Na podstawie przytoczonych 
dokumentów i wspomnień staje 
przed nami postać całkowicie inne-
go Dowbusza – sadysty, mordercy 
i grabieżcy, który nie zatrzymywał się 
przed niczym, by osiągnąć osobistą 
korzyść. Tutaj, jak w tym dowcipie, z 
klocków z literami „U”, „J” i „CH” nie da 
się ułożyć słowa „BOHATER”. Jednak 
Wołodymyrowi Grabowieckiemu się 
udało. W kołach naukowych nawet 
krąży żart, że „Grabowiecki z Dowbu-
sza uczynił bohatera, a Dowbusz z 
niego – akademika”.

Staraniem uczonego w 1971 roku 
w miejscowości Peczeniżyn wysta-
wiono Dowbuszowi pomnik – olbrzy-
mią głowę z toporkiem. Ale i tu nie 
obeszło się bez kuriozów. Architekt 
Zenowij Sokołowski wspomina, że za 
montaż pomnika odpowiadał prze-
wodniczący miejscowego kołchozu, 
niejaki towarzysz Bojczuk. Czy to nie 
dość sprawdził, czy też pracownicy 
„puścili” cement, przeznaczony na 
postument, „na lewo”, w każdym ra-
zie w przededniu odsłonięcia pomni-
ka olbrzymia głowa oderwała się od 
postumentu i spadła na ziemię. Po-
tem, oczywiście wszystko naprawio-
no i pomnik został odsłonięty, ludzie 
zaś ułożyli dowcipną kołomyjkę:
Oj, pije Bojczuk wódeczkę 
z zielonej flaszki,
Poszedł cement na budowę, 
a Dowbusz w opryszki.

Znana jest dokładna data śmiertelnego zranienia watażki – 23 sierpnia 1745 roku. W Kosmaczu, 
na progu swojej chaty postrzelił go Stefan Dzwinczuk. O co chodziło w tym konflikcie?

Pomnik Dowbusza w Peczeniżynie ustawiano z przygodami

„Dzwinka”, portret Ołeksy 
Nowakowskiego
nutki: „Pewien wieśniak, którego 
żonę kochał Dowbusz, dla korzyści, 
obiecanej przez szlachtę, umówił się 
ze swą żoną i zasadził się w sieniach 
z nabitą rusznicą. Gdy Dowbusz 
przyszedł, wystrzelił mu w pierś z od-
ległości kilku kroków”.

Otóż, żona Stefana Dzwinczuka, 
zwana Dzwinką, była lubaską (ko-
chanką) Ołeksy. Biegł na skrzydłach 
miłości do niej na spotkanie, nawet 
nie podejrzewając, że czeka na nie-
go uzbrojony mąż. Między innymi, 
legenda głosi, że Dzwinczuk strzelał 
srebrną kulą, nad którą przez siedem 
dni i siedem nocy odprawiało modły 
siedmiu księży katolickich, aby prze-
łamać potężne żydowskie zaklęcie.

I na koniec trzecia wersja, w któ-
rej wątku znalazła się… krowa. Tak, 
tak, właśnie to rogate zwierzę miało 
stać się przyczyną śmierci legendar-
nego „ludowego mściciela”. 27 sierp-
nia 1745 roku w stanisławowskim ra-
tuszu Dzwinczuk dokładnie opowie-
dział sędziom przebieg zdarzenia w 
tym wiekopomnym dniu. Okazuje się, 
że przed ślubem z Dzwinką, był on 
już raz żonaty z córką niejakiego Me-
czownika z Krzyworówni. Niebawem 
żona zmarła i Stefan ożenił się po 
raz drugi. Wówczas była teściowa – 
żona Meczownika – zaczęła nalegać Fatalny strzał Stefana Dzwinczuka
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ADAM KACZYŃSKI

Dużym atutem książki jest nie tyl-
ko wnikliwa analiza przebiegu walk, 
ale także krytyczne oceny postaw i 
decyzji poszczególnych dowódców 
i polityków. Podkreślenia wymaga 
fakt, iż autor nie ucieka od trudnych 
tematów, takich jak postępująca z 
obu stron brutalizacja konfliktu, czy 
też rozwój pospolitej przestępczo-
ści w ogarniętym walkami mieście. 
Markowski sporo miejsca poświęca 
również pogromowi ludności żydow-
skiej, do którego doszło po opano-
waniu Lwowa przez wojska polskie. 
Dużym plusem jest jasność wykładu 
i bezpośrednio widoczna w tekście 
dobra znajomość Lwowa, zarówno 
tego historycznego, jak i współcze-
snego. Cennym dodatkiem do opisu 
walk jest końcowy rozdział poświę-
cony dziejom tworzenia mitów walk 
o Lwów – polskiego i ukraińskiego. 
Ważną częścią publikacji jest tak-
że kończący książkę opis współ-
czesnego konfliktu pamięci wokół 
Cmentarza Orląt Lwowskich.

Z mankamentów na pewno na-
leży wymienić stosunkowo wysoką 
cenę oraz wyjątkowo irytującą kon-
strukcję przypisów, które nie dość iż 
znajdują się na końcu książki, to do-
datkowo są podzielone na poszcze-
gólne rozdziały, co wprowadza nie-
potrzebny zamęt i znacząco utrudnia 
znalezienie właściwego odnośnika. 
Nie mniej jednak wada ta nie wpły-
wa na sam proces odbioru tekstu, 
zwłaszcza iż książka napisana jest 
językiem prostym i nie nużącym.

Książka Damiana Markowskiego 
z całą pewnością jest godna polece-
nia, zwłaszcza iż na tle dotychczaso-
wych publikacji wyróżnia się obiek-
tywizmem i obfitym wykorzystaniem 
pomijanych do tej pory w polskiej 
historiografii źródeł ukraińskich.

Wywiad z autorem

Szanowny Panie Dok-
torze, Dlaczego taki tytuł? 
Czy w 1918 r. rzeczywiście 
doszło do dwóch powstań, 
bo w polskiej świadomości 
historycznej pokutuje mit, iż 
Ukraińcy po prostu dostali 
Lwów od Austriaków?

Termin „powstanie” najlepiej od-
daje chwile wybuchu walk w dniu 1 
listopada 1918 roku – zarówno ukra-
ińskie wystąpienie, skierowane po-
czątkowo przeciwko upadającej ad-
ministracji austro-węgierskiej (choć w 
istocie mające na celu ubiec Polaków 
w przechwyceniu Lwowa), jak i polska 
reakcja na opanowanie miasta przez 

oddziały ukraińskie miały charakter 
zbrojnych powstań. Dwa powstania, 
które wstrząsnęły miastem, stanowiły 
niezwykłą cezurę w dotychczasowej 
historii współżycia obu narodów, a 
wybuch zaciekłych walk o to, w jakim 
państwie znajdzie się Lwów, otwo-
rzył nowy, dwudziestowieczny etap 
brutalizacji stosunków polsko-ukra-
ińskich. Trzeba przy tym zaznaczyć, 
że nie było osławionej „tajnej umowy” 
Ukraińców z Austriakami. Oddziały 
austriackie zostały po prostu zasko-
czone obrotem wydarzeń i sprawnie 
rozbrojone przez formującą się z ini-

cjatywy tajnego Ukraińskiego Komi-
tetu Wojskowego armię zachodnio-
ukraińską, która zresztą obeszła się 
z nimi bardzo łagodnie, a niektórzy 
austriaccy oficerowie zdecydowali 
się wstąpić na jej służbę. Nie można 
jednak mówić o spisku.

Który moment walk oce-
nia Pan jako przełomowy?

Takich momentów było co naj-
mniej kilka. Pierwszym była bohater-
ska i skuteczna obrona Szkoły Sien-
kiewicza i Domu Techników w dniach 
1 i 2 listopada przez garstkę uzbro-
jonych żołnierzy polskich organizacji 
niepodległościowych i ochotników. To 
właśnie w oparciu o te dwa gniazda 
oporu zapłonął wkrótce ogień polskie-
go sprzeciwu, który objął zachodnią, 
południową i północną część miasta. 
Dzięki pierwszym skutecznym wal-
kom polscy lwowianie zobaczyli, że 
armii ukraińskiej można się przeciw-
stawić, że siła ducha nie ulega sile 
pięści. Drugim niezwykle ważnym 
momentem w bitwie było zdobycie, 
a następnie utrzymanie przez Po-
laków Dworca Głównego, na który 
kilkanaście dni później przybyła od-
siecz z Przemyśla. Rzecz jasna, w 
kolejnych dniach takich wydarzeń o 
niezwykłej wadze było jeszcze kilka: 
wśród nich m.in. brawurowe zdobycie 
olbrzymich składów broni i amunicji 
w Skniłowie, zwycięski bój oddziałów 
kpt. Boruty-Spiechowicza z ukraiń-

skimi posiłkami z prowincji na polach 
Kulparkowa, gdzie trzykrotnie mniej 
liczne siły polskie rozbiły przeważają-
cego przeciwnika. Wielkie znaczenie 
dla utrzymania ducha obrony miała 
również desperacka obrona przez 
„Orlęta” gmachu Szkoły Kadeckiej. To 
właśnie w ogniu obrońców tej placów-
ki wykruszyły się najlepsze ukraińskie 
oddziały w kilkakrotnych szturmach, 
załamanych przy krwawych stratach 
atakujących.

Jak ocenia Pan współ-
czesną ukraińską historio-
grafię dotyczącą tej tema-
tyki?

Bez wątpienia podstawą po-
ważnej ukraińskiej historiografii w 
tej sprawie była jeszcze przedwojen-
na praca uczestnika walk o Lwów, 
Ołeksy Kuźmy. Z historiografii naj-
nowszej, reprezentującej niepodległą 
Ukrainę, na szczególną uwagę za-
sługują prace prof. Mykoły Łytwyna 
oraz Ołeksandra Dedyka. Ta ostatnia 
ukazała się jesienią zeszłego roku, z 
kolei książka prof. Łytwyna stanowi 
w mojej ocenie najpełniejszy obraz 
natury wojskowo-politycznej zmagań 
o Lwów widzianych oczyma strony 
ukraińskiej, a przy tym – obraz na-
kreślony bez utraty obiektywizmu.

Walki o Lwów były za-
ledwie początkiem wojny z 
ZURL. Czy możemy liczyć 
na kolejną książkę, która 
opisze dalszy przebieg dzia-
łań wojennych?

Wyjątkowość mojej najnowszej 
książki tkwi w tym, iż opisuje ona 
szczegółowo dwadzieścia trzy dni z 
życia miasta ogarniętego walką kilku 
narodowości, które – można by rzec 
„jeszcze wczoraj” – żyły ze sobą we 
względnej zgodzie. Odtworzenie ta-
kiego projektu i przeniesienie go na 
grunt długotrwałej wojny polsko-ukra-
ińskiej, toczącej się na znacznym 
przecież obszarze od Wołynia po 
Karpaty, nie byłoby uzasadnione pod 
względem objętościowym książki, 
jak i z uwagi na mnogość wydarzeń 
i postaci niezbędnych do opisania. 
Nie można także zapominać o prze-
krojowych, nieustannie aktualnych 
książkach profesora Michała Klimec-
kiego, poświęconych temu tematowi, 
czy także Rafała Galuby. Chociaż 
z pewnością na przykład opisanie 
Lwowa doby oblężenia z przełomu 
lat 1918 i 1919, walk na dalekich 
przedpolach, ostrzału artylerii, wa-
runków życia w mieście i nastrojów 
w nim panujących byłoby ciekawym 
zagadnieniem i możliwym do opi-
sania w formule „Dwóch Powstań”. 
Czas pokaże, czy uda się urzeczy-
wistnić ten projekt.

„Dwa powstania. 
Bitwa o Lwów 1918”
W marcu br. pojawiła się w szerokiej sprzedaży długo oczekiwana książka 
Damiana Markowskiego „Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918”. Autor, zna-
ny między innymi z „Anatomii Strachu” poświęconej sowietyzacji Lwowa 
i obwodu lwowskiego po 1944 r., tym razem przygotował obszerną pracę 
poświęconą wydarzeniom z listopada 1918 r. Choć publikacja adresowana 
jest do szerokiego kręgu czytelników, to dzięki swej merytorycznej zawar-
tości zadowoli również zawodowych historyków, profesjonalnie zajmu-
jących się historią wojskowości. Książka posiada konstrukcję chronolo-
giczną, w której dzień po dniu opisano przebieg walk, wykorzystując mało 
znane do tej pory źródła polskie i ukraińskie.

KArINA STEMPEL

Na wniosek Fundacji Slawistycz-
nej minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Piotr Gliński przyznał 
profesor Helenie Krasowskiej (In-
stytut Slawistyki Polskiej Akademii 
Nauk) oraz profesorowi Lechowi A. 
Suchomłynowowi (Międzynarodo-
wa Szkoła Ukrainistyki Narodowej 
Akademii Nauk Ukrainy) Brązowe 
Medale Zasłużony Kulturze Gloria Ar-
tis. Uroczystego wręczenia medali w 
imieniu ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego dokonał dyrektor Ga-
binetu Ministra Jarosław Czuba. W 
laudacji podkreślił zasługi odznaczo-
nych naukowców w upowszechnianiu 
polskiego dziedzictwa kulturowego 
na arenie międzynarodowej. 

Prof. Helena Krasowska od wie-
lu lat zajmuje się badaniem kultury 
Polaków żyjących w Rumunii i na 
Ukrainie, a jej prace językoznawcze 
uzupełniają lukę w badaniu języka 
polskiego – jednego z podstawowych 

elementów tożsamości narodowej. 
Prace prof. Lecha A. Suchomłynowa 
dotyczą rozwoju kultury polskiej w re-
gionach wieloetnicznych. Działalność 
obydwojga naukowców przyczynia 
się do upowszechniania i ocalania 
polskiego niematerialnego dziedzic-
twa narodowego.

Nad przebiegiem uroczystości w 
Studium Europy Wschodniej czuwał 
dyrektor Studium, prof. Jan Malicki. 
Promocję monografii poświęconej 
mowie polskiej na Bukowinie Kar-
packiej prowadzili prof. Kazimierz 
Jurczak (były konsul RP w Rumunii) 
oraz prof. Henryk Litwin (były amba-
sador i konsul RP na Ukrainie). Prof. 
Henryk Litwin podkreślił znaczenie 
publikacji, która opisując mowę 

Polaków na Bukowinie i udzielając 
im samym „głosu” jako narratorom, 
„prowadzi w świat przedstawiony w 
jego esencji”. Prof. K. Jurczak zwró-
cił uwagę na to, że monografia, bę-
dąca wynikiem wieloletnich badań 
prowadzonych w Rumunii i na Ukra-
inie, „przywraca jedność narracji o 
Polakach na Bukowinie”.

Autorzy książki opowiedzieli o 
pracach badawczych, omawiając 
również jej efekty i zasoby, jakie 
dzięki realizacji badań udało im się 
zgromadzić. Monografia zawiera 
opis mowy i kultury Polaków żyją-
cych po obu stronach granicy ukraiń-
sko-rumuńskiej, a o jej wyjątkowości 
stanowi m.in. zasób materiałów źró-
dłowych: wywiady przeprowadzone 
w 58 miejscowościach, w których 
wzięło udział 358 osób, 260 godzin 
nagrań (spisanych w postaci 4500 
stron transkrypcji półortograficznej), 
20 228 fotografii i skanów. Badania 
terenowe w latach 2015–2018 pro-
wadził interdyscyplinarny, między-

narodowy zespół, którym kierowała 
prof. Helena Krasowska. Monogra-
fia, wydana przez Instytut Slawi-
styki Polskiej Akademii Nauk, jest 
nie tylko pierwszym całościowym 
opracowaniem dotyczącym języka 
i kultury Polaków na Bukowinie, lecz 
także niezwykłym wydawnictwem, 
zawierającym obszerne fragmenty 
wywiadów, zdjęcia i nagrania, które 
dołączone zostały do niej na spe-
cjalnym pendrivie.

Książka została wydana w twar-
dej oprawie, niezwykle starannie pod 
względem edytorskim. Stanowi opis 
zanikającego dziedzictwa, ale jej wy-
danie, co podkreślił prof. Henryk Li-
twin, ocala opisywaną kulturę i mowę 
Polaków z Bukowiny.

Warszawska promocja monografii 
„Świadectwo zanikającego 
dziedzictwa. Mowa polska 
na Bukowinie: Rumunia – Ukraina”
2 kwietnia w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego 
odbyła się promocja monografii autorstwa Heleny Krasowskiej, Magda-
leny Pokrzyńskiej i Lecha A. Suchomłynowa „Świadectwo zanikającego 
dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina”. Uroczyste 
spotkanie miało wyjątkowy charakter, było bowiem połączone z wręcze-
niem odznaczeń dla naukowców zajmujących się polską kulturą. 

Helena Krasowska, Jarosław Czuba, Jan Malicki, Lech A. 
Suchomłynow
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Okruchy historii

Jak Polacy Charków budowali (cz. XLVIII)

MArIAN SKOWYrA

We współczesnych publikacjach 
naukowych nie prowadzi się badań 
odnośnie osób związanych z rosyjski-
mi urzędami państwowymi, co może 
wynikać z ogólnej pogardy i niechęci 
do ludzi, którzy wchodząc na drogę 
kariery urzędniczej, stawali się lojal-
nymi wobec zaborcy, jakim była Ro-
sja. Pewne informacje o urzędnikach 
Polakach na Ziemi Słobożańskiej 
zostały zawarte w książce „Polacy 
we wschodniej Ukrainie w latach 
1832–1921”. Dodatkowo nieocenio-
nym źródłem poznawczym są księgi 
metrykalne miejscowego kościoła 
parafialnego z lat 1899–1916, gdzie 
dość często przy nazwiskach osób 
przyjmujących sakramenty, czy z ra-
cji pogrzebu zamieszczano określe-
nie wykonywanego przez nich zawo-
du. Bogactwo zasobów archiwalnych 
jest przechowywane w Państwowym 
Archiwum Charkowskiego Woje-
wództwa, gdzie w zbiorze 51. zostały 
zawarte dokumenty Charkowskiego 
Gubernialnego Komitetu z lat 1835-
1919. Wszystkie oczekują na wydo-
bycie i gruntowne opracowanie.

Zatem niniejsza publikacja nie 
rości sobie pretensji całościowego 
opracowania na temat działalności 
urzędników Polaków w Charkowie, 
lecz stanowi jedynie przyczynek do 
dalszych pogłębionych studiów w 
tym zakresie, biogramy zaś pew-
nych urzędników mogą w przyszło-
ści stać się odrębnymi tematami 
artykułów czy też prac naukowych.

Na terenie carskiej Rosji central-
nym organem zarządzania była oso-
ba cara i jego kancelaria na czele z 
Radą Państwa, czyli organ doradczy 
i pomocniczy cesarza we wszystkich 
sprawach prawodawczych państwa, 
pozbawiony jakichkolwiek samodziel-
nych uprawnień władczych.

W poszczególnych guberniach 
pełnia władzy spoczywała w rękach 
gubernatora i wicegubernatora, któ-
rym podlegały zarządy gubernialne 
i kancelarie gubernatorów. Kancelarie 
gubernatorów pełniły nadzór nad ad-
ministracjami szczebla powiatowego. 
Dodatkowo te administracje prowa-
dziły nadzór nad takimi jednostkami 
jak policja, sądownictwo, instytucje 
finansowo-gospodarcze, budownic-
two i opieka medyczna. Na terenach 
powiatów zarządzali tzw. isprawnicy, 
mianowani każdorazowo przez gu-
bernatora, a każdy isprawnik łączył w 
sobie kompetencje władzy policyjnej 
i administracyjnej.

Charkowska gubernia została 
powołana do istnienia w 1835 roku 
po istniejących przed 1765 roku Sło-
bodzko-Ukraińskiej guberni i Char-
kowskiego namiestnictwa. Gubernia 
była podzielona na 11 powiatów. 
Ogółem w 1788 roku zamieszkiwało 

na terenie guberni 796 808 miesz-
kańców. W 1834 roku liczba ta prze-
kroczyła milion. Wreszcie w 1917 
roku ogółem mieszkało tu 3 415 000 
mieszkańców. Pod względem naro-
dowościowym w 1897 roku najwięk-
szą grupę stanowili Rosjanie 54,9%, 
dalej uplasowali się Rusini 39,5%, 
a na trzecim miejscu Żydzi – 2,8%. 
Polacy na czwartym miejscu sta-
nowili w tym roku 1,2% wszystkich 
mieszkańców miasta. Duże skupi-
ska mieli również Białorusini, Niem-
cy, Ormianie i inne narodowości.

Wśród obsady personalnej na 
poszczególnych szczeblach władzy 
bezsprzecznie dominowały osoby 
narodowości rosyjskiej. Jednak grun-
towna analiza grupy urzędniczej na 

dla korzyści, przysługujących rdzen-
nym Rosjanom. Inni natomiast wyka-
zali się szczególnie dobrymi stosun-
kami z Polakami.

Pierwszym z nich był książę 
Dymitr Haryton Ruryk Myron Święto-
pełk-Mirski (1825–1899), rosyjski ge-
nerał, uczestnik krymskiej i rosyjsko-
tureckiej wojny, w latach 1881–1882 
pełniący obowiązki naczelnika wojsk 
charkowskiego wojskowego okręgu 
i czasowego charkowskiego gene-
rał-gubernatora. Rodzina Mirskich 
należała do polskiej szlachty, której 
jedna linia otrzymała tytuł książęcy. 
W dokumentach pojawili się po raz 
pierwszy w drugiej połowie XVI w., w 
osobie Hrihorego Mirskiego (zm. ok. 
1620 roku). Jako podkomorzy bra-
cławski, a następnie sędzia ziemski 
bracławski, ani on, ani jego potomko-
wie, nie występowali z tytułem knia-
ziów lub z przydomkiem Świętopełk, 
którego zaczęli używać dopiero w 
późniejszych czasach.

Ojcem wspomnianego Dymitra 
Świętopełka Mirskiego był Tomasz, 
który urodził się w Mogielnicy w 1788 
roku. Ojciec Tomasza, Franciszek 
Ksawery, był burmistrzem Mogiel-
nicy w województwie mazowieckim. 
Tomasz Świętopełk Mirski w 1821 
roku miał otrzymać potwierdzenie 
książęcego pochodzenia rodu od 
Senatu Królestwa Polskiego. W cza-

udział w zakładaniu polskich miej-
scowości na terenach południowej 
Afryki w ramach tzw. Nowej Polski. W 
tym czasie także pisał pisma do cara 
z prośbą o amnestię oraz uznanie 
jego książęcego tytułu, co ostatecz-
nie otrzymał w 1861 roku, nadane 
przez cara Aleksandra II. Wówczas 
to zmienił wyznanie na prawosławne, 
które wiązało się również ze zmianą 
imienia, przyjmując imię Jan.

Następnie jego dorośli synowie 
rozpoczęli karierę w armii rosyjskiej, 
gdzie otrzymali rangę generałów. 
Wówczas to ród całkowicie poddał 
się rusyfikacji zarówno poprzez wy-
znanie prawosławne, jak i w spo-
sobie bycia, chociaż o dawnym po-
chodzeniu polskim mogło świadczyć 
nadanie kilku imion dzieciom, co nie 
było praktykowane w carskiej Rosji 
tego czasu.

Pierwsze lata młody Dymitr spę-
dził z ojcem przy zakładaniu polskich 
kolonii w Afryce i dopiero w wieku 

zmarł w 1899 roku w Nicy, a następ-
nie został pochowany w Gijewce 
koło Lubotina, gdzie Mirscy posiadali 
własny pałac, a ich mogiły zachowa-
ły się obok miejscowej cerkwi.

Dość niespotykaną informację 
podała charkowska gazeta „Jużnyj 
Kraj” z 15 stycznia 1913 roku: „Pa-
weł syn Mikołaja Masalski-Koszuro 
został charkowskim wiceguberna-
torem. Jeśli nie od urodzenia, to od 
pierwszych lat dzieciństwa i wczesnej 
młodości związany jest z charkowską 
gubernią. Ojciec jego w latach 70. był 
świeckim sędzią w Achtyrce, starszy 
brat przez długi czas pełnił funkcję są-
dowego śledczego w Achtyrce. Paweł 
Masalski jest Polakiem, wyznania ka-
tolickiego. Uczył się w sumskim gim-
nazjum, a następnie na Moskiewskim 
Uniwersytecie. W latach młodzień-
czych udzielał się w Moskiewskich 
Wiadomościach, redagowanych w 
tym czasie przez Katkowa”.

Dość sensacyjna informacja, 
mimo, iż prawdziwa, jednak w świe-
tle ówczesnego prawa na terenie 
Rosji mogła znacznie zaszkodzić 
reputacji przyszłego wicegubernato-
ra. Toteż następne gazety podawały 
szereg sprostowań w następujący 
sposób: „Paweł to nasz rodak, po-
chodzący z rodziny potomków praw-
ników, jeszcze z lat studenckich za-
przyjaźniony z prasą. I nie jest on 
żadnym Polakiem, lecz prawdziwym 
Rurykowiczem – potomkiem śre-
dniowiecznych książąt Masalskich 
(w województwie kałużskim również 
dziś znajduje się starożytne miasto 
Masalsk)”. Podobną informację ko-
lejno podał Jużnyj Kraj w dniu 5 lu-
tego 1913 roku. Niekiedy ta informa-
cja o rosyjskim pochodzeniu Pawła 
Masalskiego powtarzana jest przez 
obecnych historyków.

W świetle dostępnych informacji 
wiadomo, że Paweł Masalski-Koszu-
ro urodził się w 1860 roku w Charko-
wie w rodzinie sędziego – Mikołaja. 
Miał starszego o trzynaście lat brata 
Michała, urodzonego w Derkulsku, 
starobielskiego powiatu charkowskiej 
guberni, gdzie wcześniej mieszkała 
rodzina Masalskich. W 1860 roku Mi-
chał rozpoczął naukę w charkowskim 
I gimnazjum, po którego ukończeniu w 

Polacy w charkowskich urzędach państwowych – 
gubernatorzy i wicegubernatorzy
Wybitni historycy Charkowa D. Bahalej i D. Miller w książce pt. „Historia miasta Charkowa w ciągu 250 lat 
jego istnienia”, wydanej w Charkowie w 1912 roku zamieścili informację o następującej treści: „Duża liczba 
Polaków okazała się wśród miejscowych urzędników”. Poza tym krótkim stwierdzeniem nie umieszczono 
bardziej konkretnych wiadomości o urzędnikach Polakach, działających na terenach guberni charkowskiej. 

Herb Charkowskiej guberni

Konstanty Starynkiewicz

interesującym nas obszarze wykaza-
ła również znaczną ilość żywiołu pol-
skiego. Choć była to niewielka grupa, 
jednak godna zauważenia i osob-
nego opracowania. Należy przy tym 
zauważyć, że po powstaniach naro-
dowych Polacy byli niechętnie do-
puszczani do posad kierowniczych, 
a ci, którzy dostąpili tego zaszczytu, 
musieli wyróżniać się szczególnymi 
jakościami w sprawach zarządu.

Mówiąc o charkowskich guberna-
torach, próżno w literaturze przedmio-
tu doszukiwać się gubernatora Pola-

Książę Dymitr Swiatopełk-
Mirski

Paweł Masalski-Koszuro

piętnastu lat udał się do Rosji. W 
1841 roku rozpoczął służbę wojsko-
wą na Kaukazie. Szybko piął się po 
szczeblach kariery wojskowej. Brał 
udział w wielu wyprawach wojsko-
wych, co w konsekwencji przyniosło 
mu w 1861 roku uznanie tytułu ksią-
żęcego oraz nadanie rangi generała. 
W specjalnym dekrecie zaznaczono: 
„zezwalamy mianować się na terenie 
Rosji księciem, bez przedkładania 
specjalnych dokumentów na ten ty-
tuł, utraconych w czasie polskiej woj-
ny 1831 roku”.

Ostatecznie Dymitr Mirski prze-
niósł się do Charkowa, gdzie przez 
ponad rok pełnił funkcję charkow-
skiego gubernatora, po czym po-
rzucił karierę wojskową i polityczną, 
motywując tę decyzję następującymi 
słowami, napisanymi do Lwa Toł-
stoja: „Oto mija już prawie dwa lata 
od chwili, gdy zrezygnowałem ze 
służby państwowej, nie tyle z racji 
moich przekonań ile z ich kruchości 
i zmienności. Nie można poruszać 
się, a tym bardziej kierować innymi, 
nie wiedząc dokąd i w jakim celu. To 
więc jest przyczyna, dlaczego zatrzy-
małem się i zamieszkałem na wsi”.

Książę Dymitr Świętopełk-Mirski 

Targ w Charkowie w czasie I wojny światowej

ka. Jednak od 1835 roku do 1917 
roku można na tej posadzie dostrzec 
osoby, które w przeszłości posiadały 
polskie korzenie, jednak zatraciły je 
wskutek dłuższego zamieszkiwania 
na terenie Rosyjskiego Imperium lub 

sie powstania narodowego w 1830 
roku zajmował się mobilizowaniem 
wojska polskiego, co też sprawiło, że 
po upadku powstania w 1831 roku 
został zmuszony udać się na emigra-
cję do Paryża. Następnie brał czynny 
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1864 roku został przyjęty na Wydział 
Prawa Uniwersytetu Charkowskiego. 
Tutaj właśnie w wykazach studentów 
przy nazwisku Michała Masalskiego-
Koszuro odnotowano, że należał do 
rzymskokatolickiego obrządku, co w 
tym czasie przeważnie wiązało się z 
przynależnością do polskości. Można 
zatem uważać, że również młodszy 
syn w rodzinie Masalskich-Koszuro 
był Polakiem, co jednak w następnych 
latach starał się ukryć ze względu na 
karierę zawodową.

Po ukończeniu studiów Michał 
Masalski-Koszuro pracował jako pro-
kurator Charkowskiej Izby Sądowej, 
następnie w roku 1871 został miano-
wany śledczym sądowym w Lipiecku, 
a po roku w Achtyrce. Tutaj zasłynął 
jako wyśmienity śledczy w czasie 
śledztwa o kradzież z achtyrskiej cer-
kwi cennego krzyża z relikwiarzem, 
wysadzanego diamentami, który zo-
stał przekazany przez papieża Inno-
centego XIII dla B. Szeremietiewa, 
i w 1762 roku ofi arowany miejscowej 
cerkwi. Od 1890 roku Michał Masal-
ski-Koszuro był pomocnikiem proku-
ratora Sumskiego Okrężnego Sądu, 
a następnie przeniósł się do Tuły.

Młodszy brat Paweł, po ukończe-
niu Uniwersytetu Moskiewskiego, do 
1905 roku pracował w charakterze 

pomocnika wicegubernatora tam-
bowskiej guberni, a od 1905 roku 
jako wicegubernator guberni tam-
bowskiej i w latach 1907–1912 jako 
wicegubernator guberni tawrijskiej.

W 1913 roku przybył do Charko-
wa, gdzie na urzędzie wiceguberna-
tora spędził kolejne trzy lata. Mimo iż 
był wicegubernatorem, jednak z racji 
częstych zmian miejscowych guber-
natorów, a także ich nieobecności w 
mieście, dzierżył pełnię władzy w gu-
berni. Dał się poznać jako człowiek o 
żelaznej dyscyplinie. W Charkowie 
walczył z nieuczciwością urzędni-
ków oraz zawyżonymi cenami na 
miejscowym rynku, toteż nabył sobie 
wielu przeciwników. Już na samym 
początku urzędowania, jak pisała 
„Nowa Gazeta Łódzka” z 18 grudnia 
1913 roku „otrzymał anonimowy list 
z obelgami i pogróżkami z ogniska 
dżumy. Gazeta Urzędowa wyraża 
przypuszczenie, że list jest zemstą 
za zamknięcie Charkowskiego Tow. 
Lekarskiego”.

Wiadomo także, że w czasie 
swego urzędowania w Charkowie 
wielokrotnie nawiedzał miejscowy 
kościół parafi alny, jak choćby w 
czasie nabożeństwa żałobnego za 
zamordowanego arcyksięcia Fran-
ciszka Ferdynanda, o czym także 

informowały miejscowe gazety. Po-
magał też polskiej kolonii, zwłaszcza 
w czasie przebywania w Charkowie 
dużej liczby wygnańców.

W 1914 roku wybuchła I wojna 
światowa i do Charkowa napłynęły 
rzesze wygnańców z polskich te-
renów. W „Prawniczym Wiestniku” 
informowano, że charkowski wice-

walkę z cholerą i brakiem odpowied-
nich warunków higienicznych w do-
mach mieszczan.

Najwięcej jednak wrogów miał 
wśród miejscowych sprzedawców. 
Ostatecznie Paweł Masalski-Ko-
szuro w styczniu 1916 roku został 
zwolniony z zajmowanego stano-
wiska i przeniesiony na stanowisko 
akmolińskiego gubernatora, a w 
sierpniu tegoż roku włączony do skła-
du członków Rady MWD Rosji, gdyż 
i tu zdobył popularność dzięki walce 
z nieuczciwością. Nominacja została 
poprzedzona wezwaniem ministra 
spraw wewnętrznych, o czym szero-
ko informowała Moskiewska „Gazeta 
Polska” z 16 czerwca 1916 roku.

W czasie podróży do Petersbur-
ga okazało się, że bagaż dawnego 
gubernatora wynosił przeszło 3 tony. 
Do pracy przy ładowaniu mienia zo-
stali zatrudnieni więźniowie, którzy 
pracowali przez całą noc. Guberna-
tor miał prawo podróżowania bez-
płatnie, a za przewóz bagażu nali-
czono ponad 3500 rubli. W trakcie 
pertraktacji, z powodu nieuiszczenia 
opłaty, wagon Masalskiego został 
odczepiony od składu pociągu, a 
miejscowi dziennikarze mieli zada-
wać sobie pytanie – ile jest w stanie 
zarobić rocznie miejscowy urzędnik? 

Dziennikarze posądzali go wówczas 
nawet o nieuczciwość.

W 1917 roku w czasie pobytu w 
Charkowie został aresztowany przez 
bolszewików i dnia 16 stycznia 1918 
roku rozstrzelany.

Pisząc o charkowskich guber-
natorach warto wspomnieć również 
charkowskiego gubernatora Konstan-
tego Starynkiewicza (1858–1906), 
charkowskiego gubernatora w latach 
1904–1905. Był to wprawdzie Rosja-
nin, jednak postać ta zasługuje na 
wspomnienie z tej racji, że był synem 
Sokrata Starynkiewicza, generała ar-
tylerii wojska rosyjskiego i prezydenta 
Warszawy, który miał duże zasługi 
wobec Polaków, szczególnie przy roz-
budowie Warszawy. Jego syn również 
wyróżniał się uczciwością, co też przy-
czyniło się do jego zamordowania w 
zamachu bombowym w Symbirsku.

Obok wyżej wspomnianych 
przedstawicieli świata władzy można 
odnaleźć szereg innych urzędników 
Polaków niższych szczebli władzy, 
pracujących przed 1917 rokiem w 
charkowskiej guberni, którzy zna-
cząco wpłynęli na dzisiejszy wygląd 
miasta i całego regionu. Znajdowali 
się oni na wszystkich szczeblach 
władzy partykularnej, jednak o nich 
już w następnych artykułach.

Mogiła Dymitra Światopełk-
Mirskiego w Gijewce
gubernator wraz z żoną O. Masalską 
otworzyli we własnym mieszkaniu 
lazaret dla chorych. Obok zatrudnio-
nych lekarzy pracowała tu również 
nieznana z imienia córka Masalskich. 
Następnie wicegubernator ogłosił 

ADAM KACZYŃSKI

Sytuacja ta wynikała po części 
ze względów technicznych, jednakże 
główną przyczyną były względy natu-
ry fi nansowej. Wykonanie grafi k było 
pracochłonne i dość drogie, a ceny 
zwykłych ogłoszeń i reklam teksto-
wych zaczynały się od 1,5 centa za 
standardowych rozmiarów literę. Co 
ciekawe reklamy w przeciwieństwie 
do czasów dzisiejszych nie były 
głównym źródłem dochodów wydaw-
cy, który zarabiał na bezpośredniej 
sprzedaży gazet. Według ostrożnych 
szacunków wpływy z reklam i ogło-
szeń drobnych nigdy nie przekracza-
ły 1/3 dochodów.

Analizując zawartość Kuriera 
Lwowskiego możemy stwierdzić, iż 
znaczna część reklam kierowana 
była do kobiet, gdyż to one dokony-
wały większości zakupów. (Nawiasem 
mówiąc sytuacja niewiele się zmieniła 
w dzisiejszych czasach, gdyż nawet 
jeśli zakupów dokonuje mężczyzna, 

to i tak w większości przypadków 
krąży po sklepie z listą sporządzoną 
przez żonę) Nie dziwi więc dominacja 
reklam środków czystości, kosmety-
ków, czy też odzieży dziecięcej. Dla 
Panów z kolei kierowane były rekla-
my tytoniu, napojów alkoholowych 
oraz środków przeciw łysieniu. Do 

Reklama w prasie lwowskiej początków XX wieku
Reklama prasowa pozostaje jednym z ciekawszych źródeł historycznych dotyczących życia codziennego w dawnych 
czasach. Lwowskie gazety, w przeciwieństwie do bogato ilustrowanych pism wiedeńskich, nie publikowały ogłoszeń ko-
lorowych. Większość reklam miała formę zwięzłych tekstów, które dla wyróżnienia od zwykłych ogłoszeń otaczano ram-
kami lub dekorowano niewielkimi czarnobiałymi rysunkami przedstawiającymi opisywany produkt lub logo producenta. 

rzadkości nie należały ogłoszenia 
o nowych dostawach świeżej partii 
trunków, bądź też ostrzeżenia pro-
ducentów przed podróbkami. Na 
szczególną uwagę zasługują reklamy 
zachęcające do zakupu przedmio-
tów będących znakiem swojej epoki, 
takich jak chociażby lampy naftowe, 
nocniki czy spluwaczki.

Tyle tytułem wstępu – zapraszam 
szanownych czytelników do samo-
dzielnego zapoznania się z ofertą 
lwowskich fi rm i kupców zaczerpnię-
tą z numerów Kuriera Lwowskiego z 
wiosny 1905 r.
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Okruchy historii

WOJCIECH JANKOWSKI

W spotkaniu uczestniczyli: Ewa 
Łojkowska, prezes zarządu Funda-
cji Profesora Wacława Szybalskie-
go, Stanisław Kosiedowski, twórca 
i administrator strony internetowej 
Mój Lwów, oraz Eva Szybalski, cór-
ka i Barbara Hunter Sandor,  brata-
nica profesora. 

Opowieść o profesorze Szybal-
skim to jedna z wielu fascynujących 
i do tej pory w dużym stopniu niezna-
nych polskich biografii lwowian. Szy-
balski w okresie okupacji niemieckiej 
pracował w instytucie profesora We-
igla, gdzie kierował grupą karmicieli 
wszy. Po wojnie został prekursorem 
wielu badań w dziedzinie biotechniki 
i genetyki, kilkukrotnie miał szansę 
na nagrodę Nobla.

Opisanie dokonań profesora 
Wacława Szybalskiego to temat na 
cały wykład. Prezes Ewa Łojkowska 
zastrzegła, że to wykaz bardzo po-
bieżny:

– Dokonania prof. Szybalskiego 
trudno jest w ciągu kilku minut wy-
mienić. Od początku pracował nad 
bardzo nowatorskimi rozwiązania-
mi. Dla przykładu, pierwsze z nich 
to chromatografia bibułowa, kolejna 
rzecz to opracowanie uniwersalne-
go enzymu restrykcyjnego – to jest 
taki enzym, który pozwala na cięcie 
materiału genetycznego w dowol-
nym miejscu i łączenie różnych jego 
fragmentów, kolejne jego odkrycie, to 
wykazanie, że komórki ludzkie mogą 
być infekowane obcym materiałem 
genetycznym. Właściwie profesor 

tymi badaniami stworzył podwaliny 
terapii genowej, czyli tej metody 
leczenia. Sama idea stworzenia 
syntetycznych organizmów to też 
myśl profesora Szybalskiego. Inne 
zasługi – dał podwaliny pod produk-
cję przeciwciał monoklonalnych. To 
osiągnięcie, za które inni dostali na-
grodę Nobla. Profesor wyprzedzał 
naukę i dał podwaliny pod kolejne 
dziedziny naukowe.

Dla profesora duże znaczenie 
miały jego lwowskie korzenie.

– Profesor uważał, że należy wró-
cić do kraju po odbyciu stypendium i 
tam uczyć kolejne pokolenia. Także 
wielu jego doktorantów jest obecnie 
profesorami na polskich uczelniach. 
Profesor jest jedyną osobą, która ma 
tytuł doktora honoris causa trzech 
największych gdańskich uczelni. Do-
datkowo jest doktorem honoris causa 
Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie 
i Uniwersytetu Jagiellońskiego. To 
wybitny polski uczony, który urodził 
się we Lwowie. Całe życie ze Lwo-
wem był związany, całe życie Lwów 
kochał. Dlatego książka zawiera na 
okładce metaforyczny obraz Lwowa 
z wychodzącym z niego łańcuchem 
genetycznym.

Fundacja Profesora Szybalskie-
go powstała w roku 2007. Profesor 
przeznaczył na nią znaczne pienią-
dze.

– Fundacja ma upowszechniać 
wiedzę o Lwowie i o uczonych, któ-
rzy pracowali we Lwowie, jak na 

przykład prof. Rudolf Weigl. Uzna-
liśmy też, że powinniśmy wydać 
książkę o doktorze, bo jego życie 
jest fascynującą opowieścią, jako 
biografia człowieka, a druga część 
jest ciekawa jako biografia naukow-
ca. Fundacja także przeznacza 
środki dla młodych badaczy. Do tej 
pory to byli badacze polscy. W tym 
roku postanowiliśmy przyznać trzy 
stypendia dla studentów uniwersy-
tetu i politechniki lwowskiej, którzy 
będą mogli przyjechać na trzy mie-
siące do Gdańska.

Spotkanie odbyło się 9 kwietnia 
w Centrum Historii Miejskiej. Książkę 
wydała Fundacja Profesora Szybal-
skiego i Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego. Ukazała się w roku 
2018.

JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjęcia

Największa sala biblioteki była 
wypełniona po brzegi. Temat nadzwy-
czajnie zainteresował szerokie koło 
lwowian, naukowców, krajoznawców, 
przedstawicieli lwowskich muzeów 
i prasy. Wasyl Fersztej, dyrektor 
generalny Biblioteki im. Stefanyka, 
krótko przedstawił historię Spotkań 
Ossolińskich i ich wkład w rozwój pol-

sko-ukraińskich stosunków kultural-
nych. Wiktoria Malicka, pełnomocnik 
wrocławskiego Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich, przedstawiła obec-
nym prelegenta Tomasza Kubę Ko-
złowskiego i podkreśliła, że jest on 

koordynatorem niezwykle ciekawego 
programu „Warszawska Inicjatywa 
Kresowa”, którego celem jest popula-
ryzacja wiedzy o historycznym i kul-
turowym dziedzictwie dawnych Ziem 
Wschodnich I i II Rzeczypospolitej. 
Jest on autorem wystaw, organizato-
rem spotkań, dyskusji, promocji ksią-
żek, projekcji filmowych i innych pre-
zentacji poświęconych Kresom. Wik-
toria Malicka również przypomniała, 
że Spotkania Ossolińskie odbywają 

się pod patronatem konsula general-
nego RP we Lwowie. Na spotkaniu 
był obecny konsul generalny Rafał 
Wolski oraz pracownicy Konsulatu.

Wykład Tomasza K. Kozłowskie-
go nie pozostawił nikogo obojętnym 

– jego gruntowna wiedza, ogrom 
informacji, wyczerpujące opisy wy-
darzeń, pawilonów, prezentowanych 
eksponatów, opowieści o ludziach, 
którzy organizowali i stworzyli ten 
fenomen pod nazwą Powszechna 
Galicyjska Wystawa Krajowa. Przyto-
czone ciekawostki na temat wystawy 
bardzo ożywiły wykład. Ale być może 
najważniejszym w prelekcji Pana Ko-
złowskiego były jego wnioski o zna-
czeniu tej wystawy, tego wydarzenia 
dla rozwoju Lwowa, Galicji, całego 
narodu polskiego. Rozwoju kulturo-
wego, gospodarczego, narodowego.

Co prawda, właśnie w tym była 
jedna z nieścisłości tego wykładu, bo 
prelegent praktycznie nic nie powie-
dział o udziale w wystawie ukraińskiej 
(ruskiej) społeczności Galicji, jej in-
tencjach, inicjatywach i znaczeniu wy-
stawy dla rozwoju dążeń narodowych 
Ukraińców galicyjskich. Pominięcie 
tych wątków byłoby zrozumiałe, gdy-
by wykład miał miejsce w Warszawie 
dla wyłącznie polskiego środowiska, 
lecz nie we Lwowie, gdzie znaczną 
część zebranych na Spotkaniu Osso-
lińskim stanowią Ukraińcy. W każdym 
bądź razie fakt ten nie zmniejszył war-
tości cennego prawie dwugodzinnego 
wykładu prelegenta. A było widać, że 
ten może mówić o Wystawie Krajo-
wej jeszcze raz tyle. Wykład w sumie 
był tak wyczerpujący, że po jego za-
kończeniu praktycznie nie było ani 

pytań, ani dyskusji, tylko szczere 
brawa i wdzięczne oklaski.

Wystawie Galicyjskiej 1894 
roku poświęcono bardzo mało 
współczesnych publikacji zarówno 
w Polsce, jak i na Ukrainie. Idea 

Promocja książki 
o Wacławie Szybalskim
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We Lwowie odbyła się promocja 
książki Jarosława Abramova-Ne-
verly’ego „Profesor Wacław Szy-
balski o Lwowie, genach, istocie 
życia i noblistach”. Pokazano rów-
nież film o profesorze „Esencja 
życia” autorstwa Anny Ferens.

chwała galicji! Fenomen 
Powszechnej Wystawy krajowej 
1894 roku
Pod takim tytułem odbyło się kolejne LXXXVI Spo-
tkanie Ossolińskie we Lwowskiej Narodowej Biblio-
tece Naukowej im. W. Stefanyka. Jako prelegent 
wystąpił znany warszawski historyk i krajoznawca 
Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią.

Tomasz Kuba Kozłowski, Monika Kapa-Cichocka, pełnomoc-
niczka dyrektora ds. popularyzacji Domu Spotkań z Historią
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IWAN BONDAREW

Panienki z lusterka
Do jakich tylko chwytów nie 

udają się sprzedawcy, aby oszukać 
swego klienta. Dolewają wody do 
mleka i piwa, podwieszają ciężarki 
pod wagę, a razem z mięsem sta-
rają się „wepchnąć” kości i żyły. Ta-
kie praktyki są wszędzie, w różnych 
miastach i państwach.

Otóż, w starym Stanisławowie 
nierzetelni sprzedawcy podeszli do 
dzieła oszukaństwa twórczo. Na po-
czątku XX wieku w wielu sklepach 
mięsnych pojawiły się… lustra. Nie 
był to tylko czyjś kaprys. Kto jest 
najczęstszym klientem kramów mię-
snych? Przeważnie kucharki i go-
sposie. Wszystkie one są kobietami. 
Wiadomo, że płeć piękna lubi stale 
przeglądać się w lustrze, poprawiać 
uczesanie czy po prostu lubować się 
swoim wyglądem. Na tym opierał się 
pomysł handlowców. Póki panienka 
wędrowała po lustrach wzrokiem, 
chytry sprzedawca bez skrupułów 
pakował co chciał i podawał wagę, 
jaką chciał.

Zdarzały się przypadki, że panie 
surowo nakazywały swoim gospo-
siom, aby te nie patrzyły w lustro, 
tylko pilnowały zakupów.

Niewesoła podróż
Zgodnie ze słownikiem „Anegdo-

ta – to krótkie żartobliwe opowiadanie 
o jakimś wydarzeniu z niespodziewa-
nym lub paradoksalnym zakończe-
niem”.

Większość mieszkańców stare-
go Stanisławowa stanowili Żydzi. Ten 
naród ma specyfi czne poczucie hu-
moru, czego dowodem jest mnóstwo 
żydowskich dowcipów. W 1962 roku 
pisarz Horacy Safrin wydal w Polsce 

i pospacerował po deptaku upalnym 
latem, z całą pewnością przeżyłby 
szok kulturowy. Gość długo wy-
trzeszczałby oczy na głębokie de-
kolty i nadzwyczaj mini spódniczki 
dziewcząt. Rzecz w tym, że przed 
100 laty mężczyzna mógł zobaczyć 
gołe nóżki kobiece jedynie w burdelu 
lub w sypialni własnej żony. Ówcze-
sna moda przypisywała płci pięknej 

gnał do Czukaliwki ruszyło 40 tak-
sówek, których kierowcy wdali się w 
ogromną bójkę z miejscowymi chło-
pakami.

Interesujące jest i to, że w 
starym Stanisławowie słowo „Jo-
wisz” też kojarzyło się z biciem po 
mordzie. Na początku XX wieku 
dużą popularnością wśród dol-
nych warstw mieszkańców miasta 

Legendy starego Stanisławowa (cz. 20)

Do teatru chadzano w różnych celach
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długie suknie, ukrywające nóżki od 
postronnych spojrzeń.

Istniał jednak zupełnie legalny 
sposób zajrzeć kobiecie pod spódni-
cę. Trzeba było po prostu pójść do… 
teatru. Krajoznawca Ołena Buczyk 
pisze, że na początku XX wieku pu-
bliczność traktowała teatr przeważ-
nie jako rozrywkę, jaskrawe wido-
wisko. Podczas przedstawień wiele 
tańczono, kostiumy rozchylały się tu 
i ówdzie i można było zobaczyć wiele 
interesujących szczegółów. Dlatego 
bilety na takie spektakle kosztowały 
drożej.

cieszył się szynk niejakiego pana 
Choldera. Mieścił się przy placu 
Mickiewicza w jednej z licznych 
piętrowych kamienic. Publiczność 
zbierała się tam specyfi czna, ale 
zdarzały się też egzemplarze zu-
pełnie wyjątkowe.

Czasami do szynku wchodził, 
podobny na szachraja, olbrzymi do-
brodziej z grubym kijem. Już od drzwi 
głośno wołał: „Jowisz!”.

Przy tym okrzyku Cholder spiesz-
nie chował wszystkie fl aszki i szklanki 
z baru, a jego pomocnik biegł na po-
licję. Czym to wszystko się kończyło 
– nie trudno się domyślić.

Eksperyment śledczy
Udowodniono, że większość nie-

szczęśliwych wypadków poprzedzają 
słowa: „Patrz, jak ja mogę!”. Na po-
czątku XX wieku w Stanisławowie 
zdarzył się wypadek, który potwierdził 
tę regułę.

Na rogu dzisiejszych ulic Maze-
py i Strzelców Siczowych stoi ładny 
stary budynek, w którym za Austrii 
mieścił się hotel „Imperial”. Przez 
wiele lat pracował tam Gerszon Kon. 
Zimą stanisławowscy dozorcy nie-
zbyt chętnie posypywali chodniki pia-
skiem lub popiołem, bo brud roznosił 
się po schodach kamienic. Dlatego 
ludzie często padali, tłukli się i łamali 
kończyny.

Po drugiej stronie ulicy mie-
ściła się pralnia chemiczna. Pew-
nego grudniowego dnia wyszedł 
z niej mężczyzna, ubrany w futro, 
z pakunkiem pod pachą. Na stop-
niach poślizgnął się, upadł i złamał 
nogę. Za kilka godzin przed pralnią 
zebrała się komisja towarzystwa 
ubezpieczeniowego „Feniks”, która 
starała się odtworzyć traumatyczną 
sytuację. Kilku świadków plątało się 
w zeznaniach i pracownicy towa-
rzystwa nie mogli spisać protokołu. 
Wówczas do pomocy zgłosił się 
Gerszon Kon, który wszystko do-
brze widział ze swego stanowiska 
w hotelu.

– Panowie, zaraz wam dokład-
nie pokażę jak to było – powiedział.

Wszedł do pralni. Za moment wy-
szedł z niej z pożyczoną teczką pod 
pachą. Poślizgnął się na stopniach 
i… złamał nogę.
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zbiór żydowskich anegdot pod tytu-
łem „Przy szabasowych świecach”. 
Wiele z opublikowanych tam aneg-
dot, związanych jest ze Stanisła-
wowem, gdyż autor przez wiele lat 
mieszkał w tym mieście.

Wydarzenia, opisane poniżej 
mają miejsce w obwodzie tarnopol-
skim, ale bezpośrednio odnoszą się 
do Stanisławowa:

Na początku XX wieku Żyda z 
Buczacza osądzono za machinacje z 
fałszywymi wekslami. Karę miał od-
bywać w więzieniu w Stanisławowie. 
Idzie więc z ciężkim sercem i lekką 
walizką na dworzec. Spotyka przyja-
ciela, ten pyta:

– Szalom, Chaimie! Gdzie 
idziesz?

Ten ciężko wzdycha i odpowia-
da:

– Idę jechać siedzieć.

Striptiz teatralny
Gdyby mieszkaniec „starej do-

brej Austrii” trafi ł do naszych czasów 

Ci, którzy nie mieli szczęścia 
usiąść przy samej scenie, korzystali 
z lornetek teatralnych, które można 
było wypożyczyć za niewielkie pienią-
dze. Wiadomo, że głównymi widzami 
przedstawień byli mężczyźni, dalecy 
od sztuki Melpomeny. Stąd przedsta-
wienia przypominały raczej współcze-
sne mecze piłki nożnej – z okrzykami, 
gwizdami i owacjami. Im wyżej pod-
nosiły nogi artystki, tym żywsza była 
reakcja sali.

„Jowisz”
Taksówkarze z Iwano-Frankiw-

ska wiedzą, że Jowisz to nie tylko 
piąta od Słońca planeta. Gdy klient 
odmawia zapłaty za kurs lub zacho-
wuje się agresywnie, kierowca rzuca 
w eter: „Jowisz”. Za kilka minut do 
miejsca wydarzenia zjeżdżają się 
dziesiątki aut z całego miasta. Soli-
darni kierowcy najpierw biją, a potem 
wyjaśniają o co chodzi.

W listopadzie 2014 roku media 
obleciała wiadomość, jak na ten sy-

Dworzec w Buczaczu

organizacji takiej wystawy powstała 
w 1890 roku. Na czele komitetu or-
ganizacyjnego stał książę Adam Sa-
pieha. Do prac organizacyjnych przy-
stąpiono w roku 1891, a rok później 
znany był już wstępny statut wysta-
wy. Wystawa obejmowała 20 działów 
(sekcji). Do każdego z nich powołano 
osobny komitet organizacyjny. W 
latach 1893-1894 zbudowano 129 
pawilonów wystawowych, z czego 
70 prywatnych fi rm i osób, zaś 59 pu-
blicznych organizacji i towarzystw.

Osobnym wydarzeniem było 
powstanie Panoramy Racławickiej i 
budowa dla niej specjalnej rotundy. 
W tej sprawie inicjatywa należała do 
malarza Jana Styki, który razem z 
Wojciechem Kossakiem i siedmioma 
innymi lwowskimi artystami namalo-
wał ogromne płótno panoramy o wy-
miarach 120 x 15 metrów. Powstanie 
panoramy tylko podkreśliło fakt, że 

cała Wystawa Krajowa była poświę-
cona stuleciu słynnej insurekcji ko-
ściuszkowskiej.

Cała wystawa został usytuowana 
na górnych tarasach nad Parkiem 
Stryjskim na obszarze 45 ha. Plany 
uporządkowania terenu opracował 
Arnold Röhring. Główną oś kompozy-
cyjną wystawy stanowiła wielka aleja 
przebiegająca z północnego wschodu 
w kierunku południowego zachodu. 
Centrum założenia były dwa owal-
ne place, na których umieszczono 
baseny wypełnione wodą i fontannę 
elektryczną.

Większość pawilonów zbudo-
wano z drewna, ale były też budow-
le monumentalne, jak Pałac Sztuki. 
Bajeczne pawilony reprezentowały 
różne style historyzmu, podkreśla-
jąc pluralizm stylowy, jak i motywy 
bardziej nowoczesne, m.in. secesyj-
ne. Do komisji, która odpowiadała 
za budownictwo pawilonów, należeli 
wybitni lwowscy architekci Juliusz 
Hochberger, Julian Zachariewicz, a 
także Tadeusz Stryjeński i Marian 
Sokołowski z Krakowa. Podstawą 
do zaprojektowania całej wystawy i 
ważniejszych pawilonów był zorga-
nizowany w tym celu konkurs, który 
wyłonił twórców poszczególnych 
budynków, w większości młodych 
architektów, uczniów Juliana Zacha-
riewicza.

Wystawa była czynna od 5 czerw-
ca do 15 października 1894 roku. 
Uroczystości otwarcia miały miejsce 
4 czerwca. Kulminacją działalności 
wystawy była wizyta do Lwowa i na 

wystawę cesarza Franciszka Józefa 
I. Cesarz zwiedzał wystawę w ciągu 
trzech dni. Dla zwiedzających wy-
dano kilkadziesiąt katalogów, w tym 
katalog generalny na 900 stronach 
i katalogi poszczególnych działów i 
pawilonów. Wystawę zwiedziło ponad 
1 milion 150 tysięcy osób z całej Gali-
cji, ale nie tylko. Dla dojazdu na teren 
wystawy zbudowano we Lwowie linię 
tramwaju elektrycznego. Na terenie 
samej wystawy można było poruszać 
się wąskotorową koleją szynową na-
pędzaną naftą oraz kolejką linową z 
wiszącymi wagonikami. Ostatnia była 
niezwykle popularna wśród lwowian i 
budziła sporo emocji.

Na terenie wystawy zbudowano 
boisko na 6,5 tys. widzów. Odbywa-
ły się na nim występy gimnastyczne 
„Sokoła”, ale też pierwszy mecz 
piłki nożnej. „Sokół” Lwów wygrał z 
„Sokołem” Kraków 1:0. Mecz trwał 

6 minut do pierwszego gola i nie wy-
wołał większego zainteresowania. 
Wielu kibicom sportu, w porównaniu 
z pięknymi, zsynchronizowanymi wy-
stępami gimnastycznymi, wydawał 
się chaotycznym, mało przyjemnym 
widowiskiem.

Obok pawilonu naftowego stał 
prawdziwy szyb, który działał przez 
cały czas otwarcia wystawy i zrobił 
odwiert na 500 metrów. Właśnie przy 
nim specjalnie zatrzymał się cesarz 
Franciszek Józef I i długo obserwo-
wał jego pracę.

Na wystawie był również pawi-
lon pracy kobiecej, ale najwięcej było 
pawilonów, w których prezentowano 
alkohol, od wódek Baczewskiego do 
piwa z browaru Okocim. W sumie al-
kohol reklamowano w 88. pawilonach 
i w każdym można było spróbować 
wystawione trunki.

Na zakończenie wystawy odzna-
czono najlepszych wystawców pa-
miętnymi medalami i dyplomami.

Wykładowi Tomasza Kuby Ko-
złowskiego towarzyszyła wystawa 
oryginalnych druków wydawnictwa 
warszawskiego Domu Spotkań z Hi-
storią (DSH). Odczytano również list 
dyrektora DSH z okazji przekazania 
kilkudziesięciu pozycji wydawnictwa 
DSH do zbiorów lwowskiej biblioteki 
im. W. Stefanyka.

LXXXVI Spotkanie Ossolińskie 
raz jeszcze podkreśliło znaczenie 
wspólnego polsko-ukraińskiego dzie-
dzictwa kulturowego dla pozytywne-
go rozwoju współczesnych stosun-
ków polsko-ukraińskich.
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Z przedwojennej prasy

opracował
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI

Gazeta Lwowska w artykule po-
święconym Wielkiej Nocy określiła 
te święta jako Święta odnowy.

Ten okres roku, na który przy-
padają Święta Wielkiej Nocy, byt od 
wieków, prawieków, wszędzie, na 
świecie niemal całym, ze szczególną 
święcony uroczystością. Wszak jest 
to czas, kiedy młoda, żywa wiosna 
łamie się zwycięsko z martwą, groź-
ną zimą. Czas, w którym świat roz-
brzmiewać poczyna nowem życiem a 
pieśń triumfu, przebudzenia zdaje się 
dyszeć i huczeć w całej przyrodzie.

Na taki to zwrotny punkt przypa-
dają święta Wielkiej Nocy, święta na-
dzieji, święta otuchy; radości i uniesie-
nia; święta, w których Boska Chwała 
stąpa żywa i widoma po ziemi. Wese-
lą się Iudzkie dusze, choćby bardzo 
zgnębione życiową troską; choćby 
bardzo cierpiące i ciężko znękane. W 
tych dwóch dniach zdaje się słońce 
jaśniej sypać swe promienie nawet 
do małej piwnicznej izby; dobrotliwie 
pieścić szarą twarz ciężko chorego; 
łagodniej obejmować zbolałego na 
duszy. Wszelkie zło, wszelka myśl 
niedobra zdaje się pierzchać hen 
daleko. W ich miejsce coś dobrego, 
coś lepszego, niż codziennie, oplata 
ludzkie myśli i uczucia.

Dla Polski jest tegoroczna Wiel-
ka Noc świętem prawdziwej odnowy. 
Spotęgowała się potrzeba współpra-
cy obywatela z obywatelem, potęgo-
wało się poczucie własnej godności 
obywatelskiej w Państwie, coraz bar-
dziej krzepnącem w siły na zewnątrz 

i na wewnątrz. Kiedy więc tego roku 
padną między ludźmi życzenia „We-
sołych Świąt”, łączyć się będzie z 
niemi szczerą nadzieją, że jednak 
tym razem przyjdą czasy dobre, 
czasy lepsze dla całości, dla ogółu, 
a więc w dalszych swych skutkach 
także i dla każdego z osobna.

Zagrają dzwony, zabrzmią tęt-
nem spiżowych serc, zaniosą się 
triumfalnym hymnem potęgi i kręga-
mi dźwięków lotnych, a uroczystych 
opaszą cale ziemskie kolisko.

Niech się raduje wszelkie stwo-
rzenie – bo oto z wiosną i kwiatami 
rozkwitającemi Pan własną, mocą 
wstał ze skalistego grobu i słupem 
żywiącego, twórczego światła wy-
trysnął z tajemnic śmiertelnej nocy, z 
bezdennej przepaści śmierci!

Niech się radują dzieci, mło-
dzieńcy i starcy, niechaj śpiewają AL-
LELUJA, bo skruszone, zostało żądło 
śmierci i panowanie jej złamane, bo 
ŚWIATŁO zwyciężyło ciemność, bo 
byt wiekuisty zamknięty w niezmie-
rzonem kole przemian i kształtów jest 
jedyną prawdą i treścią żywota!

Weszliśmy w nowe jutro. Prze-
żywa Polska Święta Odnowy. Więc 
niechże Jej będą wesołemi Święta!
Chrystus Pan, Zbawiciel 
świata, zmartwychwstan 
jest!..

To był chyba jedyny periodyk, 
który opublikował tzw. „artykuł redak-
cyjny”. Inne gazety, jak Wiek Nowy, 
wiele miejsca poświęciły na przypo-
mnienie tradycji wielkanocnych w 
Polsce i na świecie…
Zwyczaje wielkanocne 
na całym świecie

Nie ma może takiego drugiego 
święta, z którem łączyłaby się taka 
rozmaitość zwyczajów i obyczajów, 
jak z świętami Wielkanocnemi. Pra-
wie wszędzie na świecie święta te są 
świętem radości, a tu i ówdzie mają 
w sobie nawet „przyprawę” karnawa-
łową.

Zwyczaje, związane ze święta-
mi Wielkanocnemi, mają podwójną 
genezę: religijną – i stąd pamiątka 
Zmartwychwstania Chrystusa przy-
biera formy głębokiej mistyki i ludową, 
która częściowo datuje się jeszcze z 
pogańskich tradycyj świąt wiosny. Ta 
to właśnie dwojakość tłumaczy wiel-
ką różnorodność i barwność uroczy-
stości, związanych na całym świecie 
z świętami wielkanocnemi. 

Jaja wielkanocne w trawie 
w AngIji

Jajo wielkanocne jest we wszyst-
kich niemal krajach symbolem świąt 
Wielkanocy. Przygotowywanie, ukry-
wanie, a potem szukanie pisanek 
wielkanocnych, jest z dawien dawna 
wielką radością dla młodych i starych 
w Anglji. Szczególnie na trawnikach 
angielskich, które w owym czasie 
zaczynają się zielenić, ceremonia ta 
daje wszystkim okazję do wielkiej 
uciechy. Niema w całej Anglji takiego 
zamku, takiego małego osiedla, w 
którym by nie ukryto setek barwnych 
pisanek wśród zieleniejącej się darni. 
Książęta i lordowie pospołu ze swoją 
służbą biorą udział w radosnem wy-
dobywaniu tych jaskrawych pisanek, 
ukrytych w trawie.

W małych miasteczkach an-
gielskich na wszystkich ulicach i na 
wszystkich placach urządza się ory-
ginalną zabawę. Po specjalnie w tym 
celu przygotowanych deskach toczą 

się setki barwnych pisanek, a wielka 
uciecha wybucha wtedy, gdy jedna 
pisanka dotknie drugiej, która wów-
czas dostaje się w posiadanie szczę-
śliwego „wygrywającego” właściciela 
pierwszej pisanki.

Uczty jajeczne we Francji
W Owernji i w południowych de-

partamentach Francji utrzymał się 
dotąd osobliwy zwyczaj. Oto grupy 
młodzieży, chłopaków i dziewcząt 
wiejskich, wędrują od dworu do dwo-
ru, od chaty do chaty, z zaimprowi-
zowaną naprędce kapelą, śpiewając 
ucieszne pieśni, przyczem dono-
śność głosów przeważa nad muzy-
kalnością. Kapela ta wpada do do-
mów, wyciąga wieśniaków z łóżek, 
a wszyscy oni muszą opłacić swój 
haracz wielkanocny, w postaci jaj. 
W ten sposób gromadzą się istot-
nie całe góry jaj, gdy zaś w końcu 
młodzież uważa, że zebrała już do-
stateczną ich ilość, ciągnie ze swą 

zdobyczą do jakiejś gospody, gdzie 
z tysięcy tych jaj robi się jajecznicę, 
którą wszyscy w wesołym nastroju 
wspólnie spożywają, zakrapiając ją 
obficie winem.

Ognie na wzgórzach
W Niemczech i w krajach alpej-

skich zachował się prastary obyczaj, 
związany z Wielkanocą. Jest to 
właściwie stare germańskie święto 
wiosennego zrównania dnia z nocą, 
które kościół przesunął na okres 
świąt Wielkanocnych. W miejscowo-
ściach katolickich młodzież udaje się 
masowo na wzgórza, gdzie o pół-
nocy zapala wielkie stosy drzewa. 
Wśród śpiewów i tańca bawi się 
ludek wesoło, aż do blasku zorzy 
porannej. Wszyscy śledzą bacznie 
okiem kierunek dymu, unoszącego 
się z płonących stosów drzewa. Z 
niego bowiem wywodzą wróżby na 
przyszłość. Podobnie, jak lanie oło-
wiu na Sylwestra, tak kształt dymu w 
noc Wielkanocną daje wedle starych 
przesądów temat do snucia różnych 
przepowiedni i wróżb na przyszłość.

Wielkanoc – świętem 
powszechnego pokoju

Nie tylko Boże Narodzenie, 
lecz i święta Wielkanocne mają 
być świętem pokoju. Na Bałkanie 

utrzymały się zwyczaje, które to po-
twierdzają. T. zw. gra w jaja, której 
z zamiłowaniem oddają się wszy-
scy, wielcy i mali, starzy i młodzi 
mieszkańcy wsi, służy do tego, by 
uśmierzyć wszystkie waśnie i spory. 
Biada temu, który w tej grze w jaja 
przegrywa, lub temu, którego jajo 
przy zetknięciu się z innem, rozbija 
się. Wtedy bowiem musi on publicz-
nie uznać, że ponosi winę za zwadę 
ze swym sąsiadem i zwycięzcy musi 
podać rękę do zgody.

Wiek Nowy analizuje skąd wziął 
się typowo polski zwyczaj, zwany 
Śmigusem…

Skończył się Wielki Post z chwi-
lą radosnego bicia dzwonów w cza-
sie Rezurekcji. Po dniach postu, a w 
przyrodzie długiej martwocie zimo-
wej, nastąpiło radosne święto Zmar-
twychwstania – stanowiące piękne, 
symboliczne napełnienie wzbudzo-
nej do nowego życia przyrody.

Poniedziałek Wielkanocny uroz-
maicony jest swym żartobliwym 
zwyczajem wzajemnego oblewa-
nia się wodą. Zwyczaj ten, zwany 
„Dyngusem” lub „Śmigusem”, prak-
tykowany jest po wsiach, miastach, 
we wszystkich stanach. Oczywiście 
na wsi Maryśka czułaby się głębo-
ko na swym dziewczęcym honorze 
dotknięta i urażona, jeśliby Bartek 
wylał na dziewczynę szklankę, a nie 
co najmniej konwię wody. Wszystko 
musi mieć swoje granice – młodzież 
ze sfer inteligencji ogranicza się do 
dyskretnego skraplania się małemi 
ilościami wody, a często perfum lub 
wody kolońskiej.

Kitowicz dopatruje się początku 
tego zwyczaju jeszcze w począt-
kach ery chrześcijańskiej, w czasach 
Zmartwychwstania Chrystusa. Otóż, 
kiedy wierni skupiali się gromadkami 
na ulicach Jerozolimy, rozmawiając o 
wszechmocnem Bóstwie Chrystusa, 
który własną mocą opuścił mroczny 
przywalony głazem grób – Żydzi, pa-
trzący kpiącem okiem na te schadzki 
sejmikujących, rozpraszali ich, lejąc 
im na głowy wodę.

Naturalnie, że znalazło się miej-
sce na okolicznościowy kącik po-
etycki z wierszem Henryka Zbierz-
chowskiego „Dzwony Wielkanocne”

Wielkanoc AD 1935
Na dzień 21 kwietnia święta Wielkiej Nocy w XX wieku przypadały 
trzykrotnie w latach 1935, 1946 i 1957. Przeglądnijmy gazety lwow-
skie, by dowiedzieć się, co o tym pisały w 1935 roku.

Huculszczyzna. Dziewczynka ze święconką 
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Humor
żydowski 

Kupiec żydowski jechał na jar-
mark do powiatowego miasta. W po-
łowie drogi, gdy mijał gęsty las, z za-
rośli wyskoczył uzbrojony bandyta.

– Dawaj pieniądze, a nie, to 
strzelam! – krzyknął groźnie.

Żyd po krótkim namyśle:
– Oczywiście, że oddam. Wszyst-

ko oddam. Nie będę przecież dla 
marnych groszy życia narażał. Ale, 
mój drogi, gorąca prośba! Moja żona 
jest bardzo podejrzliwa, ona jeszcze 
sobie pomyśli, że ja w mieście prze-
piłem pieniądze albo że je, na psa 
urok, przegrałem w karty. Przestrzel 
mi, proszę kapotę, żeby ona mi uwie-
rzyła.

Bandyta spełnił oryginalną proś-
bę.

– Zrób to teraz w innym miejscu. 
Co dwie dziury, to nie jedna…

Zbój strzelił ponownie.
– I jeszcze mi przestrzel kape-

lusz, zbój drapie się po głowie.
Chętnie, tylko... zabrakło mi kul. 
Kupiec:
– Oj, to trudno... Jak zabrakło 

kul, to z jakiej racji ja mam dawać 
pieniądze?!

***
Sławny sportowiec przepłynął ka-

nał La Manche. Na brzegu wiwatują 
tysięczne tłumy. Wśród entuzjastów 
tego wyczynu znalazł się również 
przyjezdny Żyd z Galicji.

Z trudem przeciskając się przez 
tłum, podchodzi do pływaka i zadaje 
rzeczowe pytanie:

– Ja bardzo pana przepraszam, 
to pan nie wiedział, że na tej linii kur-
suje stale parowiec?!

***
Imigrant Aron, stanąwszy przed 

izraelską komisją poborową, oświad-
cza, że chciałby służyć w marynarce. 
Przewodniczący komisji pyta scep-
tycznie:

– A czy umiecie pływać?
– Pływać – powtarza z nutą nie-

dowierzania Aron. – A wy nie mącie 
okrętów?

***
Przesłuchanie: 
Sędzia: Imię świadka? 
Świadek: Menuchim. 
Sędzia: Nazwisko? 
Świadek: Jontew. 
Sędzia: Zawód? 
Świadek: Handełes. 
Sędzia: Miejsce zamieszkania? 
Świadek: Mościska. 
Sędzia: Wyznanie?
Świadek: Panię sędzio! Jeśli 

ja się nazywam Menuchim Jontew, 
jestem handełesem i mieszkam w 
Mościskach, to pan sobie myśli, że 
ja jestem kim? Husytą?!

***
Bogacz galicyjski, Alter Szmel-

kes, wybiera się na ślub wnuczki do 
Berlina. Jedzie trzecią klasą pocią-
gu osobowego. Odprowadzający go 
urzędnicy i przyjaciele nie ukrywają 
zdziwienia.

– Dlaczego nie korzysta pan z 
ekspresu? Wszak to Berlin – dwie 
doby z nawiązką!

– Dlaczego? Też pytanie! – dzi-
wi się z kolei Szmelkes.

– Jedzie się dłużej, a kosztuje 
taniej.

Horacy Safrin,
Przy sabasowych świecach

Dzwony wielkanocne radością 
rozszalałe
To Odkupiciel świata rozwalił 
grobu skalę
I po swej krwawej Męce 
i po straszliwym zgonie,
Króluje znów na gwiazdach 
przy Ojca swego tronie.
O cudzie Zmartwychwstania, 
o prawdo tak radosna,
Że po śmiertelnej zimie 
nastaje zawsze wiosna,
Że tak jak cala ziemia, gdy słońca 
padną blaski
Człowiek się odradza w złocistem 
słońcu łaski.

O tajemnico Męki, wznawiana 
z wieku po wiek,
Nad którą się pochyla z pobladłą 
duszą człowiek.
Nie mogąc zgłębić myśli, która go 
w proch zamienia,
Że Bóg tak wiele cierpiał dla jego 
odkupienia.
Hej! Grajcie nam o dzwony, 
srebrzyście i rozgłośnie,
O tem radosnem święcie, 
o tej słonecznej wiośnie.
Gdy tają białe śniegi, gdy kra 
na rzekach rusza,
Jako pierwsze fi olki rozkwita 
ludzka dusza.

Daj przeto, dobry Chryste, 
świecący nad gwiazdami.
By weszło słońce zgody 
i zamieszkało z nami,
Ażeby polski naród odrodził się 
na nowo
I by się ciałem stało wolności 
naszej słowo.

O tym, jak to dawniej w Polsce 
bywało, pisał Ilustrowany Kurier Co-
dzienny (chociaż pismo nie lwow-
skie, ale we Lwowie poczytne)…
Rezurekcja w dawnej 
Polsce

Obchodził ją cały naród z wiel-
ką pompą, a królowie uroczystym 
ceremonjałem. Nigdy jednak nie ob-
chodzono jej tak hałaśliwie, jak za 

nocy z soboty na niedzielę w kościo-
łach. W stolicy, w miastach, a nawet 
wsiach, strzelają z armat, moździe-
rzy, organków, fuzyj i pistoletów przez 
próżną beczkę dla większego hałasu. 
Przy kościołach palą beczki smolne, 
co powoduje często pożary”.

Na rezurekcji bywał zawsze cały 
dwór królewski. Nabożeństwo to 
uważano jako pewnego rodzaju uro-
czystość państwową, podczas której 
występował król jegomość, jako re-
prezentant narodu. Wokół zaś niego 
gromadzili się dostojnicy państwowi, 
aby wspólnie uczcić Chrystusa, któ-
ry zmartwychwstał. Na rezurekcji 
w katedrze św. Jana w Warszawie 
zjawiał się również cały ówczesny 
korpus dyplomatyczny, chociaż nie-
którzy posłowie nie byli katolikami. 
Za ostatnich królów przybywał do 
katedry nawet poseł turecki, odziany 
odświętnie w jedwabie. Przyjeżdżał 
karetą, zaprzężoną w dwa arabskie 
bachmaty.

August III brał udział w uroczy-
stej procesji, która obchodziła dokoła 
katedrę. Przy boku królewskim po-
stępowali ministrowie i senat w kom-
plecie. Za poprzedników Augusta III. 
obchodzono trzy razy dokoła kate-
drę, ponieważ August III, był bardzo 
otyły i męczyło go chodzenie, więc 
aby nie sprawiać królowi przykrości, 
raz tylko jeden szła procesja naokoło 
kościoła. W tym czasie artylerja da-
wała honorowo salwy. Nie żałowano 
prochu, bo strzałów było trzysta. Sta-
nisław Poniatowski bywał również na 
rezurekcji i brał udział w procesji. Za-
rzucano mu, iż król-sceptyk, zwolen-
nik Voltaire’a czynił to niechętnie, nie 
chciał jednak dawać złego przykładu, 
więc pobożnie bił się w piersi.

Do starych tradycji ludowych jesz-
cze w wielu miejscach zachowanych, 
należy „Pogrzeb postu”. Odbywa się 
on na wsi w Wielką Sobotę. Po ogól-
nej radości, że nareszcie minęły dnie 
postne, że nastąpi tłusty okres kieł-
basy i sperki, parobcy i dziewczęta 
grzebią żur, wielkopostną potrawę, 
rozbijając t. zw. żurawiec, czyli gar-

wolno zapalić w piecu lub na komi-
nie, celem ugotowania na wodzie 
po szynce barszczu, kaszy lub tra-
dycyjnego makaronu.

IKC przeanalizował też zna-
czenie okolicznościowych przysłów 
polskich…
Przysłowia wielkanocne

Napisano już sporo o znaczeniu 
przysłów ludowych, o głębi myśli 
i wnikliwości tych krótkich, zwar-
tych zdań, które zawierają w sobie 
esencję rozsądnego spojrzenia na 
świat, ludzi i zjawiska. Przysłowie 
jest rodzajem sztuki stosowanej. Jest 
reakcją nie na pewne oderwane im-
pulsy, których źródło leży wewnątrz 
człowieka, ale jest odpowiedzią na 
te pytania i te kwestje, które wynikają 
z zewnętrznego, lirycznego układu 
zdarzeń.

Przysłowie jest też pewnego ro-
dzaju kryterjum fi lozofi cznem. Cie-

kawe jest przysłowie: „Nie każdy ma 
prosię na Wielkanoc”. Podkład czy-
sto społeczny. Nie każdy ma prosię, 
mimo, że takie uroczyste święto! 
Dużo jest biednych! O nich właśnie 
myśli to powiedzenie ludowe.

Moment humorystyczny zawiera 
świetne przeciwstawienie w przysło-
wiu: „Ma więcej do roboty, jak piec na 
Wielkanoc”. Wielkanoc jako pewna 
pora roku, do której są przywiąza-
ne tradycje pogody, ma swój wyraz 
w takiem przysłowiu: „Jak pada na 
Wielkanoc, to trzeci kłos na polu gi-
nie, ale, jak pada na Zielone Świątki, 
to naprawi”.

kim narodom. Przysłowia ludów 
słowiańskich, tyczące się specjalnie 
Wielkiej Nocy, obracają się mniej 
więcej w tym samym zakresie. 

Święta świętami, ale przez obfi -
tość jadła mogą pojawić się kłopoty. 
Wiek Nowy podaje stare sposoby na 
nistrawność…
Zapomniane rady lekarskie 
na obżarstwo wielkanocne

Wiadomo, że nigdzie w świecie 
nie konsumuje się na Wielkanoc 
takiej obfi tości jadła i napoju, jak w 
Polsce, a ludzie innych narodowości 
uwierzyć wprost nie chcą, gdy, się 
im opowiada o tradycyjnem polskim 
Święconem. Lecz aby świecone zjeść 
można było bez szkody dla zdrowia, 
należało zachować odpowiedni rytuał 
przy jego przyrządzaniu. Dlatego też 
jadło, zastawiane na wielkanocnym 
stole, jest otoczone setkami legend. 
Nawet pieczenie bab posiada szcze-

gólny rytuał, od którego nie odstąpi 
dobra gospodyni.

Jednak mimo zachowywania ca-
łego zapobiegawczego ceremonjału, 
zapiski dawnych kronik świadczą, 
że nieraz eskulapi musieli pomagać 
swoją wiedza, aby Wielkanoc weso-
ło spędzona nie przyniosła fatalnych 
skutków. I tak stara maksyma powia-
da:
„Kiedy pusta już komora, 
zawołajcie mi doktora.
Niech łacińska kuchnia radzi, 
brzuch do ładu doprowadzi”.

A pewien znamienity lekarz XVII. 
wieku zapisał kilka spostrzeżeń me-
dycznych w formie rad dla obżartu-
chów i pijaków świątecznych. Oto 
niektóre z nich:

„Gdy wapory biją do głowy od 
zbytniego trunków używania, a ślina 
gorżka i bolenie w kościach, a na 
senność nie zbiera się, niemocnemu 
przykryć się ciepłą pierzyną i zago-
towawszy wodę z limonium, pić po 
szklanicy, co sprawi ulgi i na wypo-
cenie jest przydatne. Bacz, byś dwa-
kroć lub trzykroć wypił tego, gwoli 
rozpuszczeniu likworów mocnych, 
jako to wina, miodów i gorzałki”.

Kolejne święta w 1946 roku nie 
były już takie wesołe, chociaż takie 
życzenia z pewnością sobie skła-
dano. Lwów masowo repatriował. 
Tu było zagrożenie wywózek na 
Wschód, coraz więcej ludzi opusz-
czało swoje miasto, jednak wielu się 
wahało. Ale 26 kwietnia 1946 roku 
jest momentem zwrotnym. Miasto 
obiegła wieść, że metropolita lwow-
ski Eugeniusz Baziak zdecydował się 
przenieść metropolię ze Lwowa do 
Lubaczowa na terenie nowej Polski. 
Mieszkańcy stracili ostatnią moralną 
podporę przed wysiedleniem. Skoń-
czyła się pewna epoka historyczna 
tego miasta.

Została zachowana oryginalna 
pisownia
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Święcenie w czasie Wielkanocy w 1 pułku piechoty Legionów Polskich 

Sasów. Ludzie schyłkowego baroka 
lubowali się w przesadnym ceremo-
niale – wszystko jedno, jakim on był 
– kościelny, dworski czy szlachecki. 
Ceremonjał zaś owej epoki wymagał 
nie tylko bogatych strojów, przesad-
nej dekoracji, ale i wielkiej wrzawy, 
aby, jak mówi współczesny estetyk, 
„była radość dla oka i dla ucha”.

Pani Guebriant, Francuzka, która 
podróżowała po całej Polsce i noto-
wała skrzętnie swe wrażenia z poby-
tu w „kraju pełnym osobliwych zwy-
czajów”, zapisała w swych pamiętni-
kach, iż Polacy są „bardzo pobożni i 
zarówno poddani, jak i królowie wraz 
z rodzinami, spędzają większą część 

nek, w którym się żur gotował. Ciska 
się do żurawca kamieniami, a który 
z chłopców pierwszy trafi , nabywa 
prawo obchodzenia gospodarstw w 
niedzielę po święconem.

Taki bohater, dziwacznie przy-
strojony, otrzymuje kiełbasę i jajka 
w nagrodę „za wygonienie żuru” i 
obchodzi wieś, wstępując od dwo-
ru, na plebanję, do szkoły lub soł-
tysa, śpiewając przy każdej okazji 
inny wierszyk. 

W Wielką Niedzielę włościanie 
spożywając uroczyście święcone, 
zakopują kosteczki w polu, ażeby 
odstraszyć szkodników, t. j. krety i 
myszy. Raz tylko w ten wielki dzień 

Tego rodzaju przysłowia są może 
najstarsze, urabiają się bowiem w 
długim szeregu lat i są owocem do-
świadczenia. Wyżej przytoczone 
powiedzenie określa szerszy zakres, 
ale jest i inne szczegółowsze, a tem 
godniejsze uwagi, że rymowane: 
„Pogodny dzień Wielkanocny, gro-
chowi wielce pomocny”.

Jak widzimy nie mają polskie 
przysłowia ludowe z okazji Wielkiej 
nocy charakteru religijnego w sensie 
związku życia religijnego z docze-
snem. Bo w ogóle niema w przysło-
wiu metafi zyki – jest logika ścisła, jest 
związek z życiem. Charakterystycz-
ne to zjawisko, jest wspólne wszyst-
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Z pamiętnika podróżnika

klasztory rzymskokatolickie na wschodzie 
Rzeczypospolitej: jezuici (cz. II)

DMYTRO ANTONIUK
tekst i zdjęcia

Kościół św. Anny w Połonnem 
usytuowany jest w najbardziej malow-
niczym miejscu nad rzeką Chomorą. 
Pod koniec XVI wieku murowaną 
świątynię zaczęli wznosić mistrzowi 
włoscy na koszt wojewody wołyńskie-
go Janusza Ostrogskiego. Pierwotne 
jej przeznaczenie – to kaplica zam-
kowa i rodowe miejsce pochówku. 
Budowę zakończono w 1607 roku i 
od tego czasu kaplicą opiekowali się 
oo. jezuici, prowadzący działalność 
duszpasterską na zamku.

Świątynia narażona była na 
stałe plądrowania, grabieże i poża-
ry. Największej szkody zaznała w 
czasie zdobycia miasta przez koza-
ków Chmielnickiego w 1651 roku. 
Wówczas na zamku zginęło około 
700 osób, włączając w to kobiety, 
starców i dzieci i, prawdopodobnie, 
zakonników jezuickich. Zakonnicy 
Towarzystwa Jezusowego powrócili 
do Połonnego dopiero w 1718 roku, 
kiedy to właściciel miasta, książę 
Jerzy Dominik Lubomirski, zaufany 
króla Augusta II, zaprosił zakonników 
ponownie. W latach 1726–1728 ar-
chitekt zakonny Paweł Giżycki rozbu-
dował kaplicę, dodając dwie boczne 

Podczas wojny, pomimo naci-
sków komunistów, świątynia była 
czynna i w 1947 roku proboszczem 
został o. Antoni Chomicki, który po-
wrócił z zesłania w Workucie. Po 
roku wraz z pomocnikami dokonał 
pochówku 168 osób, zamordowa-
nych przez NKWD i zrzuconych do 
podziemi kościoła. Wiele zwłok zo-

Wówczas wstawiono neobarokowe 
ołtarze, ambonę, ściany udekorowa-
no freskami i sztukaterią. Faktycznie 
ze starego wyposażenia w koście-
le uchował się stary XVIII-wieczny 
obraz św. Anny w ołtarzu głównym 
i epitafium z białego marmuru, po-
święcone Tadeuszowi Walewskiemu 
(pocz. XIX wieku). Renowację prze-
prowadzono tak mistrzowsko, że nie 
orientując się w czasie, gdy remont 
miał miejsce, ma się wrażenie, iż 
wnętrze w całości zachowało się w 
autentycznym barokowym stylu.

Obecnie przy kościele jest klasz-
tor franciszkanów, proboszczem jest 
o. Piotr Nowosielski. U stóp pagórka, 
na którym stoi klasztor, zachował się 
fragment muru z dawnego zamku.

Jadąc przez plac Soborowy w 
Żytomierzu ul. Czudnowską w kie-
runku Lubaru, pod numerem 12a, za 
blokiem z okresu chruszczowskiego, 
zobaczymy ruiny najstarszego budyn-
ku w mieście – klasztoru jezuitów. Ta 
okolica ma historyczną nazwę Jezu-
icka jurydyka. Teren ten początkowo 
należał do króla i to właśnie August II 
(według innych danych kasztelan Ka-
zimierz Stecki) założył tu w 1724 roku 

klasztor jezuitów, zobowiązując ojców 
do prowadzenia trzyklasowej szkoły, 
która miała być pierwszą w mieście. 
Dzięki biskupowi kijowskiemu Józe-
fowi Andrzejowi Załuskiemu szkoła 
uzyskała następnie jeszcze jedną – 
czwartą – klasę.

W 1750 roku do żytomierskich 
jezuitów przybył „nadworny” architekt 
jezuitów Paweł Giżycki. Zaprojektował 
on i nadzorował budowę murowane-
go kościoła i klasztoru (1751–1766). 
Wcześniej zabudowania były drew-
niane. Świątynia była trójnawowa z 
dwiema strzelistymi wieżami na fasa-
dzie i całkowicie odpowiadała jezuic-
kiej tradycji barokowej. Sam klasztor 
posiadał również kształty monumen-
talne – dwupiętrowy czworokąt z za-
mkniętym wirydarzem.

Po roku 1773, gdy papież Kle-
mens XIV skasował zakon jezuitów, 
żytomierski konwent przekazano oo. 
misjonarzom z Pińska, którzy kon-
tynuowali w nim dzieło oświaty. W 
owym czasie uczyło się tu blisko 600. 
uczniów. Cyfrze tej można dać wiarę, 
bo pojezuicka szkoła była największą 
budowlą w mieście. To tu 6 sierpnia 
1796 roku odbyły się uroczystości 
z okazji powstania guberni Wołyń-

skiej. Według niektórych danych oo. 
misjonarze kształcili w tych murach 
uczniów do 1842 roku. Po tym okre-
sie kościół spalono i rozebrano. Z 
jego murów została wybudowana są-
siednia kamienica. Natomiast w bu-
dynku szkoły urządzono więzienie 
dla kobiet, działające tu do początku 
II wojny światowej.

Podczas operacji wyzwolenia 
miasta przez oddziały gen. Czernia-
chowskiego w grudniu 1943 roku za-
budowania bardzo ucierpiały. Po woj-
nie otwarto tu magazyn obuwia i ksią-
żek. Dziś z tego zabytku zachowało 
się jedno skrzydło i to w okropnym 
stanie – bez dachu i stropów. Co roku 
rujnacja postępuje coraz bardziej. 
Formalnym właścicielem obiektu 
jest Stowarzyszenie „FAB-Zamko-
wa Góra”, która „zakonserwowała” 
ruinę, otaczając ją płotem. Na razie 
trwa poszukiwanie funduszy i pomy-
słu na jej użytkowanie.

Liceum zawodowe w Lubarze 
– to kolejny adres byłego klasztoru 
jezuitów, założonego w 1666 roku. 
Prawdopodobnie kompleks zabudo-
wań pochodzi z początku XVIII wie-
ku. Składa się on z piętrowej budowli 
klasztoru, o ścianach podpartych 
przyporami, kościoła i jeszcze jednej 
budowli, w której dziś mieści się bi-
blioteka. W świątyni urządzono aulę, 
natomiast w zabudowaniach klasz-
tornych zachowały się sklepione ko-
rytarze i klatka schodowa.

Wiadomo, że przy klasztorze je-
zuitów zawsze działała szkoła. Ta w 
Lubarze była drugą co do wielkości 
na terenach wschodniego Wołynia po 
pijarskiej w Wielkich Międzyrzeczach 
na Rówieńszczyźnie. Szczególnego 
rozkwitu osiągnęła w latach 1780, 
gdy bankier i przemysłowiec Prot 
Potocki opłacił utworzenie szkolnej 
biblioteki, zawierającej ponad 17 000 
woluminów. Szkoła miała sześć klas i 
uczęszczało do niej 450  uczniów, któ-
rzy studiowali m. in. fizykę, geografię, 
historię i kilka języków. Szkoła miała 
własny ogród botaniczny, służący do 
zajęć praktycznych. Po kasacie kon-
went przekazano greckokatolickiemu 
zgromadzeniu bazylianów, które rów-
nież prowadziło działalność oświato-
wą. Jednym z absolwentów tej szkoły 
był poeta i prozaik Jan Prusinowski.

Bazylianie opuścili szkołę po 
1833 roku, wypędzeni przez władze 
carskie. Zabudowania przekazano 
prawosławnemu klasztorowi św. 
Grzegorza, który w XX wieku zlikwi-
dowali bolszewicy.

Po epidemii cholery, która dopro-
wadziła do śmierci kilku zakonników, 
do Lubaru, w 1872 roku, sprowadzo-
no siostry z koreckiego i horodysz-
czeńskiego klasztorów, zakładając w 
dawnym konwencie jezuitów klasztor 
żeński. Wówczas gruntownie prze-
budowano całość.

Władze sowieckie umieściły tu 
szkołę zawodową, a obecnie jest tu 
liceum. Z pierwotnego zdobnictwa 
zabytku nie pozostało nic.

Gorliwi obrońcy wiary katolickiej, zwalczający herezję, rywale dominikanów i pijarów, 
krzewiciele oświaty – wszystko to o jezuitach w kontynuacji opowieści o tym zakonie.

Pojezuicki kościół św. Anny w Połonnem

Klasztor pojezuicki w Lubarze

Ruiny kolegium jezuickiego w Żytomierzu

nawy i dwie wieże od frontu. Zakon 
miał tu swoją misję – mnisi mieszkali 
w specjalnych celach w samym ko-
ściele, ale nigdy nie otwarto tu szkoły 
czy kolegium. Sąsiednie, na wpół 
zrujnowane zabudowania przychodni 
gruźliczej również kiedyś należały do 
zakonu. Jej najbardziej zrujnowaną 
obecnie część oddano na plebanię.

Konsekracja świątyni pod we-
zwaniami Wniebowzięcia NMP i św. 
Antoniego Padewskiego odbyła się 
w 1738 roku. Dokonał aktu biskup ki-
jowski Józef Czerniecki. Jezuici prze-
bywali tu do kasaty zakonu. Świąty-
nię przekazano na kościół parafialny 
i od tej chwili (rok 1773) zmieniono jej 
patronkę na św. Annę.

Na początku XX wieku kilka lat 
proboszczem był tu o. Michał Dzien-
dzik, którego bestialsko zamordo-
wano w 1918 roku w Obodowcach na 
Winniczyźnie – został przecięty piłą. 
W 1933 roku świątynię zamknięto i 
zdewastowano. Pierwotnie umiesz-
czono tu stajnie, a potem więzienie 
NKWD. Z Nowogrodu Wołyńskiego 
przywieziono tu oddział saperów, któ-
rzy mieli wysadzić kościół w powie-
trze, ale miejscowa ludność przedarła 
się przed wojskowych, otoczyła świą-
tynię i stała tak, modląc się głośno. 
Władze odstąpiły od swego zamiaru.

stało rozpoznanych po ubraniach 
przez miejscową ludność.

W latach 80. XX w.  proboszczem 
w Połonnem był przyszły biskup Ki-
jowsko-Żytomierski Stanisław Szy-
rokoradiuk. Wówczas zamontowano 
nowe organy, które złożono z oca-
lałych części, zebranych po sąsied-
nich parafiach. Największą renowa-
cję świątyni przeprowadzono w latach 
1990. staraniem o. Jana Pawluka. 
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Szanowni Rodzice! 
Zarząd Lwowskiego Klubu 
Sportowego „Pogoń” ogłasza nabór 
chłopców i dziewcząt 
z rocznika 2008-2009 
do szkółki piłki nożnej. 
Zgłoszenia zawodników 
oraz szczegółowe informacje 
pod telefonem: +38 0632873081

Zawiadamiamy, że w redakcji 
są do nabycia kompletne oprawio-
ne roczniki Kuriera Galicyjskiego z 
lat 2007–2018, a również roczniki 
Polaka Małego z lat 2012–2018. 
Cena roczników na Ukrainie po 350 
UAH za jeden oraz koszty wysyłki, 
a z wysyłką do Polski – 120 PLN.

Osoby zainteresowane prosi-
my o kontakt: Natalia Kostyk, 
tel.: +38 /0342/ 54 34 61
e-mail: 
nataliakostyk@wp.pl

Roczniki kuriera galicyjskiego i Polaka Małego 
są do nabycia w naszej redakcji

kurier galicyjski

2018

Szkoła Średnia nr 24 im. M. Konopnickiej we Lwowie 
oraz 

Fundacja Dziedzictwo Kresowe w Warszawie

o g ł a s z a j ą
XXVІ Konkurs „Maria Konopnicka – dzieciom i młodzieży”

Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat.
Konkurs odbędzie się 18 maja br. o godz.1100  w gmachu Szkoły Średniej nr 24 im. Marii 
Konopnickiej przy ul. Konyśkoho 4, tel. (380-32) 275-66-62.
Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach obejmujących twórczość Marii Konop-
nickiej. Uczestnik może wybrać dowolną kategorię lub wystartować w kilku kategoriach.

I. Konkurs recytatorski
Uczestnicy powinni przygotować jeden utwór Marii Konopnickiej lub jego fragment (czas 
recytacji – do 5 min.).

II. Konkurs poezji śpiewanej

III. Konkurs plastyczny
Uczestnicy powinni przygotować ilustrację do wybranego utworu Marii Konopnickiej w 
dowolnej technice (format A 3 ). Prace należy podpisać na odwrocie, podając ich tytuł 
oraz imię, nazwisko i wiek ucznia, a także szkołę. Prace należy przesłać na adres szkoły 
do 10 maja 2019 r.

Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów przyzna I, II 
oraz III miejsce w każdej kategorii poszczególnych grup wiekowych. 
Laureaci otrzymają nagrody.

Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie Karty Uczestnika i wysłanie jej do dnia 
10 maja 2019 r. na adres szkoły lub elektronicznie na e-mail: school.konopnicka.lviv@
gmail.com. Karta Uczestnika dostępna jest w siedzibie szkoły oraz na stronie www.kre-
sowe.pl.
Uwaga! W Konkursie nie mogą brać udziału laureaci Grand Prix oraz 
I miejsca z ostatnich trzech lat.

Wystawa ta została przygotowa-
na przez redakcję „Kuriera Galicyj-
skiego” we Lwowie. Jest ona mało 
znana w Polsce. W 2016 r. odbył się 
wernisaż wystawy w Sejmie.

Ekspozycja prezentowana w 
salach piotrkowskiego muzeum, uka-
zuje skomplikowane losy współpracy 
polityczno-wojskowej marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego i atamana Symona 
Petlury w momencie budowania się 
państwa polskiego i kształtowania się 
granic niepodległej Polski. Jest ona 
przykładem jednego z pozytywnych 
akcentów koherencji polsko-ukra-
ińskiej. Układ sojuszniczy między 
Polską a Ukrainą został podpisany 
w dniu 21 kwietnia 1920 r. Jednak 
rozmowy i przygotowania do niego 

trwały od wczesnej jesieni 1919. 
Dokument ten formalizował zawarte 
jeszcze w grudniu 1919 r. tajne poro-
zumienie i umożliwił dalszą, wspólną 
walkę z bolszewikami, w tym m.in. 
ofensywę na Kijów. Polska uznała 
wówczas Ukraińską Republikę Lu-
dową i Dyrektoriat jako rząd Ukrainy. 
Strony zobowiązały się także nie 
zawierać umów międzynarodowych 
skierowanych przeciw sobie. Sojusz 
kwietniowy dotyczył współdziałania 
militarnego przeciw bolszewikom.

Wystawa „Za Waszą i Naszą 
wolność. Sojusz Piłsudski – Petlura 
1920” prezentowana będzie do koń-
ca czerwca 2019 roku.

źródło: facebook.com/
MuzeumWPiotrkowieTrybunalskim

Wystawa „Za Waszą i Naszą 
wolność. Sojusz Piłsudski – 
Petlura 1920” 
w Piotrkowie trybunalskim
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim serdecz-
nie zaprasza do zapoznania się z nową wysta-
wą czasową zatytułowaną „Za Waszą i Naszą 
wolność. Sojusz Piłsudski – Petlura 1920”.
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Informacje

Zamieszczamy niniejszy wykaz z chęcią przekazania naszym 
czytelnikom rzetelnej informacji na temat możliwości uczest-
nictwa w niedzielnych mszach św. w języku polskim. Jesteśmy 
świadomi, że jest to wykaz niepełny, dlatego prosimy o powia-
domienie nas w celu sprostowań lub uzupełnień (red.)

Msze św. niedzielne 
w języku polskim na Ukrainie

Archidiecezja lwowska
Lwów, katedra pw. Wniebowzięcia 
NMP – godz. 7:00; 8:00; 10:15 (dzieci); 
11:30 (suma); 13:00; 18:00 (młodzież)
Lwów, kościół pw. św. Antoniego 
Padewskiego – godz. 8:00; 10:00 (z 
udziałem dzieci); 12:00
Lwów, kościół pw. św. Marii Mag-
daleny – godz. 9:00; 10:30
Lwów, kościół pw. Matki Boskiej 
Gromnicznej – godz. 16:00
Lwów – Rzęsna, kościół pw. Mi-
łosierdzia Bożego – 9:00
Lwów – Sichów, kościół pw. św. 
Michała Archanioła – godz. 8:30; 13:30
Lwów – Zboiska, kościół pw. 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy – 
godz. 12:00; 19:00
Lwów – Sokolniki, parafi a pw. 
św. Jana Pawła II, Stryjska 6, godz. 
9:00
Lwów – Brzuchowice, kaplica 
pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
– godz. 11:00
Winniki, kościół pw. Wniebowzię-
cia NMP, godz. 9:00
Gródek Jagielloński, kościół 
Podwyższenia Krzyża Świętego – 
godz. 10:00
Szczerzec, kościół pw. św. Sta-
nisława bpa – godz. 11:00
Siemianówka, kościół pw. św. 
Marcina – godz. 12:00
Glinna Nawaria, kościół pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny – godz. 10:00
Dybianka, kaplica pw. Podwyższe-
nia Krzyża Świętego – godz.  9:30
Mościska, kościół pw. Narodzenia 
św. Jana Chrzciciela – godz. 9:00; 11:00
Mościska, sanktuarium MBNP 
godz. 17:00
Mościska-Zakościele, kościół 
pw. św. Michała – godz. 9:00 (oprócz 
I niedzieli miesiąca)
Strzelczyska, kościół pw. NSPJ 
i NSNMP – godz. 9:00 
Kołomyja, kościół pw. św. Ignace-
go Loyoli – godz. 10:00
Szeginie, kościół pw. św. Józefa 
Rzemieślnika –  godz. 10:00
Balice, kościół pw. bł. Bronisławy 
–  godz. 11:30
Pnikut, kościół pw. św. Mikołaja, 
godz. 9:00 i 15:00 (zima) oraz godz. 
9:00 (lato)

Kamionka Strumiłowa, kościół 
pw. Wniebowzięcia NMP – godz. 
10:00
Bóbrka, kościół pw. św. Mikołaja  – 
godz. 9:00
Kurowice, kościół pw. św. Anto-
niego  – godz. 11:30
Przemyślany, kościół pw. Piotra 
i Pawła – godz. 10:00
Strzałkowice, kościół  pw.  Wszyst-
kich Świętych – godz. 11:00
Dąbrówka, kościół pw. św. Bar-
bary – godz. 09:00
Nowe Miasto,  kościół pw. św. 
Marcina  – godz. 12:00
Sąsiadowice, kościół pw. św. 
Anny – godz. 10:00, 12:00
Krysowice, kościół pw. Matki Bo-
skiej Fatimskiej – godz. 10:30 (lato) 
lub 11:00 (zima)
Trzcieniec, kościół pw. św. Józe-
fa – godz. 9:00, 13:00
Sambor, kościół pw. Ścięcia św. 
Jana Chrzciciela – godz. 9:00 (dzie-
ci); 11:30 (suma); 19:00 (w VII i VIII)
Stary Sambor, kościół pw. św. 
Mikołaja – godz. 13:00
Błozew, kościół pw. św. Wawrzyń-
ca – godz. 11:00
Czyżki (k. Sambora), kościół 
pw. św. Michała Archanioła – godz. 
9:00
Dobromil, kościół pw. Przemienie-
nia Pańskiego – godz. 11:00, 15:30
Iwano-Frankiwsk (d. Stani-
sławów), kościół pw. Chrystusa 
Króla – godz. 12:00
Czerniowce, kościół pw. Podwyż-
szenia Krzyża św. – godz. 9:00
Piotrowce Dolne, kościół pw. 
Przem. Pańskiego – godz. 9:00
Drohobycz, kościół pw. św. Bar-
tłomieja – godz. 11:00
Złoczów, kościół pw. Wniebowzię-
cia NMP – godz. 9:00; 11:00; 16:00
Żółkiew, kolegiata pw. św. Waw-
rzyńca – godz. 11:00
Krzemieniec, kościół pw. św. 
Stanisława biskupa – godz. 9:00
Kosów, kościół pw. Matki Bożej 
Różańcowej – godz. 9:00
Truskawiec, kościół pw. Wniebo-
wzięcia NMP – godz. 9:00
Borysław, kościół pw. Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy (w parafi i 
św. Barbary) – godz. 12:00

Diecezja łucka
Łuck, katedra Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła – godz. 8:30
Ostróg, kościół pw. Wniebowzięcia 
NMP – godz. 8:00
Krzemieniec, kościół pw. św. Igna-
cego Loyoli i św. Stanisława Kostki 
– godz. 9:00

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

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

Diecezja odessko-symf.
Odessa, katedra pw. Wniebowzię-
cia NMP – godz. 11:00
Odessa, kościoł pw. św. Piotra – 
godz. 9:00
Jałta, kościół Niepokalanego Po-
częcia NMP – godz. 9:00
Kercz, kościół Wniebowzięcia NMP 
– godz. 9:00
Mikołajów – kościół pw. św. Jó-
zefa – godz. 18:00

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

REPERtUAR OPERY LWOWSkIEJ 
kwiecień 2019

17 kwietnia, środa, balet „JEZIORO ŁABĘDZIE”, P. Czajkowski, 
początek o godz. 18:00
18 kwietnia, czwartek, opera „ZAPOROŻEC ZA DUNAJEM”, S. 
Gułak-Artemowski, początek o godz. 18:00
19 kwietnia, piątek, PREMIERA OPERY „LOHENGRIN”, R. Wa-
gner, początek o godz. 18:00
20 kwietnia, sobota, PREMIERA OPERY „LOHENGRIN”, R. Wa-
gner, początek o godz. 18:00
21 kwietnia, niedziela, opera „NATAŁKA POŁTAWKA”, M. Ły-
senko, początek o godz. 18:00
24 kwietnia, środa, balet „GISELLE”, A. Adam, początek o godz. 18:00
25 kwietnia, czwartek, program koncertowy „REQUIEM”, G. Ver-
di, początek o godz. 18:00
30 kwietnia, wtorek, opera „DON PASCUALE”, G. Donizetti, po-
czątek o godz. 18:00

W programie możliwe są zmiany.
Informacje:

tel.: 0-0380 (32) 235-65-86, 0-0380 (32) 260-13-60
e-mail: lvivopera@gmail.com, www.opera.lviv.ua

Lwowska restauracja „kupoł” zaprasza
Położona w samym sercu Lwo-

wa, przy ul. Czajkowskiego 
37. Wyśmienita polska kuchnia, cie-
pła rodzinna atmosfera, nastrojowe 
wnętrze i muzyka. Menu także po 
polsku.

 „Kupoł” to kameralna restaura-
cja położona w sąsiedztwie Lwow-
skiej Filharmonii oraz dawnego Za-
kładu Narodowego im. Ossolińskich 
oferuje szeroki wybór tradycyjnych 
galicyjskich dań, bogaty wachlarz 

trunków, wyśmienite desery oraz 
legendarną lwowską kawę.

 „Kupoł” to miejsce, w którym go-
ście zawsze mogą liczyć na przyjazną 
atmosferę i wyjątkowe przyjęcie. We 
wnętrzach, w których zatrzymał się 
czas belle epoque i przy dźwiękach 
nastrojowej muzyki poczują Państwo 
klimat wspaniałych, minionych lat – 
świata przedwojennej Polski.

Wszystko to stwarza wymarzo-
ne warunki do organizacji przyjęć, 

bankietów, spotkań biznesowych, 
integracyjnych i rodzinnych, roman-
tycznych rendez-vous, wystawnych 
kolacji oraz innych uroczystości. 

Warto odwiedzić nas o każdej 
porze dnia i roku! Stąd wszędzie jest 
blisko, a całe miasto znajduje się na 
wyciągnięcie ręki. Jesteś we Lwowie 
– wstąp do „Kupołu”. 

Kontakt: +380322614454
mail: kupollviv@ukr.net

Wilhelm Tuszyński urodzony 
02.02.1895 r. we Lwowie (ustne 
źródła – we Włoszech), syn Marii 
Tuszyńskiej, zm. 1973 roku, ucieka-
jący przed wojną (represje, zabor-
cy?) rodzice zostawili go pod opiekę 
księżnej Lubomirskiej (Dom Dziecka 
w Bydgoszczy). W późniejszym cza-
sie pradziadek pracował dla księż-
nej, obejmował stanowisko zarządcy 
leśnego, okolice Przemyśla. Jak się 
dowiadywałem od historyków, stano-

wisko takie obejmowała tylko szlachta 
z wysoko postawionych rodów. Ślub 
z Marią Wryk, 1919 rok (rodzina z po-
etą Ferdynandem Kurasiem). Ustny 
przekaz informuje o tym, że rodzina 
mogła uciec do Kanady. Pradziadek 
przez całe życie szukał swojej rodzi-
ny. Czuję się zobowiązany do próby 
dokonania tego, czego nie udało się 
pradziadkowi.

prawnuk Kamil
dreamman2@o2.pl

Szukam przodków 

3 kwietnia zmarł 

śp. Józef Dacko 

z Krysowic

Żonie, Rodzinie i Bliskim przekazujemy
wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy

Redakcja Kuriera Galicyjskiego

Poszukuję przyrodniego brata 
Mariana Woch (w wieku około 75–
80 lat), mieszkującego na Ukrainie 
w okolicy Lwowa, który w sierpniu 
2018 r. był w Polsce w miejscowo-
ści Brzeg woj. opolskie. Przyjechał 
z wycieczką z Ukrainy i po usta-
leniu miejsca pochówku swojego 
ojca, złożył wieniec na jego grobie 
z napisem „Od syna Mariana”. Dane 

ojca: Antoni Woch s. Jana i Reginy 
urodzony 13.08.1917 r., Biskowyczi, 
obwód lwowski, ZSRR. Z ustaleń 
wiemy, że Marian Woch szukał kon-
taktu z rodziną ojca. Bardzo prosimy 
o pomoc w odszukaniu brata Maria-
na Woch – rodzeństwo.

telefon 
kontaktowy:+48666092911
e-mail: robin7409@tlen.pl.

Poszukuję przyrodniego brata

korzystaj z usług 
polskich przewodników ze Lwowa!
Fachowe oprowadzanie po Lwowie, pilotowanie 
grup turystycznych po Kresach w języku polskim
tel.: 0-0380679447843, 0-380677477329, 
0-380676750662, 0-380504304511, 0-380504307007, 
0-380509494445, 0-380987175971



Ambasada Rzeczypospoli-
tej Polskiej na Ukrainie
01034  Kijów, ul. Jarosławiw Wał 12
tel.:+38 044 230 07 00
fax:+38 044 230 07 43
      +38 044 270 63 36
e-mail: 
kijow.amb.sekretariat@msz.gov.pl
http://kijow.msz.gov.pl/pl  

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

Wydział Promocji Handlu 
i Inwestycji 
przy Ambasadzie
01034 Kijów, ul. Wołodymyrśka 45
tel.: +38 044 279 12 98, 279 18 31
       +38 044 279 45 37, 279 33 40
fax.:+38 044 278 11 40
e-mail: kiev@trade.gov.pl
http://www.kijow.msz.gov.pl

Konsulat Generalny rP 
w Charkowie
61002 Charków, ul. Artioma 16

tel.: +38 057 75-78-801
faks: +38 057 75-78-804
e-mail: 
charkow.kg.sekretariat@msz.gov.pl 
http://www.charkow.msz.gov.pl

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

Konsulat Generalny rP 
w Łucku
43016 Łuck, ul. Dubniwska 22 b
tel.: +38 0332 280 640
faks: +38 0332 280 659

e-mail: 
kg.luck@msz.gov.pl 
http://www.luck. msz.gov.pl 

Konsulat Generalny rP 
w Odessie
65014 Odessa, ul. Uspienska 2/1
tel.: +38 048 718 24 84
      +38 048 718 24 80
fax:+38 048 718 24 80
e-mail: 
odessa.kg.sekretariat@msz.gov.pl 
http://www.odessa.msz.gov.pl 

Konsulat Generalny rP 
w Winnicy 
21050 Winnica, ul. Kozickiego 51 
– VI p.
tel.: +38 0432 507-413,
inform.wizowa +38 0432 507-411, 
ws. Karty Polaka +380432 507-412
fax: +38 0432 507-414
e-mail: 
winnica.kg.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.winnica.msz.gov.pl   

Instytut Polski w Kijowie
ul. B. Chmielnickiego 29/2, lok.17, 
01-030 Kijów, Ukraina
tel.: +380 44 288 03 04 
fax: +380 44 288 02 86
www.polinst.kiev.ua
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konto bankowe na Ukrainie: 
ПП Ровіцкі М.М.
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Франківському відділенні ПАТ 
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tro Wesołowski, Leon Tyszczenko, 
Adam Lelonek, Irena Kulesza, Witold 
Dzięciołowski, Zbigniew Kulesza, 
Natalia Tarkowska, Aleksy Kokorew, 
Iwona Boruszkowska, Iwan Bondarew 
i inni.

Prenumerata
Natalia Kostyk
e-mail: nataliakostyk@wp.pl

Drukujemy również  teksty  autorów, 
z którymi się nie zgadzamy!

Za treść ogłoszeń, oświadczeń i rek-
lam redakcja nie ponosi odpowiedzial-
ności, niezamówionych rękopisów nie 
zwraca i pozostawia sobie prawo do 
skrótów.

За доставку газети в передплаті 
відповідає Львівська дирекція 
УДППЗ „Укрпошта”, 
тел.: 032 238 82 73.

Projekt współfi nansowany w ramach 
sprawowania opieki Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej 
nad Polonią i Po-
lakami za granicą 
za pośrednictwem 
Fundacji Wolność 
i Demokracja.

ТзОВ Видавничий Дім „Молода 
Галичина”.

Indeks na prenumeratę 98780
Індекс передплати 98780

Газета виходить 2 рази  
на  місяць.
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Wojciech Jankowski
Aleksander Kuśnierz

Stale współpracują: 
Dmytro Antoniuk, Czesława Żaczek, 
Beata Kost, Elżbieta Zielińska, Kata-
rzyna Łoza, Dariusz Materniak, Elż-
bieta Lewak, Włodzimierz Bartkowiak, 
Michał Piekarski, Leonid Golberg, 
Andrzej Pietruszka, Sabina Różycka, 
Artur Deska, Jacek Borzęcki, Tadeusz 
Kurlus, Renata Klęczańska, Dmy-

Adresy placówek dyplomatycznych 
Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie

kantorowe kursy walut na Ukrainie
15.4.2019, Lwów    

KUPNO UAH SPRZEDAŻ UAH

26,80 1 USD 26,90
30,00 1 EUR 30,55
7,02 1 PLN 7,10

35,05 1 GBR 35,75
3,75 10 RUR 4,25

Z ETERU 
Radio Polonia (godz. 18:30)
– Lwów – Radio Niezałeżnist – 106,7 FM
– Winnica – Radio TAK – 103,7 FM 
– Chmielnicki – Radio Podilla Center - 104,6 FM 
– Równe – Radio Kraj – 68,2 FM 
– Żytomierz – Radio Żytomyrśka Chwyla – 71,1 FM i 103,4 FM 
Polskie Radio Lwów – w każdą sobotę od godz. 9:00 do godz. 12:00 
oraz w niedzielę od godz. 19:15 do 20:15 na fali 106,7 FM 
(Radio Nezałeżnist)
Radio Lublin na 103,2 i 99,6 MHz 
słychać bardzo dobrze aż po Lwów (we Lwowie już nie wszędzie).
Polskie Radio Warszawa I – na falach długich 225 kHz 

RADIO PRZEZ INTERNET
Polskie Radio – www.polskieradio.pl
Lwowska Fala – autorska audycja Danuty Skalskiej jest nadawana w 
każdą niedzielę od godz. 9:10 na antenie Polskiego Radia Katowice – www.
radio.katowice.pl. 
Powtórka audycji – w niedzielę o 00:00 w nocy
RMF FM – www.rmf.fm
Radio Zet – www.radiozet.pl
Radio Maryja – www.radiomaryja.pl
Radio Opole – audycje o Polakach na Ukrainie – 
www.radio.opole.pl
Radio Wnet – www.radiownet.pl
Polskie Radio Lwów – www.radio-n.com
Polskie Radio Rzeszów – www.radio.rzeszow.pl 
i w eterze (103,7FM 102,00FM 102,9FM 90,05 FM). 

RADIO PRZEZ SATELITĘ
Programy Polskiego Radia emitowane są w systemie DVB przez sate-
litę HOT BIRD, a także przez platformę cyfrową Cyfra+

JAk SŁUcHAĆ POLSkIcH AUDYcJI 
RADIOWYcH NA UkRAINIE

(czas audycji ukraiński)

REkLAMUJ SIĘ 
W kURIERZE 
gALIcYJSkIM!
ZAMÓWIENIA NA REKLAMĘ I OGŁOSZENIA 
PROSIMY KIEROWAĆ na e-mail: 
kuriergalicyjski@wp.pl
Na zlecenie naszych klientów umieszczamy ogło-
szenia w prasie ukraińskiej. Pełna obsługa z tłu-
maczeniem ogłoszeń włącznie.
Ogłoszenia niekomercyjne, po uzgodnieniu z redakcją, mogą 
być drukowane nieodpłatnie. 

POLSkI ZESPÓŁ PIEŚNI I tAŃcA 
„LWOWIAcY” 

ZAPRASZA do Studium Tańców Polskich, 
założonego przy PZPiT „LWOWIACY”, dzieci i młodzież 

w grupach wiekowych 5–8 lat, 8–12 lat, 12–15 lat 
oraz do starszej grupy zespołu

Próby zespołu odbywają się w szkole nr 10 we wtorki i czwartki, w godzi-
nach od 18:00 do 21:00. Zgłoszenia przyjmujemy podczas prób zespołu lub 
na telefon: 0-677-982-315 bądź: 233-05-70, a także udzielamy fachowych rad 
w dziedzinie polskiego tańca i strojów ludowych.

prezes LMDMSO Stanisław Durys,
kierownik artystyczny PZPiT „Lwowiacy”



„Opowieści niezwykłe” 
Szymona kazimierskiego 

można zamówić w naszej redakcji
Cena 220,00 UAH + koszt wysyłki (na terenie Ukrainy)

Cena 41,00 PLN (razem z kosztami wysyłki na terenie Polski)

„Opowieści niezwykłe” 
Szymona kazimierskiego 

można zamówić w naszej redakcji
Cena 220,00 UAH + koszt wysyłki (na terenie Ukrainy)

Cena 41,00 PLN (razem z kosztami wysyłki na terenie Polski)
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O tym i owym

Partnerzy medialni

Miesięcznik Polak Mały 
można zaprenumerować 
na poczcie na Ukrainie!!!

Można zaprenumerować na poczcie!!!
KOD PRENUMERATY 

УКРПОШТА  98780

Kurier 
Galicyjski

Kurier Galicyjski 
można kupić 
Na terenie całej Ukrainy można kupić nasze pismo w kioskach „Ukrpoczty”. 
Ponadto: 
- w kioskach „Wysoki Zamek” w Drohobyczu, Truskawcu, Borysławiu, Sam-
borze, Starym Samborze, Turce i Stebnyku; 
- w kioskach „Interpres” oraz kioskach „Presa”; 
- w polskiej restauracji „Premiera Lwowska” ul. Ruska16 we Lwowie; 
- w polskiej restauracji „Kupoł”, ul. Czajkowskiego 37 we Lwowie; 
- w restauracji Mons Pius, ul. Łesi Ukrainki 14 we Lwowie; 
- w hotelu  „Leopolis” – najlepszym hotelu na Ukrainie; 
- w kościele św. Antoniego we Lwowie, przy kościele Marii Magdaleny we Lwo-
wie (w niedzielę po nabożeństwie), a także przy kościele w Krzemieńcu; 
- pismo jest też dostępne w Instytucie Polskim w Kijowie.

KOD 
PRENUMERATY  

УКРПОШТА  
68416

Cena prenumeraty 
pocztowej: 

1 miesiąc         9,00 UAH
3 miesiące     27,00 UAH 
6 miesięcy     54,00 UAH
12 miesięcy   108,00 UAH

Cena prenumeraty pocztowej
1 miesiąc   – 18,00 UAH
3 miesiące – 48,00 UAH
6 miesięcy  –  96,00 UAH
12 miesięcy – 192,00 UAH

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 „Kurier Galicyjski” można kupić: 
w Przemyślu – w Południowo-Wschodnim Insty-
tucie Naukowym, przy ul. Grodzkiej 3 (kod pocztowy 
37-700), tel.: +48 (016) 678 73 33; w Przemyślu w KAWIA-
RENCE POD SEMAFOREM, ul. Mickiewicza, (d. rampa 
PKP), w Warszawie, w Biurze Turystyki KALINKA, 
ul. Marszałkowska 115 (wejście od ul. Przechodniej), 00-102 
Warszawa. Biuro jest czynne pn-pt w godz. 10:00-17:00.

O tym wszystkim w najnowszej 
książce wydanej przez Bibliotekę Ku-
riera Galicyjskiego. Kupując wydane 
przez nas książki, wspomagasz sło-
wo polskie na Wschodzie i umożli-
wiasz wydanie kolejnych pozycji.

Szymon Kazimierski, bo o nim 
właśnie te słowa, był z nami od po-
czątku wydawania pisma. Bez niego 
Kurier Galicyjski nie byłby tym czym 
jest dzisiaj. Był jednym z tych publi-
cystów, na którego teksty czekano, o 
które spierano się. 

Uniwersytecie Warszawskim. Wyje-
chał wtedy do Afryki Północnej. Kilka 
lat spędził w Libii. Benghazi stało się 
jego domem. Wędrował też przez 
Egipt, Sudan, Czad. Wiele lat później 
jego opowiadania oparte na wspo-
mnieniach z tego okresu, jak chociaż-
by drukowany w Kurierze Galicyjskim 
„Afrit” stały się prawdziwym hitem.

Szymon lubił sportowe strze-
lanie i wyprawy motocyklowe. Był 
niespokojnym duchem. Należał to 
tych, co chcą wiedzieć „co jest za tą 
górą”. Wiele czasu poświęcił bada-
niom genealogicznym.

Jednak jego prawdziwą pasją 
było pisanie. Był autorem wielu opo-
wiadań. Opowiadanie „Sonderfuhrer” 

wydano w antologii „Deszcze Nie-
spokojne”, (Fabryka Słów 2005). 

Swą pasję realizował jednak w 
sposób najbardziej pełny w Kurierze 
Galicyjskim. Przez wiele lat jego arty-
kuły, opowiadania i eseje, o niezwykle 
urozmaiconej tematyce, ukazywały 
się regularnie co dwa tygodnie. Na 
palcach jednej ręki można policzyć te 
numery Kuriera Galicyjskiego z tego 
okresu, gdzie ich nie było.

Minęły już dwa lata jak nie ma 
GO wśród nas. Straszna choroba 
zwyciężyła, ale jego teksty, o tematy-
ce tak różnorodnej, nie straciły nic ze 
swego blasku.

Zapraszamy do lektury!

„Opowieści niezwykłe” 
Szymona Kazimierskie-
go to 400 stron, płyną-
cych wartkim strumie-
niem opowieści, które 
nikogo nie pozostawią 
obojętnym. A to zaledwie 
tom pierwszy.
To twór niezwykły, po-
dobnie jak i niezwykłą 
była osoba jej autora.

Szczerbiec, Miecze grunwaldzkie, Święty murzyn, Święty Brunon z Kwerfurtu, 
Pan Twardowski, Wampirzyca, Boskie i cesarskie, Kto palił czarownice? Kraj 
bez stosów, Cmentarz prostytutek, Piekarski, Polskie terytoria zamorskie, Pięt-
nastu chłopów na umrzyka skrzyni, Waza przeciw Wazie, Czy ktoś chciałby zo-
stać Krzyżakiem?, Krzyżacy i Priwislency, Czarna wołga, Jak Zabłocki na mydle, 
Kanał Augustowski, Kaplica czaszek, Rzeź Pragi, Złodzieje i kolaboranci, Pod-
lasie – kraina magiczna. Tatarzy. Podlasie – kraina magiczna. Święty Ilia. Kró-
lestwo przyrody, Święta Lipka, 45 000 niewolników, Człowiek–ćma, Morskie 
opowieści, W morzach coś jest!, Złoto ukryte, Meteoryt tunguski, Monstrualne 
fale, Olbrzymy, Pochowani żywcem, Przepowiednia z Tęgoborzy, Tajemnica la-
tarni Eileanmor, Trup w szafie, Ubi leones, Wir oregoński, Wybrzeże Szkieletów, 
Czy duchy straszą?, Grób rodziny Chase.

Był niezwykle ciekawy życia. In-
teresowało go wszystko wokół, a tak-
że to co daleko. W młodości zakładał 
zespół jazzowy. Chciał być lotnikiem, 
jednak krzywa przegroda nosowa 
sprawiła, że nie przeszedł komisji 
kwalifi kacyjnej. Rok studiował prawo, 
jednak czuł, że nie daje mu to satys-
fakcji. Zrezygnował i zdał niezwykle 
trudne egzaminy na Akademię Me-
dyczną w Gdańsku. 

Szymon udzielał się w teatrach 
studenckich, sam pisał sztuki. W 
gdańskim akademiku, gdzie mieszkał 
wydarzył się fakt, który miał wpływ na 
całe jego późniejsze życie. Szymon 
zgłosił się tam zbyt późno i powie-
dziano mu, że wolnych miejsc już 
nie ma… Chyba, że zgodzi się za-
mieszkać w jednym pokoju z Sudań-
czykami. Dla Szymona nie stanowiło 
to problemu, co najwyżej wyzwanie. 
Gdy ukończył uczelnię władał płyn-
nie także językiem arabskim. Wiele 
lat później, w roku 1979 potwierdził 
to zdając egzamin z tego języka na 


